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AS TROPAS FRANCEZAS, TENDO A' FRENTE 0 MARECHAL PÉTAIN, EN-
TRARAM ANTE-HONTEM, SOLENNEMENTB, NA CAPITAL DA LOREN* -

RENDERAM-SE HONTEM A' ESQUADRA DB ALMIRANTE TBYWHITT, VINTE SUBMARINOS _lf MÃES
LONDRES, 20 —". (A. H.) —. A's primeiras horas da manha de hoje, a trinta milhas do por-

to de Harwich, para onde se dirigem, renderam-se á esquadra do commando do contra-almiran-
te Trywhitt vinte submarinos germânicos., 'v..-':'¦' .'MC -. •

A situação na Allemã-
nha, na Áustria e na

Rússia

0 ARMISTÍCIO
Os exercites france-

zes entram solen-
Demente em Metz,

entre manifes-
tações vibrantes de

•alegria
TA UL., 20 (A. H.) O

marechal Pétain entrou hon-

t.m. rom toda a solennidade

em Mel . cuja população ma-

nlfeslnu, dc modo inesqueci-

vel, o seu amor pela Mãe-

Palria.
LONDRES, 20 (A. H.). —

Annnncia-se officialmente que
ns tropas írancezas fizeram

hontem a sua entrada trium-

pliol em Metz, sob o coiiimaii-

do (lo marechal Pétain, e em

SaTcriie, sob o confinando do

prneral Girard; tendo tido re-
eepções verdadeiramente en-

thusias-icàs uns duas cidades.
As vanguardas írancezas

ottinjçciram tam.em a cidade de
Sarrehlbe.

r.-TlIS, 20 (A. H.). — Os
exércitos francezes entraram
«nlciincnicnlc em Metz hon-
tem do tarde. Toda a popula-
ção vibrante de enthusiasmo e
alegria recebeu as tropas frau-
rezas por entre delirantes ma-
infestações de rigosijo. O des-
file dns tropas effectnou-so
mesmo defronte da estatua do
marechal Foy, em frente da
Municipalidade onde os conse-
Iliciros municipaes e varias
nnlriis associações locaes rece-
deram o marechal Pétain,
Monsenhor Polt, vigário gp
ral, recebeu o-mai-clml __tftin
nn Callieilral onde foi cantado
mn "Te-Deum" em acção de
fracas. O coinmissario francez
Niriiuin installou-se na Pre-
feitura, O general Mangin não
pôde assistir no desfile das
tropas vencedoras em virtude
de ter sido victima de ' um
tireiilento som maiores conse-
qiieneliis, ruindo do cavallo
que montava. O seu estado não
apresenta gravidade. O gene-
ral Mangin dirigiu uma pro-
flamnção dc saudações aos
compatriotas que durante
quarenta o sete annos soube-
imn esperar a sua liberdade
(Io domínio do Inimigo com a
maior fidelidade pela Tatria,
o que levou ao mundo inteiro
a mais impressionante admi-
ração, A proclamação de Man-
cin termina com as seguintes
palavras : "O regimen da
opprcssão e do vexame termi-
nou agora com a derrota da
-llemaiilia om todos os cam-
pos de batalha onde o inimigo
perdeu em quatro mezes
4 000.000 de homens o
3.000 canhões. O exercito
da Republica é portador da
lalbçrtliuio e da Justiça! A
França abre hoje amplamente
ns seus braços a todos os sens
filhos que no scu seio regres-
sam",

«ls tropas italianas recebidas
com ot.thusi.smo em

1'.111110

O repatriamento doa prisio*
neiros Inglezes

Copenhague, 20 (Correio d» Ma-
nhã) — Quarenta mil prisioneirosinglezes que se acham no norte da
Allemanha vão ser repatriados em
navios dinamarquezes. Ainda esta
semana esses navios partirão para
a Allemanha, afim de receberem os
referidos prisioneiros.

Quatro vapores dinamarquezes
chegaram sabbado ultimo a esta ca-
pitai, procedentes de Wernemunde,
transportando prisioneiros, os quaes
foram transferidos para navios
maiores, partindo então para a In-
glaterra.

Outros transportes partirão dire-
ctamente de Dantzig para um por-
to britannico.
O marechal Pétain na cathe-

dral de Metz
Paris, 20. (Correio da Manhã)

O marechal Pétain esteve pre-
sente á cerimonia religiosa que ho-
je se celebrou na Cathedral de
Metz.
Uma proclamação de 'Mangin

aos habitantes de Metz
Paris, 20. (Correio da Manhã)

O general Mangin lançou aos
habitantes de Metz o seguinte ma-
nifestó:"A Lorena libertou-se para sem-
pre do jugo estrangeiro. Os exer-
citos da Republica trazem a liber-
dade e a justiça. Ao appello de
Gauraud, os nossos soldados en-
tram na Alsacia não como conquis-
tadores, mas como libertadores, co-
mo irmãos daquelles de quem es-
tiveram por tantos annos separa-
dos".
As despesas feitas pelos Es-

tados Unidos com a

_ R.iii,
Blefai

20 (A. H.) — A Agencia
Imi informa que as tropas ita-lianas, com contingentes alliados,entra-, am hontem de tarde em Fiu-r'',e. >cmlo recebidas com grande en»

Hiustasmo.

«Ools oiiicines brasileiros cita-
dos cm ordem do dia

Pe 20 (A. H.) — O. capitãon 7' *u .
Jiíi5. s "a Silvai incorporado ao
4» batalhão de infantaria france-
"¦ foi citado do seguinte modo cm
erdfni di dia do regimento a quePertence aquelle batalhão:

. Upit.io Praxedés da Silva, offi-
ciai de grande valor moral, que, du-
imite tres nie/.es consecutivos, dc»
npnstrou po«suir rcaes qualidades.iliiares, c «ue. pela sua bravura.
Te _ia e dcvotainciito. grangeou a

estima c .1 confiança dos seus che-
lrs. camaradas c subordinados."t) tenente Cliristovam de Castro
m. cellos, do 1;" regimento de dra-
&"<*.. foi citado cm ordem do dia
«abrigada a que pertence aquelle
regimento J.i seguinte maneira:

Tenente Christovam de Castro
«•recuos, do exercito brasileiro, of-
''eial tão brilhante quanto modesto
e ai? elevado valor moral. Doente.'.1 I*or ordem superior se retirou da
¦•"-ia de fogo, quando já esgotadass* s:as forças. Depois de regres-
'•'•" â frente da batalha, não hesi-

> - a 24 de outubro, 1*111 atravessar'¦•¦¦::. zona particularmente submeta-<•-!..- fogo da artilharia pesada ini-
K's.i. afim de encorajar com a sua
Tcscnça 05 postos avançados das

**j.. ir. pas continuamente sujeitas
>-.;:! _r.ieio inimigo. Nos ulti-

***>* dias de outubro, comtriandou'*:>..s ,Je ligação com a infantaria
..'ente, e pela calma que setn-
damwnstrou, mereceu viva ap-

¦ vi .sins tropas rm campanha' ' tle quatro annos."
1 orh a« GlíMiicnccnu, membros

1.1 Academia Franceza

_ ?_ -i. io (Ai M.> — A Academia
- .1 deliberou, por unanimida-

•-.tos. eic-_ .*r. quinta-feira pro-
- •¦> marechal Foch para a va-* -.:.,rq;iez Oe Vogue, c o sr.

:nccau p;ra a de Emílio Fa-

(r
guerra

Washington, 20. (A. A.) —• Aca-
ba de ser publicado o boletim da
Commissãò Eederal das Reservas,
no^qual se encontram os dados re-
lativos ás despezas feitas com a
guerra, pelos Estados Unidos.

Seguindo esses dados as despe-
zas itotaes derivadas da guerra, so-
bem até agora, a 175 .billiões _de
dollars e montarão a 200 billiões
antes do fim do corrente anno.

As despezas realizadas com o
exercito e a marinha foram de 132
billiões de dollars e o restante
correspondente aos juros das divi-
das e outros gastos.

'Calcula-se que para o pagamento
dos'juros e amortisaçãj. das divi-
das.idejjgtterra, ,|jrá Hqcessaria .an-
niíSlmétité .ma somma* de ió- bh-
liõesde dollars,
I__ submarino francez afun-

dado em 1915 c agora

poato a nado

Paris, 20. (A. H.) — Um 'ubrna-
rino ifrancez, que havia sido mettido
a pique em dezembro de 191S. a0
penetrar no porto de 'Pola, foi de
novo posto em condições ide nave-
gabilidade pelos austríacos e esta
actualmente cm Cattaro. Será res-
tituido á marinha franceza.
Os allemães praticam actos de

barbaria em Bruxellas

Parti, 20. (A. II.) — Noticias
aqui recebidas de Bruxellas infor-
mam que os últimos allemães que
deixaram aquella cidade pratica-
ram outros actos dc barbaria. As-
sim, hontem ao meia dia os hunos
realizaram a ultima das' suas in-
famias: vagões de munições ex»
plodiram simultaneamente ao sul
e ao norte nas estações de estrada
de ferro com grande estampido,
partindo os vidros das casas pro-
ximas.

As explosões continuaram duran-
te o dia e ainda parte da noite. Os
prejuisos são consideráveis.

O numero de victimas ainda nao
foi constatado, mas já se retiraram
dos escombros alguns cadáveres.

Um submarino allemão tor-

pedêa um draga-minas

loiioV..-., 20 (A. II.) (Official)—
Um submarino allemão torpedeou e
afundou no dia 10 do corrente na
costa nordeste da Inglaterra um
vapor draga-minas. .

'Pereceram seis officiaes e qua-
renta e sete homens da equipa*
gem.
Um tclegra-ím- dos catalues

de Buenos Aires no
marechal Joffro

Buenos Aires, 20 (A. A.) — Os
catalães aqui residentes tencio-
nam enviar um telegramma collectl»
vo de saudações ao marechal Joffre
por oceasião da sua visita á cidade
de Barcelona, que deve realizar-se
no próximo sabbado.

Varias deliberações da tPe-

deração das Sociedades
italianas

. neiií- Aires, 20. (A. A.) — O
Conselho Director da Federação
das Sociedades Italianas "jeitou,
por unanimidade de votos, o pedido
de demissão do respectivo presi»
dente, sr. Attilio Massone, apre»
sentado quando reunida em as»
sembléa. A mesma Federação resol-
veu não realizar a projectada ma»
a victoria dos Alliados.

O rei Alberto entrará em Bru-

xcllas iinianliã, solenne-
mente

A

ram o Limbtirgo Hollandez, com
pleno consentimento das respecti-
vas autoridades, e chama para o
facto a attenção dos poderes com-
petentes,
O iCongresso dos Gregos Itrre-

delitos encerrou os seus
trabalhos

Paris, 20 — (A. H.) — Tele-
grapham de Athenas:"O Congresso dos Gregos Irre-
dentos, que contava entre os seus
membros representantes das popu-
lações gregas da Macedonia, Thra-
cia e Ásia Menor, terminou hoje
os scus trabalhos,

Foi approvada por unanimidade
uma moção em que o Congresso
reclama a reunião de todos os
gregos "irredentos" á mãe pátria
— a Grécia.

A commissãò directora do Con-
gresso foi encarregada de trans-
formar em realidade os votos ex-
pressos por aquella assembléa e de
entabolar, para isso, as negocia-
ções necessárias junto aos gover-
nos e povos das nações alliadas."
Um deputado que esteve pri-

sioneiro reapparecen
hontem no Palais Bourbon
Paris, 20 — (A. H.) — Na ses-

são de hoje da Câmara foi muito
cumprimentado pelos seus collegas
o deputado pelo departamento do
Norte, sr. Inghes, que ha pouco
foi libertado do jugo allemão.

O sr. Paulo iDeschanel, presi-
dente da Câmara, vigorosamente
applaudido por todos os depu-
tados, elogiou grandemente o sr.
Inghes, que, ao agradecer a mani-
festação dos seus collegas, traçou
um quadro commovedor dos cri-
mes praticados pelos allemães con-
tra os prisioneiros civis e, princi-
palmente, contra as mulheres e
creanças. 0 ,sr. ínghes narrou fa-
ctos que pôde presenciar durante
o tempo em que esteve preso.

O sr. Deschanel leu, em segui-
da, as mensagehs de congratula-
ções pela victoria dos alliados,
enviadas pelo governo e ipelo Par-
lamento da Hespanha e pelos par-
lamentos do Uruguay e da 'Bolívia.
O Conselho Municipal de Col- 1

mar ao si., Polncaré
Paris, 20 — (A. H.)—- Assi-

gnado pelo maire e membros do
Conselho Municipal de Colmar re-
cebeu hoje o presidente iPoincaré
um telegramma exprimindo,a ale-
gria dos habitantes da cidade ejn
recebe. .«è_iO*?_____t#_t^-'-ti---'
pas írancezas.

O presidente da Republica re-
spondeu dizendo que a França se
sentia feliz por corresponder com
a expressão do seu mais ardente
affecto aos juramentos de fideli-
dade da população de Colmar.

As perdas allemãs nos campos
de batalha

Copenhague, 20. — (Correio da
Manhã). — O "Vorwaerts". no-
ticia saber de boa fonte que até
31 de outubro findo as perdas sof-
fridas pelas tropaas allemãs nos
differentes campos de batalha fo-
ram as seguintes:
mortos
feridos.
prisioneiros. . . .
dcsapparecidos. . .
Total

A prlnceza Mary

Londres, 20 (Correio da ManhS)
— A princeza Mary parte hoje pa»
ra a França.

SfC.;. W,-iW

0 próximo Congres-
so da Paz

O sr. Jíaon assistirá ás
discussões da Conferência

Wa_.tME.foa. -o (A. H.) —O
dr. 'Romulo Naon, ex-embaixador
da Argentina nesta capital, an-
nuncia que pretende seguir para
a Europa afim de acompanhar, as"
d}scus___ 4a Conferenaíai da
¦Pai.

Somente depois disso é que o
dr. Romulo Naon regressará a
Buenos Aires.

O sr. Pasltch chegou a

Londres

Londres, 20 (Aí A.) — Acom-
panhado dos ministros da Agri-
cultura e do Commercio, chegou a
esta capital, o sr. Pasitch, chefe
do gabinete da 'Servia.

•H* sfi ff*

Os Hohenzollern
O ex-kronprinz escapou de nm

attentado
Amsterdam, 20 (A. H.) — O

Telegraaf noticia que um aeropla-
no, provavelmente allemão, lançou
bombas sobre o castello de Swael-
men, perto de Buremont, no qual
se encontra internado o ex-kron-
prinz imperial da Allemanha.

O castello ficou seriamente da-
mnif içado.

A ex-imperatriz ficará em

Berlim

Londres, 20 (A- H.) — Consta
em Amsterdam, segundo os jor-
naes, que a pedido do ex-kaiser a
ex-imperatriz da Allemanha aban-
dona o projecto de se reunir a ,seu
marido na Hollanda, continuando
a residir em Berlim.

* * *

Caiu o dictador. da
UKrania

Os últimos acontecimentos
Continuam a ser mantidas rigorosas providencias para evitar,
•""" """ "" """" turbações da ordem —¦ .--v mmmm mmmm

. _*-_ 0 DIA DE HONTEM FOI DE ABSOLUTA CALMA

jemanha lan-
¦.em que di-
í'entre todos

( allemães, re-
consummados"

AMSTERDAM, 20 (A. H.)
— Informam de Beiíitn que
os revolucionários, derruba-
ram do poder q^gener-al
Skoropadsk|_ ,didfl4qr^dta aiUlc.!X

Em Vienna consta tam-
bem que as tropas ukrania-
nas oecuparam Lemberg e
Boryslav, onde capturaram
importantes forças polacas.

Em prol da união de todos os
partidos políticos allemães
Amsterdam, .a«\._(A-,,H •). — *""

formação aqtiv mtt-iaa,, de Ber-
lim refere que .<_Mnc_s e mulhe-
res eminentes"
çaram um mani
zem desejar a
os círculos pojí
conhecem os"^».-,
e annunciam qi_'-_*5o organizar
um grande Paríid. Democrático
Republicano. •'!&!&

O ex-imper^é; Carlos na

Austrlm'allemã
_M.fera.am, .ami (A. H.) —> O

"Arbeiter Zeitàj,..", protesta con-
tra a permanência do e"x-impera-
dor Carlos na Áustria allemã.

O O. O. S. de-1j^mm não quer
a Assembléá-iifi-nstituinte

Copenhague, ao (A. 'A.) —
Communicam d%JJerlim, que na
terça-feira, á iffit, ,0 Comitê
de Operários «^fc-ldadosj pediu
que seja convojÇ^QÓi um Congres-
so de Operarioa: .• -Soldados em
vez da Assem_lè_ Constituinte,
como pretende : fazer o governo

it' "ileader" s_ 'Ebert _e outros
moderados procuraram inutilmen-
te modificar essa attitude do re-
ferido "Comitê".

Os guardas-vermelhos guer-
reados na Áustria

Amsterdam, 20 (A. A.) — Te-
legrammas de Vienna dizem que
a tentativa de organização dos
"Guardas Vermelhos" realizada no
ultimo domingo,, i que foi uma
verdadeira farfa, fracassou do
modo mais lamentável, tendo sido
presos todos «Jsindividuos que nel-
Ia tomaram parte, <íiie serão con-
demnados çomo^ conspiradores.cpn-'tra 

a segurança* pãblioa 
' e fuzila-

dos. ¦: ?W{* V .
O regimen da ordem vae-se) res-

tab-lecendo, augmèçtando diária-
mente o rccrulanidtto da Guarda
Cívica, encarregada"., da vigilância
em toda a cidade .e-ída salvaguarda
da propriedade,¦.í,*-i_ilar.,:;^ 

' ' '•

Sabe-se fr-fMpJ ^.{.jate-**-

limpa, 
"que 

mandou* pedir no cas-
tello de Hofburg, foi obrigado a
solicitar uma ordem (lo governo.
Uma conspiração descoberta

em Berlim

O chefe de policia, em informa-
ções officiaes ao presidente da Re-
publica e aos representants da im-
prensa, deu por dominado, esse-
vera o absoluto fracasso do movi-
mento, inteiramente debellado. Es-
sa mesma affirmação foi feita por
s. ex. ao general Silva Faro, com-
mandante da 5* região militar, a
quem o dr. Aurelino Leal visi-
tou hontem, á tarde, em sua re-
partição.

O chefe de policia, (_ue na pa-
lestra achou opportunidade para
louvar, — e diga-se que com in-
teira justiça, 1— á fôrma correria
e disciplinada como se portou no
recente movimento as tropas do
Exercito, affirmou com tal convi-
cção ao general Silva Faro o con-
juramento da sedicção e o resta-
belecimento da ordem' nos estabe-
lecimentos fabris, que aquella auto-
ridade militar mandou logo abran-
dar os rigores da enérgica prom-
ptidão recommendada' aos corpos
da guarnição.

Tal attitude, assumida pelo mais
alto funecionario da segurança da
cidade, deve ser uma segura garan-
tia para a tranquillidade dos babi-
tantes desta capital, pois represen-
ta para elles uma prova plena de

?ue 
a mashorca foi, de facto, suf-

ocada a tempo. , ':',
Ainda bem.

Uma reunião que nâo é
permittida

^. Os operários grevistas não ex-
plicaram ainda as causas que de-
terminaram o seu acto, abandonan-
do, simultaneamente e á mesma ho-
ra o serviço nas fabricas. Ninguém
sabe, nem a policia, nem as pro-
prias directorias dos estabelecimen-
tos fabris, que reclamações teriam
a fazer os grevistas, após as con-
cessões amplas que lhes foram con-
cedidas, não ha muito tempq. De
sorte que ha uma greve e os pro-
prios grevistas não a sabem expli-
car. Vê-se bem que o movimento
anarchista se implantou na classe,
lançando-a ás lamentáveis desor-
den. verificadas nestes últimos
dias.

Uma commissãò de tecelões pro-
curou hontem o chefe de policia
a quem pediu permissão para uma
reunião da classe na sede da res;
pectiva sociedade. Esta licença foi
peremptoriamente negada e o sr.
Aurelino Leal declarou á commis-
são que a directoria da União dos
Trabalhadores de Tecidos é que ti-
nha a obrigação de com s. ex.
se entender.

Mas á directoria desappare-
ceu — respondeu um dos tecelões.

Pois a minha ordeiní, será
mantida„'.Não,ibermittirei'Ki*1-*-*!'t-

E o chefe de policia fez sentir
aos tecelões que agirá com todo
rigor no caso de qualquer amea-
ça de perturbação da ordem. I

foragida a directoria da sociedade,
e lhe confessara o propósito de
depõl-a por um golpe de força,
gcclamando uma junta governati-
ya, o sr. chefe de policia resolveu
inchar a sede, nem só como ga-
rai)tia aos direitos da directoria
ausente como por medida de segu-
rança. 

|
Quanto ás sociedades dos Ope-

rarios Metallurgicos e da Con-
strucção Civil, a policia fechou-as,
porque as suas directorias esta-
vam fazendo violenta pressão so-
bre consocios que trabalhavam pa-
cificamente, obrigando-os a aban-
donar o serviço, sob ameaça de
bombas de dynamite|

íForam innumeras as reclama-
ções ^particulares recebidas contra
essa èoacção, praticada até — tal
foi a ousadia dos coactores—contra
operários empregados nas obras
do Quartel-General do Exercito.

Todos esses operários violentos
reduzem os companheiros a verda-
deiros escravos seus, e é por isso

que o governo corre em soccorro
dos opprimidos, garantindo a li-
berdade do trabalho.

O governo não tem, nem pôde
tem, a menor prevenção contra os
operários pacíficos, que vivem
dentro da ordem e sob o império
da lei. 1

As associações obreiras que
existem no iRio de Janeiro se
contam por dezenas; e o poder
publico, fechando apenas tres pro-
va so_eja_í«ate que está dispostj)
a garantir e a attender nas suas

justas pretenções todas as outras

que se conservarem dentro do di-
íeito e da ordem."

NA CÂMARA

* * »
10.000.000 de agricultores

dos [Estados Unidos
se comprometiam a auxiliar

a Rússia

1.580.000
4.000.000

490.000
260.000

6.330.000

A oecupação de Wi-
lhelmshaven pelos

alliados
COPENHAGUE, 20 (A. H.)

— A "Wezer Zeitung" diz
que o Conselho de Soldados
e Operários de Berlim an-
nuncia que de conformida-
de com as cláusulas do ar-
misticio as forças alliadas
oecuparão dentro em pouco
o porto de Wilhelmshaven e
outras bases navaes allemãs

* * *
SITUAÇÃO _iAVA_ DAA

AL-iEMÀNHA ANTES

E 1>_PQ1S DA BATALHA PA

JÜTliAN-IA

legação da Bélgica nesta Ca-
pitai recebeu do seu governo o se»
ginte telegramma:"Havas, 10—O governo esta cm
contacto, em Pari*, com os repre-
sentantes autorizados de todas as
províncias belgas. N na. o inteira,
sem distineção dc partidos, co.-iiuin-
ga nos sentimentos de patriotismo
mais elevado e na lcaldr.de para
com o throno e todas as institui-
ções nacionaes. Todos os belgas se
unem para o fim comniiun dc resti-
tuir a pátria, suas organizaçies. po-
liticas e sua prosperidade. O rei
vae abrir a sessão parlamentar na
sexta-feira. 22 de ndvcínbfo. dia

siw maiefac
.... 1.-..^

fie entrará .o*
lennemcntc em .nl-Cllás, reocçup.
da pelos nossos exércitos depois da
evacação realizada pelo inii»igo.
a qual terminou 11a ultima segun-
da-icira. _
A retirada dos allemães nlravés

do Limbtirgò Hollandez
"p_r_. 

ro — (A. HO—O Temps
de boje diz que parece definitiva-

Um artigo do capitão Pontuai

que causa sensação

Amsterdam, 20. — (Correio da
Manhã). — O capitão Persius, cri»
tico naval allemão, publicou no
"Berliner Tageblatt" um artigo
que causou sensação.

Nesse artigo o referido critico
fala da esquadra allemã e da es-
perança de que ella pudesse ba»
ter a esquadra ingleza numa se»
gunda batalha da Jutlandia. Os
projectos dessa segunda batalha
não eram mais que um ."bluff"
das autoridades navaes allemãs.

E o capitão Persius explica:
"Em agosto de 1014 a tonelagem

dos navios de guerra ,-illeiii"ies era
de um milhão contra dois ml-
lhões de toneladas britannicas. SI
na batalha da Jutlandia a frota
allemã salvou-se da destruição foi
devido á boa direcção do seu com-
mandante c em parte ás condi-

tções atmosphericas. Se o tempo
estivesse claro naquelle dia, os ca»
nln"es de largo alcance dos coura»
çados inglezes tinham-na des»
troçad. Ainda aosim as perdas ai-
lemas foram enormes.

Km junho de i.tó. para qual»
quer entendido, era evidente que
a batalha da Jutlandia só podia
ser empenhada unia vez.

Tratando d.i campanha
rina e da escassez de material diz
o capitão Persius:

"Km janeiro de 1017. quando
reinavam condiK_s favoráveis para
a guerra dos submarinos, somente
r_ "I" destes estavam em activi-
dade. 30 •|" permaneciam n.-.s suas
b.*.s outros 30 "1° soffriam re»
p.-.ros e fiinVuente os restantes
estavam inutiltsados.

A escassez de ma'crir.1 era tao
j g .*.r.de que em 101'. foi preciso
I desarmar couraçad-- -endo attin-

mente estabelecido qie as tropas
alien-.ãs na sua retirada atravessa-

As eleições em França

PoMí, 20 íCorr.-o da ilanhãl
 O sr. C*ím-i_e3«i annuncia que

as eleP^õts serfo realizadjs breve-
mente, para que todos os eleitores
p-.5_m intervir acuas..

Washington. 20 (Do C. I. P. dos
Estados Unidos) — Representan-
tes de ceiJca de 10.000.000 agri-
cultores dos Estados Unidos se
comprometteram a enviar todo o
auxilio possivel ao povo da Rússia,
particularmente aos camponezes._0
traçado principal das resoluções
que foram unanimemente adopta-
das pelos delegados da convenção,
que se reuniu em Washington, re-
sume-se nas seguintes linhas:"Apoiaremos com o braço forte
do agricultor americano a larga e
amistosa politica do nosso presi-
dente Woodrow Wilson.collocando-
nos ao lado do povo da Rússia
nesta hora em que soffre angustias
e dissabores." Segue-se o texto in-
tegral.

RESOLVE-SE: Que_ a_ Junta
Nacional das Organizações de
Agricultores dos Estados ' Unidos,
que representa muitos milhões de
agricultores e cultivadores do solo
de todo o paiz,' reunida em uma
Conferência Nacional em W.shin-
gton, 'Districto de Columbia, nos
dias 27, 28 e 29 de agosto de 1918;
envia saudações dos agricultores
dos Estados Unidos ao povo e
principalmente aos oamponezes da
Rússia livre e manifesta a sua
completa fé Jia futura ' democracia
da Rússia e na victoria final do
mundo, contra a. autocracia, con-
tra a qual a Rússia sacrificou tan-
tos dentre os seus filhos e iacha-
se actualmente atravessando tem-
pos .penosos.

Apreciamos profundamente e re-
conhecemos os sacrifícios que já
foram prestados pelo povo da Rus-
sia nas lutas para proteger o pro-
prio paiz e o mundo contra a au-
tocracia e, o domínio militar da
Allemanha e seus alliados, e para
salvaguardar a liberdade da Rus-
sia.

Estamos actualmente contribuin-
do com o sangue de nossos filhos
e os grandes recursos do nosso
paiz, como o estão os nossos alia-
dos inclusive a Rússia, que se
acham participando da luta actual
para destruírem os poderes militar
e autocratia, e as forças e propa-
ganda falsas, cruéis c destruidoras
da Allemanha, para que todo o
mundo possa gosar dos frutos do
Democracia, da- paz e da liberda-
de dc todos os novos .

Estamos actualmente enviando
os nossos filhos e recursos para
a Rússia para o fim amistoso e
unico de prestarem ao povo da
Rússia todo o auxilio de que ne-
cessitar e auxiliar tambem a ex-
pulsar o inimigo allemão que se
acha em ternas russas, e tambem
ajudar o povo da Rússia nas suas
tentativas para dominarem os seus
próprios negócios, sen território e
destino.

Os agricultores dos Estados
Unidos enviarão todo o auxilio que
fôr possivel aos camponezes e ao
povo da Kussia. e o auxiliarão

«.hma- i com homens, machinismos agrico-
Ias. uma verdadeira cooperação, a
fazer os campos e o kuJo da Rus-
sia livre a pedra fundamental da
sua nova democracia.

Apoiemos com o braço forte do
agricultor americano a politica
amistosa do nosso presidente tt 00-
drow Wilson, rollocando-nos io
Indo do povo d-i Rússia resta hprn
em que soffre angustias e dissabo-
rc3.

FICA RESOLVIDO: Que sc
rogue 3. Liga Russo-Amer.çana, que
representa as erande? forças po-
pulares dos Estados Unidos, orga-
nizada para o fim de promover ama
comoreh-nsão amistosa e commttm,

;n.e o ?o<o da Rus-
aos milhões de m»*» «."-c 5e

-•vendo

Amsterdam, _o (A. AA — No-
ticias procedentes da Allemanha
dizem que a conspiração commu-
nista, que foi descoberta em Ber-
lim, tinha o propósito de se apo-
derar de todos os edifícios publi-
cos e proclamar o governo "boi-
chevi-i . Tem sido realizadas
centenas de prisões de indivíduos
implicados nessa conspiração.
Kieff em poder de um exercito

de voluntários de Astrakan

Londres, 20 (A. H.) -- Noti-
cias de Copenhague, publicadas pe-
los jornaes londrinos, dizem que,
segundo um telegramma recebido
na capital dinamarqueza, um exer-
cito de voluntários de _ Astrakan
capturou a cidade de Koff e.ali
estabeleceu um governo proviso-
rio para a Ukrania.

Accrescenta o telegramma em
questão que a Assembléa Nacio
nal ukraniana, que funecionava em
Kieff, fugiu para Belajajarcov.

As Tirtimas da revolução na
Allemanha

Amsterdam, 20.. — (Correio da
Manhã). — Sabe-se de fonte auto»
rizada que o total de baixas re-
gistradas na Allemanha durante a
revolução oscilla entre quinhentos
e seiscentos mortos, sendo o do-
bro o numero de feridos, muitos
dos quaes o foram quando se
entregavam ao saque.
Os tcheques lutam com as tro-

pas de von Mackensen

Zurich, 20 — (Correio da Ma-
nhã). — Telegrammas aqui recebi-
dos dizem que tem havido seriós
combates entre os tcheques e as
tropas de von Mackensen. Os tche»
quês insistem cm desarmar os ai»
lemães que a isso se oppõem. Hou-
ve nos primeiros encontros muitas
baixas de parte a parte, tendo os
tcheques destruído a estrada de
ferro nas proximidades de Press-
burg. Os1 allemães foram obrigados
a retirar-se para além de Mar-
chegg.

A Austrin pede viveres aos
Estados Unidos

gid. a vinte e tres ' numero de
vasos de guerra n"e foram despo»
Jados da «na artilheria.

Em certo* cirr-.los officiaes d-
claro-.-«c que a Allemanha possuía j e coof
um numero fabuloso d- *___a_.qs . s:a e
T. t- não í verdade. E-n -*>*" '"ram • acham

nos Estados Unidos

act*ia!_entr —-endo e go-
[«t- não . veroane. r.«_ "' -«¦««* «| •»-•¦-— ,.. , ¦ ., ,:_, He-noem-. •-*_ . -., .-_- An- __*t_.»_ 1 __ndo _. lir-erí-i^- «-^ v^.a aeiiiocr^
cnn*tn:idos o***-nta e *r-s. «Ji. n-ae*! mh-u
foram destruídos sessenta c seis. í tica

/.iH.t/cirfa»!, 20. (A. H.) — Com»
municam de Vienna que o ministro
das Relações Exteriores enviou ao
presidente Wilson uma nota scien-
t»ficando-o da proclamação da Re»
publica na Áustria e pedindo-lhe
que dè o seu adoio ao novo gover-
no para restaurar .1 união contsi-
tucional com a Allemanha.

A nota do ministro termina so-
licitando do presidente Wilson a
immediata remessa de viveres por-
que a fome está ameaçando do-
minar o paiz.
As flaiiinuilas vermelhas em

Kiel vão desapparecendo

Amsterdam, 20. — (Correio da
Manhã.) — Sabe-se que em Kiel
as flammulas vermelhas da revolu»
ção vão desapparecendo pouco a
pouco emquanto que o numero de
bandeiras nacionaes allemãs au»
gmenta cada dia que sc passa. A
bandeira de guerra, segundo _ as
mesmas noticias, voltou a ser içada
em vários navios da esquadra.

A situação econômica da
Allemanha

Amsterdam. ro (Cerra*_ da Ma-
,,;„}> — A situação econômica da
Allemanha atravessa uma crise

muito séria, que absorve todas as
forças do nosso governo para domi-
nal-a.

A nova Republica çennano-
austríaca

Amsterdam. 20 (A, H.) — Com
municam de Berlim que o dr. F.I-
lêmbogen foi nomeado secretario
dos Negócios Estrangeiros da no-
va Republica germano-a-.istriaca.
Uma grande explosão nas pro-

ximidndes de Colônia
Londres. 20 — (A. A.) — Oç-

corre-J -.-.~_ grande explosão proxi»
mo da cidade de Colônia, na Aile-
anna, perecendo _."a 200 pessoas.

Com a prohibição formal do
chefe de policia á reunião da
União dos Operários em Fabrica
de Tecidos, de vários operários
grevistas, o thesoüreiro da União
esteve na delegacia do 20 districto
policial, explicando ao dr. Raul
Magalhães, respectivo delegado,
qual era a attitude dos operários
grevistas e o que todos elles dese-
javam. Affirmou esse director da
União que os paredistas não que-
riam mais do que o cumprimento,
pelos patrões, que a vinham bur-
lando, da promessa formal, feita
quando da ultima greve, de que o
trabalho nas fabricas seria fixado
em 8 horas diárias.

'E mais ou menos com esta phra-
se concluiu o representante dos
operários, uma declaração formal
a respeito dos trabalhadores em
tecidos ás instituições que nos re-
gem:

—iPositivamente, sr. doutor, nos,
os operários, não queremos fazer
revoluções. Queremos, sim, tra-
balhar, tendo os nossos direitos
assegurados e respeitados. O nosso
salário, que mal chega para o sus-
tento das nessas familias, não da-
ria para sustentarmos mashorcas
e fazermos revoluções. O governo,
se apurar bem, verá que não fo-
mos nós trabalhadores, os fabri-
cantes de bombas...
O chefe de policia esteve

na 5a região
Esteve hontem, á tarde, no ga-

binte do general Silva iFaro, com-
mandante da 5* região, o chefe
de policia desta capital, que in-
formou aquella autoridade do
Exercito a marcha do inquérito
aberto pela policia, as providen-
cias dadas para o conjuramento
da greve e o restabelecimento da
ordem nas fabricas attingidas pela
agitação dos anarchistas.

O chefe de policia, depois de
expor detalhadamente o movimen-
to abortado, elogiou, a acção effi-
caz e prompta da tropa de linha.

- Estando quasi normalizada a
ordem, o general Faro mandou
afrouxar um pouco a promptidão
nos corpos.

O chefe de policia esteve
no Cattete

O sr. Aurelino Leal esteve hon-
tem, á tarde, no palácio do Cat-
tete, conferenciando com o vice-
presidente da Republica, em exer-
cicio.

O chefe de policia affirmou a
s. ex. que o movimento anarchista
está completamente dominado, não
havendo mais ameaça que possa
ser tomada a sério.

O Exercito e os últimos
acontecimentos

O deputado Octavio íRocha, na
hora do expediente da sessão de
hontem, da Câmara, occupoua tri-
buna para tratar da situação do
Exercito cm face. dos «ltimos
acontecimento»,*,,. .'¦..,'-, , ..
•.,,De_arog, '.qüe í".«orne .tQ ,«|f»

nos Annaes a confirmação do que
tinha dito á Câmara sobre o nivel
moral a que attingiram as nossas
forças armadas com o sorteio mi-
litar e a selecção de sua officia-
lidade.

Os últimos acontecimentos, que
se desenhavam no horizonte com
certo negror, faziam crer que a
tropa estava trabalhada para, ao
lado de elementos anarchistas, que
pretendiam perturbar a ordem,
formar contra os poderes consti-
tuidos.

Até aquelle momento nao havia
ou não se conhecia nome de offi-
ciai ou praça envolvido nos acon-
tecimentos, o que de certa fôrma
lhe causava orgulho, por ver que
o Exercito nacional estava real-
mente integrado no seio da nação,
e era força obediente, dentro dos
moldes constitucionaes, encontran-
do nelle ot* exploradores políticos
de todos os matizes portas feclia-
das, sempre que a ella9 se dirigem
para fins criminosos e satisfação
de seus interesses.

Assignalando o facto, seu de-
sejo é que se não abandone por
um momento sequer, o sorteio mi-
litar, para que toda a nação passe
pela caserna. para que a caserna
seja a escola onde se aprenda a
amar a pátria.

Na fabrica Santa Heloísa
Os operaltíos dia faí-ica Sanl.

Heloisa, á run S. dainha d. Gama.
aimda .ontem continuaram em
greve.

Redeiamdo qualquer gesto aggres-
sivo da parte dos paredistas, a di-
recção daqulelle estfb_e.n___ pe-
diu garantias á poíioia. _

Esse pedido, porém, nã!o foi at-
t_ndidb, o que tez os referidos in-
duBtr&ies paasantem _m máo quarco
de hora...

_ elizm_n.e, os grevistas mamtivc-
T.iim-sc cairmos dlurante tdio o dia.

iE' de lamentar, entretanto, que a
policia não tomasse em considera-
çío o piedido, o que bem poderia
oiligünar ataarttiecimentos deploraiveis.

NOS SUBÚRBIOS

Um dynamiteiro removido
para o Corpo de Se-

gurança
Já tn-ticiá!!*- a p.slão do conhe-

cido \iai_laibiiiJ(_ Rodolpho Pere;ra
Leal, loito após dle bah-cr arrentO-
sado uma bomba nas proximida-
des de um orphanato exist-lte
em Marangá, á rua Cândido Be-
nicio.

O dr. Vianna 'Marques, klclegado
do 24o (Wstulicto, _ quem o dyaami-
teiro fora entregme, durante toda.
manhã de 'hontem levou a inteiro-
gal-o, procurando apurar a proce-
de_a'_ do ,pieta,_lo. Todo <__* tra-
baBio daquella autoridade foi im-

i_t_'?l. Rodolpiho .adia

ccammentaritto <_ awonteeimento. e
òlhaindo, deisoonfiados, a _ppa_W.
sa niaviinentaçãio das torças erüba-
ladais.

A dirc-ttoria da falbnca de teci-
das dle Baiivgii pnetenie ii*-_on_çar
os seus 'Sorvíajos ma próxima se-
giiuda-fetira.

—:— Hdntem, á noite os com-
Trt.s_._oa lOtíoo e Gfcminianio, que,
oom o delegado dr. Augusto Men-
des, isuporiiMendlem os serviços de
policia_i___ desta. ..taça», tive-
nam ninai denuncia: num casebre
perdido .mira denso mattagaá, no
Saioco de Vlega estavlami -_mid_
varias ope__ioB girevistnS traman-
do a alienação da omdenn.

iStem tardam» nqiUellas a_to_d_-
des fornaim ab" ter, _teg-__o_ por .pra-
ças da Brigada. Um «_to_a_mpo,
poróm, pnej—iicon om tpante a diü-
gentil.. Os pairedista. _ prtósentindo
a approxiinação dia policiai, 'fugiram
quasi todos, em numero de 03ia-
renta, poauoo orna _ ou menos. Sete,
apenas, íkniumi pnesos.

Saio: Diogo lElstíerdo IMoreno,
Bernardo Teixfflira dos Santos,
Agostinho de Azevedo, Raymiundo
dc Cain-iaJiho, EmfJSo de Menezes,
Beitturdo dle Mattos _ FelSppe de
Mattos.

Danaio uma busca no barralcão, a
poíl.cfi). apprle_iie>i_i_i ali uma re_ 1-
l_,r quantidade de 'boletins sedioio-
sos, desses que foram espalhados
nas cercania, dos (junirtleis, conci-
tando as praças do Exercito e da
__ri..a a aicompanhar o movimnn-
to operaria.

Os pi-e«_ foram i.ecol.ido. ao
posto policial de Bangu', de onde
ser.o ihoj. tranisfleridois para o
Corpo d_ Segurança,.

A Marinha ainda de sobre*
aviso

Continuou, hontem, de sobre-
aviso no Arsenal de Marinha,
uma companhia de guerra do Ba-
talhão 'Naval, aguardando ordens
superiores.

O pessoal da Light
Os mais desencontrados boatos

têm corrido sobre a attitude do
pessoal da Light na situação
actual. Tem-se dito que ha des-
contentamentos no seio dos mo-
torneiros, conductores « demais
pessoal e que uma greve está im-
minente. No entretanto nada de
anormal oceorreu até agora,

Hontem esteve no gabinete do
chefe de .policia, conferenciando
demorada mente com o. .dr .'Aure-
Uno Leal o dr. Rego Barros, sub-
director ia Light. A «xtttfarencia,
ao .-que *,«tvimo_,i .ijfísou. «obnf., a»;
medida» a serernjggt»*. *W;jrj-,
tiei_»_- caso __*«__• «jT-__.

A policia de promptidão
A Brigada Policial continua

ainda de rigorosa promptidão^. .
A policia civil continua na ines-

ma promptidão, permanecendo nos
seus postos todos os funeciona-
rios.

Petropolis está guardada
por força federal

Attendendo ás solicitações in-
sistentes do prefeito de Petropo-
lis, o presidente do Estado do Rio
requisitou hontem ao vice-presi-
dente da Republica, em exercício,
a força federal para manter a
ordem publica naquella cidade
serrana.

Immediatamente, o sr. Delfim
Moreira communicou-se com o ge-
neral Cardoso de Aguiar, minis-
tro da Guerra, recommendando-
lhe que fizesse subir um batalhão.

A's 5,30 da tarde, seguiam
para Petropolis o 90 batalhão do
3o regimento de infanteria, sob o
commando do major Cunha Leal,
e uma secção de metralhadoras.

O movimento anarchista,
em Nictheroy

Os corpos do Exercito aquarte-
lados em Nictheroy e a Força 'Mi-
litar do Estado do Rio, apezar da
attitude calma mantida pelos ope-
rarios de differentes fabricas, es-
tiveram hontem cm rigorosa prom-
ptidão.

Não voltaram ao serviço, ainda
hontem, os operários da Compa-
nhia iManufactora Fluminense, do
Barreto, solidários com os anar-
chistas desta capital, que ali fo-
ram obter adhesões para o movi-
mento subversivo da ordem pu-
blica.

Tambem esses operários têm-se
conservado em attitude pacifica.

Ecos da "revoluçi
maximalista" no

Senado !___§____

-ie applauso

1

¦¦•-Sfcfr-»

tetramente
0_.l__.f_> di* nnliria voltou de verdadeiro quiz declarar. Umachete ae policia vouou, ^ ^^ uma ^^ pa.ra ^0 de_

noite, ao Lattete £„;«, _ffi._rr_r outra d_m_ralmcn-
O sr. Aurelino Leal voltou, á te contraria.

noite, ao palácio do Cattete, con- 'Em -insta disso, o dr. Vqnn»
ferenciando com o sr. Delfim Mo

O governo fluminense tendo
conhecimento de que em Petropo-
lis c Magé irromperam greves,
fez seguir hontem para aquelles
municípios fortes contingentes da
Força Militar do Estado, farta-
mente municiadas.

Ao que parece, a ordem publi-
ca, no correr do dia de hontem,
foi seriamente alterada em Magé.

O chefe de policia recebe
um telegramma de

appalusos

Uma moção
dos senadof_s,:$/_$..*.
do governo; sensacionae
declarações divergente!
do sr. Lauro Müller; e un
discurso do sr. João Lui;
Alves.
Hontem, no Senado, antes 4%'fj

se iniciar a sessão, o senados .'ir.
Francisco 'Salles desenvolveu forte fl
trabalho junto aos seus collegas,
obtendo a assignatura da quási
unanimidade, para a seguinte
moção: , <t *a*"Os senadores infra-assignádtt
pedem que se consigne na acta.dlg fc. 

¦•¦'
sessão de hoje os seus applauífiSra¦''¦
á energia e prudência cora Vit'9 -'/;.!j
governo suf focou o mo _ áiàBi «il
sedicioso de 18 do corrente, '

vencidos de que todas as c
sociaes do paiz, compenetri
por um fundo sentimento de
triotismo, dos altos deveres q'
incumbem á Nação, neste monien-
to histórico, estão congregados,
para repellir qualquer subversão
da ordem publica e para amparar
o regimen constituído, para que se
mantenha o pestigio do povo bra-
sileiro no concerto das nações
chamadas a estabelecer uma. paz
de justiça entre todos os povos,"

Quando depois, na ihora do.**
pediente, o sr. Alencar 'Guimarl
que presidia a sessão, submettei^
a moção á discussão e votação, _
sr. ILauro Muller oecupou a tri«
buna.

O discurso do chefe catharinen-
ne causou verdadeira sensação en-
tre os seus collegas, que em nu-
mero de 29, ihaviam proposto
aquella manifestação de .folidari-
dade. . *

Usando da palavra, o sr. Lauro.
Müller pediu ao Senado que prelevasse quebrar o silencio, a que
se relegara, certo do seu des-
valor perante tão illustre assem-
bléa (é s .ex. quem fala), numa
oceasião em que lhe cumpria ac-
centuar a absoluta divergência* era
que se achava, com os seus par*»**

S. ex. .recusara ,,a sua jjBsií
l_|ra,á moção e fwi)àí.pu«p^i
iiWr^^T^Ssf
iporqüe moções dessa
próprias ao regimen parlamejtor,
collidiam com o espirito do noBo;
e s. « não encontrava attentado
mais flagrante ao Regimento da
casa, que no scu art. 107 prohi-
bia terminantemente manifestações
dessa ordem. ^.

Ao demais, e a este respeito
dirigia sincero e caloroso appelJo.
ao Congresso; este, em vez de
votar moções imiteis, devia cuidar
a sério das reformas de caracter
social, em beneficio do operaria-
do, como está acontecendo em to-
das as nações do mundo.

Respondeu ao orador o sr. João
Luiz Alves, começando por dizer
que tinha necessidade de divergir
do presidente e do senador por
Santa Catharina. Do presidente,
porque submctteii á discussão e
votação o que não era susceptível
disso. Tratava-se de uma simples
declaração da maioria do Senado,
para constar da acta, sem nada
que a puzesse cm discordância
com o art. 107 do (Regimento.
Este se impunha, sim, á discussão
e votação de moções,; mas nao
impedia aos senadores que nzes-'
sem declarações de sua opinião a
do scu modu dc ver acerca de
actos do governo. Divergia o ora-
dor do sr. Lauro 'Miillcr, pelos
motivos que elle tão claramente
acabava de expor.

Ha muita coisa a fazer.
O orador mesmo, a 26 de agos-

to deste anno, proferira da tribuna
do Senado as seguintes palavras
que reproduzia lealmente:

".Mas só cegos não vêem e sur-
dos não ouvem o que passa nas
correntes subterrâneas da con-
sciencia popular. O mal estar evi-
dente das classei operárias, as
difficuldades com que lutam as
forças produetoras do paiz, as pre-
mencias financeiras do Thesouro,
cm face de uma receita precarta
e de despesas imperiosas e cre-
scentes, a inipudencia provocado»
do luxo adventicio de uns, em
contraste cora a miséria do maior
numero, facto psychologico e eco-
nomico de séria perturbação st.
ciai, os problemas formidáveis da
guerra e os enigmas da paz, que
vae transformar o direito dos po-
vos e o direito dos indivíduos,
que modificará profundamente 09
alicerces politicos das nações e os
fundamentos econômicos das so-
ciedades, e, portanto; .0 nosso m-
dispensável apparelípiento para
que possamos gozar, *4o prestigio
internacional necessário _ em tSo
graves conjuneturas, — eis o vai-
to, emmaranhado scenario "selvt

reira.
A s. ex. informou o chefe de

policia que a ordem publica estava
porfeifamente assegurada, corren-
do todos os serviços de segurança
da cidade sem a menor alteração.

Uma nota official
Escrevem-nos do gabinete do

sr. chefe de policia:
"O acto da autoridade policial,

fechando hontem as sedes de tres
associações operárias, inspirou-se
em motivos de segurança publica.
Os operários de tecidos, numa mi-
noria despotica que domina, por
meio de ameaças, a grande maio-
ria da classe, foram os principaes
auxiliares dos dynamiteiros que
pretenderam assaltar a Intenden-
cia da Guerra para estabelecer na
capital da Republica o truculento
regimen dos soriets.

Procurada a policia por uma
cQ_r.rnii_.sao, que «Uie declarara, estar

Ao dr. Aurelino Leal, chefe de
policia, a União Geral dos Vare-
jistas dirigiu hontem, um telegram-
ma em applauso á attitude ener-
gica e segura de s. ex., deante
da ameaça anarchista abafada.

Um boato insidioso que o
ministro da Ouerra

desmente
Ao conhecimento do general Car-  ,

doso de Aguiar, ministro da Guer-1 não tem sido, todavia, nem aban-
ra, chegou a noticia dc que ele-1 donado, nem descurado pelos po-
mentos anarchistas, com o fim de: deres publicos.
provocar factos desagradáveis, de-1 Agora mesmo, a Câmara dos
pois do fracasso de mashorca de | .Deputados acaba de constituir
segunda-feira, estavam fazendo es- j uma COmmissão especial para _r-
palhar, com o fim de que isto che-. gan;zar com urgência o Código
gasse até aos quartéis, que se acha t do Trabalho — assumpto que ou-
em elaboração no Congresso, de; •„_. sô traura_ depois de

 -1 -_.--._. nr« At._B._ie 1. 1 fl ¦» _ t - S I 

sclvaggia" em que se encontras,
os poderes públicos do Brasil nel-
ta tremenda hora da Historia. ; (

•Em seguida, o sr. João Luií
assignala, entretanto, que se o
problema social, o mais grave da
vida dos povos neste momento,
ainda não está entre nós resolvido
de modo completo e definitivo.

o dr,
Marques adiou de bom av*iso re-
mttel-o para o Corpo de Segurança.

A fabrica de tecidos
deSapopertlba |a__0.do com os chefes das pastas _ „x:„fncia

Con-inúa em greve a fabnrea de | militares, um projecto de let man-, *_ 1 _
tecidos dc Sapapemta, em Deodaro. j dando fossem diminuidos os ven- w^,o 

Senado, alguma coisa se tem
feito e entre outros o orador ci-

"uto. 
em absoluto, não é verda-1 _ ™ ? P1""-'"*0 do sr- Paul° de

cinco e dez vezes

_ ... ,  fossem diminuidos os ven
Uma força de polidia e outra do j cimentos dos soldados e marinhei

Exercito montam guarda a esse'
estabelecimento fabril.

TT.Mi_TVRL.l-

Superintendendo o policiamento
estãb o dele__- do 23° districui,
e o tenenre Santos.

Naria de anormal oceomeu hon-
tem em Deddoro.
O policiamento do Realengo

O serviço de policiamento desta"localidade continua a scr feto j
pe2os a-hinitoos da Esti.. iM-.htar,
armados de «tibre e caraiãnas.

Nas irn_e.açõe9 da Fab-<_ de
Poh-ora foram posras .-/tralhas
<_-___s.

Em Bangú — Prisão de
vários operários

Esta localidade «pres.n-.a o mes-
mo aspecto do*» primeiros dias do
movimento paredisti ¦ operários.
em grupos, espalhados pelais __s.

^V-.:^'":''M'*trÍ*^;

erda-,
de e não passa de um boato insi-; Fr.?n,m* , ,
dio*o. visando os fins acima sa- i tudo se ha d
Iientados. O general Cardoso de i a custa de compressões desarrazoa-
Aguiar, burlando os planos dos agi-'; das, sem idéaes. e" a que, faça-se
tadores desfaz essa perversa balela, justi*. está alheio o operariado

... brasileiAmeaças a uma officina <
Hontem pela manhã, os opera-;

rios da officina metallurgica da.
nia Senador Euzebio. 43, que não
haviam adherido a greve, foram:
procurados por uma commissãò de'
grevistas que os intimou a abando-,
r.arem o trabalho, ameaçando-os de'
coisas terríveis, entre ellas o de |
ser a referida officina dinamitada.j

Os proprietários dessa officina •
communicaram o facto á policia do 1
14° disiricto. que mandou guardar] sidente declarou que a moção
a casa nor uma f«rça da Brigada, de applausos dos senadorea con-
.—.- i- de (.rabinas. I st ária d- acta.

fazer, mas nao

esta
ro.

O sr. João Luiz terminou accen-
tuando que, a esta hora, é dever
de todos os brasileiros, desde o
que maneja as armas da intelli-
geacia, até o ipie semeia os cam**
pos com a enxada, congregarem-
se em torno do legimen constitui-
do da pátria, para que ella afiirme
a sua soberania perante o mundo
e vença na guerra econômica que
começa.

Assim encerrado o caso, o pre-

^f
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1 SITUAÇÃO
POLÍTICA

>

Nio deve ser fácil a um homem'de bêa-fé o julgamento sereno da
-actual situação politica do paiz.
Contamina-nôs, máo grado nosso, a
áevroie coliectiva; atordâa-nos a
descompassada grita que se eleva
por toda a parte. Evidentemente
atravessamos uma phnse. insólita de
orise politica e social; vivemos num
ambiente de triste espectativa, de
vagos receios, de inquietações in-
timas. Através do tumulto de hoje,
mal podemos prever o que ha de
grave»» alarmante para a tranquilli-
dade dà,'_ossa vida interna. Pela
nossa,péssima educação civica, pelos
defeitos' do regimen presidencial,
tão áspero e tão duro na sua entro-
sagem, ha vinte e nove annos que
nos debatemos em crises periódicas,
que 6$ servem para perturbar o
curso natural da vida republicana.
Ninguém, de certo, desejaria para

ieu paiz um miserável destino
de mar morto, de pântano, com as
luas águas paradas a apodrecerem
lio sol, As democracias encontram
« sua razão de ser no embate

.eterno das correntes políticas, como
imagens que são da própria vida

?íéom a sua evolução, que transíor-
í ma para crear, e por isto mesmo,
.rnobil e inquieta, Mas esta agita-
çSo só tem alíance, só se torna

Vsalutar e fecunda, quando se ori-
'. gina da concorrência entre as idéas,

entre os partidos organizados para
nma finalidade nacional e humana,
e não quando sc reduz, como em o

.nosso caso, a uma luta inglória de
^tidades, ambições e mesquinhos

Interesses individuacs.
| Nas sociedades políticas, verda-
Heiramente dignas desle nome, atra-
yés das ficções e dos titulos vários

£'ípie rotulem os partidos, a vida
publica é um precipitado directo
e immediato do choque entre as
tendências conservadoras e liberaes,

dynamica e a estática da sócio-
logia positivista, as primeiras, a
viverem do passado, no respeito

-Jaas tradições e costumes seculares,
i.*í(i'á» outras, da aspiração porá as

íórmas novas, que suppóem mais
.perfeitas. Quando este jogo se faz

'afcurrnonicamente, temos a relativa'•áfeneição 
da vida politica, de que

•"¦ff. parlamentarismo inglez foi exem-
pio e modelo durante tantos annos;
quando se perturba, ha natural-
mente o desequilíbrio funccional,
que se verificava, por exemplo, na
França revolucionaria da Rcslau-
rição á Communa, ou, no sentido
opposto, na Allemanha, quasi feu-
dal, dc Bismarck e Guilherme II.
No Império tivemos a visão de

fejima nobre vida politica. Com
I^Jtbdos os defeitos fataes da ineul-
i ".fura geral do paiz, os velhos par-

¦"tidos rotativos da Monarcliia pre-
paravam, lenta e seguramente, a
nossa rederapção civica. Continham
ta ambições desenfreadas dos poli-
ticos, pela certeza de que todo o
poder è ephemero e vão, interes-
savam as massas populares, ou, pelo
menos, a burguezia conservadora,
nõs destinos do paiz.
.jgÃ Republica tudo alterou; assis-
limos nessas tres décadas do novo
regimen a mais extraordinária re-
trogradação cie costumes políticos
que seria possivel imaginar. Diffi-
cilmente encontraríamos cm qual-
quer paiz nas condições sociaes do

¦ Brasil, onde, dc feito, o nivel da
•.,'Jjulturà; mental das elites intelle-

jwjgjt.aes niuito se tem elevado nesses
!¦ ¦f-Sttinvis aíwos,. umà vida -. politica'
spfSpi.estreita e tão indigna. As noi-
i|?saS§lut.is giram todas em torno de

pessoas, pobres figuras de momen-
to, muitas vezes, surgidas no acaso,
dns mais esquivas origens, da pro-
pria impudencia ou da .morna in-
differença ambiente. Procurae em
-todas as nossas crises- partidárias, |
O mais tênue signal de uni pensa-',
mento patriótico, a mais ligeira!
preoecupação do bem publico, a
mais vaga inquietação pelos nossos I

.' destinos, e completa será a vossa!
desillusão. Porque sc cntre-ilovo-'
ram esses homens? Porque sc dila-
çeram #e se carneiam reciproca mm-
te esses dirigentes, esses políticos-, e esses jornalistas? Que ilivcrgen-1
cia de idéas os apaixona? Não são ;
todos republicanos, fcderalistas, pin-'
teccionistas, burguezes e conserva-;
dores? Procurae bem, e descobri-1 -possibilidade para o sr. Rodri-
reis então as molas que os agitam gues Alves asstímir o governo
— a febre das posições, a volupia! a 15 dp novembro, se a nossa

inslinclo de burguer.es conserva-
dores e egoístas, só vã o velho re*
médio, das repressões armadas.
Reagindo contra as desordens dos
ruas, cumprimos o nosso dever de
salvação pessoal, arredamos as pe-
dras do nosso caminho, Mas basta
isto? A politica se reduz a esta arte
infantil, de fluxo e refluxo? Não
tem a vida, principalmente para oi
homens intelligentes c cultos, um
sentido mais alto do que este volu-
ptuoso egoismo de momento pre-
sente? Invoquem os responsáveis
directos e indirectos pela direcção
do paiz, rt sua própria consciência.
Que têm feito nesses trinta annos
de Republica, nesses quatro annos
de guerra, que valem por um século
dc experiência social? Em toda a
parte, em todo o tempo, sob todos
os regimens, as nações se nffirmam
pela capacidade das suas elites di-
rigentes, que não se compõem ape-
nas dos políticos e homens de go-
verno, e sim de todos nós, jorna-
listas, publicistas, directores de em-
presas, agricultores, industriaes e
comnierciantes, que possamos dis-
pôr de qualquer parcclla de' in-
íluencia. De nós devem partir os
exemplos da ordem, da elevação de
vistas, da abnegação patriótica.
Entretanto, nos temos resumido a
viver a nossa vida pessoal. Nin-
guem quer fazer o menor sacrifício
dos próprios interesses, do próprio
commodismo. Disputamos as posi-
ções de mando, como simples
vehiculos das nossas vaidades; os
políticos pedem pastas de ministros,
confessava tristemente o' sr. Ro-
drigues Alves — como se fossem
sinecuras burocráticas. Das gera-
ções que se inclinam para o túmulo'
ás gerações, que surgem para a
vida publica, mostrae um movi-
mento de altruísmo ou de civismo.
Todas ellas se nivelam na mesma
doença de arrivismo, no mesmo
epicurismo fácil, no mesmo avilta-
mento moral.

Dobrae o finis pátria... Mas
não é possivel. Esta terra, que nos
esforçamos para converter numa
vaga colônia estrangeira, é um
grande paiz de trinta milhões de
almas c de inesgotáveis recursos
materiaes. Iíerdamol-o do regimen
passado, grande, unido e forte, pela
consciência da sua alta moralidade
politica; porque não havemos de
transmittil-o aos nossos filhos, ain-
da maior, ainda mais forte?
Nenhum povo mais plástico, mais
dócil de governar do que o nosso.
Tolerámos o quadriennio militar, e
quasi bemdizemos, pelos crimes que
nãô praticou, a covardia civica e a
absoluta, harmoniosa, incomparavel,
genial mediocridade do sr. Wences-
Íáo Braz. De todos os males que
affligem o Brasil somos nós, os re-
presentantes da sua elite, os únicos
culpados. A fome, a anarchia, que
nos ameaçam, são creações artifi-
ciaes da nossa incapacidade. Re-
ajamos, tomemos conta de nós-
mesmos, salvemos o patrimônio
commum. A nação não pôde con-
tiniiar toda a vida a presa inerte
de todos ós aventureiros e todos os
fallidos moraes, que, tão larga e
tranquillainente, a vêm explorando.
A velha sociedade entrou em ago-
nia; na aurora do novo mundo,
que vae surgir da conferência da
paz, mostremo-nos dignos do gran-
dc logar que oecupamos ao sol.
Convença-se o sr. Rodrigues AI-
ves, se encontrar na sua saude as
forças physicss e no seu patriotis-
mn as forças moraes c intellectuaes
para cumprir o seu dever de assu-
mir a suprema direcção do paiz,
de que mais do que o seu nome
venerando ou a sua vk'a preciosa
e benemérita, se encontrarão em
hypotheca, sob, o seu governo, o
nome e a existência sobeíana do
Brasil. Não queira ser s., ex. o
ultimo representante de uma situa-
ção ,de descalabros, de torturas, de
desesperos, de que havemos dc sair,1
mais cêclo ou mais tarde, dentro
da ordem ou pela violência das rc-
voluções, que a simples repressão
policial pôde apenas adiar, e não
subjugar, desde que não na com-
Imliim nns suas causas mediatas,
nas suas origens longínquas.

JOSÉ' MARIA BELLO
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OK REGIMENS
sc teria passado, no

ria conjunclura da ira

do mando, a fome do dinheiro.
Vivem elles, vivemos todos, pode-
rosos e humildes, os dias que pas-

• iam, apressadamente, egoisticamen-
te, como se fossemos as ultimas
creaturas humanas de um paiz, que
terá dc desapparecer amanhan, sob
o mais tremendo dos cataclysmos.
Ninguém se entende; na anarchia
geral 6 quasi impossível ao obser-
vador attento e frio distinguir a
liypocrisia dos interesses subalter-
nos de cada um, das preoecupações
sinceras pelo bem do paiz.

Esta indisciplina intima das cias-
ses dirigentes tem dc se refleetir
forçosamente na agitação popular,
nas desordens de ruas. Não nos
illudamos em o nosso optimismo
fácil de indolentcs, que nâo querem

, enxergar os factos e delles colher
as conseqüências lógicas. Amençam-
nos as lioras mais graves, talvez, dn
nossa historia. Tranquillamente,
com uma perversidade, consciente
pu não, armámos a tempestade.
Sob o turbilhão de fogo e de san-

República', em vez de presiden-
ciai, fosse parlamentar? O sr.
Delfim Moreira consultaria o
esapirito da Câmara dos Depu-
tados, das duas casas do Con-
gresso a que mais directamente
representa o povo — pelo
menos esta 6 a presumpção
conforme com o principio c
texto constitucionaes — veria
o homem político que mc-
lhor encarnasse áquelle espi-
rito, o que primasse na con-
fiança >da mesma Câmara, e se
nessa figurassem .dois iparti-dos,
o chefe da maioria, c o inetim-
biria da organização do minis-
terio. Cercar-se-ia elle, destina-
do no regimen tparlamentar a
chefe activo do governo, de
collegas de egual confiança da
Câmara, representantes das
principaes forças .parlamenta-
res, seus guias e directores, ca-
pazes de um concurso valioso
c efficaz ao gabinete nas 'dis-
cussões e votações. Assim or

tampo que duraria lua substi-
tuiçio? Foi uma dlfficulda-de
com mie teve que lutar. Mas,
em tal caso, o bom senso, o
decoro -das suas funeções e
o próprio lhe aconselhavam
guardar os ministros antigos,
mesmo «desfalcados dos -poucos

que por motivos políticos que-
riam logo deixar as pastas, até
que chegasse o dono da casa,
e disptizesse, relativamente ao
scu serviço, como melhor lhe
parecesse e como jâ havia as-
sentado. Organizou assim um
governo sem prestigio pela sua
origem, com o qual elle ,pro-
iprio chefe 'do governo não está
identificado, que delle nem se
lembra, de quem não fala, re-
gter.vando para o outro, o ver-
dadeiro patrão, todas as atten-
cões, obcdecendo-lhc, eim pri-
íneiro logar, ás ordens traris-
¦mirtidas pelos seus porta-vozes.

Isto é constitucional, é do
nosso regimen, regimen pes-
soai, regimen autocratico, mas
isto tambem prova que o outro,
o parlamentar, é melhor, mais
flexível para as soluções das
crises de governo, mais digno
da nação por ser menos pes-
soai, mais da opinião por mais
apto a conformar-se cam seus
movimentos, mais democrático
eJmfim, porque os governos
não podem durar t*ma hora di-
vorciados do sentimento popu-
lar encarnado na Câmara, a cujo
controle estão sujeitos, e *de
cuja confiança vivem. "O nosso
systema, — délle disse fino cri-
tico — é essencialmente astro-
¦nomico. A utilidade de um pre-
sidente se 'mede inão pelos seus
serviços, mas segundo os mezes
¦do calendário. Conta-se que, se
elle é bom, deve sel-o 'durante
quatro annos. No regimen ,par-
lamentar é preciso que o pri-
meiro ministro guarde o favor
da .maioria, ao passo que o
presidente no outro. regimen
só tem que ficar vivo." E
quem é esse critico que assim
julga o regimen presencial?
O presidente .Wilson. Cremos
que, na matéria, é autoridade
de valor e respeito.

Ainda agora, na tremenda
emergência da guerra, o re-
gimen parlamentar, tão atacado
lá mesmo, foi que deu á França
o melhor dos governos para o
momento e amparou a Repu-
blica. Fosse presidencial o re-
gimen, e Poincaré não teria
resistido á impaciência pelo fim
da guerra, em alguns interes-
seira, meramente politica, ou á
indisposição oriunda de afigu-
rar-se inércia na frente aquillo
que não era senão preparo,
de pessoal e de material,
para operações de êxito pos-
sivel. Os mesmos impulsos que
tiraram a Joffre o commando
de todas as forças francezas,
teriam posto fora do Elysée o
presidente Poincaré;; E quem
o substituiria? Clemenceau?
Nunca. Clemenceau só chega-
ria ao poder, como dè facto
chegou, para prestar ao seu
paiz os serviços que o fazem
neste momento acclamado por
elle, ao lado 'de Foch, seu
salvador, pela vontade do par-
lamento. A revolução, ean
plena guerra, seria para outro,
algum Bonaparte "in fieri". E
se não fosse o regimen parla-
mentar, o Iimiperio britannico,
na hora decisiva dos seus des-
¦tinos, teria á sua frente Lloyd
George?

Gil VIDAL

IaçSo, esses nSo se comprchenilcin
e nem podem vingar, precisamente
quando o descontentamento, o des*
animo e até a revolta lavram no
espirito das classes pobres e as
atiram ao desespero que a fome
tem suficientemente gerado. Re-
flictam abem os dirigentes do paiz,
poder executivo e Congresso, nos
perigos que essa idéa traz no
bojo e não queiram aggravar
onde só ha a minorar e n acudir.

Topícas & Noticias
O TEMPO

Um dia rutilo e brilliante, o dc
hontem. Temperatura nesta capital:
miniria, 2i»sj máxima, 24°6.

HONTEM

Sobre Londres. -.- -r 13" Paris" Itália" Portugal (es.
cudos). . . .- .-" Hespanha. . . ." Suissa. ......" Nova Yorke. . . ." Buenos Aires, (pe-

so, ouro) . . ." Buenos Aires, (pe.
so, papel). . . ." Montevidéo. . . ," Hollanda (fio-

rim) ......
Soberanos ......
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güe, a grande guerra preparava a í ganizado o ministério, o sr.
transformação do mundo. Todos Rodrigues Alves, assumindo o
os homens capazes de refleetir, pre-1 governo, sempre dentro do re-
Sentiam bem que o regimen bur-
aguez- e capitalista mtte-bellum, en-
traria em cheque no dia em que se
suspendessem as hostilidades mili-
tares. Não era possivel que depois
de quatro annos dc sacrifícios f.in-
tasticos, dei inenarráveis angustias
e horrores, se restabelecesse auto-
maticamente a antiga ordem de
coisas, que frutificara em tamanha
calamidade. As reivindicações pro-
letarias viriam fatalmente. O
exemplo da Rússia valia por nm
doloroso alarma. O que a previ-
dencia dos dirigentes devia aconse-
lhar era o preparo do terreno para
que a impetuosa corrente, que se
engrossava no Velho Mundo, en-

..jeontrasse entre nós os seus leitos
hatnraes. Nada fizemos. Cem vezes,
o Correio da Manhã, pela penna
do seu director ou dos seus col-
laboradores, mostrou a urgência das
reformas sociaes e a necessidade de
sanearmos os nossos costumes po-
liticos. Clamámos no deserto. O
manmalismo pôde ser uma doença
exclusiva dos paizes vencidos, mas
estes não se reduzem somente aos
que foram derrotados na guerra,
porque vencidos são tambem todos
aqueiles que, como o Brasil, vivem
em crises permanentes. Para re-
sistír á insania libertaria, a França
encontrará ama^íian o prestigio do~
seus exércitos vencedores e dos
grandes nomes de Foch e (Sêmen-
ceau, a Inglaterra, a elasticidade
das suas intituições e o profundo
senso político do seu povo, os Es-
tados Unidos, a sua incomparavel
prosperidade econômica, a própria
Allemanha. o scu instineto secular
de disciplina.

E nós? Que offerecemos nós.
nesia hora sombria? Assistimos á

gimen, constitucionalmente, te
ria que acceital-o, -de imantel-o,
porque, no momento, era o que
realmente traduzia a vontade
da Câmara popular. Compare-
sc isto com o que se fez.
Começou o sr. Delfim Moreira
por despir-se de uma das suas
primeiras prerogativas gover-
namentaes, a escolha de minis-
tros, apara subscrever uma lista
que lhe foi presente, em nome
do presidente eleito, com quem
não trocou palavra, com quem
não se entendeu, e que, entre-
tanto, subscreveu com tão es-
crupulosa exacção, que não pre-
encheu a pasta da Agricultura
por não constar -da lista.

•O que se passou agora, no
Brasil, c tantos estranharam,
foi a simples substituição de
uni presidente eleito, impossi-
bilitado de tomar posse no dia
em que devia fazel-o, pelo vice-
presidente, que, já para este
fim, é eleito simultaneamente
com elle. Está expresso na
Constituição. Lê-se ali no ar-
tigo 43, paragraphos 2* e _':"O 

presidente deixará o exer-
cicio tie suas funeções, impro-
rogavelmente. no mesmo dia
cm qu? terminar o seu perio-
do presidencial, sncccdcndo-lhc
logo o recem-eleito. Sc este
se achar impedido, ou faltar, a
substituição far-se-á nos termos
do art. 41, paragraphos 1° e
2°" O art. 41 paragrapho Io
assim dispõe, tratando do vice-
presidente: 

"Substitue o pre-
sidente, no caso de impedimen-
to, e succede-lhe. no de falta,
o vicc-prestdcnte eleito simul-
taticamente com elle." No re-

HOJE
lEsti de serviço na repartição central

de policia o 1° delegado auxiliar.
Pagam-se, na Prefeitura, as seguin*

tes folhas de vencimentos, referentes
a outubro findo: Escola Normal c
Guardas municipaes dc letras J — '/..

grande guerra, como a um episódio i gimen presidencial os ministros
longínquo de um mundo estranho, I são de exclusiva confiança do!
que não poderia ter a menor re- i presidente, seus secretários. O'
percussão entre nós, incapazes c-;sr. Delfim estava no seu di-j
tirar algum proveito dos seus en* reito escolhcndo-os a seu gosto,'.
sinaoiectos. Agora, ante 35 primei-1 mas quem queria ser seu mi-j
ras ameaça» -*-e rearção, o nosso i nistro oor dias. na incerteza doi

A carne
Para carno bovina posta em consumo

hoje, nesta capital, foi affixado hon,-
tem, no Entreposto de -S. Diogo o pre-
ço dc 1$ devendo ser cobrado ao publi-co o máximo de i$_oo.

Porco, de i**too a i$soo; carneiro,
a 23); vitella, de 1*400 a 1S500. m» IUI — 

O sr. Amaro Cavalcanti, com a
vivacidade que o caracteriza c que
tem sido o melhor titulo dc Tecom-
mendação da sua invalidez attes-
tada officialmcnte num decreto de
aposentadoria, não precisou senão
de tres dias para inteirar-se defi-
nitivamente do estado do Thésou-

•ro. E, dahi, a deitar um grande
brado de alarma a distancia foi
muito pequena.

De facto, já appareceu publica-
da a enumeração de todas as diffi-
culdades dos mil e um males dos
erros do passado, que o novo mi-
nistro (novo pelo tempo em que
está na pasta) afoitamente têm de
enfrentar e resolver.

A situação é delicada: elevámos
consideravelmente as despesas e
temos muito diminuída a renda
dos direitos alfandegários, por
assim dizer paralysada com o col-
lapso da importação. Os compro-
missos a solver elevam-se a mais
de cem mil contos. Augmentou a
divida consolidada interna, o que
aggrava os encargos do respectivo
serviço. Augmentou a circulação
do papel-moeda inconversivel, etc.

Seria inútil procurar estabele-
cer responsabilidades sobre i ori-
gem de todos esses factos, que são j
os phenomenos inevitáveis da per-
turbação que soffreu o mundo com
a guerra.

Por isso, o discreto caitaz em
que vem o quadro desolador das
finanças publicas abstem*se de j
conclusões acerca da condueta do j
governo que findou; mas já in- •
siniia a fonte de recuisos á qual, I
no entender do sr. Amaro Cavai- '

canti. devemos pedir misericórdia: I
e ella é a do augmento dos im- ;
postos.

Certo, estudando a lei de re- !
ceita, verificamos que são cabi
veis, sobretudo neste momento, os -
tributos sobre a renda Mas im- ,
postos incidindo sobre a vida col- ;
lectiva. sobre 05 artigos de con- 

'

sumo forçado, sobre, emfim. as
necessidades immedia.as da popu- j

iPiela marihã de hontem estive-
ram no palaiclo kilo Cattete, em vi-
aira de ouinpnimentos no sr. Del-
fim .Moreira, peici .sua posse «10 alto
cargo do 'Chefe da Nação, os se-
M-Dores Jcron>nnio (Monteiro e Mar-
cilio de 'Lacerda e os deputaUos
Ubaldo Riimalhute, Hieifor de Sou-
za. e Atilamiio lAiguirre, represenlan-
tas do (Espirito Santo.

Nos meios políticos era hontem
muito commentaaa a noticia de que'
o sr. Manoel Borba telegraphou ao
sr. Delfim Moreira, declarando
que Pernambuco não obedecerá ás
.determinações do Coiuniissariado em
relação ao assucar.

Acerescentava-se que, no caso do
governo da Republica consentir nas
requisições exigidas pelo sr. Bu*
lhões, elle, Manoel Borba, gover-
nador de Estado, irá até ao extre-
mo de aconselhar a separaçã-o desse
Estado da Federação.

Por essa, francamente, ninguém
esperava. Se o Commissariado co*
gita da requisição do assucar de
Pernambuco, como de outros, a ra-
zão dessa sua attitude está na cir-
cumstancia de que ha exploradores
desse gênero de primeira necessi-
dade, que põem de lado a situação
difficil que atravessamos, e pro*
curam forçar a sua alta no Brasil,
para vendel-o mais barato aos mer-
cados estrangeiros, numa espécie
de dumpina oositivamente iniusti-
ficivel.

Seria um crime a indifferença
do governo da Republica peran-
te uma situação desta natureza,
elle que em ultimo caso é que ha
de prover á solução das crises' ali-
mentares que porventura se mani-
iestem no paiz, e isso sem olharia
interesses regionaes, por estar em
causa a própria nacionalidade.
Erra o governador de Pernambuco
suppondo que existe gente bastan-
te ingênua nesta terra para admit-
tir que a sua attitude é assumida
exclusivamente em defesa dos in-
teresses do seu Estado.

Muito pelo contrario, o que todos
nella enxergam é que o sr. Borba
smeaça rebel!ar-se contra o governo
federal, unica e simplesmente para
defender os negócios dos explora-
dores da situação, que não são cer-
tamente os lavradores.

Não vale a pena falar no sepa-
ratismo do governador pernambu- |
cano. Trata-se dc uma das coisas
mais cômicas já articuladas por um
homem de governo neste paiz. Que
idéa fará o sr. Borba da acção do
poder central? Parece que, ape-
zar de todos os desarranjos desta
Republica, ainda não chegámos
á -contingência .de consentir na
desaggregação de um 'Estado, por-
que determinado departamento ad*
ininistrativo da União defende o
povo contra os gananciosos que o
exploram,
j- Ou joi.sr. Manoel Borba pensará em
tóniUr-se o chefe de alguma futura
Republica do Equador?

O Cotihíssaríado
e as reclamações

publicas
A resolução do Commissariado

da Alimentação Publica, apoiada
pelo sr. Delfim Moreira, dc re-
quisitar o assucar necessário para
a laboração dns refinarias e abaste-
cimento da capilal, teve apoio ge-
ral, como não podia deixar tle ser.
Era,coisa verificada que os expor-
tntlores estavam faltando aos accor-
dos estabelecidos com o sr, I.eo-
poldo ile lliilhóes, pelos quaes cllen
se obrigavum a abastecer normal e
regularmente o nosso mercado, fn-
zendo tambem as suas exportações
para o estrangeiro, de fôrma a ser
dado exacto cumprimento a con-
tratos firmadas antes da creação
daquelle novo organismo adminis-
trativo.

Applaudimos a energia adoptada
pelo sr. Leopoldo de Bulhões, por
que sem
estaria a breve trecho sem assucar,
sendo aliás coisa' sabida que se

14 engrailatlos, 20 jacas e 3 cai-
xoles. Deve-se nolar que 53 gal-
linhas c 157 frangos foram con-
signnilos directamente ao Commis-
sariado, em attenção ao appello
feito, e apezar de a firma Fonseca
& Filho ter pedido que o seu di-
nheiro fosse depositado no Banco
do Brasil, á sua ordem, até hoje
elle lá mio 'chegou, assim como
não foram devolvidos os engrada-
dos, que têm retorno gratuito pela
Estrada de Ferro Leopoldina Rail-
wny.

Este facto i assás grave, porque
o . Commissariado da Alimentação
deve impôr-se pela sua honestidade
e pela presteza 

"na 
prestação das

suas contas. Aquella. repartição
não pódc cair nos moldes anachro-
nicos e caloteiros das varias secre-
Inrias que fazem compras í larga
mas não pagam aos credores,

lia dias constou que uma das
razões por que havia escassez de
bois para abater, era porque o
Commissariado, recebendo á vista
o dinheiro dos açougueiros, não pa-
gava com egual pontualidade aos
donos das rezes, Agora, e em re-
lação ás gallinhas e aos frangos,
não se trata de um simples consta,.topou» ue miinoes pUr-!mas de „,„ de 

',.^^
ella a capital do Brasil: a tltmindn M f.'

r.stamos convencidos de que osenuo m\ua coisa sauiua que sei „H t ..,..-. „i_u i. d h -
,* 1 1 . *í j sr* Leopoldo de Bulhões, sem ne-tinha chegado iá ao extremo de -,•,„_,„ ,i„„„„ _j ', 1-1 . . . nnuma demora ordenara o naca-muitas casas retalhistas nao terem _,.„,„ /t„. „,-,•* . ¦ ., _ ,y Tmento das aves requisitadas e dos

quatorze engradados, no valor total
de i40$ooo, ou a restituição delles
a seu legitimo dono. O Commis-
sariado tem absoluta necessidade
de conquistar a confiança geral do
publico, procedendo de» fôrma que
essa confiança se consolide cada
vez mais.

onde comprar áquelle artigo para o
fornecerem ao povo. E energia
análoga deve ser adaptada em ou-
tros casos, afim de ser annullada
a veleidade de quem se suppoz su-
perior á lei e que esta fora feita
apenas para inglez ver.

Tem agora o Commissariado 011-
tro problema á espera de solução:
o do abastecimento de combustíveis
a capital.

Hontem, dos pontos mais afasta-
dos e extremos da cidade, desde os
bairros de luxo até aos mais mo-
destos, foram enviadas a esta re-
dacção instantes reclamações tele-
phonicas, motivadas pelo facto de
não ser encontrado carvão á venda,
em parte alguma. Tal falta torna-
se ainda mais sensível agora, por-
que os fogões alimentados por gaz
estão impedidos de funecionar por
falta desse combustível, ou pela
péssima qualidade delle.

O que se está passando não esca-
pou á nossa previsão. Quando
appareceu a primeira tabeliã *do
Commissariado, incluindo preços
para o carvão, por peso, dissemos
que essa medida encontraria diffi-
culdades para ser posta em pra-
tica, por ser applicada de súbito
a uma grande cidade como a nossa,
onde as carvoariks nunca possuíram
uma só balança capaz de pesar tal
mercadoria, quer para as pequenas,
quer para as grandes quantidades,

Porque nós temos a dita de pos-
suir um Conselho Municipal e uma
Prefeitura, promptas sempre a pre-
oecuparem-se com innumeras coisas

CASA RAUNÍER
Recebeu novos teaidloa iitgleíus pnra a «ua secção de

ALFAIATARIA
Alssim como em todas as demais secções, CnmiwrfeAri^io, ic-

cidos, .Meias, Chapelaria, Rapazes. Tapeçarias, etc, etc, reforçou seu

iT!í j.cfm ° ~ pre?°'172, 
RUA DO OUVIDOR, 172

(6788)

, Ido pé para a mão. Os tempos
que pelo menos, praticam obra de | andaria bicudqs, e pura um homem
equidade.

As alumnas da ;Escola Normal
merecem dos poderes publicos as
mesmas attenções que os estudan-
tes das faculdades de medicina e
de direito.

O prefeito abriu hontem o cre
dito extraordinário de 50 :ooo$ooo,
para oceorrer ao pagamento devi-
do á So.ciedade Propagadora das
Bellas' Artes, como auxilio á cons*
trucção do Lycétt de Artes e Of-
ficios.

Almeida Rabello
Gnavatas o que ha de' chie. Oha-

pcos "Gelat". IPcrfumal-ias -fimas.
(5547)

O mínistilo dlais Relações Exberto-
ras recebeu hontem, poir motivo da
sua poslsio nosse oargo, mais os te-
legrammas ide foliioitações dos srs. :
iNabuco de Gouvêa, chefe da missão
meklioa mulitar na França; Cockrane
deAlencar, irtimistmo <fo Brasil no
Peni; José 'dia Silvia Aguoro'; JuanLuiz :S„t-ue„tes, pncsidemte da Re-¦publica do Chile; Jntan Carcano;
Aiigtisto lEihvards, ministro do Chi-
le em 'Liomdrtets; Leon Suarez, . pro-fessor da Faculdade de iDindito de
Buenos lAiites; Susviela Guarde e
Caraüido 'Rodrigues.

BANQUETES — Grande salão, no1° andar, do RESTAURANT PARIS—R* Urug., 41.  (6829)
Ainda não se sabe quem será o

substituto do sr. Pereira Lima no
Ministério da Agricultura. As com-
binações políticas que se fizeram
com relativa facilidade em relação
ás outras pastas, encontram gra-
cs embaraços, para preencher, com

O sr. Castello Branco, director
da Imprensa Nacional, foi um
chefe de serviço publico que não
se julgou obrigado a'pedir demis-
são do cargo, de confiança que
exerce, apezar do governo já não
ser o mesmo.

Nem ao menos, o protegido do
sr, Urbano Santos teve o gesto
de ir ao sr. Delfim 'Moreira, ou
mesmo ao sr. Amaro Cavalcanti,
como ministro da Fazenda, solici-
tar, por um simples dever de cor-
tezia, a sua exoneração, mesmo
com a certeza prévia de que não
seria attendido.

Dirigir a Imprensa Nacional é
uma situação rendosa. Empregos
como esse não se acham assim,

da intelligencia, do saber e da

actividade do antigo preposto do

futuro ministro do Interior, a

vida não é, positivamente, uma
coisa conimoila. Dahi, o seu ape-

go á sinecura appetecida.
Mas o sr. Castello Branco 6 uni

director tão antipathizado pelo
funccionalismo da Imprensa . Na-
cionai e pelo seu respectivo ope-
rariado, que, se elle tivesse mes-
1110 a coragem de se deinittir, o
actual governo era capaz de lhe
fazer a vontade,

Dahi a sua impassibilidade...

NO MUNDO
P0UTIC1

hespõstn prompi»
«tin inlii

«•I

MI1CI

pati ,
'* Su.

LAOOL
(695)

— TINTA ESMALTE
Grande brilho e re-

sistencia.

Foi lido, no expediente da sessão
dc hontem da Câmara, um offi-
cio do Ministério .da Justiça, cn-
viando o requerimento cm que o
substituto do juiz federal na se-
cção do Amazonas, bacharel Tho-
maz Miranda de Paula Pessoa, pe-
^e ao Congressp um anno de li-
cença.

O ministro da Marinha mandou
adoptar, no curso respectivo das
escolas profissionaes da Armada,
as lições de escaphandristas, orga-
nizadas pelo capitão-tenente Ale-
xandre de Azevedo LimS.

AS ROUPAS PARA MENINOS da TORRE
EIFFEL

desafiam toda a concorrência, pela excellente qualidade dos teci-
dos e perfeito acabamento.

OUVIDOR, 97 e do. 
(6826)

BranrJãn alfaiate — Mu-oranaaodou.K para a „» 0u.
vidor, 130—loja. (2674)

Para exercer as funeções de im-
mediato da Escola dc Aprendizes
Marinheiros desta capital, foi 110-
meado o capitão-tenente Oscar Bor-
ba e Souza,

Com o vice-presidente da Repu-
blica conferenciou hontem, á noi-
te, o senador Francisco Salles.

Quando o sr. Bulhões ainda
era senador e, em vez de requisi-
lar gallinhas, no Commissariado,
relativa o orçamento da Receita,
havia na Câmara um moço alto
e magro, muito caladinho e bem
pouco assiduo ás sessões: ,era o
sr. (Marcello Silva, deputado goya-
no, representante da politica do
sobredito Bulhões e seu digno so-
brinho.

O sr. Marcello nunca fez por
adquirir inimizades e era até que-
rido, dada a mansidão do seu tem-
peramento. Mas lá veiu uma tem-
pestade na politica de Goyaz e o
sr. Bulhões e mais o , sobrinho
perderam as cleiçSes o as posi-
ções. Que fazer de ambos? O sr.
Wencesláo, que era a cordura
cm pessoa, deu ao tio o Commis-
sariado da Alimentação e ao so-
brinho, como ativesse o respectivo
concurso, nomeou juiz seccional
no Piauhy.

A justiça e a .politica nunca
foram bem casadas. Por isso, re-
cebe-sc sempre com desconfiança
c má vontade a designação para
a magistratura dum homem que
seja ou tenha sido político. No
caso do sr. Marcello, foi o que
se deu; mas, emfim, como o ex-
deputado goyano ia ser juiz mui-
to longe de Goyaz, não houve
maiores inconvenientes a allcgar
contra a sua escolha. O sr. Wen-
cesláo dignou-se mesmo de tornar
claro que só nomeara juiz o sr.
Marcello porque a nomeação não
era para Goyaz.

Hontem, porém, no primeiro
despacho do presidente interino,
referendado pelo ministro da Jus-
tiça tambem interino, appareceu
um decreto transferindo os dois
juizes seccionaes: o de Goyaz
para o Piauhy; e o do Piauhy...
para Goyaz.

'Está assim o sr. Marcello feito
juiz na sua própria terra, onde,
ainda ha menos de um anno,
disputava uma eleição. Os juizes
seccionaes, pela lei eleitoral vi-
gente, influem no alistamento e
no próprio processo dos pleitos,
sendo, como são os presidentes da
Junta de Recursos e da Junta
Apuradora. Ainda este anno, no
julgamento do pleito federal, to-
dos viram que as unicas eleições
sujas e fraudadas de que tomou
conhecimento o poder verificador
foram aquellas em que interveiu
parcialmente o juiz seccional.

O sr. Marcello não consta que
seja candidato á canonização; é
homem e é politico como os ou-
tres; ha de, na expressão popu-
lar, puxar a braza para a sua sar-
dinha, se não pretender mesmo
ficar com a sardinha alheia. Que
perigo e q:ie insegurança para os
seus adversários! E que desmora-
Iii ação para a majestade da jus-
tiça!

Por todos esses motivos, o acto
do governo foi infeliz, infelicissi-
mo e maculou com mm borrãc1
negro toda a alvura do primeiro
e innoc—nte despacho collectivo a
que o sr. Delfim hontem presidiu
no Cattete.

futeis ou de secundaria importan-jum ministro effectivo, o logar va-
go que a precária interinidade da*
quelle auxiliar do governo provi-
sorio do sr. Delfim Moreira, eslá
apenas guardando. E o maior des-
ses embaraços, é o conceito em que
se teni geralmente áquelle depar-
tamento de trabalho, o único de
que deveriamos esperar alguma
coisa para o advento, sempre adia*

cia, mas não cogitam de outras
estreitamente vinculadas aos in-
teresses populares. Assim, os car-
voeiros nunca tinham sido obriga-
dos a pesar o carvão, emquanto
que os vendeiros, os açougueiros e
innumeros outros ramos de com-
mercio não podem deixar de pesar
ou de medir, os artigos que põem
á venda. Nas tabellas da Prefei
tura, referentes á afferição,_ figu- ] do e mais e mais distante, da nos-

O coronel Raymundo Pinto Seidl
assumiu hontem o cargo de chefe
do serviço de estado-maior na 5*
rc-gião, sendo cor ;««n —níto ci:n_-
pr.acc:ad_

ram os vendedores de carvão de
pedra cm grande ou pequena escala,
e os -de carvão animal, todos elles
obrigados a ter balanças, para o
que pagam determinadas taxas, em-
quanto que para o carvão vegetal,
como para a lenha, não existe obri-
gação idíptica. Dahi o que suece-
deugna.. hora . em que o, Commis-
sariado, tambem evidentemente sem
ter estudado o assumpto, se resol-
veu a regulamentar a venda do
carvão a peso: encontrou as car-
voarias sem balanças, e sem lei que
as obrigue a tel-as, fallindo a auto-
ridade e as imposições do commis-
sario, porque quem regulamenta a
viila do commercio c pódc estabe-
lecer posturas, é a lei municipal e
só ella!

A questão do carvão complicou-
se, portanto, e não vemos bem
como seja resolvida agora, des-
n-pparclhado como está o Commis-
sariado para uma acção mais de-
cisiva.

Os grandes commerciantcs de
carvão vendem a sua mercadoria
tomando por unidade a sacca, cujo
peso ninguém conhece, e que antes
da publicação da tabeliã tinha cota-
ção muito scnsivclm-ilc inferior á
actual. Para o grande commer-
cianlc não foram estabelecidos pre-
ços máximos, rie sorte que os vare-
jislas tem deante de si Iodas estas
difficuldades: não poilem comprar
a peso, porque o grande negociante
não sae do seu velho regimen das
saccas; não têm balanças apro-
priadas para a pesagem do carvão,
cm pequenas quantidades; final-
mcnlc, são obrigados a obedecer n
uma tabeliã dc preços máximos que
não vigora cgualmenle para os ata-
cadislas.

Desta sorte, as carvoarias fechan-
do as porlas ou deixando cie ven-
rlcr carvão, adoptam as únicas re-
soluções que podem pôr em pra-
tica nn actual conjunclura. De
reslo, fomos sempre de opinião
que as tabellas para os atacadistas
seriam indispensáveis, aliás os re-
talhistas não teriam onde comprar
as mercadorias que revendem, por
não lhes ser possivel acceitar as
imposições dos grandes commer-
ciantes. O Commissariado pensou
de fôrma diffcrente, e afinal foi
compcllido a abandonar a sua theo-
ria, no caso do assucar, porque os
preços exigidos pelos grandes com-
merciantes eram de tal forma ele-
vados. que as refinarias teriam pre-
juízo se cedessem á imposição que
jhes era feita.

Resolvido o problema do assucar,
pela applicação de tabellas máximas
para atacadistas, refinadores e re-
talhistas, ficou de pé o que se re-
fere ao carvão, que traz verdadei-
ramente alarmada a população ca-
rioca, porque, por preço algum, se
encontra carvão á venda nas car-
voarias da cidade.

Naturalmente, não aconselhamos
o Commissariado a que annulle com
um traço de penna a resolução que
tomou, mas afigura-se-nos que terá
necessidade de estabelecer um accor-
do com os atacadistas e os retalhis-
tas-, ou que requisitar todo o carvão
onde elle fòr encontrado, porque a

sa organização econômica.
'Vejamos. Ha quatro annos c

pouco, antes dc assumir o gover-
no, o sr. Wencesláo Braz mandou
offereccr ao conselheiro Rodrigues
Alves, para um representante de S.
Paulo, que seria o sr. Altino Aran-
tes, a pasta da 'Agricultura. V

O conselheiro recusou inconti-
nente por si e pelo candidato refe-
rido. Afastada em definitiva essa
indicação, o sr. Arantes escreveu
ao ex-presidente da Republica, bei-
jando-lhe aa-mãos, por ter s. ex.
livrado 'S. Paulo de semelhante
humilhação, Que? uma pasta da
'Agricultura confiada a represen-
tante de um Estado agricola e que
tem num produeto. da terra a sua
principal fonte de riqueza? quem
supportaria tal ignomínia? Agora,
quatro annos volvidos sobre esse
episódio, e eleito presidente da Re-
publica o sr. Rodrigues Alves, of-
ferecido esse Ministério ao Rio
Grande do Sul, Estado agricola, e
pastoril, de lá trovejou a indigna-
ção ortodoxa do sr. Borges de
Medeiros e toda a representação
federal gaúcha lesandou numa com*
pleta revolta. Nunca! O Rio Gran-
de — gritaram os políticos — sa-
bia zelar os seus brios e defen-
deria, até com armas na mão, a
sua dignidade enxovalhada.

E chama-se a isto um paiz "es-

sencialmcntc agricola". Deixemos
de lado os campos a desbravar, a
semear e a povoar, essa incommen-
suravcl riqueza, que se perde no
deserto. O Brasil ha dc ser éter-
namente, salvo se resolver oppôr
as explosões dos seus brios nacio*
naes aos melindrcs dos interessan-
tes brios dos políticos, este paiz
sem organização, atabalhoado no
trabalho, cheio de dividas, e a cor*
tejar na Avenida os homens publi*
cos, que se envergonham da fun*
cção mais consentanea com os seus
destinos.""Quem 

terá a suprema coragem
de acceitar o ministério vago?

Chegou hontem á Câmara, sendo
lido no expediente e despachado á
commissão de Instrucção Publica, o
projecto do Senado que promove
aos annos immediatamente superio-
res, independente dc exames, os
aluinnos de estabelecimentos dc en-
sino official.

Afim de -se pronunciar a respeito,
ifoi convocada extraordinariamente
para uma reunião, hoje, aquella
commissão,

O projecto terá parecer favora-i

vel, sendo possivel que seja ao
mesmo apresentada uma emenda cs*
tendendo o favor a otitros estabele-
cimentos de ensino nelle não espe*
cificados.

Placas Esmaltadas as mais artis-
ticas para fir-

mas, numeração ,reclames, etc, na
Fundição Indígena. (1305)

Reuniu-se lionlem na Câmara sob
.1 presidência do sr. Josino dc
Araújo a commissão especial do
Código de Contabilidade Publica.
Apresentaram relatório sobre os ca-
pitulos do Código, que lhe haviam
sido distribuídos, os srs. Josino dc
Araujo, Joaquim Osório e Raul
Fernandes, trabalhos que a commis-
são mandou imprimir.

Foi marcada para o dia 30, a
nova reunião da coniniissão, quan-
do será iniciada .1 discussão do ca-
pitulo I do Código.

para homens e meninos, confe-
ccionadas com superiores casimi-
ras inplczas e forros de primeira

qualidade; variado sortimento.
Na A TORRE EIFFEL — On vidor, 97 o 99. 6826)

ROUPAS FEITAS

O «tr. Hélio Lobo, secrdUario da
presidência ida iRepUblícia, enviou
hontem ao sr. Domicio dia Gama,
¦ministro das iRelações .Exteriores,
lim officio no qual elogia c loura
os serviços prestaJdòs á secrauavia
do palácio do Caítctae pelo continuo
do mesmo Ministério Bernardino
Diriioso, quando em oommissão 11a-
quella s!ecretaria|.

RESTAURANT PARIS — Salão
chie e arejado. Excellente cozinha.

(6829)

O vice-pt-sM-emte ria Republica,
em eXertcicio, recebeu hontem, cm
audiência ipreuiamentie mamada, o
sonador Bueno dc; Paiva, com o
qual conferenciou.

Não se comprehende nem se
justifica a má-vontadç, existente
entre os altos funecionarios da
Prefeitura, contra a pretenção das

Normal, de
sem gaz para os fogões.sem fogões serem promovidas este anno sem

a

população da cidade não pôde per-
manecer na afflicção em que está, alumnas da Escola

para lenha, como actualmente sue-|exame e s do a nlédia dascede em muitíssimas casas, e sem j -•_"¦"' •
carvão para os fogareiros! su^ de freqüência.

E' uma 'situação verdadtiramen* J11 multas dcssas alumnas fo-
te intolerável, exigindo rápida so-1 ram injustificadamente obrigadas
lução. a comparecer ás aulas durante

Outro assumpto se liga á acção; este mez, quando o estado de
do Commissariado. e exige tambem j saude da sua grande maioria, de
providencias promptas

Durante a epidemia da grippe, o
sr. Bulhões requisitou todas as
gallinhas. frangos e ovos que che-
gavam ás estações da Central ou
da Leopoldina. Foi essa a fôrma
de dar combate á exploração que
levava os preços das aves a alturas
nunca vistas. Com as aves, o Cora-
missariado apropriou-se tambem dos
engradados. cada um dos quaes
custa 10S000. e até hoje os pro-
prietarios de tudo quanto foi requi

organismo ainda combalido pela
grippe, não prrmittia tal esforço.

As autoridades municipaes bem
poderiam no caso nortear-se pelo
que o Congresso vae determinar
em relação aos estudantes das Es-
colas de medicina e de direito.

Se, devido à epidemia e á anor-
mâüzação por ella produzida no
regimen das escolas, esses esta-

LYCÊO DE ARTES E
OFFICIOS

Acham-se funecionando todas as
aulas e officinas deste estabeleci-
mento. Os exames do Curso Funda*
mental terão inicio segunda-feira,
25 do corrente.

O director, Bcthencourt Filho.
(C. 6164)

A guerra, a fome, a peste, e ain*
por cima uma tentativa de revolu-
ção, itudo isso a Prefeitura acha
que i pouco, e ha tres mezes não
paga os seus operários, os que tra-
balham nos árduos serviços de va-
Ias e prophylaixia rural.

Os pobres homens tem feito o
possivel para serem embolsados dos
seus salários, chegando mesmo a
Bupplicarem aos chefes respectivos
que tomem uma providencia no
sentido de se liquidarem as folhas
atrazadas.

Não ha meios, porém, da Fazen-
da Municipal os chamar ás contas.
A epidemia que invadiu a cidade,
flagelando a população, ainda nâo
desertou completamente c na mo-
desla habitação do humilde taraba*
lliador, a necessidade o afflige,
augmcntando-lhe os males inevita-
veis.

O operário assim atormentado,
sem recursos, corre ao agiota e en-
trega-lhe, sob uma percentagem que
é uma verdadeira estorsão, a ni-
tlharla que ganhou com o suor do
seu rosto, para sustentar-se e á 311a
familia. 1

Tudo isso seria facilmente re-
parado, se a Prefeitura, que attende
á sua burocracia, tivesse um pouco
mais de benevolência para com os
pequenos. E' justo que as autori-
dades competentes decm uma so-
lução imniediata ao caso, regula-
rizando esses pagamentos.

Leiam hoje a "Revista
Contemporânea

Artigos <le Gilberto Amado,
Antônio Torres, Adoasto dc
ÍJodoy, Evaristo de Moraes,
Álvaro Paes, Baptista Junior
o muitas notas paipiUnl»-** dc
interesse publico. (C. 18122)

Pessoas que acompanharam o fe-
retro de um cavalheiro grande*
mente relacionado na nossa socie*
dade verificaram que, com as ulti-
mas chuvas, a terra de uma das se-
pulturas do cemitério de S. João
Baptista havia corrido, deixando
apparecer um pedaço do caixão.

Como era natural, o máo cheiro
desprendido obrigou aquellas pessoas
a se desviarem do caminho, sendo
então notado que. de um dos qua-
dros próximos, corria numa valia
agua pútrida, esverdeada, certa-
mente proveniente de sepulturas
que não foram devidamente cober-
tas.

Se a Santa Casa de Misericórdia,
que superintende naquelle cemi-
terio, fosse uma instituição que
por sua direcção merecesse conceito
publico, appellariamos para ella.
Como, porem, de nossas instituições
é ella presentemente a mais desor*
ganizada. e o facto que relatamos
é da máxima gravidade, para elle
chamamos a attenção do director
da Saude Publica.

O dr. Theophilo Torres não pi-
de cruzar os braços deante de ca-
sos como este, que são uma ameaça
á salubridade desta capita'.

¦E' necessária a revisão immediv
ta do trabalho fei:o por pessoal bi-

Uma grande massa 4
interessados na approvaçüo, p(|-, 1.
sresso, do projecto que os is,,
exames este anno, compareceu hom'Câmara e, entre os uY muitos 

'
deputados, trataram de obter
assumpto o voto favorável dn
paio Corrêa. íste, depois de 0,;,;,
respondeu: *

--- Voif votar pelo projecto, apiu
porque o apoia e assim o ,|Uer 0 i'1
Frontin, meu chefe na |a'ilitic,-,; _. 

'
francamente, eu sempre esperava' _u'e J
senhores comparecessem aqui na (W
ra para nos dizerem que desistiam diiu
lavor escandaloso e humilhante ila djj,
pensa do exame.

Ao que 11111 dos rapazes, mais atiljj,
pioniptamcnte reloriiuiu:

— Emfim, não i< demais, dotttor. q*.nós procedamos dess'e mmlo, njr, [___
esciupulos de acceitar a itisjiensa (,exame, quando v. ex., professor e im,
so mestre, tambem não os tem, rotaaji
a favor do projecto para acompanhar.
sen chefe dr. Prontin, mas -,cn_|0i
consciência, como aralia ile declm*
nos, contrario á idéa.

* t»
Partido Republicano

¦ Fluminense
A bancada fluminense reuniu-se „__,

tem, na Câmara, afim de tomar conln.
cimento de um telegramma do sr. Xfj
iPeçanlia, referente á presidência do P
H. F.

.Nada transpirou do que foi reiolridi
correndo no emtano, que ficira assu,
tado destacar-se uma commis5.ío da b-r,.
cada para se entender com o sr, VíU
sobre a conveniência de assumir 1, «
a direcção do partido,

* *
O sr. Rodrigues Alves

Ctiordfittfliictii, 20, (A. A.). — (r*>
lo telephone). — Boletim medico »b*t
a saude do conselheiro Rodrigues Alvo,
ás 5 horas da tarde:
. "S, ex. passou o dia perffcilamtnti,
feudo se alimentado muilo bem; a jq
temperatura nas ultimas .'4 horas n
manteve em 36 grãos e 5 décimos"

* * *
Plma moção na Gamara

Hoje, na 'Câmara, o sr. Ttaut Fir*
.naudes, -ader da bancada do Estado
do Rio, apresentará uma moção dc soll-
darlcdaide ao governo, em face dos ulti.
irira acontecimentos, moção, ao que se
affirma, cm tudo idêntica á que foi va.
tada hontem no (Senado.

Tendo sido esta ultima combatida p*
lo sr. I/ãÜrõ iM.uller, c dado como curti
que a da Câmara soffra a impugriiich
do sr. Celso làayma.

>-_-
Bom Café,' Chocolate r. Bom»
bons—Só no Moinho tle Ouro,

(4039)

do cruzador " Republica", o capi-
tão de fragata Jorge Martiniano
de Castro Abreu, que se encontra- . . ,
va servindo na Superintendência j 

«n-cu-a, e, especialmente,
de Navegação. -m 01 —¦

Depois da "espa-
nhola" um útil

conselho '
'Plendostes cam a grippe aquella,

disposição do trabalho c dias ha
cm que a custo vos levamtacs; pe-
sacis como chumbo no leito: doem
ns primas c os braços; sois um
desanimado. ,E' uni -estado de en-
fraqucciiuonito gehal que podeis
combater. com TR1PH0L, o gran-
dc rc.calaoificalntc e remineralisador,
o. miais scicntif'i'co, quo vos rest*it.ui-
rá as eiiei»gia.s perdidas. Custa
õ.$5oo, em qualquer phaniiacia.
Tão pouco e vaile tanto. (6720)

.»-'

. A Central tio Brasil fbi atilo
rizada, pelo ministro dá Viação, a

abonar ao machinista de 1" classe,
aposentado, daquella Estrada, Fran*
cisco Martins Pereira, a grati fi*
cação addicional de 30 °|0, sobre
os respcctivos-vencimciitos a partirdc Io de abril ultimo, ale a ves*
pera do scu desligamento do ser*
viço.

A Perfumaria Nunes é a casa quemais vantagens offcrece, cm qualida-dc e preços. Largo dc S. Francisco
das Paula 25. 46;)

Pingos íjespingos
Kntre aq poucas victimas do fracassa-

dn movimento ni.ixiniali.su figura um
pobre trapeiro, morto por uma bomba,
quando apanhava na rua pedaços dc pa*
pel servido.

Um fatalista observou. ~"
•— Estava escripto no livro ,1o Des-

tino quo'elle teria a sorte reservada a
outros ajuntadores de "papeis",

* *
iisporava se hontem, um sério movi-

mento grevista em Petropolis.
Registamos o facto como uma nota

finamente elegante, que melhor ficaria
na secção de vida social: "A greve su-
biu para Telropolis, fugindo ao tempo
quente d'aqui de baixo".

*
Vol nomeado medico inspector do (Ma*

tadouro de Santa Cruz o dr. iJIuniz
EPeixoto.

Não i o cargo que melhor lhe ca-
lie.

Porque?
t E o fraroto explicou.

—. O dr. Peixoto devia inspeccionar
o peixe e não a carne.,,

#
*

A missão franceza de aviação ainda
não iniciou os seus trabalhos, por falta
de Ordens, nesse sentido, do nosso Tis-
tado Maior,

Perpetrando um tro-jjirliUio de cabel-
los brancos informou o Raul:

E' a paz que tem feito descansar
as autoridades; ha dez dias passados,
quando ainda havia guerra, kszia
acção...

*
*

O Vice em exercido, sentindo-se ha
dias indisposto, consultou o seu medico
que lho receitou uma formula qual.
quer.

No dia seguinte s. ex. já se sentia
quasi bom; acabára-se o medicamento,
-_as o doutor, por cautela, achava que
o sr. Delfim devia continuar o trata-
mento.

Mas eu tomei todo o remédio...
Repita exmo., repita, disse-lhe o

clinico.
Não se sabe porque o Vice Presidente

resolveu mudar de njedico...

Póde-se affirmar que, desde que
cessou a benemérita administra-lo
de Oswaldo Cruz na Saude Publica;
a cidade foi novamente invadili
pela praga dos mosquitos, que tantoj
incommodos e perigos causa á noi*
sa população.

Agora, com a approxima.ão (ia
com a

falia de combatera esses ptejudi*
ciaes insectos, volta o infeliz cj'
rioca a ser victima dos slegoniyas,
afiophelcs e toda. a sua perniciosa
parei-ela.

Seria para desejar que as aguer
ridas hostes dos mílla-inosqüllo!
fossem de novo mobilizadas «paia
dar cabo desses mintiseulos ini'
migos que, por serem pequenino-.
não deixam dc ser conslanlc c for
midavcl ameaça contra a vida doi
habitantes desta velha Scbasliano*
polis.

O dr. Theophilo ' 'orres, dlrrclíí
interino da Saude Pública, precn-
cheria ningnificamcnlc essa inleri-
nidade se se disptizesse desde ja a
recomeçar a obra dc Oswaldo Cru .
livrando o carioca de tão inconv
modos insectos e do hediondo es*
pahtallíp dc unia possivel vólia da
fc-bre amarella, que tantos prejuízos
c máo nome causou ao Brasil.

O nosso Illustre cóltáborador sta
nador João Luiz Alves rccchru lion*
tem da Faculdade dc Sciencias .1»*
ridicas c Sociaes o seguinte offi»
cio, que imporia cm mais uma con*
sagração dos scus méritos:"Illino. c exmo. sr. dr. João
Luiz Alves. — Tenho a honra e
a satisfação de participar .1 v. ex.
que - a congregação da Faculdade
ile Sciencias Jurídicas c Sociaes <io_
Rio dc Janeiro, na scssãio dc "í
1I0 corrente, nomeou a v, ex, pro-
fessor honorário do mesmo insti-
luto, dc accordo com o art. 51
do decreto 11. 11.530, de 18 de
março de iqis, que prescrevia:" Será professor honorário ntn
homem de excepcional comprlrncu
profissional, eleito expontançãmen*
le pelos votos de dois terços da
congregação ".

Fica assim v. ex. fazendo parte
do corpo docente, com o direito (I*
dirigir cursos particulares nas sa-
Ias da Faculdade.

Devo, mais, declarar .1 v. ex.
que aquella distineção somente tem
sido conferida nos últimos anno;
a dois brasileiros — o conselheiro
José da Silva Costa e o senador
Htiy Barbosa.

Aproveito o ensejo para apresea-
tar a v. ex. as homenagens da
minha estima e acatamento. H
Conde dc Affonso Celso, director .

COMME"lLFAUTÍadr;
luxo, tabaco turco legitimo.

—* LOPES SA* & O. *—'
Rna Santo Antônio, 519.

(u8;

Assumiram hontem os respectivos
cargos os engenheiros militares co*
roneis Samuel Augusto de Olivei*
ra, chofe do gabinete do Depar-
tamento do ressoai, e Alcir.o Bra-
ga Cavalcante, chefe da i* sei.30
do Estado Major do Exercito.

O capitão de fragata Thierí,
Fle-mEnig, dhefe irttterino do est.-,-
do-irn_iior da -prt-**ld_nd.a, e <jue ser-
viu como sub-chefe durante o gove*"'
110 do sr< Wt-noealáo Braz, reoebw
do almirante Alexandrino de Alcn-
car a segniinte cairia:"iMinia-TÈo dos Negócios da Ms-
rinha. Rio de Janeiro, 13 de novenv*
tro de I»i8. — Sr. capitão de ira-
gata «ngenrreiro naval Thiers *''.-
müig. — iEm nome do sr. pre»'
dente da Republica, tenho satps»**-
ção em elogiar-vos pela inídisra-
cia, dedicação e actividad.' com /:*
extírtoeiiíe 0 cargo de chefe do Es-
tado aMaior dc sua Casa Mili;*"-
cSnrantc o qi3a*drÍennio que ora fjO"
da, demonstrando sempre a maior
io-il-âiij e compeloüDia no deson-
penho das .mais arditis commissí»*'
que vos foram oomnietidas. — Sai!-
dc c Frafai-idadc. — .Í^j-a»:iíria:a5
Paria de Alencar."

sonho nos cemitérios, durante a ul- ! achava no saguão, em busca de informa
ç5es sobre a proveniencia do petardo.

dantes podem ser approvados por
sitado estão esperando que se lhes i decreto, por que o legislativo mu-
pague o que lh-s'é devido! Cm 1 nicipal, attendendo ís mesmas jtima epidemia.

íir!r*-> Fonseca [ considerações, não faz o mesmo j O dr. Theophilo Torres, como
em relação ás normalistas? nós, ha de reconhecer essa neces*

Conselho e prefeito devem col- sidade.

323 frangos e 6; duzias 
"de 

ovo»; I laborar nesta providencia, e fa- j
que ti-bam sido-transportados «Izendo** podem í-car certo, de tJ_?_Fct**Íè \-_____Sj.\\

& Filho, de Ressaquinha, que se
via expropriada de vsriss remessas
suas. num total de 2b 1 gallinhas,

OITO:

Foram nomer.daos: o capi'""'
* nente José Velloso Pederneir:.-

A poliria encontrou uma bomba pro-!? '" tenente Octavio Figueiredo
ximo i Escola Polrtechnica. ! ,V"aejr05* respectivamente, au:

O guarda civil que a apanhou diri-! cf" ^ , 
Di.rcc'?ria. de PharofÇ

_.. ,, . uu am íupenntendencia de Navrgaç:*-¦¦¦--¦¦¦-¦• e; ajudante de ordens do insnecio-
Machinas.

Um estudante:
— Camarada.

Foi nomeado ajudante dr orce*
, do contra-alrnirame Mourão '-'

nao sabemos de nada; Samos. director da Escola Ka«so lhe pode-r.es affcmar que a bomba de Guerra, o capitão-tenente 
"_

daqui e que nao saiu; os exames este rio da Rocha Azambuja. Esse ""
car -t*rretO...

Cyrano & C.
ficial foi exonerado de auxiL».
2* secção da laspectorii de *«»*
ria-a.

-4" -f
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OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

Os da Marinha, da Agricul-
tura c da Guerra

na Commissão de Finanças

Snb n presidência do sr. Bueno
,1,. Paiva, esteve hontem reunida a
CommissSo dc Finanças do Senado,
lendo comparecido os srs. João
I,ni_ Alves, J. J. Seabra, Alfredo
Ellis, João Lyra, José Eusebio,
Francisco Sá e Justo Chermont.

O sr. João Lyra leu o seu pare-
Cr.r sobre o orçamento da Marinha,
,,n _" discussão.

Depois de longas considerações
snl.ro os ensinamentos da guerra
._ctit.il e ias nossas necessidades de
defesa, o relator concluiu nestes
termos:"O orçamento vigente fixou a
c|.»pesa do Ministério da Marinha
e„i _oo:ooo$ooo, ouro, e réis
44.312:85.$638, papel. A propôs-
... do governo, para 19,9, è de
.'00:1100$, ouro, e 49.478:2i2$928,
papel. A proposição da Câmara li-
mil.i as sommas de 200 :ooo$ooo,
0„ro, e 49.096:595$. 28, papel.

Portanto, a proposta do gover-
no eleva de 5.165 :36i$200, papel,
a despesa orçamentaria vigente, e
a Cãniara votou para o exercício
próximo mais 4.783:744$2go que a
somma fixada para o exerciffl!
corrente e menos 38i:6i.$ooo, pa-
pi»', que a proposta do» governo.

Á proposição da Câmara é intei-
ramente expurgada de dispositivos
estranhos ao orçamento e a Com-
fltissão dc Finanças do Senado, opi-
mudo que seja approvada, reserva-
tc o direito de propor, opportuna-
mente, as emendas que lhe parece-
rrm convenientes."

Toda .1 commissão assignou o
parecer.

A scRuir, o sr. Alfredo Ellis leu
o seu relatório sobre o orçamento
do Ministério da Agricultura.

Esse trabalho causou a melhor
impressão e o relator foi calorosa-
mente felicitado pelos seus colle*
«js. embora alguns como o sr. João
Luiz Alves, oppuzessem restricções
ao modo de s. ex. considerar cor-
io.i pontos.

O sr. Ellis fez ver que, neste
momento» o Ministério da Agricul-
tura devia ser entre nós o maisim-
portanto de todos, como nação
agrícola, que somos, e que não po-
demos deixar de ser, hoje mais do
que nunca.

Entretanto, quando o Congresso
tem alguma das suas crises de eco-
nomias, c contra «Ile que se volta.

A Cantara acaba de supprimir as
verbas que custeavam os principaes
serviços, como, por exemplo, os
Patronatos Agrícolas.

Nada mais absurdo, mais clamo-
roso.

Tratando do que chamou a nos-
m desorientação nesses assumptos,
o sr. Ellis referiu-se ao Commis-
sariado da Alimentação Publica,
aniiádo para esmagar a producção,
depois que o governo animou o seu
desenvolvimento.

S. ex. pioiiietteu apresentar op-
poriimamente ementlias para resta-
liclecer serviços e crear outros, de
modo que o Ministério da Agricul-
tura possa ler a necessária effici-
encia.

A commissão resolveu levar a
plenário .1 proposição, resolvendo
depois sobre o que julgar eonveni-
ente.

Por fim, o sr. José Eusebio re-
latoti verbalmente o orçamento da
Guerra, dizendo conter o mesmo
.imitas autorizações extra-orçamen-
tarias ou de caracter permanente.
Lembra haver estado com o sr. mi-
nistro da Guerra, que estuda
actualmente as despesas de sua
pasta, c declarava que s. ex. pro-
mettera até o fim da presente se-
i.niia lhe dar os resultados de seus
«símios. Nestas condições, o sr.
losé Eusebio pedia aos seus colle-
cas transferirem para a próxima
reunião a apresentação dc seu pa-
recer ao orçamento da Guerra.

K isto ficou resolvido.
Assignaram-se outros pareceres

sem importância, para pagamentos
1111 virtude de sentenças judiciarias
r pequ.énás licenças

Toma-se na convalescença da o Grippe Hespanhola»

O VANADXOL.
JE.' de nm gosto delicioso, K' o melhor fortificanto geral.
Poderá ser usado pelas creanças fracas o magrlnlias, pelas moças anêmicas t.

pallidas, pelas senhoras enfraquecidas e nervosas, pelos felhos cansados e doentes, t»
especialmente pelos OONVAI.ESCBXTKS DA GRIPPE REINANTE, 3 vidros é o stiffi-
ciente para engorda, alguns kilos. O VAXADIOL, 6 o romcdlo alimento, descansa c for-
tlfica o systema nervoso, restaura as forças perdidas, rcconstltue o corpo fraco e ma-
gro, tonifica o cérebro, estimula o appetlte.

0 SUPREMO TRIBUNAL RE-
SOLVE 0 CASO DO MIL»

LI0NAR10 TEIXEIRA PINTO

IVas Pharmacias e Drogarias
P (6069)|
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34 SA compra ba*
ralo c só se veste

e 1 e k antemente
quem tem a feliz
lembrança de ir á
GUANABARA
Rua Carioca, 34*

(4045)

0 INSPECTOR INTERINO
DO C. DE SEGURANÇA
Continuando enfermo o major

Bandeira de Mello, inspector do
Corpo dc Segurança, o chefe de
policia designou paar substituil-o
interinamente o seu assistente,
major Carlos Reis.

PARA OS CONVALESCENTES
"GUARANÁ* CHAMPAGNE",

refresco tônico reconstituinte. R.
da Quitanda, 7. Tel. 3->*5 Central.

(6449)

0 MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
VAE PAGAR

O ministro da Viação officiou,
hontem, ao seu collega da Fazen-
da, pedindo o pagamento de uma
porção dc contas de fornecimen-
tos e cessões de terrenos feitos
por varias firmas commerciaes,
companhias e particulares, daqui

e de outros Estados a varias re-
partições dependentes daquelle
ministério, de janeiro ultimo a 15
dn fluente.

0 Commissariado de
Alimentação Publica

O dr. Leopoldo de Bulhões, hon-
tem, logo ao desembarcar na Praia
Formosa, vindo de Petropolis, rece-
beii recado de que o dr. Delfim Mo-
reira desejava falar-lhe. O commis-
sario dirigiu-se então, diretamente,
ao 'Cattete, conferenciando por mui-
to tempo com o presidente da Re*
publica.

De volta ao Commissariado, o
sr. BulhSes referindo-se ao tele-
gramma do governador de Pernam-
buco, declarou que não pensava em
requisitar as£uoar de Pernambuco
pois o ".stock" aqui é sufficicnte
para o consumo desta Capital.

O assacar
¦Estiveram 'hontem no Commis-

sariado alguns negociantes expor-
tadores de assucar, que declararam
ap dr. Bulhões que punham á sua
disposição outras quotas desse pro-
dueto para garantir o consumo des-
ta praça.

As resoluções do governo
sobre o assucar

O sr. Leopoldo de Bulhões, jiaconferência nue teve «om o vice-
presidente da Republica, discutiu
exclusivamente, junto ao sr. Del-
fim Moreira, a questão do assucar,
gênero este cuja requisição foi au-
torizada hontem pelo vice-presiden-
te. í

Assim sendo, o sr. Leopoldo de
Bulhões vai requisitar unicamen-
te o assucar de que carece a nossa
Capital para o seu consumo inter-
no.

Conforme declarou o commissa*
rio geral, o ".stock" desse gênero
que os atacadistas estão obrigados
a manter nesta praça e que c de
170.000 saccos, já está excedido
de mais de 20.000.

Quanto ás praças de Pernambu-
co e Bahia, nenhuma providencia
foi tomada, porquanto nas mesmas
o "stock" estatuído pelo convênio
continua a ser mantido de modo
que aquellas praças podem expor-
tar para o extrangeiro o excedente
dos mesmos. Quanto ás praças de
Alagoas, Parahyba e Sergipe, o que
ficou resolvido foi não permittir
a exportação, antes de' ser verifi-
cado nas mesmas o "stock" que
estão obrigadas a manter.

O carvão e a lenha

São innumeras as reclamações
que têm surgido á falta de lenha e
carvão vegetal.

A' tarde, esteve no Commissariã-
do uma commissão de importadores
desse combustível que apontaram
ao dr. Bulhões a causa da crise.

Segundo o que disse essa com-
missão, a falta de carvão c lenha,
é devida somente á má vontade da
Leopollina c principalmente da
Central do Brasil.

Ha grandes depósitos de lenha e
carvão no interior, que não podem
ser transportados para esta Capital
devido a essas dt__s vias férreas,
principalmente a Central, se re-
.usarem a dar transporte.

Devido a essa communicação, o
dr. Leolpoldo de Bulhões entendeu
se com as administrações dessas
vias-ferreas.

As iiiCrácçõcs

Os fiscaes do Commissariado
continuam a exercer rigorosa fis-
calização sobre o cumprimento da
tabeliã.

Com as autoações feitas hontem,
o numero de autoados só este ntez
já sohe a 43. _ . _

Na Tosse da Influenza Hcs-

panhola, o effeito do CONTRA-
TOSSE é sensacional. Os me-
dicos mais illustres o recei.
tam. A Tosse, a Rouquidão,
a Insomnia, os escarros snn-

guincos desapparecem logo.
Tônico fortifieante dos pul-
ínões. Cura rapidn. Não vos
deixeis enganar. Acceitue só o
CONTRATOSSE. Vidro . . .
2$500. Duiíia, 24.1*000. Nas
drogarias o pharmacias e no
[Laboratório, R. de SanfAnna
n. 216. Tel. C. 3113 (6653)

A PROPÓSITO i
DO MINISTÉRIO

O "leader" bahiano faz de»
clarações políticas

Annunciada a hora do expedien-
te da sessão dc hontem da Cama-
ra, pediu a palavra o sr. Moniz
Sodré, leader da bancada ba-
hiana.

IDisse s. ex. que no momento em
que vivas apprchensões dominam
todos os espíritos, em que se affir-
ma que os vendavaes da anarchia
buscam abalar, senão destruir a
ordem constitucional do paiz, nes-
sa hora em que se declara que
grandes Estados da Federação
Brasileira negam seu apoio ao go-
verno, incluindo-se entre elles a
Bahia, sente-se no dever de affir-
mar á Câmara que seu .Estado,
integro e coheso, não será jamais
solidário com esses processos im-
patrióticos, de criminosa desorga-
nização social.

Na conferência que tivera na
véspera com o sr. Álvaro de Car-
valho affirmára precisamente o
contrario do que íóra noticiado,
Declarara que a Bahia nunca pre-
tendia fazer parte da actual or-
ganização ministerial.

O deputado paulista, como todos
os politicos que podessetn ter di-
recto ou indirecta intervenção nes-
sa organização, estaria em condi-
ções de dar o testemunho de que
o orador jamais se insinuara para
obter qualquer pasta no actual
ministério. Seus amigos íntimos
sabiam que nas condições indivi-
duaes e políticas cm que se acha,
não desejava esse posto, declara-
ção que não podia ser interpreta-
da como falta de solidariedade á
politica paulista,

Enganam-se, faziam pesada in-
justiça á Bahia os que pensam
que, envolvendo seu nome nesta
questiuneula ministerial poderiam
arrastar seu Estado a uma situa-
ção de desaccordo absoluto com as
tradições gloriosas que eile sem-
pre manteve, defensor intransi-
gente da ordem constituída e das
novas instituições democráticas c
ideaes republicanos.

iDitas essas palavras, continuou
o orador, que afastam por com-
pleto todas as explorações possi-
veis, porque a Bahia não pode ser
jamais arrastada por sentimentos
pessoaes, ,', pela subalternidade dc
interesses pequeninos a tomar po-
sição contraria' á dictada por seu
dever e lógica politica, affirma
e reaffirma á Câmara c ao paiz
que ceu 'Estado continuará a pres-
tar inquebrantavel solidariedade
politica ao actual governo da Re-
publica, de accordo com as res-
ponsabilidades que tem pela atti-
tude que assumiu, logo no primei-
no momento cm que se agitou
a candidatura Rodrigues Alves,
apoiando-a sempre com abosluta e
intransigente lealdade.

Em 9 de maio de 1916, um anno ,
antes de entrar cm vigor o nosso .
Ü.diü.) Civil, falleceu, numa agua
furtada da rua do Carmo, o millio- j
nario Manoel Ventura Teixeira
i .MO,

Solteiro c sem testamento, seus
herdeiros, o padre Ventura Tei-
xcira Pinto, duas irmãs do "dc
cujus." e quatro sobrinhos, repre-
sentando um irmão do morto, habi-
litrain-sc no inventario.

.Aconteceu, porém, que Aristeu
Teixeira Pinto, Eudydes Teixeira
Pinto e Maria da Gloria Teixeira

A Gampantta em prol
dos soldados da

DemocraGia
Sâo Paulo, Minas, Paraná

e Pernambuco
estão realizando grandes

subscripções — A
grande reunião presidida

pelo conselheiro Ruy
Barbosa

As eleições devem ou
não ser annulladasl

A opinião de Clovis Bevi-
lacqua

O assumpto em foco, nas rodas
políticas, de domingo para oa, é a
annullação das eleições effectua*
das a 17 do corrente.

Os amigos do sr. .Metello Ju-
nior, que não teve competidor no
pleito, batem-se pela não annulla-
ção, com o mesmo ardor com que
concorreram ¦ ás urnas para votar,
no seu candidato...

Os da "Alliança Republicana
tém a seu favor uma grande se-
ric de argumentos, entre os quaes
o do pleito se ter realizado sob
o regimen do sitio.

Innumeras secções, alem disso,
não funecionaram, devido á au-

A EPIDEMIA
Santuário do Coração do
Maria do Meyer

) Conlorme noticiamos, foi rezada
/domingo, As 9 hora», 110 nuiitua-

rio do Cornçilo de Mana, a rua Car-
doso no tMevcr, uma missa em
ecç_òde graças pelo prompto resto»
liclecitnento tio sr. Mpnoel Vieira
lioijtto, funecionario da Eitrada- de
Ferro Central do Brasil c .prcfeltp
da secç.o de S, José da .Liga Ca-
lholica Jesus, Morla. José, do Meyer.

A referida missa (o. mandada ceie-
brar por uma commissão tle mem»
(tiros da direct-orit dn mesnut ..ga
catltolSca, composta dos srs. Antônio
Jnyme dc Alencar Aruripe F1N10, Al-
varo Leltè, Manoel Pereira Maeha»
tio capitfio Octavio Cuimartc» c Pe-• ¦» '- cclcbr»» >!te 1

Moreira, esti

Ia AWIilillIMIlA

"Com o importante W0j_ulf_fe°l(do..| drò de Borroiv_«cndo_tcelebt-»"<e^.o

Os'rios contestaram, affirmando; níentá mui cordialmente ao sr :A«?"«Í! :<l*je>
que o fallecido chegado ao Brasil Vlzeu, dlgni».«no, t esou«» **» 

,^£ 
*c-np

__ ...ci . _n„i ^nminlliado .oor OC* mité incumbido de levantar nonati

de

ÊJrifò. diSíf filhos naturaes do 
^.;'tíS'j?i-.ít.*'à:íiSr ^nudídí,. W 

,fallecido, fundados no Código Civil, muito In *"»° °dím°* 
fé N.i «cre- 

' 
o vM.u... templo da rua Çardo.

s^^imm^ft &Bi^mt&mp. i s $fe m«^
fallecido na ialta de outros desceu- „ „„„» foi honrado o Brasil em , nag^ra^',0 

a cerimonia, fez-se ouvir
dentes e, sequentemente, lhes ser JW participante. ,10 cõro u sccçSo de Santa Cecília,
restituidu integralmente a herança. Nm.u e importantes adltes.w ,-—-; formada por sentis senhormhaa.

Allegavam os autores que Manoel Merecem especial destaque os s"BU'n-. 0 _-_ Manoel Vieira J-aySo,
Ventura Teixeira Pinto era portu- ,„, cartas c avisos, recebidos pela com- , jmAa a cer.monm, foi imttto

guez sem se ter nunca na,ura.isadon^u = 
^ ta^«e^rí.«^ t ^},

brasileiro. ... ,1 O «""«"JJ"^ , Affonso! que 0 releve por longo espaço J-
tempo ao leito.

em^°i- C 
tSSS^ ^eloIns7dX. da de^raci_»".-Vemj ^^.^^Sí^do bairro

em vigor a nossa Constituição
animo de conservar a nacionalidade .. . .00 „„,„,
tle origem, sem mesmo ter deixado s0|dados que combateram pela Iu>m* | drigues dos Stmtos. que muito

quaesquer declarações nesse sentido, ..d(. c pe|a civiliza;5o.
o que importava a sua naturahsaçao | Toma csta opportunidade para apre-
tácita, por força do art. 69 n. 4° do. 9entar 4 digna Comitê as suas íel.ci-
nosso pacto constitucional. !,ações por este esforço tg «J10

A acção de investigação de pa* que Vae tomando tao humanitário pro^
ternidade foi julgada procedente posito. — Saudações mui «ordtaes.
__._ j- r»_..i .\f _...;.,„ U,\t An iPmKnivnfl-a americana, i9*» •-•»•>•...

_- srande prazer cm enviar a s. ex. jun . ym Is...d t0-lv- pujflico os
to a ciuantla de 1:000$ que çontnbue, agradecimentos ao, pharmaceuti»

1° adherindo ao esforço do Brasil em le» da ,,.abrica áe Tecido; Confiança
fc vanfá. 400:000$ em assistência .aos IndUs.ríal, sr.^vencio Jqrhna 

Ito-

sencia dos respectivos mesarios e 1 pelo dr. Raul .Martins, juiz da (Embaixada americana, ,9.
.._ . . _..._ ..-.i_.. ._*i«, "i_,xino amigo c sr. -t*uuH*»u

eleitores. Em regra, portanto, o
pleito ultimo, assegura-se, não rc-
presenta a vontade do eleitorado,
que na sua maioria não compare-
ceu ás urnas. ;

Hontem, tivemos opportunidade
de ouvir o dr. Clovis Bevilacqua,
eminente jurisconsulto e nome
que dispensa quaesquer elogios ou
referencias. ; .— Sob o ponto de vista jun-
dico, disse-nos s. s.,- a eleição
não foi regular, uma vez que se
realizou so1'- a vigência do sitio.
Este, sendo a suspensão de todas
as garantias constitucionaes, é in-
compatível com o exercício do
direito do voto, que exige a plena
segurança de todas as prerogati-
vas outorgadas pela 'Lei Magna
aos cidadãos. _ ;.Acho mesmo inadmissível uma
eleição durante o silio, por mais
brando que este seja.

O eleitor não está com a sua
liberdade francamente assegurada,
o que é essencial num pleito.

— A Constituição prevê esse
caso?

,-ara' federal, o que valeu pelo
nheci mento

reito á herança

1" vara teaerai. o que va.cu ,,*;,» _,_,„,. .....»- - --- ..... inclina
reconhecimento e, portanto, pelo di-, 

j^^^^..^^1 baroneza de Bomfim, =00$; <?•*»• 
o. J'

ronymo de Mesquita, 100$: Antônio
de Mesquita, 100$;
quita, ioo$ooo. >

Sempre amigo e obr. crad
Rodrigues." , „.;

Do almirante A. 'l.eopolthno da hil
••'«• "Prezadissi.no amigo Affonso x i»

e Mario de Mes-

... C,

Os irmãos do fallecido appella-
ram, então, ,para o Supremo Tri-
bunal Federal que, em sua sessão de
hontem, julgou o recurso.

Foi relator do feito o ministro
Pedro Lessa que reconhecia no ;de
cujus" a qualidade de brasileiro _,„. _,_,.„,„_._ „_
.nas achava que o Código Civil não 7CÚ. _ Cordiaes saudações. — liv

podia ter applicação no caso de que ch,so 50$ para a subsor.pçao em ue-
se tratava porquanto tendo entrado nef_0i0 dos soldados alliados 1 »
em vigor em *° de janeiro de 1917 me dera ser irn delles, cm co'»pa,u„o
não podia ser applicado a uma re

=_ :.._._.!:.._. .1- tr.iA _-rirv-.fi .«nllação jurídica de 1316, épacaem que
falleeera o niillionario. / "'

-"Manter a sentença appcllada,
cominuou o ministro relato», tora
revolucionar a ordem jurídica HO £V"Í_m_ntõ'i*nSoípodéri.faíer mais.
Brasil, porquanto o triDunal para SV^Sigò multo agradecido. -
não ser justamente íncrepado (.a ," reopWino da Silva." , _.mais clamorosa incoherencta, seria 1 \{ . jonat;vos — lEntre os donati-
___'__'__• J_ _ i.Arrtt. nr.nr._K/l__n_.iar_ t__.l._ fi .._¦-!_ J_. ColllítC tlCS"

de muitos milhares de hrasileiros\) ie
cujo directorio és o caixa, segundo Ic.o
nos jornaes. ,'Deus- recompensará por outras tor-
mas os serviços deses «eus instromem

erande obra da victoria da _Jus»m. r..-_B» ntnic. . .

forçado a julgar procedentes todas j _,0J legado, a sédc do _
as acções de investigação de pater- ^j-,,,,, os seguintes: por iI!,e^"lc',.,,0
nidade propostas contra herdeiros d- National .City Bank: C. P. '-«tii'-

legitimos, paes, avós, irmãos, so- ]ard ae IMarigny, 20$; Richard wm-
brinhos, etc, que estão de posse das chdlo * Comp., 500$; por -iiteniienio
respectivas heranças ha dez, vinte ao Rrasilian Banlc of S. Am"'^:

.... , .ou mais, aunos, emquanto não esti-; engenheiro 'Gustavo 'Jvst. ennc, 5 í ,
— Não. 'Mas salta a vista tao . verem JreScriptas as acções, desdel por intermédio da Associação ^°™n".

lógico e irrcductivel é o argu-; q-le os a_i0rcs provassem a filiação ciai: Zeuha Ramos •¦ };"•"*••• 'j. 
,*„'.

mento. natural, o que importaria na amais ^'>»"S°> .aa. Sl&r!-?í°{,$5 T 
'.Ral-

A minha opinião não pode ser! inquestionável das infracções do rito de Ohye.ra '^5lr%a50°^a^5o 
do

acoimada dc suspeita, visto nao principio da não retroactividade das uno * 
)om£'' 

* ' '

ser politico militante. ; j leis. ¦'"" ¦
Dou provimento e julgo_ os au-

tores carecedores da acção pro-
referir-meNão quero mesmo

tão somente ao caso actual
No meu modo de julgar c en-

tender, qualquer eleição effectua-
da lem idênticas condições, não
pode ser regular, por maiores que
sejam as garantias de que sejam
cercados os eleitores.

posta.
Os ministros revisores Godofredo

Cunha e Leoni Ramos faltaram em

. ,n<trc_>, 10 sr. Leopol-
dino fez o donativo de to$ooo.

Na Assciação Christã de Moços, fo-
ram feitos os seguintes ; donativos.
George E. Jenkins, marinheiro do
Püti.tburz, =$! C. lionberg, 50.. -"¦
B Fesher, SP..; Henry H. f.«ht-rardt,

rsforcou, durante o tempo da epide-
múa, para soceorrcl-os carinhosamcn-
te, assim como aos operários da re-
ferida fabrica.

As victimas da grippe
Após longos soifrimentos, tolleceu

no dia 15, victimada pela epidemia,
ai senhorita Dehyl de Araujo e^Sll*
va,» filha do sr. Leandro dç Arai. o
c Silva, antigo funecionario ua n,, i.
Leopoldina.

Matriz do Engenho Novo
Monsenhor Pedro Ribeiro da Silva,

zeloso c estimado vigário desta paro-
chia, tem celebrado missas cm aevio
de graças á Deus pelo declínio, da epi-
dentia que ass lou a nossa cidade.»
particularmente a esta parochia, que
foi uma das mais vtctiniadas.

Em suffragio das almas dos paro-
chianos fallecidos em conseqüência ot
epidemia, o rev. vigário celebrara, no
dia 10 dc dezembro próximo, as , i|-
lioras solennes exéquias acompanhadas
pelo Coro dc Santa Cecília c .com a
presença dc todas as corporações re-
lmiosas que ftincc.ona.n sob a sua a
receio espiritual. Tara esta solenni*
dade sâo convidadas todas as pessoas,
sem distineção de classes, que res *
direm nesta parochia. Nao ha convi-
tes especiacs.
A epidemia de grippe invadiu

o faraguay

.•1jji»..i.Cõo, =0 (A. A.) — A epi-
demia da grippe invad.o esta capital,
tendo atacado todus os f.ii.cçi_...nos
dos Correios e Telegraphos. As auto-
rida.lcs municipaes ordenaram o_ le*
chaniento de todos os theatros c _ci*
nematographos, para as agglomcraçocs
de pessoas, que tanto favorecem a pro-
pagação dá moléstia. ... .

O jornal "La Manana" deixou de
ser publicado, por terem adoecido to-
dos os seus liuotypistas.

Um agradecimento

UM IMPORTANTE MELHO
RAMENTO NAS LINHAS

TELEORAPHICAS

seguida, opinando pela confirmação. jò$; 
"iCeiti 

.Rumade, 
'5$; 

dr. Charles
da sentença. , \ À. Ilcntz, mo$ooo. , . v ¦

Suspensa a sessão para o café, a importante reuntJo ae Itoit —, ™
foi reaberta cm seguida, usando da, convocada uma reuniSo da Contmiw10
palavra o Procurador Geral da Re*: Central pró Soldados f^°^^>
publica allcgando varias razões fa- que será pres.didapelo Ç»twelh*iro 

.*uy

voraveis aos fühos naturaes opi-j Barbosa. A sessão realizar-se-á noje,

I nando pela confirmação
I tença anterior.

da sen- ás 16 horas «ia sede da ÍLiga da Ue-
I fesa Nacional. .

Segundo communicação recebida! 
~%^^$?MÍ^&\ 

„*^V.'tó *TTw. f->t„ K_:...,_r ^n. T. le_r.-tt.hns. es-. o ministro. Pedro Lessa dizendo que I "1™ 
d 1Cstado de s, Paulo, foi

a questão a ser rcsoWida esta va g". . inte te1cl,ramma:
sendo decidida sob o ponto de vista | oUrl-ente _ (Excellentissimo sr. con-

!__;_. T»,,v Barbosa — T)e S. 'Paulo

pelo director dos Telegraphos, es-
tão terminados os trabalhos de du-
plicação do circuito oeste da linha -j 

i°• V.7' T ~„_„i,l._'» n,,* r. s.., u'i°™-¦•;--
telegraphica de Goyaz, a cargo do da lei ou da equidade. Que o seu ,-.;.. mj Bart sa
_s.,.?torLiii_ Corrêa Hontem foi. voto estava de accordo com a lei;_e _ para cor,esponder ao appello do pre
nspector Luu ¦.orrta. nora», 101 .„. equldaae nao sidente wiIson, de que me deu conhe-

inaugurada a estação tclegrapmca j JJ.._.n* „..^-°,,,aJ Ar- _,» constituir -,_.__._.-, t_l._r.imma de ante-hon-
de Bella Vista.

Saldos de camisas e meias
"A* la Capitale", á rua do Ouvidor 161, para
dar o sou balanço annual, está fazendo uma

grande venda de saldos de camisas e meias, a

preços de oceasião.
rodos sabem que os artigos da "A* la Capitale"

são de superior qualidade, sendo, pois, optima

oceasião dp adquirir camisas c meias pór preços
vantajosos.

havia necessidade de se constituir c;mento cm telegramma de ante
um Tribunal com 15 juizes de no*. ,era „ sr. Domicio da Gama, ministro
tavel saber. Confirmava o seu voto do Exterior, enviei -Hoje ao Congresso
no sentido de ser reformada a sen-1 iep_.-t.vo do .listado mensagem son-
tenta appellada. I citando autorização para prestar con.

Tomados os votos opinaram pelai curso official ao _^*,™"T™.M
reforma da sentença além d? ani*, prol dos soldados alliados. Ao mesmo

nistro relator, 03 ministros Pires e
Albuquerque, Viveiros de Castro e
Guimarães Natal, e votaram pela
sua confirmação os ministros Coe.
lho e Campos, João Mendes, Pedro
Mibielli, Sebastião de Lacerda e

(6(189)

-se do nome do mi»
nistro da França, nm"scroc" lesa um commer-

ciante
A a* delegacia auxiliar está apu*

rar.do uma " scrocquerie" posta
1 m pratica pelo agente commercial
Mansur Machamc, syrio dc nasci-
mento,

1"1 caso resume-se no seguinte:
Esse indivíduo, dizendo-se empre-
Rado da legação franceza, lesou em
varias quantias o seu compatriota
Pirjan, estabelecido á rua da Al-
:" ..ides;,., 364, declarando seren^ es-
s.s quantias destinadas, ao minis*
trn Paul Claudel. O pretexto de
qut a " scroc" lançava mão, para
o bom c.itç. da sua tratantada,
era sempre o mesmo: os bancos
demoravam e o ministro tinha pre-
c'»áo urgente e premente de dmhel*

Mansur já de algun tempo vinha
as.im lesando o commerciante
Kirjan, que só ante-hontem venff
cou qtie estava sendo victima de
"..1 espertalhão.

Mansur procurara Firjan e dera*
lhe um cheque de I5o:ooo$ooo, pa-
r.i a ííanco Francez, firmado pelo
sr. Claudel. Nessa oceasião de-
...iron que o ministro mandara o
r'".,me para que o commerciante
recebesse a importância, descontas*
te as sommas adeantadas e res-
!ituisse o restante."irjan 

foi ao 'Banco e ali com.
grande surpresa constatou que o
cheque era falso.

Descoberta, assim, a "escrocque-
ri.", o lesado procurou o dr. Osório
de Almeida e apresentou queixa.
"CONSIDERAÇÕES SOBRE

A QUESTÃO EQÜESTRE"
1° tenente de cavallaria _T.

i. .Magatb_.es acaba de dar ã pu-
icidade um interessante folheto,

¦')? o titulo "Con-idcrações sobre
-¦ questão eqüestre", em que trata
lesse importante problema sob o
-1'ntn de v.sti militar ¦ pratico,- "-.almcnte para o BrasiL"' 

esta a sua intenção, escre-
•ndo o utii opusculo: "Estatele-

ci» a importanci.- da equitação
»;ue se refere á C-vallaria. .a-"'.-T-ü-áaílo 

que por si :*ó transfor-
rã ella a ncção de uma cavalla-

cv::3 eísicacia depende de um
'"-•o aproveitemenro do cavallo.

-. »- . ,-íw-í-íle^; o valor do ocmhc-
-_5i*SÃÍ. £â &_*¦****»>¦ $5*i!-í-*'^ 

"*

DISPENSA E NOMEAÇÃO
DE MÉDICOS DO MA»

TADOURO
A seu pedi4o, foi hontem dis»

pensado pelo prefeito o medico

inspector do serviço sanitário do

Matadouro de Santa Cruz, dr. Al*

vara Martins Baptista, sendo no*

meado interinamente para este

cargo o dr. Alfredo Muniz Pei-

xoto, wm

Os novojUjvojcctos
Cincoenta mil dollars para

os soldados alliados
O sr. Costa Retgo apnesentou

h>omtem á Camatna o rtgumte proje-
cto de leti, qtue 'foi julgado objecto
de delihdração: ,"O CotiKtresso Nacional dearleta:

Art. i0"— O governo concorre-
rã com a quandi.. de cincoenta mil'
dollars á subsoripção aberta por ini-
ciativa die s. cx. o sir. r_res_denu
dios Es_Jdots Unidos em favor dos
soldados qUe se batcrami na guw-
ra «jotm o impeirio allemão ficando
o Pddor .Executivo autorizado a
abrlir nesse senttido o n-cessario
cnddlito. ,.

^rt. 2° — Rovogam-se as dispo-
aições em contrario '.

 .....,H»-*_--**ir»-*.*~ ¦_¦*¦'•

English Opticians
(ÓPTICA INGLEZA)

THE BENTAL MANUFL\CTU-
RIG C\ (BRAZIL) LITD.

11, Largo dò Carioca — Rio de
Jjanetiro  (701

ONDE FORAM SERVIRMOS
NOVOS SEGUNDOS

TENENTES DA ARMADA
Com :i recente promoção dos

guardas-marinha que viajaram a
bordo do navio-escola _&; «1701.11;»
-.'oii.-laiit. os novos 2" ten.__t»*3 ii»

carnm assim distribuidos: José Pe-
.-».ia Cotta Filho e OjwíHo 1't.dtr-
netas, no couraçado AfitM Citars;
Hercolinò Ctscardo Ditftal dos
Reis e Alfredo Maria Fonsc:a Ne-
ves, no cruzador Bar./so; Wa.ue*
mar Sá Earp e -"umo Cüstiln-i
Fri--ça no cruzador Repttlnita;
Paulo Bosisio, Júlio Baptista Coe-
!,,o Benjamin Constant Magalhães
Serejo e Aristides Garnier, no navio

ITALIA-BBASIL
Um telegramma do presi»

dente da Câmara
Italiana

Constou do .expediente lido • na
sessão de bontem da Câmara o te-
legnamma a'baixo que o sr. :Jlar-
oora, 'presidente idlai .Câmara dos
DerjMtlados da Italiai, diriagiu ao ar.
Joãto Vespucio:"Roma — A alntiga amisâde en-
tre o Brasil e a Itália reoebe_ da
mianifiestaçã- de q«*te v. ex. foi in-
tdrp.rielte oardea", un.a nova e gr,\-
(tüssima. iprkwa no momento 'etm que
a n-ilctioria .boija a trilcolor italiana
e o fenneio esforço ido povo alcança
a .inalltdtede «upreml_, porqiie o
Mundo aacendt aampre pana a »i-
bordade e pajra o progresso .civil.
A' .Qamara do Braisil, n de Itália
rdttrtibite as eongiPattulaçõas e eiguaes
sentimentos de affeotuosai icorklia-
lMade".

movimento"'na inspe»
ctoria de saúde

NAVAL
Com a mudança da administra-

ção naval, operou-se uma coritVa-
dansa de médicos, pharmaceutieos
e enfermeiros, dc uns cargos para
outros.

Assim, foram. designados os pri-
meiros-tenentes médicos drs. He-
raldo Maciel para servir, na floti-
lha do Amazonas; José Juliano
Vanzolini, no couraçado Floriano;
Luiz Gonzaga de Castro, na enfer-
maria do Arstual de Marinha do
Ladario.

Para esta enfermaria foi desi-
gnado o 2° tenente pharmaceutico
Eurico Bento Figueiredo; para ser-
vir no Batalhão Naval, o 20 tenen-
te pharmaceuticaj j050 <*a Silva
Pereira; no Laboratório de Ana-
lyscs, o _" tenente também phar-
maceutico Alcibiades Gomes de
Almeida e no Corpo de Marinhei-
ros o 2° tenente de egual classe,
Henrique Meirelles Gaspary.

Este official vae regressar ao
Arsenal em Ladario. como também
o enfermeiro Manoel Augusto Paes
Leme.

Tiveram ordem de desembarcar
o. capitão de corveta medico dr.
Carlos Lindgreen. do couraçado
Floriano, e o i° tenente medico dr.
Henaldo Maciel, do cou-açado \(i-
nas Geraes.

.Para servirem como internos
gratuitos do Hospital Central 'de

Marinha foram admittidos os aca-
demicos dc medicina Antônio José
Gome9 Junior e Manoel Rodrigues
Sette.

OS QUE PEDEM LICENÇA
NA MARINHA

.0 ministro da Marinha conce-
deu licenças aos seguintes offi-
craes, para tratamento de saude,
alguns por terem sido atacados de
grippe. São elles os segundos-te-
nentes engenheiros machiriistás
Rogério Pereira dos Santos, 90
dias; Oscar Gonçalves, Benedicto
Rangel Coutinho e Abeilard Santa
Rosa, 30 dias.

Foram também licenciados o
mecânico naval de 2* classe Ana-
rolino Cardoso, 30 dias, e o pha-
roleiro Leopoldo Torres da Silva,
90 dias. _ 

LIBERDADE

Muniz Barreto além dos ministros dellte dn 
"(Estado."

revisores Godofredo Cunha e Leonl'
.Ramos.

Assim pois, o Supremo confirmou
a sentença, julgando procedente a
acção de investigação de pafcerni-
dade.

CIA. F. C. DO JARDIM
BOTÂNICO

AVISO IMPORTANTE
A partir do dia 23 do corrente,

só serão acceitos nos bondes desta
companhia os passes gratuitos da
nova emissão (tarjados e rubrica-

tempo reuni em palacin representantes
commexoio, industria, imprensa, asso-
ciaçSes religiosas, e denta.» classes so-
ciaes, abrindo entre elles suhcripçio
qtie attingiu desde logo somnia de qua-
renta e oito mil dollars. — Attencosas
saudações. — Altino Arantes, presi-

Os operários do quartel»
general ameaçados

Uma delegação dos grevistas
communicou também aos operários
que trabalham nns obras dn nin
esquerda do quartel general ,que,
caso estes não abandonassem a re-
ferida obra ella seria djnamitada.

Õs-afdperarios, alarmados, quize-
ram abandonar immediatamente o
serviço..

Sabedor disso o commandante da
5* região, mandou que as obras
ameaçadas fossem guarnecidas por
força embalada, com ordem tle não
deixar approximar-se pessoa algu-
ma.

O chefe de policia manda
fechar duas associações

Em outro local, cm uma nota
ver á directoria da União dos
chefe de policia, mandando fechar
diuas associações operárias — a
União Geral dos Metallurgicos e
a União dos Operários de Tecidos,

Hontem, á noite, o dr. Nasci-
mento Silva, primeiro delegado
auxiliar, executou a deliberação
do chcfL', fazendo interdictar es-
sas duas sociedades.

O dr. Nascimento Silva fez
ver a directoria da União dos
Metallurgicos e da União dos Ope-
rarios de Tecidos que, de forma
alguma, consentiria reuniões das
mesmas direcionas em suas sedes
nem eni outras quaesquer.

Um boletim da União dos
Operários em Tecidos

A União dos Operários em Te-
cidos fez distribuir um boletim,
assignado pelo seu secretario sr.
Américo Falleiro, em que se de-
clara que os operários tccclões
que se acham em greve, não de-
vem, de modo nenhum, compa-
recer ao trabalho. A distribuição
desse boletim foi resolvida, por-
que chegou ao conhecimento da
União que os proprietários das
fabricas pretendiam mandar fazer
apitar as machinas de suas fabri-
cas, para assim chamarem ao ser-
viço os operários que se acham
em parede.

Um meeting que não se
realizou

Para o meio-dia de hontem es-
tavta annunciado, apesar da prévia
prohibição das autoridades, um
grande meeting, que se realizaria
na praça Saenz Pena.

As autoridades do 17° districto,
tendo conhecimento dessa resolu-
ção dos. grevistas dc se reunirem
apesar das determinações cm con-
irario, tomaram as providencias
necessárias, de accordo com as or-
dens dadas pelo chefe dc policia,
para o fim de manter a prohibição
imposta.

Antes da hora marcada para a
reunião já aquella -praça estava
guardada por força sufficiente e
até á 1 hora não 'havia apparecido
no local nenhuma pessoa suspeita,
nenhum dos agitadores, nem mes-
mo espectadores curiosos. E assim
foi bom,
Um convite da Construcção

CivH
Os operários em construcções ci-

Santa liberdade, ueusa amada e por
todos desejada. O que não faríamos
para gozar este dom, sem o qual a
vida e uma carga!

Dcspertae, pois, homens e mulheres
que soffreis: I.IBERTAE-VOS das
doenças que vos escravizam e tortu*
ram, consegui a liberdade — a sau*
de — por meio das PÍLULAS RO*
SADAS DO DR. WILLIAMS, que
purificam e renovara o vosso sangue,
que restabelecerüo cm vossos nervos
a energia perdida, que vos salvarão
tias innumeras enfermidades produzi*
das por pobreza do sangue e esgo*
tamento dos nervos que. a tantos se*
res humanos encurtam a vida. Peça
hoie mesmo ao seu pharmaceutico as
Fiíulas Rosadas do Dr. Williams, e
note os immcdiatos effeito-..

4Í77)

UZAE iJ»\
mercado.

Sardinha, actual*
melhor do nosso

Ui-tO

SUCCURSAL DE UMA EM»
PRESA HOLLANDEZA

Porto Alegre, ,7 (Retardado)
(A, A.) — Acha-se nesta capital o

escola Benjamin Constant. Bertino|sr. B. V. Jors; van I.icr. repre-
Dutra da Silva no couraçado Deo
doro, e Domingos Custodio de AI*
meida, no couraçado Floriano.

Os demais recem-promovidos
nebam-se matriculados na Escola de
Aviação Naval.

DINHEIRO 
" w-"derí

jóias e mercadoria». Condições espe-
cjjj,—Comp. Áurea, s Avenida Pas-
sos 11, em írente ao Theatro S. Pedro.

(C 17350)

EXPOSIÇÃO*
DE ESCULPTURA

Continua franqueada ao publi-
co. das 10 horas da manhã ás 5
da tarde, a exposição de eçci».lpí.ira
do ex-pen. ienista Armando Maga-
lhãr. Corrêa, que !e_l íido muito

*__»í___-V

ser.tante da Sociedade Commercial
Hollandeza Transatlântica, que tem
a sua «sede em Amsterdam. r.sse
viajante veiu fundar aqui uma snc-
curial da sociedade que represen-
ia, procurando intensificar o m-
tercambio commercial entre o Rio
Grande do Sul c as principaes pia-
ças hollandeza..

Uma familia victima de
intoxicação

Buenos Aires, 20 (A. A.) — Um
telegramma de Mendoza annuncia
que se acham em estado gravissi-
mo. o senador nacional dr. Emílio
Civit e sua senhora, .ictimas de
intoxicação, depois dc terem comi-
do un*. sorvetes. »á tendo tallccido
vm filho da mesmo senador, devi-

O NOVO AJUDANTE DE
ORDENS DO CHEFE

DO ESTADO-MAIOR DA
ARMADA

Foi exonerado o 1° tenente Wash-
ington Perry de Almeida do cargo
de ajudante de ordens do chefe do
Estado-Maior da Armada, conforme
pediu.

Para substituil-o. o ministro da
Marinha nomeou hontem o 1° te*
nente Pio da Rocha Pombo, que foi
exonerado de adjunto das Escolas
rrcfi.sionaes do cuitc de artilh?ria
P-i.a as praças.

, CASA ROCHA
especialista em óculos e pince-net,

com officina de insttumentos de en-
genfearia. =6. rua da Ássembléa.
(4*35)

dos). . .
Aos srs. concessionários de ças-

ses gratuitos que ainda estejam
usando cadernetas da serie anterior
recommenda-se trocarem-nas a_ tem-
po na secretaria da companhia ná
rua Marechal Floriano n. 188.

Por ordem da directoria.
(C, 6802)

THE R. J. TRAMWAY,
(LIGHT & POWER COM-

PANY, LTD.
AVISO IMPORTANTE

A partir do dia *3 do corrente,
só serão acceitos nos bondes desta
companhia os passes gratuitos da
nova emissão (tarjados e rubrica-
dos). , .

Aos srs. concessionários de pas-
ses gratuitos que ainda estejam
usando cadernetas da serie anterior
recommenda-se trocarem-nas a tem-
po na secretaria da companhia.

Por ordem da directoria.

ASSOCIAÇÃO GERAL DE
AUXÍLIOS MÚTUOS

DA E. F. C. DO BRASIL
A sessão do Conselho Adminis-

trativo desta associação, realizada
hontem, á noite, correu animadis-
sima, tendo o sr. Paes Leme, 1°
secretario, resignado o seu man-
dato, por se julgar incompatibilisa-
do com o mesmo conselho, que o
contrariando, levou esse senhor a
retirar diversas propostas sobre
pessoal daquella associação.

O DIA NO SENADO
Além da declaração de applausos

ao governo, uela sua attitude dcan-
te do movimento revolucionário
julgado, e a que nos referimos em
outro logar, muito pouco de assigna*
lavei houve na sessão de hontem
do Senado. .

O sr. Pires Ferreira e João Luiz
Alves, requereram votos de pezar,
que foram approvados, pela morte
lo general João de Deus Martins, e
do sr. Gratulino Coelho, funecio-
nariq do Ministério do Interior.
Ambos os extinetos foram muito
elogiados pelos seus serviços á na-
ção

Pm Minas, Paraná e Pernambuco —
Assim que recebeu o telegramma «O
ministro das Relações Exteriores o
presidente do Estado de Minas pro-
¦v-denciou para que se organizasse unia
commissão para angariar dona jvos e
desse modo augmentar o auxilio Pç-
cuniario com que concorrer,, o Brasil.
A primeira reunião teve logar ;na se-
trotaria da Justiça, sob a presidência
do dr. 'Raul Soares. Varias medidas
foram empregadas e listas estão sendo
distribuídas aos presidentes das câmaras
municipaes e demais autoridades.

Do 'Paraná, recebeu a comnussao um
telegramma do dr. Affonso Camargo,
prestigiando a idéa e dando todo o
apoio. Jísse telegramma esta assim re-
di. ido: ¦ . .• , /-.„„"lExirio. sr. dr. Dotmeio da Gama

Tenho a honra de aceusar recebido
telegramma v. ex. me .enviou; soli-
citando concurso população deste f-s-
tado prol constituição fundo Brasil re*
mettera para beneficiar os soldados
que se hatem pela liberdade dos povos.
Amparando sympathica solicitação v.
ex estou providenciando constituição
Brande commissão deverá angariar con*
tribtiiçõcj aquelle fim. — Saudações.

Affonso Camargo.
T)e Pernambuco também foi recent-

do um telegramma, cujo teor é o se-

^""lÈxmo. sr. dr. T)oniicio d» Gama
Accuso recebido telegramma v. ex.

sobre campanha para angariar fundo
a ser empregado afim promover bem
estar physico mental social moral sol-
dados da democracia que acabam ur-
mar no mundo victoria cfcvihzaç..»-*
Apphudimos idéa; mandei dar publi-
cidade telegramma fazendo mesmo
tempo appello todas classes para que
attendam solioitaçlo 110 mesmo con-
tida."¦Como se vê, .o monumental empre-
.heivlmento vae tomando -«ulto naf»
.Estados e dentro em pouco o Bi-isil
dará solennes provas do seu amor e
trratidão á nobre causa dos exércitos
alliados." — ¦¦»• H» T7,

Pelo prefeito foram concedidas
as seguintes licenças: dc 6 mezes,
ao ajudante da Directoria de Obras
Luiz C.astão da Silva Cunha e de
00 dias, ao commissario de liy-
giene dr. Mario de Miranda Vai-
verde e ao guarda municipal João
Caetano de ^I*11"*5^ 

Liga da Defesa Nacional

Escrevem-nos:"Cumprindo a circular do exmo. sr.
prefeito, mandando fechar todos os
Postos installàdos nas escolas publicas,
bem a meu pezar, pois, infelizmente
ainda não é bom o estado sanitário
de Santa Cruz, onde alem dc grande
numero dc doentes ainda em tratatnen-
to e convalescentes soecorridos pelo
Posto, tem 'havido casos novos de gnp-
pe; não tendo elementos para conti-
ornar a prestar os mesmos soecorros
mantendo em outro local o Posto que
tão bons serviços prestou o, tendo tti, , ¦ , •, „ -, .
fcenemcTlta. .o_.n,ik-° da Sociedade) vis ainda nao haviam .adher.do ao
15 llr Felippe Cardoso que, muito movimento paredista dç caracter
me viniia auxiliando, com toda a ab- j quasi genenalisado e cujas causas,
ategação, nesta cruzada humanitária, j com irrupção subitanea, são, pnr
desde 31 do próximo passado, data em 1 assim .dizer, desconhecidas ainda,
que vòiu juntar os serviços aos meus para quc esScs trabalhadores se in-
esforços, trazendo comsigo o auxilio
efficaz de dois médicos, os srs. drs.
Hilário Pimentei e Gomes Cardia, re-
solvido encerrar seus benefícios, tal-
vez exiiaustã de recursos, cuinprc-me
agradicer do intimo d'alina aos exmos.
dr. Carlos Maximiliano, ministro da
Justiça e seu secretario dr. Moreira,
dr. Theophilo 'forres, director da
Saude Publica e seu secretario dr.
Aragão, dr. 'Carlos Chagas, encarrega-
do do Posto e 'hospitaes e dr. Figuei-
redo Vasconcellos encarregado do for-
necimento dc medicamentos que, gentil-
mente acquieceram do meu appello,
pondo 4 minha disposição todos os
medicamentos formulados pela Dire-
ctoria de .Saude Publica para debela*
rem a epidemia; aos exmos srs.: dr.
Amaro Cavalcanti, prefeito do Dis-
tricto 1 .deral e dr. Paulino Werneck,
rlFreatnr de hygiene municipal, que,
com a máxima soli-citude me attende*
ram, pondo á minlia disposição o Col-
legio Grande, forneccndo-ine grande
quantidade de cápsulas de quinino e
puruativos salinos c, providenciando
110 sentido dc não me faltar medico,
tendo eni boa liora lançado nião dos
inextimaveis serviços do medico esco*
lar dr. Bastos d'Avila que, ainda con-
valescente da grippe, expondo*se a *uma
recaída, assiduamente compareceu ao
Posto, tratando com todo o carinho,
as centenas de doentes que vinham á
consulta c, attendendo aos chamados
muitas vezes cm logares longínquos e
sem conducção, portando-se como um
verdadeiro apóstolo da caridade,
comiiarecendo sempre ás 8 horas da
mianiü e retirando-se ás 6 lioras da
tarde, serviços estes que ficarão gra»
vados na memória dc quantos o acom»
panharam nesta Santa Cruzada.

Sej-me licito, ao terminar tornar ex-
Hensivo os meus agradecimentos aos
srs.: drs. T,, G. Soares Dutra e,
Agostinho Cajaty, capitão medico do
6o regimento de artilharia que além
dos seus doentes militares attendeu•bondosamente á muitos doentes tra*
tados por este Posto sempre attencioso
c solicito.

A' todos pois, a minha eterna gra>

corpor.isscm ao movimento paralv-
zadur que se seguiu no fracasso dá
revolução de segunda-íeiru, a
União Gerai da Construcção 'Civil
mexeu-se, dislribuittdq um boletiuf
aos seus associados, convidando-ol
a adheiir ú giévc.
A policia prohibe a reuniãt

dos baleiros
Estava marcada paru hoje Umi

reunião na Sociedade dos 'Balei
ros.

• A policia sabendo disso, flãi
permittiii tal reunião,

Uma nula cumica
O dr. .Roberto Ivtchebarné.é *«u

das figuras mais cstimavelniehte po-
pulares da actual administração po»
licial. Esticadinho, dono. dc uma'
elegância inquebrável, delicado, gea»
tll, tnnnciroso, o dr. 'Etchebarné h
querido de todos, admirado por to-
dos, mas também reconhecido pol)
toos como a mais completa nega-
ção para as violências da carreira .
policial. S. s. Inria um excellente.,.
diplomata, um magniflco perfumistaL
lim esplendido professor dç dansa,;,
qualquer cousa, emfiin, alheia á vio»''
lencin, ao direito da força, aos mor
mentos truculentos e trágicos dò
métier policial.

Reconhecendo isso, o 2° ilelegadal
auxiliar, com quem o dr. Roberto
trabalha, deu-lhe o mais litlerario
o mais poético, o mais liclenico
dos serviços poiciaes: a parte
theatral.

'Mas o diabo tece-as...
Toda a precaução do dr .'Osório M

em afastar o seu delicado auxiliar.','
das cousas rudes do serviço de
segurança publica foi hontem abur---
luda, e por uma fôrma altamentó
interessante, pela travessa fatali-
dade.

Saiu o dr. Roberto muito calma-
mente da policia central, por volta
de onze e meia da noite, para fa-
zer uma visita dc 

'cerimonia a
qualquer pessoa dc suas relações,
moradora na Avenida Men de Sá,
e cnvereJou, naturalmente, por ser
caminho mais curto, pela rua dos
Inválidos. Ao passar junto ao
"Fórum" viu o dr. Roberto um
volume suspeito á porta do velho
edifício das cortes forenses.

Approximou-se, abaixou-se e ve*
rifioou que o volume era, — céo»_
bcmdictos I... —uma machina infer*
nal, uma bomba authentica, com o-
se estupim no logar, á espera da
primeira chamma dc phosphoro,
do primeiro beijo de morrão, »para
explodir fragorosainente, levando »
pelos ares o templo augusto da
Just'.a. . . ,.

O joven chefe da policia littcro»-
theatral, como 

'a "Lagryma", de
Guerra Jtinqueiro, "tremeu, tremeu
e partiu silencioso"- a chamar ttiri
guarda civil, mandando que este
com todas as precauções, condu-
zisse o petardo á Central de .Poli-
cia. O guarda relutou, mas obede-
ceu por fim. D'alma posta cn. Deus
o civil levou a bomba para a Cen-
trai, para a 2* auxiliar, onde foi
o petardo terrivel cuidadosamente
examinado. E, oh I fados tyrannosl
—a bomba era toda theatral como
a autoridade do elegante censor
da nossa arte de João Caetano.

Era um pedregulho embrulhado
em papel pintado dc prelo, e o
estupim era apenas um pedaço de
Xio electrico.

Foi iim quarto d'hora de riso-
tal... E assim se perdeu muna ri-
tlicula theatrada n primeiro gesto
heróico de um funecionario po»
licial que não é homem para vio-
leucias...

Subscripção em favor das
familias dos marinheiros
\ Liga da Defesa Nacional, entre

.litro»., enviou listas da subscripção
em favor das familias dos marinheiros
aos srs.. drs.. José_ Aseanio Tlurhma
cui. Tose T.uiz Baptista
T .__•__ J_ n-mêmm. A « B 1*881!.

Humberto
Antunes, da Central do .

lEm resposta, esses cavalheiros c~-
creveram á Commissão Executiva da-
quella instituição a carta'oue se segue,

tidão. — Francisco Monteiro Chaves,
i° tenente."

A jçrlppp i*m 
' 
Ala-oas

Maceió, 20 (do Correspondente») —
A epidemia de grippe que grassava
nesta cidade tem declinado bastante,
estando mais intensa em vários mu*
nicipios do- interior onde já existia e
cm outros em que só agora appareceu.

A epidemia nos Estados
Bello Horisonte, 19 (A. A.) Re- I Rezam-se

I tardado — Falleceu bontem a noite I de
i r.csrta _-.arnt._l victimado pela grippe i
I o dr. José Moreira dos SãiuOS Penna '
| oito funecionario da Delegacia Fiscal
1 daqui. O extineto era moço ainda,
I cosado com d. Maria nna Rrzende do

Cosia e deixa 4 filhos menores; era
filho do finodo deputado federal Do-
miiiigo. Penna e sobrinho do cx-pre*
sidente Aí fonso Penna. Funecionario
muito dedicado exerceu varias com-
missões do governo federal, tendo
causado a 3UQ morte geral consterna»
çsn,

Porto Alegre i? (A. A.) — Retar-
dado — Durante o semana fmdr^ ro*
gistraram-se nesta cidade 585 óbitos,
sendo 265 dc influenza dos quaes 154
sem arôçte.ncia medico e os restantes
de outras moléstias.

Porto Alegre. 17 (A. A.1 — Retar-
dado — Victima da epidemia de in*
fluenza falleceram nes.a capitai: Jor*
ge Mt-mia Barreto, film* de d. Cecília
Menna Barreto; oa irmãos Bcnno e
Antônio Kaustrup; a senhorita Olga
Cauduto Sobrin.in, Alexandre Piccini,

dirditlo ao recebimento dos gênero»
alludidos.

!Est» commissÃo percorrera o com*
mercio com listas carimbadas pela
Federação angariando donativos.mier
em dinheiro quer em gêneros. Pnr
emquanto os gêneros serio distribui-
dos na sede da Federação, por pes-
soas «ncarregíMlas desse mister.

A' medida, porém, que desenvol-
va o movimento, a cómniisíão per-
correrá as casas tios operários, en-
trogando a parte nue a cada um cor-
responder. Dois médicos estarão n
disposição da Federação para os do-
entes que os chamarem e neste oiun-
primento justo e enritotivo, appclla-sc
para os corações bem formados, para
aquelles que, vêm dando sobejas pro-
vas de amor ao próximo, pedindo uni
auxi'lio que venha suavisor as dures,
as angustias dos infelizes, nesta hora
tmgilcB e fatídica, que a nossa desd.-
tusa capital atravessa.

Em nome, pois, da caridade, lsn-
çamos o nosao pedido de • p6o para
09 ¦pobres." „ , „

Belém. 17 (A. A.) — Rt-tat.la.lb —
A gunmição federal aqui aqunrteiadn
está quasi toda atacada de grippe c
com seu soldo atrazado dois mezes.

AS COTAÇÕES DO MER-
CADO DE ASSUCAR

Recife, 18 (Retardado)—(A. .A*
O mercado de assucar manteve-se
animado durante toda ã semana. As
ultimas cotações foram: typos usi;
nas u$ioo n n$ioo; usmas de se-
gunda, io$5oo a ii$ioo; crystai.-
zados; .n$50o; brancos, 9$ . 9.800»
somenos, 7$soo a 8$; mascavados,
5$ a 5$20o; brutos, seccos, 4$50° a

O mercado de algodão, durante a
mesma semana, manteve-se sempre

. em posição firme; as ultimas cota-
| ções aceusavam os preços de: 5U.

.» I para o gênero dc primeira sorte e
>;_$ para o mediano. .

Os interessados nos negócios de
algodão realizam hoje, na Associa-
ção Commercial, uma reunião para
tratar do assumpto.

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes por ali

Luiz'de Castro Guimarães, ás a 1
horas, no altar-mór da egreja de h.
Francisco de Paula: Alfredo Plotji

LEGAÇÃO DE FRANÇA
O sr. Paul Claudel H|eii-»

ciou-se,e tem um
substituto

O sr. Paul Claudel, ministro»
dc Fiança junto ao governo do
Brasil, liceuceou-se por seis me»
zes; devendo partir para o seu
paiz em princípios de dezembro.»

Durante a sua ausência, a le•> |
gação será dirigida pelo sr. Jean-,.
.Maiie--Maiiricc--a. .enave, que * foi
designado para exercer as fun-
cções de encarregado dos nego-
cios da França no Brasil. O dr.
Casenave deve aqui chegar a 29
do corrente, a bordo do "Sa-

mara".
Nasceu o dr. Casenave em

1860. Logo após ter recebido <J
gráo de bacharel em direito, co-
meçou a suu brilhante carreira.
diplomática. A 3 de agosto do
1885 foi s. ex. designado para
servir na legação dc Athcnas, on-
de esteve alguns annos, seguindo
depois para Totcio, addido á em-
baixada no Japão. Foi secretario
da embaixada em Berlim. A 311
de dezembro dc 1900 foi s. ex..
distinguido pelo seu governo coin
a "Legião de Honra", pelos ser-
viços prestados, dim 190T, foi no-
meado secretario da legação ein
Pekim, sendo encarregado da in-
specção de todos os consuladoí
na China. Em n de janeiro do
1906, foi nomeado ministro plcni-
potenciario. Em 1914 foi post»
em disponibilidade, sendo, chama-
do novamente á actividade logo
depois da declaração da guerra,
para oecupar uma commissão jun-
to ao governo norte-americano.-

Nessa commissão, s. ex. sO
manteve até agora, onde o foi
buscar o seu governo para no-
mcal-o substituto interino do sr«
dr. Paul Claudel.

I

A GUERRA

Vicente Bm_il. B Jos<-pha Ah _«. lia I çãodo dr. Armando Vasconcel.os; Ran- "
ileim Filho dr. Bandeira Filho, dr.
Lauro Rocha Faria. Ottoni Damas-
ceno Villela, fazendeiro e que ha já

lia-
io

the,
ás o i|= horas, na egreja de São
Francisco de Paula; Alçestç Lhouzal,
ás o horas, no Santuário do (.oração
de Maria, rua Cardoso, 'Mçj-cr; Maria
Ignacia dos Reis Cama, as 8 horas,
na egreja de N. S. da Conceição,
no Engenho Novo; dr. Oetav.o dc
Sequeira Queiroz, as io horas, 110
altar-mór da egreja de S.. Francisco
d» Paula; Aristides Monteiro Lopes,
ás o horas, na crjreja de Santo Af-
fonso; Mariana Betim Pies Leme,
ás 8 il- horas, no altar dc N. -S.dc
Lourdes. egreja de S. Francisco *\a-
vier- Eduardo GuiHon Saldanha da
Cama, Anelio Rocha, Lionel Bandei*
ra de Oliveira e Victor Villas Boas,
ás 9 horas, na matriz de Is. S. de
Lourdes, era Villa Isabel; dr. João
Caminha Sá Ltiiâo, as 9 horas, na
egreia de 3 .Francisco de Paula; Ma-
noel' Augusto de Quadros, as 9 horas,

V. O. 3- da Itnmaculada ^Concei.
rua

Na ordem do dia, nada houve.

OS PRÓXIMOS* EXERCI»
CIOS DE ARTILHERIA

DOS NAVIOS DA
ESQUADRA

O almirante Gomes 'Pereira, mi-
nistro da -Marinha, determinou
hontem, ao almirante Adelino
Martins, chefe do Estado-Maior
da Armada, que laça requisitar;
da Inspectoria do Arsenal dc Ma-
rinba desta capital a confecção
de alvos para a artilheria, afim

acompanhada tias listas abaixo. ]( ;. i ü iu,"Fm resposta *;0^?Ç"h?!f]c.,0.0"S Porto Alegre. 17 (A. A.) - Retar-
mero 3.076, de 53 de J.1 ,..«"J0;;,-! dado — O coronel Alves A_amhuia,
temos o prazer de remetter-tos.as "*- j di„ctor do Coileeio Militar, delibe-
tas sob os ns. «J, 63 e 04. enviaua» cont.:n„era suspensas as aulas
aos abaixo ass.qnados. para o tim U ^ estabelecimento nté o dia -8
angariarem donativos, na r.sir..na o-: j. COITen,,- vlft0 nj0 haverem ainda
Ferro' Central do Brasil a iavor aas | c„M(Jo os motivos que determinaram
familias dos marinheiros em operações . a .ri-.,:-, ,u>Pensãc_
de cuerra. . ¦_, _ Porto Alegre 17 (A, Ai — Re-

•Montam as importancas suhscnptas UrAl(!o __ A Federação Operaria dis-
em z.oS.oo. parcelladas em -fis. 175» \ tribitl* o seguinte boletim: "A Fe
e 64S300, referentes respectivamente - - - ~ -
ás listas ns. 62. 63 e 64. Diminuta

fíencral Câmara; Joaquim
ÍJernardino Pacheco, ás 9 horas, na
egreja de Santo Affonso, rua majoi
Ávila

ni miMTRATOS fOM OSlue que no começo do anno proxi-
Uli LU-N1KAIU3 «---l-l ua. mo vindmlr0 seJ-am in.cados. me-

é a quantia, grande, porém, é a satis-
façao em concorrer para tão altruis*
tico fim.' . .

A lista do sr. dr. l.u.z Baptista
continha a importância de -6J; a do
dr. José Burlamaqtti. i/5S e do dr.
Ilum-erto Antunes. 64$500.

Suhscripcão até hontem:
Li«ias ns. 6:. 63 e 64.. J39$;oo
¦iltne. CaImo_. cont otit. 100S000
Quantia ji publicada ... .U4:'i..-'«»oo

FORNECEDORES DA
MARINHA

C ílmirante Gomes Pcrei.a, n:i |
ni-lro da MarioU-, resolveu, por.
acto de hontem. rrandar in-:_ir|
em todos
avante

exercícios
..45*í-tl$ = 00

"ALMANACK DOS MU-thodicamente, todos
da referida anna.

Aquelle titular autorizou tsm-
bem n almirante Kiappe Ribeiro.
inwector do Arsenal, a mandar, -¦-¦¦. ,

contrato, que d'ora I faztr o orçamento .para a constru- | ft"u*''?* «™°! ~',_?? M^
forem «alizados^a Ma-1 cçio^de um% barracão. nos_ terrenos

NICIPIOS"
Sob a direcção do sr. Alberico

Ba-
¦--¦" "•¦-"»•¦¦•¦¦' r --tindoao 

^tS.naíiu
en.eada

governo a faculdade d*e rcscindil-os. .
quando, em virtude da terminação serem guardados oi,t vos de art
da gierra- se noímalisarem as con- lheria. bota., am-rra, e demai»,
diçõe. do mercado, ficando, o con- j rnateriaes d_-«iin»do_ aos «era-
S^nte com preferencia, desde cios da esquadra, e ser installada
mT. haja eg-_.iade de condições no mes-io localjn.a offiana para

Jtox itffis <jãe -pree-staren-t | teparo» «-» *Sl"-*W« tatUe*i.

blica, de Curityba. foi iniciada a
I publicação do " Almanack dos Mu-

iliciptos'*. contendo amplas infor-
I mações sobre todas a? zonas do
¦ fntnrcso Estado do Paraná.

A julgar pelo primeiro numero.
i fr-v?-a pubEcacão. de *#">li*rc*.""íivel

í valor* c?*ã destinada a alcançar
1« «saia L:-r=;i-T5 t--:.í-_-;.

.kraoão Operaria, no cumprimento do
seu dever, vem. embora tarde, fazer
parte também em tudo que diz res*
peito á auxiliar aos companheiros que
.••e en-ontram sem recursos deante
da terrivel calamidade que atravessa
esta cidade actualmente. Ha mais
tempo não fez o que atrora encetou,
por ac-iar parte QOS seusi membros
atacados da terrivel moléstia que tan-
tí.s vidas vem ceifando no presente
momento. Tendo chegado oo conhe*
cimento deMa Federação que familias
de companheiros *e ac5um em preta-
rias co-TO-C^ões. aperar do auxilio pres-
tado pelo eoverno, o qual nio tem
correspondido á espec!r.tf._ geral,
isto ê, tendo fallecido nrnitas pesse-as
sem aíaistencia medica e outras mor-
rido de fome, a Federação resolve--,
nomear 'ston commi?t§o composta de
seus membro» que são o» rr». Vigo
íThom;**on Collim e Juvencio Lima,
alfaiate-*. Adão Xo.a.co de Souzju
trap:cheiro João Humbert. conduetor.
loio Piiva e Ez-ruiel O.iveira. ty-
pographos. 05 quaes, segunda-feir»
próxima., começarão a distribuir ge-
r.eros de primeira necessidade aos po-
bres q-e prectf-.-.m de recurso.-». Pira
tal fim amachi serão distribuídos
cartões na sece da Federação Ope-
má, á V-_rae_ a*> 48, os q-sta _«_»

n..,,.. Augusto Fonseca, as 10 horas,
no altar-mór da egreja do Bom Jesus;
Antônio'da Silva Sardinha, as 8 i|-
horas, na egreia da Ciona; Henrique
Tose de Figueiredo, ás lo horas, na
egreja de N. S. da Conceição e Boa
Morte: Anna Valdetaro Brandão, as
o horas, na egreja da Cond.iaria;
0«car Pamplona Comes dos Santos,
ás o lia horas, na egreja de Sio
¦Francisco de Paula; H1I10 Aíberto
Timenev, ia m l.or.-.s. ra matriz do
Sacramento: Abelardo de Carvalho,
ás 8 horas, na egreja da Gloria;
Edward Harper Fairhairn, as 9 horas,
no altar-mór.da Candelária; Francis*
co de Araujo. ás o horas, na tande-
laria; d. Hilda Pederneira» da Ro-
cha e Silva, ás 10 horas, no altar-mpr
da matriz da Candelária; Adauto de
Oliveira Bezerra, ás 8 horas, na ma-
triz de S. Gonçalo. em Nictheroy;
Francisca das Dons Ferreira da Var-
zía, ás 9 boras. na egreja d.» S. Fran-
cisco de Paula; Maria Amélia Coeln»,
ás o horas, na matriz ila villa t',e Santa
Thereza, K-tado d»» Rio; Flavio de
Couvéa, ás 8 i|. horas, na egreia da
Crazdos Militares; Cartnt-Uta Costa, as
9 horas, naegreja de S. Joio Baptista

Boatos infundados de desor* ,

dens entro as tropas

itnlianns de oecupação

Roma, 20 — (A. A.) — Tein M |
espalhakio altTims boatos de ae».
ordens entre as forças que oecupam.
os territórios reconquistados á Aus*< |
tria, sem qoile entretanto 'haja fun- .'
füamaiito «m n-irhum delles. Para;
evitair qi.e continue a. se espalha^
falsidades como estas, o go-v-erno i
ordenou uma rigortosa investigação,
afim de descobrir a origem doa ak
Ittdidos ihoatas. V
A desmoliilisnçâo dos america» .;

nos qne se acham na
Inglaterra

Nova York, 20 — (A. A.) -*-»•;
Na quin ta-feira prox_m_ coineça-ril
a desmobilisação das forças ameri.
cúlnas que se acham na Inglaterra^
devando partir nesse dia, com des.
tóiro a esse paiz, um destacamento! I
de aviadores.
O governo allemão responsa».

vel pela guerra
Berna, 20. (A. A.) — O dr. Rh |

chard Grelling, de nacionalidaa<"tf.
allemã, que aqui se achava ro.
fuciado desde o inicio da-guerra^
declarou ser o autor dos livro*
intitulados "J'accuse" e."Le crti
me", em que com uma lógica «__b| -1
r_..«n _. n» .i.,.b -htinr.nn.i- Am nnlferro e grande abundância de doi
cumentos provou ter sido o Go.
verno allemão o responsável pel^'-;
ultima guerra, que provocou ari'
dilosamente para realizar os seu-|.
planos dc dominio sobre o mundo.
Os srs. I.iilfiiiTr, Xilo Peçanha

c Domicio da (janta tro*.
cam .rlriii-it-iiiiiu.

Londres, 20 — (A. H.) — En-^;
tre " mini.tro do Exterior. sr«

N. S. do Ãflirio. em S. Chri«tovio; j Arthur 'Balfour, o sr. Nilo Peça,.
João Mendes da Costa Marques, ãs
o rlz horas, na efrej» de _>. S. do
Monte do Carmo; victima. da epide-
mia, ã« o il= horas, no altar-mór da
Candelária: Alice Mendes, á» 8 ho-
ras, na matrit ds Oloria; Aldina Ma-
xima Toste. á« 8 .'_ horas, r.o San-
ttiario do Coração oe Marta. r_a Car-
doso. Meyer; Doíores Rosa Borges,
ás o horis, na epeja do Bom Jesus
do Calvário: José Pedro Cardoso, is
O horas, na egreja do Sacramento;
Antônio Mendes Paes. Tra;a_o Ave!-'.ar de Mello e Jcío Mathias de Jesus. j;_;j„.
ás 9 hora», na egreja d; Santo Amo-1 ^.•5;rJu"'
... is» Pcbrcv

nha e o novo ministro das _3.ela.-l
ções 'Exteriores do Bra=il. dr. Do-»
micio da Gama, foram trocadoí
telegrammas fazendo os mais
dentes votos pela prosperidade fu4
tura e gloria das duas nações ci
pela manutenção e desenvolvimen.
to das excellentes relações exi».
tentes entre a Inglaterra e 3
Brasil.

Todos os telegramma. eçtão
e:a tom de extrema I

djalidade,

., -:mmn
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THEATROS & CINEMAS
O CARTAZ DO DIA

THEATRO!-
¦CARLOS GOMES. - "30 dia. em

..'.' Puria" (opera). .A'» r,»W «.» *)__„
-' ÍAliACE. — "O afilhado da madrl-

, _h_* (comodla). A'» 8 s|^.
fe" PHENIX. - "Reyelaclo-* <»»«?»{¦
|<!;Ertrt_ da troupe Olimech» (no palco).

Swctó"-* -O mestre d. forja.»

|'^g_píJBLa-a?.3^ 
«M.non (opera).

i- *'!. *_-&•. - F«**v.l de Vicente
1 Celestino e Emilia de Souza. A a 7,
•*-. i tia e 10 e mela.

fc" 8. PEDRO. -í "Descanso". , .
!;• TO__VÍ0N. - "A blibilbotelra"'• '(comedia), A'i *, 8 e 10.

* * *
, pintem as

AVENIDA. — "A intrépida ame»

M__C?7^ "Valle do!terror.»
? «'(<__í_-)T""Vae*ven. da sorte" (dra
;. -SoP*ÍJi-iversal Jornal" ¦•-¦--•-(documen.

í. 
Uá__E_aCANO. - "A seita do. mor-

'¦ «t__"i (diwia)l . 
"A ponta negra

?X_m_), "Puxando pela caxImonU"

ig_9Í__*?At__fS. - "O» ««• .ui"'"'tro-mno. 
na lAllemanha" (drama).

, ÍRIS. -"Quem í.»,""'"™ "mí
7 (drama); "A accusada" (drama).' * 

MAT-OSO. - "Judex" (drama)i" ""Furla dè amor" (drama)." MODELO. —. "Oa meu» quatro an*
«osTria Allemanha". (documentário)j

' «Alma torturada" (drama).
I ODEON. — "O berço de ouro

Í!< 
_?AR_SIENSE. — "Uma moça, ape*

nas;.." (drama).•PARIS. — "Meus quatro annos na
/•'Allemanha" (documentário); O dia*
ifiiante do céo" (drama). .'___.'„'"'^'ATHE'. — "A alma do bronze"

,WSMART. - "I-inuMa rijwina"
(drama); "Homem superior" (drama).

VELO. — "Amor de príncipe
(drama); "A milò do Satanaz" (dra*

É^. * * *
RECLAMOS

_______________
REPUBLICA — A companhia ly-'- 

rica popular deliciará .hoje os seus
«habitue.'; com a sentimental opera
de Puccini — "Manon". Fará o.pro*de ruçam — »1*»»"".» 1"'í.",i*
tagonista o applaudido tenor INOVi.

THEATRE — Vae, di»Iigonista o!Mace
•í' à dia, conquistando mais applausoa e
I maior concorrência, a engraçatlissima

__e_.— "O afilhado da madrinha;.
Sue tio bem representa a companhia
Aüra-Chaby.

'*¦'RECREIO — Teremos hoje, no
•Recreio, mais uni brilhante especta*

<¦ calo da companhia dramática nacio*
Mal. aue tem como figura proeminen*

B te Italia Fausta. Será representado o
yelho drama — "O mestre de for-

i
TRIANON — "A bisbilhoteira", a

hilariante comedia de. costumes por-
tugueies, repete-se hoje, nela ultima
TèS, no Trianon, onde «tá posta em
¦cena com carinho.
*S_ PEDRO — A fantasia - "O

trevo de quatro folhas" logrou o mais
completo agrado publico. . Dahi, a
circumstancia de ainda hoje >e con*
aervar no cartaz da companhia Mi*
randa.
*<_!____OS GOMES - Mal. duas
representações se annunciam para hoje
da operela-revista portugueza — 30
dia. em Paris", que tio applaudida' tem sido.
* _í Hs

i." JOSE" — Neste theatro fazem
hoje beneficio os estimados artista»
Vicente Celestino e Emilia Soma.
Será levada i scena a applaudida pe*
ça — "Caradtira".

piÍENIX — Nas sessões desta noi-
te, a empresa Djalma Moreira apre-
acntará o arrebatador fihn — 'Revê*
lação". No palco, exlubir-se* io o.
números mais ottraentes.

•¥-••!&
CINEMAS

'.;¦ 
ODEON — Um sensacional íllm "O

-berço de _uro", interpretado por ma-
Histraes artistas, como iF.thel Clayton

K. Jolin Rowers, é o grandioso pro*
«rariima que hoje, em premitrt, offe*
rece aos seus habituts o c/rfe Odeon.

Infantis do. primeiro, cinco-domínios.
O American Frenoli Clrcu» deve es*

triar7111. últimos dia. do corrente mei
011 nos pri-ieiro. dia. de dezembro.»Kíl'_t

THEATRO NACIONAL. — Sobre
a decadência do nosso theatro tem-se
falida multo, e havido em torno des*
so assumpto uma verdadeira premia»
da. Todos 116» eilamo», entretanto,

.convencido, que ae ba, de facto, uma
decadência, ella reaalta da absoluta
ausência de qualquer Iniciativa prati*
ca net.e aentldo, com o despreso, do.
artigo, e discursos que pouco ott nada
adianlam.'Ao que somo. Informados, porem,
ha nt«te momento uma acç&o concre*
ta pelo consegulmento dessa prantea*
da aspiraçío, que ii evidentemente uma
aspiraçlo nacional e que deve positi*
var o Ideal artístico de um povo que
se diz clvilisado e culto.

Consta que se procura, agora, inn*
tallar a Companhia Dramática Nado*
nal no theatro Municipal, amparando*
ie com o. prestigio, officiaes.

Ora, nada pôde haver de mal. lou*
vavel, mai. necessário e mai. justo.
A Companhia Dramática Nacional, com
effeito, nestes doi. anno. que tem de
constituída, tem empregado ilnestima*
veis e.foflço. em prol da realisaçlo da
arte dramática brasileira, que Be man*
tendo cam as difficuldade. Insupera-
vel. que se vêm oppondo ao .ou pro*
gramma de nacionahsaç&o do nosso
theatro, quer estimulando vocaçSe»
literária, desse gênero, a. quaes, nto
fora ella, estavam votada. 4 estenll»
dade e á morte.

Ao Con.elho Municipal foi apresen*
tada tuna petição nesse sentido. Todos
nó. esperamos com confiança que ella
desperte a devida attenção e o mereci»
do estudo dos seus pares. Trata-se de
uma coiisa justíssima, e por cuja rea*
lidado objecliva e pratica náo falta
por ahi quem não tenha bradado.

O Theatro Municipal precisa exer»
cer a ifuncçio sem o que não se pôde
comprehender a sua exiatencia, a me*
nos que se queira insistir no absurdo
de tornat-o o previlegio exclusivo de
todas as empresas estrangeira, que o
desejam explorar.

O Conselho Municipal, nlo ha duvi*
da, ti.11 ahi um ensejo de encerrar
com um acto digno de applausos a
-iu legiklaturairlgenti).

Or.;!: 5H
__WiF.FK.IO DO ACTOR VIOF,N.

TF, CELESTINO — Despede-se hoje
do palco popular o intelligente tenor
Vicente .Celestino, que tem .Ido, até
agora um dos melhores attractivo»
para o publico do S. José.

Represent«rse*_, na. tre. sessões, a
fantasia de Guilhermina 'Rocha "O Ca*
radura", "em que toma parte a esposa
do beneficiado sra. Emilia de Souza.

O tenor Celestino abandona tempo»
rariamente o theatro para dedicar-se
ao estudo da musica e ao cultivo da
sua bella e vigorosa voz a qual edil*
cada por mestre competente, irá, sem
duvida abrir-lhe glorioso camínfto na
carreira da arte.

VIUVA AJaEGRiE E AMOR DE
P.RINCIP.E.S — A empresa Freitas
Soares * Comp., proprietária do
Alhambra Theatro, que actualmente
funcciona nos terrenos do antigo Con*
vento d'Ajuda, annuncia para muito

Cine-tli_a.ro Velo
— Rua Haddoclc Lobo io_ —
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Cinema Mattoso
l'r«ca da Bandeira

Ilojel Hojel HojeV
ContinuiçSo do maravilhoso

film policial-:- JUDEX -:-
3" e 6» episódios.

— VIRGÍNIA PEARSON —
no drama da Fox, de grande
luxo e soberba interpretação
Fúria de amor
Tlieraa: O ciúme—5 actot

Sabbado — "O. meu. 4 an*
no. na AUemanha (.590)

breve a» primeira. repre.enta.Be>,
nesse theatro, da. deliciosa, opereta*

»"Vluva Alegre" e "Amor de Prind»
pes".' Silva iLi.bõa, o transformista por-
tugnez no .eu sketdh "Uma viagem *
Europa" e a representação da «.media"O Divorcio", levados hontem 4 .cena
pela primeira vez, conseguiram alcan-
çar exito completo.

***
O estimado aetor Carlos Torres ds

Trianon,, foi hontem muito abraçado
pela paisagem do teu annlveraario na»
talicio.

Cinema Modelo
Rua 34 de Maio 387
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Sabbado — "Judex", 5* e 6»

episódio, e "Fúria de amor",
por Verginia Pearson. (359O

Cinema SMART
214 — Boulevard 28 de Setem*

bro—216 .
HOJE HOJE

Línguas
Viperinas

Drama em 5 parte, pela for
1 mosa Virginia Pearson.

HOMEM
SUPERIOR

Film em S «eto..

CINEMA AMERICANO
COPACABANA

HOJE-Mais um erpeetaculo gran-
dioso, mai. um VttntrtstmatstAalar
dor, constituído, por 3 .film. J-*Í'avl*
lhosos, merecendo especial menção, o
empolgante film enijrtcano: A bEl-
TÂTCfÕS MORMONS. Como com»
plemento do programma: A POR»*
NEGRA, comedi» dramática • a m-
lariante comedia americana PUXAN-
DO PELA CACHIMONIA

Sabbado —• Dia da moda — poro-
thrDalton, em "Quindin. da Viuva"
e «Romance de gloria", «• e i6«
enUedloa. (C 180*4)

. CINE-PaVLAIS — Continuará hoje,
. nos elegantes salões .do Cine-Palais, a

: exhiblção do motavcl film "Os meu.
quatro annos na Allemanha", que lhe
tem dado enclieiites ininterruptas, des*
de segunda-feira, obtendo o mais fran*
co suecesso.
W *!" i'i

AV1ENIDA — Ante o memorável
, auecesso da maravilhosa super-produ»

C(,ão da Paramount "A intrépida ame*
ricana", a empresa do Avenida vê*se
coagida a exhibil-a. ainda alguns dias,
em seus artísticos salões. E' aprovei*
tar quem anula nãn viu o empolgante
film.
ijí :)- Vi

:' (PATHE' — Um drama sensacional,
baseado na indomável energia france-
ta, com o titulo susgestivo .de "A nlma
de bronze", constitue a eletrizante frt-
tniere que annuncia para hoje o luxuoso
Pathé. Nesse -film o espectador assis-
tira á batalha do Marne.

: * st! a»
PARISIENSE — Nos confortável,

talões ilo Parisiense, a empresa 'Dar-
• lot & 'Sarmento Inicia hoje as proje-

cções de um drama que tem uni cn*
trecho de infinita doçura "Uma moça
apenas...", em 5 vigorosos actos.
Ht •'- -':

ÍRIS — O t|tierido cinema da em-
presa 'Cnu Júnior organizou para Jiojc
Om programma litrrs ligne, que consta
do seguinte: "Quem é o n. 1?", mais
dois episódios, de lances emocionantes;
"Accusada", admirável film da F.clair,
cm 5 actos.

PARI»S — No popular -inema da
praça Tlradentcs teremos hoje a con-
clusão do grandioso film -de actualida-

I de "Meus quatro annos ha Allriua-
Ilha", sendo mais exhiliido o -primi-irn
capitulo da estonteante pellicula "O
Ã"amante do eco", dividida em .... sc*
rlcs e ío partes.
""'IDiEAía — Neste rlneniii. será l.oje
apresentado o seg.i ute piogranunai•A» índia8 irv'--". portentoso drama
de Julio Verniv, "A -.áo de Sala.ia'",
Conclusãn ¦* > •v.i-.sionante cine-ro*
«tnance <1( *. rdinarlns aventuras.

ÁVIDA
EM VIDROS

ERNESTO SOUZA
BRONCHITE,

Rouquidão. J_sthma,
Tuberculose pulmonar

GRANDE TONICO
ABRE O APPETITE E PRODUZ

A FORÇA MUSCULAR

GRANADO & C; 1- de Março 14

MATTOSO O excepcional pro*
gramma cuja cslróa aniluncia para h.u
je o popular cinema da praça da llati*
deira é o que se segue: "Judex", 5" e

.8" episódios, de lane*, arrel.atadores;•Kttria de amor", c. . ilganle drama
por Virgínia Pcarsou.
5» iK ;_' MODÓLO — "Os meus quatro an*
nos 11a Allemanha", film de urande
icttialidade, extraído do livro do em-
kaixador Gerard, e "Alma torturada",*
Arama dc scenas altamente emocio-
-tem..-» — eonit.tncin o admirável pro-
Ctamma de hoje no acreditado Mo-
tTêlo.
* *<- *-)-'

AIMIERICA — O elegante cinema
da praça Saenz Pena vae deliciar hoje
os seus freqüentadores com este estu*
pendo progranima: "Valle do terrer",
pujante drama em 6 actos: "Vacv-m
dà sorií". S actos da firady.'ilm, poí"Mollie King; "Universal Jornal" (do.
cumentario).:;: :« *

AMERICANO — O procurado cen-
tro de diversões de Copacabana orga-
nisou para hoje um cartaz de succc&so'Seguro. T.il-o: **A seira dos mormons",
drama <lc"'ance. empolgantes; "A por-
ta nenra", viRoroan drama p0Hcl.1l;"Puxando pela cachimonia", hilariante
comedia.
Xt *.*¦ *

SMART — O conl.ec.do cinema do
boulevard ;8 de Setembro organizou
pin. dioje o bellissimo programma que
fa tegue: "T.insuas viperinas**, por
Vlrginta Pearson; **llo:nem superior".
Vibrante drama em » actos.

VEIaO — _' deveras atrebalador o
novo programma dr hoje no reputado
cinema da rua,Haddock J.obo. È' elle

qne damos abaixo: "Amor de prin-
tipe". vibrante drama por Bessic Har*
ríscale: "A mão <1e ííatanar", :s° e
*4° epísnílios, de _tances enir-cionante-t,

* 9».
VÁRIAS VOTAS

ENCERRAMENTO DO CONCDR-
SO DK CARTAZES ANNÜNCtAOO-
»E5 PO AMERICAN FRENCH
CIKCUS — Conforme eslava aniuin-
ciado, enertrou-sr hontem o concurso
de cartares aherío p**la cm preza Oli-
veira Guimarães rara a estréa do Atue*
rican Prench Circus. pa T*hratro |fy-
Tico. Os m>?s?s artistas c-ineraram-sc
c ha trabalhes qne são ver3a«!eira«
ohras pri.Tias nn seu jrenero. couro O
publico iipporttmamrntc terá c-ccasüo
rie apredar- O julgamento de<tt cer-'
tame:!. que estava marcado para Iioie.
ás 4 hora-, da tarde, no rheatro L. rico.' foi adiado rara s.tjvnds-íeira. 2$ *a^

. cerrente, á xe»rsa hora. tu ctcstrio I>
kcal. pois que aljcur:* do* mtznkhrm &$
¦jwrr con?!uan:c_.r^^_ _, empresa nSo pòr¦der comparecer á retmiSg marcada pa-

ra _tije.
For estes dia» tatoSem seri aberta
«si _r_. -_ para u cinco -t-ànte'

(6665)

Imponente festival no Jardim
Zoológico

r_i transferido paia o dia 1» de
dezembro vin.lot.ru. o festival, <|i.e
estava marcado para o dia _4 do cor-
rente, uo Jardim Zoológico; cm licnç-
(leio das obras de la.lrilliamcnt.i do
Santuário dn Coração de Maria, i rua
Cardoso, no Mcycr.

A commissão promotora desse fes-
tival, assim procedeu, em vista das
razões apresr.uadas por il.i.ltmera» fa*
milias urbanas e suburbana., nue, de.
seja.ldo dar a eíse festival o maior
esplendor possível, lembraram a con-
veniencia da transferencia, visto como.
grande parte de nossa população ain-
da não havia despertado completamen-
tc do pânico qlie lhe produziu a ter-
rivel epidemia dá crlpiip.

Sabemos que o programnia dc.ase
festival foi cuidados-nnenle elaborado

e encerra verdadeiras surprezas para
o publico.

HaverS differenlej barracas, com
diversas .leiiomiii.içOe., uma das qtiae.
levará referencias honrosas ás nações
alliadas. Nella. a imprensa, sentilinen*
te convidada e acompanhada dê uma
orchestra. cuninosta de senhoritas, of-
ferecerá uni chá. Haverá nella satida-
ções aos jornaes cariocas.

O presidente da Republica e alias
autoridades, serio convidados a assis-
tir a esses festejos, cujo fim philan-
trópico se impõe. .

No próximo sabbado. j.t do corren-
te, ás r horas da noite, haverá nnn
reunião da commlSAlo promotora
desse festival, na residência dos pa-
dres missionário* do Coração de Ma-
lia. 5 rua Cardoso n. .4. no IMeyer,

e artigos para pre
.emes. por preços
barato., só na im-
portante e popular
ioalheria

¦^fl_<s.___Bi "A ESMERALDA
S e 10, TrnTossu ilii<* Flores
<4Ss6) Provimo .ã nin da Cnrim*

0 FUTURO ORÇAMENTO
DA OUERRA

O rituhr da p.tsia da Triicrra ex-
peiiiti unia circular aos in«]>eo.ore_-i
ale .ígiões e chefes -S n-part-çôe»
c <:¦»*.;. «eleciniciil-». íolicilnnilo ao-
mesmo., informações e dados r,uc
sirvam de base «o *e'.: relatório.

B3-_S !ailt>s serão rnrtet*i(in» até
^i _. janeiro a Dirucítria do l£x-
pealiente da Guerra.

NOVO VIGÁRIO DA LUZ
O revrao. conego Clodovcu Cay-

res Pinto, que fui nomeado, lia
dia*., para substituir a tallcctilo co-
nego Virsilio Morãto. na paçochia
de Nossa Senhora d:i I.iir. toma-
rã |w>ssr do seu novo logar no
próximo domingo, is tj i|_ horas
da manhã.

Para a parochia d- Paquetá irá
o revrao. padre Brito, que se acho
ccnvalescendo em Tetro-olis.

Concurso para provimento
dos logares de guarda-

mór e seus ajudantes
iR__li__ttl _è ltoje, is 11 liloiras da

manha, no 'Lyceu de Artes c Offi-
cios, <»s provas escripta. de portu-
líiiez. do todíKXttto adima, sendo cha-
iu__03 os candWnHoa oirjos nomes
conl9tam do edital pubKcnldo no
"Diário OfflicioJ" .

UMA AERONAVE VIAJA
NA FRANÇA COM 35

PASSAGEIROS
Paris, 20 — (A. II.) — Unia

aoroíiaVe, com triata e cínico pas-
sageiros, partiu dc Combcs-la-Vil-
le, evoluiu sobre os arredores des-
ta capital e regressou ao ponto de
pnrlida sem incidente.

m

Agua purgativa de Queiroz 
"A 

.brasileira»
Deposit.»: Sociedade de Produetos Chimico. "L. QUEIROZ".

103, Rua Theophilo Ottoni loa— RIO DE JANEIRO. 5084*

ORPHÃOS LESADOS!
E' de lamentar que depoí. de qua-

rema dias qhe esteve em .eu poder,
o 1" Curador de orphãos exarasse na
citada denundia uma promoção pela
qual so vê a collisão de interesses
que existe entre este membro do mi.
iiisterio publico e o tutofa dos ineno*
res. qne apenas é sogra do cunhado
.* Curador. O ceso que deu mar*
gem ao presente, è por demais con-
nheraio, trata.se do arrendamento de
2] 3 partes do predio á rua Vístoonde
do Uio Br.uico n* 51. o qual
pertence, a Ires condôminos, sendo
um deiles, a menores. Pois bem os
_;,! do pr»*dio que foi arrendado, per*
toncia um terço a um condômino
maior e outro terço a dois menores
inip.vberes. Sem ser respeitado o qte
dispõe o art. *i7 V do Código Civil,
a tittora foi ao Tabellião e assignou
a respectiva escriptura dc orrenda*
mento juntamente com outro condo*
mino. Isto deu inorgem que fosse le»
v«Jo a*J Proiiiiaidor geral do Diitn-
eto uma denuncia. % qual foi oistn-
huida ao 1" Curador de Orphãos.

Da-ante do officio do Procurador o
1" Curador de Orphão. n.o podia
deixar de dnr .-.ndamento co relendo
processo, em iace a gravnfede do
mesmo e porque estávamos naquella
phase de moralisarmos a justiça. Re-
quer.da .1 primeira diligencia do 0> ;
r.idnr de OníiSos. o Juiz mandou un-
med.at.imente vumpril«.

Satisfeita a promoção do CumrfoT,
o liii; mandou novamente o processo
ao" referido Curador. Desta ver o Cu-
r_dor demoroa apenas |? _i**._.P__*>\
vir com uma promoção, a qual nao
era ainda fina!. Mais unia re* o
|_U usando ie toio o rigor co_ii

o casa e-ciste. marcou cinco dias fiara
ser prova.io o que o Curador pediu.

Cumprido. D. ¦-» ío!>e como. o des-
melio afe fui.-, ioi novátnente o pro-
cesso ao Curador. Desta ve/. como
o ale. Curador t;__a que dar uma
raromoçio final, foi preciso levar 40
_ios para pavier advwbar oa dec-.frar
cotfB», qt* não contem o referido
processo.

Oai>e a . Jui*. a que está afíecta
r-ta questã". dr-ioír como determina
o art. l.r V d. i"odijra Civii, em »is-
.a dos c_ocntne«._t3 eons»ní_* do* au-
to. e peU parcialidade <5o Curador
dt Orpêios. resolrer como tõr *íe di-

DESAPROPRIAÇÃO DA
QUINTA DO GENI-

PAPEIRO
O director da E. de F. S. Luiz â

Caxias foi autorizado, pelo minis-
tro (Ia Viação, a desappropriar a"Quinta do C»enipapeirO", que tem
de ser atravessada por aquella cs-
trada, correndo a despeza, dessa
dcsappropriação, por conta do cre-
dito aberto pelo decreto 13.215, de
_ de outubro findo

ESMOLAS
De caridoso anonymo recebemos

a quantia de 2$ para os pobres do
Mattoso.

CREME e ROUGE NINON
em todas as Perfumarias.

(5S..5)

O "PARA" CHEGOU HON-
TEM DO NORTE

Procedente de Manáos e escalas,
chegou hontem o paquete " Pará",
do Llody Brasileiro.

A seu bordo vieram ;6 passagei-
ros de t" classe. 12 de a* e 4S
de ..», tendo feito a viagem em to
dias.

O «"! Pará " foi visitado pela Sau-
de do Porto e desirtfcctado rigo-
rosamente.

O COLLECTIVO
O SR. DELFIM MOREIRA

DESPACHOU HONTEM,
PELA PRIMEIRA VEZ, COM

O MINISTÉRIO
REUNIDO ¦

Sob a presidência do sr. ttolfim
Moreira, vice-presidente da K^pu-
blica, em exercido, realizou-sfe
.hontem, ás 2 horas da tarde, o
despacho semanal collectivo do
ministério.

'Foram os seguintes os decretos
assignados nas divcrsns pastas:

•GUIE-RRA' — Abrindo o credito
supplementnr du i.:.95$4t)4, eeu-
do 4:.|-4$si<>, i verba lnotiticgão
•Militar, e ii:8,io$g(>8 i verba ia',
lEmprefados addidos, do art. 51
du lei n. 3.454, dc 5 dc janeiro
de 1918; extinguindo a 4' brigada
de cavallaria, ficando o 1' regi-
mento da mesma arma como ele-
mento de ttopa diviiionaria da 3*
divisão do (Exercito e o ij" tam-
tbem da. mesma arma como tropa
addidíi _ mesma divisão; Conce-
dendo exoneração do cargo de
commandante da 4* brigada de
cavallaria, a. general de brigada
Tasso Augusto .Fragoso, e nomean-
do-o para o cargo de director do
Material iBeltico; Transferindo no
_*¦ grupo de obuzes 03 capitães
Tito iRegÍ9 de Alencastro, da 2'
bateria para o cargo de ajudante,
e Oscar Lisboa de Souza, deste
cargo para aquella bateria; Con-
cedendo ao dr. 'Miguel Calmon du
¦Pin e Almeida, professor do Col-
legio «Militar do 'Rio de Janeiro,
o acerescimo de 20 0|° 60-re os
seus vencimentos; Reformando o
cabo de esquadra João Felippe da
Rosa, do 7' regimento de cavai-
laria.

JUSTIÇA — Nomeando o juiz
de direito' Antenio Angra de Oli-
veira, para o logar de desembar-
gador da Corte de Ãppellação;
Removendo o juiz de direito Ma-
noel da Costa /Ribeiro, da 6* para
5m vara criminal; o juiz de di-
reito Luiz Augusto de Carvalho
e IMello, da 5* vara cível para a
2a vara de orphãos e ausentes;
o juiz de direito .Francisco Cçsa-
rio Alvim, da 5* vara criminal
para a 5* vara cível, todos flo
.Districto -federal, e a pedido, o
juiz municipal do 3" turno da co-
marca de Rio Branco, no Acre,
bacharel Celso da Gama e Souza

Saar 
idêntico logar no -" termo

a mesma comarca; Concedendo
permuta de cargos aos bacharéis
Marcello Francisco Silva e Olym-
pio da Silva Costa, juizes federaes
nas secções de Piauhy _ Goyaz,
t espectivamente; Abrindo, por
conta do exercício de 1916, o
credito supplemcntar de 655.500$,
is verbas 5". 7*. «* « **» do arti-
go 2' da lei n. 3454, de 6 de ja-
neiro deste anno, sendo: .189:000$
_ verba "Subsidio«dos Senado-
res", 636:000$ á verba "Subsidio
dos 'Deputados". .12:500$ _ verba
"Secretaria do Senado", e 18 :ooo$
6 verba "Secretaria da Câmara
dos (Deputados"; mandando que
eeja considerado de .esta nacional
em toda^n Republica, o dia 28 de
novembro do corrente, para o fim
de que o povo brasileiro possa,
nelle consagrar*_e' aos mesmos
actos de devoçio irçoral a que na
mesma data, se consagra o povo
norte-americano em todos os tem-
pos amigo do Brasil, tanto na paz
como na guerra.

VIAÇXO — Sanccionando as re-
soluções legislativas: autorizando a
concessão de licenças, de tres me-
zes com ordenado, para tratamen-
to de saude, onde lhe convier, ao
telegraphista de 4" classe da Es-
trada de Ferro Central do Brasil,
Antônio Vasques da Costa; de um
anno em prorogação, com dois ter-
ços da diária -ao quarda-cancella
da a* Divisão da referida Estrada,
Olympio Ribeiro da Silva ;_e de
quatro mezes, em prorogação, ao
servente da 3' Divisão da mesma
Estrada, João dos SantOB, com o
ordenado; mandando que a licen-
ça concedida ao ajudante de 1*
classe, nas officinas do Engenho
de Dentro Manoel Ferreira, por de-
creto de 6 de julho de 1917, seja a
contar de 23 de novembro de ...
i.tS.

FAZENDA — Exonerando, a pe-
dido, o sub-director da Recebedo-
ria do Districto Federal, bacharel
Luiz Vossio Brigido, do logar de
inspector em commissão da Alfan-
dega do Rio de Janeiro, e nomean-
do para o referido cargo, tambem
em commissão, o conferentes da
mesma Alfândega bacharel Lindo]-
pho Câmara; exonerando, a pedi-
do, o sub-director do Thesouro Na-
cional, Elpidio João da Boa Mor-
te, do logar de director, em com-
missão da Recebedoria do Distri-
eto Federal e nomeando para o
referido cargo, tambem em com-
missão, o sub-director da mesma
Recebedoria, bacharel Luiz Vossio
Brigido; concedendo ao 20 escri-
pturario da Directoria da Estatis-
tica Commercial Antônio Heracly-
to Carneiro Cainpello, um anno de
licença; autorizando a abertura e
abrindo o credito especial de 
388:937$204, para pagamento ao
it. Valentim Antônio da Rocha
Bittencourt, ex-thesoureiro da Al-
fandega da Bahia, em virtude de
decisão do Tribunal de Contas;
autorizando a considerar como li-
cença, com o ordenado, o tempo
decorrido de 14 de junho de 1917
a 20 de novembro do mesmo an-
no, data da véspera do fallecimen-
to do ajudante do cartório do Tri-
bunal de Contas, João, Sabino Ro-
drigues Silva; autorizando a abrir
e abrindo o credito especial de ..
4io$833, para oceorrer ao paga-
mento do que é devido ao dr.
¦Joaquim Cardoso de Mello Reis,
em virtude de sentença judiciaria;
autorizando a abrir e abrindo um
credito especial de 171:68o$,.t9,
para pagamento ao bacharel Arthur
de Carvalho Moreira, em virtude
de sentença judiciaria.

AGRICULTURA — Concedendo
patentes de invenção a: Ignacio
Teixeira da Cunha, de um proeçs-
so e meios para fabricar fechadu-
ras; J. B. Duarte & C, de um pro-
dueto para acabamento de tecidos,
denominado " Ouromina " e proces-
so para o seu preparo; J. B. &
C, de um produeto denominado
"Benzopol", para lavagem de_ lã
bruta, em fio 011 em tecido; Nes-
tor Ferreira Borralho, de uma es-
tampilha de seltar. munida de uma

i pellicula (ou dc um conjunto de
pellicula) separavel;.Noegeli 6- C*.
de um novo processo para fabri-
cação de matérias corantes rosas
e escarlates, altamente concentra-
das, para tingir algodão; Mello
Crocchi, de um apparelho aperfei-
coado, para separar por via humi-
da as pelliculas de pesos especi-
ficos differentes de minérios; Ro-
meu Ransini, de aperfeiçoamentos
relativos ao fabrico de vasilhame_ e
outros produetos cerâmicos de bis-
cuit, destinados a serem submetti-
dos á acção do calor; Julio Con,
ceição. de uma nova composição

j íormicida de pó, denominada For-
miei da ou pó Conceição, ou em
trociscos denominados Trociscos
Conceição.

Não houve decretos a assignar
nas pastas da Marinha e do Exte-
rior.

T__IPHOl'"'N°vo REME-
* Rir I»Ut_ DIo). Tonico ge-

ral do organismo, o mais activo.
RECALCIFICA, REMINERALISA.
ENTaORDA. — Vidro -S500. em
qualquer pharmacia. (4596)

PARA A CONVALESCEM
Usando um remédio e alimento poderoio, apressou e

assegurou a convalescença
Cu.._o d. sravls-ln.. entidade P^tre^ J

ZL\*Z2*t-£rS*\**mm^^ - —• —•.
accesso palustre, tal c_« o inou estado de fraqueza. *n-tul*mi*tn "lifmnTYniO TO3 onn" ..

Fella-mente. o meu medico assistente ludicou-me o "poderoso fortlflcante _OW.I_-_0 im OKH , o,1 «ii-meme, o im-u "'""•-" t__n_,o 
um Brande alimento, consegui restaurar rapidamente ml»

com o uso desse remédio, quo 6, ao mesmo tempo, um _"••"•"* « __„__T.l1l,d-_ „„„.„*____ Ar. "mnrvr,.
nhas forcas, sem recair. Estando certo, porém, de que unicamente as propriedades curativas do IOI.OI_.
"'O 

OE ORH"dTvó meu prompto restabelecimento, achando-me agora forte e endo recuperado alguns kl.
los de perfaço publica es.» .»ra „ar. que delia possam outros colher o. resultados que assegura o uso
do "ioiDotiTno de onn".

Jaeintho Dias Júnior

1

_¦!

.
Recife, 14 de Julho de 1911.

DEPOIS DE UMA GRAVE ENFERMIDADE
Evitar a recahida e a fraqueza - Remédio e alimento

Attesto penüoradisslmo que, depois de mo curar do typho, fiquei tão extenuado, tão fraco, que os
medicos temeram por meus pulmões; era tal o meu estado do fraqnèasa, quo quasi nao podia caminhar;
qualquer esforço custaTa-me muito e me fazia suar. Temendo que a grande anemia me prejudicasse, meu
medico, o dr. Elias de Barros, receitou-me o "IOCDOIiDÍO DB ORH", remédio fortlflcante e ao meamo tom-
po alimento poderoso, sentindo-me com mais forças quando toma.» o remédio, logo após as refeições. Fo-
ram tSo rápidos e efficazes os effeitos desse remédio sobre meu organismo, que em poucos dias pude
andar sem grande cansaço restabelecendo minhas forcas, que antes de nm mez voltaram completamente,
achando-une perfeitamente bom e forte, augmentando de peso, e alegre por me ver em tão pouco tempo
rcstltuldo & saúde e aos trabalhos.

Sabendo que a maior parte dos doentes que suecumbem durante a convalescença suo victimados pelo
fraqueza, aconselho o uso do "IODOLINO DE ORH", » todas as pessoas fracas, qne delle obterSo, come
eu, os mais vantajosos resultados.

Joaquim Soares
Travessa do Conde n. 18. —> Rio de Janeiro.

(As pessoas iracas, os doentes do peito, de escrofnlas, os anêmicos, os convalescentes,' as creanças em
geral, sobretudo as anêmicas, pallidas, rachltlcas, devem fazer uso do "JODOJJISO _XB ORH", para recobrar
a saúde, desenvolver e fortificar o organismo. Logo nos. primeiros dias sentirão os effeitos deste poderoso
remédio, multo superior ao Óleo de Fígado de Bacalháo, sem ter os inconvenientes do mesmo, cujo uso
em nosso clima prejudica ao estômago.

Além de poderoso remédio, o "IODOLINO DB ORH", approvado pela Junta de Hygiene, é um grande
alimento, sustentando as forças dos doentes, fortalecendo rapidamente. O "IODOLINO DE ORH" é em-
pregado para Lymphatismo, Rachitismo, Anemia escrofnlose, Escropula, Tuberculose, Diarrheas infeccio»
sas, Affecções pulmonares, etc."** Ein todas a» drogaria. . pharmacias. —- Agentes geraes :

«SILVA GOMES «Sc O-®, Pedro, 4__.-l___10
> /..

O. 6 68

U .__,.. ._««»•__J*i

ASSOCIAÇÃO CENTRAL
BRASILEIRA DE

CIRUROIÕES-DENTISTAS
Sob a presidência do professor

A. Guedes de Mello, realiza hoje
esta associação sua 84* s_ssSo or-
dinaria, constando da ordem do
dia de "Trabalhos do i* Congres-
so B. de Prothese Dentaria."
São convidados a comparecer não
só os associados, como tambem
todos os congressistas inscriptos.

LYCEU DE ARTES E
«OFFICIOS

Pedem-nos chamemos a attenção
dc quem competir para o atrazo de
pagamentos em que se acham os
empregados deste estabeleciníento

de ensino, que não reoebam os seus
vencimentos desde o mez de julho.

Não precisamos salientar os
sacrifícios qua acarreta para ««sa
pobre gente semelhante irregula-
ridade.

Aqui .fica o pedido.

TOSSE
das creanças, tosse dos mo-
ços, tosse dos yelhos, qual-
quer tosse, qualquer doença
do peito, como bronchi-
te, asthma, coqueluche
— curam-se com o

BROMIL
O COMMANDANTE DA

ILHA DAS FLORES FOI
EXONERADO

•Foi exonerado, a pedido, o ca-
pitão de fragata Bento Barros Ma-
cliado da Silva, de commandante
militar da Ilha das Flores, onde
se encontram internados os offi-
ciaes e sua tripulação dos ex-na-
vios aliemães.

REFORMA POLICIAL NO
ESTADO DO RIO

O govtrno Fluminense promul-
gou a d__iberalção votada pela As-
sfemlblfti Ll^laltivBi. q|ue riutotfa»
a i-tonnn. rlb policia administrativa
e 10 restabelecimento desde ji das
subdelegacias districtaes em Ni-
cthteroy.

Xarope de Limão Bravo e Bromoformio de
O PROMPTO ALLIVIO DA TOSSE__TTT.TP__*7 O PROMPTO ALLIVIO DA

yUfilKUí THARROS — COQUELUCHE.
CA-

(5083)

Sports
TURF

A CURITYBINA
FAZ DK.APPARFXER:

CaÜüj, Frieiras Cravos, etc. etc.
(5--S5)

NEGOCIANTES MULTADOS
PELO COMMISSARIADO
Pede-nos o sr. __7> Martins de-

cl_.ar qne _ão foi a sua firria.
como por equivoa. s*iu p_i>ikado.
çiic rtve mulli do conenissariado.
i na Rny Barbosa, n. 355, e siaj
a »ie F. Manias & C, q_e ali .
es:__e-_cida.

DECAPITADA POR UM
EXPRESSO

Nas proximid«le-- Ja estação dc
Campo l.rande. occorre.i honteni,
ao entardecer, um horrível desas-
Ire.

Uma pobre mulher, com 30 an-
nos. inais ou menos, branca, quan-
do pretendia transpor a linha fer-
rea. foi coibida pelo trem expres-
so "S. S. ai **. 

que a decapitou.
O cadáver foi recolhido ao Ne-

crolerio do cemitério do Murundu*.
A policia do -S" districto. que

tomou conhecimento do caso. não
conseguiu restabeleça»' » identida-
de da morta.

VARIAS -íOTICIAS

Falleceu ante-hontem, após gran-
des soffrimcntos, o estimado " cn-
traineur" Arlindo Silva.' —:— O imporlador sr. Carlos
Coutinho vendeu ao sr. Fábio
Avellar o potro Moka, inglez, por
Neil Gow e Larkspur II, o qual
ficará aos cuidados de Aggeu de
Souza.

O novo "turfman" adopto-.t pa-
ra sua jaqueta as cores verde, fai-
xa amarella e bonet verde.

—:— O "entraineur" Américo
de Azevedo pretende adquirir pa-
ra um novo proprietário
Murat.

—:— Por se achar um pouco
sentido não tomará parte na cor-

: rida de domingo próximo o cavai-' lo Juancito.
j —:— Seguiram hontem, para S.

Paulo, os potros nacionaes Diavolo
I e Damasco, do sr. Antenor Lara
I Campos. '
¦ —:— Foi examinado pelo sr.
1 Ch. Coureur o cavallo Pooh-Pooh.

Segundo affirniou aquelle pro-
1 fissional o filho de Potissin acha-

se doente, razão por que não s_-
I guirá mais. amanhã, para Campos.

—:— Os animaes dos Studs Cor-
I dovil Monteiro c Hamilton de Sou-
: za ficarão dora avan-e aos cuida-
| tio? dc José GoD_es.

O imnortador sr. Carlos

AOS SRS. MÉDICOS
Com mim iram os qne abri-

mos umn cnsa dc rspecialida-
(les pliarmu.ruti.as do Robcrt
•& Carriére, Paris, e ilo outros
fabricantes, na a-ua da Quitan-
da n. 3 (esquina da rua São
José), Rio tie Janeiro. Cha-
mantos a attenção / para o"XOV0ARSEX0BEXZOL", 

do
»r. BAVAUT" (91^francez),
hoje adoptado em t/oda a Eu-
ropa.

H. MILLET & .T. ROÜX.
(6632)

Violão e Aspasia, alistados no pa-
reo "Seis de Março", da corrida
de domingo próximo.—:— J_ se acha restabelecido o
jockey P. Zabala.

O estimado profissional tomará
parte na próxima corrida.

—:— Pistachio e Marius galo-
param hontem, juntos, no Derby
Club. Ambos andam em regulares
condições.

FOOTBALL

sil", da corrida de domingo proxi-mo.
A filha de Foxy Flyer será pilo-

tada pelo jockey D. Suarez.
Lutador, inscripto na mesma pro-va, caso seja apresentado, terá a

o potro I direcção de J. Lima.
—:— Os animaes Money, Ma-

homet. Marujo e Macanudo, quê
se acham em boas condições, se-
rão montados pelo jockey D. Sua-

LIGA _____ROP0L_rAN.._ DE
(DESPORTOS TERRESTRES

Assembléa geral
De ordem do sr. presidente, convi*

do aos srs. representantes dos oluh-
fflltiados, a so reunirem, sexta-feira,
22 do corrente, ás _o horas, afim de
trotarem da seguinte ordem do dSa:

») eleições;
b) jpareceres;
c) interesses geraes.
Oswaldb Gomes, 1° Secretario.
Já estando normalizado todo o *wt-

viço da _.i'gn cohvido de ordem do sr.
presidente os srs. membros d_s di-
versa* comnrásões a reencetarem os
seus trabalhos.

V. Antanio AfeolUro, 2" secretario.
">.¦*•*

O campeonato paulista será
_ «encetado em 15 de

dezembro
A directoria da Associação Paulista

de Sports Athletico». em sua ultima
reunião, resolveu fazer recomeçar o
campeonato, no próximo domingo 15
de dezembro.

A tommissllo <íe foot-ball na re-
uhWo ante-hontem effectuada', orfiti-
nir.oit a seglíinto tabeliã para 05 ma*
tdhes TC-.t__nt.es.

Dezembro:
15 Sio Bento —• Corithians.
15 Paulistano -— Internacional.
15 Palmeira- — Minas.
22 Internacional — São Bento.
22 Çorintlriians — Paulistano.
_a Ipiranga — Palmeira».
23 São Bento — Ipiranga.
29 19. Paulo — Santo».
29 Paulistano — Minas.
29 Corintlrians — Ipiranga.

.1919 — Janeiro:
3 Bio Bento — Mina».
5 Hão Bento — Palmeiras.
5 Ipiranga. — Paulistano.
5 internacional — Corintíiians.

•12 iPaulistano — São Bento.
ia Corinthians —• Palmeira».
16 Sio Bento — Minas.
16 Palmeiras —1 Mockenzie.

.19 Paulistano — Palmeiras.

.19 Conlntlhiaiis — Sio Bento.
2. Paulistano — MacUciuie.

Fallecimento de um antigo
footballer carioca.

Talleceu domingo, em Santos, vi*
ctima d_ , epidemia que ora assola
aquella cidade paulista, o antigo íoot-
ballcr c».rioca, Alamir Martins.

O extineto que durante muito tem-•po. oecupou o posto de nrqueiro do
primeiro team d'o cluli de Regatas
Icanaby, era um dos vencedores fio
campeonato da Terceira Divisão, em
1016; «ra tambem formado em medi-
cina, sendo acMilmente professor da
Cruz Vermelha Santista.

A sua morto foi muito sentida eu*
tre 09 sportmens cariocas.

João Carvalho da Silva
Victiraa da terrível epidemia quetantas morte» causou nesta cidade,

falleceu em fins de outubro, o conhe»
cido « estimado sportman Joio Car-
valho da ISlivo, vice-presidente e re»
presentante do C. A. Cubungo, e re-
leree oílicinl, membro das commis*
ale* de iniormaçíes e examinadores
da Liga Sportiva Fluminense.

* *
Uma assembléa no Botafogo

Football Clnb
De ordem do sr. presidente e de

accôtdo com o art 36 dos Estatuto»
convido os srs. sócios quites a se reu-
nirem em asseml.lá geral ordinária,
2» convocação, sabbado, 23 do corren»
te. ás 3 hora» da noite.

Ordem do dia:
a) leitura, discu*.;_o e approvação

da acta da assembléa anterior;
b. leitura do relatório da Directo-

ria:
c) eleição da nova Directoria e Con-

selho Fiscal;
d) interesses geraes. — Luiz dePaula e Silva. Pelo »ecretirio.

* *
rez

.—:— Reapparecerá domingo pro-
ximo em boas condições de sau-' « *-" ", "
de e de " entrninement*' o cavallo! A "-augwraçuo do estádio e da
Demerara. \ piscina «lo Fluminense

—:— Continua em excellentes i Ao que nos disseram, tendo a Com-
condições a égua Alpha. ' P*nIj. vonstruetora assumido o com-

Sua direcção. domingo» próximo.! ^_^1Ta . .ai?'*" £ •^t"lio e ,a„.• r„„f:-,i\ -, :„._._ n c.,, PiKina do Fluminense F. C, comple-será cont.ada „o jockey D. Sua-jtamenle concluídos em 23 de dezembrorcr- „ _ ... , 
' Próximo, é pensamento da direciona—:— lem fornecido bons galo- inaw.uar officialmtnte «sa» depen-

Tes em trabalho o cavallo Sultão.' dencia.» rta sfde do club tricolor e mais
que terá domingo a direcção do! a magnífica dependeacia do Tiro, em
jockey E. Rodriguez. , 'in» de d-z-jmbro. sendo provável que—:— Anda em boas condições *° e**eontro Fluminense x Carioca sir-
a égua Pitangueira.' : va para a inauguração do estádio.

. filha de 1 e Di-c es» _ hen» D»":5* «ta noticia com a- devidasbem | reserra», pois nada ha de Positivo sobresc . o ass_nr.pto.

collega do "O Imparcial", e _fcwtt_
Bran acquiesceram em representar -
Conselho Supeu'ior dos Sport.» Nautí*
009 do Rio Grande do Norte junto á
me_*ma Confederação.

* * *
O campeonato paulista será

recomeçado em março'.'
Sobre o reencetítraeuto do carapeo-

nato paiulista, lemos np "Jornal dó
Pommercio"» edição de S. Paulo, tie
ante-hontem. o seguinte:"A Directoria da Associação Pau-
Data esteve reunida anto hontem, ..v
ra resolver aobre o proseguimentn do
campeonato do corrente anno, inier-
rompido em conseqüência da epidemia
da grippe.

Como varias fossem as opiniões «•
ternadlaa e não se chegasse a um accòr-
do definitivo, ficou deliberado ouvir í:
primeiramente a CominissEio de Fòot-
bali, sobre o assumpto.

Ao que patecc, o proseguimento no
campeonato será somente em mat.o do
anno vindouro.

* * :.
O festival de domingo do S. C.

Rio de Janeiro
O 'Sport Club Kio de Janeiro, pi"*

porcianará aos apreciadores de íoot-
bali, ha tanto tempo privados do sni
sport predilecto, Uma excellente lanir
desportiva com oa matclus que - aerfio
realizados em seu novo campo á r::.i
Moraes e 'Silva 43, no próximo do....«-
go.

Nada menos de tres importantes )•"
gos serão effectuados, tomando pane
ba tres divisões da _,iga Metropolitana,
representadas pelos queridos clubs:
America, Carioca, Héllenlco, IMackcn-
7.ie, -Rio de Janeiro e JTpIranga.

— Rcalizando-se no domingo, 34 •'"
corrente, a festa de inauguração com
que esto club solenne e officialnic.ite
estreari sua praça de desports á nu
Moraes e Silva 4_, pelo presente cora*
inunico aos srs. associado., que a en-
trada» sem excepção, será mediante ¦*
apresentação do recibo do corren;»
mez.

Como esse club }i esteja funecionan-
do em sua sede, á referida rua e nu
mero, scientificando aos dignos cons*.
cios peço a fineza de procurarem .'»
local acima os seus respectivos recibos
ou então, pelo telephone do club, \ •¦ ¦--
».*S30. avisarem-mo onde devo ap.*"
sentar os recibos pnra a competente co*
branca.

A tliesouraria ftinccionanâ todas ;,'r
noites das 7 ás 10 horas, on.lr estarei
sempre ao dispor de todos ns bons a»-,
sooiados, —. 'Jos. 2*unes Ribeiro, 1
thesoureiro.

*$t *h *?t
Vm aviso du secretaria do

S. O. Rio (!(i Janeiro
Da secretaria deste club, recebeu")»

a publicnção do seguinte:
Comrmmico aos srs. sócios qur «,.

nova _6de social, i rua IM.raes e SiW
43,, já csltí prompta c á dis,losicão .ws
mesmos durante as horas regúlaroenlA'
res. Todos os corpos governativos Jo
club estão cm pleno funecionamento.

Os directores secretario, thesoureirt
e# T>cspor.ivo são encontmdns na scoÇi
diariamente, das 7 ás -io horas da noi-
tc.

O telephone do club continua cwii "
numero antigo: Viihn 3.530 — Mãtlw
ra Sobrinho, secretario.

Agua da Belleza
A PÉROLA DE DARCELONí
E* o melhor preparado pana a cints

A REDUCÇÃO DO IMPÔS-
TO DE VENCIMENTOS

NO ESTADO DO RIO
Os _.uioci»nai._s públicos do K-

tado _o Rio foram hotitem a. -•."*
sembléa Leeislati\1a c ao palacao 1I1)
-iigú, agradecer a votação c a .rn*
imilpição da toi que reduziu o !"•'•"
posto sobre vencimentos.

Em ntome dos .futiixionarios, ia»
leu o s.. Mlattoso Jlula Furte, res-
ponldcitido-lhc o dr. Geraquie 0__».
presidente _q_Eist_r"o._

AÍ.tionl D0 DR- MACHADO
/lll ligai _> 0 melhor reme-i .
por via gástrica, para curar a sy-
philis. E' de gosto agradável ti»J
tem dieta. Vende-se em qu...; -•
pharmacia. (4595*

GUARANÁ' Maués

esta
em que

i Coutinho pretende adquirir diver-
j sos parelheiros de boa classe para j collocada na prova' o nosso turf. no leilão a ser re- - acha alistada.' alizado. no dia 2 do mez proxi-' —:— Tem melhorado sensível-; .... „_._1_7'mo. em Xew-Market. mente em trabalho a égua Zar-! ^A OOSFEDEltArAO

Xesse sentido aquelle importador; ztstU. _iovos representantes
, passou hontem. um telegramma ao Se não se negar a partir, a fi-.' Par» completar a bancada da A_!_*
. seu sócio qué se acha em Fran- lha de Zadig é seria adversaria' ciação Paulista, na Conf-deraçãc. foi

ç_. para que siga para aquella ei- na prova eni que se acha alistada, eorn-idado o sr. Edn-in Flime, conheci-
dade. —•— T.-.-_ trabalhado de miy»o sportstnais, uma oas ficuras hislo-

—:— Teia trabalhado em excel- animador o cavallo" Motor"." 
| 

^5*„ dif^tJÍÍ__*_**
j lentes condições _ eeua Gaúcha.! _:__ Talvez não sejam confir-1 t0r«a^____i '' 

i"X^ *
i inscriwa no " Grande Premio Bra- madas as inscripções dc* animaes Os «r». E.___o Flore» ííao, soon

Poderoso fortilicante e restaura
das funecões orgânicas: CORA-,-*---
ESTÔMAGO, FIGADO. RINS. 

*

ÍTESTINOS, de grande acção D»"

| RETICA, e eíficaz preservativo <
I Ira iodas as moléstias. Deposuo t-'

! Charutaria PABA'
OUVIDOR, 1=0.

MAIsljM DESASTRE DE
AUTOMÓVEL.. *

A's 10,43 da. manhã de 
'-_" 

;
foi preso, aa avenida Meir. oe
e_7uin_ _a rua Livradio, o cr':'' "

feur Sasniro Vta_que_ Martír-er. ¦'
atit_mo\.l n. 2.114 da gar__-_
cêde_. por ter a*TCÇwiad. Cat*
Floriano Ce<-ir BurSairiaqui-
dente ã ma Serpa n. 4*» p*>i*t
ihe div-rsas cecriaç5.s.

César foi soecorrido pek 
'¦

tenda \_xiicipa!, xodó e_- i-i"-
recoihidi. i »ca resüisãa.

-?.:.¦.
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OUE A CÂMARA VOTOU
HONTEM

,,.„, . presença de 68 deputado»
í P liberta a *<**<> Pcl° W J°l0

¦Pá rielra hora. trei
tribuna,

oradores,
!* il liündõiT- objecto de de».

°T. remicrimentos mandando pu-
í,.?,5. a conferência do professor
fTieiuo Levassetir França ao-
KSmln Constant e a defeaa
51ii. Carlos Seidl.

foram ainda approvadoB os ae-
'^«.t^V 

abertura, pelo
da 1'azenda, de um çre-jutorizando

jjinisterio
Sito especial de JW.SHtí, para
Sento a d. Emílio Clemented

outios, em virtude de
autorizando

Ministério da
credito especial

SS 
-judiciaria;

2 jbtrturi

í Mn:8Ío$7pir» pauamento a d.
Lia Emilia Coelho de Froitas
Uairiques, cm virtude de aenten-

, • redacçao da emenda appro-
5 J. . destaicada do projecto do
Sento da Marinha para 191?,
Sando o governo a orovi-

sobre
a provi'

utilização do an-
ff Arsenal do Ladario, para fins

industriaes c de, construcção na-
, C|C • autorizando a abrir,

I o Ministério da Viação, um
Sito de 10:000$, supplementar

í sub-consignaçao 
"Substituição e

i-antaseil:
.-'I

. dos arts. 423, 426, 427*
do regulamento", do titulo

'¦Sidas de custo e vantagens re-
Jamcntares", da verba 3", arti-
8 ,-„ da lei n. .1.454, de 6 de

de 1518; regulando a in-
no Registro Civildenas-
e óbitos, e dando outras

refe-
ao

de

P -
janeiro
icripçá»
cimento..
providencias. .' 

o projecto sefjuinto era
rente ás emendas do Senado
Código Civil.

A Câmara approvou ate a
numero s'9, quando a pedido do
,. Octavio Rocha foi verificado
Oi haver numero. _

Encerrada a discussão dos pro-
jtetos constantes do avulso, a
sessão foi levantada.

EM NICTHEROY

Recommenda-se

convalescentes
da Grippe

Hespanhola
Emulsão
de Scoff

L 6090

SOCIAES
DATAS INTIMAS

Faz annos hoje 1 gentil senfliorita
Anathilde Cirne de Almeida, (ilha do
¦r. Agrícola' de Almeida, íuncelonatio
do Thesouro.

—:— Passou liontem o annivcrnario
natalicio do sr. João dc <ijou^n Kspi-
noia, estimado agente da estação de
S. Diogo, que recebeu por esse motivo
nympatliica iiiunifeataçüo de seus ami-
gos e collegas.

—:— Completa Jioje mais um anni-
veiiario natalicio o interessante Ar-
lindo, filhinho do ar. ¦Antônio 'José
dal Neves, negociante desta prata, e
de d. Carmen Guimarlea das Neve».

—:— Fax annos hoje a senhorita
Lauro rJriiininond, filh» do sr, Juvc-
nal Druinmoml.
—i— Acha-se em festa hoje o lar

do capitão Antônio Mari» dc Souza,
funecionario publico aposentado, c de
d. Bellarmiiia de 'Souza, professora
publica, que completam 40 annos dc
casadas.

—:— Kaz annos hoje o capitão Ma-
noel Alvares da Rocha Pinto, antigo
e estimado funecionario da Casa da
Moeda. *

Unia mulher atirasse de um
bonde e morre com o

craneo fracturado
Montem, ás 8 liWras ie 20 minu-

t09 da moine, qniaindo o bonde ele-
«rico da Cantareira, linha de S.
Fmnoiaco, pàsISava -cm 'Crante ao
Asylo dc Santa Leopoldina, emNl
ctheroy, uma mulher, de 30 larmos,
Kgiiitalmlortte, piilda, .erguenidlo-se do
baiK» oivdie 'estava sentada, per-
cantou ao motionnlciiila: "iBsille car-
to ns. c da linha VliradouPo?"

!Anta.l de oánvir a rtíspolata, 9| in-
(cli:, que tinha gestos e olhar de
louca, 

"atirou-se 
alô Solo, recehtmdo

paties ferimentos no cibjtieo o di-
,-ervte ooihtiUsSels ipelo corpo.

.TíartsporKid» imünediaitamente
jara a pharmlalcia 

"N.. ISenihonta
Auxiliai.ora", alhii, aipóls tfedetiea: li-
jeiras curatutos, expittolu.

0 oorpo da infeliz foi removido
jaiia o nderotario, dlovendo ser Sei-
:o hofe o etnlteifitomlenltio flo loemitie-
•io dc .Maruhy.

—a tm» m —
OS NOSSOS SEGUNDOS

TENENTES MACHI-
NISTAS CONTRATADOS
Foram nomeados no posto de

legundos-tcnentcs os contratos dos
¦uh-machiiiistas Olympio Barreto
Corria, .Kmilio Gomei' Fontes, Joa-¦juim Pinto da Silva Junior, Alber-
Io Silvano Patrício e Aristóteles dle
Freitas Moreira.

Esses novos officiaes tiveram os
seus contratos melhorados, não só
ror terem já completado dez an-
nos de bons serviços á Armada,
:omo tambem por não constar em
luas fés de officios nota alguma
:m desabono de sua conduçta ci-
til c militar, e pelas provas de ca-
oscidaile profissional que sempre
deram.

COM Ã~PREFEITURÃ" E A
SAÚDE PUBLICA

Pedem-nos chamemos a> atten-
;5o das autoridades competentes
para algumas casas em ruina quo
f.istem nu praça dai Batalha, nas
proximidades da antiga Faculda-
de dr Medicina e que, servem de
deposito para toda sorte de im-
mundicies.

Urge uma providencia para
acabar com esses focos anti-hy-
jienicos, prejltdlciáes á saude pu-

CENTRAL 00 BRASIL
Regressou a Lafayette, onde reas-

sumiu o seu cargo de inspeetor da 3*
divisão, o engenheiro Ribeiro de Al-
.meida.

lA renda da estação Central ante-
hontem, (oi de o.624$oso.

Na ..* divisão, estão de plantão,
até ás 10 horas do dia as do corrente,
os seguintes engenheiros: Álvaro de
Andrade, na inspectoria do Io distri-
cto e Ismael Coelho de Souza, na do
2" districto.

Inddferido, foi o despacho que
teve o papel do guarda-freios Arthur
dos Santos, solicitando go dias de
licença.

No logar de praticante gratuito
do telegrapho, foi admittido Octavio
Forturiato da Silva, que vae praticar
em Triagem.

A pauta do café (Rio)_ até 2»
ordem, eni grilo ou coco — e de 800
réis por kilo e o torrado — e de 950
réis por Icilo.

Pediu 90 dias de licença, o pra-
tioante de conferente Antônio Dias
Prado, que se acha enfermo.

Foram mandados servir em Enge-
nho de Dentro, S. Francisco Xavier,
Riaohuelo, Piedade, Cascadura, Ma-
dureira, Barra do Pirahy, Nova I«ua«-
su', Itabira, Bello Horuonte e Ibire-
tê, respectivamente, os praticantes
Thomaz Monteiro Guimarães, Adroal-
do Gomes Netto. Fr|ncisco Zebrai,
José Vianna Barbosa de Castro, Va-
leriano Cordeiro, Carlos Moraes Gui-
marães, Waidemar Martins Veiga,
Agib Monteiro de Mattos, Fiorello Na-
daline e JosS Saulo Victoria.

O movimento de mercadoria! na
Marítima, foi o seguinte: Importação
— 1456a volumes com 54377' k"0
grammas.

Exportação — (mercadoria! «Ter-
sas) 806 volumes com 58411 kilogram-
mas.

Minério — 58 carro» em aj3?oo
kilogrammas.

ilho — 253 saccos eom 15180 kl-

ijão — 1789 saccos com 107940
kilogrammas.

Café — 2 carros com 363 saccos cem
21780 kilogrammas.

Movimento do café — saccos exis-
tentes — 1362 com 82401 kilogram-
mas-, descarregados — 405 cam 24502
kilogrammas; retirados ; 861 com ....
53090 kilogrammas e ficaram 906 com
54813 loilogrammas. Renda r— 
i8:438$ioo.

Deve comparecer hoie a inspe-
cção medica, na Saude Publica, o con-
duetor de trem de 3" classe Manoel
Bayão, que solicitou 90 dias de licen-
ça. , 

'
Está de cama, gravemente enfer-

mo, o conduetor de trem de 3* classe
Antônio Francisco Vieira, o qual pe-
diu aposentaria.

_ Foram designados praticantes
gratuitos do telegrapho Christovão
Cubillas Martins e Carlos Xavier de
Gouvêa, que devem comparecer na 3»
divisão.

Foi transferido para praticante
gratuito do telegrapho, o guarda de
armazém addido Paulo de Araújo
Vianna. .

OOLLEOÍÔ PEDRO II
iConununicam-nos:
"Aos alumnos do 5" anno do

Internato, pede-se o comparecimen-
to, hoje, ás 12,30 horas, na GaV

fWm
Í>^_fZ~m___\

logrammas.
Feijão —

Faz annos hoje o conceituado .|itao
estimado cavalheiro Affonso Corrêa
'Bastos, pharmaceutico hnmocopáUtico e
proprietário do "Crande Laboratório
Homoeopathico", sito á rua Buenos Ai-
res n. 226,

O anniversariantt, qne é o inventor
do preparado denominado "Albapcni-
htm" quo por oceasiao da epidemia
que assolou .1 Capital operou milhares
de curas, terá lioje oceasiao de rece-
ber significativas demonstrações de
amizade e gratidão do povo suburbano
e de seus amigos.

Todas as homenagens que lhe sejam
prestadas ainda serão poucas, tal o va-
lor moral e intellectual do sr. Affonso
Corrêa Bastos.

* # #
CASAMENTOS

Uma reunião de directores de
collegios do Rio

Reuniram-se hontem os directores
de alguns do» mais Importantes col-
legios do Rio, pue, em conjunto exa-
minaram o projecto já approvado no>
Senado sobre os exames.

Todos unanimemente foram coti-
cordes cm julgar o projecto contrario
aos Interessei do ensino, sobretudo na
parte que respeita á abolição do exa-
me vcsliliuliir. , ,Tratando-se depois do favor conce-
dido no projecto aos collegios não
equiparados do interior que tem bsn-
cas examinadora», foi Isio considero-
1I0 uma Injustiça feita aos institutos
do Rio. Ellectlvomentc, estes collc-
uios, se não fozciii as inscripções cm
setembro ou agosto, podem, no en-
lauto, provar perante qualquer tis-
cal que o governo nomeie, a frequen-
cia e O aproveitamento dos seus alu-
innus. ;

Egualmente (icou resolvido Inrmu-
lar enérgico projcüto 110 caso de não
terem os institutos nüo equiparados
do Rio a mesma regalia que os seus
similares do interior.

Estiveram presentes os seguinte»
srs.; *>

Ur. Mario Paula Freitas — Collc-
gio Paula Freitas; dr. José Ventura
Boscoli — Allicncu Iloscoll; dr. Vas-
cò de Lacerda Gama — Gymn. 28
dc Setembro; dr. Joaquim Cosia —
Gymn: S. Bento; dr. Gustavo Gui-
manies — Gymn. Brasileiro; dr. Lin-
dolplio dc Azevedo — Instituto I.tt-
iMiyctie; rcv. padre José M. Míiuu-
re|ra e rcv. pudre Manoel Franca —
Externato Santo Ignacio; rev. padre
Luiz M. Balzarottl — Externato San-
to Antônio M. Zaccarla: dr. Goulart
de Andrade — tlymn. Pio America-
110; prof. Alexandre Urigole e prof.
Huy Pinheiro — Lyccp Français do
Kio de Janeiro.

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

A Academia Nacional de Me-
diclna reunc-se hoje, em sessão
ordinária, ás 8 lioras da noite.

Ordem do dia: — Discussão
do parecer sobre o aborto crimi-
no»o; O contagio indirecto do
sarampo c psearíatina, pelo dr.
Antonino Ferrari; Febres crypto-
togenicas, pelo dr. A. Mac Do-
wcll; Sorotherapia e anaphyla-
xia, pelo dr. Garfield de Almeida.

A sessão é publica.

OS FESTEJOS DA PENHA
Os tradlcloruies festejos da Pe-

nha, que foram suspensos devido h
epidemia dia grippe, vão recomeçar
no próximo jnez dc dezembro,

A irmandade fez distribuir soe-
corros á pobreza de Irajá, antiga
freguezia. onde se acha situada a
ermida dc N. S. da Penha.

A' frente desse gesto humanita-
rio estiveram os srs. Augusto Rei»,
Adolpho Vasconcellos, Viclor Gon-
çalves c outros. r

Lembramos a irmandade 'reser-
vár Ioda commodidade para os jor-
nnlistas que' faMiu o serviço de
reportagem da Perrha, evitando, o
que se .passou durante os dois ul-
timos domingos de festejes do mez
de outubro p. p.

A The Lcupoluina Rallway, vae
organizjr o serviço do movimento
dc trens, a cargo do chefe do tra-
fego sf. Uoberts.

Funecionarão cm dezembro to-
das «s barracas c os divertimentos
ali installados pe'..i empreza Pos-
choal Segreto.

CASINO THEATRO PHENIX
L, TRTVfI»JlLB».A. 3DmTA.Ia^mãZA. MOREIRA ,"• 

# Sessões às S.3Q e IO horas da noite

Realisou-se sabbado ultlM*. na V
Pretória Civel, o casamento aa senho-
rita Ermelinda de Souza Azevedo, com
o sr. José Antônio de Salles, emprega-
do publicn,—:—. Sealizar-se-i hoje, na es.,
tação de Kngenheiro INeiva ; o
casamento do sr. Fredericfi Pereira
Gauz, estimado funecionario da Light
end Power, oom a aenhorita Maria
Apparecida da Cmiz Saldanha, profes-
sora publica na mesma localidade, e di-
lecta filha do sr. coronel Pedro Cor-
deiro da Cruz Saldanha e de d. Maria
Isabel de'Andrade Saldanha. Os actos
civil a religioso reallzar-se-lo o pri-
meiro ás 13 'i|a horas o o segundo «s
k<5 horas, na aprazível residência dos
plaes da noiva, sendo testemunhados os
da noiva pelo deputado dr. Manoel
Reis e senhora d. Brnestina de Andra-
dej e Fausto Appodjr da C. Saldanha
e sonhorita (Ruth Pereira Gauz, repre-
sentando o professor Joaquim Silveira
dos (Reis, lente da Escola Normal de
Campos; por parte do noivo, o sr. Ar-
mando Cunha, e senhora, tambem da
Light and Power.

NASCIMENTOS ,
O lar do sr. Octavio Castro Finho!

funecionario do Hospital de S. Se-
bastião, e de H. Aiina Barbosa Gui-
marães, professora publica, foi au-
gmentado, no dia 17 do corrente,
com o noscimento de um menino que
recebeu o nome de Custodio.

—:— Acha-se em festa o lar do
cirurgião-dentista Bento Cardoso da
Costa e de d. Benídicta Chagas de
Lima Costa, cojn o nascimento de
seu filhinho Atila.

Af» SA ifi
CONFERÊNCIAS

Reallza-10 hoje, ás 4 horas da tarde,
no "Cercle Français", mais «ma das
interessantes conferências promovidas
pela "Alliançe Française".

Dissertará o professor Charles Char-
maux qua escolheu para thema da sua
palestra: "O Marne". A entrada'*
grátis.

* * *
MISSAS

Realiza-Be, hoje, na egreja do 'J5f-
na Cruzeiro^ afim de, incorpora- ...o SanUj ]t> do EsUcio de sà_j.. „ .1...  ., r,mo« ,inQi^ miut por a,ma de j^eonor Clemen.dos, se dirigirem á Câmara dos
Deputados. — A commisíío —-
Fernando Guedei é Ibten Lopes."

y—i^—————1—¦tmm*am*atmwmMgg——¦¦^^^¦¦¦¦¦¦¦¦Mr

Primeira Brande Feira Annual
— Das 13 ás 23 horasAvenida Rio Branco

ENTRADAS:
Adultos 4oo réis - Creanças 2oo réis

Bellissimos mostruarios
industriaes em numerosos

Pavilhões feericamente
ílluminados e ornamentados

SAMDAS MILITARES E ORCHESTR&S
BARS E DIVERSÕES DS TODA ESPÉCIE
Alhambra Theatro - Circo America

Cinematographia sem tela

COMMERCIO
l

Um programma qne maravilhará o publico pela
Grandiosidade e Imponência

O maior vulto da arte do silencio. A artista querida
das senhoras do Sio

Agrando pauiine FrederícR
na obra prima da PARAMOUNT

A Revelação
G emocionantes netos

m

»
mm tmt tm 

Hollanda

Rio, 21 de novembro de 1918
ASSlíMHLÉAS

ANNUNCIADAB
Companhia Fabril d» Gávea, dia 33,

na 2 horas.
Companhia Tecidos de I.inho de Sa-

popenin;:, Hln j6, ás a horas.
Companhia do Porto da Victoria, dia

£7, á. 1 hora.
Haticu dc Credito Geral, dia 27, ás

2 horas.
Banco Português do Brasil, dia 27,

ís 3 horas.
Banco Popular do Rio de Janeiro,

dia 27,' ás 7 horas.
Banco Hypothecario do Brasil, dia

30, ás 2 horas.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de Calheiros & C„ dia 25,

ás 1 horas.
Fallencia de Boviclic & C,

hora..

NO JPAX.OO

Uma estreia/ monumental
A famosa e notável troupo japoneza

OLIMECH
¦«.

Fallencia de
C, dia 2», í

Francisco
1 hora.

dia 28,

Vianna

(9 PESSOAS)

/

<¦

(P^
•»¦• 
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O Rei
dos depnrativos.

•ireparado pelo Dr. Eduardo França
(Cancessionaro)

£' o depurativo mais antigo, mais
scientifico e mais effiçar para a
cura radical de todas as affeccões
syphiliticas, herpeticas, boubatleas
cscrophulosas e provenientes da
impurei* do sangue.

Experimentae um sò frasco e
.en ti reis os seus benefícios I

Depositários: Araújo Freitas &
C, droguistas — Rua dos Ourives
n. 88. Rio de Janeiro. Encontra-
se em todas as pharmacias e dro-
garias.

Vidro .11.1 M mi «1 tu 89000.
(C.j76)

"D. QUIXOTE"
Alais \m om numero do D. Qui-

xoto appareceu hontem.
Folheando-o, nós fomos sorrin-

do a cada pagina, desde a capa
até 09 anmincios e desde as suas
secções habitua es até ás historie-
tas avulsas. e illustnações que
abundantemente enfeitam as fo-
lhas.

Um Vello numero.

A. IJ^lEU-JL,
MOVEIS A PRESTAÇÕES

rr A R VEIGA &c.
|i4 8, José

8S88SS88S38SS8SS5SSSSS88K888S888S88SS8888SS"
(4123)

C0N1C»RREN0IAS
ANNUNOIADAS

13o regimento dc cavallaria, para o
fornecimento de gêneros, ferragem,
cravos e ferro para ferraduras, carvão
de cokc e forja, artigos de escriptorio,
lenha, artigos de limpeza e desinfe-
cção, dia 22, ao meio-dia.

Intendeiicia da Guerra, para o for- jnecimento de kaki nacional e inglez,
algodão para ceroulas, morim para ca-

misas, collarinhos de algodão, luvas
marron, honets americanos com capas
de kaki inglez e de panno garance, bo-
toes de osso branco, botinas e borze-
guins de couro, dia 22, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de oleo de Unha-
ça, dia 23, á i hora,

6° regimento de artilheria, para o
fornecimento de gêneros alimentícios e
forragens, dia 25, á 1 hora.

Estrada de Ferro Central do 'Brasil,
para o fornecimento de carbureto de
cálcio, dia 22, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de oleos lubrifi.
cantes, dia 26, ao meio-dia^,'

VENDAS POR ALVARÁS
O corretor J. Willensens, 18 acções

da Companhia Tecidos Alliança, dia 21,

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu indeciso,

sendo feitos os saques a 13 i|a e
113 17I32 d. e a compra diui letras de
cobertura a 13 s|8 e 13 ai|32 d.

Durante o dia o mercado firmou-se,
vígofondo para o fornecimento da cam-
biaea as taxas de 13 1 |j= a 13 9I16 d. c
para a acquisição do papel particular. a
de 113 ai|ji d.

O mercado fechou firme, obtendo-se
saques a 13 9I16 e 13 j|8 d. e colloca-
tUa para as letras de exportação a
U'3 11I116 d.

TABfcl&A DOS BANCOS
A 90 D|V.

1 V >3 Sfií 13 «7l3*
•¦ v < . $690 $7018

a' vista
v •« igd. 13 n|ja

é : -m $698 $7,18
$598

OUndrei
(Paris. .;

tenente ' Saint Clair e filha do ms
jor Alfredo Carneiro, da Brigada Pa-
liciat. *

Será celebrada, 110 dia 24 do cor-
rente, is 10 horas ds manhã, no altar-
mór da egreja de SSo Francisco de
Paula, a missa que faicm celebrar o»
funceionarios da Secretaria do Conse-
lho Superior de Ensino, em acção de

3raça 
pelo restabelecimento do sena^

or Paulo dc Frontin.

1 Será rezada amanhã, âs 9 horas
na egreja do Bom Jesus, rua Geenral
Câmara, esquina da de Uruguayana,
missa de trigesimo dia, por alma da
senhorita Regina da Costa e Souza,
filha do coronel Paulo V. de Souza,
director da Comp. Argos, e cunhada
dos negociantes desta praça, João dos
Santos Guimarães, chefe da casa Gua-
rany, o Bernardino Alves da Fonseca
Filho.

SA jK 9ft

FALLECIMENTOS

ie merecida consideração, não ai na-
quelle Estado, como nesta capital, on-
do foi muito sentida a sua morte pre-
matltra.

Londres. . .
(Paris. . . ...
Italia. . . .
Portugal. . .
Nova York. .
Buenos Aires

so, ouro).
IBuenoa Aires,
_ «a, papel) « , MiSuim. ......
Hespanha. . •< .. v
Montevidéo. j . ..
Vales, café. . . .
Vale», ouro, por ir$

(pa.

(pa-

£$400
3$Soo a

»650
atsso
3»»8j

3Í*70

'»7'0
$770
*76S

4V»7o
$689

«»750
_$7*>
4t*ot
t.6ti

a|oi4

OAFE'
Movimento do Mercado

PAUTA, $890
Entradas em no b: SaC"

13. (P. Central. . . 36t

*t. f . i
&*=*

f&s$MP .:, 4
•

Outra* estrela <a.e valorthe: great yuchimaths
Notáveis equilibristas 

Amanhã - Sexta-feira — Outra estreia JAPONISOH FLBÜMâTIO
Domingo, em matinée para o mundo infaniil — Estreiam OS ALFBEDOS, cômicos parodistas na

aua pochade Os violinos diabólicos.
•M

UU. í. Leopoldina 3.59*
Cabotagem. ... ~
IBarra a dentro y 3-95"

.• -.- 86.764Total. .!
iDesde ». . • •• •• • • • •
M*dia. .¦ ¦• M
IDesde i» de julho. .. vi
Média • ¦ • '

Embarcaram em 1$ h:
0?,. (Unidos ....;>: 5o«
lEuropà.. . .« 4-.i'-'i 4,'S2S
Cabo. ..••.!•;;•
¦Cabotagem, m ¦:.;' '93
IPaclfico. ., m . .. —

Total. . v . S.8'«
Desde u° . . . • ¦ •> •; • • M
IDesde ii" de julho." . » .
Existentes em 19 H: . « w
Rio da Prata ..... ••' w • •

4 -5«7
746-337

5.256
5.222

SANTOS
Aia 19 H:

Entradas. .,....»
IDesde ii«
IDesde 1° de julho. , . .
(Saídas. ...«•••
lExistencia

17.014
283.208

3.483.838

SI.769
55a.»«5
936.760

600

Ainda hontem este mercado abriu em
fcalmb, com pouca procura e muito caie
<í venda, tendo sido effcctuadas, de ma-
nhã, tiansacçaes de 1.071 saccas, na
baso do 113*400 a arrsJ», pilo typo 7,

A* tarde, fotam reaíiaadas venáas de
,n.o«7 saccaa, ao mesmo preço da aber-
tura, fechando o mercado inalterado.

IPassaram por OXindiahy ai.ooo saccas
e entraram por cabotagem 506 ditaa.

COTAÇÕES

Por telegramma recebido pelo dr.
Frederico Eyer. sabe-se ter fallecido
no Pará o cirurgião-dentista dr. Alber-
to de Moura Pereira, representante
naquelle Estado do primeiro Congres-
•o Brasileiro de Protheso Dentaria a
reunir-se nesta capital, em dezembro
projJimo.

O dr. Alberto Pereira era, alem,
disso, secretario da Sociedade Denta-
ria do Pará e director do "Norte
Odontologico". Cirurgião dentista de
valor, tinha 'grande clinica e 'gosava

Hl A VIDA
I EM VIDROS

¦fflntaolÉ
mmXítwmt

¦ Ernesto Soo»
BRONCHITB

ORANDE TÔNICO
abn o MptUtof^Mn

â força muKtiiir

*<?••*•. *»M«V»i

FORMDLA:
CREOSOTO DE FAIA

IODO

Hypophosphlto de
somo

Hypophosphlto 4e

OALOIO
— GLTOERDíA —

Furtos elementos p»r»
a Hygiene dos FnlmSes e

ROBUSTEZ.
(25o)

Typo 3.
Typo 4.
Typo 5.Typo 6.
Typo 7-
Typo 8.
Typo 9.

15*00»
i4$6oo
14$200
i3$8oo
13 Í400"
ii3$ooo
i:$6oo

AGENCIA COMMERCIAL DO BAN-
CO POPULAR DB MINAS GE
RAES

Rua Municipal n. 8—Caixa postal 1.673
End. Tel. "OOLARlBS"

PREÇOS POR is KILOS

| CoMj Ao Sul 11 Cafis di onttmt
I Oesti de iliiitt | procedências

Typoal Ameri- | Csfés | Ameri | Cafés
| canos | de cor | canos | de cor

.I I5$HSl
.1 15Í728
.| i5*3»o
.1 i4*9ii

14(298
13*788
13^072
12(562

«6$j4i
SS30

'5*0'3
l4ti01
I3f090
13*277
ia(776

I5$728[
15(320
I4$9il
14(503
14(094
I3$686
13(970
12(255

15W30
15(422
15(013
14(605
14(196
13(788
13(072
n*357

Typo 4.
Typo 7«

PREÇOS
2» Boíj» '

7.648.838

não cotado
não cotado

FECHAMENTO
Typo 4. v :. .- '« •
Typo 7. .... .

iPosiçáo do mereado:

I2$300
11*300
nominal

PINTO LOI'tiS & o.
Rua Benedtetlnos, 15. . Ceminissa-

ricyi da café, manteiga • careaes.

NOTA — Preços estes sem procura;
pequenos negócios. — A. J. da Cosi»
Pereira, director — Stbnio de Robertis,

corrector.

BOI/9A
.VENDAS

Apólices:'
Uniformisadas miúdas,

1:ooo$üoo a ..... .
Ditas do 1.00(000. 1, a . . ¦
Ditas idem, 11 a . . . ; .
Ditas de 1 :ooo$, 2, 4, 2, 8,

10 ft* m • *•<.••• y
Provisória», 30, * . . . v .
C. <ie E. de iF*rro. 2, 10, • .
Ditas «dom, 1, 20, 26, 34, a;
Ditas idem. 2, 4, a . . .
C. do Thesouro, 5, 411. a .
Ditas port., .10, 10, 10, 18,

32, .1 ....... .
Municipaes de £ 20, nom.

5.  • •
Ditas do 1906. por., 5, 10, a
Ditas idem, 20, o . . . . .
Ditas nom., 20, 
Ditas do 1917, port, 5. 5,

ao, 10, 20, 40, 10, 50, 50j
5», 5», 5». 50. a • • • •

Ditas Mera, 4., ?4, » • :•: •
E. do Rio (?•!•) «o, a .. .

Companhias:
Lot^rlhs N. do iBrasi».

200, »....«'.••
Minas S. Jeronymo, 100, a
Ditas idem, 100, o . . . .
Ditas idem, noo, a ¦» . .'
Ditas idem, 500, a >j .¦ #
Ditas idem, 1000, a . . . .
Ditas idem, 1000, 300, v|c,

30 dias, a ..... .
DliUa idem, 1000, v]c, 30

dias, a ...... •
Ditas iden\ aooo. v|c. 30

dias, 
Docaa de Santos, nom.,

1100, 
Debentures:
Usinas Nacionaes, 25, ã
Docas de 'Santos, 13, a .
Docos da Bahia 2» série,

(itf)

900*000
1)005000
giuçooo

920S000
qiISOOO
9*9(000
910(1000
912:1000
908^000

905(000

330ÍOOO
i94$ooo
194*500
200$000

184*000
1855000
95?°oo

ti$000
91 $000
92ÍOOO
9.1? o 00

96*500
97I000

97$000

98(000

I00$000

580(000

096*000
211*000

248*000

OIWKKTAS
Apólices: . V.

Uniformizadas ,., ;.¦
í"r<wliorias ., ,. .
O. do Porto . . .
C. • do E- dc Ferro
C. do Tliesouro . ,
Ditaa ao portador
S. da Baixada . . .
S. Judiciaes ....S. d*. M. Geraes
E.~do Rio <4l0) .
Ditas de 500$, nom.
Mnmicip. de 1906
Ditas portador . .
Ditas nom. . . ,. .
Ditaa die s, 20 , ,,
Ditas de 1917 J '.
D'tas de 1914 •- •
Ditas nom
Ditas d« Nictlhoroy

lonta ,t a . .. A
Bancos:

Brasil . - v ., »
Merosntil .; .., . ¦
Commrcial . ,: .
J-OTouna ......
Português do Brasil

C. de E. de Ferro
Minas \S. Jeronymo
Rede Mineira . ,
Victoria a Minas »

C, de Tecidos:
Magecnse .. . »
Corcovado . . .
Cont. Industrial .
Progresso ....
Moiues Sarmento •
C<vríoca ., . , •
Botafogo ....
Petropolitana „ |.i

C. diversas:
Docas da Bahia .
Ditas nom. . , .
Loterias N. dto Bra-'Terme « Coloniia-
Lavanderia Confiou-
ça

Viai^ão Matto Gros-
so . ......"A Noite ....

Tiunsporto e Cai1-
ruagens • • . %\
Debentures:

Manui. Fluminense
série)

Tedidos Alliança ,
Tocidos Corioco .
Tecidos Mageonse
Tecàdos BoUfugo
Docas de Santos .

925*000

930(000

9io$ooo
907*000

96*500

Sooíooo
200Ç000

'i8.|$5oo
192*000

92(000

235*000

aoofooo

9«*5oo
671500" 
)ÍO00

920(000
ÍJIQÍÇOOO

240*000
,195*000
1801000
143(000

9>*ooo
60S000

BI

170*000
280*000
1310SO0O
2I0S00O

220S0O0
Sú$000

280*000

— 230(000

l M $000
580*000

200*000

240^000

270$0OO

U85*00O
|i8o$uoo
aijfooo

570(000

180(000

60*000

190*000
247$OQO
2005000
200*000

3IO$000

RENDAS PUBI/TCA8
Arrecadação do dia 20. 10:060(602
De 1» á ao 1191:358(486
Em igual periodo do

anno passado .... 229:767$463
Recebedoria de Minas, 20 de No-

vembro de 1918.

EXPEDIENTE
DA ALFÂNDEGA

Esta repartição arrecadou, hontem*
.1 importância de 2i3.i3s$947 de renda.
sendo Bg:44i$3rS om ouro o 1'.23:i35$947 cm papel.De 1 a 20 do corrente foram ntttà*cadtdos 3.793:2}6$i97.

Em egual período do anno pMsadeforam arrecadados 2.584:071^573, sen-do a differença para mais, no corren.te anno, de i.ao9:i64$624.
— Por officio de hontem, o inspe.

ctor, enviou ao.Thesouro, o padldo deiposentoria feito pelo conferente da'Alfândega do Rio Grande, addido a'eçta, Jlustino de Oliveira Costa, tra'
intermédio do seu procurador bmatt-rei Aristides Lopes Vieira. - -¦-'

1
r

A
MARÍTIMAS'

- ./VAPORES ESPERADO»
Portos do norte, "IRio de Janeira"
Portos do sul, "S. Dourado",
Dezembro! f

Japlo e escs., "Toyohashi IMaru'." 1;
VAPORES A SAIR ,-i^Í|

Porto Alegre e escs., "Ití>trbí". ,• aro
Vlotorh « Ponta d'Aneia "Unfnt» aai
Aracaju c «ses. "Itopacy" . ,, aaía
Sontos "Mucury" , . y . . .' 22\
Sairtos "CuntveUo" . . « n ., 221.
Manáos c escs., "Bahia". . . 22
Macau « escs. "Itagiba" . . aj
Villa iNova e escs., "Aim. Jocefuay" 23
Lnlguna e escs. "Anna" . . , 124
lUiguna e cies., "Anna". ... «4
Porto Alegre c escs., "Itassuçi" s4j
Guaratuba e escs., "Oyapftçk". »s|
Nova York e ecs., "Avaré"; ». tsj
Montevidéo e escs., "Sirio". 1 ao!
Pari e esci., "S. Paulo". ... 38}
Petotas t escs. "Itiiituba" tt »8
Manáos e escs., "Pará" 09
Ponta d'Areia e escs., "Aymorí" 29

PUBLICAÇÕES A PEDIDO)

AS OAPCIOSAS REFOBMAí'
DO THESOURO B DO ,
TRIBUNAL DE OONTA» *

Firerara leis para evitar pe|joé-
nos escândalos, e as infringiram
com grandes escândalos 1

Em confecção este assumpío de
importante fôlego administrativo,
.por uin pobre e desprotegido escri-
ptor e publicista, mas de altivez
de caracter, probidade e mereci-
mento real como servidor do Es-,
tado. (C i8ooj)í

CXDSTEnMCA. IIDELAX J
IIOJE ---:--- Portentoso programma novo ---:--- HOJE

UM ROMANCE CONHECIDISSIMO E ULTRA-POPULAR:

As índias negras, de Julio Verne
Maravilhosa e emocionante adaptação cinematographica da grande e apreciada obra-prima do celebre

philosopho e pensador francei, que contem todos os segredos da arte, da j enscenaçao e da fidelidade do
assumpto, cujo entrecho agrada, commove e sensaciona.

No mesmo espectaculo, a co»c!us5o do mysterioso cine-romance:

: A MÃO DE SATANAZ :
Ultimo episódio sob o titulo:— A HORA DA JUSTIÇA — O desvendamento do mysterio—A iden-

tidade da terrível "MAO DE SATANAZ", que reserva a nossa platéa uma sensacional surprera 1....

Abrirá o nosso surprehendente programma o minucioso orgjo de informaçíes mundiaes

PATHE' JORNAL AMERICANO
Sobresaindo if manifestações religiosas, no Torto (Portugal), i victoria do, alijados

«riginal, cm plenas ruas de Nova York, do esmagamento dos carros do Kaiser
3 «or-r.e Tank.

concepção
Hindemburg por um

(O 18143)

Theatro Recreio
Companhia Dramática Nacional de

que fat parte a eminente artista
ITALIA FAUSTA

HOJE ~-A's83|4"! HOJE
Espectaculo popular

A peça em 5 actos

O fltesfre
de Forjas
Clara.... ITALIA FAUSTA

TOMA PARTE TODA A COM-
PANHIA.

Preços do costuma.

Theatro» da Empresa José Loureiro
HOJE Quinta-feira 21 de No?embro HOJE

PA LACE
Companhia Portugueia AURA

ABRANCHES--CHABY
•'. -.A'.s 8 ala -r.
A eagraçadissima comedia en tres

actos

O afilhado
da

madrinha
Notáveis creações cômicas de Aura

Abranches, Chaby, GrtjA, Beatriz de
Almeida, Ribeiro Lopes, S. Mello,
etc.

Amanhi, áa 8 3I4 — O XREBX
DO DA MADRINHA.

Amanhi — LOUCV DE JUIZO.
(C 1SI3..)

Segunda-feira, 2% — No LYRICO
— Festa do actor Chaby.

Bilhetes á renda no theatro Lyrico.
Republi

REPUBLICA
Companhia de Opera — DirecçSo do

mieitro Cav. de ANGELIS
— A'S 8 3l4 —

MANON
DE PUCCINI

Pela i* ver o tenor NOVI, ao pa-
pel de "Des Grieux" — Os restantes
por RUrini, Federicl, Bruno e Fiore.
Fauteull  3$o»o

Amanhi —
MASCARAS.

A opera BAILE DE

Em ensaios — SOMNAMBULA —
Protagonista: OLGA SIMZIS.

(C 18130)

Bilhetes i venda no Palaee e Republica, dss 10 horas da manhi em
deante e para amboa etpectaonlot na Casa Lopea Fernande», Avenida- " • ti horas da manhí is 5 da tarde. (C 18130)Central n .138, das

OINEMA ÍRIS
Entp. J. Cruz Junior — R. Presidente Wilson. 49 e 51

UNICO QUE POSSUE MECHANISMOS PRÓPRIOS PARA INSUFLAR AR SEMPRE PURO NOSSEUS SALÕES f
1

HOJE HOJEAinda um novo e bello programma — a films grandes e sensacionaes, formando um
ii espectaculo

Continuação da magnífica narração dc aventuras da PARAMOUNT:

QUEM E' O N. 1?
Interpretação da linha KATHLEEN CLIFFORD — A celebre historia da quadrilha daa TTT, contra

o sábio inventor — Scenas de crimes, scenas do astucia, dc lutas e emoçSes.
HOJE ——OS ii* t IJ» episódios  HOJE «,

Completa o programma um bello drama da F.CLA1R, a applaudida marca (rancoa. '¦

iAOCUSADA
Drama bellissimo em 5 partes — Romance Commovente e attrahente, que empolga e sedui.

f

li
A SEGUIR

passaremos, a exhibir: 3APHO , 
admirável MARY PICKFORD; O PESCADOR DE LOPAKA, pelo grande artista
KAYAKAWA; O SINETE NEGRO, sensacional drama em 16 séries, etc, etc.

Chamamos a attençlo de todos para esta lista magnifica c estupenda-¦¦  
p0r PAUL1NE FREDERICK; A INTRÉPIDA *" de lllms et»

AMERICANA, ptia
SESSUE
(C 1815»)

j!

ÍSj"!

THEATROS DA EMPRESA PASCHQAL SEGRETO
OJE - Quinta feira, 21 de Novembro de 1918 ¦

«hia Nacional, fundada em i de julho.de io» - 
^"íííi?Rrí!!V;<?EDUARDO VÍE1RA — Regente, maestro BENTO^MOSSTOUNUA

GRANDIOIÕ fIsÍiVAÍITEM BENEFICIO DE 
Vicente Celestino e Enulia de Soma 

'*> ao illu.tre medico operador DK. PEDRO ERNESTO, com a
represcntaçJo di revista fantástica

GARADURA
scísão seri cantada pelo beneficiado

o improviso
espio á 3* sessão

melodia ile Tos
c André Chanicr.

comedia de Gastlo Tojeiro:

^m quarto... de hora !
O» bilhetes com a data de 21 do corrente dirão ingresso a este es-

aanhi — Pmniére 4> CARTA DE ALFINETES.

Cinema Olympia
A culpa alheia.

A viuva do Ambrozío.
Primeiro e ultimo beijo.

CARLOS GOMES
Companhia Nacional, fundada em 1

de julho de 1914 no theatro S. Pe-
dro — DirecçSo artística de Au-
gusto Campos. — Regente, mães-
tro Verdi de Carvalho.

2 — SESSÕES — 2
 A's 7 sU e ás 9 3U —-

As representações da notabilissima
opereta-revisu portugwwa em

tres' actos

Uma das mais espirituosas do re-
pertorio lusitano.

]
Magistral desempenho de Brandío

Sobrinho. , _
B.II1 enscenaçSo de Brandão So-

brinho.
Brilhante desempenho de toda a

companhia.
Esta semana — A nova revista de

Renato Alrim a Erico Graciad»- r-
O MUNDO AS AVESSAS.

S- PEDRO
Grande companhia de operetas, raagi
cas e revistas, da oual f»i_P?rt$. f

actrit ADRIANA NORONHA
— Direcção de A. Miranda e João

Silva.
Hoje e amanhã des-

canço
,da Companhia

Sabbado e Domingo
A Brazileirinha

A seguir: a
SE DORMES

revista portugueza —
.. CAES !

Maison Moderne
Film ce HOJE:

A cuipi alheia. „
Primeiro e ultimo beijo.

<£_irsiiL_

ELECTBO-BAIiL
CINEMA

— Eapresa Brasileira èt —
Diversies

ji—Rua Visconde do Rio Branco—51

Hoje Hoje

IIIIUI Àl
O magnifico trabalho em sete partes,

cujos interpretes principie*
são os aiamados anistia

GRACE VALENTINE — PAUL
CAPELLANI e JAMES

MORRISON.
E o film de 1.000 metro»

SENSACIONAES ASPECTOS DO
RIO DE JANEIRO.

HOJE HOJE

ELECTRO BALL CINEMA
51—Rua Visconde do Rio Bracco—51

(C I7B7í)

FR I ___ N. ___ l\l " Empresa Staffa & Fróes - Companhia Leopoldo Fróes
° -'.- " "" O ponto preferido pela elite carioca

DJE £ Quinta-feira) 21 de Novembro de 1918 % HOJ33
Matinée áa 4 Horas «- Soirée áa 8 e ás IO Horas ,

XTitliaxELa representações
da espirituosa comedia em 3 actos, original de Eduardo Schwalbach Lucci

A BISBILHOT
Maravilhoso desempenho de Anialiu Capitam, Appolonia Pinto. Brasília Lázaro, Corina Silva

Cordeüa Barros, Cecília Neves, Ctara Lopes, Carlos TorreB, Attila de Moraes, Plácido Ferreira, Hen-
rique Machado, Armando Rosas, Arthur Costa, Estevfio Santos e Manoel Gomes.

Deliciosa mise-en-scène do querido actor LEOPOLDO FROES — Montagem admirável 1
Amanhã, primeiras representações da comedia brasileira em 3 actos original de Zéantone
— o dontor... sem sorte—na qual reapparecerá a graciosa actriz Carmen de A/evedo.

No dia 29 — Reapparição do querido actor Leopoldo Fróes e a bella actriz Belmira de Almeida.
——— lllll —— I —H——

ERA
¦ s



Imtff.^.-JPP'*^^^ *.;-:",*;¦'** 
'«'nun^u xt-x xuxm;i^jn,<m.i i*-**wuiiiwmtiua. *<_* wvu»»i> vv-uoa- *1V1.'*"'/J^__j>

^-^^^__P'lUÜP'V.?>.'^ —

¦ ¦'::-

m,

FIGADOL
V l V.Lr'

A melhor e a wiuis elegante daa
preparações de oleo de fígado de

baoalhau é o
Vinho d» Dr Vlvlan « Flgndol».
O sabor do Vinho Vlvlan 6 tão
¦gradarei que et* as próprias
_» wrlanças otomann oom prazer..
i' _mwm,*iiafmttiiti, e.wn ¦
6081)

Junta Commereial
Para supplente de Deputado —

José Marcellino da Costa e Sá Fi-
lho. í6?6'**1

, m. *____i__-WB- -T*.<mmm.rr.imm-K.t7C*X*<'J-*' •-*_Y*> —-^m

DECLARAÇÕES

LETHOL

m

m

Os convalescentes
da influenza hespa-
nhola devem fortifi-
car-se com o

BITRO PHOSPHATO
(6i_

AíU-Q.:. BBSP.:. I/O.T.:. OAP.:.
IjUZITANA

' Saio convidados flodo-s os lirm. :.
do Qua_.:'. e dio Circ. :. para ais-
B-üstir á Sess.:. iMagn.:. de Inic.:.
ai reailizalr-se _cxta-feira 22 de 110-
ivemlbro ás horas Ido 00'stume. —
Julio 7.:., secr,:. (C 17969)

GR.:. BEN.:. COMMEROIO
15 ARTES

Woíe tfcss). :. magni.:. de inic. :.
o Vem.:. roga o comparecimiento de
todos 03 iitr.:. — O secr.:. int. :.,

! Jayme Pènto Moreira. (C 18147)

AUG.:. E RESP.:. I/OG.:.
OAP.:. FRATERNIDADE

ESPAnOIíA
Hoje sess.:. Econ. :.

j Rio dc Janeiro, 21 dc movembro
dte '1718. — J. P. da Silva, secr. :.

(C 17898)
IBEN.':. ÍIjOJ.:. OAP.:. IiUIZ

1>B CAMÕES
Segunldla-flilira, 23 do -corrente,

«ss.:. eleit. :.—*0 secr.:., Mat-
tos Silva 12.:. (C 18002)

r

i

SOCIEDADE AMANTE DA
INSTRUCÇÃO

São convidados Os srs. «ocios a
te i-unircm em assembléa geral ex-
tr_ondiiiiaria ,no dia 24 dio corrente,
ás 13 horas, na fiédc social, á rua
do Vlpiraitga n. 70, afim' de deli-
berar-sc sobre as homenagens que
devem setr prosliijdBIs á memória do
saudoso bcimii eiltor coimnlendadúr
João lAlKes Affoinso.

•Rio, 19 dc liitf.etlíbi.o de 1918.
— Zeferino dc Faria pre!s_tante.

(iC 18049

A' PRAÇA
.Manoel ressoa de Car pos José

Ferreira Ayres, sócios componentes da
firma social de Campos Irmão *
Lcmp., estabelecidos na sede do distri-
cto dc Entre Rios. Estado do Rio, com
machina de beneficiar arroz e compra
e venda de gêneros alimentícios, par-
ticipam a esta praça e ás demais com
quem tem relações, que por escriptu-
ra dc m dc novembro de 1918, notas
do escrivão Ribas, dc Entre Rios, dis*
fiolveram amigavelmente a_ mesma so-
ciedade, retirando-se o sócio José Fer-
roira Ayres, pago c satisfeito dc todo
o seu capital, lucros e mais haveres,
ficando todo o activo e passivo da dita
firma a cargo do sócio Manoel Pessoa
de Campos, que continua com o mes-
mo ramo -de negocio; sob a razão so-
ciai de Campos Irmão & C unp., cs-
perando merecer a mesma confiança
de todos os scus amigos <¦ freguezes;
Entre Rios, 14 dc novembro 1018 —-
Manoel Pessoa dc Campos., Confirmo
i declaração supra. — José Ferreira
Ayres. (__ 

16957)

' O melhor preserva-
tivo e para a cura da
influenza hespanhola
é o
Bitrato de Atoatrão

(6169)

^EDITAES^
HOSPITAL CENTRAL DO

EXERCITO
>—¦

a concorrência para o for-
necimento durante o

anno de 1919
üe ordem dio sr. laordnel dr

Usae
para afastar «lo vosso corpo e cio da

vossa, fami-ia

MOSCAS - MOSQUITOS - PULGAS
Ideal desinfeetante da pelle e snavisador do ar

2-TflbO ae c_.u.el--xc. I ___x*o_-_.e_ encantador
LATA __$000 EM TODA PARTE

58 Ouvidor

IJ.I VL íl(l# Te,N-3*68
(CASA INGLEZA)

Grande abatimento e vantagens especiaes
AOS REVENDEDORES.

Os commerciantes do Interior nâo pagam frete -
5714

pi n iv i f

ALUGA-SE 
• bo» *_*• «%,-r. Ooa-

•setlielro Agostlnlio 73. Todos o»
Santo», com a «atai, s quartos oom
porão, luz olectrioa. Tianlielro, etc.,
uluguol módico. Trata-se, na nii S5o
Pm» ___. (C i8oej)_^M
UU6A.SS o predio <J*Trai «rc

vo,
para

gorio Neves n« 29, Engembo No*
trata-se no n° 'l,a%vmxe\ 78*.
pequena fomIUa, (C 18001) M

I.UÜA.SE a boa csia - r. Mlnss n.
41, em Sampsio. eom 10 comrao*

dos para familia e boa chácara, por
140$; esti aberta-, trata-se, * /. 7 de
¦Setembro 18». sob. (C. 18180I N

ALUGA-SE 
por as», commodo In*

dependente; r, Venanclo Ribeiro
43, Engenho de Dentro. '¦•¦_'.&
,JI ' ** (C, i8iio) N

A LU.GA-SE Por a,5*). bo» <*•»«.» * ™a
A Temporal, esquina ia t. Victoria,
em Ramos; tratar t r. 7 de Setembro
182, sob, <C. 1813») N

Catumby, Estacio
Rio Comprido

TH^SDEORSffirT
J NAS BRONÇHITES. LARYN6ITES. ETC. 

"I

|0s Médicos recommendam e empregam!
com notável exiío |

I CiliüliL 1
, I •eiiâiâii,J

1 XAROPE ÜLYCO-LACTO-CREOSOTO |

ALUGA-SE 
um pavimento indepen-

dente, com 2 boas sala», 3 am-
pios ousrtos com janellas, saleta com
banheira -esmaltada, bidet, cozinha,
quintal, luz electrica e todas as com-
modWades; aluguel 145*. á rua Nery
Pinheiro 103 A. Estacio de Sá.

CC. 18154) J

ÚLTIMOS AMUNCIOS
Amas seGGas e de leite
AMA 

SECCA que dc boas referen-
cias, precisa-se á rua da Egreji-

nha n. 49 — Copacabana.
(C 17944) A

PRECISA-SE 
de uma «ma secea;

na rua Conde de Bomfim n. 1271;
(C 18070) A

PRECISA-SE 
de boa ama sêccãj

que dê boas referencias, á rua
da Egrcjinua n. 49 — Copacabana.

(C 17944) A

cozinheiras
PRECISA-SE 

de' Unia creada para
cozinhar c lavar c que durma no

aluguel; e de uma rapariga de 14 a
18 annos, para ama sceca c mais ser-
viços leves; á rua da Capella n. 4,1.
Piedade. (C 18085) B

PRECISA-SE 
de uma perfeita co-

zinheira do trivial e que possa
fazer mais alguns serviços leves; pa-
gando*se bem; ã rua Maria Eugenia
11. 32, largo dos Leões. (C 17918) B

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinhei-

ra com pratica de pensão. Paga-se
50$; rua Aristides Lobo n. 188, sob.

(C 18052) g

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar, lavar e passar a ferro,
em casa de pequena familia; rua Ben-
jamin Constant n. 49, casa 2.

(C 1797.1) B

PRECISA-SE 
de uma cozinheira;

trata-se na rua da Paz n. 70.
(C 18107) B

PRECISA-SE 
de uma cozinheira;

na rua do Lavradio n. 32, sob.
 (C 18113) B

PRECISA-SE 
de

de cor branca
uma cozinheira,

. para casa de fa-
milia, condueta afiançada, dormindo
110 aluguel, na rua do Riachuelo 125.

(C 18137) B

1JKEC1SA-SE 
de uma perfeita cozi*

nlieira; paga-se bem, á rua Se*
nador Dantas n. 29- (C 18135) B

ALUQA-9E 
consultório oom sala

de espera mohili_da, ereado e te*
lcplione. i rua da Assembléa 11. 43,

(C 17945) E

ALÜGA-SÉ 
iim bom quarto com

pen9ãq em rasa «ie fnmilia_ por
preço módico i rua
Si. Tel* n° 4532 'N*

General Pedm
(C 18027) E

ALUGA-SE 
um esplendido quarto

nrobili-do, em casa de trailamen*
to. para vêr e tratar á Avenida Go-
mea Freire. 137. (C 18058) E

ALUGA-SE 
uma sala <le frente com

pensão para um -aasal ou senho-
res de tratamento em casa de fami*
lia na rua Paulo de Frontin 65, (pro*
ximo á Avenida Mem -de Sá).

(C 180611) E

S. Christovão, Anda-
rahy e Villa Isabel

ALUGA-SE. 
á nia Bomfim n. 322,

São Christovão, um predio asso-
bradado, com salas de visitas e
de jantar, tres quartos, cozinha, ohu-
veiro, watcrjclosct e bom .quintal;
bondes dc Sao Luiz D.utrão á pór-in;
as chaves estão no n. 220 e trata-se
á rua da Alfândega n, oi, sobrado;
aleguei c taxas 114*000. CC 1809a) L

APPLICAÇÃO DE 914 A 50$000
O DR. RAUL ROCHA, tendo recebido 150 tubos de
de Ehrlich, applica este medicamento a 5_$ooo —
TEMBRO N. 162, das 2 ás 5. Tel. C. 1125.

9i*T,
SETE DE

emao,
I SE-

(.14.12)

Compra e venda de
predios e terrenos

VUNHE-SE 
1 lote *de terreno de

9 x 35, na rua Sant'Anna, Bocca
do Matto. Local recouimendado pelos
medicos; ultimo preço 3:000$; trata*
se c|, o proprietário na rua do Cat-
tete .46, da, 9 *• » hff"',8,.8) 

g
ENDiE-SE a 1:000*, magniWço ter*

reno de 6 x 35, prompto i con*
strttcção.e próximo á 3 linhas de bon-

Alfandeaa 130. 1"des dc 100 réis,
andar, dar 2 ãs 6.

[fandega 130. „
"\7"ENDE*SE 

por 42:000*, na estação
tt do Riachuelo. um predio a3»obra-

dado *de platibanda, com varanda cor*
rida ao lado, com a salas. 2 saletas,
7 quartos com janellas, W. C, e co-
zinha. Nos fundos um chalet para
creados, com sala, 2 quartos, sotao,
banheiro, tanque para lavagem, e W.
C.; um galpio coberto com telha fran-
ceza para cocheira ou garage; tanques
para peixes e deposito d'agua,. carra*
manclião, etc. O terreno que e todo
cercado e - quasi todo murado tem
ia6 metros de extensão e frente para
duas ruas, sendo a de entrada com
gradil, portão de ferro em piltstras
dc cantaria. Distante dois minutos da
estação. Trata-se na rua da Alfande-
ga .30, 1. andar, de 2 US.

ALUGA-SE 
um optimo consultório

com duas sacadas de frente, ten-
do agua, luz, telephone c sala de cs-
pera mobilada, á rua dá Carioca 44,
1° andar. (C 18130) E

A'LUGA-SE 
o sobrado da rua Se*

nlhor dos Passos u° 172. Trata-se
na loja. (C 18026) K

rs»

ALUGA-SE 
uni quartinho por pre

ço módico, com pensão, na Ave-
nida Central 35 A — 2" ¦ andar.

'_ (C. 1S153)

ALUGA-SE 
a magnífica casa ainda

não hubllada da 'rua Vuiida, 17,
um minuto" da Avenida Rio Urancu;
preço iso$ooo. (Ç. 18124)
O ALA'a de frente — Aluga-se uma
kJ própria para escriptorio ou cou-
sultorio, com direito a telephone, ria
rua 7 de Setembro n. 187, sob.

(C 18081) EJ

FAHNESTOCK
Cur», a* moléstias csusadas porVERMES
NAS CRIANÇAS E ADULTOS

,0 melhor, Vermitugo do mundo
P-r-annto-ao aeu modloo
m*aat*_\_mrimmm%i*m*mmim

XAROPE ÜLYCO-LACTO-CREOSOTO
EVITA AS INFECÇÕES DOS PULMÕES

(6Í29)

VENDE-SE per 17:000$, próximo
i rua Adelaide, Boca do Matto,

Meyer, uma adorável vivenda centro
de terreno, 4 quartos, 2 salas,. gran*
de cozinha. W. C. interno, Jardim
etc., 130, Alfândega, i» andar, a aa 6_

(C. 18155) N

VENDE-SE 
por 8:400», nas Águas

Férreas uni predio com 3 janel*
Ias de frente, entrada ao lado, 3
quartos, 2 salas, cozinha, etc, tem
um porão habitavel e sò pôde ser vis-
to aos domingos; trata-se na rua da
Alfândega, 130, i" andar, das 2 as 6,

{C, 1815S) N

VENDE-SE. 
por a6:ooo$, perto da

estação do Riachuelo, uma adora-
vel vivenda, nova, elegante, dc con-
strucçâo para a qual não se pouparam
despesas, com porlo habitavel e todo
o necessário; trata-se á rua da Al-
fandega n. 130, i» andar, das 3 is 6.

(C. 18155) N

T17EINDEM-SE msgnificos dotes de
v terrenos, juntos ou separados, de

6 por 35, a 700$ e 800$; Boca do
Mitto, Meyer, «distante de 3 linhas
de bondes de $100. Trata-se rua da
Alfândega 130, 1» andar, a ás 6,

(C. 18155) N
[ENDE-SE nas proximidades da

estação do Rocha, um palacete
novo, solido, esthetlco, bem dividido,
cem quartos que são verdadeiras salas
e todo o conforto imtginavel; trata-
•e a rua da Alfândega, 130, i° andar,
das 2 ás 6, (C, 18155) >»•yENl-S-SE no

PRE.ú rua General Bruce 11. 2, esqui-
na da praia de S. Christovão.

CC 18135) B

Creados e creadas
AlLUGA-SE 

uma moça portugueza
. para arrumadeira; rua Marquez

dc Abrantes «¦ 45, ÇC, 18128)

ALUGA-SE 
uma moça portugueza

para arrumadeira, para casa de
tratamento, rua Frei Caneca «° 97.

CC 17964) C

ARRUMADEIRA 
e copeira, que dê

bons referencias, para casa de
pequena familia; precisa-se á rua da
Egrcjinha n. 49 —a Copacabana.

(C 17944) C

CREADA 
—-. Precisa-se, á rua Fon-

seca Telles 11. 34, casa 5* Orde-
nado 4o$ooo. (C 17961) C

PRECISA-SE 
dc uma creada para

casa de casal, rouco serviço. Or-
i denádo 35$; só cozinhar; rua Profes-
i sor Gahizo 11. 166, casa 6. (C 18083) C

PRECISA-SE 
de uma mocinha para

arrumadeira c copeira, casu dc
i pequena familia; rua Carvalho Mon*
I teiro n._42, casa 6, (C 17909) C

PRECISA-SE, 
á rua dc S. Bento

n. 28, 2" andar, dc luna arruma*
! deira e que durma no* aluguel e que' esteja identificada. (G 18070) C

I ESTREITAMENTOS
da urethra, cura rápida e radical pela dilatjiçâo electrica (SEM DOR)
— DR. RAUL ROCHA — 7 de Setembro, 16a, das 2 ás 5. (6815)

í8í*S*í*5S^S^Sa^$S8«^Sía„^í^SjSS*S*g*8J^5j

Lapa e Santa Thereza
ALUGA-SE 

um bom quarto dcfronte rnabiliado cm casa decen-te. Kua da Gloria 8. (Lapa).(C 17908) V

ALUGA-SE 
uma sala de frente mo-

bilada, com todas as coimnodi*
dades e" banho quente, telephone, casa
de familia, a cavalheiro do commer-
cio; rua da Lapa 89. (C 17976) F

ALUGAM-SE 
sala e quarto; rua

Aqueducto 54; tratar á r. 7 de _
Setembro 182, sob. (C 18159) N xoto & Cia

A 
ILUGA-SE por ,14.'$ _ma boa casa
, para familia de tratamento, no

ponto mil—1 saudável de ISão iChristo-
vão; team diitis salas, tres quartos in-
ternos o um externo, litidla vista panao mar; as dlnives na riu Figueira <fei
Mello 422. Armazém Valle.

(C ai8o9.s) „

ALÜGA-SE 
o predio <Ja rua Dr.

Aristides Lobo 146, casa. n» 3;
as chaves na' venda em frente c t«i-
tia-so na Cabca -de Amortização com
M. Abreu. (Ç 171*110) L

ALUGA-SE 
o armazém da rua S.

Luiz Gonzaga si. S. Christovão.
Trata-se rua General Câmara 24. Pei-

(C 18.060) L

IJRECISA-SE 
de boa arrumadeira

e copeira, que dc boas referen*
cias, para casa de pequena familia;
á rua da Egrejlnlia 11. sv — Copa-
cabana. (C 17944) C

diredtor deste hospital ie presidente 1 t>reCISA-SE dc uma arrumadeira

:*

do respiectivo 'Oonstílfo 'Econormico,
faço publico que de hoje cm deante
está aborta ¦» linscuipção apara a cton-
correncia de foritócimoiito de gene-
ros .e outros aultigois, anjual asc.effc-
cluará nidste csHaibeleaimento ás 1.0
bonais do dia 7 dc dezembro proxi-
mo. A líelação Idos gêneros, condi-
ções aplaina a. aadiioorremcia e clauau-
Ias pana. a acceitação das propostas,
constam idla etiital publicado no ¦"aaiautio Officina" de 19, 21, 23, 25,!¦27, 29 de novembro e 1, 3, 5 e 7 ,
de adeztamabro.

Ndsta soeretaiuia, 'das 8 ás 14 ho-
rah, iâar-_e-ão quaesq-or informa-
çoos de que careçam *os srs. inte-
rossados.

Secretaria do Hdsptol Centra}
do Excrcitlo, em 20 -de. novembro
de 191S. — (O secndtari., Jayme
Ferreira do Amaral. (C 6827)

ANNUNCIOS

mais serviços leves; rua Ben-
jamin Constant 11. 49, casa 2.

(C 17972) C

PRECISA-SE 
de uma perfeita la-

vadeira e engommadeira, para
casa dc familia; paga-se 50$; na rua
Jockey Club n. 362 — Est. S. Fran*
cisco. (C 18116) C

PRECISA-SE 
de " um servente de

pharmacia; trata-se na rua Dr.
Aristides Lobo n. 229* (C 18106) C

PREVi
fora.

RECISA-SE uma creada, á rua
aysandu' n. 183, c. 1. Dorme

(C 18126) C

m

Empregos diversos
Í71MPREGADO 

para escriptorio, pre*
U cisa-se de um mocinho actívoj or-

denado 3o$ooo. Cartas para esta fo-
lha a Lima. (C 18035) D

PRECISA-SE 
de um preto da roça

para casa de familia, que enten*
da de plantações, dando-se casa,' 

Ia e algum orde
rua Leopoldo n.

mida e algum ordenado; para tratar
(C 17938) D

PRECISA-SE 
dc um

jardineiro; trala-se
philo Ottoni 11. 45*

ajudante de
á rua Theo-
(C i?9o6) D

1JRECISA-SE 
dc torneiros; á 1

da Conceição n. 73, NictheroyiC|
Fabrica de bebidas. (C 17948) D

officiaes dc cor*
neiro; na rua Coronel Figueira

IRECISA-SE deP
de Mello n. 334

- Illll-» ia 11I11 M Flinatiu 1 Di,|,n»i ¦

Christovão.
(C 1803^)

IO U0S7)

PARA CINEMA
Vende-se unia lanterna, la'mpada de

arco, condensadores e uma optima ob-
jectiva tudo "Patlié", preço 3oo?ooo.
Cartas para A. O., rua Ouvidor, 153.
"A Noticia". (C.18009)

IJRECISA-SE, 
para

da rua Misericórdia
typograpliia
74, de um

para machina
grande e pequena. Foz-se questão que
lieifeuo niargeador_
grande
n5o seja analphabeto. (C 18063) D

PRECISA-SE 
de tres officiaes de

serralheiro, com pratica de fo*
gòes, na rua Marechal Deodoro 293,
em Xictlierov. (C 17957) D

QUARTO

bo*
nets, roupas de brim de homens

de meninos, precisa*se nas officinas
da Casa Colomho. (6824) D

TJERFE1TAS costureiras - para.

Pessoa -Jb coinmcrcio procisa sem
mobilia cm casa de familia muito limpa;
prefere Engenho Velho ou 110 centro
cm rua de socego, quer-se banhos quen-
tef; -cartas cora preço para D. C. nesta
folha. (C. 17951)

FERREIRO
Precisa-se de um official de fogão, ,

011 serralheiro; rua -S. Jo5o liaptista I " ".uí -t
n. 1. (C. 18060)

PRECISA-SE 
de um lioméni, que

seja meigo, carinhoso e muito
limpo, para tomar conta dc_ uma pes-
soa doente, cm casa de família de
tratamento. Exigem-se referencias, na
rua do Aqueducto n. 381. (C I7»i7*0 D

1JKECISA-S- 
de aprendizes, na Ia

brica de malas, da rua do La-
.radio n. aa, (C 18112) E

PRECISA-SE 
perfeitas costureiras,

110 Au Grand Pàlãls
(C

. de
1S105)

PHARMACIA
Admitte-se um

pratica; trata-se
Saudoso n. 39.

na
moco com alguma

Praia do Retiro
(C. 17936)

Vendem-se étagéres, etc.
Vendem-se, com urcencia. duas camas

de ferro. mesa. <:aecres, poltronas, ca*
deíra, fos-so, etc. 1.st rada Nova nu*
meio 3;, Tijuca, qitaito 17 (C. :79-*7)

PRECISA-SE 
de um pratico de

pharmacia. Trefere-se do interior.
Informações, Laranjeiras 458, phar*
macia. Tel. Beira Mar oS.

(C 18102) D

LEITERLV
Trasrasw-ye nma coir. todos 05 per*

terKes e õepo&ito pur_ carroça», em Bo-
«*:ti- ver c i.:•:-*: cem MttU; Conde
ce Iraji n. 128. (C. 1S06S)

FOGUISTA
Pre*ci9a-se dc um oo;n pratiaca; á

rua Gonçalves Crespo n. j;.
(C 1S01S)

PRECISA-SE 
de perfeitas «judan*

tes de cerpinhos e saias, que te*
nbam pratica de boas officinas: rua
; de Setembro .*i;. (C iSlif) D

1,.\KA 
(erente de pharmocia ou ou*

tro negocio, ofícrecc-se, pessoa
I de toda a seriedade e bons costumes,
I edade jò annos, tendo já oecupado o
' logar èm dwàa bcas casa?. Dá fiador
I de sna condueta. Cartas a este jor*

nai, R. O. (C 18134) D

FREDIÔS 
e TEkft-NOS á venda

— PREDJOS: . ,
6:000$,. em Catumby, com duas sa-

Ias, dois quartos, etc;
9:000$, 110 Meyer, com duas salas,

tres quartos, etc, e jardim e
quintal;

12:000$, no Andarahy, com duas sa*
Ias, quatro quartos, etc, bom
terreno;

m:ooo$, em S. Christovão, com duas
salas, tres quartos, etc;

18:000$, em Santa Thereza, com duas
salas, tres quartos, etc, terreno
13 por 40;

21:000$, na Aldeia Campista, tres
predio,, dando excellente renda;

25:000$, em Copacabana, com duas
salas, tres quartos, etc;

28:000$, 110 Andarahy, com duas sa*
Ias, quatro quartos, etc;

30:000$, no Ipanema, com tres salas,
quatro quartos, etc, terreqo 10
por 40;

36:000$, perto da rua Conde dí Bom-
fim, grupo de dois predios, dan*
do boa renda,

E os TERRENOS, em:
Icarahy, perto da praia, de 10 por

28; em Santa Thereza, 10 por 60;
Laranjeiras, 20 por 50; Fabrica das
Chitas, 11 por 80; Andarahy, it por
44*

E muitos outros predios e terrenos;
fazem-se hypotheeas a juros módicos;
com J. Pinto; rua do Rosário, 142,
sobrado. (6823) N

?ENDEM-SE 
por preço de ocea*

síão, as seguintes propriedades:
por 8:500$, um magnifico terreno, na
rua Moura Brasil, junto ao n. 42 (La-
ranjeiras), com 7 x 17. Por 32:000$,
um esplendido terreno, na rua Dr.
Sá Ferreira, próximo á avenida Atlaii-
tica, em Copacabana, medindo 17x27.
Por 10:000$, uma boa chácara, com
casa de morada, com 2 quartos, 2 sa*
ais, cosinha, etc, tendo o terreno
duas frentes, pela Estrada Portella n.
268, 61x110, e pela rua Manoel Mar-
ques, 71x104, estando» todo.arbori-
zado com arvares frutíferas (próximo
á estação de Madureira). Trata-se
com Vigiei-, na travessa do Rosário
n. 9, sobrado, das 1; í 1 t das 4 ás
5 horas. (C 18024) N

ROUPAS FEITAS
ROUPAS SOB MEDIDA

liieomparayel sortimento das mais
modernas casemiras em pura lã e
apurado gosto

Verifiquem na alfaiataria

LEÃO PE OURO
os magníficos ternos feitos no rigor
da moda a
70$, 80$, 90$ e lOOSOOO

58, Rua Uruguayana, 58
(entre Ouvidor e Sete de Setembro)

0819

VENDEM-SE 
por 70 contos 4 pre-

dios, á rua Jardim Botanioo, pe*
didos de informações, á caixa postal
n, 439, (C 18108) N
"l^ENDEM-SE, 

por preço de ocea*
T sião, as seguintes* propriedades:

por 7:500$, um magnífico terreno, ua
I rua Moina Brasil, junto ao 11. 42 (La-
ranjeiras), com 7 x 17. Por 17:000$,

1 um esplendido terreno, na rua dr.
I Sâ Ferreira, próximo á avenida Atlan-
[ tica, em Copacabana, ínedi-fjo 17x27.
I l<or 8:000$; uma boa chácara, com
casa de morada, com 2 quartos, 2 aa-
Ias, cozinha, etc, tendo o terreno
duas frentes, pela Estrada Portella n.

, 268, 61 x 110, e pela rua Manoel Mar-
ques, 71 x 104, estando todo arbori-
zado com arvores frutiferas (próximo

| a estação de Madureira), Trata-ke
) com Vigier, na travessa do Rosário

n. 9, sobrado, das xa Â 1 c das 4 ás
5 horas. (C. 18091) N

melhor ponto da
praia de Botafogo, um solido

predio todo pintado e forrado de
novo, luxuosamente, com jardim na
frente, tendo cm baixo grande sala
de visitas, 2 quartos grandes, enorme
sala de jantar, copa, despensa, cozi*
nha, banheiro, quarto para emprega-
do, e bom quintal, e em cima: 2 sa-
Ides, a espaçosos dormitórios o um
quarto com banheira esmaltada e W.
C, não serve para renda e não se
vende por menos de 62:000$; trata-
se na rua -da Alfândega, 130, 1° an-
dar, 3 âs 6, (C, 18155) N

YENDE-SE 
por 18:000$, um grupo

de seis predios antigos, todos alu*
gados, distante' do centro 5 minutos
(parte morro); dão uma renda de
380$ mensaes; r. da Alfândega, 130,
1° andar, das 2 ás 6, (C, 18155) N

VK£EvNDEM-SE por 3o:ooo$ooo, mui-
to próximo á estação do Meyer,

cinco predios, todos alugados; dão bel-
lissima renda; trata-se á r. da Alfan-
dega, 130, 1° andar, das 2 ás 6.

(C. 18155) N

?lENDESE 
por 12:000$, ultimo

preço, próximo ao largo de Catuin-
by, um solido e moderno predio, com
3 janellas de frente, 2 entradas, 3
quartos, 2 salas, copa, cozinha, etc;
trata-se á r. da Alfândega, 130, Io
andar, das 2 ás 6. (C. 18155) N

VENDE-SEV c " . por 35:000$, na rua
Catumby, cm centra -Je terreno,

um solido e grande predio, com es-
paçosas salas, At visitas c dc jantar,
3 quartos, saleta, quarto com banhei-
ra esmaltada, bidet, aquecedor c cliu-
veiro, grande cozinha, 2 porões, quar-
to para ereado e esplendido terreno
com arvores frutiferas; rua da Al-
fandega, 130, i" andar, das 2 ás 6.

(C. 1815.0 N

VENDE-SE, 
por 7:200$, 110 Enge-

nho de Dentro, 11111 chalet cm
centro de terreno que mede de frente
17 metros. Terri 2 quartos, 2 salas,
copa, cozinha, fogão a gaz e a lenha,
e 2 quartos que servem para empre-
gados, jardim na frente e ao lado,
distante ados bondes dc Cascadura meio
minuto. Trata-se na ma da Alfan-
dega, 130, i° andar, das 2 ás 6.

(C* 18155) N

VENDE-SE 
um casal do cachorri-

nhos Tenerife, legitimo», com .3
mezes e outro com 9 mezes: rua Coli-
na n. 51 — 'Estacio de. Sá,

(C, 18093I O

sala de visitas com
'im-

."17,ENDEM*9E por preço baratissi.
t mo í rua São Luiz Gonzaga 122,

S. Christovão:
1 mobilia para

12 peças; ,
3 mesas de cabeceira;
1 toillet;
1 guarda vestidos;
1 guarda comida; .
i porta-chapéos com espelho;
1 mesa elástica com 5 taboas;

filtro para conservar agua ge
iadada; ,

9 bandeijas de diversos tamanhos;
dúzias e i|a de pratos de porce*
lana;

1 apparclho completo para cafe;
rafheres de superior qualidade;
taças e cálices de boa qualidade

e outras miudezas em louça.
Vende-se tambem o guarda-lotiça

com toda louça a quem quizer coni-
prar. (C. 18067) O

VENDE-SE 
bom piano Gaveau de

armário quasi novo com isolado-
res; preço de oceasião, na rua Ben-
jamin Constant 118 (Térreo).(C. 18140) O

TRASPASSES
rnRASPASSA*SE um botequim e
X tendinha c peixe frito c mais co*
inidos frias, deposito de gelo, alguns
pensionistas, tem uma boa saiu para
restaurant, commodos para pequena
familia, seu dono retira-se para sua
terra, para informar na rua do Hos-
picio n. 106, Café Amorim.

(C 18010) P
RASPASSA-SE etn um dos mellio-

res pontos do Estacio de Sá, com
poste de parada á porta, uma casa
com machinas de costura, armarinho,
papelaria e bem montada officina pa-
ra concertos dc machinas e gramo-
phones, etc, etc. Dependendo de pou-
co capital; informa-se 11a rua São
Christovão n. 120, com o sr. Cons-
tantino. (C 17933) P

Achados e perdidos
XTRAVIOUSE a cautela da Cai-

xa Econômica dc 11. 317.669, da
3' série.  (C 18055) Q

guarda-chuva dc

SRS. MÉDICOS
No sobrado da rua UriiBiia.ana,

1 e 3, canto da run da Carioca, em
frente uo Largo da Carioca, lados
dn sombra, ha, no i" andar, mn
bom consultório, bastante claro,
cnm janellas pnra a rua, nrejado,
hygienico, com duas snlua dc espe-
ra já mobiliadas, apnarelho tele-
phonico, gnz' e electricidade, para
se alugar por 100$ mensaes. Esse
edificio, elegante e novo, cuja en-
trada fica cm frente ao ponto dos
bonds, é bafejado por uma viracão
constante e proporciona as mellio-
res disposições ae conforto, de hy-
giene, de luz c de mngnifica pèrspç-
ctiva. No interior desse amplo
e custoso immovel, observam-se
asseio rigoroso e ordem sobretudo.
Ha tres empregados activos, anu-
cos e fieis, que se encarregam da
limpesa e do expediente da casa,

(C 18044)

SYPHILIS 
— Cura radical com a

Syphlline Fournler; agentes para
todo o Brasil; á rua Uruguayana 66.

(C !797i) S

VENTILADOR 
para centro de tc*

cto, vende-se um; rua do Lavra-
dio n. ioo. (G 18098) O

IOLINO — Compra-se uni com*
muni, em a" mão; rua Macedo

Braga n. 31 -1 Engenho de Dentro.
(C 180116) a

DENTISTAS
DENTISTA 

a domicilio — Traba*
lhos garantidos. Pagamentos em

prestações. Cartas nesta folha para
''Dentista". (C 17905) R

ENTISTA — Vende-se uma ca*
deira nacional, mesinha çom bra*

ço de parede, motor.e diversas ferra-
mentas para dentista; tudo por qual-
quer preço, para desoecupar logar; u
praça Tiradentes n. 60. (C 18037) R

Professores
e professoras

AULAS 
particulares de escriptui..

ção mercantil, pelo prof. Mario
d> Silva Pires, da Escola de Apertei-
çoamento; methodo pratico; rua Dr.
Maia Lacerda n. 65 — Estacio dc ba.

(C 18039) /.

ENSINA-SE, 
té a edosos e princi-

piantes dambos sexos e p'ra exa-
mer n concursos: portuaguez bom, ari*
thm., alg., franc, etc, não em cur-
so. L. Carioca, 17, 2". Tel. C. 4703.

(C 18053) 7.

INGLEZ 
e FRANCEZ — Professora

lecciona estcB idiomas, pratica*
mente, em aulas de conversação o que
permitte aos alumnos de cm pouco
tempo conhecerem os mesmos. Cursos
diurnos e nocturnos. Rua Gonçalves
Dias 11. 38, 2° andar. (C 18135) 'f.

PROFESSORA, 
vinda do interior,

lecciona instrucção primaria e ai-
guns trabalhos, desejo coltocar-se em
um internato ou casa de familia de
tratamento. Para mais informações,
na avenida Salvador dc Sá n. 182,
casa 6. (C 18149) 1

CURAS llflEIim
J. O.Pini o

Cura. qualquer cnfnr.ii'.,.,]_. ,
proveniencin espiritual, ou ,;, ,,.'{
quer outra natureza) rcst.tuc 

',!"!''
cego c completa tranquiIKclnde •'¦
lares, nu oceasião da coit-i.lia uforma se 11 iloiaiu;a é nnluriii ,„, f_
é sobrenatural; cura lambem th"inatistno, fraqueza das pernas e __nervos; cura qualqui- dor, roín» __jaiii dores 110 coração, nos ,;_;nas costas, nas cadeiras, clnres f.dentes ou ncvralgias; anima e i':!desapparecer'a falia de sorte* i__ta dc quaesquer negociações Jccuitas, assim como faz consolidar ,,uniões das familias cm cujo ui!hajam desavenças. 0 aniiiinclsm
é diplomado; e durante i_„. 1'
go-periodo tem se dedicado e ti!,'balhado nesse mystèrlo, Garante,
cura e a mais perfeita correccãí
em tudo de quanto sc encarrecat

Dá consultas em sua residência
em S. João do Mcrity, Linha \,'xiliar, em frenlc ii estação, cit,
grande n. 1; tambem acceita clu!mados .1 domicilio. Garante
radical da embriaguez,

(C

•I curi

DENTIST
__^_______i fl -"-VM

As dentaduras feitas peln ispp,
cialista Dr. Silviim Muik,,
não têm nenhuma differença ;.,i
dos dentes naturaes. A confecçüc
de taes trabalhos obedece a umsystema completamente tioin,
cujo effeito é realmente agradavsl,
Reformam-se, em 24 hoia*., deliu*
duras velhas, ficando perfeita-. ¦
novas. Concertam-se denlsdiiM»
por mais quebradas que estejam
em lioras, bem como sc lhes ,'j
pressão quando a não tenham, "1
seus preços são os mais razoavtlj
possíveis, sem competência e ai
alcance de todos; e os seus traiu-
lhos garantidos por muito temp .
S—RUA URUGUAYANA—!1

Canto da rua da Carioca,
(C iSo.jjl

1JERÜEU-SE 
um ..

ouro para senhora; roga-se
obséquio de entregal-o neste jornal.
Gratifica-se. (C 17919) 0

ERDERAM-SE as apólices linifor'*
misadas, dc ns. 225.369 e 225.370.

(C 17943) Q

DIVERSOS
AS 

hcmorrhoidas externas são cura-
das com a Santosina; vende-se

á rna Uruguayana 66. (C 17971) S

VENDAS DIVERSAS
V'ENDE-SE 

bom piano allemão,
cepo metal, comas cruzadas; é

de particular. Preço dc oceasião, Al-
fandega 104, sob, fundos.

(C. 18062) O

VENDE-SiE 
o magnifico piano no-

vo, do autor C, Krausc; preço
de oceasião, á rua do Lavradio n. 18,
1" andar. (C. 18016) O

VENDE-SE 
um piano de autor

francez, por 600$; rua de San-
t'Anna n, 120. (C 18144) O

CIARTOMANTE 
D. Maria Emilia,

' .1 celebre e i" do Brasil c Por*
tugal, consagrada pelo clero, nobreza
c povo, como a mais perita em suas
predições, com milhares de curas sei-
entificas, íntimas e commerciaes; ás
Exmas. familias do interior e fora da
cidade, consulta por carta sem a pre-
sença das pessoas; unica neste gene*
ro, máxima seriedade e rigoroso si-
gillo. Consultas cm sua residencia á
rua da Conceição n. 87, sobrado,
perto das barcas, cm" Nictheroy. No-
ta — D. Maria Emilia é a cartomau-
te mais popular cm todo o Brasil.
Correspondência e informações, etc,
á caixa do correio n. 1688, Rio de
Janeiro. (C 17903) Y

CANCROS 
vencreõs, são curados

cm 3 dias e sem dor, pela San*
tosina; vende-se á rua Uruguayana
n. 66. (C 1797O S
/CARTOMANTE, ler a sorte por
\J números. Boulevard 28 dc Setem-
bro 11. 209» c|s n. 3* (C 17004) Y

CORTINAS 
japonezas a 10$, tape-

tes hygicnicos desde 3$, ¦ só na
fabrica de artigos japonezes, a praça
da Republica n. 64. (C 17922) S

CLINICA PE MOLÉSTIAS D3S
OLHOS, HIIIR l Ml-
Tratamento d'ostas
affecções em pouco
tempo e pelos meios
da oura mais seguros
pelo Dr. Nevea da
Rocha, medico de
diversos hospitaes
deata cldade.com lon-
ga pratloa no pala a
nos hospitaes do Ber-
lim, Vienna, Paris o
Londres. Dispõe dos
apparelhos e instru-
mentos mais aper-
felçoados para o bom
resultado de qual-
quer operação ou tra-
tamento de sua es-
peoialldada. Aooelta
chamados a domici-
Ho — Avenida Rio
Branoo. 00.

(C 18050)

VENDE-SE 
um bom predio com

grande pomar, á rua Thompson
Flores n. 18 — Meyer; para tratar
no mesmo com o proprietário.

ÇÇ* 17937) N

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
um bom quarto mobi*

lado e sem pensão, a casal sem
filhos ou senhor do commercio; rua
Bento Lisboa n. 2. (C 17068! G

AJ-UGA^-SE, 
mobi-Hado ou não,

jjor s meies, dezembro de igtíi
d maio de 1919, o predio da rua Suro-
caba 123, quasi esquina dc Volunta-
lios da Pglri.-i. (C 17965) G

ALÜGA-SE 
por 40$ perto do mar

mn quarto mobilia-do em coisa
—milia
78.

franceza, rua
di

Corrêa Dutra
(C 17917) G

SUBÚRBIOS
LUGA-SE

ALUGA-SE 
uma casa por 65Ç000,

com 2 salas, 3 quartos e' mais
dependências, Lem efec tri cidade, na
rua dos Oardosos 250, narã ver na
mesma das 8 da manhã As 3 da tar*
de, e para tratar na ma Visconde de
Itauna 11° 207. (C 179.15) M

Ail.T 
TOA-SE

X

AL

_ casa ila rua Silva
Xavier 60 (antiga Espinheiros),

3 quarto-i. 2 salas, cozinha, banheiro,
etc., ponão, grande quintal prantado.
Trata-ae na mesma. (C 18014) M

LUGA-SE por 110$ a -casa do.
travessa Cerqueira Lima 35,

Estação do Riachuelo. Trata-se na r.
General Câmara 24. Peixoto * Cia,

(C 18059) M

ALBAPENITÜM
Tvlarca registrada

'Especifico homesopath-ro contra a influenza e grippe, cura a febre,
dor dc cabeça, tonteiras, tosse, etct Mndn de usar: 5 cultas em tneio
calix com affiw de uma em uma hora. Vidro, rí.oo.

LABORATÓRIO HORKEOPATHICO
Affonso Corroa Bastos

•__!6 - RUA OO HOSPÍCIO - 2S8
Rio de Janeiro C. 17698

A LUGA-iSE ttm bom jardineiro
A portuguez. dando boxs informa*
ções. Trata-se ra rua de D. Ivn.a n"

(Sapateiro. 
Largo du Gloria.(C 

I7959) G

AlLUGA-SE 
a cas» da rua 19 de Fe*

vereiro n. 58: trau-s; na rua Real
Grandeza n. 22. Botafogo. (C. 1813;)

EM 
casa de familia. aluga-se a c«*

valheiros, uma boa sala ou quar-
to mobilado. Corrêa Dutra n. 27.

(C iSor.O G

s?

AUTOMÓVEL
Vende-se um double-phae-.on ta-

bricante Rapid de iS x 24 HP i
-•:« Camerino, 150. (C 179*2*

Casas e Gommodos
centro

4 LUüA-SE . dois rapizes, um
_l_L bom quarto cora psn*âo, em casa
de f_mil:a, à nu Senador Daslaj 85-

|C ,(:.:) fc

ALUGA-SE um pequeno ccxparli-

prío par» officina de prorhese
cari ves; i ma da Carioca n. 44,
andar. tC J813»

2EKHOR so procura quarto mobi
lado e are.iado, em casa de fair.ili.-,

aürmã, cem meia penfão se po?Mvel.
Ofíertas com r^co Mb G. R. I*. *
este jornal. (C 17-.5) G

Leme. Copacabana
Leblon

4 LUGA-SE um bom predio tendo
A porío !_-i_r_; » r-a ie S-sna
Cls-Tm. tl. -46: esquina da na Toneile-
*_i C-!ri-_b«nl. (C lêoS.)

"{'MA senhora ler.do ura oiurtc c^a
\j ponivel em sua casa, deseja a!-.i
saio a outr» senhora- Próximo los
banhos de _>r. n. rua Dr. Meo:e
r.-rro—Ipanenu. Bc_ae 2. de Norrtn-
bro. <c »--»-3> H

j4 LUGA-SE dois bons armazéns,
_~x novjs com acommo-dações sos
fundos para ncqtiena familia, com
«Ç*-n. lua electrica e nuis acoramoda-
ções, & rua 4 de Dezembro ns. 54 e
56. Trata-se -na nio do Rosário 142,
cnm o dr. -Cavalcanti. As chaves
eAlo no r° 50 na mesma nta 4 de
Dezembro.  (C 17920)

4"jfíUGA*3E por i=o$ooo á ca;a da
_T1. rua Lia Barbosa. 79, em frente ã
eftacâo do Meyer, com 3 quartos. 2 sa-
lis, varanda, cozinha, quintal, et... Ver,
do me:o dia A* 3 i'j; tratar, rua llad-
4í^,'_L-0',lL-"i: (C. iS:-*?)

predio novo da rua
imperial n° ! 27 Meyer, com 2

quartos .2 Mias. fo^ão a paz e bà-
nheiro e9makado1 cotp jardim na fren-
te e "a*io- 

gr__ie quint_ t_k» mura-
do por izoSc-oo. as chaves estão no
n* 125. Trata-se rua G- Câmara 6__
c^-^n o sr. Vianna. (C 17-925) M

A LUGA-SE
A ln

VENDEM-SE 
bons predios próprios

para residencia de família e
renda de capitães, nos bairros de
Botafogo, Tijuca, Andarahy, S, Chris-
tovão, Villa Isabel e rua» São Fran-
cisco Xavier e Subúrbios, predios para
diversos preços commodos; trata-se na
rua 1° de Março 30, sala 7, com o
sr. Cândido. (C 18073) N

VENDE-SE 
uma grande chácara

tendo o terreno 45 x 135, com
3 frentes de rua, perto da linha de
bondes e estação da Central, casa com
todos os confortos, fogão a gaz, para
grande familia, está toda cultivada
com plantações de verduras, cereaes
e todas as qualidades de frutas, capin-
zaes, uma rica vacca de leite com cria,
negocio directo; intorni-ições cam o
sr. Cândido, rua 1° de Março 80, sala
7- (C* 18074) N

VENDE-SE 
una boa casa de con-

strucçâo moderna, com 2 salas,
2 quartos, cozinha, grande quintal
cercado, edificada em terrenos da
Fazenda Campinho, á rua Alayde n.
13; informações rua da Kstação n.

13. — Estação de D. Claro.
(C. 17897) N

\TENIDE-SE 
tvrenos nas ruas tran*

sversaes a rua Mariz e Barros,
;oo$ooo e Soo$ooo o metro de fren

te, para tratar com o sr. Cardoso,
rua professor Gabizo " 18023) Nm
\nCNDE-SE 

um bom terreno dc
11 x 50, ã rua Theodorn da_Si!ra,

Andarahy; trata-se
31. com o sr. Coelho,

rua da Carioca
(C. 18038) N

VENDEM-SE 
as casas na rua dr.

Silva Bento n. 6x — 65 na Villa
Isabel: trata-se na rua Abílio n. 14,
Villa Rainho, casa 4. (C. 1805") N

VENDE-SE 
uma casa recentemente

edificada cm um terreno, medindo
tt por 23 metros, com as seguintes
divisões: 2 salas, 2 quarto,, cozinha,
esgoto, agua e com installação electri-
ca, em todos 09 commodos, podendo
ser edificadas mais 3 casas no mumo
terreno, por «er o mesmo em uma
esquina; o terreno está todo planta-
do com diversas arvores frutiferas;
para ver e tratar na rua Carlos de
Oliveira n. 14, 15o districto, em fren-
te ao n. 2204 da Estrada Real de
Santa Crus. Preço, 5:ooo$ooo.

(C. 18054) N

MÉDICOS, DENTISTAS e POVO
Experimentae e coraparae, em seus effeitos, na

desinfecção da bocca e da post-boeca, na cura das affe-
cçSes buecaes e da pharynge, na efficaz hygiene dos
dentes, etc, o "Especific o liquido Calmettina", produeto
therapeutico sem egual no -mundo. Fixae o nome"Calmettina". A' venda em toda a parte. (6766)

91

\/"ENDE-SE 
um dormitório de pe-

roba clara, constando de um
guarda vestidos, uma cama, i toillet
e 1 mesa de cabeceira; preço, 3io$ooo,
na rua Visconde de Itauna 157.

(C, 18030) O
\T,ENDEM-SE, bons gallinheiros; 1
V: boa balança e de todos ut.nsi-

lios de quitanda e deposito; ver e
tratar, rua José dos Reis 37, Enge-
nho de Dentro. (C. 17914) O

ViENDE-SE 
uma bem montada fa-

brica de brinquedos, com 2.646
brinquedos confeccionados. Trata-se á
rua São Luiz Gonzaga n. 38, das 7
da manhã is 9, ou das 4 lioras da
tarde em diante. (C. 18019) O

VENDE-SE 
um carramanchão com

mesa e dois bancos, medindo 5
metros; rua Herminia n. 40, Meyer.

(C. 17959) O

VENDE-SE 
um piano de Illutli-

ner, grande formato, quasi novo;
avenida Mem de Sá n. 319* Tel* C.
4615. (C 18145) O

VENDE-SE 
um cercado para galli-

nheiro, com vinte e cinco metros,
bem como algumas pernas dc serra, á
rua Herminia n. 40, Meyer.

(C. 17059) O

VENDEM-SE 
3 gallos de briga supe-

riores e algumas gallinhas, na rim
S. Braz 24, Todos os Santon,

(C, 18004)
¦\71..N.DE-_E 

1 casal de
T nhos Tcneriffe, á rua

dc Macedo 35", Cattete.

caoliorri-
IUiarquc

(C. 18007) o

\TENDE-SE 
uma olaria ou aluga-

se com todos utensílios prompta
a funecionar. com boa barreira para
vender saibro; pode trabalhar com
muito movimento; barreira .bem co-
nhecida; á ma general fiellegarde
96 — Engenho Nova (C. 17060) s
1TENDE-SE um bonito psyché dc

V peroba clara espelho biselado de
1 metro e 20 x 66, próprio para bar-
bearia; preço de oceasião. 150$; rua
da Lapa 85. loja. (C. 17962) O

VENDE-S* 
na

riano, por 3$:ooo$ooo. um
rua General Seve

bello
solido predi.. com 2 salões, 5 dor-

mitorios, copa. oozinha, quarto o$m
banheira esmaltada, bidet, aquecedor,
etc, e quarto para empregada e bom
auintal; trata-se. Alfândega, 130. !•
an.iar. 2 âs 6. (C. 18H5) j_

^ 
TENDE-SE por i;:ooo$ooo, um

chalet, em centm de terreno, de
\t por 70, com jardim na fr»e_ite, 5
ÍUiutos, 2 salões, copa, despensa, co-
zinha e quarto para empregada, na
estação do Riachuelo; trata-se na rua
da Alfândega, 130, 1" and., 2 i> 6.

(C. 18155) _

A LUGA-SE 11.-K d-. ; _: _ íaicilia,
____. cora ar_omn_e*dAçõe$ arap__s e *i-
tuada era logar saudável, á -t»a Dr.
L*=s de Vosconcefiba n. tu. Enge-
dbo Novo, em frente ao Via<frrto ce
bondes, Prr-;o i>e$ mensaes. Trata-se
_ ru» Imperial n. :£6 Meyer,

(C 18020) M
A LUGAM-SE *.i Pedade, por

-• *¦ ¦ 40$, casas ã trav. Cecilia 11; i
P edade. por 3J5.

icícr-
•nações no armarem 4 r. da Piedade
esquina da Estrada R.al; traíir rua
7 de Setembro :•--. •:¦?. . C :t .= |

\7"i:N'DE.SEpor 
14:500$. em Todos

os Santo», rua Piauhy n. 93, um
grande e solido predio, têm jardim e
pomar; negocio de occasi.o; p6de ser
vistu das v tjz em deante; trata-M
no mesm*-> ou i r_a da Alfândega 130.
1* andar, das 2 ás 6. fC. 181 st) X"\r_-D-M-SE 

r.a rua
* Riachuelo, tres Iniçj

Diamantina.
._ de terreno,

de 11 pt>r 30 cada ux, por 4:500$, os
tres: trata se. Alfândega, 130. I" and.,
* *»* 

(C. i«i!=;) X

^ 
TENDE-SE por eiéjojoc-i, -_tido

2:503$ á vista e o restante etn
prestações «de ioc$ rr.ensaes um pre-dio coto, coa fachada de plaiibanda.dattarte da tKlçío d= Mtrer 9 mi*
nutos, lado dos bende» de Piedade.
Tena 2 quarlcs. 2 «alas. eoiinha. in-
stal aca*-. elretrica. pequeno iardin e
quinta!; tt_u-?e i r. »i» Alfândega

dar. das 2 âs 6 boras.
«sC iStç;) H Me Si 4. ;:»

\TKMDE-SE 
uma rica «ab de jan-' "sar. .peroba na dôr acaj^, com 16 pe-

ças, vidros e espelhos biselados, pra*
teleiras dc cr>'stal c mesa oval, estylo
ingtrz; preço i:o;o$ooo; uma dita de
peroba clara 10 peças, estylo moderno,
3"ot: um lindo dormitório de pero-
ba na côr azeitona, 6 peças mármores
rosa, 800$; e mai, outros moveis por
preços de oceasião. para liquidação de
negocio. Rua da Lapa 85, loja.

(C. iro6.i) O
"\TENDEM-SE thermometros
\ cos; rua Uruguayana

Casa Geraldes.

chni
142—

__20) S

A^ENDEM-SE 
fundas para hérnias

Rua Uruguayana n. 142 — Casa
Geraldes. (6820) S
T7"ENDEM*SE meias elásticas pare

> varizes; rua Uruguavana n. 142.
— Casa Geraldes. _ (682o)_S"\TENDEM-SE esponjas finas para

v banho e toillete; rua Cruguaya-
na n. 142—Casa Geraldes. (6820) S

\TENDEM-SE 
canulas e sondas ile

borracha para clyateres e ure-
thra; rua Utuguajaca n. 142 — Casa
Geraldes^ {6S20) S

\TENDE-SE agua
V uso do_ toillete; tua Uruguayana

COMPRAM-SE 
animaes para cami*

nhSoj rua da Conceição n. 73—
Nictheroy. (C 17949) S

COMADRE 
Emilia — Parteira, que

morou á rua V. Itauna. Preciso
falar, á rua Nora. n. 20—Pcdregulho.

(C 17950) s

DINHEIRO 
— Promissórias, juros

de 9 a 12 "l" ao anno, hypothe*
can a 8°|°; empréstimos sob inventa-
rios, etc, com rapidez, procurar o
capitão José. Leão, rua de S. José,
82, livraria, das 2 ás 4 da tarde,

(C 18072) S

dvwtUmy-Faz chal"*si Placas,
Ulitlillivi carimbos,, para mar-
car calçados, cigarros, fôrmas para
sabão e vidraria;-.. ? Cunhos, clichês,
cortadores, distinctiyos. Trabalhos per-
feitos e preço módico. Officina Gar-
giulo; Rua Sete de Setembro n. 189.

(C 18099) S

LIVROS 
— Liquida-se com urgen-

cia e por todo o preço um "stock"
de livros novos sobre psychismo, oc-
cultísmo, theosophia, etc, do valor de
mais de ioo contos. Vende-se todo ou
em lotes pequenos. Dá-se commissão
a intermediários. Envia-se o cathalo-
go grátis. Escrever ao sr. Torres,
caixa postal 6o4,_Rio. (C 17907) S

MICRÓBIO 
da syphilis,"destróe-se

com a Syphilina Fourníer; á rua
Uruguayana n. 66, agentes geraes.
_¦_ (C 17070 S

M~ 
UDISTA — Faz vestidos, cha*

péos e reformas, borda a machina
e á mão, acceita vestidos para bordar;
rua Uruguay n. 250 — Andarahy;
preços moderados. (C 18012) S

PAPEL MANILHA
TEM GRANDE STOCK¦

Oscar Rü(l|c
Grande Deposito do Papeii

RUA SILVA JARDIM N. 16
Telephone Central _8ü0
(670J)

ESCRIPTAS AVULSÃÍ
Gunird.i-livros, com longa pratica

de cfivalquer ma|mo de negocio, atao •
Ha esicrip—ua _vi_s.ts a preços razoa-
veis; ma nua dc S. Clifistovão Sj
— lB. dl; Sá. Tombem ensina escri*
pttiração. (C iSi.'j|

MOÇO
Precisa-se paru trabalhar como

servente de pharmacia. Informa
Rua General Polydoro, 2.

(C. 6 S.-i

MOÇAS
'Precisain-sc para trabalhar em

um Laboratório <lc Magnesia fluida,
só servindo com .pratica. Informa
Rua General Polydoro, 2.

CC. 6.828)

AUTOMÓVEL
Vende-se um landaulet, fabri-

cante Lancia dc 20 x 30 HP., á
rua, Camerino n. 150. (C 1794O

EMPRESTA-SE
Dinheiro sob hypotheeas, juros

de 8 "Io, promissórias, contas do
governo, alugueis de predios e to-
dos os negócios. Travessa do 'Ro-
sario, 9, sobrado, com Vigier, de
12 á 1 e 4 ás 5 horas. (C 1S089)

MLLE. 
Duarte — Confecciona ele-

gantes_ vestidos por módico pre-
ço: cm filo forrado a seda, desde
100$, forrado de tecido de algodão,
desde 80$; em linho, desde 60$; em
voile, desde 45$; cm sedas, desde
100* e 120$; rua S. Bento n. 30, 2"
andar, esquina da Avenida Central.

(C 18127) S

MODISTA perita de vestidos e tail*
leur, ensina a cortar e armar no

manequim, «ob medida e por.fiKurí-
ro. Vae a domicilio; preços baratis-
simos. Chamados pelo telephone 2799,
Norte.  (C 17913) S

Com - o uso da
è precí»o rasgai-

os a ferro. Vende-se á rua Urtlguaya*
na n. 66. (C 17971) S

PANARICIOSSantosina, não

PRECISA-SE 
dc dois bons vende*

dores a ordenado ou commissão,

Sara 
a bebida nacional Rouxinol; rua

faranguqpe n. 36. (C 18066) S

PIANO— 
Vende*:

cez, de familia
se um autor fran-
que se retira, rua

Machado Coelho n. 146, sobrado;
trata*se das 7 ás 10 da manhã.

(C 18022) O

PIANOS 
— Alugam se bons, 4 rua

Torres Sobrinho n. 50 — Meyer.
(C 170.10) s

QUEM 
comprar na Casa GERAL-

DES, á rua Uruguayana n. 142,
artigos de sua especialidade: Perfu-
rtnrias, drogas, especialidade* phar-
rcaceuticas, cirurgia, e artigos Oc bar-
racha, recebera lindos brindes.

(6820) S

oxigenada pana 
'.

Crugua
n. 142 — Casa Geraldes. (6Sjo) S

\TENDE-SE 
uma

Vanzelle para
perfeito; 100S000;
n. 32, sobrado*.

bicyclctta, marca
homem, estado

riu do Mercado
(C iSnr) O

"1TEXDE-5E maagnifico piano Pleyel
> dos modernos, inteiramente novo

e perfeito, de particular. Avenida Pas-
sos n. 30, loja de electricidade.

(C i»iio) O
S7ENDE-SE uiaa pwmola com ai* 

gus.as musicas, e ura auto-pia-
cora duas püar**»«: avenida Mexa

(C iSi<6) O

8EMENTES novas dr capim *?ordu-
12.

so*

— Met:des Rattpp & Martius; r
Ouvidor 57. (63rr)

THERESOPOLIS 
on Petropolis

Pequena familia estrangeira,
segada, com dois filhinhos, deseja
centrar, era casa particular, pensão
para os meze« dr janeiro e fevereiro.
Canas a A. B. C, red. desta folha.

(C 17508) S
TfM casal
K/ uma Ht]

sem íühGs, precisa de
sala de frente em casa de

familia de tratamento, cora pensão,
nos segtintes bairro?: — Cattete,
La_.tnje-r.-u, Botafogo. Carta para J.
S. G, ceíte jo—íai. (C tro?.) S

Oura radical
Da GONOURHÉA CHBON1-

OA ou RECENTE, em poucos
dias por processo? mojernos sem
dôr, garante-se o tratame-to. Tra-
tamento pela electricidade 606 *

Si4, 
Vaccinas de Wrigbt. Assem

léa, 54. Das 9 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO ÜOCTlJtt-O, 8 ás
9 —— Dr. Pedro Magalhães.

(C 178B8)

HOMEM 1 MULHER
nOLEilIAS DO APCAHflHO'CE -

NITAL VIAS URINARIA5 TRA
TAMENTO DA.5YPHILI5. APP.
DO «Ht. CIRURGIA EM GEUAL

Dr BARBOSA VIANNA
Da 5anta Casa e de Facul-
dada. Consullorio, RODRI-0
ÍILVA, 6. DE 3 AS 5 TELEP.

— lO-tB CENTRAL —

(4974)

Predio em Santa
Thereza

Vende-se iim por. preço inoilico
consatruceão nova. Rende ;jCo3oim
mensaes, trata-se com o sr. Amaral
á rua Áurea n. j6. (C. 18.1,111

Ouro e platina
¦Prata de 40 a 100 róis a gràinraa.

jóias 'eom du sem fbrÜlhatjtéis, -cajjtc-
lua da daiixia, iKaonomica e dc casas
dc Ipénhofcls oosn_inain-si<a nn cusi
iliie 'mcHior' pagii; A iriía llitenoj
Afres n. 216 (antiga Uo Hospício).

(C 18103)

Pedidos a

Murias & C.
Senador Euzebio, 36

(C 57P3)

Bolsas e meias nhoraI-
A casa David Ferro, rua 7 Setembro,
124, recebeu as mais bellas nòviiloael;
(1505)

Preservativo ilu erysipeln
Formula do Professor Dr.

CARLOS DE FREITAS
Deposito geral: Pharmacia [
Moura Brasil. — 37. R" .
Uruguayana, 37. U") \-

Guarda-livros em 2 mezes
Curso de esciripluiraçãlo commer-

ciai do prof. B. Rjchairíd, a abrir
no próximo mez. Licções em par-
ticular desde já. Acceita tambem
ahunnos em iPelropotis; 71, rua,
•Maju-lty, Mangue, Tel. Norte 5441.

(C 1S148

PETROPOLIS
Aluga-se uma casa mobilada, para

pequena familia, por 4 ou 6 mezes;
á rua 14 de Julho n. 481. (C. i79uo)

FAZENDOLA
Vende-se uma distante da villa

de S. Geraldo, lcilometro e 1J2,
com 300.000 metros quadrados de
superfície, boa casa, agua de Fri-
burgo, grande campo, vitellas Tau-
rina e creoulas, carros e bois, ...
10.000 laranjeiras produzindo e mui-
tas outras fruteiras e estando mais
da metade do terreno cm capoeira
grossa. Para tratar á rua Coronel
Tamarindo, 27. S. Gonçalo, ás ter-
ças, quintas e domingos.

(C 18040)

AVISO
CARTAS DE FIANÇA DE MI-

GUEL SAUAX
A viuva de Suguei Sauan pede

áquelles que asão portadores de car-
tas de fiança firmadas pelo fina-
do Miguel Sauan a bondade de
as denunciar ao seu advogado dr.
Jorge Degoth Fontenelle, á rua do
Rosário, 159, sobrado. — Rio, 20
—n—1018. — p. p. Jorge Degoth
Fontenelle. (C 18065)

Pensão Jarina
Bons commodos para familias e ca.-

valheiros; ma Silveira Martins n. 1&4-
<C. 17952)

Quarto mobilado
Precisa-se de um com ou sem pen- j

são para ::m senher «.olteiro, em logar j
saudável e còm bastante agua. Res- j
poila -nh "R. R. neste jornal.

(C. I792B) I

MACHINA DE BORDADOS
Vemdle-se nina nova, para P":: '

de cadeiia; largo de S. Francisco
de Pamla, 6, i° andar. (,C iSij*'/

SRS. MEDICO
Aluga-se bom consultório pnr

100$ mensaes; na r. Uruguayana',
3, i" andar. Ilu lelephonc, electri-
cidade e salas dc espera.

(C 18043)

Bordados - Riscos
lE.xeoma-i-se atodbs <is borifrtd-7'

niodennos, fazem-se riscos sobre, (ia-
pel « fazenda, barato c í.ipii'-'-
Lautto de .São Francisco dc Paula
n. 6, i° airMar. (Ci8i3'j

PÃPEIS~PINTADOS
Pnra todo o preço. Ourives, 59 -1
A G. d'Almeida Tel. N. 3275-

(475"

•ITUBERCULOSE
o melhor meio de saber se um

I doente é, ou não, tuliercillüso, c
I mandar examinar-lhe o escarro*
lO DR. RAUL ROCHA í.iz esse
I exame por 2o$ooo — SETE DE
I SETEMBRO. 162, das 2 ás 5
Ihoras. Tel. C. 1125. (6Si;>

¦¦¦hbbhhi^bbl';::."- -'-

EMPRESTA-SE
i.ooo:ooo$ooo sob hypotheeas, .1
ros de 8 °|*J comprando-se área
de terrenos bem localizados. Tra
vessa do Rosário, 9, sob., com ^!

gicr. das 12 á 1 e das 4 ás 5 !•••'
(C 1S0SÍ

FAZENDA
Vendem-se 2 perío da Capitalf «

muito matfo. hoa queda <d*a^'?".
mães, lavnura, etc. Uma tem $Q
queires, outra 16: informações J»r
vor com o 'Sr. Ãloneró, rua S. .
n. 57. (C. iSo;

pianõ^pWoTFsteck
Vende-se um quasi novo. c

pouco uso, c uma peça ¦riquis*?-"
e importante: vendendo-íe

bem 300 rolos, de musica pira
mesmo. Trata-se na travessa
Rosário o. sob., das i! í i e »
5 as., telejah >,*. 59I.7. cotn Vig»'

ÍC *ÍS3

MfiTíí n
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FitfRO
FIEL

0 MAIS PRATICO E
HYGIENICO

Approvado e recommen-
dado pela Exma. Dire-
ctoria de Saude Publica.

AGUA SEMPRE FRESCA
O unico filtro dc resultados

práticos e duração inunda
V venda nas mais importan»

.ea casas de louças e ferragens
e especialmente:
CASA .VIANNA — Ouvidor,

56. Tel. 1268, N.
AGOSTINHO FERREIRA ft

IRMÃO — R. 1» de Março
n. 10. Tel. N„ 17.

J. FERRER & C.« — R. da
Quitanda 48. Tel. C. 1026.

ALBERTO D'ALMEIDA &
C* — Avenida Central 99,
Tel. N. 47J.'

FREITAS COUTO & C. —R.
dos Ourivc» 33. Tel. N. 2134.

CASA MUNIZ — Ouvidor 71
—Tel. N. 4170.AO JUDEU ERRANTE — R
do Rosário 163. Tel. N. 2456.

RICARDO AUGUSTO BIA
TO — R. dos Andradas 79.
Tel. N. 50,19.

BARBOSA & MELLO — R.
do Hospicio 154,

FABUICA:

CASA FIEL
J. R. NUNES

UUA 24 DE MAIO 162.
Telephone, Villu 41.

sc para qualquer
Brasil, devidamente

CASA FIEL
650)

• i-jCTiirjMwr*^^^ . ;f .vMiua-v f-_i^»s.^__r^"^- ¦ n^Wf^^WW^^^'' *_ "f**T"'""T  " """¦ "" "" 
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Usem
í-V-fl-I»

0rI.ElH0R
pFoRTiFicANTE Geral[f?k DÀ V/DA-:\tt DÀ VIGOR"

. $ DÁ SANGUE FORTE.

bom quarto
P ou nula" com pensão, éiiiVii.de

solteiro. Car»

'*_ *$wjs.
TO

_T**V» .

família, para um moçp «oltciro. Lar»
rUaH.C., caixa _ Corre^iS;,.

rvUAK.O — ATiigã-õ um com pen»
(ci são, para casal sem filhos ou rn»

KÜrA"""" 
lti0(_r.^3.'JK-

Leme, CopaGabanã e
Leblon

ALUGÁM-SÈ 
quarto e sala, na rua

Jardim Botânico n. 161, mobila»
dos'ou não, entrada independente 

^ 
m

ALUGA-SE 
um predio com a quar-

tos, a salas, cosinha. despensa, fo-

lomi.T. lounn:.

LUGA-SE um predio com
._, tos, a salas, cosinha, dçsp'
gão a gaz c a lenha, luz electrica, em
logar muito saudável, c com grande ter»
reno com arvores frutíferas; junto ao
Hospital de Marinha, ladeira Vil a Ri-

lnn.l velho: trata»se 110 mesmo.

(6097,

A LUGA-9E uma moça  hespanhola
do confiança, para pensão ou lio-

tel, com praticai trata-se na rua Fer-
reira Vianna n. 69, caSa 3. _•'_

CC. 17.744-) O-

Remcltein-.se
ponto do
embalados.

Pedidos

VENDAS EM LEILÃO

,.«de penhores*
EM 59 DE NOVEMBRO

. Delgado, Silva & G. -
179, Rua 7 de Setembro, 179

Roga aos srs. mutuários
reformarem até a véspera
do leilão as suas cautelas
vencidas. (C. 17377)

LEILÃO DE PENHORES
üm 21 de novembro do 1018

A. MOTTA & IRMÃO
5, ltecco do Rosário, 5

dns cnilclns vencidas, podendo
os srs. mutuários rcformal-ns
1111 resgatadas até a hora do
leilão. (O 15718)

Amas seccas e de leite
PRECISA-SE 

dc uma boa ama sec-
ca, para uma creança alo 2 annos,

que seja carinhosa, assolada c que
não üeja idosa *e uma copcira c arru-
madeira, á rua , General Canabarro
11. 339. (C 1688.)) A

PRECISA-SE 
dc uma ama secea e

urna copeira c arrumadeira, dan-
do boas referencias. Paga-se bem, des-
ale que façam o serviço a contento.
Praça Serzcdello Corrêa 2 — Copa-
caliana. (C 17637) A

PRECISA-SE 
de amas ale leite; á

rua Marquez dc Abrantes n. 48.
(C 14753) A

LEILÃO DE PENHORES
Em __í de novembro de 1018

A. CAHEN & C.
22, KUA _ABB_J__

DE ALVARENGA, 22
Ca. 111 fundada em 1876

Tendo dc se fazer leilão, no dia,
_ ile novembro, ás 11 1.2 lioras
ila manhã, dc todos os penhores
vencidos, prevenimos aos srs.
mutuários que podem resgatar _ ou
reformar as suas cautelas até á
referida bom.

Esta casa não tem filiacs.
YKl.l. _0IT1____I_ *& c.

Succcssorcs.
(C 13418)

¦— - "..- .

Leilão de Penhores
Em 27 de novembro de 1918

iRECISA-SE dc uma aina secca, a
rua Natal n. 39, próximo á rua

D. Carlota — Botafogo. (C 17434) A

OFFICIAL 
de alfaiate — Precisa-

sc bom artista para toda a obra,
para o interior. Informa-se a rua
Buenos Aires n. 97. (C 17611) a

PRECISA-SE 
dc uma copeira c

arrumadeira de cor branca, para

Seqticna 
familia. na rua Almirante

onçalvcs n. 50 —¦ Copacabana. Pa;
ga-se bem. (C .17586) C

3JKECIHA-SE 
dc uma copcira para

. casa dc familia; rua Visconde de
llnmaraty n. 103. (C 17609) C

official
PRECISA-SE 

dc um
meio official dc bombeiro;

Paula Freitas 11. 3o (obra).
(C 17813) d

PRECISA-SE 
de uma moça branca

ou de cor, para o serviço dc uma
pequena casa dc familia; á rua Dona
Romana n* 87 — Engenho Novo.

(C 17793) O

AII/UGA-SE 
um grande quarto a ca-

sal sem filhos cm casa dc pequena
familia; na praça Tiradentes n. 11, 2°
andar.  (C. 1*3.995-) '-'•¦

dc... duas salas
faiate ou officina. Rua

Setembro n. 491, loja.
QC. ,i7.'8o2.) _¦

A LUGAM-SE para
Sete

RHEUMATISMO
as dores dcsapparecem

cm 5 minutos.
LINIMENTO MARINHO.

Rua 7 do Setembro, 186.

(1070)

A1.LUGAIM-SIE bons quartos de 45$
6;'$ooo, a moços do coinmercio

cs sem fillms; rua do Mercado
34; tem telephone

CC. 16.973.) E-

^/PARA"CONVALESCER DA "GRIPPE".
foe.oinm.nila-se o uso do VANADIOL, P°r Ber ° n,elh0,;.
fortificam, geral" Tonifica ' o avatema nervoso,
estimula o apnetilc, alimenta o sangue, restaura as forças e engorda
alguns kilos. - Pese ames rtç usar e 1 m_ depois pode vei a
difleicnca. 3 vidros basta para fortalecer-se bem. - Nao tem aien

^NAS.PHARM»CI*S_E_OBOGARIAS/
(6099)

f 
^FIGODINA 

j
I Poderoso regulador .do fígado, I
v rins, estômago e intestinos. '

!A 

FIG0DINA evita a nppendi» I
cite -.Tubo 1Í500» 1

Nas pharmacias e na -_&_ k
HUBER — 7 de Setembro, 6i. I

(5973)

Catumby, -Estado

Rio Comprido
AL-GA-S,15 

a casa d» rua , A{fon8°
Cavalcante n. 158;.as claves-.es-

tão no n. 163; trata-scç a rua do Espi»
rito Santo n. 49. «erreo. , _„ « v

CC. 16.948.) *»

ALUGAM-SE 
quartos novos a 28$,

30$ c 35$. á Ladeira do Bar.
rozo, 2 antigo, cm frente ao n. s7.
perto da Saude e Gamboa. _ . . T

LUGA-SE uma casa páTa" familia
com 3 quartos. 2 salas, varanda,

por ioo<; á rua Sara n. 12; trata-se
rua Uruguayana n. 14. (,«-• I75I . •

Saude, Praia Formosa
e Mangue

PRECISA-SE 
dc um rapaz para

servente de pharmacia; no largo
do Tanque n. 6 — JacarépaRiia," • (C 17783) D

Cozinheiros e
Gozinheiras

ALUGA-SE 
uma senhora para la-

var ou cozinhar cm casa de pe-
quena familia. Não dorme 110 aluguel;
trata-se na rua General Caldwell nu-
mero 1S6. (C. 16918)

OFFERECE-SE 
governante perfeita

em cozinhar, coser c todo servi
ço da casa; rua da Passagem 241.

(C 17815) B

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

que lave alguma roupa; rua Fran-
cisco Muratori n. 39. (C 16941) B

J. casa dc um casaí, que seja de boa
condueta; rua do Lavradio n. '85.

(C 17774), «V

IA'S 

REFEIÇÕES...
Um callx de

Gnaranesiu
(614)

PRECISA-SE 
dc um copeiro c para

mais serviços domésticos; a rua
Conde de Bomfim n. 765. Ordenado
45$ooo. Quem não estiver nas coiv
aliçBes não se apresente. (C 17531) C

RECISA-SE
da a confiança,

nm doente,
Botafogo.

de um homem de to,
.a,, para tratar dc

â rua d'Assumpcao 60—
(C 17804) D

ALUGA-SE 
11111 quarto para moço

solteiro, com optima pensão; ave»
nida Gomes Freire n. 92.

(C. 17,789.) E.

ALUGA-SE 
a cavalheiro boa sala de

frente, com ou sem pensão; predio
a.vo; rua Buenos Aires ri'. ,196.

(C. I7-73-*.) 'E.

A.Ul.,. 
- .

a rapaz; trata-se na rua do Hos-
plcio n. 5 . 2' andar.

CC. 17.84a.) .,

ALUGA-SE 
por 80$, a senhor que

goste do socego, um quarto bem
mobilado com roupa de cama, luz e
limpeza, casa nova, entrada índepen-
dente: rua Senhor dos Passos n. 236,
sobrado, junto á praça da Republica.

(C. 17.846.) '-»
LUGAM-SE commodos e boas sa-

Ias mobiladas em casa seria e con-
fortavcl, á avenida 'Mem de Sá n. 79.

(C. 17.780.) E.

ALUGA-SE 
só a familia de certo

tratamento, um pavimento mde,
pendente; com ' 2 boas salas, 3 amplos
quartos com janellas, saleta de banho
com banheira esmaltada e bidet, cosi-
nlia o todas as commodidades, quintal,
luz electrica, etc.; rua Nery Pinheiro
n. 103 A., Estacio de Sá; preço 145$.

ÇC. 17.841.) J-

O maior centro de musica do mundo nnte.ro
_.Srula tio Milão _ considerado como o berço da operai mas a,grand. «brica dn Viciar, cm Caii.dci., N. )., _.J_ \

da A., _ o lon-ar oiulo sb produz a melhor musica do mundo.
i A esta fabrica vem constantemente uma procissAo interminável, cõmpostu das mais af,u,.;.,l;is notnbiluliulra muM-

caes oi ie sc conlieccm, cujos nomes esmaltarão para sempre as paginas de ouro da historia da mufica. I '....|.; v.i.r

Caruso. amanha Aida, Atriato, Bori, Calvé. dc Corgoza. Destinn, 1-arrar. Gads.i. Uuek. I; empei, I!
Martinclli, McCormack. Mclba, Ruffo, Schumnn.n-Mcmk, Scotti, Senibnch
ou Tetrazzini, ou entao um grupo delles com o fim dc fazer uma libra,

primorosa como o ".Sexteto da Lúcia." Aqui vem Pnderçwski, üljnan,
Kreisler, Sousa com a sua banda, ou qualquer outra orgànisacilo musical
de grande fama. iü

, Os Discos Victor de todos estes celebres artistas—une constituem
"o resultado das suas visitas aos Laboratórios dc yrava. his da Victo» '

sao thezouros musicaes que revelam a arte sublime com que a iwt.tir.an
os dotou aos amadores de musica cm totlas as partes do mundo..

Os Discos Victor representam realmente o progcss,o notável fciui
ua arte de gravar discos, que tem dado à Victor o grito dc su.>r.-.r.iu i:i.^

í-que ocupa, cm vil-tude dos melhoramentos que tem alcáií .iido.'
- w,, Temos Victors e Victrolas em dezcseis modelos diferentes.

e q.alquer revendedor Victor terá muito gosto cm ll.i'_s mostrar
e em lhe tocar qualquer musica Victor que deseje ouvir

"- Escreva-nos hoje pedindo os lindos catálogos Viotur illusuiiüos.
Victor Talking Machine Co„ Camden, N. J., E. V. Jt A.

.'?

ü m\\
__*«___/

^H_9Ü_b^.
\k.-"'_

«_8_s*^li.
CARUSO^

/%ÍK_*'' 
'

tet_'azzini

'!-'¦i

Vfli' .

1 
"*" 

#•

MELBA 
^53&

KUBEUK v

Aviiu Importante. Os Discos Victor podem
scr tocados sem receio de ser estragados, e
dc forma a dar completa satisfação, unira»
mente com ns Agitt/tns Victor 011 as Agulhas
'Atiiis-làncí em ciuiibiiiüçiiocoin as Victors
s Vidradas. Os Discos Victor não podem

scr tocados rom pcrlciçtto nas ma-
chiiiiisqiic teem pontas reproduetoras
ii* <Í*iiiiii'iiic ou doutro material.

',#'.' Exija sempre a f.-iinosa itiari.
i!a fabrica Victui. 'A Vnis do

í,'' Dona'' Esta niiiica éiicuiitra«ie
Wi; cm tudas as Victnrs, Vicirnlas c
5!jí Discos Victnr. sendo miv 'g?i*ijitia

,-^f; dc (pialiiladc siiporinr a
protegendo«o conlia subs-

_-?-_-5-i__\

miW'

% tW*

RUFFO

FARRAR

ALUGA-SE 
a casa ala travessa

Vista Alegre n. 20 Catumnj» com
dois quartos duas salas e mais dc»
pendências com luz electrica. a

magnífica' casa

ALUGA-SEvessa Dias da Costa n.
andar térreo da tra-

8.
(C 17703) E

ALUGA-SE 
- 

rua Conselheiro Pereira Franco
n. 106 (Etacio de Sá), própria para
familia de tratamento; as chaves no
armazém. (C. 17599) J

Haddock Lobo e Tijuca
Ã_T)__M_-. 

os prédios de sobraalu
, com magníficos dormitórios, pro-

prios para fainilia, jardim, entradas ao
lado e pequeno quintal; no prolonga-
mento da rua Mariz e Barros ns. 517
e .519; trata-se 110 n. 514. em frente a
rua Barão de Amazonas, onde estap as
chaves. -¦• 

'"¦'°«9_._j_

A"_UGA»SE por 150$ a loja da rua
_% Haddock Lobo n. 6a; as chaves ao
lado. *¦<-*• '7*349») L.
"Ã 

L--A-SE á ma Haddock Lobo
A. 417, Vm quarto com pensão a
um casal sem, filhos c de respeito.

(C. 17.43)

un
•.'••', lilllKfíVS. _lli__B--_-_

I''m 

^^^a^"—ÉA >j_?*»':?*'.'(•''t ;¦» v.*»-'' ' '^ r ll
... ^*_. «' f*j-,J--T'*>-. *>¦ . ... .. 1. --'

,'f

A'HJ.A-SE 
em "casa de família,

uma linda sala de frente, com ex-
cellentca moveis, para casal ou cava»
lheiro de tratamento, ltua Cattete n.
104. QC; I7-775-) G«
ALUGA-SE quarto de frente inobi-

J\ lado, com luz electrica, roupa de
cama; rua Cattete n. 5-

(iCi 16.965.) G.

A LUGAM-SE bons aposentos,
-f-*- próximo aos banhos do
mar; esplendida cozinha, es-
merado asseio na Pensão Alen-
car. Praça J. Alencar, 8.

(O 17688)

a caca da rua Oliva
_aia 61 fundos. Treço 3o$ooo;

trata-se Largo Cascadura 3114.
(C 17550)

ALUGO-SEMaia

L. lionthier & C."
HENRY & ARMANDO .

SUCCESSORES
CASA FUNDADA EM 1867
45 - RUA LUIZ

DE CAMÕES — 47
Fui. m leilão dos penhores

vencidos c avisam nos srs. mu-
tiiarios que podem reformar
•ju resgatar us suas cautelas
até n véspera do leilão.

(C 17267'

Leilão de Penhores
Km 21! (lc novembro de 1918

J. MENDES & CIA.
Iti'1'co do Rozario, O

Fazem leilão dos penhores ven-
CÍdos, c avisam aos srs. mtitua-
rios que podem reformar ou res-
f-tar as suas cautelas até á hora
do leilão. (C I7537(

Leilão de oenltores
!'M 29 DE OUTUBRO DE 1918
*S, Ilun Luiz do Camões, 60

J. LIBRRAIi _ COMP.
Fazem leilão dos penhores ven-

«'idos, c previnem aos senhores
mutuários" que podem reformar
suas cautelas até ás 12 horas.

(C 17633)

Aos convalescentes que ainda
LUGA-SE uma saia de frente mo-

__. biliada com pensão a cavalheiros
decentes, á rua do Cattete

(C. 17570)
dc

ALUGA-SE, 
em casa

bons «juartos com pensão,

Cônsultae o vosso medico de confiança e elle vos
dirá algo a respeito do importante valor «terapêutico
destes poderosos medicamentos que entram na com-
posição do Vidalon.

QUIM- BOLA - COCA -PHOSPHORO-C&KBLLA-
No presente momento, om que a grippe (influenza hespanhola), atacou sinão

na sua totalidade, pelo menos uma grande parte da população do Brasil, constituiu-
sc uina Òppprtunidado para que os PRODUCTOS DE VALOR surgissem aos olhos
do publico pela larga indicação da distineta classe..medica. . ,'

Dentre elles, convém dizer-se para conhecimento do todos, oecupa, agora, uma

posição saliente o já af amado tônico nervino e estomacal VIDALON, «-U.ia extra-
cção ¦ assumiu as proporções de um verdadeiro "acontecimento no meio do um awul-
tudo numero dc productos congêneres. Fazendo" chegar ao conhecimento dos nossos
mais eminentes médicos ú formula do VIDALON, a 8«a Indicação tornou-se, desde
então, uma necessidade para todos os que foram accommcttidos da Grippe e cujo
estado orgânico, exige um restaurado? enérgico e capaz de prevenir a manifestação
de uma enfermidade muito mais grave. A associação dos seis medicamentos acima
indicados que entram na fórmula do VIDALON. eqüivale dizer: Saúde, Força e
Vitalidade. . .

Vende-se em qualquer pharmacia ou drogaria desta capital e üo interior.

familia,
rua

do CãtVete n. po —• Tel." C. 296-*» „
(C. 17648) G

ALUGAM-SE 
sala c quartos mobila»

dos, cm predio novo, sauctaycl,
para rapazes solteiros; r. Tavares Bas-
tos, 37, sob. (Cattete). (C i670s)G

ALUGA-SiR 
um bom ohalet, com 3

quartos, retrete e banheiro, banho

?uente 
e frio, com pensão; serve para

amilia ou rapaz de tratamento. Pen-
são Villa Russell, teleph., Cent., 44;
praia do Russell n. 64. (C i74yo) G

NICTHEROY
LUGA-SE por 6 mezes a casa da

rua Bôa Viagem n. 133 (com
aluguel mensal i.ioÇ, tendo

3 quartos. 2 salas, cozinha elianheiro,
VV, C, banhos dc mar á poria; trata-
sc no n. 153. ' (C. 17549)

A LUG.
_\ rua
fialor);

COMPRA-SE 
uma casa, nova, com

dois a-uartos, duas salas, cozinha,
latrina, etc, que tenha grande ter-
reno a cinco minutos da estação ile
Ramos ou Olaria, até 4:000$, sendo
-1:000$, á vista c o resto cm presta-
ções-de 60$ mensaes. Cartas (i Wan-
deness; rua B. dc Ubá n. 73. casn IX.

(C 17603) N

\7._NDE»SE 
uma casa nova em To-

dos os Santos na rua Adriano 47
cota 3 lions quartos, 2 boas salas c
despensa, quintal todo murado constru-
cção solida e vistosa por 10 contos in-
¦forma-se no vizinho; (C i<i994)

(IASA 
— Precisa-se de uma vasta,

J com seis q|iartos pelo menos, sa-
Ia de jantar e todas as aceommoda-
ções indispensáveis em rua transver-
sal a do Cattete até o largo do Ma»
chado. Dirigir carta a Madame Lucy,
rua Bento Lisboa n. 80, sob. Teleph.
B. M. 520. (C 16998)

PRECISA-SE 
ale perfeita cozinheira,

que durma 110 aluguel; na rua
Raalainncker 11. 13. (C 176281 U
¦pREÇIZ_.I__A-S_ dc uma perfeita co-

zinheira pign-se bem, Silvo Ma-

_.-• 
8-'" (C. 

16897) B
-pRECISA-SE de uma

que seja perfeita, para o bairro
de Botafogo, ™" '

cozinheira
airro
Tres

Boccas n. 15
Trata-se á rua

— S. Christovão.
(C 17651) B

Leilão de penhores
-in 2. dc Novembro de 1918

DIAS A- MOYSiíS
4. Rua Barabara de Alvarenga
Fazem loilâo de todos os penho-

res vencidos e previnem aos srs.
mutuários que suas cautelas po-
(tem s,cr reformadas ate á hora de
r'**0"'-.'.r o leilão. (5697)

LINIMENTO MARINHO
preparação dc resinas c
essências do Oriente, cura
qualquer dõr em 5 mlnu-
tos.--R. 7 Setembro, 168.

(1070)

Creados e creadas
CASAL 

estrangeiro, precisa de 37i_
creadas, sendo- uma arrumadeira

e outra para todo serviço. Prefere-se
estrangeira, menos portugueza; rua
Gustavo Sampaio 11. 123,— Leme.

(C 1(1040) C

SOFFRIA HORRIVELMENTE
DE SYPHILIS

O sr. Aristocles Pedrinho,
residente em Cachoeiro de
Santa Leopoldina —- Espirito
Santo — declara em carta de
Io de outubro dc 1913, que
CUROU-SE DE HORRÍVEL
SOFFRIMENTO DE SYPHI-
LIS! com o ELIXIR DE NO-
GUEIRA, do Phcò. Chco. João
dn Silva Silveira. . _ 412)

PRECISA-SE 
ale uma cngommailci-

ra; á rua Haddock Lobo n. 203.
j (C 

1773.0 C
HEC1SA-SE de bõãs costureiras

parti roupas de senhora; rua Vis-
I conde Rio Iiranco n. 38, sobrado.

, (C 17821) D

PRECISA-SE 
costureiras, com ur-

policia; rua da Quitanda n. 24,
1» andar. (C 16956) D

ALUGA-SE 
um quarto com janella,

a senhora ou cavalheiro, em casa
de familia; rua Sete- dc Setembro n.
1712. i° andar. ÇC. 17.799-) E.

ALUG.VU-SE 
loja e sobrado, acaba»

dos dc construir, á r. Senhor
dos Passos n. 234, por 250$ por mez;
as chaves estão na r. da Alfândega
n. 130, esquina da rua Uruguayana.

(C 17444) K
LUGA-SE üm grande sobrado

com uma sala de frente e ttm
Rrande salão corrido, próprio para
sociedade ou fabrica que possa func-
cionar em sobrado, na r. da Mise-
ricordia 11. 50. (Ç. 17542)

LEILÃO DE PENHORES
Campello & Cia.

SUA 1,117, DE CAMÕES, 36
Fazem leilão no dia 28 de

novembro de 1918, dns cante-
Ias vencidas podendo os srs.
imititirrios resgatai-ns ou re-
i'»i-!i::il-:is até á hora de co-
•"'•'.ai' o leilão. (6798)

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo o serviço, em casa de lanii-
lia, 2 pessoas: rua Marquez de Abran;
tes n. 208, sobrado. (C 17757) Ç

PItÉÜISASE 
ale uma mocinha pa»

ra serviços leves e ajudar tratar
de creanças; não se faz questão de
cor: Santo Amaro n. 61. (C 17585) •-

1" 
>REGISA-SE de uma empregada, á

rua D. Julia 11. ,9.__,na avenida
Salvador de Sá.

_. W^_I___H|M
(C 17690) c

TOSSE
Tome PEITORAL —:—
—:; :— MARINHO
Rua 7 de Setembro, 186.

(1070) ^___
A LUGAM-SE uma esplendida sala

.__ e 11111 bom quarto optimamente
mobilados c com excellente pensão,
a um casal o ti 2 rapazes de tratamen-
tu á rua Senador Dantas 19.

(C. 
17707) E

OPTIMA 
sala — Aluga-se muito

bem mobilada, com boa pensão,
cm casa com todo conforto; avenida
Gomes Freire 11. 92.'. (C 17790) E

\ LUGA-SE quartos o salas
-£*«- com ou sem mobilia e com
ou som pensão. Banhos quen-
tes e frios, grande jardim e
chácara, bilhares, lugar san-
davcl, telephone 1052 Villa.
Rua Sta. Carolina n. 21, Ti-
jucá. Bonds Alto du Boa Vista
e Tijuca. (O 16898)

EM 
casa de familia do todo o res-

peito, alugnm-se dois quartos mo-
bilados, com pensão, próprios para
casaes; á rua Buarquc de Macedo
n. 17 — Cattete. (C 17660) G

PRECISA-SE 
de uma casa para pe-

quena familia de tratamento, em
Botafogo ou Laranjeiras ate _joo$ooo
mensaes. Resposta para este jnrnal, a
GOX. (C 17710) G

S. Christovão, Anda-
• rahy e Villa Isabel

bons
ALUGAM-SEpredio novo para
vudeira, de 20$ a 45$
Barros n. 354, bondes de 100 réis.

(C. 16894)

commodos em
família, c la-

rua Maris e

TRLIHOS
DB

20 Kos. POR METRO COMPLETO COM
TALAS E PARAFUSOS

-- T. Escolha e Desvios --
Escriptorio Ho'.

Manoel José da Silva.
Avenida Rio Branco ___. J°—Tel. Cent. 1336.

Telegr. —MISSILVA. —K'o de Janeiro

VE_DE-SE 
nin predio á rua Sena-

dor José lliinifacin, com | quar-
tos, 2 salas, cnsinlia, bom terreno com
13 x 125* bondes á porta, i-incn ininti-
tos da estação; trata-. 11 mesma riia.
n. .81, cum o proprietário, Est. de lo-,
dos os Santos. Preço 8:joo$oo..

(C. if9.ii ¦) N.

\7"_NI)H-S1. um liuiu bsi Facão com
T alois quartos. 3 salas, cosinha, llllí

electrica, asila chciiindã; tem .12 me-,
tros de frente por 50 dc fundos, ter-
reno Indo arborizado, com arvores
fructiíeras; está livre e desembaraça-
dn; pura ver . tratar á listrada do
Engenho da Pedra n. 266, llomsuc-
cesso. (C 16038)

V" 
E>_)ilí-SE na Tijuca um 

"bom 
ter-

reno com 91 x :*3, com 24 casinhas
antigas que ainda rendem 600$. á rua
Pinto dc Figueiredo 11. 341 trata-se na
mesma 110 n. 8.

(IC, 17.582.) K.

prédios novos,
para ne-

Rocio, próximo á praça da Bandeira;
pura mais informações com o sr. Fer-
nando, na run 'Senhor ilos Passos n.
67, casa de moveis, negocio directo.

(O. J7...5IQ-) -X.

%rii.Nl)lí-SKVn
tos) 11. 174, • com Iti/ electr.c.i.
plantado e enm muitas «.c-oiumoíla-
ções, c tem 108 dc fundos; trata-se no
mesmo. . ('«- is?"' |S

\PENDI. 
r.SE tres

sendo um de esquina

predio na rua Tc-- San-
todo

ICARAHY
Aluga-se bem perto da Praia uma

casa mobiliada o familia dc tratamen.
lo. Informações com L. G. de 4
às 5 dá tarde, rua 7 de Setembro 184
"Sápatnria da Moda".

(C 17271)

ILHAS
ALUGA-SE 

011 vende-se
¦

predio
moderno e confortável da praia da

Freguezia (rua de Cima 11. 41) ilha
do Governador; trata-se na rua Affon-
so Penna n. 81; telephone, Villa 522.

(C. i'5.;6o.) X.

COMPRA-SE 
11111 terrei. 1 .emCopa-

cabana, rua trnnsvcrs. ^tropos-
Ias, a O. W. S., neste jor,

(C o) N

predio da rua
Pcrcin Nunes 11. 107; trala-se â

rua llenjamiii Constant 11. 116.
(C. iS.Qii.) N-

-yE.\l>i;-Sil!L.o bom

(-OMPRA-SE 
ou arrenda-se Slltn

J barracão próprio tuna guarda r_»
automóveis. Tratar com Uasta, das j V
ás 4 da tarde; rua S. Pedro ri. 33.

(C 17777) S
-OMPRA-SK um terreno 011 casa

J velha, próximo á cidade. Cartas
L. S. P., neste jornal. (C 16962) S

COMPRAM-SE 
prédios para mora-

da, de qualquer preço; na rua dos
Andradas n. 8, loja. • (C 1766,1) N
-\ri;NI)lCM.Sl'; terrenos a 50$ c a

V 150$ por lote, a dinheiro e a pres-
tações, cm S. Matheus, linha auxiliar,
com j. Campos. (C 157.Í0J N

ALUGAM;SE .uma boa sala e um
quarto, mobilado ou não, com en-

trada independente, a cavalheiros se»
rios; para ver, todos os dias, até 12
horas, r. Conde de Bomfim n. 526.

(C 17211.) _

RUA 
do Bom Pastor 11. 3o»A —

Alugam-se casinhas para peque-
nas familias. Não se quer pessoas dc
cor— Fabrica das Chitas. (C i6946)K

Lapa e Santa Thereza
ALUGAM-iSE 

dois quartos juntos
ou separados, bem mobilados, á r.

•da Lapa n. 96.
CC. 17.000.) F.

ALUGAM-SE 
bons commodos em

casa de familia com todo o con-
forto moderno: á rua da Lapa n. 70.

(C. 17695) F

ALUGA-SE 
em Santa Thereza, nia

de Santa Christina n. 1107, um cs-
paçoso salão com vista para a bahia;
bonde dc Santa Thereza.

OC. 17.858.) F.

alimentos lo ilagio nojento o iotai
____5_____uJb^f A'JLi_c_-i_d

OO M

KILANDRY »*

A vossa casa ficará livre desta praga em tres applicações!
As baratas comem, morrem e seccam !

Náo ha fedor dos cadáveres, nem perigo de intoxicação
para gente e animaes.

2. ~ Em *oda a Parte

ÉirAU CONFORTABLE" Rua 7 de Setembro,32 |
SORTIMENTO COMPLETO DE MOVEIS A PREÇO UNICO (4IJ7) f

i3i^_*i5_X»__l_i_-i«>b*l_iS*^

PRECISA-SE 
dc uma creada para

serviços leves, em casa dc casal
sem iilhos; Voluntários da I .una
n. 375, casa 111. (C 1606.O C

para

_i.

RECISA-SE
casa di

be tri

de

io Comprido.

uma creada .
11111 casal sem filhos. Pa-
rua Campos da Paz

(C 1690.. c

Implorando a caridade
. AilAMCIA. viuva, com 68 anno,

ANGELA PECORARO, viuva, com- 'os de edade, completamente
pjralytlca:eéci

Pn'-NAt_DlNA.''
CARLOTA, polir

ANNA DÒ AMARAL, viuva, cega' atem disso doente e sem ninguém-'!-. companhia, recolhida a uro

-ÃNNA EMILIA ROSA, pobre ve-
-¦ dc edade;

annos;
bre velhinha sem re-

"ELVIRA 
DE CARVALHO, pobre¦SCR. <- ifni amparo da familia;

Í-NTREVADA, r. Senhor dc Mat»
V1 *- .14, doente, impo. .ibilitada

'•'.bilhar, tjndo aluas filhas, sen»
V^" toberculo-a!

.; í-ANCISCA. DA CONCEIÇÃO
-¦vROS, cega de ambos olhos e

JOÃO DA CRUZ — Menino cego.
tV*»»?0 e-mT:<í'>' 5Cm recursos;

ÍZA, v:uva, com oito filhos me

1JREC1SASE. rua :
Riachuelo.

ale uma creada,
, 244-
(C 17490) C

PRECISA-SE 
dc uma creada para

casa de familia; na rua da Al-
fandega »¦ 250-.*., sob. (C 17683) C

nr
B Run 7

PRECIS.A-SE 
de uma moça portu»

gueza. que seja séria e fique no
aluguel, para serviços leves de um ca-
sal sem filhos; avenida Mem de Sá

sob. Telephone 3,..., Cent.
. (C 176116) C

e_nprccaJa

A LUGAM-SE dois __agmüc_5 cem-
j\. modos bem mobilado»,, a suai
ou cavalheira» de probidnder rua Eva»
riito da Veiga n. xi- (C 17702) E

VUARTO Aluga-se
Q'__rangtiape n. 28 — Lapa;

rua Ma»

moços do commercio
de tratamento.

11. 1.10,

PRKCJSA-SKpara loilo
sal; rua Goyaz n.

PRECISA-SE 
de bon.*

bombeiros- funüciros; .

de uma
1 serviço de um ca- j540 — Piedade. j

(C 17616) C j
. çlíiciaes; ; d„rua Vas

A -UÜGÃ-SB um *{_art_. mobüadij cnai
A. to-lo -conforto... só a. rapazes «io
comaietxm: av _ í_--.m _.. Freire, 117-

tC 17333) .

ou cavalheiro
(C 16368) F

% LUGAM-SE ii_«
_X quartos sem pensSo

'45-

an:j___t__
rua do Se-
(C 175^8)

uma só fricção dc
LixisrEvro * *
* * * MARINHO
O desapparece. -••

dc Seti... ro, li"

co da Gama n. 166. (6803) D ! A LUGAM-SE ata ,de ,fettte =
__,--- - — , —. — - jl\. q-»artn. an ciso de f-un-lia; ma
TTM rapaz com bem pratica em ga» , & -0,^^, „. . x. andar.
U binete dentário e prothese, dese»

ia uma melhor collocação. Cartas J ¦
neste, a M. R. (C 17547) U

__ mv) K

S-.l

tlO/0)

Empregos diversos
\ LUGA-SE uma moça i_ra n

JX. rumadeira c vas«r. roupa. Quem

Casas e commodos
centro

ALUGAM-SE 
quartos com pensSo.

cm casa de família de ¦¦tratamen-
domicilio. Praça

(C 17866) E I

Catarrho dos pulmões
Cura rápida com o

PEITORAL MARINHO
Rua 7 dc Setembro, 186.

(.10/0)

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

\ LUGA-SE uma boa arrumadeira,
_l__. ou copeira, para casa de fainilia
de traatmento; na rua do Rozo 76.

(C 17869) G

ALUGA-SE 
uma sala de frente na

parte térrea da nia da Passagem
n. 266. completamente independente,
pana um casal que trabalhe fora. ou a
uma senhora viuva.

(C. 17.827.) G.

„ CBASHLET & CO.Depositário;

Grande

\;ri];*v. mO-Si. em Ipanclna. um predio
V novo apalaccl.-ido, que ainda nao

fni habitado; trata-se pelo telephone n.
Central 2.1S2.

(C. 17.621.) N.

VBN.E-SE 
uma casa cm Mendes,

li. do Rio, tem S coiiiparllinéntos;
c 4 mais 110 porão, agi in, luz electrica!
tanques, lianlir.iro, 2 W. C, bondes fi
porta e distante da estação 5 niiinitos;
trata-se á rua da Estação n. 44, csla-
ção dc D. Clara, alas 7 às 12 lioras.

 (C. 17.6,17.) N.
"jn;X!l)E-_E 11111 predio com dois pa-

V viincntos independentes, para fa-
m,'ia nu liara renda, cm frente ao Caes
,|0-"urlo, predio iio_vo;_iiifo™a-se -

trtitaísf
da QlK ..
ms.

trtitave com ° sr
nda n. ia

A. Ze
da 1
(C.

_n_NI 5. «SÉ a casa da rua
V Silvi n. 3-*, Botafogo; trala-sc na
„,«-,,» _Ç_i L__i___i_

V Í.L\tl)Í''*'-^l- um pretlio com
tos,

ilíicr, a ru»
|.* ãs 5 ho-
7.519.) N.

Visconde 'T-'M

ü , m
1 i>ü*i*- Ji.!

i
parte, perto

n-ala-se í°"> i _sr
Arcos n.j 6-i ,la0
diários
17. IWÍU

T o ho
para f.nr
Guimarâí

.Imiiilc dc mu reis paril.íoda
Ia praça da ,B.7nj,.ira;A.qtlitip a rua dos¦ acccitjc. intcrnie»

(-'¦.,-7..f.t4.) N.
5-SE pnr 7:í,'jS ou aluga-se
11 armazém^ com commodòí
lia c boiii-quintal, á r. Silva

i, 39—a*abiica das Chitas.
(C 16290) N

uma boa casinha, cm
Vigaiio Cena'.; para informações,
armazém Fernandes. iE' visinho.

(C 1676.1) N

^JTENDEM.SE, 
na estação do' Sapè,

solulierriiua localidade ala Linha
Auxiliar, magníficos lotes dc terreno,
desde .100$, a prestaçSes desde 55000.
Prospeeios são distribuídos nõ escri
ptorio local e na rua da AHkiuilcga
28, Companhia rrcdlal. (.1129) I.

Telephone Norte 3468
abatimento e vantagens especiaes aos

revendedores.
Os commerciantes do Interior nüo pagam frete'.

(5718)

%. • liNDEM.SE cm prestações cosas
V e terrenos, no Realengo, nn Es-

¦roda Real di: Santa Cruz; trata-se
•om o sr. Marques, na Estrada Real
ie S.intn Cruz n. ios; mais informa»
•õe«. á iia d'i Alfândega n. 28, Com:
panhia Predial. •'( 41-i . N

\TENDEM-SE 
em prestaça-ics no En-

uenlio Novo. quasi cm frente á
estação da E. F., niagnificos lolcs de
terrenos. Informações c prospectos n«
Coinpanliia Predial, 28, rua da Al-
fandega. (404a)
V |'.NDI'_M-Jli em pequenas presta-
> ções no alc.ir.ee df. todos, maçni-

iiiagnilico
denominado ** Campo

1 A lLUGA«5E o bom predio da rua
A. (Barão de Bom Retiro n. 803; as |
chaves no mesmo; das 11 horas da ma-1
nhã ás 5 da tarde; trata-se na rua de I
S. José n. 106, loja, com o sr. Cor-I
rea. (C. .6.980.) L. 

|"A 
LUGAM-SE bons commodo», bem

JV. arejados, todos com janellas; tem
luz electrica e muita agua, aueio e
boa ordem; preços módicos; rua Ge*
neral Canabarro n. 44, S. Christovão.

_^ (C 
i?4s7) L

A LUGA»S_ o magnitico predio da

Compra e venda de
prédios e terrenos

rua Pereira Nunes n. 107,
(C i..q_) J

LUGA-SE um __.n_5o*pa_> umA
20$ í rua Maris
d«s de 100 réis.

Barros, 354. bon-
(C. 1689.1)

CASA" Meyer — Vende-se uma
linda e nova casa para grande

familia, com jardim e bom quintal,
pelo preço ultimo de 15:000$, mesmo
junto á estação; ipforma-se á rua Ar-
chias Cordeiro n. 214, das 12 ás 16
horas. (C 17561) N

OMPRA-SE um predio barato,
servido pela Jardim Botânico.

Propostas a O. W. S., neste jornal.
(C 17848) X

ALUGAM-SE 
quartos novos

.i r. Mattoso, 106, bonds de cem

__ LLH
_ri. de

LUGAM-SE perto dos banhos t
(C.

.<5Í
cem

ó53> I

qtnzer
ray, j

diri>a-íc â rua Pinbeiro Guima-
(C. 16900) I *C\. in

luz e limpeza.
! 2* andar.

"A.IA 
EUGENIA, pobreL\raenar rccnr«o para a sua sub-

OFFERECE-SEengommadfira de
tuna lavadeira e

lustro: traia-sc
1 na rua Conde Bomfim n. ..05—Tijuca

(C 16-9-1) D
'AJíTOS viuva, cem 65 annos de j ' . *.T.iver.ente doente dc moles-* "C.r.ivfi»:
1>0A_-CS. viuva, velha sem poder

to — Forncce-.c
dos Governadores

ALUGA-SE 
uma sala bem mobilada;

icm telephone; na rua Azevedo Li*
ma n. 1=0. em frente ao theatro Phc-
nix^_  (C. 17.641.) E.

frente,
independente., enm luz. a um ou ,,

dois senho-e_ de respeito, em ca«.i de • r.a i de ,_.ir. .
d ias pessoas; na rua de S. Pedro n. 4 L-T.A-SK 1
11 ., esquina de Ünignayana. -V Hcnriiue

(C. 17.835.) E. ;

' 
qtiartos com pensão, luz electrica,

1 tc.ephone a preços muito reduzidos.
! Praça José de Olencar 14. Cattete.

(C. 17687)

.16».
1 ro

Av. Rii
ALUGA-SE 

por _
mobiliado. eom roupa de cama.

quarte
Branco, il.

CC. 17607) E

ALUGA»!-SE 
um quarto e uma sala

a casal sem filhos; rua de <S. Oe-
mente n. _6o, casa 27.

(C. 16.951.) G.

ALUGA-SE 
duas salas juntas,

separadas, rara escriptorio;

SUBÚRBIOS
A'LUGA-SE por 75$

__. casa pintada e forrada

! neral Câmara to, a°
Ge-

com frente para
cc. 176 .o)!-:

quarto à Avcr.iò..
Valladares ... sob.

(C- 1.-64;) K

mensaes uma
de novo,

com 2 sa__ j quartos, quarto para
 creado. luz electrica: rua 21 de Abril

ALUGAAl-SE bons e ronfortaveis n. 41. estação Quintino Bocayuva.
__. quartos para familias e cavalbei-1 Carta de fiança. (C. 17-74Q.)
ros. pcns.o de familia. casa cercada de \
grande jardim; na rua Dnis de Dezem-
bro n. ia_. Cattete. Tambem fornece
pensão a domicilio.

(C. 16.069.) G.

PRÉDIOS 
c terrenos — Quer com-

prar ou vender algum ou obter
dinheiro com garantia hypothecaria,
a juros módicos ? Procure Mourão
dos Santos, Ã r. do Rosário n. 161,
50b. Tel. .1166, X., pois tem sempre
compradores, bons negocio, e capi-
tal para collocar; tratando tambem
de negócios federaes e municipaes.

 (C 17401) X

PRÉDIOS

_, em pe*
C-.-.cc df.

cos lotes Je terrenos.,
e novo bflirro denomu
dos Cardosos" Estes são os melho-
re» 'errenos o que são vendidos em
prestações. São se/ridos pelos trens
da Linha Auxiliar, com as estações
' Cavalcanti" e ''Engenheiro Leal
bondes de Cascadura c Estrada de
Farro Central pela estação dc Cas-
cadura. Escriptorio, rua dos Ca_
iosos 35Z- Cascadura. Prospectos
oom plantas, na rua dai Alfândega 28,
Companhia Predial. C41.12) N

"¦HEREZA. pobre cêcuinha sem j-'' o 'ir ninguém;
tUVA DE OH JORNALISTA, I

í1-4 _ aesos. êss^sç^. \

ESPLENDIDOS APOSENTOS MOBILIADOS
FI_l_IAI_ IDO HOTEL, VIGXOFIIA—Diárias desde _§000

W& 13 OJiiLUOJi. ». JT- lüLÜPaOJiJ.. __am_I. 4I83 ¦- »EFf__-_B OQ^TIÍH-TRO _n3_^_Q[g_Ui<,' kl_-.

* "invisíveis" :
S. B. Caridade e Virgem Maria, q

Qualquer pessoa que depois de a\
muitos cuidados com a . ua sau- Z
de, não tenha conseguido meilio- S
ras tatlifatoria-. deve pedir uma m
consulta á Sociedade Beneíiccn- %
te acima, para obter o beueficio #
deseiedo.

E preciso mandar o nome,
filiação, edade, endereço e nm
enveloppe sellado para resposta.
Cartas para a caixa postal 1916»
Rio de Janeiro. (6726) • j

IHMWIWMWMMMI

COMPRA-SE 
uir.a casa de constru-

c;za moderna, com tres quarto*,
doas salas, W. C. no interior, e mai?
scc-nnmodaçôes, jardim, entrada ao
íado e bom quinta!. Serve de S. Fr.m-
cisco até ao Meycr. Viiia Isabel ou
Andarahv. Não se admittem interme-

£ TERRENOS
Quer comprar

ou vender algum ou obter dinheiro
com garantia hypothecaria, á juros
módicos? Procurae J. Pinto, á rua
do Rosário n. 142. sobrado. Tel.
2960 Norte, pois tem sempre com-
pradores, bons negócios e capiiae-

para collocar. (6752) N |
-ITJ5NDÊ-SE um terreno com 19 me-j

? tros de frente por 75 de fundos, j
com um barracão com frente de t.jo* 1
los e cosinha, tambem de tijolos e os j
lados de madeira, com um grande po- j
mar todo cercado de zinco,, com portão jde ferro na rua d. Claudina n. 49, :
(Hocca do Matto), Meyer.

(C 17750) X jAfENDiE-isI. uma boa fazenda, com |

"INVISÍVEIS"
S.t

Esta

li. H.

1
sociedade bencfl-

cente c humanitária, for-
nece meios dc se tratar —
mediante o nome, edade,
profissão, manifestações
symptomaticas dn moles-
tia —— endereço c nm en-
vrloppc sellado para re-
spnsta, endereçados para
Caixa Tostai —1352—S.
Rio de Janeiro. (6727)

VENDAS DIVERSAS
f71ENDE-_E magnífico piano allemão

_....¦_..-.. -,.. .".„. ._..-.... ,.,.,. 1 ' está noyo. com vozes superiores,
. cerca de 800 rezes, informações na , c<:po •_ melai, cordas cruzadas, de par.

cidade de Vassouras, com major Plinio 1 ticular: rua Bar&o de Mesquita n •--

*
',.

Franklin
praga d
1'alace).M.

A LUGA-SE a caca da na (5-_
.Ti. Maia — Madureira. com 3 quar-
tos. 3 sala., cozinha. Aluguel, 80.000;
trata-se Largo Cascadnra 3114.

(C 17."

\ LUGA-SE por iqo? men*__ unia
A b-^a casa i rua 5Í:_ de Albuquer-

iqae. To.cs 05 Santais. cora tres quar- „ 
to*, todos cam janella*. duas salas, co- c;?c0 Jtj ao Meyer, Villa Isabel ou ! Vr_Nl>.->i-. uma casa en Todos
«inha. jardim e quin—1 cercado. Esti Andarahv. Não se admittem interme- * * .antos. pcrlo na estação; infor^.-
aberta ta_.os cs di_. i_ 3 ao meio-dia diários^ Preço até nove contos. Car- j ç*-c, com o sr. Annibal. a avenida K:o
e __4_c ca iveaiii. Rio Branco n.itas para Mario, rua D. Romana 87. I Branco n. i;_ café -S. Paulo.
rst* *4ès__U_S-o_í<_-_s*'' -4_ umL^ •^Saí&s^.L-«.

 ... . s<>7.
Rio com Jovelino _ j bonde* de Andarahy. (C. 17.855.") O.

Rep-jblica 220 (Con_i_ria j *t VENDES!, bom piano allemã.,, com
(C *777D ( *. cepo de metal, corda* crutadas; r.

!Í7ÊÍND_S. uma casa com 2 salas. 1 Barão de Mesquita n. 507. bundes de
V 3 quartos., cozinha, p:a, tanque e i Ar.darahy. (C- 17.S56.) O.

poço, dando boa agua com abun-__nc_.; 1 \j£JfDE*S-í um bom piano Pleyel
terreno de 11X50. Trata-se com Ilurval •. \ q-jasi novo, com caixa de }ac_.
Kamos. na rua do Núncio canto da de , randá, 3 cordas e 7 oitavas, boas vo-
S- Pedro, das i- às 16 boras. ! zes, por 900$, de particular; rua do

(C16027I ! Rezende n. 40. alas 2 ãs 5. _____ (C 17868) O•_!
¦\fEXI>E-SE -_a

v do Areai n.
quitanda na m _
muito barato fa-

zendo b_a neiycio, o jantívo se exnli-
«^ - -^r^f ^isi.fís^sto-* í :

MilTlf A fin
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A senhora quer possuir uns
Lindos
Use a
'(4373/

Pasta Russa i nr
A' venda em tortas as Phnrmacias, Diogarias, e Casas de rerfiimarias do lirazil *

Preço de uma Caixa 8$Ü00; pelo Correio mais 2SOOO
Pedidos a oflgente Ceral J. de Carvalho - Caixa Postal N. t124

lata

y_W ;_wm$Ê$ÊÊÍ!ÊBÊL\ -

ftogsL - o ^HLóiP'HiRS
/faw^w ' ^Stmmt tmSaÊlfiiFLtDmW
mT / iS^fe^tBflKIB^fliuC
t Vai ''xS-S

jK*/ »# I

ViEWDBM-iSR 
salvados de incêndio:

fogões econômicos e patentes; va-
ailhas, tegadores, enxadas para lavou-
ra, i2 por 23$; copas, balcões, armii-
çfies, muitas ferramentas, aço para fer-
ramentas e de tudo em quantidade, pa-
ra liquidar, por motivo de obras; rua
larga n. 178; á beira da -!,ight.

(C 16614) O
.*fTHJNUli-iSK um 'fogão novo parti

I T carvão com 4 furos e forno por
30$ è J5 metros de canno rie chumbo
com uma torneira e um registro por
2o$ooo. Rua Campo da Areia, 5 —
Jacarópaguá.  (.C 17743) O
iX/iENDlC-Sli unia égua inarchadeira' 
[ V de bonita estampa e sem defeito e
muitomansa , preço -200$ e uma linda
pot rança legitima andadura por 100$;
rua eCanipo da Areia, 5, Jacarépagua.

CC 1774=) U
\JTlvN.LWiirSiC uma "Garça" com ai-

uma caixa'de água, r. rCarolitià ri. a8(
casa I, Botafogo, (C 17730) O

yliNDli-Sli 
uni guarda casaca 2

toilettes um colchão de crina novo
é tudo claro, rua das Marrecas 9.(Clí'9,17)

,.Tt7iKN'D.l?-SiI5 unt hom ventilador na' V rua General Polydoro 153. Bar-
fcciro. OC 177.16)

"\7".lvNDI')M-Sli ripas, estti[|ue c canos
T dc chumbo usailos tle diversas grtis-

stiras cm perfeito estado, na rua .Mar-
quez Abrantes 11. .237. Sr. Querido.

(C177.li)

\7 
J5NDU5'SE a preços dc oceasião,' cravos paulistas, enxadas Jacaré

iC 40, machados Colliiis, espoletas
fundo prata, e outros artigos á rua

da -Quitanda 1S6. (C 177911)

OONSTIPAÇÕES
Tqtoo PEITORAL —:—
—: :— MARINHO
Rua 7 dc Setembro, 186.

(IQ7")
UvNDK-SK um fogão a gaz "Ue-
troit Jewcl" em perfeito estado e

uhií caixa de água. v. Carolina n. 28,
listação tio Kocha. (C 16933)
"Ç^lvNÜIÍ-SIv uma bicyclcta em per-

V feito estado, trata-se á rua !Mo-
BUcira, 23, Quintino Bocayuva.

(C 17782)

'*&&:

ALEXANDRE
Jt' o un,wu tônico que não contém nitrato de prata e além de

•dar a côr natural ao cabcllo depois de branuo, extingue-se. a casp.-.
quo é a venladeira causa da calvicie, desenvolve o crescimento a
atuacia* o cabcllo, tornando-o abundante.

A Juventude já conquistou os maiores louvores das pessoas que
zelam pela conservação do cahello, o que o seu fahricanto prova
com innumeros attestados. PREÇO, $000,A, JUVENTUDE não offende a pelle. Foi approvada pela Dl-
rectona Geral da Saude Publica e premiada cora medalhas de ouro
da Exposição Nacional de 1508.

. A'- VENDA cm todas as pharmacias e drogarias do Rio de Ja-neiro e em S. Paulo, Uaniel .i C., em Maceió, Pharmacia Central
(Rua Priinc.o de Março n. 27).

EVITAR AS IMITAÇÕES PEDINDO

JUVENTUDE ALEXANDRE r
Depositário: CASA ALEXANDRE, rua. do Ouvidor 148.

Vii^mMUi^-oc, 
um varejo ue cigarros

bem afrcguezàdo, podendo o pre-tendente trabalhar uns .dias para ver o
movimento; rua 24 cito (Maio n. 140,
estação do Riachuelo.

OC. 17-487.) O.
» j%7BNIDE-'S 15 uma boa besta arreiada

I »T ¦. c uma carrocinha dc duas rodas,
tudo em bom estado; trata-se á rua da
Estação n. 44, estação dc D. Clara,
das 7 ás <ia horas,

(C. 17.6,16.) o,
.•yWDE-iSE por 4:8005 um automo.
I T vel Delahet, trabalhando em bom
estado; umi pianola Rcx, com 50 inu-
Bicas por 380$; rua Lia Barbosa n. 31,Meyer, telephone Villa 695; com o sr.
Azeredo. ÇÇ, ,j___) O.
."ITEIflDE-SIE um piano por .(SoÇouo,
I T optimo para estudo, na rua liarão
da Itapagipo n. 188.

CC. 17-6,14.) O.
iíTENDE-eSE um cofre c armário com1 V portas de espelho hisauté, próprio
para família ou escritório, i rua An-
drade Pertence n. 39, Cattete.

CC 17-511.) O.
.¦^TDXDK-SE um cachorro Lulu' Po-
! V merania n. 2; preço ioo$; rua Co.
lina n. 57, Estacio,

ÇÇ 17,610.) O.

VEiVDE.SE 
uma caldeira do 4 II.

P, horizontal; praça do Cascadu-
ra n. 3.036.

(¦C. .17,495.) O.

Mfâa^a»asúÉfiSiR«siai&iáSí&âja

VIAS ÜRINARIAS
Syphilis, moléstias ve-

nerens c ãa pelle. Uuliine-
te IClectrotliernpico do

Dr. Beimiro Vaiverde
•Docente da Faculdade e da

Academia de Medicina
Tratamento rápido e Raran-

tido dos estreitamentos da urr.
tra, gonorihéas, cystites, k.',«.
droceles e hemorroidas, _xt--me directo da bexiga.. » uretra
por apparelhos projriói;

Consultório: yLaigo da Ca-rioco, 10, Ail-í i_ . Teleph.309, Central. Tle.715)

Zt~~8TiWr'_.

m , , ,-¦ , ,,,.„¦ .«g-?—

TT^1'.^: -.-SE uiii superior piano ni* . ".ti S Erancisco Xavier 11. ;jfleS\-\\*\\_ comprem sem vcl-o c snbc.r ,'i
JjVeço). CC. 17..1.1Q.) N,

Pepilina Sarah
Mna|M>BnaanaBssaanwnMMiMa\

• Ultimo invento nortc-aniericano. Tira,sten deixar manchas, todos os cabellos do
«tosato, braços e fronte.

Inveiitoe fabricação de Mme. ERNESTINÁ
{1,-VRRIS, approvado polo Laboratório Na-c onal de Analyscs. •— Patente 0001. — Tel

4{l67, C. _ .UOTEI, NACIONAL - La
adio 55.
Responde com sigillo todas as consultas.

(625S)

AUTOMÓVEL 
— Vende-se um,

typo barata, carroecriu moilernu,
com 4 logares e com piiucii uso, para
ver, (iarage Hoyal, rua Senador Uüii-
tns n. 6. (C 17C65) O

AUTOMÓVEL 
— Ventle-sc um de

fabricante francez em bom esta-
do de conservação, força de is!2o H.
P. Pnrá tratar na Garage liimiaytá
com o sr. Cabral. (C 17602) O

AQUECEDOR 
tia Light — Vcntlc;

ilc-sc um, qtiast novo, barato; á
rua da Relação n. 31, sobrado.

CC 17712) O

JjilCVCLETTES 
— Concertos ba-

i ratos. Só ha Casa Brasil; rua S.
Christovao n. 45. Tel. 3929, V.

(C 17257) S

(10M1\RA*SE 
vidrilho c missanga,

^novo c usado; r. da Alfândega ,15.1,
sob.  (C 16881) S

C10MPRAM-SE 
moveis, casas niobi-

i ladas, porcellanas, louças, crys-
taes, metacs, prata quebrada c per-feita, pianos, cortinas, louças e tudo

Sue 
guarneça uma casa de familia o

ahia, no becco da Carioca n. 28, te-
lephonc Central 5679, é quem melhor
paga. Attende-se a chamados nos do-
mingos e feriados. (C 16723) S

C1ARTAS 
dc fiança — A "Empre-

) sa Commercial Auxiliadora do In-
quilinato", com o capital dc 100:000»$,
fornece cartas de fiança mediante mos
dica commissão, garantindo o pontual
pagamento em 48 horas; rua do lio-
sario n. 172, sob. (C 14851) S

COMPRAM-SE 
moveis, espelhos,

trens de cozinha usados c tudo que
guarneça uma casa; paça-sc bem; at-
temde-se chamados. Telephone Norte
1128, rui Senador Euzebio, 30.

C 16861)

ÍpHAPÊpS 
ricamente enfeitados cm

J palha de arroz, tagal, gaze c se-
tia, a 14$, 16$, 18$, 20S e 25$, só na
Maison Muguet, á rua Sete de Setem-
brò n. 193. Tel. C. 4287 — Refor-
mam-se a 3$5oo. CC 10441) S

JW casa allemã, deseja moço tioE__comtnercÍo, brasileiro, sério, quar'
to ou sala mobilado, com conforto.
Resposta com inicia es ü. 5., ueste
jornal. (C 177Q5J S

Ij^NJOOS 
DE MAU — Evitam-se

Lie curam-se com a Baccharina men-
tholada. A' venda á rua i° dc-**Mnr-
ço n. io — Alfredo dc Catvalho &
C.». Vidro i$5oo. 170a)

GRAPHOL-OCIA 
— (O caracter

revelado pela calligraphia). Alan-
dae examinar a letra das pessoas com
as quaes mantendes relações. Prof.
Stephen Holnier; rua Uruguayana n.
93, sob. (C 17600) S

GRAMOPHONES 
o discos ¦— Com-

pram-se mesmo quebrados. Tro-
cam-se c vendem-se barato. Conccr-
tam-sc gramopbónes; rua Uruguaya-
na 11. 135. CC 16360) S

Rio do janeln,
STACHINAS de costura Singcr —
.llJL Novas, entregam-se h io? por
inez I I I dá-se um brinde. Tiocitm-
se usadas por novas. CcqciiUnt-sc e
vendem-se usadas c nova.*, jjúí, 30$,
50$, 80S, 120$ até 3oo3. Chamados»
A. Cotriui e& C.*, rua da Aiíainieía
213 , sobrado Cesquina da avenida
Passos). Teleph. Norte 1065.

(C 1330.O S

MOVEIS 
— Preços de fabrica, na

Casa Veiga — Fabrica de mo-
veis. fabricam-se por eiicoiiimeudit,
mediante signal, a dinheiro e presta-
ções; r. Senador Euzebio 222.

(C 17467) S

MOVEIS 
usados — Compram-sc c

pagam-so bem, qualquer quatiti-
dade; avenida Mein de Sá n. 77,
esquina da nia do Lavraelio. Tel. C.
305. Alugam-Sií moveis. (C, 8309) S

I SALYITC
a''0MElK0(lDI55OUtNlf \

|, 
00 AC1U0 URItlO

\...' no ;
RHEU^ATISMU ulin">.

¦BÈS0RftENSBIll0SA5;(
' PHI^Ã.6' DE VENTfíE.

• cdrj^e: cartra,'-

•'wiit&^titfc)*.»^""'^

Rcprisentantes SCHOENE &
SCIIILLING, tua Primeiro de Marco
n. 23 — Rio de Janeiro — A' venda
em todas as Drogarias e Pharmacias.

. Í72)

ÃNGÃNEZ — Vende-se boa ja-
zlda, por preço mínimo, no ra-

mal dc Ouro Preto; á rua da Assem-
bléa n. 12, áa 5 horas. (C 16667) S

01 
VOS do gallinhos de raça a io?'a dúzia, veiidcni-sc na Ascurra

Bassc Cour, 55, ladeira do Ascurra.
Tel. B. M. S5i. a ÇC 16577) O

ESTÔMAGO - FIGAOO £ INTESTINOS
Digestões diificeis, gastrites, dôr e peso no estômago,
vertigens, asia, enterites, hepatites e todas as moléstias
do apparclho giistro-intest.inal, curam-se com o EL1XIR

EUPEPXICOS do Professor l)r. Benicio do Abreu.—A*
venda em todas as pharmacias e drogarias do Rio e dos
Estados. —¦ Depositários: Alfredo de Carvalho & C.
— JRua Io de Março n. 10. (4119)

I71ERRO 
redondo, em barra 5I16 —* Vende-se, praça da Republica ns.

195 c 199. (C 17767) S

CIRANDE 
tinturaria movida á va*

T por "A^Brasileira" attende á cha-
modos pelo 

"telephone villa 4648, rua
S. Luiz Gonzaga, .132.

^ _j (C 1S782)

INVENTÁRIOS, 
causas eiveis, com-

merciaes, fallencias 011 concorda-
ta, defende a preço módico, adean-
tando custas. A. Silva, Caixa postal
. 1944- (C 17794) S

MOVEIS 
— Compram-se mobílias

pianos, quadros, tapetes, trens de
cozinha, roupas dc cama, etc; rua S.
Luiz Gonzaga 11. 20. (C 14402) S

MAN1CURE 
e massagista vae a•domicilio. Attende de 1 ás 5 ho-

ras, na rua Chile n. 9, i° andar.
(C 17812) S

AVÓS SELECXOS — Rece-
Óbidos directa e diariamente
de Campos. Entregas a domi-
cilio em caixas de dúzia, pelos
preços do mercado, viieirn te-
lcphonar para Central, 40.

(6663)

PENSÃO— 
Fornece-se á mesa e

a domicilio; preços baratissimos;
gêneros de I". Carioca 49, 2° andar

í Tel. C. .1224. (C 14292) S

1J1ANOS 
— Alugnm-sc e vendem- I

se a dinheiro c a prestações, no-
i vos c reformados, na casa Sioti, Cat* i
i tete 7 e 0. Tel. .1700, C. (C 178.10) S !

PINTURAS 
e concertos dc casas,"

ninguém faz mais barato que S. !
i Kymard; rua Miguel Ccrvantes, 15— \
Càehamby. (C i6ogi).S 1

8S»S^íi^

OPILAÇAO
ANEMIAS
DIAKRHÉAS
AMARELUO.
OBESIDADE
MAOREZA
VERTIOENS
INSOMNIA
LOMBRIOAS
AZÍAS
TONTEIRAS

EMPACHAMENTO FALTA DE APPETITE
FLORES BRANCAS uireoulauidadvis da rienstruaçaü
IMPOTÊNCIA
MAL-ESTAR
DYSENTERIAS
SOLITÁRIAS
NEURASTHENÍA

INFLAMAÇÃO DO FICADO
PRISÃO DE VENTRE
DORES NO CORPO
DIGESTÃO DIFFICIL.

| CURA CERTA PELO
NECATORÍC10A e ISOHE^Ü

A' venda em toda pnrte:—DEPOSITÁRIOS :
Drogaria Araújo Freitas, rua dos Ourives n. 88. — li Io.
Siio estes os preparados uinls receitados pela classe meillcn

 EM COMPRIMIDOS H FÁCEIS DE SE TOMAR,

Modo de usar: VIDE BULLA. — PREÇO, 8$000 (os dois)

DENTISTAS
D,R. SILVIXO MATTOS—Ex-

tracçõej, absolutamente sem
dôr, a 5$; dentaduras a 5? cada
dente; concertos cin dentaduras a
10$; obhtrações a 5$, Trabalhos
garantidos e pagamentos a presta-
ç5es; na rua Uruguayana, 3,
esquina da rua, da Carioca; das 7
horas da manliã ús 5 da tarde;
telephone —• 1,555 — Central.

(C 18045) R

ASSISTÊNCIA 
Dentaria — fõni

uma única contribuição annual
de io$ooo, tereis direito aos trabalhos
indispensáveis á completa conserva*
ção dos dentes. Praça Tiradentes 62,
sob. CC 17350) R

BERALDO 
CUNHA — Cirurgião-

dentista. Tratamento sem dor,
pelo methodo norte americano; rua
dos Andradas n. 85* sobrado.

CC 17829) R

BERALDO 
Cunha — Cirurgião-

dentista. Tratamento rtipido das
moléstias da -bocea. Colloca dentes
imitação perfeita dos naturaes, opera-
ções sem dor; preços módicos e em
prestações; rua dos Andradas n. 85,
»ob. CC 14653) R

Professores
e professoras

AULAS 
de portuguez. Só para se-

nhoras. Garante-se, aprender em
.1 mezes; rua Jorge Rudgo 11, 74 —
Villa Isabel, (C 17552) 7,

1J1SCRIP.TURAÇAO 
mercantil, por.

Ij systema moderno e rápido, pelo
professor Oliveira Rocha "Escola tle
Commercio"; rua S. Christovao 82,
(Estacio dc Sá); aulas collcctivas ou
indiviiluacs, ambos os sexos. Funccio-
ua das 10 ás 22 horas. E' casa dc
familia do professor. (C 1778.1)' 7.

FRANCEZ
Pratico, cnsiiia_ Mi do Fossey,

professor nos mais notáveis colle-
gios dn Capital, particularmente
011 em cursos diurnos o noclurnos.
Av. Central n. 137, sala o (Odeon)

(C. 16654)

PROFESSORA 
— I.çcciona a se-

nhoras e meninas, instrucção pri-
tnaria, piano,^bandolim, systema ra-
pido e garantido. Preço ao alcance
de todos, Km sua residência ou fora,
rua Ev.iristo da Veiga 11. 128. Tel.
1647, Central. (C 17560) '/.

33.U)

1'OIUiUi
Í/A ,1c [„Urito, Píc.
nii.iil.i Mm

\o.las as moléstias da pelle- iv>, • '
e-j máo cheiro das oxillas é ,|„- , ¦'1'idio, «Jooo, Vende-se na l>,„,,,?achc-i, Andradas. 4j, e em t,„|,. ,
imarmacias. ;„;'.'

Cabellos
COS

FRISOLINA _ PreP,'r,-,d0
ideal. Tonifica os cabellos
restitue a sua côr primitiva'ondula e extingue a c.-ispá
coiiipletainente, não mancha á
pelle, nem é nocivo.

Preço, 3S; pelo Correio, 5$,Encontra-se em todas as ca.ans tle perfumarias. Deposita-
rio: Casa "A Noiva" — 1J,U
Rodrigo Silva, 36. (1-.96)

MOVEIS 
USAUOS — Compram-

se mobiliários completos, avulsos,
louças, metacs, antigüidades, etc; rua
Senador Dantas, 45, telephone Cen-
trai 5.255. E. Ribeiro. (C 17072) S

GRIPPE - ÍNFLUENZA
HESPANHOLA
'"a': m*''""

o estacio dé fraqueza em que ficam
os doentes atacados desta moles-
tia é combatido com o vinho de

*) '0

PENSÃO 
— Fornece-se á mesa, joptima, farta c variada, a 2 ou

3 rapazes de tratamento, á rua Sena- <
dor. Dantas* n. ip. (C 17706) S ¦

PAPKIS 
pintados — Vendem-se por ',

todo preço. Ver para crer, na rua 1
do Hospicio 190, Casa Araújo,

(C 15728) S 1

PKEClsA-SE 
de Ioda a população*!

do Rio dc Janeiro, para liquidar !
todos os artigos' do Bazar i Corrêa, \antigo Bazar Elias, porque seu pro-
prietario vae cm fevereiro prnximo á

i Europa. E' no largo do Estacio de
Sá. (C 17002) S

PROMESSA 
— Uma senhora ^ue !

soflreu longos annos dc horrível
bronchite asthmatica, c uma sua ir- '
mã, de rebelde e pcrlinaz tosse no p.
cumprimento de uma promessa, ofle-
rece ensinar gratuitamente, ás pes-
soas que soffrem de idêntico mal—o
remédio que as curou. Pede-se ás \
pessoas caridosas trausmittirem esta i
noticia nos que soffrem. Cartas á sra. 1
Adelia da Rocha. Caixa do Correio
n, 143. Porto Alegre. (C t____t_)

VESTIDOS 
e costumes fazem-se a

15$, 18$, 20$ e 25$; trabalho
perfeito; rua do Hospicio 141, sob.
Tel Norte 2821. (C 14405) S

VIDROS 
quebrados — Compram-se

e pagam-se liem, na rua Bella
de S, João .11. 36. Tel. 4620, Villa.

....... (C 17571)

GUARANÁ -

•ATlElNÜE-SK um harmonioso piano' ? para estudo, com banco',- capa e
isoladores, bem conservado; prego mo-
dico; rua do Hospício n. 90, spbrado;
telephone Norte 6.111.

ÇC. i;.-Sj.) Q.

?BXUE-S!v 
dois nivt'i< c íi ilt n luis-

st* para ciigeiiheiio, tios niellui-
res fafricantcs: á rua Municipal n.
34, sobrado; t«*aUi*Ec cnm o sr. Cbe-
lho. tC 17.650.) O,
TTEyniv.-i; uma confortável casa;

! V tem a;.;i:a e luz electrica; rua Atl-
gelica iMotta 11. 7-'. Olaria.

(C. 17.512.) O.

VENDU-FK 
nti Uazar Corrêa, anti-

go 'Itazar Elias, do dia i° cie ile-
xembro cm deante, todos ns artigos do
aeu negocio, por meinu do custo. E*
uma liquidação colossal, por causa dn
¦eu proprietário ir em fevereiro para
¦ Europa. Larga dn Ksttacio.

(C. 17001.) s"ITKNIXIC-Slí um hydroinctrti "Kra-
V ger" '.\c 15 m|m. cin perfeito és*

tado, á rua Vasco da Gama n. 166.
(C fiünl)

,XTENI)E-SE meia mobília em se'V fiuml.i mão, para desoecupar lo-
gar, á rua S. Clemente 11. 2<;o, casa
17. (C 17711) O

GONORRHEASL
Tanto no homem como na mu-

lher cura radicalmente com o tini
co especifico vegetal, Pílulas de
Brtizzi. Únicas usadas em liospi-
taes e casas de jaitde, do tfrasil e
da Europa. Não estraga org.-mi ai-
gum.

Depositário geral — Drogaria
Pacheco. R.dos Andradas 43.*S, f6ofi)

LfKMíK-SK d»as amplas armações,
? rua da Alfândega, 1S0.

 (Ci 69.10)"l^ENDE-SE dc familia que se reti-
f % ra, um guarda-louça de desarmar
com os lados, de portas dc vidro,
100S, uma cadeira csjiregulçnüeirn de
vinte, .25$; um artístico gramophone,nnvn com t metro dc altura e meio
dc largura, 4no$; á rua Visconde ,1c
S. Vicente n. 51 — Andarahy Grande!

(C 17S.14) O
XíMvXDK-íiE uma pharmacia; In for-

> inações: rua liarão dc S. l:**li\.
.164-  (C ,ci*.3)
TflíXIMvM SE bons moveis c ttm to-

T g.ío a gaz para liquidar, á rua ila
Urina 11. 35. (C. 17434.) O.

Il Só 3 dias Só I
>^H| c o tempo preciso para curar a go= BKi
^^n nliorréa mais antiga e rebelde com a \fmmluçÃonii!

19 Os 

corrimentos das senhoras des- ^^H
^H| apparccem no 1' dia de uso. ____\_\

Á VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS H
BBB fro6i ^^B

"^^-^XPEAf-SE, 
um bom piano de

* meii cauda e um de meio armário.
Rua C.eneral CaMvtrll 16:. Xortc
Jal.-'-  (C l657Ó) O

t!?*imo; para vrr
de Setembro n. 101

,*irEXDE-SlS tulipas tle plian-
I* tasla, de 30» réis, 1SOOO,
19100, 1SUOO. 1SS00,
1S500, 1Ç800, a.S e 2S300.
— OASA BERTJDOIÍDO —
Ibeophilo Ottoni, SO.

32S0) o¦\7EXDK-SK 
filmf-jonrs de setln

ly dc todos os tamanhos por»
pn-ços de liquidação, — CASA
BBRTHOLDO — Tlieopliilo
Ottoni^ n. 90. , :S2S;))0Í"X/r.XDK-SK 

i:rnn<le sffrtimcn-
I * to Be lu^trps á preços de li- j _
qnidavão; na CASA BKn-, A PR|K
XHOLDO -- Kua Thcopbilo:£K ™$k\,3"**

^?^E^I>E-SE 
uma linda boneca, pio-

pria para vitrine, a preço bara-
tratar, na rua 7

loja. (C 17801) O

DIVERSOS
,-\

«arb Ãnãrt; t .le Sjt'cmbrr n
I -a-a -

. Ternos sob-Wra :* -pre.-
¦j.füo Lavraüio

Ü.C 17SJ3) s

CONTEM
tônico do coração

e desinfectante
intestinal

8mm 
tônico do coração, sys-

Uuü ¦* tema nervoso e
•¦¦• muscular

AVBVMâ Í^ÜBTI-FEBRIL E
yylÊtèii tonícp

EstimasSante do systema
PfiP/t - nervoso, carminativo e
MU«A regulador das funeçõe»

dó estômago*

Além destas substancias contém
cada colher de sopa (20,0) ti centi-
gramma d'arrhenol,

Consultae o vosso medico sobre
esta formula e elle vos dirá o que
for de justiça.

Vende-se em todas as drogarias e no deposito
186, RUA SETE DE SETEMBRO» 186

W5i
___u_*fí**l_\_i m 9 IWPWlcHffHl^r i^B wM»

Uli para o
tíiagnos

tico e tra-
tamento

düs doenças do esto-
mago, intestinos, fi-
gado, pulmões, cora-
çào, rins, ossos, etc.,
pele DR. RENATO Dt
SOUZA LOPES. Pre-
ços módicos. Rua São
José 39, de 2 ás 5.
ás terças quintas o
sabbados.

i (C iiè.-i-

: 'Juitaiula ,1,1-  t S9S1I

SYPHILIS

TRASPÂSSES
TRASPASSA-SE 

unia boa casa dc
pasto em frente á estação, por

que o dono nüo, pôde tomar conta da
mesma. Informa-se á rua Costa Pe-
reira n. 614 — Bangu'. (C 17412) I'

Adiados e perdidos
CAMFELLO .& C», rua Luiz dè

Camões n.' 36. Perdeu-se a cau-
tela n. 112.714. dezia. casa*

> (C 16031) o

DIAS 
& Moysés; rua Barbara de

Alvarenga n. 14, Rio dc Janeiro.
Perdeu-se a cautela n. 87.156, desta
casa. (C 17539) 0

DIAS 
& Moysés; rua Barbara de

Alvarenga 11. 14, Rio de Janeiro.
Perdeu-se a cautela 'n. go.781, desta
caBa. (C 17501) 0

HENRY 
& Atinando; rua I.uiz de

Camões ns. 45 o 47. Perdeu-se a
cautela 11. 188.465, desta casa.

(C 17746) Q

HENRY 
& Armando; rua I.uiz de

Camões ns. 45 e 47. Perdeu-se o.
cautela 11. 228.102, desta casa.

(C 16049) O

J 
LIBERAL & C.\ rua Luiz de

. Camões n. 6o, Perdeu-se a cau-
tela n. 46.31)6, desta casa. (C 17492) Q

I T>EUL)EU-SE um brinco com bri-
X lbantes e pedra azul, no trajecto
da praça da Bandeira c S. Januário;

1 pede-se n quem achou este objecto,
entregar na rua Theodoro da Silva
n. 45, que será bem gratificado.

(C 17558) Q

MÉDICOS

Consultas grátis
Pela dr. Luiz de Lima Bit-

tenconrt, da Faculdade de Me-
dicina da Bahia, medico ope-
rador especialista cm

Doenças dos olhos
ouvidos, nariz o

garganta
Todos os dias, das 3 ãs 6

horas da tarde. Rua Rodrigo
Silva, 26, 1" andar (entre As-
senihli-a e 7 dc Setembro). Con-
sultorio perfeitamente appare-
lliailo. (C 16603)

COMPRAM-SE 
moveis ,louças, la-

petes c tudo que represente valor.
Paga-se bem. Attende a chamados
.•om urgência. Tel. 4129, Cent., á rua
Irei Caneca 11. 1S1. (C 1499.1) *>
MOMPRA-SE um piano perfeito,
U até ao preço ile 8oo?ooo. Cartas

P. S. L„ nesta folha. (C i6;s;> S

(COMPRAM-SE 
jóias velhas.011 no-

A-as de qualquer importância, sen-
do dc boa procedência; paga-se o ma-
ximo dn valor, na rua Gonçalves
Dias, 17, Joaiheria Valcntim Áttcn-
de-se a chamados, teleph. 904- Cent.

(C 14392)

(IOLLETES 
de senhora sob medi-

' da, de 18S000 para cima, também
>e lavam e reformam; rua da Assem-
bica 35, i» andar..Mme.1 Lemos. En-
tre a rua da Quitanda e Carmo.

(C 14341) §
plARTõKS IHC VISITA — Cento
\J aSooo. Oscar N. Soares, rua
dos Ourives 11. 60, telephone Norte
1.056. (C. 16.234.) S.

COMPRAM-SE roupas tle homem
\J usadas o bicyctetes, paga-se bem,
attende-se á chamados pelo telephone
Villa aô8ii rua S. I.uiz Gonzaga ,uj.

(C 167S1)

C-iOKDOAKIA 
SanCAnna em Lei-

>tão da Cunha, K. do Rio. Emprega
só fibras tle* Piteira, para cordas e
cabos, e fios próprios para xarque,
c fardos^le fazendas. (4o;,6^ S

DINHEIRO ri $?%
7 °jf à 12 "j" ao anuo; pr-oiniísorias
c outros empréstimos; adianta-se
para crrtitlõc-a e impostos; mqdica
corretagem; com J. Pinto, rua do
Rosário. 142, sobrado. Telephone
2.169 N*orte. (39.15)

LIVROS 
— Bibliothecas — Com-

pram-se. Cartas a S. P. Leite; á
rua Francisco Muratort n. 30.

(C 17652) s

MME.- 
Vaguimar Lanzony — Carto*

mante brasileira, somuambula
clarividente c prophctica, 1c com cia*
reza as linhas das mãos; note o pu-
blíco, que esta somuambula é a mais
antiga do Brasil. Consulta em sua
residência, á rua dc Santa Rosa, 308,
Nictheroy. (C 17596) Y

MODISTA 
— Faz vestidos de 10$

a 305; executam-sc por qualquerfigurino, ponto á jour c a picot, a200 réis; rua Larga n. 49. Tel. 194;.Norte. (C 17689) S

MOV1-.1S, pianos, louças, crystacs ctudo que guarneça uma casa defamília ou commercial. Compram-Se,chamados á r: dos Ourives n. 59, ],,.
ja. Tel. 1969. Norte, com Fernandes,
negocio logo decidido seja qual for ova!o'"-  (C 14839) S

ÁLVARO ALVIM
Tratamento de

todas as moléstias
intcrnns o externas, sem ex-
cèpçfio, do homem e da 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, das 11 1\_ às 4.
Tratamento rápido, preços
muito módicos. (C. 14101)

SOFÁ' para EXAME 1EDIG0
Preço I20SO0O

(4064)

!{| Esto sofá tem sido adoptado pelos
I3 principaes clínicos, hospitaes e ca-
U sas de saude da Capital e dos Estados.

Fabrico especial da conhecida casa de
Moveis c Tapeçarias de A. F. COSTA
Kua dos Andradas 27 í

Telephone N. 1350

TV IN HEI RO — Na Empresa C.
2 f Aax, do Inquibnato, sob hypo-

iSíeeas, nnías promissória*, moveis,
mercadoria?, can<So de título», etc-,
tle, Ri^rrio "*. "ob- (C a»6-6Sfi> 5
ã jlMir.lUO -..i, bjTOtlicca — Em-
L_/ prc*ta-*e sem commissão; à rvz
j'n:gu^yar.a n. ar. !";•"- (C ry37j> S

ÍNHEIK-O sc't hynmbeca?. inven-
tsriú?!, extineçso de asofrafo; â

r.u Bueaçs Aires a. 198. an::;a do
üescicio. CC 13,-94). ,5

MARTELLETES 
automalicoí. ven-

dem-se dois; praça da Republi-
ca 10? e iqo. (C 17763) S

MACHINAS 
de -icrevrr e calcular— Ofiiciua mecânica ce concer-

i tos. limptta, nickehgeru e rf íürrea
eom perfeição: rua na Alfândega I3\r.
TeL Norte ,345o lasralhãês.

(C i3i____

MARMELLOS 
secca» do Rio Oria-

de, nutritivo e saboroso, vende-
se a 2S000 a kilo, na rua *io Rosa-
rio c. q&, entre Avenida e Quitanda.

iC nS4.l £l

Dr. Alvino Aguiar
Pulmões, cstomaaio c rins—Tra-

tamento das anemias, esgotamento
nervoso, etc. — Consultório: rua
S. José, n. 51. Telephone, 3S68,
Central. Residência: travessa do
Torres, 17, ttlephone. 4:165, Cen-
trai. IC" 1C060)

R. A. MONTEIRO — Medicina
cirurgia, pelle, gonorrhéa, syphi-

lis, coração, pulmões, intestinos, es-
tomago c rins. Clinica dc adultos etle creanças. De regresso da Europa,
onde cursou 6 annos, hospitaes de
Paris, Suissa, etc, consultas: io damanhã â ti c das 3 às 8 da noite.fíratis. Rua Marechal Floriano 5=;—Fornece e appíica por 60$ o Icgiti-
mo Qt4. allemão. (C 1:776» R

DENTISTA 
— Vendem-se cadeira

ideal e motor e vulc"anizador ba-
rato, rua dos Andradas, 46.

(C 16784)

DENTISTA 
— Vende-se um vulca-

nizador, i gerador gazolina, i
torno, tudo novo; á rua Senhor dos
Passos n. 18. (C 17672) R

DENTISTA 
a 2$ooo mensaes, para

obturaçâo a granito, platina, cura-
ti vos desde o primeiro dia; trabalhos
dc chapa, coroas, pivot, etc, por pre-
ços mínimos e trabalhos garantidos,
na Auxiliadora Medica, na ma dos
Andradas Ss, sobrado, esquina da r.
General Câmara. Tel. N. 3157.

(C I.W9) V

DENTISTA Tratamento dos
dentes e hygiene
da boca. A. Lo-
pes Ribeiro, cir.

dentista com longa pratica. Cônsul-
torio, rua da Quitanda, 48.

(C 15965)

DENTISTA,— 
2$ mensaes — Tra-

balhos completamente sem dor c
garantidos. Pelo systema americano;
rua dos Andradas 11, 46.' (C 17208) R

VENDE-SE 
ura vulcanisador Cross-

bar, Bttffalo, dois mufalos, novos,
em perfeito estado e por preço módico.
Ver c tratar com o sr. Oséas Gomes
á rua da Assembléa n. 68, 2" andar.

(C. 17.534-) R.

GRÁPHÒLOGIA 
(O conhecimento

do caracter pelas letras). ^Profcs-sor idôneo ensina cm 30 lições esta
interessante e útil sciencia. R. Soa-
res Cabral, 51, Laranjeiras.

(C 17004) Z

J7IXPÜICAD0R 
— Lecciona por

liniodcrnos mcthodos de ensino por-
tuguez, francez, mathcmatica e escri-
pturação mercantil. R. Soares Cabral,
Si, Larairgeiras. .. (C 1700.3)

INGLEZ 
pratico, cm aulas noctur-

nas, a 10$ mqnsacs, 3 vezes por
semana; rua do JUattoso n. 19.

 (C1416.I)

LECCIONA-SE, 
por preços modi-

cos, a meninos as seguintes ma-
terias :portuguez, arithmelica c alge-
bra. Cartas a L. P. M. i rua Marque:
de Abrantes 11. 4. (C ¦ 16974) Z

LECCIONA-SE 
piano, theoria c

solfejo pelo methodo do Imstitu-
lo Nüdunal de Musica, c preparam-
se alumnos para exames dc admissão.
Na rua Flack n. 33, estação do Ria-
chuelo. (C 17624) Z

PROFESSORA 
para o curso prima-rio, frafiecz e princípios dc inglez,

offerece-se uma com longa pratica,
para fora da capital. Cartas a /.. E.
M., nesta folha. (C 17499) ^

queneiaa, luij
completamente

radical. mjecÇÒCJ
IHDOLORESi

ele sua prepaiação. Api'. (:"¦', e »n.|,
Asseinliléa a. 54, 1)03^12, as 18 lw
ras. Serviço dosÒlV PEURO MAGA.

1 i-i A iria M'*iI.HAKS. Telephone looo. <-
(C 17888)

VENDEDOR
Precisa-se de um com pralica <lc

chincllos e alpccartas c i|iic dè boas
referencias. Respostas á Caixa
Postal 911. (670.O

SENHORITA 
francesa, dá lições

particulares a 10$ mensaes, cm
casa das familiàs 20Í; rua da Consti-
tuição n. 30. (C 1774O Z

CASA NUNES
Tape-iarias e ornamentações — Armadores e Kstofadorér.

Mobiliários modernos para todos os gostos o preços
Cortinas, — Stores, — Reposteiros, — Sanefas, — Colchoaria, etc.

Capas para mobilias o cadeiras.
Catalogo illustrado para os Estados.

65 e 67-Rua Presidente Wilson-65 e 67
(EX-R. DA CARIOCA)

(G308) ALPBEDO NUNES & O.

DR. 
SILVINO MATTOS, laureado

especialista em dentaduras par-
ciaes c duplas. Brevidade, garantia c
preços razoáveis. Consultório: llua
UruRuayana, n_, canto da rua tia Ca-
rioca; das 7 da manhã ás 5 da tar-
de; telephone —-. 1555—Central.

(C 18041) R
dleitor Cor-
rêa, especia-

lista cm tra-
balhos a ou-

DENTISTA
ro e dentes artificiaes. Gabinete
montado com .vparelhos modcrno3
de electricidade. Preços módicos.
Das 7 às 6 horas. Domingos, até
ás 3 horas, á ru.. Sete de Seterrt-
bro n. 155, acanto da travessa de
S. Francisco de Paula. Teleph.
n. 3.440. Central. 4059)

PRECISA-SE 
alugar um gabinete-

dentário, 3 vezes na semana, das
8 ás 10 da manhã. Condições a O.
K„ nesta folha. , (C 17258) R

PARTEIRAS
-|> 

\ pritAQ moléstias das Se-
X:lXX\Ã\Ja nhoras e operações,
por bons MÉDICOS que curam cor-
rimentos, hemorrhaglas e suspensões:
fazem apparecer o mcommodo nos ca-
sos indicados, sem provocar honor*
rhacia. tendo como enfermeira Mme,
fOSEPHINA GALLINDO. do Hos-
pitai Clinico de Barcelona; cônsul-
tas diárias, .1 rua Lavradio n. ur.
sob., grátis aos pobres. (C 17229)Y

PIAXO, 
violino e bandolim: Pro-

fessor ! Cartas para Arlòri, á rua
dos Inválidos n. aj', loja. (C 14600) Z

jonje sen) deitjora^IODAL,
MPOSITíRIOS»

' * 
HlIA M PI MARÇO Ml 10

ÍIODtMNUÍO

(246)

e niai complicações. Cura radical porprocesso, leguios e rápidos. Dr
JOAO.ABRbV- Uas 8 á. iiedasii
h 18 hora»; 64. ru» de S. Pedro. 6,'!

720)

jqua Sulfatada Maravilhosa
• grande preservativo dai doenças dos olhes
venda em todas u boag Pharmacias e Drojw^aV.ppsiTAnios flRANAD0 & CJIODE^JIôGERAES

Dt. 
POSSOl.l.O — 'Uoccnte dê

clinica cirúrgica da Faculdade —
Operações, vias urinaria? e doenças
das senhoras. Assembléa Si, da 1 ás
3. Tel. 4169. C. Residência, rua
Inhangá, 2. — Copacabana.

. (C stipt

MACHINAS 
de costura em presta-Coes de icScco mensaes. Ven-dem-se maehinas usadas, desde 20S000

para cima. Trocim-sr, concertam-se e
çompram-s» Manda-ie o mecânico adotr-icilio. Graiiat bastidor e chapa 1
para bordar. Deposito; ma SenseiorEuteleio n. 97. Tc!. Xorte 169S.

(C 
:4S44^ ? |

EXSAO MONTEIRO - f a ire-lhor no gt-efo. Jantares e «Imc-
ços t-specTae-a. Recebe vinhos directa-mente. Rosário o. 10;, j» andar.

íg f*?i?>. *l

M11Ts 1 a fi í\*3 ___• St; •. -.m ¦_.. _, m Z~ *s ra

HydroGele, tumores
dos selos, ventre e

escroto
« HVDKt. üLE — Cara radie;'tm dor. ^ea operação cortante .tm pn.-»- c do«n:e de suas oce-pa•Ata babitííej.

DR. L«JlZ DE MARCOS — Vrz-
.-.; .7. tu., sob,, tias 3 ás «.

.ÍCâ3i4H

1

(593)

PARTEÍRA 
c enfermeira — Mme.

Mattos, diplomada nos dois cur*
sos pela Escola iMedico-Cirurgica do
rorto — Fm partos, tratamento do
utero e suspcnçõe«: preços sem egual.
Consultas gTatis das 12 ás 2 da tar-
de; rua dos Andradas n. 140. Tel.
Xorte 4770. (C 16180) V

PARTEÍRA d|
•swHn-^Waásssasa-via ™ad|è?M!
de Bcston, iir. apparecer a menstrúa!
ç"o por procesao s;ien'.ifico e sem dòr:trabalhos garantidos e pregos ao ai-
caice de todos, sem o me.ior perigo
para a saude: r. General Cimara. no.
Tel. .'.36S, Xorle. próximo da avenida
Central. Consultas grati;.

(C 16637! Y
i-arios — Mv
estias - das

Trataracntc
dos abortos
e tuas conse-
quenetas. dos -gSBaflBBHBEHBH
corrímentoi,

ias eólicas utero r.taHanas e da» re
eras irregulates - pro.onç-i.lai Aa
¦ r-ni,!;a. 14. ii ís iS. Fervlco do -1:
*cdro MastlhSe». *ftl. rooç »>-'->

SENHORAS

lüNltÜ BAY-RUH
O nelhor ton-co para os <abellos-
Deposito: rua 7 de Setembro 127—

:.-. — Em SuiU, -:j

Tosses rebeldes
consecutivas a C.rippc curam-se pelo
PULMOL —¦ Peitoral adopudo no
KxnrcitJo Rr.isilc-ro como especifi-
co das moléstias do apparclho res-
plraftorío* —m -í colheres a melbo-
ra é ccjta. Vcntle-se em toda? .i>
Drogarias e no Deposito Geral —
D.-ojarta Parfiera. — Andrad.is

ÃS a 40. (C i76-;.i>

Toiuac um calix t"n-

\Guavaneslti

txm*mmwmmmtsimM~w&

IIMPOTENGU
Estcriiidride,

Neunístlicnl,...
'jisoinnias,

Espermnlorrhfa.
I Cnra certn, radical e ra-

pida no Gabinete Eleetro-
lliornpico do

I.DÜ061I Si|
LAKGO J)A OÍK.IÒ0A 10

Consultas do 1 ás 5™.y;fa;sw3fifis^raKms«mim';â

CASA
Vende-se, na cstaçüo tle Quintino

Bocayuva, bôa casa dc paredes d"*
bradas', com quatro quartos, duas sa-
Ias, grande cozinha, dispensa, banhei-
ro e reservada. A casa tem boa iusla.'
l.ição electrica c c edificada no nn-
tro de terreno, medindo de frrnte
,13 metros por 33 metros de iunoüSi
estando o terreno todo plantado com
fruteiras. Preço dez contos ele rr.s
Trata-se na mesma, á Travessa liar-
ros Leite, 24 — listação _ Quintino
Bocayuva. (C. i (>•)" >"madeiras 

para êürõpa"
Vcnde-sc uma fazenda em mal-

tas virgens, á margem de rin tw-
vegáyel, 110 Estado do Espirito
Santo, onde í conhecida por suas
madeiras muito grossas e inuito
altas. Trata-se com Targino Ri-
beiro, na -secretaria do Ccmm do
Cereaes, rua Acre n. 21, o qual
fornecerá detalhes. (C. t;-'J')

PEPINOS !
E' ttm dos .principies activos,

componentes da Mamillina Sa*-
los; é a cura radical das licmor-
rhoidas c o allivio instantâneo
das dores nesta moléstia. Deposi-
10 geral: Perestrello & Filho, rua
Uruguayana, 66. Pote, 4$; I"''0
Correio, s$. • 5SÍ~'"

|i»t-

A's Pharmacias
Geraldes & Comp.
Imporladoies de drogas c espe-

cinlidades phariiiaceiiticas c arligos
cirúrgicos, dc borracha. Fun*
das, cintas abdominaes, thrri
metros clinicos, meias clastic.-is
ra varizes, artigos dc Láboiratpt
Vendas a varejo; preços bari.i
mos, ao baldio; rua Uruguaya
142. entre Buenos Aires e AU
dega, Telephone 5S77. Norte.

(65

<!ASÀ NOA A
J^uartos c salas com c sem '¦

l/lia, banheiros dc água queriti
fria, aluga-se á rua do Catl
n. 209, a cavalheiros de d:?
cção e a casaes. O locatário
bíia no predio com sua iainii'
só a-sceila inquilino que dc '

rcfcrencTiss Telephone Beira •
1097. (C 149

na-
í c

Í6I4)

Terrenos Je São Matheus
UNHA AUXILIAR

São convidados os comprador)
dos lotes de terrenos, pertenci»••
ao imerdicto João Diaz de Ltm,
.1 comparecerem no cscriploru 1
rua do Ouvidor n. 61, sobrad

I sala do centro, entre ás 4 ' J

j 5 i|2 horas da tarde, afim de
| entenderem com os procurai-'

da citradora do proprietário soai
as referidas vendas. (C :

SUOR FÉTIDO"
. dou pes e dos sovacos, catí
fricins, coniichões, etc. desapp:

'. iecc:n r.ipid tmente com o jliO'•Suorol". Preço 2$, pclp Cort:
í sS^co. Vende-se na "A1 Garra
'Grande". í, rua UrÚBUayana,
I de Perestrello & I;ilho. e cir. '-
í dis as perfumarias, pharmacia'
j drogarias.

Em Nictheroy .drogaria Earere
: los. Em Campos, Pharmacia r>
checo. (4--.

rflMOI * ° especifico por «ce"e»n- »  . _ __ , 
"~

UUnULcia rara a cura da GOlfoR- VKXTÍ L VDOKRHEA ULCEHAS VENEREAS e
KLORES BRANCAS. IJ- cífeilo rr.-
pido Snçyime 1 der. >»"o manchr. a
roupa. Vi*rr-, 5$; melo vidro j*-j'-v

(C irí.síl

Vende-se um f;:perio
lente Wilson ¦-., es-C

Pharniaeeutieo
Prfc:*a e traía-se c*.*n A. T. Hcari-j

que. in> deposito de iolhi» d; tertiçs; 1
i-ü Thcoi'iiiío Oitcoi a ^ilei, Ss-s n ís i
•Z hOTiZ.^ Amü-rn.) I

MALAS
Artigra scüdo, elesaní^ e

tissimo. sô ra A Mole Chi*
Kua do Lavradio, - -,
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.IaiOGDBnpDaraascreanças
As lombrigas intestinaes sito uma constante ameaça pura n

,niide dns creanças, o jí íiia presença póde-Be attribuir uma parte
coiisiiicravel das morto que oceorrem entre as edades de quatro a
dei .Hinos. "'.'.; . ¦.. '¦»¦*

A creança que se ve invadida destes mconwiodos parasitas tem
um nppetite voraz para os doces, coca continuamente o nariz, tor-
,,^-ae pallidn, appareçcm-lhe olheiras e atraza-se cm seu desenvol-
vimento. Tambem indícios são o somno agitado, ranger de dentes
e o ntóo humor.

Sem perda de tempo deve-se tratar da expulsüo da cansa da
cnfcrinidnde, ou poder&o sobrevir écrios dskarranjor do cstomagci e
jo, intestinos, febres, convulsBcs e mesmo a morte.

O prompto soecorro estd á mão no

SABOROSO XAROPE VERMIFUGO DE PERESTRELLO
liuroducto vegetal, inofefnslvo, benigno, sem resguardo, de gosto
agrndabilissimo e, por ser Iaxatlvo nSo . necessário depois de seu
us0 tomar nenhum purgante. Usado tanto para creanças, como
para adultos. ...

Além de não irritar os intestinos, como acontece com a maior
parte dos verm.ifugos, é applicado com doses diminutas/

Vidro, 3?» Dúzia, 30$. Pelo correu,. 1 vidro, 4$, 6 «Vidros 7?soo,
i» vidros, 35?ooo.

Vcndc-se na "A GARRAFA GRANDE", 66, Rua Uru-
guayanáj 66»

PERESTRELLO & FILHO
Em Nictheroy, Drogaria Bracellos, e em Campos Pharmacia Pa-

checo. (4623)

¦ ¦ ¦

Esterilidade — Debilidade sexual •*
Esgotamento nervoso ¦ Impotência
- Fraqueza -aenil - Cachexia orga-
nica - Inapp.etencia genesica -
Neurasthenia - Pouca virilidade,
produzida pela grippe e suas con-
seqüências, curam-se com o"SEXUOL J*9

_*** 1. . ~ti 1 -ii-.--. 1-1—1—1

Preparação opotherapica feita segundo o
methodo de Brow. Seqnard e manipulado
sub a íórma puramente H0M0E0PATH1CA
em tablettes pela PHARMACIA HOWOEOPA-
THICAx .

Raul Harfireaves & Comp;
(Remessa pelo correio sem angmento)

| Preço 105000 o vidro - M vSSmS__«_bo"
17, MJA DA QUITANDA, 17

RIO DE JANEIRO
S PAULO - Quintino Bocayuva, 18

5690

T-iicriffes a 25$
Vcndc-se desde esse

rachorrinl.os dessa raça
llarros 32,1.

preço lindos
., rua Mariz e

(C. 1698.1)

LEITE DE MAMÃO
Compra-se a 8$ o litro ua pharmacia

Silva Araujo; tua i° de Março ns. 9 a
13. (C. 1...63.)

ALACACEE.A
Compra-se qualquer quantidade de

mica bruta de boa qualidade numero
quatro e maiores.

PRIMEIRO DE MARCO. 96
PRIMEIRO ANDAR 4,329

A Primeira1 Fabrica no Brasil
i. Capas de borracha, lona
Impermeável e das afa-
madas roupas de mergulha-

dores ..•.• w:m ú
Privilegiados no Brasil e no P.siran.J,

»etro, — litandt prumo ti:i h*p»i\.a
çio National de lOoB. — Fomtttiot •
ia Ministério da Marinha Brasiltira.
— Grande «ortlmonto do.loucas raro
lianlin, o««entos por» cadeiras e olmo*
.ada» a nr cotuiirii_lilò."a ICscnlplindo-
res, iolvavi.lnií Capacetes : e bolsas
para gelo, galoctitis o bolas de bor*

uiu com esta marca suo as radia. Concertam*» e r.corlam.se ca*
ler'tlmas capas SCHAYE1) pas cum ioda a pcr,fe!ç"o.

Vendas por otacaclr» e a va_*ejo ••,•;
H SCHAYE'"Avenida Gomes Freire 19-Tol. Oei._. 1074

_>______________D____C_I
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RETRATOS A CRAY0N
A ao? e 3o$ooo. Rua Visconde

do Rio Branco, 6.|, Fcliciano da
Rocha, (C 14555)

AOS DENTISTAS
Vende-se um gabinete completo,

moderno e perfeito. Preço de oesi-
siüo. 11. Lobo 153. (C JÍ^)

_1

MANI CURE
MLLE. ROSA, perita manicure, attenderá aos

seus clientes á rua Set e de Setembro, 95,1° andar.
¦¦• ••¦'•. _tj'\

Serviço esmerado e preços módicos. 'ík 
(6036)

GELADEIRAS
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,

leiterias, frutas, residências, etc, etc. Vendas a presta-
ções.-Fabricante, L. RUFFIER. Rúa Vasco da Gama, 166.

(4379).

_p~«>
1 >

1.
i>

MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

-:-A. COSTA ARAUJO-:-
RUA DA C0NSTITU1Ç,_0, 78 — Telephone: C. 4450

+ 
" TREZE BE MAIO, 36 — Telephone: O. 3339

Peroba, Cedro, etc., em tocos e serradas.' Pinhos do Paraná . estrangeiros.
Cimento, Cal, Telhas, etc.

' Taboado de canella. (307)
. 4» 4» 4» ?»?».«» •» -»? «» ?» 4*> 4*>4)*> ?» ?

Pospontadeiras
tPrecisara-sc de boas posponta-

deiras e -viradeiras, á rua S. Chris-
(C 17403)tovSo 540, .fabi-ica.

BALCÃO
Vende-se um com pedra mar-

more. J.. Mariz e Barros 182.
(C 1758.1)

0 BOM FUMADOR m pr mais fumar outro
PAPEL DE CIGARROS .oq.r

de BRAUNSTEIN frères — PARUS
Fornecedores do Estado Francez o
das principaes fabricas _ra_llclras

para PAPEL de CIGARROS
em RESMAS a BOBINAS

Fora de Concurso!
LONDRES 1908 - TUR1N 1011
FUMA'jCr>r-«,

Exijam cu »^aas
i.i tabacarias o

«ty&aa

FARINHA BRASILEIRA
O melhor alimento para creanças, tendo por base O "Gua-

raná". — Ã' venda no deposito à rua da Constituição, 45, e has
seguintes casas: Rua Gonçalves Dias n. 61, Marechal Flúriano
11. 138, Quitanda n. 21, e no Café da Estrada de Ferro. (3469)

ANIMAES
Vendc-sc unia boa parcllia de ma-

chos, dc carro particular; rua Haddock
Lobo 11. _ò8. (C 17.748..)

Pensão Costa Bastos
Alugam-se bons e arejados aposen*

tos a pessoas de tratamento; rua Cos*
ta Bastos n. ao, (C. 17.770.)

AW^a#_ÍS8_\
Os mais garantidos

contra fogo é ladrões
Abrem-se e concertam-se cofres
DE QUALQUER FABRICANTE

C. Figueiredo & C.
Rua da Alfândega 819
Tplephone - Notre 2801 739

(6072)

IA CURA DA GONORRHÉA CHRONICA
'¦'"'• O especialista DR. CARLOS DAUDT, diplomado pela Faculdade do
Rio de Janeiro, com longa pratica nos hospitaes europeus, garante a cura
radical da gonorrhéa aguda ou chronica (com ao a 30 applicações apenas),
quer o caso se apresente com urina sanguinolenta, quer se apresente com
as tio freqüentes complicações da próstata. Não faz uso de medicação de
drogas, nem de massagem digitorcctal. Tratamento suave, indolor, com me-
thodo de recente descoberta e por mim introduzido no Brasil. Avigora ex.
traordinariamente a potcr.cia comprometíida pela moléstia. Os resultados Bão
optimos e eu apresento centenas dc casos curados. Consultas diárias, daa
2 ás s Jioras—Rua Uruguayana, 43 — i° andar.' 

. NOTA—Devolve-Se a importância a quem nüo obtiver' cura radical.
5. Pagamento por applicação e por preço módico. (3501)

OTTOlil ALMADA & O,
RUA DOS ANDRADAS. 99

Telephone N. 1609 —::-::— Teleg. Ottoal
Grande stock do' lâmpadas e material para

installações electricas.
Vendas om grandes e pequenas q«a«"

 tldades. (5678

POLICLINICA S. ANTÔNIO
DIRECTOR. DR. JULIO LEITE

Assistência medico-cirurgica e de cl -nicas especiaes. Consultas, opera-
. is c curativos, todos os dias, das 8 as io da manha e das *fi*S_f
tarde. Aos domingos, de 8 ás io da «.MlM-^r GRÁTIS AOS POBREb.
10(i. Hun da Misericórdia. 10 6 — Toi. O. 425. (2354)

— 4*,-*, — —,9.—.—. — — — --^-l-----.----*-

Saudaçõesa*
EXMO.- SR.

Mobilia a 42$000
no deposito c officina dc moveis e
colchoaria da rua Frei Caneca 309.

(C. 17860)

Solda autogenia
"Electrio Welding"; rua D. Geral-

do n, 80; telephone Norte 2.69..
(iC. 16.945.)

A 7^vL*iS____S___________B

Xarope
I Vital
->'.It-_MM_________i

Preservativo da tuberculose, grande
tonico dos pulmões, cura dc um modo
efficaz qualquer tosse aguda ou chro.
nica, coqueluche, bronchite, asthma,
fraqueza pulmonar, rouquidão ou in-
iluenza. Casa Huber, Sete dc Setcra-
bro, 61; Gonçalves Dias, 59. Vidro
3$ooo. (61Ú)

Xarope
Vital |

Soffre V. Ex. de tonteiras, máo hálito, 111c-
1-ttcolia, dores de cabeça, máo humor constante,
insomnias, colicas, falta de memória, má digestão,
pouco apetite, azia;

E' neurasthenico ?»,
E' hemorrhoidario ?

Consulte o seu medico e verá V. Ex. que tudo
isso provém d o estômago, intestinos, ou figado.

Para . com ater semelhantes males só V. Ex. o
conseguirá co o uso do

t___.l__.IXIF?
- DE -

Cüi raio
cuja superioridade é patente

Ha mais de 40 annos
Mais de mil nic-icos comprovam com attes-

tados ã efficaeia do 'EUX.R DE CAMOMILLA
GRANJO. 

A" VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS E
DROGARIAS DE PRIMEIRA ORDEM

Preço 2$500 o frasco
_____«¦-rTTTTVTTTTTTT **>*. f W ". T T T T

EMPRESA DE MINERAÇÃO

TINTAS T,uANCORA
FERNANDO; PINTO & C.

Rua Visconde de Sapucahy, SI5,117 e 119
^^^^ Teleph. Villa lSOS -^**^^

' RIO DB JANEIRO
FABRICANTES DB: Oores dc todas as cores e qualidade.. Azues

iiltruinaf. Verdes de eliromo, composto, nativo, Pariz, eto., Amarello de
«liromo, Yermcllião francez, Seccaute superior "Ancora", Pó- de sapatos, Cores
pura cimento, Vernizes a óleo em galões, Esmaltes, Kuolins, Gcsso de estuque
gesso crê, Talco, Plombagina brilhante. V

IMPORTADORES DE : Óleos de liuhaoa Inglez o Rio da Prata. Óleo
neutral, Agua raz, Alvaiudes do zinco, Alvaiade de chumbo em massa, ame-
ricano, Rarrilha, Zarcào, «Uomma arabioa, Chlorureto de cal, Tincul (borax),
Arsênico branco, Aoido oxalico, Pedra hume, Parafina o Soda cáustica.

I Sempre os menores preços do mercado (õo»4)

FRACOS Neurasthenlcos, nervosos, depauperados, curae*vos ra*

Eida 
e radicalmente com as GOTTAS POTENÇIAES

IO- DR. WILMAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito 4
immediato ou progressivo, segundo a dáse; não cansam
o estômago. Vidro 3.000. Drogaria Berrine, Hospício,
18: Drogaria Bragança Cid, R. Hospício g.(V.4>49)

CAUTELAS
" 

C. MORAES Sr COÍlIP..i
Compram cautelas e vendem jóias

29 — Avenida Passos — ao
(«/«>

BARRACÃO
AluRa-se um cxplendido próprio

para Fabrica 011 officina*; Tratar
Rtlã Sete de Setembro,n. 177, loja.

• (C. 16.901)

ALUGA-SE
um 2° andar com S salas e 2 quarto
cosinha, banheira. Rua Ouvidor nu*
mero 81. As chaves estão na loja.

(C. 16.907)

FONSECA, ALMEIDA & Cia,
Importadores e Exportadores

- ESPECIALIDADE EM —
Óleos para machinas, cyllndro, dynamos, e teares. Óleos para motores Diesel,

Graxas, estopas, cabos, gaxétas, massames. Ferragens, tintas, vernizes, óleo de
Unhaça, Alvalades, seccantes e cimento. Tubos de ferro para agua e vapor e seus
accessorlos. Tubos de cobre, de borracha e de chumbo para agua,, gaz e vapor.
Telhas de zinco. Arame farpado e Uso. Carbureto. Correias para machinas, de
couro e Batata. Metaes diversos. Drogas para industria.  ...

Material para Estradas de Ferro —. Oííicinas cm geral —
Construcção naval

ARMAZÉM E ESCRIPTORIO:
RUA PRIMEIRO DE MARÇO — 75 c 77

é Rua General Câmara, 19 -- Deposito: Rua Camerino, 64
End. Tel. "f .LDERON".

TELEPHONE —NORTE, 962. CAIXA POSTAL, 422.
RIO DÈ JANEIRO ••••••*•••••••*-

BARATOL Único infallivel exterminador das nojentas baratas,
n_o prejudica os animaes domésticos. Vende-se em
toda parte. Recusar imitações, exigir BaratoI.Labo*
ratorio; Lopez Edwar & C.- Rua Paulo Frontin 47,40.

Copias á machina
Pagina 500 réis. Traducções e

trabalhos longos,' preços especiaes.
Escola Commercial Feminina, rua j
Sete de Setembro 11. 134.1 ° an-
dar. (C 13815)

ADVOGADOS
DR. GRACCHO CARDOSO.
DR. CASTRO .MENEZES. '
DR. STYLITA JÚNIOR.
Rosário, 120—Tel. 4140 N.

(C 17640)

Hp-____nM__H_HHHHBMMi^^^^HÍMWlaHBB-H-HHÍMl__a_l

Podemos Gr arantir
ac EI rt a clame 11 te

a excelle 3XT cia dos
. materia 3ES s electricos

fab X-t içados em
Schenect -A. dy

pe La

Gen mEl rai
E J-m ectric

porqu IS, temos
muita O onfiança

nos ar "Xa igos onde e<
encont 3E_. ada a

-.nconfund I vel
mar O a

(5672) -1

mo 2.300 cautelas Platina
Compra-se, vende-se, troca-se

pagam-se bons preços.Antigüidades e raridades, na
Casa JACQUES C. BOMPET

16, Rua Sachet
Tel. C. 3531- (3.116)

-*

ESCRIPTA A MACHINA
Pessoa que sabe, mas tem pouca

pratica, offerecc-se. Cartas com con-
diçôcs á Progressista nesta redacçao.

(C. 1608;)

CHAPÉOS
Confccciona-se pelos últimos ííguri-

nos, rcfornia*sc e acceita-sc alumnas
na praça Tiradeutes n. 11, 2" andar.

(C. 16996)

SEM INJECÇuES
Oura-se cm poucos dias a Gono.Théa ou ou-

fMfPfl_ outro qualquer corrimento com o uso do CU-
ItlÜbU NOCELLE ; não tem dieta nem aifccta aos

intestinos. E' em tablettes, por isso torna-se
fácil seu uso. Preço 2(000. Deposito, 7 Setem-
Uto oi—Casa Huber. <-i 3090)

SEU
ME.
COES

Gono-
celle

(76) FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

GRANDE ROMANCE ORIGINAL

A1 leira liialÈ!
¦ ' ¦ ¦¦ ¦*******•"to

'Desci 
a quatro e quatro, a es-

ca|l? d» hospital. Parecia-me quefa:;u duma prisão, c por vezes ti-
nha tanto medo de que me tornas*"em a agarrar, que até corria, co*
rno se visse atraz de mim uma mui-*'• iao «tie policias.'Onde 

ia eu? Em verdade que o"-so sabia. Ia para deante, sem des*
l.no.""Entretanto, 

á força de andar,
'"ansei e não tive remedio senão pa-rar par_ tomar a respiração.'"Ã minha cara não era das mais*-*i!"'.'-iil_sador__», sem duvida. Ti-
r- . estado muito tempo no hospi-

¦ estava magro, c o meu vestua-
r*o_nío era des mais elegantes.

í^ara ir até a Califórnia era pre-
primeiro tomar e pagar uma

ã-assagem numa diligencia para o"avre, e ahi, segundo me disse-' 
v eu poderia, sempre pagando.

r.h-rcar num __vio a_e partisse
Sét»í, ^ Aauajjau

*'A diligencia estava prompta a
partir. Só tinha que pagar o meu
bilhete e marchar."•Mas se eu não tinha dinheiro
aliium. Como é que havia dc rc?ol*
ver o caso?

Thereza deixava-se, pouco a pou*
co, distrahir-sc das auas sombrias
preoocupações pelo historia de Mt-
chot, o qdal, esperando interessar
a joven com a sua narrativa lheac-
cumulava os detalhes.

— Estava pobre como Job, mi-
nha menina. Apezar disso, todo o
meti d_5cjo era encontrar o meu
capitão, e visto cu não poder pa-
gar o meu logar na diligencia, pro-
;.•. rei um meio de partir »e;n pagar.

Recorri _ a;-dacia,—nem tinha
outra moeda á minha disposição.

"Emquanto cu me conservava
embrenhado nos meus pensamen-
tos. carregavam-se as bagagens na
diligencia."vs 3P_i_n!r. __çai _i_ida no

,

escriptorio, mas o conduetor atre*
•lava já os cavallos á carruagem.

"Por mais que eu cocasse na «a*
beca á procura dum meio para po-
der seguir na diligencia, não 111c
lembrava a menor astXicia. Mas de
repente ouvi um dos carregadores
8"tar: ,, . . ,"—Quem me dá uma ajuda?

"—Prompto! respondi eu.
"A resposta sahtu-me dos lábios

como uma bala.
"Approximei-me do -carregador,

qive me entregou uma pesada mala
c me empurrou para junto duma cá-
cada encostada á diligencia e que
chegava ate ao tejadilho do velncu-
lo.

"Subi lá para cima. c dispunha-
me a desetr, quando a mala que cu
levava tombou do logar onde a ti*
nha posto, indo cahir sobrç num.

O caso é que cu ia ficando, esma-
gado. Recuei, mas não sei dc que
maneira o fiz que tropecei num
fardo, cahi c dei uma pancada tao
violenta na cabeça que perdi os
sentidos.

"Durante este tempo, continua-
ram a carregar a diligencia.*'Êra noite. Ninguém deu peta
minha falta. E abi vou eu a viajar
como um fardo, em direcção ao
Havre!"Quando voltei a intra, compre-
hendi logo a situação-e dei-tçi-n-.c
levar. . ."Xão viajava muito á m-nar. -.-cn-
tade. mas o .íue é >y.:e e-. não s-.ip-
portaria para encontrar o men c_-
piíão. !"Comtudo, passado algum tempo.
comecei a Bca»»ç cc__i ««diria =a-

hir dali quando a diligencia paras-
sc."A situação não era muito tran-
quillisadora."Em primeiro logar, eu ignorava
ouanto tempo seria forçado a via-
jar nnq.iellr.s condições alheias a
toda a commodidade."Achav^nic numa posição diffi-
cilima. NíR) só estava extremamen-
tc moido pela minha queda, como
n?.o podia arriscar-me a fazer o
mais pequeno movimento."Senti o corpo todo dormente.

A cabeça andava-me á roda. Hou-
ve momentos em que julguei 

"que

ia niorror."Comtudo é bem certo que nunca
se deve desanimar, c principalmen-
te na situação em que cu me encon-
trava, tanto . ssim que no momento
em que eu ir. desistir das minhas
tentativas, deixando-me ali morrer
sem mais resistência, um aconteci-
mento inesperado veht em meu au-
xiüo."As rodas da diligencia encon-
traram sem duvida ua estrada qual-
quer obstáculo que tiveram de
transpor com velocidade adquiri-
da- . ,"O solavanco foi meaonho e cu
ouvi uma praja do cor.ductor.

"Foi esse abalo que me valeu.
"A mala que cu tinha quasi in-

' teiramente sobre mim e que me in-
| terceptava e ar, deslocou-se, c tom-
j bou para . tido."O íolda não a deixou cahir a
j cstiada c a s-.-a queda não fez ruído
j porque pesrda bagagem resvalou

j sobre um grande _ sac;o que eu ü-
I nha ã mini* direita.
i - (C. nUr.iao)
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fill M9 Rua é*m Saudei

l Brasil,,
I ulrima palaora I
| em elevadores8

—
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As pessoiis de côr conseguem toíhar
os cabellos lisos, por mais crespo*
OU ondulados que sejam, com W

LYSODOR
Vidro 3$, pelo Correio 4$. Nas per»
fumarias, drogarias, pharmacias s
na A GARRAFA GRANDES
«»-*—J____7____í_--_________ ***

99. 4616)

CRflNtltAttÚ.-cirrONi
DISSOLVE .EXPBm
o a cido (Y/r/çá

Receitado diariamente pe*
Ias summidaílcs indicas

contra
Diathcso «rica — Co-
licas ncphritlcns —
Cálculos hilinrcs •—
Ai-tliritisuio — Rltcu-
íiiatisino GOTA.
Em todas as pharmacias c
drogarias do llrasil. 11c.ni-
sito geral, Drogaria _ií(o*
nl, de Francisco Gifloni &
C», Kua Io dc Março 17,
Kio de Janeiro.

(4147)

(4070

Pensão Canabarro
Para familias e cavalleiros, mui-

to recommendada pelo Bello Par-
que e Vastos Salões, diárias de
4$5oo a 6$, fornece a domicilio,
rua General Canabarro, 271 tele-
phone I2i£ villa. (C. 1738')

CAVALLOS
Para fazenda de recreio nas pro-

ximidades da Barra do Pirahy, dese-
ja*se comprar 2 ou 3 cavallos de
ínontariai bem mansos, marchado res e
pequenos. Offertas e mais informa-
ç3es a Paulino 11 nesta folha.

(C. 16970)

ESTAS GRIPPADO?
Receita qne todos devem conhecer:

1* — Um purgativo salina
2- — Combater a febre com as seguintes cápsulas

Aspirina 0,25
Bromhvdrato de q.q 0,15

P. Tcap. va. 6* T. 1 de 3 em 3 horas
Sc sobrevier tosse, catarro, etc. use Broncholino • V*.

I c. de sopa de 3 em 3 horas

O BRONCHOLINO
Encontra-se á R. G. DÍ3S 55), Hospício 149, Pharm.
Saraiva, Largo do Capim, Rua Larga 99, Drogaria

Giffoni, Lapa 659a

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de fiüarço, 67

Prrsidentp— .loáo Ribeiro de Oliveira Souza
Director—Ai-renor Barbosa

Banco de Deposito.-, e Déscoiitot.
FAZ TODAS AS 0P___AC0___ BANCARIA). •£>_

XAROPE PEITORAL
de Dezessart e Âlcatrão da

Noruega
FORMULA T)K B1.TTO

Premiado com medalha dc ouro,
Este maravilhoso xarope cura ra-
dicalmcnte bronchites, catarrho.
chronicos, coqueluche, asthma, tos-
se, tisica pulmonar, dores dc peito,
pneumonias, tosses nervosas, cons-
tipações, rouquidão, suffocnçõcs,
doenças de garganta, larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro, i$soo.
Dep.: Drogarias Pacheco, rua An-
dradas n. 45; i° de Março, 10 j
Assembléa, 34; 7 de Setembro, 39,
81 e 89. (29315)

Soffre do estômago,
figado e intestinos ?

Tome

Eli_ri_.8i__la

A* venda em todas a.
pharmueias e drogarias

do Brasil.
Preço: 2S500 o frasco

4081

jNão ha mais calvos!!!
A pomada NITAL, do Dr. Lefan, . a ultima

palavra da seiencia contra a queda dos cabellos,
a calvlcie, a caspa e todas as doenças do courocabelludo..

O Dr. LEFAN
73 annos d.
a sua formosa cabel-
leira, adquirida eom
a potnadu NITAL,
como se tivesse hoje

20 annos

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 experimentei a
satisfação que dá o crescimen»
to gradual de cabello novo, pre-
to, d'aquella côr sedosa que o
cabelleireiro nunca deixa de
elogiar. Depois que comecei aNt Som offerecer este produeto ao pu-
blico, ha alguns annos, tive a
bôa sorte de fazer experimen-
tar milhares de outras pessoas
um sentimento de felicidades

eguál ao que experimentara, quando me pare*
ceu certo (assim como aos meus amigos) ter
realmente adquirido d verdadeiro segredo de fa«
zer reif&sccr o cabello..

. Si soffre de algum destes males que a minha
pomada NITAL cura, compre-a immediatatnente;
não hesite mais tempo, confie em mim, que eu
lhe prometto que o meu remédio será de 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, vê-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
SENHORA, ou a um HOMEM.

Preços: um pote,5$000; pelo Correio, 6$000.
A' venda em todas as pharmacias, droga-

rias, perfumarias e barbearias. — Depositários :
Perfumaria Lopes - RUA URUGUAYANA, 44.

íi d . ( .75)

ESPLENDIDOS COMMODOS
Alugam-se cxcellentes commodos

em casa nova e com todo o confor-
to á rua Riachuelo n. _i.

. (16.88..

FORMIGAS x
Acabam facilmente, tisnndo-sè d

FORMICIDA STRUVK, cm po.i
Vidro, ;$; á rua do Ouvidor n. 58,
Crasltlcy & C. (C. 1.233»

FABRICA
. t% DB

Chapéos de sol e
Bengalas

. •' Importação c exportação
ij Sortimento completo das mais,

perfeitas mamifacluras

Gonçalves Possas & C >
Rua Buenos Aires, 108

155

_X__ISIB^MBnn3_C-_-_l-_MK-__0»f>rM

RHOHNE
Usines du Rhone
"i 

(Ácido Acelyl Salicylico)
'" ^Alguns comprimidos

combatem eflioazmonte

NFLÜENZA
Em todas as pharmaeins

e droararius 0318

I

LAÍVDAULliT
Vende-se tim <le fabricante italiano,:

força I.loÜ H. 1'. multo cconoinico c
cm boas condições, próprio para parti-
cular ou praça; para ver á rua Mar*
quiíz do Ãbrantes n. 69.

(C. 17*83-.)

Cincmatographo {
1 Vende-se um Pathé, com projeo*-tor, lâmpada, lanterna etc, par^
desoecupar logar, por preço ib_ra»t)
to, & rua da Passagem n. 33» M

____2___>lj

SAIBAM TODOS!í!T
Que a AGUA BRANCA NE-1

VAL c a Deusa da belleza, o ami-
go da pelle, o sonho das senho-
ras elegantes. lí' um produeto de
tal valor que tuna senhora já co.n
os seus 60 nnnos, usando apenas
um frasco pareço mesmo uma mo-
ça com as suas 25 primaveras — 0
Garante-se o resultado. — Pre-
ço, 8$ooo, pelo correio, io$ooo.
Vende-se cm todas as perfumarias,
drogarias c pharmacias — Depo-
sito geral CASA GASPAR — -
RIO —¦ Praça .Tiradcntes, 18.

(4246)

\'<áSl_______-_-
*t*r^' <E2S____t3__L_____'^_#(wBb

ifr^^Kf •*»*-wS* ** *Cí___-%_____^___.'_mSÊ$- j!3_

Mr_ri_3________u_i

União Commercial _os_a.egis.as;
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos li

FUNDADA EM 1887 — Sedei RUA 1'HIMEIRO DE MARÇO N. _7
RIO DK JANEIRO — 11RASIL

Capital emittldo. -: y ;.:>i>-.- ? •» '-í?":""!""?
" realizado, a' _. fiA .¦ .-. •» M « >' ai ,.: 75» oooíooo

Fundo de reserva. -. v _ -.- .• »>£ * " ut -,: "ij "oolooo
" de Lucros Suspensos. .,' '•' • '• '•' 4Sa.ooo$ooi>

oSTt* 
nSOEGT}F00rTâdRT_.RES de-predlos. 7.ÍSSE__«__*V.ricas, oflicinas, moveis de residência particular, mercadorias em tran» lfabrica., uin-iu.i.., n>v_i_i_ «*. »»....._...» •._,-._. ,,.,.„,¦.-. .<

sito pelas estradas dc ferro e outros riscos terrestre». I
Acceita SEGUROS MARÍTIMO S «obre vapores, navios a vela e ou»

trás embarcações c bem assini mercadoria, embarcadas, fretes de navio.
'Acceita 

procuraçso para administrar bens de. qualquer natureza. In»
elusive cobranças de juros de apólices c outres títulos de renda, medlan»

'Directoria':""Viscon 
.s de S. Jo5o da Madeira — J. L. Gomes B. Aa»

Eumncão — Agostinho Teixeira dc Novaes, _-,'.'_,
Endereço Teleg,: "VAREÜ1STAS" — Caixa do Correio a. f-oiS-.

Telephone: Norte 86a — Código -Ribeiro". • é»7)

!

 _- ,1
M_-_-__________M____________________ai iui 111 irmMnwn—n'

I SEBO
Compra-se qu-alquer quai-.idade.

G. C. Santos __ C, negociantes em
alta escala,,. cm SüliO, GíEOS e
GRAXA. .

Í!Ciiploiií:rliS.P2DROH.24
Deposito; RUA DO U7RÍHE810 L 87

(561*6 I
Auncl perdido m.

*Si egreja situada no oi.'."*.-.;• iò
Sacco dc _.. Francisco, cm »X.___i_.o.',

j perdeu-se no Ui^ 17 do corrente, à tar-
l de, Utn atinei do ouro para ."cenhota,

Ícom 

uma grande esmeralda de forma
quadranguLir rodeada de brilhantes.
Grati_.c:_-se a quem uo hote! -t_uan_"."-
ra, «Capital Federal, o entregar suf" dr.
Parreiras Horta. (C. 17.Í22.)

MachiiiPS de bordar

XAROPE PEITORAL
—DE—

Carvalho Ferreira
£_.te po-_tov> X __v>?e ce Fedegoso,

Angico e A!ca»5o ne Xor_ega. cura
raiücalmcnle _ro___tcs. calarrhos ci.r>
tiicos, t«">-Sc__ ost.ima.__ coqueluche, ij*
svea pulmonar, constírações. rouqtd*
dão, etc Vende-se t"_ Plmnnecia Fer-
reira. rua co Hoípido. 114-

(C i6io3)

Vendem-se rfor preço módico'
dua. maclii-.-i; lie .ordar. sendo
un-a ylpo Cornely, para bordad.
cardonnè, soutach em pé, ponto de
r.-._e:a, c'... e outra pari bordado,
b-anco e:n relevo. Para ver e tra. |
tar á rua Conde de Bomfim nu- .
mero 543, Tijuea. (C 17658) I

"0 PILOGENIO serve-lhe em qualquer caso
Se ji (|_asi, não tem, serve-lhe

PILOGENIO, porquei lhe firt, J"ca:*.110 novo. „
Se começa a ter pouco, serve-thv

o PILOGENIO, porque impede qusflo cabello continue a cair.
5*e Piada tem muito, fervelhc 3,1

PlI-OGEXIO. por-us l!.e garanteifa hvgiene do catelio.
AINDA PARA A EXTINCÇAO DA CASPA

Ainda para o tratameLto de barba e loção de toilette — O PlIaOuI
GENIO —

SEMPRE O PILOGENIO O PILOGENIO SE-tPSSL 4
A' venda.<m. tc.d^ai,pharmacias,.dre.._ri_3. e __c__0_____í__3 «r.^soj

* -*vfipfc___â
(Êhmám*

_U eto

3__õ_LX
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Um attestado por dia Um preparado que honra a industria pharmaoeutica

PHOSPHO - CALCINA IODADAEu, 'abal.sn ii '.uJo, doutor
cm 'Medicina pela Kaculdnde do
Rio de Janeiro, etc,

Attesto que. tenho empregado
com magníficos resultados a
Phosplio-CalclnaJlodada, produeto
pharmaceutico muito bem «onfec-
cionado que, ao sabor agradabi-
llssimo, reúne os seus seguros cf-
feitos tberapeuticos, Rio dc Ja-
neiro; aó de outubro de 1918, —

iDr. Francisco Salema Garção Ri-

jteito. (C 18104)

Grande agente da estimulação nutritiva e da renovação iguinea
iPrescrítpta diariamente pelos medicos mais notáveis desta Capital que attestam a sua bella confecção, o seu sabor agrada-

liillssimo e os seus grandes effeitos therapeuticos. A PHOSPHO-OAI.CINA-IODADA è dinriamenté. empregada com grande suecesso
nas adcnopathlas, lymphatismo, escrophúlose, rachitisino, tuberculose, anemia, neurasthenia, phosphaturia, chlorose, bocio, brorfchite astli-
inatica, manifestações da syphilis, denlição, rheumatismo cbronico, convalescença c durante os períodos da gravidez e\ do aleitamento.

A PHOSPHO-CALCINA-IODADA não contem álcool nem produz iodismo
A' venda nus principaes pharmacias c nna drogarias Aranjo Freitas & C, Granado & C, Ollveini Cruz & Jorge,

J. Rodrigues & C, Carlos Oruz & C, Granado & Filhos, Pedro do Araújo & O., Ucrrini, J. M, Paci^co, Orlando.
Rangel, Cortes, Castro & Comp.'

OURO - BRILHANTES
JÓIAS - PLATJOU - PBATA

A JOALHERIA do FEIilSBuRTO d* OMVHIBA comprai
brilhantes, jóias, bom como a» fAbtféa,, troco, concerta: 00
reforma por preços commodos] cojupgia ptAitn*, Qtaa, pm*a»
dentaduras, dentes, cantelas; gurmut consertos tia relógio».
— Ninguém deve vender estes artigps sem unificar a
valor máximo da offerta desta ema. — URUCUÂYA-
NA, 103 — Tel. 1733, Norte. (C iiw)

MOLÉSTIAS 1NPECT0-C0NTAGI0SAS
Quereis evitar?

Usae

Coichão Hygienico
App. pela Saude Publica

Rua do Cattete ns. 55 e 57
Liquidadora.Alugam-se e compram-
se moveis. Tel. 5391 (6505)

STENOLINO!!!
O mais poderoso tônico da ac tualidade 1 O unico especifico 5j

dos pulmões fracos; cura e evita a tuberculose, nnemias,|
esgotamento nervoso e genitaí, magrezii, pullidcz, dyspc-j
psia. Depositários no Rio : Granado & Filhos, R. Uruguuya»|
na n. 91; Drogaria Berrini, R. do Hospicio 18, e Granado}
& Comp., o Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59. I

(C 16644)

COLLEGIOS

Metbodo — Absolutamente novo e scientifico, theorico pratico.
Horário — Meio-dia ás 2, para senhoras e senhorinhas, 5 vezes por

semana. Das 8 ás, 10 da noite para homens.
Tempo — Tres mezes 110 máximo. (i
Preço — Cem mil réis dc uma só vez (ou cincoenta mil reis du-

rante os tres mezes do curso).
Telephone 3979 Norle. .;, 

"..

Rua General Câmara, loja, 383. 156S7)

COLLEGIO BRASIL
NICTHEROY

INTERNATO E EXTERNATO
De aoi inscripções, 173 approvações cm 1917, perante as bancas

examinadoras do Pedro II
Secção masculina
Ensino solido. Boa educarão

moral. Cultura physica. Alimenta-
ção dc 1' ordem, Clima muito
saudável.

 1 "

RUA NORONHA TORREZAO
66a — Tel. ggi—Cubango

Secçio feminina: „._,.
Selccto corpo docente. PRATI-

CA DAS LÍNGUAS FRANCE-
ZA E INGLEZA. Curso de ad-
missão ás Escolas Normacs e
Curso de Aperfeiçoamento, para
Professoras. Aprimorada educa-
ção moral c artística.

66a — Tel. 991—Cubango I RUA DA • BOA VIAGEM, 54 £(iin) I Teleph. 275—S. Domingos X

Pensão Velloso
Para familias e cavalheiros. —

Sul, 20. Rua Marquez de Abran-
tes, 02.  (C 15S02)

MOTOR
Vende-sc um, francez, de força' 

de 35 H P, com reversão, prompto
para ser 'collocado cm uma cm-
barcação. Cartas a F. A. V. An-
drade Pertence n. 34. (C 17643)

Collegio Brazil
NICTHEROY

•Estão reabertas as au-
Ias e funecionando todos
os cursos. OC. 17065)

A. M. Pereira de Carvalho
COMMISSÕES E OPERAÇÕES BANCARIAS

Desconta-se notas promissórias, empresta-se dinhdiro sob alu-
gueis de prédios e hypothecas. Alugam-se casas com garantias para
os srs. proprietários. Compra e Venda de immoveis. Rua Buenos
Aires, n. 77, sobrado. ^_Z (C 17889)

I mP[ PAGL1ANQ O melhor Purgante. O melhor
Depurativo do sangue.

ÍOO annos de suecesso

GABELLEIREIRA
Tingem-se cabellos brancos em to-

das as cores, preto, castanho claro e
escuro, louro, bronzeado ,ctc, com op-
plicação Henné. Gároniçm-se as tm-
turas absolutamente inotfenstv.is.

Lavagem de cabeça. Penteados com
ondulação Mareei, a 3$ooo.

Vendem-se postiços. Traballia-sc cm
cabellos eaidos.

Rua Uruguayana n. 32, sobrado.
Tel. Central 1551 — MME. AU-

GUSTA. (C 17170)

Costureiras e bordadeiras á
machina

• Prccisa^c na rua Theophilo Ottoni
n. 31, fabrica de roupas brancas para
lenihora. Paga-se bem. (C 17879)

Serviços para
Lavatorio

Ninguém compre sem ver
o sortimento colossal da"Joalheria Esmeralda"

8, Travessa S. Francisco, 10
(5S40)

CASA

Neurasthenia
especifico desta moléstia I
Sii DYNAMOGENOL —I

(53-16) r

Sala dc visitas
(Particular vende barato meia mobilia

nova « elegante. Ver c tratar na praça
dos Governadores n. S'\

ÇC. ?7.830.)
Kk&ttfe^-W".-»

i:
B-

h

1

Bordados e a jour
Festonnés, picot, bordados Ei

n mão e a machina.
CASA MME. COSTA

Rua 7 de Setembro, 187
Telephouc, Central, 1487i

274)

Pensão Mineira
Avenida Rio Branco 15. alugam-

se confortáveis salas e quartos ele-
gantemente mobiliados c com pen-
são', a familias c cavalheiros dc

. tratamento; 1 pessoa de 1 jo$ a
180$; duas ou casal -ie 250$ .1
350$. diárias 5$ e 6$; refeições
slavuas. i?soo. ¦ (C 17S61)

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 Thereza, até Curvello.
Não se admittem interme-
diários. Cartas nesta reda-
cção para M. F. (5848)

PREDIOS EM PRESTAÇÕES
Vende-se um, para (amilia de

tratamento, em prestações men-
saes de i25$ooo, na rua Nova de
Caohamby 71, Meyer, sendo a
primeira entrada de 1:50o$ooo,
entrega immediata; trata-se no
mesmo ou com o telephone—Cen-
trai 1708. (C 17546)

"915 Homoeopatha"
EM TABLETTE

Djnami sação cm primeira centesi-
mal dei* 914 (Neo-Salvarsan). pelo
pharmaceutico Theophilo de Andrade.
Cura radicalmente a SYPHILIS cm
todas as suas manifestações, taes co-
mo rheumatismo,; feridas, manchas da
pelle, etc. Sem injecções 1 Não tem
dieta. Deposito: Casa Huber, 7 de
Setembro, 61. Preço: 2$5oo. (6725)

<<§& 1* andar ^%>.

V* Assembléa, 121 ^
TEL. 2622-C ,

BRANCAS
Unas e de luxo para Senhoras o creanças
ATELIER DE ROUPA BRANCA
COSTURA, BORDADO E DESENHO
*'*'*'^"*"*"""""""*"*'*<""*(5to)"

Influenza: Guerra ás Moscas !ll
MOSCAL í>reParac'i0 infallivel para exterminar as moscas. Não
m M\\*\J\*rmM* £ venenoso, não ha o menor perigo no uso deste pre
parado verdadeiramente maravilhoso. Vidro i$soo; na rua Hospi-
cio 9 e 18: Laboratório Lopez Edwardls &' C.; rua Paulo Fron-
tin 47l40. (6079)

Broncnp
cura tosse

"A milagrosa" póde-se chamar, pois
tem feito curas verdadeiros milagres,
nas tosses, bronchites, constipações, in-
fluenza, etc, — Preparado de Ádol-
pho Vasconcellos. — Vende-se & rua
da Quitanda 27, e nas filiacs: 39 rua
Engenho de Dentro, 9 rua Assis Car-
neiro e 262 Boulevard £8 de Setem-
bro. (4387)

£

MACHINISMOS
Vendem-se dois martelletcs automa-

ticos, machinas de atarrachar, de fu-
rar, motores electricos de i c 2 H. -P.,
ventilador a motor dc 1I2 II. P., tor-
nos de bancadas para ferreiros, eixos
de transmissão, polias, ferro redondo
em barra de S|i6, Praça da Republica
na. 195 a 199. (C. 17.769.)

SITIO EM CAMPO BELLO
As pessoas fracas ou que pre-

cisem convalescer arrenda-se ou
vende-se um- com 5 ou 10 alquei-
res e boa casa dc moradia, clima
e agua de 1 . ordem (Serra do
Itàtiaya) ; informa-se á rua da
Alfândega n. 213. (C 17438)

Doenças do Coração e Asthma
Suffocações, bronchite asthmatica, chiado no peito, palpita-
ções, cansaço, pés inchados, liydropsias, falta dc ar, verti-

gens, batimento exagerado das veias e artérias, arterio-sclero-
ee, aneurismas, dores e agulhadas do lado esquerdo, dilataçâo
da aorta nevralgias, cardíacas, syphilis c rlieumatismo no co-
ração, curam-se com a receita do sábio americano dr. King's
Palmer, ou Cactusgenol. Milhares de curas no Brasil. De-
positarios: Drogaria Granado & Filhos, rua Uruguayana n. 91.
Vidro 6$ooo. Pelo Correio 8$soo. Drogaria Berrini, rua do
Hospicio n. 18. J. Rodrigues, r. Gonçalves Dias. 25. (C 18115)

ASCAR1D0L
Vermifugo infallivel

MODO DE EMPREGAR
N. 1 dá-se ás creanças dc 1 anno
N. 2 " " " " a «unos
N, 3 " " "3 annos
N. 4 " " " "4 annos
N. 5'' " " " 5 annos
N. 6 " " "6 anno»

N. 6 dá-se ás creanças até ia
annos. "De 13 a 16 annos dáo-se
ns. 6 e 2 de uma só vez. _

De 17 annos em deante, dão-se
os ns. 6 e 3 dc uma só vez. .

Vtsede-se em todas as phar-
macias e drogarias
— do Brasil —

(S5«6)

li pi
Poderoso especiiico em moléstias sy-

phiiiticas. O mais enérgico até hoje
descoberto. Cura com segurança afie-
cções sypliiliticas, rheumatismo, gonor-
rhéas, rins, bexiga. ligado, corrimentos,
ouvidos, broncliiio asthmatica e toda:
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, e
Granado t, C, i° de Março, 24.

Fabrica e deposito geral:
Rua do Areai ns. 1 o. 38, sob.
Tel. 6831, O. (6672)

DOENÇAS
DO PULMÃO

DR. P. OATAO
do Hospital das tuberculo-
sas em Cascadura, Livre
Docente da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro.
R. da Assembléa 73

Consultas das T4 ás 16 bo-
ras. Telph. 4297, Central.

Lâminas Gillette
Legitimas lâminas Gillette, du-

zia, 4$8oo; rua da Carioca n. 28
— Irmãos Acosta — Tel. 4690,

(6493)

iA®Íftt

S. B. Homceopathi-
cos Videntes ~qitosd0?.s
frem de qualquer moléstia, esta
sociedade beneficente remctte
diagnostico. Só mandar nome,
edade, residência, profissão c cn-
vcloppc sellado para a respos-
tct. Caixa postal 1027. (5689)

ANTIGÜIDADES
CURIOSIDADES

C0111prnn1.se, na Casa Fran-
ceza, rua Senador Dantas 101.

TI 793, Central. 347o)

Fabrica de saccos de algodão
para farinha e cereaes
_:_ MANOEL DUTRA SOUTO —:—

RUA DA DRA1XHA N. 3
Tem sempre regular deposito dc ste artigo que vende a preços redu-

zidos. Compra e vende cereaes c mais artigos do paiz. End. Teleg.
0TU0S. Telephone, N. 4167..— RIO DE JANEIRO. (6706)

^MHitíM'';

ÓDNPL
PASTA EUXiR

Vende-se em todas ns boas
Drogarias e perfumarias. ¦

(6704)

Óptica Brasil
Óculos c pince-nez, lunctas de

todas as qualidades por preçossem competidor. Exame de vis-
ta, grátis e officina para con-certos, cutelaria fina.
Rna da Assembléa, 54

.C5882)

INFLUENZA HESPANHOLA
Teve v. ex. a influenza hespa-

nhola? Mande, pois, desinfectar o
vosso colchão na C0LCH0ARIA
HYGIENICA, onde, para este fim,
tem estufas apropriadas, pela mo-
dica quantia de 3$ooo. Rua do
Cattete, 55 c 57. Tel. 5391 Cen-
trai. (^383)

Sementes (Talgodão
Sementes de algodão herba-

eco sclcccionadas c iminuniza-
das "KnsseU Big-Ból", vende-
sc qualquer quantidade ií Ave-
nidn Rio Branco n. 109, 1'
andar, sala 3. (5628)

IDynamogenol
GERADOR DA FORÇA.

(5346)1

VENDEM-SE
Uma rica secretaria dc madeira

Gonçalo Alves completamente nova,
Ura bilhar com 12 tacos sendo seis
novos c um casal dc cachorros U~\\i
Pomcrania, brancos sendo a femea
li. 2 e o macho n. i — Trata-se na
rua 1'lack 13S- — Riachuelo.

<C. 177981

£'

Doenças Cura garan-
dR tida.° e rápida do

S** OZBNAfi iv Cfetidez d0 nariz)
nariZ processo inteira-
6 toca mente novo.
DR. EURICO DK LEMOS

Çrofcssor 
livre dessa especialidade na'aculdade dc Medicina dó Kio de ].k-

«ciro. Consultório: rua da Assem-
Mói 63. sobrado, das 12 .is ,; da
tarde. ((* iro^r)

Zumbidos 'dos ouvidos
Tratamento pelo Dr. Neves

da Bocha, com exito seguro,
dos zumbidos dos ouvidos, pe-
Ia massagem vibratória, pelas
correntes continuas c polas
correntes de alta freqüência.
Os zumbidos diminuem logo
nas primeiras npplicaçòcs e
pcaii.-iin dcsapparecentlft com-
pletamente. Consultas dc pri-
meira classe das 12 ás I ho-
rts da tarde; consulta* de se-
giiuda classe, de 1 âs I lioras
da tarde. — AVEXW.X HIO
BRANCO, 90.

ATAQUES|
cura rápida com

DVNAMOfiEXOTi.
(5346) |

MACHINAS PARA
TECIDOS DE MALHA

Venltle-ise uiroa pequena fabrica
constando dc 5 machinas teares, de
fabricante "Blackburn", patente 11.
2 de 160 águias, unia machina de
punhos, uma remalhadeira, e uma
machina de virar, mais 3.000 agu-
lhas. Tratar á rua D. Geraedo. 64.

(5700)

.•i|it|iiliilitli!li!ii'liiliniiitiii'|i:i:nii|i:i!:i:'ii'iiii ¦ I I11 <l l l l I i l I l l< l ¦ i ¦ ¦[ i il :¦ ¦ >

I GONORRHÉA |
m Vitima descoberta scinntiflca para a cura radical -
I dessa terrivel moléstia. Peça informações grátis, hoje I
| mesmo a Caixa Postal 1062 — Sào Paulo. 5810 |*lllll]|!lllllltl!!li'ltllliaillllltlllli:]|tll.'ri|!llllllll1ll'llllllllll|[tlllllll!!inill||!|llfli|||[ll|||[|||||||ii||il,i|>i| ;|*1

Convém a todos
saber que o " Tridigestivo Cruz"-
é o unico remedio approvado pelaDirectoria de Saude Publica, quecura as moléstias do estômago e
intestinos. Assembléa, 75. (4074)

Nervosismo
cura immediata com

DYNAMOGENOD.
(53461

ESTÔMAGO
Tridigestivo Cruz, é o unico re-

médio que cura as doenças do es-
tomago e intestinos. Drogaria e
pharmacias. Vidro, 2$soo. (4076)

«1.

Mliíi I
para a cura em poucos 9

dias, effeito ligeiro I .
o garantido. 1 \

USE BLENOUNA, EM I
TODAS AS PHARMACIAS I j

fj E DROGARIAS. 11
b Dep. R ua da Asscmbléa U

Uolos de musica
rara auto-

assiítnattirã j

los>, Xcr.í
utn atino

LAVOURA E CRÍAÇJTO
— PUBLICAÇaO MENSAL DE AGRICULTURA —

pínÉGTORÈS :
Drs. Angnsto Kamos, Eduardo Cotrim e Fernando Werneck

Assignatura aunual, 10§000 — Numero avulso 1$000
Já conhcccis esta Revista ?

— Não sois ainda seu assi-

gnante ? — e porque não ?
Pedi um numero — speci-

men e vereis que a LAVOU.
RA E CRIAÇÃO é uma re-
vista dc grande utilidade que
todo o lavrador intelligcnte e
estudioso deve assignar.

RÜÃ DO CARMO, 66, sobrado — Caixa Postul n. 1678
(5698) RIO DE -JANEIRO

PHARMACIA
Precisa-se de um pratico á rua Es-

tacio de Sâ n. 89. (C írSM)

t*ra:i. platina, brilhan tu *, cauin
do Montd dt Soccorro; compram-at
t-.TKam-sc bem; na praça Tiradcní
n 64. - CASA GARCIA ti

Oleo de linbaça
genuíno

VENDEM
L. 6. de Sonsa Pinto & C.

Rua I' de Março, 31
(5696)

PROFESSOR
Prccija-ss '!e um ue conhecida

i4-;irií:.T!r mèral c inlçllechiaJ. ^"a,It",ttiio dc trorti-os '-itranta • np r^a^u^r^^ activo c traI*a5hador. sol-
tei-: vrosíec:i.-5. I teiro c:-. viuvo sem filhrs. parj auxilia:

Fabrica de Rolos "•Esccisibr*. jj propaganda de u:n collegio e leccio-
R Villela & C». — íS, Rna Eva- | uar depois no mesmo. Escrever quanto

..;to da Veiga — Rio (a 2 cassos do lautos'a V. Chaves. Poces de -Caldis.
(O. 1S0S4) » Tbcatro ilumcipaU. l;-97^' (6.165.)

¦—^^ili^^

Fabricante do cabides para
ternos cm grande escala;
venda por atacado—-Rna
Riachuelo 139. — Tel,
C. 5G73—Rio de Janeiro.

IMPOTÊNCIA
cnra com poncas colheres

do DYNAMOGENOL.
(5.146)

TINTURAS para tingir os
cabellos

dc todan 33 marcas, nacionaes c c
trançeiras.

ÚNICAS LEGITIMAS
Perfumaria Silva

RUA DO THEATRO N. 9Telephone C. 1368
(3424) Rio de Janeiro.

FORTALECENDO
Restabelece todas as

funeções o
Vinho Tônico Phospha-
tado das Tres Quinas

Bittencourt.
111, R. Uruguayana, 111

Antísepia Intestinal

^ p ífolf ¦>'',&'&< 4v)i
CMeo-Lãcto
PAGU1N

Enterltes - Iníecções
Intestinaes ¦ Collcas
Hepathicas - Febre

Typhoide
Em todas as pharmacias

e drogarias

Deposito: 34, Rua A««embléa, 2» andar-Rio;

Fazenda de criar
Vende-se uma, na Linha Auxi-

liar, com 176 alqueires geométricos
de terra, a 3 lioras da Capital, cli-
ma saluberrinjo, altitude 500 me-
tros. Informações com W. da Ro-
cha, Sacra Familia do Tinguá, E.
do Rio. (C 16539)

DROGARIA
Moço riograndciise, trabalhador c

com longa pratica do ramo, procura
collocação. .... jConhece bem as praças do bul, onde
tem muito boas relações.

Apresenta muito boas referencias.
Cartas nesta redacçao para C. B.

(C. 17623)

C reanças nue urinam na cama
Devem vtstt

NANDULA
O unico medica-
mento completa-
mente inoffensivo

ás creanças e
adultos, que cura
infallivelmente em
10 a is dias.

Vende-se em to- Este tomou a NAN-
Este urinou na cama, ,ja3 as pharmacias DVLA, não urina mais

e a mamãe bateu e drogarias na cama
Depositário no Rio de Janeiro — MAX FRANKEL.

38 — RUA SETE DE SETEMBRO — 38

' MmmWW-Z '
'_W_r*Q^Í_Wim\\tm.

(4251)

CAFF QUINADO NAVEGANTES
LICOR E PÍLULAS

MEDICAMENTO INFALLIVEL N A CURA RÁPIDA DAS SENÕES,
VEBRES DE QUALQUER CARA CTER, NEVEALGIAS, FALTA DEV ' APPETITE, INFLAMMAÇAO DO BAÇO E DO FIGADO

_ _ DEPOSITO — r-

C. LEGEY & C.
Rua General Câmara n. 117 H0 DE 3AK^Sd

FUNDADA EM 1908

Capital empregado até 31 de de-
zembro de 1917 4.181 :Z54K>9«5

Seguros desde 1:0009000 até 30:0009000

B' a instituição de Seguros que maior variedade de pia-
nos offerece, a prêmios reduzidos.

Seguros de 1:000$000 para operários, com direito
a medico e diária, em caso do doença, e pensão na inva-
lidez oa velhice.

.RUA THEOPHILO OTTONI N. 21 — Tel. N. 1612
— RIO DE JANEIRO (3486)

Brinco de brilhantes com
pérola

Perdeu-se no sabbado, 17 do, cor-
rente, no bonde desde a Mangueira á
cidade, um brinco de brilhantes com
pérola. Pcdcse á pessoa aue achou
mandar á rua Oito dc 'Dezembro n. 87,
que será gratificada. (C 17567)

A's Pharmacias
Queiroz, Leal &r C„ importa-

dores de produetos chimicos e
pharmaicoutioos, participam qué têm
sempre um stock por preços exce-
poionaes. Rua Theophilo Ottoni
n. 102. Telephone Norte 4036.

(C 176611)

Cura as purgações
e inílammaçõe? dos
olhos. Vende-se em
todas as pharmacias

* droqarias

(5M0

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se a cxccllcxntc casa da rua

João Caetano n. 350 recentemente
reformada, com quatro quartos, duas
salas, banheira de agua quente e fria,
etc. Aluguel annual, adiantado,
i:500$ooo. Trata-se a praça da Incon-
fidencia n. 9. (C 17612)

ASTHMA
Trata-se em poucos dias e evi-

ta-se radicalmente, por um pro-
cesso especial; r. do Theatro, 0.
i° andar. Tel. Central 5930, de

1 ás 4 horas. Diversos attestados.
(C. 16671)

Folhas de Flandres
EM STOCK

Holmberg, Bech & Comp.
(CASA SUECA)

102 — RUA GENERAL CÂMARA — 102
FILIAL: RUA LIBERO BADARO' 31 —*— S. PAULO
(4120)

CALDEIRA
Compra-se uma de 2 a 3 H P,

em bom estado. Cartas com in-
formações precisas para F. A. V..
rua Andrade Pertence 34, Cattete.

(C 17644)

BBasaBaasaH-Baas-

PÓ Í)A PÉRSIA
(NOME REGISTRADO)

Este celebre c afnuwdo pó, pelos seus rches effeiloa 11.1 ntnrlan-
dade dns pulitns, perci-vejos, mOBaííitÓB, formigas, bnrntng, tncnrtas
piolhos, bicheiras c coceiraa dos aniiiiacs, tem conquistadu o primei.'
ro loi?ar entre todos os insecllcidns.

Tornou-se um indispensável familiar.
Nilo suja a roupa. Nilo é venenoso. Seu aroma em nada preiu.

dica a saude, Pôde polvilhar-se na cama de <|iiniiucl crennça gem
perturbar-lhe o somno.

TsTo rotulo vão indiendos os di ffercnlcs modos dc nppllçaçjo
conforme n espécie de insectos que sc queira destruir.

O que convém í procurar o PO' da PüliSIA verdadeiro c par,-»
oltel-o, o unico meio é dirigir-se n nós,

Nosso PO' DA PÉRSIA c preparado unicamente com as flúroj
fresca das plantas e nilo é para se comparar com pó de ncç.io
quasi nulla, feito das raizes 011 da planta todas quando nâo é con
substancias offcnsivas & saude.

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudi-
ciaes á saude e á roupa);

Sempre que os freguezes se têm queixado que o Pó dn 1'era'ia
não dá resultado, tem-se verificado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA que por ser nome registrado só pude ser usado
pela GaKRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Em todas as latas com o PO' DA PF.RSíy
verdadeiro, vae grudado um rotula rim :i seguinte marca rcyi.-it: u Jj

FAZENDA
35 alqueires, clima saudável, agua

nascente, plantações diversas, magni-
fica casa de moradia, a 20 minutos da
Estação E. J. C. Informações, telepho- ,
ne 43Ó2 central. Verdadeira oceasiao. I

(C. 17854)

DURCA HKtílSTRADA
Vortni.rj, rejeitem as latas que não tiverem esta marca r<\ei«ir...

da no rotulo, além do nome PO' DA PÉRSIA, que lambem é rc-
gistrado, como não tendo saido da casa GARRAFA GRAN DF,.

Lata 2$ooo, 3eis por io$ooo e doze por 20$ooo. Remette-se pelo
Correio 1 lata por 3$ooo, seis por i2$5oo c doze oor 25$ooo.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

A'GARRAFA GRANDE
66 RUA UBUGUAYANA 6S

Perestrello & Filho.
EM NICTHEROY, DROGARIA BAKOIiLLOS

CAMPOS, PHARMACIA PACHECO.
*— UM

(46.\i)

MOVEIS
Sem exemplo de contestação a nossa casa é a que vende me- |

lhores moveis e mais barato que qualquer outra congênere; mal
artísticos, fortes e elegantes, confeccionados <por processo ptivile
giado; peçam catálogos para b interior.—Telephone, Central, 82;

Leão dos Alares
RUA DO PASSEIO, 110.
íaiü

(IiARGO PA LAPA).

MAGIC ?
Unico preparado que dispensa os suadores de borracha e evita n trans-

piração dos sovacos, pés e mãos. Não corta a truuapiração do corpo. Já
e muito conhecido. As senhoras c senhores que cuidam da sua toilletc,
não devem deixar dc usal-o.

Approvado pela Directoria da Saude Publica. Marra registrada privi-
legiada.

Attenção com as imitações
Encontra-se em todas as Drogarias e Perfumarias. O UN1C, pó

desodorisànte e hygienico, é o unico que se vende no Brasil. (6769)

COMPRA-SE
(Moveis, louças, crystaes, .prata,

piaiMs, porcellanas etc. ; no Baco
dalOarioca in. 28, teleplione Cen-
tttal 5679. (C 17678)

.. Para cinema
Orchestrin-ha familiar. Offerece-se

quarteto com bom repertório e beta
afinado. Condições modestas; res
postas F. P. nesta folha.

(C 17274)m ?» ?» ?» ?» ¦»» ?» >*>*> *>*> *>t

A PR0PA6ANDAw-líI&IOI
ADVERTISER'S AGENT

Agencia que se incumbe de fazer annuncios e publica-
ções, em todos os jornaes mais reputados desta cidade, do
interior, do Rio e dos Estados; correspondente no estrangei-
ro. Assignaturas de revistas, jornaes, etc. Tambem je cn-
carrega de reclamos' em bondes, paredes, andaimes, taboletas
e. cartazes, etc, etc. Acceita representações de artigos es-
trangeiros e nacionaes, fazendo a propaganda dos mesmos
com grandes vantagens. — Caixa postal, 1.017 — 59, rua

_ 15 de Novembro — i° anTlar. — S. Paulo. (598-')
Í ?» 4» ?» ?» ?» ?» 4» 4» 4» »» «t» 4» ?» 0»<h

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA EM 1878

Unioos depositários do cimento inglez "WHITE" e "BRO-
THERS", tinta hygienica 0LSINA e DERMAPHTHOL, para matar
o carrapato do gado. ,

(.-53) Telephone 274-RÜA DO ROSÁRIO 55-58

O mais poderoso medicamento empregado nas
Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche, As-
thma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar, é o

ELIXIR DE MASTRUÇO
(4851) . . Vende-se em todas as pharmacias e drogarias.

PAQUETÁ'
Avenida Alambary Luz. Esplen-

dido terreno coberto de floresta.
Lotes de io x 6o a 6o$ooo. Para
tratar, com Mello & Irmão, rua
Pinheiro Freire, n. 51, (C 16551)

Pensão á venda
Em boa rua, bem afregúezada,

com bom numero dc quartos e por
preço razoável. Informa-sc e tra.
ta-se na rua Uruguayana 31, loja.

(C. 16240)!

(>970

Serras de fita de 1",
De i", t 1I4", 1 i|-".' vendem-

se. Av. Rio Branco, 105.
. (C I7575>

i<2 i4jsa5

PROFESSOR
Pcssna habilitada na« cadeiras de

arithmeíica. aljrebra, geometria. trie*v
nometria c sciendas phis:co na;r.raes,
acceita aíuniros e shsn*-na* rara txp\u
caçõrs a dctnlciHOí Disrondíj dc aisni-
?na» horas, acceita tamliem, prnpo«tas
para leccionar cm aíçum dc* bons cov-
legíos da capitai, dando ccrr.pleía? rc-
ferencias. quanto á soa competência c
tiroctnio. Recados ao dr. Freitas, â
rua da Quitanda n. j£ç, das ir ás 15
hrcis. CC. 17.6JO.)

í*>ttU
(+451)

UM SENHOR
que esteve atacado por uma forte
tuberculose c de extrema grávida-
de. offerece-se para indicar gra-
(altamente a todos que soffrem
de enfermidades respiraiorias, as-
sim como tosses; bronchites, toss:
convuisn, asthítía, t;íbcrcu!osc, pneu-
monia, etc um remedio que o eu-
roa ccir.pktasr.eme.

Esra indicarão para o bem da hu-
manidade é conseqüência de um vo-
to. Dirigir-se por carta ao sr. Eu-
gênio Avellar. Pcsia Resume. Rio
de Janeiro. ^438)

XAROPE PEITORAL
de ANGICO COMPOSTO

Cura Tosses, Brnn chites Acuilus 011
Chronicas, Catarrho s, Constipnçõps, In-
íiiiiii/.u, Astiiuiu, Coqueluche, deliu*

xo, etc.
Vende-se cm todas os Pharmacias e
Drogarias. Deposito: Ph*. Rragautina,

rua Uruguayana, 105.

(4338)

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
Leçons théoriques et pratiques

de conversation et de diction.
Mme. Griffet. Rua Esteves Junior
n. 78. (C 1749IÍ)

CHAPAS OE AÇO
Veade-se grande quantidade de

chapas de aço de 1Í8", 3I16"
11+ *; á nia D. Gerardo, 64.

570S)

Asthma e
Bronchite Chronica

O especialista — Dr. Ctrlos Daudt — diplomado pela Faculdade
do Rio de Janeiro e com longa pratica nos hospitaes europeus garantedor seguro ailivio, em poucos dias, aos asthmdticos rebeldes, abortando
os^ accessos dyspneicos (falta de ur e angustia), curando tambem a foron-
cinte chronic;. (n5o importa o período de sua chronicidade), assim
como beneficia grandemente os casos de asthma cardíaca, tonificando _por processos physicos modernos e com apparelhos próprios ao orgâo I
motor da cireulaçSo, Consultas diárias, daa 10 i|i ás 12 horas, Uni \
guayana, 43 (obrado. (335.)' j

Praia do Flamengo 120, casa
IV. Tel. 247, Beira-Mar
Aluga-se em casa de uma se-

nhora só. a pessoas de tratamento,
commodos, todos com jancüar,,
com ou sem mobilia, com pensão
ou não; tendo um commodo om
entrada independente. (C 17639)

CASA EM COPACABANA
MOBILADA

Aluga-se uma dc dois pavimentos o
porão, com uatro salas, cinco quarto'-»
varanda espaçosa ao lado, jardim na
frente, crande quintal, terraços, etc»
etc, para familia de fino tratamento;
contrato dr .) a d mezes; trata-Sf tü
rua do Rosário 134. Teleph.n 5. ij.!--

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico

MOLÉSTIAS NERVOSAS
Xeurasthritia. dôrcs de cabeça, hjsteria, insomnia,

2 fraqueza dc forças, são curadas com grande exito com
os BANHOS de Electricidade estática c os banhos Hy.
dro-Electricos, em curto tempo, pelo DR| NEVES DA
ROCHA.

Estas appliraçõcs. inteiramente inoffcnsivns, produ-
zem sobre o systema nervoso unia ai'(;ão cfficáz e dura-
doura, restituindo ao doente a calma, o somno e o bem
estar—Gabinete dc electricidade medica do 1)R. NEVES
DA ROCHA—90, .Avenida Rio Branco— Rio de Janeiro.
Preços módicos. Das 9 da manhã ás -1 da tarde. (C18051

MACHINA PARA APPARE-
LHAR MADEIRA

Vende-se

SITIO
Sitio distante poucos minutos do

IOIUGbonde, com a easa confortável «guat
esgotos. jardim. pasto, chiqueiros,
etc, com 4 mil pé« dc laranjas produ

1 machina para,
apparelhar madeira de 6"xr2" em 

j zindo „„„„ írutas> mand-aj , ,.,.bom estado: trata-se na rua da ,ta5 lavouras. Informa-sc tel. «64 V.Misericórdia n. 54. iC. 17341) (C. 160;.)

AO TMÜREH.0 PÁMSIENSE
Lava chimicamente, limpa a secco, e tinge para luto em 24 ho

ras. Trabalhos garantidos. R::a da Assembléa n. 74- Teleph.
C. 4306. filial. Avenida Salvador de Sa n. 46. Teleph. C. 1337.

IC. 26.791)

feridas
A SANTOSINA (pomada seccativa) c o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional c scientifico dc qualquer
ferida nova ou antiga .

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, madurece c far.
rebentar os bubões venereos, os panaricios, os unheiros, os antlua-
ses e os tumores de qualquer espécie, sem ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar cicatrizando-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes c as cortaduras.
Desincha as inchações, taes como as crysipelas, as pernas incha-

das, restiluindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas vermelhidão as desttúc e ás

sarnas.
A comichão desapparece em poucas horas com a applicação des-

ta pomada.
Cura as hemorrhoides cxlernas, allivia como por encanto o pm-

rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
mores hcmorrhoidarins ou mamillos. Cura as queimaduras.

F,«ta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra
balhar. Preço 2*500. Pelo Correio .tSsoo.

Encontra-se na "A* Garrafa Grande", á rua Urugua.viins
n. 66, Perestrello & Filho, e em todas as drogarias c plir."
macias.

Em Nictheroy: Drogaria Barcellos. Em Campos, phar-
macia Pacheco. (4*3°)

/«w Pe quizcrdts
fi"54* felii. posar ;•:
V)S';, «le e \>em cs'
Bí»^ E?5 *"!?*" '.'.-¦ •~*»^I2-- siderado, vr

tm \iz e em cairoa, ver.ccndo bí á-.tHcuíLdes dj \i!a e conhecendo ¦¦
fonte» do bem e da verdade, iéde o MENSAGEIRO I»A FORTfXA.
conhteido ocçultista AR1STOTELF.S ITALIA. pedindo o, grátis, era não
ou pelo correio, (envie Sioo em seilos do Correio, novos par*, o p^rte* a
CAbA TORRES, aa rua Caadekria. «06 .to aadar — ri:-a vo±vA 6oj
Eii, Nio deus paia ataantS. iC H--,

*
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FÚNEBRES
«taipliciana de Cra-

tinguy Ramos
ONENl-tf.

Arnaldo da Silva R»™» "-
,,„,_ Oeoclecla Cratlugu/,
..imito do Moraes Cratlnguy,
,Sim. Zell»_.IMaria,
Cul-ihar Ramo. Cratlofuy *
liumhrrto Manna, esposo, .fíe

í,t, irmíos e cunhados da indito»
t
_V_UY RAMOS, convidam ot d».
|IN. na'íi.1-- ' .-migos para assistirem

' Jií do trigessi.no dia quo mandam
rC. mio eterno descanso de sua

, _ aráanll, sexta-feira, aa do cor-
'"":'i™ g horas, na egreja do «.Joa.¦ •*_ _ c riu»Miti-tuán.. licandftinte. ,..,,, S. Christovão), ficando

____3»J

t
Antônio Moreira

.ellmann de Mattos
rf OPEQUI)

Eustaqtilo Sellmann dt Uat*
mi e sua mulher mandam re*
,ir uma missa de trlgeailmo
dia por alma de seu filho. AN-
TONIO MOBI8-RA SEU**
irANN DE MATTOS, amar

tí jMt-Wra. a» do corrente, 4s 7
!._ n» egreja de N. S. Appareclda,
fft\ .mperial tVMeyer). «Par. este

% c00,idam todos o, parente» e aniU

Coronel Arthur
Eduardo Pereira
.pao^souipo^coi-tEcao

A familia do fallecido coro-
nel ARTHUR O.DUAK.UU
L>BI*_3_RA, nio tendo podido
liiandar rezar a missa de scti*
mo dia por se achar atacada
ila epidemia reinante, convida

„ «rentes e atniBos do finado a assis-
_ í missa de ..o" dia que realiza-se no

¦¦ ' — do corrente, as io
..... no auar-in-r da egreja de S.
frknciico dc Paula; o desde ja roam-
;,,_ ns teus asradecimentes a todas as
....as que eon.parecere.n_a esse: acto

<_ piedade. (€' SZJSSJ

Clemência Leal
Zimmermann

(MISSA DE ..o" DIA)
Carlos Alberto Ztmmer-

tnann, sua esposa IDõlorca tcal
t) Zimmermahh, pae«, irmãs, tio,

y.ri...os e genros convidam os
parentes e amigos a assistirem
i missa do 30o dia em intenção

uma dc sua idolatrada e inesquecível
Ul C LiÜIME-TiCIA, que será celebrada
,a„l». sexta-feira, 22 do corrente, as

horas, na egreja da V.O. rer-
„„, ,1,1 Imniaculada Conceição, i rua
Coitral .'amara, pelo que desde Ji
««decem este acto de religião.

CC. 17,-34.)

t

liUU DO OOVBfU.A-DOJt
Antônio Guapiassú

de Sá

Luiz «e Castro Gui-
marães y

Antonietta (Baby) Oodi-
nho dc Castro Guimarães,
Zelmira de Castro Guima»
rães e neto, Wenceslau de
Castro Guimarães (ausen-
te), dr. Pedro d'Almeida
Godinho e senhora, Luiz de
Castro, senhora e filha,
Francisco Werneck dc Cas*
tro, senhora e filha, dr. Luiz
Dodsworth Martins e senho»
ra, Emilia d'A.meida Godi-
nho, desembargador Cacta»
no Pinto de Miranda Monte»
negro, senhora e filhos, An»
tonio Pinto de Miranda
Montenegro. senhora e fi-
lhos fazem rezar, hoje, 21
do corrente, ás 9 % horas,
no altar-mór da egreja de sa'. " d" novo *»nvidam a toda»

S. Francisco de Paula, a
missa de setimo dia que,
por força maior, não pude-
ram mandar dizer, pelo re»
pouso eterno do seu queri-
do e inesquecível esposo, fi-
lho, irmão, genro, sobrinho
e primo LUIZ DE CASTRO
GUIMARÃES, victimado a
21 de outubro pela epidemia
da grippe, e desde já se con-
fessam profundamente re-
conhecidos aos que se asso-
ciarem a esse preito de sau-
dade, acompanhando-os no
transe . dolorosissimo por
que passaram. (C. 17877)

Dr. Octavio de Se-
queira Queiroz

f Maria Macliadn de
Queiroz, Adelino Soares
Kllitíiro do Queiroz,
Adclin» de Queiroz
Meuge, esposo e filhos
(ausentes), dr. Munocl

Machado da Costa, esposa, fi»
lho* e nora, Marl.t Luiza Mn-
chndo da Costa, inundam cc*
lebrar hojo, 21 do corrente,
quinta-feira, uma missa de 30"
dia, na egreja de S. Francisco
do Paul» no altar mór ás 10
horas, pelo descanso eterno de
son idolatrado o saudoso es*
poso, filho, Irmão, cunhado,
tio, genro, e sobrinho dr. Oc-
ta-io de Sequeira Queirós, o
desde J» se confessam gratos
•os qno assistirem esse acto do
caridade e religiio.

(6797)

t

Oscar iGuapiassu' de Sá, sua
esposa Idalina Moraes Rosa
do Si o afilho» agradecem pe*
nhorados a todas as pessoa»
que acompanharam á ultima
morada os restos mortaes de

seu querido e inesquecível íilhee Jx-
mão ANTONlIO GUAJ-IA9SD*" DK

t
pessoa» de sua amizade para assistirem
à missa que por alma do mesmo finado
fietú rezada amanhã, sexta.feira, 22 do
oorrente, if 7 i|a horas, na egreja tia
Sagrada familia, no Zumby, ilha do
Governador, confessando-se desde já
agradecido» por este acto de religião o
caridade. OC. 17.696.)

Canuta de Oliveira
Bastos

Maria Ignacia dos
Reis Gama

Tenente Benjamin
de Carvalho Cor-

deiro
fr.-C10._A*.I0 DA C0NTAB1W-' 

DADE DA O.TJW-RA
Coronel Joaquim Cândido

t 

Cordeiro c familia convidam
.¦-us parentes e amigos para
assistirem á missa do 30o dia
que cu suffragio dh alma de

, seu querido c inesquecível ti-
Ho BE^JAIMTN CQRIDI_rRO mandam
ííltbrar sabbado, 23 do corrente, ás 9
rs, iía .uréia de São I.uiz Gonzaga ein
íitnte á estação de 'Madureira, pelo que
11 co..fc_a.n eternamente reconhecidos.

(C. 17.926.)

Dr. Paulo Silva
Araujo

ÍSento Luiz .Fernandes Silva
Araujo, I.uiz Eduardo da Sil-
va í.raujo, sua senhora, seus
filhos, genros, noras o sobri-
1.I11... mandam rezar unia missa
de 30" dia por alma do seu

«rinleado pae, filho, irmão, cunhado e
li, DR. P..UUO. iSII/VA ARAU.IU,
iMi.liã. sexta-feira, «2 do. corrente, ás
ÍS hnras, no altar-mór da egreja de N.
S. .In Carmo e agradecem antecipada-
sirn.e ás pessoas que a cila comparece*
nm. (C. 18.017.)

t

(COCOTA)
João Ferreira da Gama e

a familia Reis, gratos 4 me-
moria de sua sempre lembra-
da esposa, filha, irmã, tia e
cunhada MARIA IGNACIA
DOS REIS GAMA, mandam

rezar uma missa de 30° dia pelo tlçs-
canso eterno de sua alma, hoje,
qu.inta--e.r_, 21 do corrente ás 8 ho-
ras, no egreja do N. S. da Conceição,
no 'Engenho Novo, convidando todas
as pessoas amigas a assistir esse
acto de religião, (C 16923)

t

t
Alpheu Nogueira

Dario Joio Nogueira, Geor-
gina- Quintanilha 'Nogueira
íi"ilhos convidam seus parentea
e amigos, para assistirem á
missa anniversaria do falleci-
mento do seu pranteado filho

e irmão AIJBHBU NOGUEIRA, ama-
nltã, sexta-feira, 2-2 tio corrente,
8 11_ horas, no Santuário do Coração
do Maria, (Meyer), pelo que penhora-
dos agradecem. ('C. _8.oo8.)

ANNIVEiRSARIO)
Agostinho .Martins de _ 011-

veira, esposa e filho convidam
o» uarentes e amigos para as-
sistirem A missa que pelo des-
canso eterno dc sua mãe, so-
gra e avó CANUTA ÜE OU-

VEIRA 'BASTOS mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, 32 do corrente, as
9 horas, na egreja do Sacramento.

(C. 17.9*1.)

t

Seraphina Rosa do
Couto

Antônio,Borges do
Couto o filhos, Anto-
nio de Almeida Casta»
nlielru e senhora, Os»
car de"Araujo Couto e
família, Oscar Max

Brhnrdt o fumllla, filhos, ne»
tos, genros, sobrinhos e mal*
parentes o amigos, agradecem
penhorados os soecorros pres-
tados & sua extremos» esposa,
mãe, nvó, sogra é amiga SOE»
RAPHINui ROSA iDO K30UTO e
participam nos domals paren-
tes e amigos seu fallecimento
hontem, ás 3 horas da tardo
na casa de sua residência, sita
6. u»ua Bella Vista n. 22, En»
genho Novo, de onde sairá,
hoje, ás 4 horas da tarde seu
enterro pura o cemitério de
S. 'Francisco Xavier.

(O. 18096)
ll
Alberto Fernandes

Martinstt Rosa Pacheco Martins,
filhas e genros, fazem re-
zar uma missa ppr alma
de seu saudoso e idola-
trado filho, irmão e

cunhado ALBERTO FERNAN-
DES MARTINS, amanhã, sexta-
feira, 22 do corrente, 11a egreja
de Santa Rita. Pelo que desde ji
se confessara eternamente gratos.

(C 17605)

t
Maria Adelaide Çar-

dozode Souza
(OBAiRONBZA

BB FAMATíICAO)
Manoel Ferreira da

Costa o Sou/a (Barflo
de FamalicAo), au-
sente, Arlindo Ferrei-
ra .Cardoso de Souza,
esposa e filho, Victor

de Faria Gonçalves, esposa e
filhos, Paulino da Silveira
Mello o esposa (ausentes), Os-
waldo Crespo Pereira dc Sou-
za, esposa e filhas, Arthur,
Manoel e Elza, filhos do fina*
do Armando Ferreira Cardoso
de Souza, Maria Soleüudo Car-
doso de Campos, Muria do
Soecorro Cardoso e Horacio
Antônio do Campos o família,
profundamente consternados,
participam a seus demais po-
rente» a amigos o Inesperado
fallecimento de sua idolatrada
esposa, mãe, sogra, avó, Irmã
e cunhada MARIA AH>EI_AIiI>E
CARDOSO BE SOUZA (Baro-
hez» do Famallcão), oceorrido
em Jaboticabal, Estado de São
Panlo e os convidam a assistir
á missa de setimo dia, que pelo

D. Josephina Nasci-
mento Assumpção

t Álvaro Nascimento Assum-
pç&o, Benhora, filhos e mal»
parentes convidam seus ami*
go» e mais pessoas de suasse*

_. laçOes para aaelstirem á missa
que mandam rezar J">r alma

ds au» mie, sogra e avó lOSJJHuíJA
NASUIíMT-NTO ASSUOTIAO, ama-
nliã, sexta-feira, 22 do corrente, as 9
hora», na egreja de 'S. Francisco de
Paula, ¦^¦¦Jli,__,i.i_-'.i

Bartholomeu Ma-
noel

O Corpo de Bonibeiro» con-
vida aoa amigos o parentes pa-
ra assistirem A missa que man-
dam celebrar em sufrágio de
sua alma, amanhã, sexta-feira,
ot do corrente, _s 9 horas, tu

egreja de Santo Antônio dos Pobres.

Dr. Nelson da Ro-
cha Azambuja

A familia .Carneiro Hamll-
ton, slnceitament» penalizada
pelo prematuro fallecimento
de seu saudoso medico e amigo
TXR.. NEUSON DA ROCHA
AZAMBUJA, manda celebrar

em sufrágio de »u_i alma uma miss»,
sabbado, 23 do corrente, ás 9 horas, no
altar-mór da egreja de S. Joamiim,

t

iiAFTOSINA'9
m

m
.*-__

O celebre especifico do Instituto Etcheverry, contra a FEBRE-'
APHTOSA.

Efficacia comprovada em milhares de casos.
Attestados de innumeros criadores brasileiros, do Rio da Prata, 1

Chile, etc. \
O governo Federal do Brasil, a pedido do governo do Estado .

de S.1o Paulo, concedeu a isençiio de direitos para n AFTOSINA,!
importada pelo mesmo governo para dar combate á terrivel moléstia.

deia
Nova remessa deste precioso preparado acaba dc sair da Alfan-'

t
H mi-.-»-. u" "J"*™"---'^"" *{" 

convidando para esse acto dfl religião
repouso eterno cie suo, aim« tot)o, M v„eaies e am|fM do extineto.

t

Dr. Oscar Pedreira
Vieira+ Os advogados Mario Bolivar

Peixoto dc Si 1'reire, Gaspar
Tibuicio Ziéíe de Oliveira,
Antônio Ferreira Soares, .Ra.-
mundo Brasilino da 'Fonseca e
Firmino Condim Caíiral man-

dam rezar amanhã, sexta-feira, 22 do
corrente, ds 9 horas, na matriz dc San-
ta 'Rita, uma missa por alma do seu
saudoso amigo, cnllcRa e companheiro
de escriptorio 'DR. OSCAR PEDREI-
JIA MKÉTRA, convidando para este
acto de religião sua exma. familia,
amigos • collegas. (C. 17.946.)

Carmozina Moreira
Fernandes+

Isabel Hernünia de
Oliveira Moss

t

Rosita Tinoco de
Toledo

.Manoel José 'Fernandes,
João Martins Moreira e fami-
tia convidam a todas as pes-
soas de sua amizade para assis-
tirem k missa do 30o dia n>ie
por alma do sua inesquecível

&i esposa e filha CARMOZI.NA MOREI*
RA FBRNAN-DRS mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, -_ do corrente, às
9 i|_ horas, na matriz de S. José, pelo
que desde já se confessam agradecido».

(C. 17--31-)

D. Hilda Pedernei-
ras da Rocha e Silva

Dr. Jorge da Rocha e Silva,
dr. Childerico Pederneiras e
familia, Leopoldina da Rocba e
Silva, dr. Olavo Rocha, e fa-
milia, Luiz da Rocha e Silva

(ausente), J. Abreu e lanulia (aiuten-
tes). Cap. Arncourt ronseca e fami-
lia (ausentes), tenente .,?°»"v-"n<£
da Silva Oliveira e família, d. Maria
Rocha, dr. Rodrigo Octavio e faniiha,
dr. Raul Pederneiras, Laura P-dernej.
ras, Carlos Cruz o família, •««"•«•
Ab.lardo Alvim e fanlllia, mandam
rezar uma missa do . • dia, hoje, quinta-
feira, ai do corrente, ás io horas, no
Iltar-mòr da egreja da Candelária
por alma de sua esposa, filha, nora,
inmSi cunhada. subriTihae prima.HIL;
D\ PEDERNEIRAS DA ROCHA E
SILVA c convidam todos os seu pa-
rentes e amigos para assistirem a esse
acto de religião e caridade.^ 

^

Rita Velasco de Lima

t Francisco Cabral d Olivei
ra, Idalina Velasco de Oli-
veira, Stelito José de Olivei-
ra e senhora participam aos
demais parentes e amigos

dam rezar por almaque mandam  ,*-,-
¦lc sua sogra, mãe e avo a missai de
-o» dia, na matriz da Tiedadc, amanM,
sexta-feira; ia do corrente, ás 8 horas.
Por esto acto religioso coniessam-se
gratos. (C. 16922)

será rezada, sabbado, 23 do
corrente, ás 9 horas na eRreja
do Carmo,-*confessando«se des-
do já eternamente gratos aos
que comparecerem a este acto
do religião e caridade. Podou,
a dispensa de cumprimentos.

(68S5)

Regina Caneco
Novaes

Dr. José Novaes dc Souza
Carvalho Netto, dr.Julio
Novaes e família, Vicente

dos Santos Caneco c família.
1» tenente Hugo Orosco e fa-

milia, dr. Araujo Jorge c fa-
milia, penhorados, agradecem a todos
os amigos c suas exmas. famílias que
compareceram .á- ml^a de 7o dia por
alma de sua estremecida f.apo'»^-0."».»«lha, irmã, cunhada e tia RF,GI_>.A
CANECO NOVAES, e de novo as
convidam para assistir á missa de 39
dia oue por alma da idolatrada morta,
mandam rezar na e.reja da matriz da,
Candelária, sexta-feira, 21 do cor-
rente, ás 10 horas, e pelo que antrei.
padamente se confessam s.immamente

_^_-_-________n___M___»n
Isaura de Mattos

Guimarães

t

t

(C, 17.966.)
mimam -ar****************************

Maria Borba Mo-

t
__'

reira
•Mlanoel Joaquim aforcira e

sua esposa, Oscar Marques
¦Moreira « «ua espoea (ausen»
tes), .Domingos .osé (Moreira.
Alda da Cunha Torre» Neve»
e seu esposo, Alda 'Moreira

Martins Corrêa e seu esposo agradecem
a todos os parentes' e pessoas amigas

ue acompanharam á sua ultima mora-
mortaes de sua querida

mãe, sogra o avò MARIA BORBA
MOREIRA e de novo os convidam pa-
ra a missa de setimo dia que mandam
rezar por sua alma na capella do lioa-
pitai de Nossa Senhora du Soecorro,
amanhã, sexta-feira, 22 do corrente, ás
8 horas. ,m,mmmmm^^^mmm,m\7..\Vd-)

Cecilia A. L. Rocha
Lafayette J. (Barbosa e os

Sarentes 
da indltosa CECÍLIA

X__HA communicam a seus
parentes e amigos que a missa
do setimo dia só poderá ser
celebrada no dia 23 do corren-

te. ás 9 horaa, na matriz de Jacarépa-
guá. (C. i7,_»o»)

A VACCINA VEM EM TUI10S DE 40 CENTÍMETROS CÚBICOS 1-I- Logar etn que se deve vacanar DOSF.S — Em nado bovino de mais tle i anno, uma dose, isto.4 centímetros ciilncos; cm Rado bovino dc menos de 1 anno a/
, a mezes, i|2 dose, isto í, 2 centímetros cúbicos; em bezerros, depois dc 1 mez a 1 mez e pouco,) i-U de dose, isto <\ 1 centímetro cúbico; em porcos, ovelhas e cabras, i|a dose; isto é, 3 centi-

metros cúbicos. v
Cadn tubo di. portanto, pata;

10 vaccinaçfies eni gado bovino adulto;
üo vaccinaçõrs cm gado bovino de menos de 1 anno a a mezes;
40 vaccina ções em bezerros depois de 1 mez a 1 mez e pouco;20 vaccina .ões em porcos, ovelhas e cabras.
E' necessário declorar se a vaccjna é para gado bovino, porcos, ovelhas ou cabras.:
Preço de cada tubo, 2o$ooo. Risco da remessa por conta do comprador.

Prospectos, attestados, informaçSes e pedidos — com o UNICO DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO
NUNES, rua General Câmara, ai. — Endereço telegraphico "OMAR" — RIO DE JANEIRO.

(6786) |

CAIXA DÁGUA
Vende-se uma boa caixa

d'agua, em bom estado,
com capacidade para 1.500
litros.

Para vêr e tratar á rua
Senador Euzebio n. 368.

(C 179")

t
Azamor Guimarães e seus

filhos, João Gonçalves de Mat
tos. sua esposa, filhos, genros,
e noras, Christovão José Pinto
Guimarães, sua esposa,, filhos,
noras e demais parentes .linda

sob o peso da mais acerba dôr agrade-
cem a todas as pessoas que assistiram á
missa de setimo dia de s>ua pranteada
esposa, mãe, filha, irmã, nora, cunhada
e parenta TSAUKA IDE MATTOS
GUIMARÃES e de novo as convidam
para assistirem & missa de 30o dia que
Iriandam celebrar por sua alma, sabba-
do, _3 do corrente, ás 9 horas, na Ca*

Celeste 1'urlanitto Pires de thedràl dc Nictheroy, e a todos.se.con-
filhos, Adelaide Mos» fessam gratos. CC. i8.o_7.)

cunhados

Lauro Pires de Sá

Antônio Carlos
Gomes

Os proprietários da Phar-
macia Santa .Maria fazem ce-
lebrar a missa de 30" dia pelo
eterno repouso dh alma do seu
saudoso gerente ANTÔNIO
CARLOS GOMIQS. amanhã,

sexta-feira, 22 do corrente, ás 8 horas,
na egreja de N. 'S. Appareoida, na rua
Imperial (Rfeyer). .Para esse acto con-
vidam aos parentes e amigos, o que se
confessam summamente gratos.

(C. 18.078.)

t
todos

demais
missa

Sá _
de Sá c filhos,
sobrinhos, convidam
os parentes, amigos e
pessoas a assistirem a

de trigesimo dia pela passamento pre-
tnaturo de seu inesquecível esposo,
pai, filho, irmão, cunhado e tio,
LAURO PIRES DE SA\ que terá
lnuar nn altar-mór da rttrcja da Can-
dela. ia, amanhã, sexta-feira, C2 do cor-
rente, ás 8 i|= horas e desde ja penho-
rados agradecem a todos qüo assistirem
a esse acto piedoso. ¦ ..-"_¦- -.'".

(C. i6os_)
¦Mii II llllll ¦¦¦H ¦lUH

auaiA-TA)
Mario Clark IMoss, esposo,-.albina 'Paiva de Oliveira, mãe

e todos os demais parentes da
n.uitn querida H15LL1TA, fal-
lecida a i do corrente, agrade-
cem a todas as pessoas que os

K-tnpanhat_.m iio triste, transe por que
pa..aram, e convidam a todos 09 seus
(Mrn.lca c amigos, para assistirem á
missa dr setimo dia que por sua alma
.tti rezada, amanhã, sexta-feira, 22 do
corrente, -is o i|_j horas, na matriz do
55. Sacramento, (C. 18.028.)

Maria da Gloria de
Lima Moraes

Em suffragio do sua alma
srr.i celebrada uma missa ama-
uliã, sexta-feira, _j do correu-
te, -.3 9 horas, na egreja -de
Mossa Senhora da Conceição,
do Engenho iNovo.

(,C. 18.034-)

.30° IMA)
O dr. Mario de Toledo e fi-

lhos mandam celebrar amanhã,
sexta-feira, 27 do corrente, ás
8 i|_. hora:, no altar-mór da
egreja da Gloria, no largo do

i - 'Machado, uma missa dc trige-
situo dia por alma dc sua idolatrada cs-
posa e mãe ItOSITA TINOCO DE TO-
LEDO e desde já se confessam gratos
aos parentes c amigos que assistirem a
esse acto de caridade o reunião.'(C. 18.080.)

+
Geraldo Luiz da

Motta Freitas

t
1 Francisco de Araujo

t Elvira Fernandes de Araujo
e filhos, João licrnardino de
Araujo o familia (ausentes),
Brazilio Américo dn Araujo a
familia, Pedro Américo de
Araujo e familia, José Thomaz

[•mandes e familia convidam aos-, de.-
r.» r..irentes e amigos para assistirem

I í missa que por alma -dc seu pranteado
«poso, pae, irmão, cunhado e tio
F-taCtSCO AR.M-JO, mandam re.

. nr hoje, quinta-feira, 'z\ do corrente,
f ¦ lia» |._ horas, na egreja da Candelária,

m tdr.de já se confessam agradecidos.
(|C. i8.«*_.)

t Olivia Tlora Nabuco de
Araujo Tratas e filhos, dr.
José .Paula -lal.uco de Araujo
Freitas, senhora, filhos, gen.
ros, noras, netos, enteados, ir-
mãoá, cunhados^ o sobrinhos,

Carolina Braga, agradecem a todas as
pessoas quo acompanharam os restos
mortaes de .seu idolatrado esposo, pae,
filho, enteado, irmão, cunhado, tio, pn-
mn GBRAÜDO LUIZ VA MOTTA
FIRlBITAS e de novo convidam para
assistirem á missa dc setimo dia-de seu
fallecimento que para descanso eterno
do sua alma mandam rezar sabbado, 03
dh corrente, ás 9 horas, na egreja de
8. 'Francisco de Paula, confessando-se
dosdo já gratos. CC. 17.915-)

Gilbert Perrin

t

Clotilde Magalhães
Martins

José Jorge Gon-
çalves

t Manoel M_n'_ Cabral e fa-
milia agradecem a todas as
pessoas que se dignarem en-
viar-lhes condolências pelo
fallecimento de seu inesqueci-
vel amigo e futuro genro JO-SE' JOROE GONÇALVES e convidam

»ta.'a. ia pessoas de sua amizade e ao»
t-U-tlles e amigos e collega» do finado,
Pr- s. .istirem á missa de 30° dia que"tri ctl.hrada sabbado, ?3 do corren-
te, ,i, 9 „;. horas, no altar-mAr da egre-
h tia Conceição e IBõa Morte, á rua do
Ronrir», esquina da avenida, e por este
Jtta it. religião antecipam os seus agra-
otc.-nrntos a todas as pessoa» que com-
Pit.ccrctn. (C. 18.046.)

t (NENU)
José Augusto .Martins, Cio-

tilde da Costa Magalhães e fl-
lha, Amélia Magalhães Lemos
c filhos, coronel José Muniz,

senhora e filhos, Francisco
•Muniz, senhora e filhos, Ma-

noel Teixeira de Magalhães, senhora e
filhos, agradecem a todos que compa-
receram á missa de setimo dia que man-
tlaram rezar por alma de sua esposa, fi-
lha, irmã, cunhada e "'tia CLOTILDE
MAGALHÃES .MARTINS e de novo
convidam todos os parentes e amigos a
assistirem a do trigesimo dia, amanhã,
sexta-feira, 22 do corrente, ás 10 horas,
»io altar-mór da egreja de S. José, pe*
ln que desde já testemunham o seu ro-
conhecimento. CC. 17.912.)

¦Elisa (Perrin, Henrique .Pir-
rin e senhora, Pedro Perrin,
Jolío Cardoso Pimentei e sua
senhora, .Margarida Perrin
Pimentei (ausentes), Carlos
'Perrin, IBcnto IDias Cardoso e

familia (ausentes), João iFischer c. fa-
milia, Ernesto Fischer c familia, Mar-
colina IFischer (ausente), Henrique
Holl o familia, convidam os seus paren.-
tes e amigos a assistirem á missa que
para o eterno repouso do seu idolatrado
marido", - pae", sogro e cunhado GI-U-
WERT PÈ1-RI-. fazem celebrar ama-
nhã, sexta-feira, aa do corrente, _ As
p i|_a horas, na egreja de S. Francisco
de Paula, agradecendo desde já ás pes*
soas quo assistirem a esse acto religioso. 

(C, 17.911..)

Francisco de Araujo

+ 

Elvira Fernandes de Aratt-
jo, esposa e filhos, Brasillo

Ameri.m d. Araujo c (ami-
tia, Pedro Américo de Arou*
jo e familia c seu cunhado
José Tthoniaaz Fernandes e

(onulla, convidam „ seus parentes c
amigos para assistirem á missa que
...an.la.it celebrar pelo eterno descanso
ÍC seu sempre lembra.In esposo, na
matriz da Candelária, hoje, quinta-fei-
ra, _i do corrente, ás 9 i|_ horas. Des-
tle já se confessam penhorados.

(C 17740)
am

Joaquim Bernardi-
no Pacheco

Felismina Maia Pacheco

Lydia Baptista
(.10» .DIA)

Joaquim Gomes manda ceie-
brar sabbado, ,_3 do corrente,
aás 8 horas, na egreja matriz de
3_. iS. da 'Gloria (largo do Ma-
chado), uma missa por alma de
sua saudosa noiva LYDIA

BAPTISTA e para esse acto dc religião
convida os parentes e mais pessoas
amigas da finada, o que antecipadamen-
ts agradece.

(C. .18..109.)

t
iF—aaatTitr'' amawr w .*-wbctw- *?*\m

Sérgio de Macedo
Portella

Juvenal de Oliveira
Rocha

p.t
(FALLECIDO EM 22 DE OUTUBRO

P. PASSADO)
Pedro Mattos Leite e sua

mulher Juveliiia dc Oliveira
Roclia Leite, dr. 'Mario Rrau-
ne c sua mulher Jãnyra Ro-

clia Braune (ausentes), José
tle Oliveira Rocha e sua mu-

lher Adelina rnllcry Rocha, Eduardo
.Mattos Leite -e sita mulher Josina de
Oliveira Rocha Leite, convidam aos

demais parentes e amigos para assistir
á missa de 30o dia que, por alma de
seu sempre lembrado cunhado e irmão
JUVENAL DE OLIVEIRA ROCHA,
fazem celebrar amanhã, sexta-feira, 22
do corrente, ás 9 horas, 110 altar-mór da
egreja do Sanlissimo .Sacramento, ante-
cipándo o seu profundo reconhecimen-
to. OC. 16.924.)

s«us filhinhos, Francisco de
Vargas Dias e senhora ;ê de-
mais parentes, contristados
pelo rude golpe que os aca-
ba dc ferir com o fallccimen-

to do seifidolattódo e nunca esque-
cido esposo, par. (tenro e parente
IOAQUIM BERINIARDINO PACHE-'CO, convidam os seus naren'es e
amigos para assistirem â missa de 30o
dia qlie pelo descanso dc sua alma
faraó celebrar hoje, quinta-feira, ai do
corrente, ás 9 horas, na egreja de Santo
Affonso, á rua major Ávila, pelo que
se confessam eternamente gratos.

(C. 16061)
aamwammaammmmaamm
Manoel Augusto de

Quadros
(.MACHINISTA DO LLOYD BR.A-

SILEIRO)
A viuva Antclia Dclphina

de Quadros filhos filhas, no.
ra, genros, netos c netas
agradecem penhorados a to-
dos que acompanharam os res-
tos mortaes rle seu inesqueci-

vel e extremoso esposo, pae, sogro c
avó até a eterna morada e dc novo
convidam a todos os parentes c amigos
para assistir á missa dc 7o dia, que
será rezada hoje, quinta-feira, ai do
corrente, ás o horas, na V. O. 3* da
Immaculada Conceição, á rua General
Câmara, vão podendo ser antes, devido
s falta do sacerdotes; confessando-se
desde já eternamente agradecidos.

.(C. 16964)
H

Rodolpho José
Gomes

(PHAWACEUTIiCO)
Carmelia Gomes Portclla e

filhos, .Inão do Macedo Por-
tella o familia convidam seus
parentes e amigos para assisti-
rem á missa do 30" dia que
mandam rezar por alma de seu

idolatrado esposo, pae e irmão SÉRGIO
1 ,E .MACEDO PORT.ELLA, sabbado,
23 do corrente, ns 9 horas, na egreia do
fJiviuo Salvador, na estação da Pteda-
dc, pelo que antecipam ¦ seus sinceros
agradeicimentns. (*C. 18.0115.)

t

z HOTEL MIRAMAR-
BABYLONIA

Leme, a 30 passos dos banhos
de mar

Rua Gustavo Sampaio, 64
Tel-ü-hone 97**, Su)

Nesta ,pt_ua idi_a.l agitam-se
ais mais liropik-as e puras águas
do Districto (Federal 111 As de
Santa Lu__a ou Flamengo são
cnralair-oavetls para ba-ihoB ao
mentor e_t-Wne, pelo seu rainimo
movimento próximo das 'gale-
rias de «tjgüttos do hospital da
•MisetI-CoIrttia e do rio das Ca-
bo_laB. .l>ooum-nto offit^al de
oilnte alutoridatíle a» prefeito do
©istrictlo). (C 1811.1)

LOTERIAS
LOTERIA DO ESTADO DE

S. PAULO
.Resumo dos prêmios da 918 ex

tracção 2' loteria do plano n. ,14
realizada em io de novembro de
1018.
PRÊMIOS DE 60 :oon$ a 1 :ooo$ooo
7589 60 :ooo$ooo
5282  5 :ooo$oon
1..426 • :¦ 3 :ooo$ooo
2360  1 ;ono$ooo
6116 ....... ,1 :ooo$ood
17967  1 :ooo$ono

PRÊMIOS DE soo$ooo
184 11030 71812 IJ.1,.7 M054

¦54S5 16613 16722 1S577 187ÍÕ
PRÊMIOS DE _oo$ooo

2.163 7417 8934 15690 2869
7430 9135 18247 4064 ;8g.i

10674 1S583 47J3 7954 14655
19123 5464 8250 15382 19309

PRÊMIOS DE 100S000
1467 5731 10416 15834 1900

17105 3304
3610 7808
8289 12368

13062 18785
19238 5189

Loterias da Capital Federal
Resumo dos prêmios da Loteria

da Capital Federal extrahida em
20 de novembro dc 1918.
PRÊMIOS DE 20:000$ a 1 :ooo$ooo
67741 (Capita]) , , . 2o:ooo$ooo j
41129  2:ooo?ooo
8507  1 :ooo$ooo

41QJQ . . • • . * • 1 :ooo$ooo
6947 '. . 1 :ooo$ooo

PRÊMIOS DE 2oo$ooo
S0869 58871 63377 8590 1397a
23789 5794S I09..6 747 6491»
68636 53063 26502 40915 4?°5?
23843 68551 55666 68976 727J

PRÊMIOS DE ioo?ooo
28S12 46833 5S306 49251

ESCRIPÍORIOS
Alugam-se confortáveis e hygie-

nicos á rua Candelária 74, so-
brado.- (C 17642)

Asthma
Em Curvello o professor Luiz í

da Paz, desejando usar um pu- i
rificador do sangue, escolheu em i
boa hora o ELIXIR DE INHA- j
ME GOULART, notando com S
grande surpreza o desapparcci- j

jí mento de uma " asthma" que o j
|2 torturava ha muitos annos, sem j*5 cura, segundo diz^eile. (5314) !88

f

t José -Ignacio de Souza, Vita-
. lina Pereira de Souza, Isabel,

Lisando, Jovino, Marcai, Sa-
lttstiano e Roberto .Francisco
da Silva, tios, sobrinhos c pri»
mos convidam a seus amigos e

parentes para assistirem á missa de tri-
gessimo dia que mandam celebrar ama»
nfoiã, sexta-feira, 212 do corrente, âs 8
horas, na capella dá Ordem de'S. Tran-
cisco de Paula na rua G. Canabarro
n.- '103 e desde já se confessam
muito agradecidos. (C. 18.101.)

Rodolpho José
Gomes

HeTcIMa Deschamrs
Cavalcanti

.è(.ét_éo«èú»u»

BARATISSIMOS
Liquidação rápida

Vendem-se atacado e a varejo
mercadorias diversas como sejam:
lenços avaliados, giiardanapos, mo-
rins americpnos, brins, atoalhados
e chalés diversos, atacado, varejo,
diversos, etc. Rua dos Andradas
n. 44» (C '7667)

6178
11874
I744S
4339
8768

14408

10545
1717S
4130
8348

"3553
10318
A9^

5465 0784
PROXlMAÇÕES

671
11897
17892

5 H.l
g6m

15597

7588 e 7590 500$ooo
5281 e 5283 20o$ooo

15425 e 1.1437 ..... ioo$ooo
DEZENAS

758t a 7590 ioo$ooo
5381 a 5290  so$noo

15421 a 15430  4o$ooo
CENTENAS

7501 a 7600  6o$ooo
5201 a C300  40$ooo

15401 a 15500  30$ooo
Todo3 os numeras terminados em

?9 têm 40$. todos os numertfa ter-
minados em Ç têm 20$, exíeptu-
do-se os terminados em 89.

O fiscal do governo: — dr.
C. C. Silva Pinto.

Os aooncessionarios:—J. Azeredo
& Comp.

A autoridade policial: — dr.
Octavio F. Alves.

I
59039

7172
49794
50710
H337
3825a

41231
59347
63852
17012
23257
48834

38200
66743
36016
22259
39042
32510

1516:
61026
65677
50.135
553-'2
¦1836

0768
29U4
3..148
26164
57520
50021

67740
41128 c 41130

AFtPROXIMAÇ-ES
67742 200$000

iuoSooo

DEZENAS
67741 a 67750 ...... 40J000
41121 a 41130  20$ooo

CENTENAS ,|
67701 a 76800 ...... 8|ooo ..
(41101 a 41200 ...... 6$or/L*»:

Todos os números terminad.^ Cm
41 têm 4$, todos os nilmcr^s ter»
minados cm 1 tem 2$ooo, ^xceptu-
ando-se os terminados e»^ 4i.

O fiscal do governa __, União
— Manoel Cosme Pi Ato.

O director assir/ènte ~ *lr» An-
tonio Olyntho d/s Santos Pires.

O escrivão '— i-íi-wuiio Condia*
ria.

__

Loteria do Estado ido Rio
Systema de urnas c esphcms — Fiscali-tadn pelo

Governo do Estudo.
— AMANHA —

t

"PLOKlOÜIiTUBA
BARBACENA"

Ássembléa 113. T. 1837, O.
Coroas e Palmas de flores na*
turnes por preços módicos.

Í25l)

Francisca das Dores
Ferreira da Várzea

CALÇADOS
Quer V. Ex*. calçar bem o com apurada elegância?

Compre na

CASA BRASIL
1(4101) Rna Sete de Setembro, 135—Tel. 5438, O.

t Francisco Ferreira da Var
zea e senhora, participam
aos seus parentes e pessoas
de sua amizade, que não ten*
do sido possivel, por moti-
vos dc força maior, fazer re-

zar a missa de setimo dia, por des-
canso eterno de sua muito estimada
mãe adoptiva, madrinha e amiga D.
FRANCISCA DAS DORES FER-
REIRA DA VÁRZEA, mandam ce-
lebrar a de triResi.no dia, hoje, quinta-
feira, -?i do corrente,' ás 9 horas, na
egreja de S. Francisco do Paula. An-
tecinadamente hy).otliecam sua gratidío
a todos que comparecerem a esse acto
de religião o caridade. (C 16947)
mmt

José Ignacio de Souza. Vita-
lina -Pereira de Souza, Israel,

Lisando, Jovino, iMarçal, Sa-
lustiano o Roberto 1'rá.iciscò
da Silva, tios, sobrinhos, ir-
mãos o primos, convidam ós

seus amigos c parentes para assistirem
í missa de trigessiino dia oue mandam
celebrar pnr alma de RíOHIOIjPHO JO-
SE' GOMEIS, amanhã, sexta-feira, 23
do corrente, ás 9 horas, na egreja do
tRosario c desde já sé confessam sum-
mame nte gratos. CC. 18.100.')

t O major C. Deschamps íCa-
valcantí e seus filhos, Emilia
do Valle Pernambuco e Adal-
giza (Pernambuco, marido, fi-
lhos, mãe e irmã da saudosa
WIDRCIWA a)ll*S:CITA!MíS

CAVALCANTI, convidam aos amigos
e parentea para assistirem á missa do
trigesimo dia, que mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, 22 do corrente, ás
9 horas, na egreja de S. Francisco de
Paula. fC. i8.oit.)
__P****Jt***************l

Fallecimento
Falleceu hontem ás 14 horas

cm Campo Grande, onde resi-
dia, viotiina da grippo hespa-
nbola, o sr. IiOAO A..TU-
NIBS 1.EIRRA-., antigo nego-
dante desta localidade. O seu

enterro realizar-se-á hoje, quinta-feira,
iti do corrente, ás m horas, no cemite-
rio local. OC. iS..no.)

t

t
Amélia Bastos

Ferreira
Manoel Caetano Ferreira e

filhos agradecem aos seus vi*
zinhos, amigos e parentes, o
concurso que lhes prestaram,
com serviços, cartasfc e car-
toes no transe mie" passaram

com a inesperada morte oa sua idola-
trad» esposa, mãe e avA AMÉLIA
BASTOS FERREIRA c os convidam.
a assistir á missa nue por sua alma
fazem celebrar amanhã, sexta-feira, 22
do corrente, na egreja dc 5. 'Francisco
(Paula, no altar de N. S. da Conceição,
lás 9 '. |a horas, trigesimo dia de seu
passamento, confessando-se gratos.

(C. .tio.6)WWW
Alice de Amorim

Kelly

Flavio de Gouvêa
Seus paes e irmãos, fazem

celebrar uma missa cm in*
tençào de sua alma, boje,
quinta-feira, zi do corrente,
is 8 i|2 horas, na egreja da
Cruz dos .Militares.

CC 17.760.)

t Arthur de_ Pinna Kelly e fl
lhos e demais parentes da fl*
nada AUlCfE DE AMORIM
K61XY convidam as pessoas
de sua amizade para assistirem
á missa de 30" dia do seu pas-

samentn, sabbado, 3 do corrente, â!
9 i'1'i horas, na matriz do SS. Sacra-
mento. por cujo acto de religião anteci-
pam os seus agradecimentos.
1* (C 17.970»)"*í_-____-i

Clovis Brasil
A sua familia faz rezar ama-

nhã. sexta-feira, 22 do corren-
te, ás 9 l|-2 horas, na egreja da
Gloria (laí mt du -MnrfiadiO, a
missa de trigesimo dia, e para
esse acto de caridade e religião

convida a todos os amigos e parentes.
(C. 18.033.)

Agradecimento
Na Impossibilidade de dirigir pessoa!-

mente a todos os amigos e parentes as
expressões da nossa gratidão pelas ma-
hifõslacões dn pezar que recebemos pe-
lo falleciniento do .DR. AIAIRjEDO
BÃRjCEWvOS MlfvHO, cm nome dc sua
desolada viuva e filhos, 110 meu c dc to-
da a minha familia protestamos por cs-
t« meio a todos o mais vivo reconheci-
tneiito e profunda gratidão. — Dr. Al-
fredo Barcellos. 9S3»?

Em acção de graças
¦Km attenção ao Sagrado -CóraçSp de

Jesus, 'lílvira Andrade convida as pes
soas dc sua amizade para assistir ;
missa que manda celebrar na egreja do'Divino 'Salvador, na 'Piedade, hoje,
quinta-feira, ei dn corrente, pelo com-
pleto restabelecimento á\\ operação que
fez na .Maternidade do Rio de Janeiro,
e affradece ao sr. director e aos douto-
res que trabalharam na sua operação.

QC. I..8Q4-)

MOVEIS, OBJECTOS 1)E
PRATA COMO SEJAM: TIA-
IiHERES, SAI-VAS, bandejas,
serviços para lavatorios o ai-
moço, apparolho para jantar,
paliteiros, conchas,' colhéres e
tudo que seja de prata om
bmn ou em mão estado, objc-
ctos de metal, crystoflos,
louças, porcejlanas, cr.vstacH,
pianos, pintura., a oleo, tape-
tes, cortinas, moveis avulsos e
tudo que tenha om casa do fa-
milia é st. telcphonar para
5670, Central, pois o I1AHM.
no beco da Carioca n. 28 6
quem melhor paga.(C18H2)

CAXAMBÚ'
HOTEL ALLIANÇA

Completamente novo, é o
mais hygienico desta

cidade.
(C 5953)

— HOVOfl IM,._1.0S —
mTHntOS a 800 Rs.
QUARTOS a 200 Rs.,

 V__H>B-_W!» Ml TO DA PAIM-"-* »•—
Os prêmios são, pagos & rua Visconde do Rio

10:000$000
Branco, 499.

(«5.3) _l_

N1CTHE1ROY.

RAIOSX Consulta com exame pelos
Raios X, ao$ooo, para o dia-
gnostico e tratamento daa
doengas do estômago, Jn-
testinos, figado, pulBiSes,

coração, rins, ossos, etc. —¦

Photographias.—DR. JORGE A. FRANCO, Especialista.
iS Largo da Carioca, de »-_»_L6_._g*__L?-L-i_-l---^

"  
tt>"*M3>

RODA DA FORTUNA

^£3 mSL%,
3307  **355|"__. M

t

wamaaaam»waanm
Dr. Paulo de Frontin
(MISSA E\t ACÇAO T)E GRAÇAS)

Os funecionarios da Secrctaria_ do
Conselho Superior de Ensino mandam
celebrar dominio, 24 io corrente, ás
10 horas, no altar-mór da cfjrcja de S.
Francisco de Paula, tinta missa em
accão de srraças pelo completo restabele-
cimento dn senador HR. PAULO Tll'
•FIRONTIN, e para esse acto de religião
convida-.il todos os parentes, amigos e
admiradores do etninento brasileiro.

(C. 15.496.)

Compram-se moveis
USADOS !Ê PIANOS

'Mobüarios completos e avulsos, pia*
nos, etc, paí;a»se bem, negocio deci*
dido com toda a brevidade; na rua
Visconde de Itauna n. 157. telephone
1.297 Norte. (C. 18029)

Cura da ca-
tarata por

processo
operato-iq

de exito comprovado pelo
DR. NEVES DA ROCHA,
oculista com longa prati-
ca ile sua especialidade—-
AVENIDA RIO BRAífÒO

jí. 90 — Das 12 As 16
horas. (C. 18047)

Flor de Lys
R-debi. AgraVleço penhoradissi-

mo as tuas palavras. Corrospon-
rler-te-hci no mais alto gráo anran-
do-te apaixonadamente; tens carta
onde tn sabes. Jliditas saudlades do
— Teu... CC 18136)

AOS NOIVOS
Vende-se um dormitório completo,

novo, estylo moderno, na rua Coronel
Cabrita n. z6, S. Ciristovão.

(C. 179=4)

FOLHETIM DO "CO RREIO DA MANHÃ" («)

__r mw -__> __ ¦' -^m mmt^

AYM ___________________________J__P-__I

Grande Romance Cinenatographico de Arthur Bernede
» * *

Croado e cinetnatographado por LOUIS FEUILLADE
-_»-:— (FILM GAÜMONT —:—

c"ja exhibição está sendo feita no cinema ODEON
A ETERNA DALILA . — Sim. depois do que se passou,

' nós não podemos mais nos ver.
tr,:ão... em logar de romper! —Porque?

g 
veherr.cn.es censuras, como Ro-! — Porque não me quero tornar

«"'o '-perava, a feiticeira caminha uni assassino!"••a eür t. ma-s scductora do que I Com estas palavras. Diana .Mon-
" -n%o!vendo-o com seus bra- j ti, como babil comediante, deixou

¦CJ ie-es... cariciosos, lhe diz: » que seus braços lentamente se
te esperava... Estava: afrouxassem c murmurou num tom

t*---.'..:a* Sabia muito bem que. dc recordação amarga, de tristeza"¦u.as 
para perto de mim. '• infinita:

---¦*!« respondeu: — E* verdade... estava louca...
-,- Quix te dizer um derradeiro Empolgada pela von.ade de sermos
*---¦¦ intes de partir para sempre.' ricos e de crear para nos dois uma

~ *'3r».:r para sempre! repete a, existência de felicidade e de ale-

£"r- tira, fingiiic» um vivo e i gri'3- perdi toda a noção do bom

y *<raa sra»** • -tcAf, d_-*»ei«s -.saft ___• ss»*» _*

prudentes extravagâncias... Eu re-
conheço, queria te arrastar com-
migo para o abysmo.

Não tive, porem, necessidade de
te tornar a ver, para observar o
quanto insensata cu fui. Com-
prehendi tudo immediatamente,
mesmo que tiveste o pensamento
de me entregar a Judex... Es-
tavas no teu direito. Não estive
prestes a te conduzir ao cadafalso?

E deixando-se cair em um divan,
sabendo com uma habilidade in-
fernal verter as lagrimas que en-
ganam, dizer as palavras que
cegam, continuou:

Estou muito transformada
nestes dias... Não sou mais a
mesma mulher... Agora, não tenho
senão um desejo: viver em paz...
ignorada... longe do mundo...
num recanto perdido da terra...

Pois bem, meu amigo, esta tran-
quillidade que aspiro, és tu. és só
tu quem m'a pôde dar.

 Eu!... perturbava-se Koberto
Keriean, que lutava violentamente
par., nâo se deixar conquistar por
essa mulher.

E eile acerescenton, ja com
menos energia:

 Pois que vou me embora para
sempre I...

Tu nâo me amas mais, en-
tão?

Morales calou-se.
Esse silencio era mais eloqüente

do que uma confissão inflam-
inada.

Diana, sentindo que ta gannava
terreno, procurou sua mão, segu-
rou-a. ptixo-.i-o para ella. e cada
vez mais meiga, diabolicamente
fascinader.-. ella insinuou:

Eu te adoro...
Podes crer, nunca te amei tanto

como desde o momento em que oe
apercebi do mal que te t-.nha fe:-
».j__! Ê W _iOlbt*sn. 18 S-. -**->-••>••*.

Vamos, não tc desculpes de nada...
Ficaste impressionado vivamente
pela apparição dc teu pae... Mas
estou bem certa de que quando te
encontraste só em presença de teu
coração tu te lembraste de mim e
me desejaste... como tc lembras
agora c me desejas .. Como sem-
pre tu hesitas, tu tremes... Em
tua alma, em teu pensamento, não
ousas perguntar a ti mesmo se
tudo isso não é reparavel... é pre-
ciso que seja ainda eu quem te dê
coragem, desta vez não mais para
ferir Branca, mas para me aju-
dares a salvar teu pae.

O que queres dizer coro
isto?... tremeu Morales.

Eu t'o repito... tua tran-
quillidade, a minba... não quero
dizer nosso amor... pois que pa-
reces estar desligado de mim...

Diana I protestou Roberto
num grito de angustia.

Nosso amor... seja... trium-
phou a aventureira... depende
somente de tua vontade.

Explica-te.
Promcttes me escutar com

calma e me responder com fran*
ntteza ?

Fala.
Tu «abes onde está Favraux.
Mas...

Tu o sabes!... Se... nos o
libertássemos... era a fortuna para
nós dois.

Diana!
Deixa-me acabar!

Tornados ricos... partiríamos
para longe, muito longe... e iria-
mos viver uma vida feliz... a vida
sonhada...

Não tinha razão de te dizer que
«õraente de ti depende o nosso fu-
turo. a nossa felicidade?

Morales de sobrolho carregado,
inquietos os olhos, a testa sulcada
por una. srega, scssottieiij.

O que tu pretendes... è im-
possivel...Impossível... e porque?

Porque estou compromettido.
Compromettido a nue?... e

com quem ?...
Com meu pae... jamais re-

velar, a quem quer que seja »no
mundo, o logar onde Judex retém
Favraux prisioneiro.

Diana teve um estremecimento
de alegria.

Agora que ella estava inteira-
mente segura, não precisava senão
de uma pequena mahobra para sa*
ber tudo; e ella se conhecia.

Seu pae, disse logo... não
queria te falar mal delle... Mas,
emfim, permitte-me achar um
pouco excessivo e singularmente
estranho... o teu profundo respei-
to c tua súbita ternura por um
homem longe do qual viveste tanto
tempo... fc que. para te provar a
sua affeição, não encontrou outro
meio senão se fazer condemnar a
vinte annos de trabalhos for-
çados.

Eu te peço. não desdenhes
do sentimento que me fez tornar-
me um homem honesto!

Não estou escarnecendo... eu
constato... e com desgosto!

Se exigisse dc ti uma coisa peri-
gosa ou deshonesta... eu com-
prehenderia...

Mas. em summa, faltar com a
palavra a um semelhante pae, e
isto rara libertar um desgraçado
que seqüestram arbitrariamente, não
c uma acção tão repugnante para
que, recusando-te ao que deves fa-
zer. sacrifiques a n.'.s ambos.

Com os olhos baixos, cada vez
mais indeciso, preces a ceder. Mo-
rales conservava-se silencioso.

Levantando-se, a avennireira
disse com um ar desanimado:-= lu Bia ____£____£s_- bem.-

O homem que estava aqui
ainda lia pouco.La Rochefontaine?

Sim... La Rochefontaine, que
tão estupidamente tomaste por meu
amante, e, que na realidade, não é
para nós senão um associado tanto
mais precioso porque eu o tenho
preso, incapaz de fugir-me das
mãos.

Vamos... Mora, sê razoável...
o que eu te peço é pouca coisa;
e, entretanto, de tua recusa ou de
tua acecitação depende toda a
nossa existência.

Ajuda-me a libertar Favraux...
Tu o podes 1
Isso te é mesmo fácil, muito

fácil... e eu serei tua para
sempre.

Responde-me, Morales... Por
que teus olhos fogent dos meus?...
Por que a tua boca evita os meus
beijos?... -

Preferes então te expatriar...
ir te embora para um logar mor-
tifero... procurar uma morte tão
cruel quanto inútil ?

Mas logo após assignares esse
engajamento tu te arrependeráj
amargamente... Pois tu me tens
em teu sangue...

E' isto mesmo... nãó me podes
esquecer, como nunca mais eu te
esquecerei... Mora... meu amigo...
queres pois a todo preço fazer
dois desgraçados?... Não— não,
isto não se dará. Nós nos amamos

3330 181-.6

5160 8598

«_£_L
3 277 2340
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A CARIDADE
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2101 3060

A Garantida
493

(C 17975)

A REAL
565

/».„ . . (C ".9.SV-

Rio Mensageiro
Junto a este jornal — Entrega',

volumes a domicilio e recados ur» .
gentes c garantidos. Tel. C. 58/»

(C 1.156),-: :
GRANDE HOTEL

I/ARGO DA LAPA
Casa para familia!. e cavalheiros de

tratatacnto- Op.írjtot» «po-jentos, viça* imente mobilados dc novo. AscensoreiL
teleplione cm todos 01 andares, ven-tilauores e cozinha de i« brdei*...

End. Tclcgr. "Grandliotel". - —
(S..9).

Nâo falemos mais nisso... Eu
conheço alguém que se encarregara
desse serviço.

Quem?... perguntou inquieto
o filho do velho Kerjean.

Amaury de la Rochefontaine.
Eile I
E por que não?
Não quero.
Com que direito me impões a

tua vontade ?... pois que nada
mais somos um para o outro.

Nada mais! exclamou Rober-
to segurando a mão de sua
amante...

Nada mais!... Não vês, tu, que
eu soffro todas as dores?... .

Quando poderia ser feliz I
Diana I
Onde está Favraux?
Eile está... esti...

Mas Morales se deteve...
Um terrivel pavor acabava de

empolgal-o. ,
 E Branca ?... arriscou com

uma voz apagada.
Branca?... disse Diana, dan-

do de hombros...
Ella sabe muitas coisas...

sabe tantas, que tu querias suppri-
mil-a.

E derois?
Então... tenho medo...

De que?-
Tenho medo de que queiras

ainda...
Não dize asneiras!...

Cora um sangue frio extraordi-
nario, uma presença de espirito tanto, fomos a tal pomo um do
incomparavel, a aventureira in-! outro, que é' impossível nos appro-
sÍ5tia: | ximarmos hoje. seníirrao-nos perto,

 Encontrei um intermediário \ os nossos corpos quasi a se toca-
que se encarregará de tra:ar de rem, a se a.trairem irresistível-
todas essas questícs. sem que te-; mente, sem que os nossos braços
nbamo*. necessidade de agir osten- não se abram para se lícharem
sivamente. I num longo e forte abraço que

Cocantin, sem duvida! j jamais permittirá que nu separe-
NSo... elk c muito imbecil. í mosI .

, es Então. SMS&j. t_.c_.ir.na_

_5»__^___i_BS_

C^üIísTaoeMaTeriâlEiecTrico
m-ftsijószsvm!

myJPIMfr^.õttâ&£
Material electrico

%

i.sss.

Telhas de zinco
Vendem-se 100 telhas de zinco, gran-

des, em perfeito estado á raz-,0 de %%
cada uma, á rua Antônio Rego n. __í,
Olaria, Estrada de ferro Leopoldina.

(C. 18031)

COZINHEIRA f|Precisa-se de uma qtie saiba cozinhar* ;
bem e qoe. fiç». outros serviços, em ¦;!
casa de pemiena familia; trata-se na *>j
rua Marcchsl Floriano n. ,4-, 2° an-. jdar. (C. i8oj!)í; .j\

£' O MELHOR
Encontra-se em todas ai*, confeitarias r ..-.na2ens de iÉ ordem.
Depo8Íto:RUAOUVIDOR,5^'

MATTAS AVISO , ^
(PARA LENHA E CARVÃO) | Previno a todos quanto compra-
Pessoa que tenha algum matto e, rani-me terreno a prestações, que ,

queira se associar a uma outra que I acham-se cm atraso, q-.ie venham li- i
conheça e tenha pratica de todo; quidar seus pagamentos, até 31 de
serviço de lenha e.carvão c dispõe: ; dezembro do corrente anno, senão
de numeroso pessoal habilitado: | perderão todo direito, sem indemni-.
freguezia certa e de pagamentos: zação alguma. — Prata. 20 de no-.'
contra entrega mercadoria e para ! vembro ile 1918. — Estado do Rin
qualqtirr quantidade; escriptorio j de Janeiro. — },Iatiri:ia Borges de
com telephone, no centro da cida-1 Macedo. (C 17947)
de, queira escrever para ser pro- ; ¦
curado, para a caixa postal 1.995 ___-•_-.. » _-.
do Correio Geral. tC 179.0) PENSÃO

J - Por motivos de moléstia, vende-so
j uma. cptima com ii quartos mobilados^
! com capricho, todos ahifados, situada jVende-se um resto de vestidos, quasi | ea roa :r_-_sT»__a_ i do-Cattete, perto)

VESTIDOS
de gra;a. CoaYKbm-SG as senhoras
visitarem, rua Sete de Setembro, I&:,
•sb. SC iScS;.

des õí.ncle.
Hosaria d.

, para mformaçõ
i4c. *-__sa •» Sr.

s, rua doj
L-on.
íCtS:_.._»

tt unTÃrDT istoAs*.
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ODEON _ Companhia Brasil™ 
Cinematographica

melhores films

sfil
jTH A maior e mais importante casa importadora dos
Va americanos e .europeus

5 E* mais uma fina jóia que proporcionamos aos que nos
ffi»' 

'*. preferem. -•- Nella apresentamos

Sv
DOIS ARTISTAS DF FAMA í ELLA, pela sua belle__
o graça ; ELLE pela sua natural elegância ; AMBOS

' pela sua arte empolgante.
W PT||FB GL,I_YTÍL_-__I — é ft mimosaartis!aclue. ja conhecemos

JOHN BOWERS -
e que nos arrasta pela sua graça;

é o rival de Psilander, o artista elegante
por excsllcncia, aue

elegeu seu predilecto.
o mundo femino

»*_ n- tm__m__•¦¦¦

é mais uma producção da WORD FILM CORPORATION, a grande
)_,, fabrica cuja direcção artista está a cargo de William Brady

%

fi

^in^elIeVviciò^de^oríg-em V-pascôra em um berço de onro, e crescera
sem que nada lhe faltasse, neirf mesàuo o dinheiro para as orgias — e foram
as orgias que o> levaram a ella, v_ias foram tambem as orgias que a separam
_elle 

°_ c?omo resistir ás caricias de utiu outro, se o marido náo era seu mas
sim de Baccho? — O pudor—Sim, foi o pudor que a arrancou das garras da
vergonha e da deslionra. E, 'que se passou então ? üm mysteno qne nasceu
entre quatro lab-ios...

1ACTD1UIAIIS

$

9
•

V II 11II % f 11 •
Illl IIII1 I ©
VI *-!> JV mm\_m* i-BJ-i \f J_, ¦ J___

#

IPíi "

m

o

Ultimo numero «com interessanl.es noticias mundiaes, eis alguns assumptos:
FRANÇA — Os (Orphãos da guerra nio são desprezados pela 'Nação. BLiATCHiFORID —'

Um operário dotado .ile um braço postiço, fabricando pernas postiças.BARIS — O General Gari-
baldi foi presenteado cvm o esdiuidarte .vermelho ida cidade de Triestre, oíferecido pela junta
Parisiense da "Democrr.icia Social lrredcnlista. ATlHElNAS — Recepção re-»ia, do novo 'Embai-
xador de Itália, na Grécia, o Barão de Avczanna. BARCELONA -— Comício popular organizado
pelos parlamentares n-pulMicanos da Critalunli.i. aliSTADOS UNIDOS — Para replantar os po-

mares franceses -èstruidoo pelo inimigo, a Califórnia fez .presente de niais «le um milhão dc ar-
. uaw vores fruetifefas. ESTAMOS UNIDOS — Para dissipar a monotonia das futuras marchas, a"' £Çk tropa aprende cançõer, populares. FRANÇA — O Ministrodo 'Cominercio, .Mr. dementei, as-
I mm siste a primeira partida do serviço postal aéreo Pa-ris-S. Nazaire. S,1 iFRAiNClSCO — Cow-Boys.
I áft Executando os seus ihabitua_s exercícios de aequiraçjio.
*&¦ Na 

proxiroa SH.GUNDA-FEIRA. — Mais um capitulo — o 5- —
.^\ A matta tenebrosa, do grande romance de finas aventuras da GAUMONT

•
•

\m ki:.m n
jjv. ^.A

! ©e

___

iiíisi II
A SEGUIR — A grande sensação do dia, da semana e do anno 1 —

Um trabalho quo todos devem ver pela sua grandeza, pela sua documenta-
cão, pela emotividade que dtisperta. Basta o seu titulo ;

O G ARDE AL MBRGIER
0 MARTYR DA BÉLGICA !

rtomnnce bellissimo em que se destaca a figura veneranda,e bella do
rande patriota — Scenas inenarráveis da entrada dos allemães no pequeno e

_¦_. heróico paiz — Vandalismo nas cerejas — Assaltos a conventos — Orgia...
»• Destruição ! NADA MAIS BELLO E ESTUPENDO 1

¦5»
_

*

I

Agencia Geral Cinematographica
ÇINE P IS. - floje

Na versão oinematographioa da oolebro obra do Embaixador dos Estados-
Unidos em Berlim, sr. JAMES W. GERABD.

A multidão que en-
cheu os nossos salões
nos últimos tres dias,
foi bem a expressão de
júbilo popular pela vi-
ctoria das gloriosas ar-
mas Alliadas. Em defe-
rencia ao contentamento
publico e para satisfazer
os desejos da milhares
de pessoas que ainda
não puderam obter en-
trada nos nossos salões,
repetimos hoje.

Ninguém devo perder
a oceasião de recolher, ã
respeito da. altitude da
Allemunhii antes o du-
rante it guerra, um de-
poimetito do alio valor
que llie empresta a elo-
vada posição i.o depo-
enle e a òircumstáncia
de haver elle empregado
emquanto foi possivel,
os maiores esforços pura
poupar a Europa a ter-
rivel guerra que cobriu
de sangue durante tantos
annos.

A_RIíSI.-----T£=S-__
Uma historia do intensa poesia, em seis actos do absoluta e suRvissima emoção

em que resurge o ultra-elcganto creador do ÇHAMMA8.
OWEIM NARE'S

c ii deliciosa e loura

D A18 V BUREl-L

f I
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segunda-fiika - AIaGMüMAS DO PASSADO-
Drama em 5 actos da TRIANGLÈ-FILM

Uma nova apparição, uma nova victoria do mais arrojado artista americano,
que tem enfrentado a objectiva

__íE_i_ai__ ^ fri_3BS«# - ° intrépido creador das mais arrojadas pro."H ¦ "Ml * ducções que se tem apresentado na tela.

Ifl Hnr^__l___v9SÍ._______M

uma linda e encantadora creatura, que
entre a^ preferidas do nosso publico

iCiini

• 91

«Será bom ser rica ? Melhor, talvez, 6 nào n
fer», opina n formosa Esmeralda, quando u
saudade da piílria distante a punge-. e senlo as
primeiras desiIlusões de amor.

Uma pellicula que se inicia na Austrália dis*
tante e desenrola-se, nas suas scenas mais inten-
sas, no seio da aristocracia londrina, cm meio
de luxos e magnificencias.

Um programma que honra o Pari-ieune das rutilas glorias.
HOJE-UMA MOÇA, APENAS...-HOJE

Segunda-feira, dois novos e
scnsacionnlissimos episódios de 0 DIAMANTE DO CE'0

0 portento da moderna cinematographia, o triumpho máximo de Mias Piekfòrd

CINEMA

AVENIDA
Primeiro exhibidor, no Brasil, dos films

celebres da Paramount
O êxito collossal do nosso actual

programma, impõe-nos
conserval-o no cartaz, náo

privando o publico de continuar a
admirar a mais bella

das producções editadas pela
Paramount-Artcraft (serie esoecial

super producção)
•iSSSSSSSSSSSSSÍSS 

^\ «SÍ8S8S„-SS«S

Intrépida Americana
que é tambem a mais completa das creações da

soberana da ,
scena muda, a deliciosa e inconfundível

Mary pickford
a dilecla das senhoras cariocas, expoente máximo

da arte do gesto e do silencio
Sete actos de belleza trágica, de esplendores e

emoções terriveis, de que se
destaca a scena do torpedeamento do transatlântico

VERTANIA
O capolavoro da cinematographia dos nossos

dias. A obra magistral da
PARAMOUNT gloriosissima e inexcedivel

j__._N_C____?tTC____ CIBra:. T_E_C___l____T_rí o
.-Pir-içE. Saeuz Psna

•rograrama para hoje
UNIVERSAL JORNAL-- Ultimo numero

VAE-VENS DA SORTE
Drama em 5 actos, da "BRADY-F1LM". Protagonista : M0LL1E K1NG

VàUtm TERROR
Drama em 6 actos, da « UNIVERSAL ». Protagonista JAG GLA1R.

DOMINGO
Em matinée ás 2 h. 3i*i

Surpresas
do divorcio
Comedia em 3 actos. Grande

êxito da companhia
EDUARDO PEREIRA

Sabbado e domingo: DIFFAMAÇlO— Drama em 6 actos, superproducção da «IVAN». Prota-
gonista; GRACE VALENT1N1. PASSADO QUE PASSA - Comedia em 2 actos, da «FOX-FILM».

Hoje # Hoje
S88SSS_8SSSS*3S8S
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Intrépida Americana
Preço das entradas, dado o custo elevadíssimo
dessa producção absolutamente sem simile, 1$500

NA SEMANA PRÓXIMA
O genial actor japonez
Sessue Hayakawa

em uma nova e estupenda interpretação

0 PESCADOR LOPAKO

Cinco actos dramáticos
i

2 actos extra cômicos

2 actos cômicos

5 actos dramáticos novos

HOJE: - Estreia do film de grande actualidade - HOJE

Alma do Bronze
Cinco actos concretisando os mais bellos sentimentos de energia, amor á pátria,abnegação, dever, honra 1

!¦ Um bello romance de amor — A luta cortez de in-
telligencia e mocidade —'¦ A paixão até fí loucura e ao
crime impune. — O chamado du Pátria— A voz do
Bronze que redime. — A epopéia dos que se sacrificam
até ao extremo.

Protagonistas:

mr* um um - mlle.i___j mm
Este film editado sob o alto patronato do Ministério

da Guerra de França encerra dados documentários da
industria metalúrgica, documontos interessantes da Ba-
talha do Marne, constituindo um êspectaculo emocionante
pela parle theatral e pela parte histórica e educativa.

â ALMA DO BRONZS
A ficção alliada á realidade — A verdade dÒcümeniaria

e o romance.
Estreia de uma doida composição de alegria yankee, edição da archi-famosa FOX FILM CORP.

Dois actos dc intenso riso :

ULHADA JOVIAL
Acrobacia, exagero, critica reunem-se para formar o melhor passa-terr.po.

k

|. EMPRESA: ÜVMHWI Êk KP__i A H^ü/in Projeções nítidas por meio de
3S COUTO PEREIRA 13& H J TÊ H MZ RÜ ãSk W* ÊÈÈk Wm ¦ ^SK ^& Ulíl vidro descido
& Praoa Tiradentes, 50 ^^ ^I^AJW iBiSbHHí^^ -Hfe ^8_k ilC^ j|j_ ^ lf ^^ privilegio por carta patentk

íSOJE' Inicia-se a exhibiçáo da mais assombrosa producção da cinematographia I-HOJE
JU .,;. ^ Um verdadeiro acontecimento artistico 1 - O maior film até hoje editado ! - 30 series numa extensão total de 25 kilometros !

Mais de dois mil interpretes !
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O assumpto deste FILM 6. do reputado
historiador norte americano Roy L. Mc. Car deli,

alcançando o prêmio de 10,000 DOLLARS (40 contos) Este assumpto foi o que mereceu num concurso
julgado por um severo jurv de technicos e
homens de lettras.

Interpretes principaes i Mi«s PIKFORD, a linda e talentosa actriz brilhantemente secundada pelos afamados artistas William
Russel, Charlotte Bnrton, George Pariolat, Irvin» Cuinniings e outros

Um entrecho que empolga desde as primeiras scenas, desenvolvendo-se num crescendo de interesse e emoção, por vezes deslumbrando e arrebatando a sua intensidade dramática-Começa pela exhibição do prólogo e a 1* serio intitulada •

-A, HE_R__\J>JGA. DO ODIO
não bastasse termina neste programma com a exhibição da 2-parte

V

Cinco longos e magistraes actos, edição da AMERICAN FILM Co.-Como se isto so*

QtmYftO AÜHO
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5 longos actos de sensacional actualidade, extrahidos da celebre obra do sr. James W. Gerard ex-pmhaiTarinrar-priríinn „^ d-, r™ j • .. tJ
__»___Ú_k___1^^ ,0d0S 

0S crirnes '•ra,i&ldos contra a civiIisa^ o o direito, pelo Kaiser,
i

Todos ao "Paris" para assistirem este maravilhoso programma ! <3rf »W«--:- "- i----s*«mJ**\s**^'^-\Sm.\+Wi.\v-^^ ¦ , - * 
"- 
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Sessões continuas de 1 hora da tarde á meia noite «.»«

sTPjfe: ilegível I,


