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0 conselheiro Rodrigues Alves, presi-
dente eleito da Republica, falleceu
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pouco antes de 1 hora da madrugada
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0 que foi a vida do conse*
lheiro Rodrigues Alves

*••*:
¦ m

iormou e desenvolveu em
con:ac;o com_ os negócios publi
CO:

A morte do conselheiro Rodri-
^ics Alves encerrou uma vida
que

acio c _
adquirindo s. ex. uma vasta

experiência dos homens _ e das
coisas, num e noutro .regimen.

A sua geração _ forneceu au paiz
estadistas, jornalistas, homens de
sriencia. jurisconstiltos, médios,
advogados, a maioria já desappa-
-toiila, mas restando ainda ai-
gais, que attestam hom a máneirn
|,.la qual no antigo regime:: o
homem se preparava para a vida
publica. ,.

Um parallelo entre o que a
r.sprito se praticava naquelles
tempos e o que hoje se faz seria

bastante para expl:car a caren-
cia de homens tle longo tirocinio
politico e administrativo, de que
se resente a Republicai quando,
como agora por exemplo, é posto
em foco o problema da eleição do
SCií presidente.

Filho do sr. Domingos Rodri-
fiics Alves, portuguez, e de d.
Isiíicl Perpetua de Marins Alves,
ti.iltiral de Guaratinguetá, o dr.
Francisco de Paula Rodrigues Al-
ves nasceu naquella cidade paulis-
ta, a 7 de junho de 1848.

Fez os seus primeiros estudos
no Collegio Pedro II, desta capital,
omle se distinguiu pela sua intelli-
fencia, actividade e amor aos li-
vros.

Bacharel em lelfns, matriculou-
.e em 1S1Í6 na Faculdade de Di-
reito de S, Paulo, cujo curso fez
brilhantemente, gozando de mes-
Ires e discípulos o conceito de um
espirito ponderado e esclarecido.,

Duranle o seu tirocinio acade-
mico, salientou-se não só nos exa-
mes e sallibatinas, como também na
iir.prensa e _ nos comícios de estu-
dantes. Redigiu o "Dezeseis de Ju-
Iho", órgão conservador, sendo
mais larde indicado 'para redactor
da "Imprensa Acadêmica", o que
enlãn constituía uma grande dis-
tineção, porque era esse jornal, na-
quella «poça, uma espécie de lea-
der mental da mocidade.

Em s de novembro de 1870, aos
13 annos de edade, formou-se em
direito, sendo saudado, na solen-
ni-lade da collação de -gráo, pelo
dr. João Mendes de Almeida, que
náo regateou 110 moço bacharel os
mais entliusiasticos elogios, aipon-
lando-o como um dos melhores
servidores do Partido Conservador
Paulista.

Rejressando á suà cidade natal,
foi eleito vereador e juiz de paz,
sendo tempos depois nomeado pro-
motor, -publico da comarca,, de onde
íoi transferido para a da capital,
servindo em seguida como juiz
municipal e de onphãos do termo
de Guaratinguetá.

A 11 de setembro de 1875, ca-
sou-se com d. Anna Guilhermina
de Oliveira Alves, filha do falleci-
do dr. José iMartiniano de Olivci-
ra Borges e de d. Guilhermina
Cândida de Oliveira Borges e per-
lencenle 2 uma das mais concei-
tinidas íamilias do norte de S.
Paulo.

Quando os conservadores subi-
ram ao poder, a 16 de julho de
«868, com o gabinete Itaborahy, os
seus serviços não íoram esqueci-
dos, sendo eleito pela primeira
vez deputado á Asserríblía Legis-
laiiva Provincial de B. Paulo, pelo

districto.
Estreou brilhantemente na tri-

•nina dessa assombléa, defendendo
o projeclo da igarantia de juros da
Estrada de Ferro -Mogyana. Ao
lado do barão de Jaguara, Anto-
nio Pinheiro de Ucliôa, bateu-se
tenazmente pela construcção da
ferro-via Campinas a •Mogy-.Mirim,
destinada a unir S. Paulo a Matto
Grosso e Goyaz-, 'Como membro da
Commissão de Instrucção Publica,
apresentou, na sessão de 4 de
março de 187,3, nm' projecto ins-.i-
tuindo o ensino olbrigatorio e
creando a -Escola Normal. Esse

, projeclo sotffreu grande opposição.
A situação liberal de 5 de janeiro
de 1.78 encontrou dois terços dn
Assembléa Provincial de S. (Paulo
pertencentes ao Partido Conserva-
dor. Dessa maioria, o sr. Rodri-
pies Alves era um dos membros
mais influentes.

0 presidente da província, 
'dr.

Joáo Baptista Pereira, negou san-
cção ao projecto orçamentário
votado pela maioria conservadora,
Esse sesto provocou formidável'"seção, salientando-se nos debate»
o sr. Rodrigues Alves.

•Vo Congresso Agrícola, convo-
c«do pelo Centro de Lavoura e¦-'onimercio, 

no Rio de Janeiro, em
1884, representou o município de
Guaratingueti e outros, causando"Ls seus discursos boa impressão.
*J Coneresso, que era por Índole
conservador, achava que o syste-
•ja da lei de 28 de setembro de
'»?! satisfazia a necessidade da
emancipação e não repelliu a lo.
"'.ização da formula Lafayette.
A Câmara dos Deputados concor-
dou mais 011 menos com essa con.
clasâo: a moção Pcnido derrubou
a .'" de julho de 1S84 o gabineteRamas, sendo a Câmara dissolvi-
?»"¦ O sr. Rodrigues Alves foi,
então, eleito deputado, em oppo-
•'Ção ao governo. Dissolvida mais"jma v__ a Câmara, pelo gabinete
Coteiripe, s. ex. veiu como depu-
l5do na maioria conservadora.

A sia acção no parlamento foi
jjir.a ias maÍ6 notáveis e profícuas.'** parte da commissão do Orça-
tr.en-, . da que deu parecer sobre

dc letras e os projeetos de
de Credito Real e da

<sào Mixta da Reforma
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CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

novembro inaugurou. Eleito se.
nador federal por S. Paulo, e
mais tarde presidente do listado,
cargo que assumiu a 1° de maio
de_ 1900, e no qual se conservou
até 13 de fevereiro dc 1902, foi a
Republica buscal-o para seu chefe
supremo.

A Nação depositava no velho
estadista toda a sua donfiança.
Ií a sua fé de officio não desuien-
tiu, com effeito, essa confiança.

Na presidência da Republica,
mais uma vez affirmou as suas
qualidades de administrador esela-
recido. O seu governo notabilizou-
se pela execução de melhoramentos
e benefícios que muito contribui-
ram para que o paiz se elevasse e
se engrandecesse no conceito es-
trnngeiro.

Deve-lhe o Brasil quatro annos
de acção construetiva e progressis-
ta, de governei trabalhador e fe-
cundo.

Com o concurso de Pereira Pas-
sos, remodelou á capital, rasgando
avenidas, abrindo novas ruas. des-
envolvendo-lhe o perímetro. Trans-
formou-a de suja e colonial que
era numa cidade moderna, civili-
zada, cheia de vida e movimento.

O plano da remodelação do Rio
ide Janeiro não era irovo, entretan
to, o que mais augmenta o valor
<la sua energia e o prestigio da
sua vontade.

Já em 1S88. guando presidente do
Conselho de Ministros, o conselhei-
ro João Alfredo pensou em sanear
e aformoscar a "urbs" carioca. O
nome do engenheiro que lhe acu-
diu á -lembrança outro não foi que
o de Pereira Passos.- O grande pre-
feito traçou, então, o plano de me-
Ihoramentos que só quartoze annos
mais tarde executaria, em razão
ido9 obstáculos e difficuldades de
toda a sorte que lhe oppuzera a
inércia dos governantes.

Para apoiar e realizar a sua obra,
íôra preciso que Pereira Passos
esperasse todo esse tempo e que
um homem da tempera do sr. Ro-
drigues Alves, assumisse a presi-
dencia do paiz e não vacillassc em
realizar o seu programma adminis-
trativo. E foi assim, que o Rio
surgiu, maravilhoso e embellezado,
para a grande vida moderna.

Serviço inestimável ainda, entre-
tanto, devemos todos ao morto de
hontem: a extineção da febre ama-
rella. Espantalho dos estrangeiros,
a nossa capitai cra tida na Europa
como uma cidade infecta e insalu-
bre, cujo ambiente impuro conta-
minava de peste todos quantos a

San
Cen

pre

ora
sua palavra era ouvida sem-
com acatamento e respeito.

'¦ i^S;. foi nomeado presi' da sua província natal, em'•'lição 
ao visconde de Para-

sas íuneções. exerceu-as até
e abril de 1SS8. sendo a sua

fecunda em actos que mui-
socorreram para o dcsenvol-
ato e progresso de S. Paulo.
>ngou estradas de ferro, tra-
c;m desvelo dn questão de
iStação, desenvolveu o ensino
co. preoecupou-se, em summa,

í'>dos os oroblemas <\\i~ di.
respei:o ã nrosoeridade ma-
e econômica da província,destinos dirigia.vamcnte deputado, o governo''"'¦ recompensou os seus ser-

a> paiz, concedcndo-Ihe. por¦ ce 19 de agosto de iSSS, o
de conselho.'clamada a Republica, foi

3 deputado á Constituinte,
consulta orêv:a. aliás.

!Ei>ateu o governo de Deodo-
: íoi ministro da Fazenda na
iCàa que a revolta de 23 de

ella aportavam, ínimigrantes ou
"touristes".

Tempos depois, Oswaldo Cruz,
um joven sábio que era tambsin
um patriota, tornava inveridica essa
deporcente affirmação.

¦Mas o governo do sr. Rodri-
gues Alves não se limitou a esses
dois capítulos gigantescos de uma
ohra capaz de iinmortalizar uma

administração: abriram-se portos,
constrnirani-se estradas, a Marinha
apparelhou-se de grandes unidades,
o Exercito recebeu as primeiras re-'
.formas salutares, a política interna-
cionai retomou as tradições do
Império, dando ao Brasil; na Ame-
rica. o destaque merecido.

Um impulso novo sacudiu todo o
paiz. Creou-se entre nòs a primei-
ra embaixada, com a elevação a
essa categoria da representação dos
Estados Unidos.

A realização desses meihoramen
tos, em que sc despenderam som
anas avultadissimas,
todavia que s. ex. mantivesse o
equilíbrio orçamentário, ampliasse
os serviços e augmenlasse o fundo
de garantia e de resgate.

As finanças publLas continua-
ram prosperas: a obra do qua-
driennio anterior não foi destrui-
da. antes, pelo contrario, augmen-
tada, proseguida.

Desenvolveu-se a agricultura:
novas fontes econômicas surgiram.

Foi no governo de
se verificou a agitação provocada

pela lei da vaccina obrigatória.

casião, o dr. Cardoso de Castro.
Ao sr. Rodrigues Alves attri-

buem, então, a celebre phrase,
pronunciada, dizem, no momento
de maior perigo, quando os resul-
tados da luta. entre a Escola_ Mi-
litar e a Policia, indecisos ainda,
indicaram a s. ex., pela boca dos
seus amigos, que o melhor e mais
prudente caminho era deixar o
Cattete:

.— "£' nijiii o meu logar."
Deixando a presidência, foi em

viagem de recreio e estudo aos
paizes da Europa, sendo recebido
em todas as capitães ipelos chefes
de -Estado, banqueiros e associa-
ções representativas com 'honras
excepcionaes.

"O rei da Inglaterra e o presi-
dente da Republica Franceza offe-
receram-lhe banquetes, assim como
altas personalidades dos círculos
financeiros de Londres e Paris.

Voltando ao iBrasil, foi eleito
senador c, pouco depois, presiden-
te do Estado de S. Paulo. Encon-
trando em marcha a obra da va-
lorização do café, levou-a a cabo
com exito completo. Cuidou da
instrucção, do saneamento e do
regimen penitenciário, além do
fomento da lavoura e da pecuária.

Terminando o mandato, o elei-
torado paulista o reenviou ao Se-
nado Federal, onde de novo o fo-
ram buscar para a chefia da
Nação as correntes políticas do
paiz.

A sua plataforma, lida no ban-
quete do "Club dos Diários", per-
ante os congressistas que apresen-
taram a sua candidatura depois
da ronvenção de 9 de julho, é um
documento que muito honra os
méritos do seu autor.

Mas o seu estado de saude, já
um tanto abalado, começou dabi
a aggravar-se.

Recolhido em Guaratinguetá, os
seus padecimentos dia a dia au
gmentaram, apezar dos cuidados 1
carinhos dc que o rodearam me-
dicos, amigos e parentes.

Não pôde por isso assumir n
presidência 110 dia determinado
para 

'a sua posse.
A sua moléstia impossibilitara-o

mesmo de se transferir para çsta
capital, o que só pôde 'fazer vinte
e cinco dais depois do 15 de no-
vembro, isto é, a 10 de dezembro
do anno passado.

A noticia do seu desenlace não
causou surpresa, sendo como era
c perada a toda hora, muito em-
hora os diagnósticos dos médicos
de s. ex. desmentissem a grávida-
de que as noticias emprestavam á
moléstia que o victimou.

O Correio da Manhã apresenta
as suas condolências á familia
Rodrigues Alves.

DURANTE O DIA

Rangel de Castro, official de ga-
binete do vice-presidente da Repu-
blica, lEloy Chaves, senador I_auro
Miiller, dr. Carlos Olyntho Braga,
procurador seccional do Districto
Federal e deputados Leão Velloso,
Celso Ilayina; Ferreira Braga e
Fausto Ferraz..

A's 2 lioras da tarde, o sr. Al-
\nro de Carvalho mais uma vez
esteve na residência do _,consellici-
ro ,ein companhia do dr. Eloy
Chaves.

A's 2 horas e pouco, o profes-
6or Miguel Couto dava entrada
110 palacete da rua Senador Ver-
gueiro. sendo inuiiediatamente con-
duzido aos aipozenlos do enfermo.
O cardeal Arcoverde man-

da visitar s. ex.
Enlre 3 e meia c 4 horas da lar-

de. estiveram na residência do sr.
Rodrigues Alves o conego Duarte

j Costa e o padre Pedro Matta, que o
] foram visitar em.nome do cardeal
Arcoverde.

Kiceueit-os o dr. Carlos Olyntho
Braga.

S. ex. recebe os últimos
sacramentos

A's 3 horas da tarde, dava en-
trada ria residência do conselheiro
o padre Américo Novaes, director
da congregação do Collegio Santo
Ignacio. Recebido pela familia de

á*. ex., foi iiiimedialaiiiente intro-
duzido no quarto do illustre enfer-
1110, onde ficou em companhia do
dr. Miguel Couto.

Com grande serenidade de espi-
rito, s. ex. recebeu das mãos da-
quelle sacerdote os últimos sacra-
mentos da egreja.

A' tocante cerimonia, singela e
commovedora, também assistiu o
padre José Maria Natuzzi, que fô-
ra chamado, disseram-nos, pelo dr.
Cesario Pereira, genro do presi-
dente eleito.

lA's 10 horas da manhã de hon
tem, começaram a circular, por
toda a cidade, noticias alarmantes
em torno do estado de saude do
conselheiro Redrigues Alves.

Xão tardou, con effeito, que
essas noticias se wmfirmassem.

Ao meio-dia, no saguão do pala-
cete da rua Senador Vergueiro, 9
dr. José Rodrigues Alves fornecia

.' aos representantes da imprensa a' 
seguinte nota, de caracter official:

não impediu | 
'"O 

sr. conselheiro Rodrigues Al-
ves atravessa neste momento uma
crise grave de sua doença, estando
á sua cabeceira, os srs. professo-
res Miguel Couto, Leitão da Cunha
e dr. Malhias Volladão, que che-
gou de São Paulo."

Quem deu a noticia ao
sr. Delfim Moreira

Quem primeiro deu a noticia ao
sr. Delfim Moreira de que os pa-

ex. q^c i decimentos do presidente eleito da
Republica se tinham aggravado.
alarmando a famüia. foi o depu-

Dos conflictos na rua. dos T-i=- j tado Rodrigues Alves Filho,
bra-lainpcões", não tardou que, Estando hontem, pela manhã, no
surgisse, como um protesto Contra I Piljacj0 d0 Cattete. o sr. Álvaro
atiuella lei. o levante dá hsoo.a 1 de Carvalho conferenciou também

Os médicos de s. ex.
Somente ás 4 horas, o professor

Miguel Couto retirou-se da resi-
dencia do sr. Rodrigues Alves, o
mesmo fazendo uma hora depois,
o dr. Mathias Valladáo, assistente
de s. ex.
O sr. Oscar Rodrigues Alves

communica o estado
do seu pae ao sr. Altino

Arantes
Logo depois de ter sido fome-

cida á imprensa a nota que adean-
te publicamos, o sr. Oscar Rodri-
gues Alves, secretario do Interior
de S. Paulo, actualmente nesta ca-
pitai, telegraphou ao sr. Altino
Arantes, communicando-lhe o esta-
do grave do seu pae. ,
O sr. Delfim Moreira manda

fazer segunda visita
A's 6 horas da tarde, o sr.

Delfim Moreira, mandou pela se-
gunda vez ,0 coronel iFerreira Net-.
to visitar o sr. Rodrigues Alves,
recebendo noticias de que o pre-
sidente eleito ligeiramente melho-
rava
No palacete da rua Senador

Vergueiro
O palacete Rodrigues Alves ,í

rua Senador Vergueiro n. 164, ti-
inlia, hontem, todas as janellas fe-
chadas. Apenas estava aberta a
porta principal, que dá para o sa-
guão, onde são recebidos os repre-
sentantes dos jornaes.

A familia de s. ex.
Da familia de s. ex._ só não se

acha nesta capital sua filha d. Ce-
iina Mello, esposa do sr. Car-
doso Mello c residente com o
seu esposo em S. Paulo.

Todos os demais filhos de s. ex.
assistein-n'o com o maior carinho
e desvelo, cercando-o do conforto
piedoso da sua solicitude.

Quando começaram a
aggravar-se os pade-

cimentos de s. ex.
Ao que soubemos, foi ante-lion-

tem, á noite, que se aggravaram os
padecimentos do sr. Rodrigues Al-
ves.

Em virtude dos symptomas alar-
mantes de que se revestia a mar-
cha da doença de s. ex., foi deli
herado pela sua familia que se cha-
masse ao Rio o sr. Mathias Vai-
ladão, seu medico em S. Paulo.

O sr. Valladáo, com effeito, an-
te-hontem á noite mesmo embarcou
para esta capital, em 'companhia
do dr. Oscar Rodrigues Alves, che-
gando ambos, pela manhã, á "ga-

re" da Central.

Um pedido do sr. Rodrigues
Alves

A's 3 e 30 da tarde de hontem,
o sr. Rodrigues Alvej, que se acha-
va cercado dos seus médicos as-
sistentes e das pessoas de sua fami-
lia. fez um signal c chamou o seu
filho deputado Rodrigues Alves
Filho. Este approximou-se. dizendo-
lhe então o presidente eleito.

— Previna quanto antes ao dr.
Delfim Moreira que o meu estado
de saude é muito grave.

S. ex. ainda não sabia que o vi-
ce-presiderrte da Republica já est»-
va informado.

neral Gabriel Botafogo, rnme. Gas-
tão Teixeira, senador Antônio Aze-
redo, deputado Elpidio de; Mcsqui-
ta, conego dr. Mac, Dowelli dr. Au-
gusto de Carvalho, dr. Alexandre
Stockler, dr. Bento Oswaldo Cruz,
Luiz de Moraes Júnior, deputado
Justiniano Serpa, Júlio Barbosa,
Gentil Falcão, marechal Vespasia-
110 de Albuquerque, dr. Eliezer Ta-
vares, ministro Manoel Bernardez
e esposa, Romeu Maeso, chanecller
uruguayo, Américo Sampognaro,
secretario da I.egação do Uruguay,
Samuel Gracie por si e pelo niinis-
tro do Chile, senador Eloy'de Sou-
zn, marechal Pires Ferreira, capi-
lão Pedro Cavalcanti, Fabrino de
Oliveira, general Alexandre Barre-
lo, desembargador Geininianò da
FYsnca; deputado Veríssimo de
Mello, dr. Duchens de AHrtnches,
dr. Cicero Peregrino, Prefeito Mn-
nicipal, dr. 'Rodrigues Barbosa, dr.
Didimo da Veiga, dr. Enéas Car-
rilhò, Geraldino Rodrigues Alves,
dr. F. de Oliveira Passos, Euzebio
de Queiroz Mattoso Maia, Galeno
Martins d e Almeida, .Anthero
Bloem, 'Pio Carvalho Azevedo,
Francisco Cezario Alvim, Cândido
Serra Netto, dr. Ovidio Romeiro,
dr. Leopoldo Teixeira Leite Filho,
deputado Francisco Vailadare-s,
deputado Mario Hermes, coronel
Clodoaldo da Fonseca, Correia de
Freitas, Murillo Fontainha, depu-
tado Sampaio Corrêa, Primitivo
Moácyr, dr. Estacio Coimbra, dr.
Coriolano de Goés, major João Lo-
pes de Oliveira..

Nos aposentos de s. ex.
Nos aposentos do conselheiro

Rodrigues Alves só é permittido a
entrada aos médicos assistentes e
ás pessoas da familia.

Mesmo ao dr. Delfim Moreira
não foi feito convite para yer o
enfermo. •

Muitas têm sido as senhoras de
nossa alta sociedade que têm esta-
do constantemente em- companhia
das filhas do conselheiro cercando-
as de todo o carinho e procurando
encorajal-as nesse transe melin-
droso.

O segundo boletim medico
E' este o teor do segundo bo-

letim:"O sf. conselheiro Rodrigues
Alves, alé este momento, itão apre-
seiita melhoras sensiveisí (Assi-
gnados) — 'Miguel Couto, Raul
Leitão e Mathias Valladão."

O dr. Domicio da Gama
Cerca de 10 horas. d^'- noite,

voltou á residência.'do. conselheiro
Rodrigues Alves o dr. -Domicio
dá Gama, ministro das Relações
Exteriores.

S. ex. foi immediatamente in-
trodtizido nas dependências parti-
culares do palacete, onde se man-
teve em palestra com pessoas da
familia do enfermo, até cerca de
ií horas,

Quando s. ex'. deixava a resi-
dencia do conselheiro Rodrigues
Alves, interpellado pelo nosso
companheiro ali destacado, ape-
nas disse:

— "O estado do conselheiro é
grave."

O ministro da Fazenda em
Senador Vergueiro

A's 9 horas da noite, foi i re-
sidencia do conselheiro Rodrigues
Alves o dr. AmaTo Cavalcanti,
ministro da Fazenda.

S. ex. pouco sa demorou na
visita.

Ao sair um nosso companheiro
pediu-lhe informações, limitando,
se s. ex. a dizer que apenas con-

A situação em Berlim
HINDENBURÕT NOMEADO

OENERALISSIMO DAS
TROPAS ALLEMÃS

PAUIS, 15 (A. A.).—Só-
mente agora o governo allemão
se resolveu a aproveitar-se do
offerecimento qne lhe fizera
Rindenbnrg, para, com as suas
tropas, garantir a tranquilli-
dado è a estabilidade do go-
verno.

Um telegramma, aqui rece-
bido de Zurich, sobre o assum-

pto, informa que o governo
allemão acaba de designar
o general Hindenburg para
oecupar o posto de generalissi-
mo dns tropas allemãs.

Ao geneiraíissimo allemão
fôru-lhe confiada a tarefa de

proteger a fronteira oriental.

OS "SPARTACISTAS" COM-
PIi"ETAMEXTE BATIDOS
Londres, 15 (Carreio da- Ma-

nhã) —¦ Telegrapham de Berlim
que todos os pontos de concentra-
ção dos "spartiíeistas" foram ca-
pturados pelas tropas leaes ao go-
verno.

A ultima batalha foi travada nas
immediações da chefatttra de poli-
cia cujo edifício foi bombardeado
pela artilharia e tomado de assalto
pelas tropas do governo. Nesse
combate foram mortos doze "sp^r-
tacistas", feridos trinta e aprisio-
nados quatrocentos e trinta.

Diz-se que Liebknecht fugiu pa-
ra Leipzig e Eichorn para a Dina-
marca

Copenliague, 15 (A. H.) — No-
ticias aqui recebidas de Berlim an-
nunciam que até hontem de noite
não tinham sido encontrados Lie-
bknecht e Eichorn, que estavam
com ordem de prisão.
Vm cortejo de protesto contra

os spartacistns é atacado

por estes
Anisterdani, 14 (A.

tardado)
dorf:"A população desta cidade, indi-
gnada com os procedimentos dos
spartacistas, organizou hoje um
«ortejo de que participavam os fi-
liados aos partidos democrata e
socialista da maioria. Quando _o
cortejo passava diante da estação
da estrada de ferro, os spartacis-
.tas dirigiram o fogo de diversas
metralhadoras sobre os nianifes-
tantes, que dispersaram tomados de
panioos. 'Em outro ponto da cida-
de, pouco depois, um automóvel
blindado, guarnecido por sparta-
cistas atirou durante uma hora so-
bre o cortejo que se havia reorga-
nizado. Os manifestantes dos par-
tidos -moderados e os spartaeistas
construíram barricadas em idiversas
ruas. Ha grande excitaçãi na ci-
dade. Até agora foram contados
sete mortos e quinze feridos.
Uma proclamação do governo

de Bbert ao povo
Anisterdani, 15 (A. H.) — No-

ticias de Berlim dizem que o go-
verno Ebert dirigiu ao povo uma
proclamação, em que, entre outras
coisas, diz o seguinte:"Os Spaitacistas admittem que
fracassaram os seus obiectivos san-
grentos pois telegrapharam para
'Moscou dizendo que os combates
devem cessar dentre 'em breve, por-
que os operários de Berlim ainda
não se encontram convenientemen-
te apparelha-Jos para a dict-dura
do proletariado. Isso significa que

As condições para a proroga-
ção do armistício

PARIS, 14 (A. H.). —

(Retardado). — As princi-

paes condições que vão ser
impostas íi Allemanba para a

prorogação do armistício são,

de accordo com informações
colhidas nos círculos antori-
zados, as seguintes:

a) _ ijíntrega de todos os
navios de carga allemães para
serem utilizados nos abasteci-
mentos da Allemanha e dos

paizes Mmitroph.es;
b) — Entrega dos mate-

riaes retirados das fabricas dos

paizes invadidos;
e) — Garantias relativas ft

segurança dos depósitos mo-
netarios da Reichsbank; e

d) — Entrega dos últimos
submarinos.

H.) (Re-'Informam de Dussel-

versara com pessoas da familia, | os operários desapprovam, oom in-
não tendo subido aos aposentos dignação, o terrorismo e a guerra
particulares por lhe ter sido isso civil.:'

dal vice-president

,0 sr. Delfim Moreira man-

do
da
ao

Militar, chefiado pelo senador na 1 a rcspeito com o
Republica c então tenente-coronel , em exí!rcicio
do Exercito, dr. Lauro Sodre
auxiliado pelo deputado no-grant ,
dense Alfredo Varella. general | da VlSltar O Sr. KOdn-
Travassos, morto em conseqüência -,.. Alves
de ferimentos recebidos, e capitão •»"" "'*"-

Comes dc Castro. Pouco antes dc 1 hora da tarde.
Os insurrectos travaram comba-1 o sr. Delfim Moreira mandou ¦>

te com a Brigada Policial, a que j coronel Ferreira Netto. chefe
commandava o general Piragibe. j e«tado maior da presidência

-Debellado o movimento, a Es-1 Republica, fazer uma visita
cola Militar foi fechada, sendo 1 conselheiro Rodrigues Alves,
expulsos da<- fileiras do Exercito'q AlvarO de Carvalho
todos os seus alumnos. I" „j„_

A resistência popular foi, po- volta a rua senador
rém. enorme e lenacissima. Vergueiro

Entrincheirados na Saude. nu-; *** .
mero«os elementos resistiram ás j Saindo de palácio, o senador Al-
fo-ças Jo governo. Tamanha foi j varo de Carvalho voltou a resi-
cs*a re«i'tencia. que o povo ap-! dencia do presidente eleito, demo-

peilidou de Porto Arthur o peque- í rando-se ali cerca de meia hora.
on redueto em que os populares Pouco depois. Lí chegavam os mi-
foram dominadas. I nistros do Exterior, da Justiça e

Era cãefe de policia, nes» oc- da Agricultura e os srs. *»yiv-o

A' NOITE
O dr. Delfim Moreira visita

o conselheiro Rodri- ,
gues Alves

A's 8 e 27 minutos da noite
chegou em visita na residência do
conselheiro Rodrigues Alves o dr.
Delfim Moreira, vice-presidente da
Republica em exercício.

1 Sua ex„ que foi recebido pelos
filhos do conselheiro, retirou-se ás
8 horas e 35 minutos, tendo sido
acompanhado até a porta pelo
deputado Rodrigues Alves.

A reportagem ávida <ie informa-
ções acercou-se, então, do filho do
presidente eleito.

S. s. disse que nada poderia in-
formar e qne a imprensa aguar-
dasse o boictim medico que lhe
seria fornecido entre 11 1(2 e meia
noite. O deputado Rodrigues Al-
ves ao proferir essas palavras ti-
nha os olhos rasos dágua.

Visitantes
Estiveram hontem no palacete

da rua Senador Vergueiro as ss-
guintes pessoas:

Dr. Manoel Reis, dr. Altredo
Pinto. José Carlos Rodrigues, ma-
rechal Vicente Paiva, deputado An-
drade Bezerra. Luiz Carlos da
Fonseca. Fiaria da Silveira. Gon-
çalves Leite. João Barbosa, con-
«elheiro Cameilo Lampreia, monse-
nhor Philippe Cortesi. dr. Oliveira
Boraes, dr. Mario Figueira de
Mello. dr. Eduardo da Veiga, ge-

prohibido pelos médicos assisten-
tes do conselheiro, mas que sou-
hera ser de grandes cuidados o
seu estado.

Os ministros da Viação e
Agricultura

Pouco depois das 10 horas che-
garam também ao palacete da
íua Senador Vergueiro, os minis-
tros Padua Salles e Afranio de
Mello Franco. .

Foram recebidos nos salSes de
baixo por pessoa da familia do.
conselheiro.

Antes da meia-noite
Depois das ir horas da noite

nenhuma visita mais transpoz os
humbraes do palacete Rodriguer
Alves, que apresentava, aquella
hora um aspecto fúnebre. Todo
fechado, com tres janellas apenas
iihiminadas, a residência do ve-
nerando enfermo tinha lim ar
lugubre de casa mortuaria.

A's 11 e meia, retirava-se o sr.
Álvaro de Carvalho, seguindo---
pouco depois o dr. Eloy Chaves

que não tardou a regressar.

Os últimos instantes
de s. ex.

A's 11 e meia. o dr. Mathias
Valladão declarara aos representan-
tej da imprensa que o conselhei-
ro Rodrigues Alves, embora não
experimentasse grandes melhoras,
apresentava-se em perfeito estado
de lucidez.

Pouco depois, o dr. Oscar da
Silva Araujo saia apressado de au-
tomovel, regressando instantes após
cem um balão de oxygenlo. Era
o único recurso para prolongar,
ainda que por instantes, a vida do
illustre enfermo.

Mas foi em vão esse recurso. A"
meia-noite. s. ex. perdia a fala,
entrando em eslado de completa
agonia.

A sua ultima preoecupação foi
indagar de seus filhos se o dr.
Delfim Moreira estava inteirado
das suas desesperadoras condições.

O fallecimento
Precisamente ás 12.45 da ma-

drugada, os representantes da im-
prensa que se encontravam no pá-
la_eíe da rua Senador Vergueiro
perceberam distinetamente q-je nos
aposentos privados de s. ex. se
passavam scenas de desespero,
denunciadoras do desenlace.

De facto. alguns minutos d:-
pois, o dr. Sylvio Rangel de Cas-
tro communicava-se com o palácio
do Cattete. pe'.o telephone oíficU'
afiai de oarticipar ao vice-pr--_i-

A referida proclamação assim
termina:"Queremos a união de todas as
classes, mas honestamente e sem
armas.

Auxiliae-nos: Só podemos fazer
a paz e o socialismo quando tiver-
des confiança".
Liebknecht gravemente ferido

Amstcrdam, 15 (A H.) — Se-
gundo informam de Berlim, Lie-
bknecht nSo morreu, mas está gra-
vemente ferido.

Os cotnmunistas atacam o
"'Dresdener Post Zeitung"
Basilêa, 14 (Retardado) (A. H.)

— Informam de Dresden:
"Depois de uma reunião realiza-

da pelos communistas, a multidão
tentou oecupar as officinas

Dresdener Post Zeitung, mas foi
recebida a tiros pelos soldados de
guarda ao referido jornal.

A multidão dispersou, verifioan-
do-se depois cabidos no local vinte
mortos e trinta feridos.

Vários cummunistas foram pre-_._-._. »SOS.
Uma manifestação contra o

terrorismo em Hamburgo
Anisterdani. 15 (A. H.) — A

União Socialista e os Trades Uni-
ons de Hamburgo organizaram ali
uma manifestação contra o terro-
r!«tno imnlai*'sido oelos spartacis-
tas, tendo o Partido do Povo egual
procedimento.

Além disso, vinte mil operários
dos estaleiros navaes e ferroviários
uniram-se aos manifestantes e pe-
diram ao Conselho de Operários e
Soldados que se dissolvesse.

O Conselho accedeu.
Os escriptorioB da Agencia

Wolff
Copennagite, 15 (A. H.1 — Com-

municam de Berlim que os escrr
ptorios da Ascncia Wolf voltaram
a funecionar naquella capital.
A estação da B. E. da Silesia

Copenliague. 15 (A. H.) —- In-
formam de Berlim que as forças
do governo occnparam hontem a
estação da estrada de ferro ida fer
lesia.

O armistício entre o governo e

os spastacistas"
Londres, 15. (A. A.) — Con-

firmam-se as noticias, aqui espa-
lhadas, sobre a situação política da
Allemanha, com relação aos ulti-
mos acontecimentos. Sabe-se que
o governo allemão não conseguiu
anniqtiilar os " spartaeistas , tendo,
porem, estabelecido com elles um
armistício. Nesse armisticio ficou
estabelecido que os "spartaeistas

não poderão iniciar as hostilidades
contra o governo, sem um prévio
aviso, de 12 horas.

Comprehende-se. deante da le-
tra desse armisticio, que os revolti-
cionarios continuam em situação de
poder perturbar a marcha da admi-
nistração publica. , .

Animados pelo espirito máxima-
lista, esses elementos subversivos
não abandonarão o campo, aguar-
dando, talvez, melhor opportunida-
de

Londres, 15. (A. A.).— Tele-
grammas de Odessa, aqui publica-
dos pela imprensa, informam que
a situação no sul da Rússia con-
tinua com seu caracter bolsheviki.
Em varias cidades da Rússia,,dao-
se, constantemente, choques sangm-
nolentos. , , , .

Os russos ante-bolshevikis oceu-
param as cidades de Alexandria e
Grusheira. Por outro lado, os boi-
shevikis continuam a sua faina de
desordens, tendo oecupado a cida-
de de Kieff. „. ,

A lula ante-bolsheviki esta to-
mando um caracter de levantamen-
to nacional.
O estado de sitio proolamado

na Baviera
Amstcrdam, 15- .(A. H:) 7"

Chegam a esta capital noticias de
graves desordens em Ratisbona, na
Baviera, onde foi proclamado o es-
tado de sitio. «_,_.„,

Sabe-se também que os - spar-
tacistas" impediram, os mineiros de
Buer. na Westphalia, de trabalhar

do

e proclamaram a parede geral. Lm
Buer oecuparam o edifício da mu-
nicipalidade e os escriptonos
"Buer Zeitung"

do

dente da Republica que o sr. con ,6 horas da tarde afim de chegar

sdheiro Rodrigues Alves expirara | pela manhã aquella cidade.

Ãqv,eiia hora. ' Só hoje o governo tomara
S. ex. expirou cercado de to- 

deliberações
dos os membros de sua família, | ^ ._ h()ras da mJdri.gada,
achando-se também presentes, alénj icom„u,nicamo-nos com a »«retf-

médicos assistentes, o ,ria do palácio do Cattete. afim de
dos seus
dr Eloy Chaves, o coronel Le-

jeune e o dr. Sylvio Rangel de

Casiro, official de gabinete da

presidência da Republica.

O sr. Álvaro de Carvalho

Logo depois do ^enlac» 
a"

conselheiro, o sr. Álvaro de Car
valho chegava, com o semblante
compungido, ao palacete da rua
Senador Vergueiro.

A "causa mortis"

A' reportagem que trabalhava no
palacete da rua Senador V erguei-
ro o dr. Mathias Valladão com-
múnicou, á 1 e 40 da manha, que
o sr. Rodrigues Alves fallecera
victimado por anemia hemoliuca.

A câmara mortuaria

A."s 2 horas da madrugada,
dr Èiov Chaves descia ao sagua;
da residência da família Rodri-
g->es Alves, declarando aos rep"e
sentantes dos jornaes que o corpo
do

obter informações sobre as deli
berações do governo.

Nenhuma deliberação havia si-
do tomada até aquella hora, u que
será feito ás primeiras horas aa
manhã de hoje.

Embarques em S. Paulo
São Paulo, 15- (A. A.) — Par-

tiram, hoje, pelo nocturno, para
essa capital, os srs. coronel Vir-
gilio Rodriguçs Alves, dr. Cardoso
de Mello Netto e senhora e o com-
mendador Eduardo Freire, que fo-
ram em visita ao conselheiro Ro-
drigues Alves.

A familia do sr. Rodrigues
Alves

O conselheiro Francisco de Pau-
Ia Rodrigues Alves era viuvo.
Deixa os seguintes filhos: drs.

Francisco de Paula Rodrigues Al-

ves Filho, deputado federal; Os-
car Rodrigues Alves, secretario do
Interior, do governo de S. Paulo;

José de Paula Rodrigues Alves, mi-
nistro do Brasil na China; d.d.

A CONFERÊNCIA
DA PAZ

A AUSTRTA AO 
"LADO 

DA
FRANÇA NA CONFE-

RENDIA
Paris, 14. (A. H.) — (Retar-

dado) — Entrevistado hoje, pelo"Temps", o sr. Hughes, primei-
ro ministro da Austrália, declarou
que a França não terá na Confe-
rencia da Paz, amiga mais fiel e
mais resoluta que a Austrália." Os vossos antipodas, disse o sr.
Hughes, ao redactor do "Temps",
são unanimes em considerar a
França como o campeão do ideal
de liberdade que elles ambicionam,
e sabem que a paz só será sa-
tisfeita se a França, para o fu-
turo, estiver ao abrigo do perigo
que a ameaçava até agora nas suas
quatro fronteiras. E' do interes-
se do mundo inteiro que a Fran-
ça possa encetar a reparação das
suas pesadíssimas perdas na pie-
na segurança da sua tranquiliida-
de interna, dentro das suas fron-
teiras natnraes. A França pôde
contar, sem reservas, com o nosso
concurso ".

A alteração do programma
Nova York, 15. (A. A.) — O

correspondente do " World" em
Paris, informa que a principio ti-
nha-se resolvido admittir nas re-
uniões preliminares a representa-
ção das differentes nações que to-
mani parte na Conferência da Paz,
porém, a repentina necessidade de
modificar os termos do armisticio
determinou uma mudança do pro-
granima estabelecido.

Apezar dos delegados britannicos
não estarem tão convencidos como
os norte-americanos da necessida-
de de serem modificadas as con-
dições do bloqueio du Allemanha,
chegou-se a um accordo para que
os navios allemães empregados na
repatriação das tropas norte-ame-
ricanas, regressem dos portos dos
Estados Unidos trazendo viveres
para a Allemanha. Actualmente es-
ses navios estão repatriando ....
73.000 homens por mez.

Uma das primeiras questões que
serão discutidas é a das condições
em que deverão ser aumittidos os
delegados do Japão, que nâo faz
parte do supremo conselho de
guerra e os da Bélgica, Servia e
de outros belligerantes que estão
nas mesmas condições. Estes for-
marão com o supremo conselho de
guerra uma commissão separada,
para resolver previamente sobre a
attitude que deverão observar na
Conferência da Paz.

Paris, 15. (A, H.) — Aísegu-
ra-se que, em reunião do conse-
Iho superior de guerra inter-allia-
do, o presidente Wilson fez a pro-
posito da organização a que deve-
rão obedecer os trabalhos da Con-
ferencia da Faz, suggestões que
pareceram claras e praticas e que
serão provavelmente publicadas.
Detalhes sobre os trabalhos da

Conferência
Paris, 15 (A. H.) — A Commis-

são de Redacçâo da Conferência da
Paz, constituída pelos secretários
das delegações franceza, italiana,
ingleza e americana, redigiu hoje
em parte o regulamento da Con-
ferencia, de accordo com as deli-
berações tomadas. E' provável que
a direcção dos debates seja confia-
da aos delegados das grandes po-
tencias, que constituirão commis-
soes inter-alliadas encarregadas de
examinar o conjuneto dos proble-
mas particulares. Os representan-
tes das pequenas potências serão
chamados a formular as suas rei-
vitrdicações perante essas commis-
soes,, cujas deliberações- serão en-
tretanto submettidas a approvação
nas sessões plenárias,
A redacçâo do regulamento

da Conferência

Paris, 15 (A. H.) — Não houve
hoje nenhuma reunião official con-
oernente á Conferência da Paz.

Os quatro secretários das dele-
gações franceza, ingleza, america-
na e italiana reuniram-se esta tur;
ide ein commissão, que procedeu á
redacçâo parcial do regulamento
da Conferência^ baseando-se nas
decisões tomadas hontem paios
presidentes de Conselho e minis-
tros das Relações Exteriores das
cinco grandes potências. Essa com-
missão preparou também os convi-
tes para a primeira sessão da Con;
ferencia, que será 110 sabbado á
tarde.

Parece provável que a Conferen-
cia procederá da seguinte fôrma:
a direcção dos debates será deixada
aos delegados das cinco grandes
potências, que constituirão com-
missões inter-alliadas, compostas
de plenipotenciarios e technicos
encarregados de examinar o con-
junto dos problemas particulares
da paz. Os representantes das pe-
quenas potências interessadas «e-
rão chamados a examinar a con-
clusão dos debates, e as delibera-

Outras noticias

jonselheiro permaneceria nos j çatj;il Rodrigues Alves Pereira, es-
seu aposentos particulares, ate
hora da partida para Guarat

m

COMO SE DEU O MOVIMEN-
TO REVOliUCIONARlO

NO GRÃO DUC.VnO DO 1_U-
XDMUURGO

Genebra, 15, (A. 
' A.) — "Fo-

ram agora publicados alguns por- í
menores relativos á proclamação da
Republica no Luxemburgo,

Os revolucionarqios invadiram o

Íialacio 
da grã-duqueza, Maria Ade-

nide, na ultima sexta-feira, pedin-do a sua abdicação. A grâ-duqur-
za negou-se a satisfazer esse pe-
dido, visto não ler sido elle feito
pelo Parlanieino. Então os revo-
lucionarios conec-deram á grã-du-
queza o prazo de 24 horas para
abandonar a capital do grão-duca-
do, advertindo-a de que só lhe se-

ria permittido levar comsigo as
suas jóias e roupa de uso pessoal.

A grã-duqueza Maria Adelaide
consentiu em abandonar a capital
e ir para um dos dislrictos proxi-
mos da cidade.

Emquanto a grã-duqueza seguia
para o seu destino, reunia-se o
Parlamento pura deliberar a res-
peito da abdicação de Maria Ade--
laide, travando-se violento debate.

A razão de se ter tornado tão
impopular a grâ-duquezn é ter cila
recebido no seu palácio a visila
do ex-imperador Guilherme c do
ex-principe herdeiro da Allemanha,
assim como a de vários funecio-
narios allcmães e lambem ter con-
sentido no noivado dc sua irmã
com o príncipe Rupprecht, da Ba-
viera.

Segundo se affirma o povo do
Luxemburgo deseja liberlar-se com-
pletamentc do "controle" dos alie-
mães.
A acção dos bolshcvikistas na

Hungria
Basilêa, 15. (A. H.) — Noti-

cias procedentes dc Vienna dizem
que a situação geral na Hungria
e peior que a da Áustria allcmã.

A Hungria encontra-se em um
verdadeiro chãos, temcnàVsc, de
um momento para outro, sérias des-
ordens provocadas pelos bolshevi-
kistas, que estão disseminados por
todo o paiz.

O ponto de vista do pnrtitlo
trabalhista belga

Paris, 15. (A. H.) — Os de-
legados do partido operário belga,
o senador Loken e o sr. Dhcrou-
ren, desenvolveram, perante a com-
missão administrativa do partido
sociaiista, o ponto de vista do par-
tido trabalhista belga, hostil a todo
e qualquer encontro com os sociacs-
democratas allemães. Propuzerani
uma previa reunião em Bruxellas
dos membros da Associação Sócia-
lista Internacional, representando o
proletariado dos paizes aluados, e
iqtie examinarão as condições em
que a "Internacional" poderá ser
reconstituída.

O deputado Mistral foi designa-
do para tomar parte na conferen-
cia cm Bruxellas.

A reunião dos socialistas, pedida
pelos belgas, deverá realizar-se nes-
ta capital. Somente tomarão parte
nessa conferência os socialistas, dos
paizes aluados.
Revelação de um segredo de

guerra da marinha ingleza
Londres, 15 — (A. H.) —Aca-

ba de ser revelado um dos segre-
dos de guerra da marinha britan.
ca, que fora até aqui religiosamen-
te conservando em sigillo.

Ao mesmo passo oue corriair
mundo as fanfarronadas allemãs-
relativamente a enormes cruzado-
res submarinos por meio dos

quaes a Allemanha sc propunha ;;
terminar a guerra, assegurando-se
do domínio dos mares — o almi-
rante britannico dava tranquilla.
mente.jB ultima de mão a um real
cruzador submarino, capaz de sc
medir com o maior contra-torpe.
deiro actualmente no mar e de
travar batalha até com cruzadores
de superfície.

Esses navios, designados pelo
nome de "Typo k", revolucionam
a guerra marítima.

O segredo que se guardiva so-
bre esses navios residia na não
revelação de dados relativos ás
suas grandes dimensões e a sua
velocidade, assim como ao facto
de, na superfície das agua», nave-
garem a vapor e serem munidos
dc duas chaminés como o são os
navios de guerra ordinários.

Os cruzadores submarinos bri.
tannicos a que nos referimos são
os maiores 1 melhores submarinos
do inundo. Cada um delles tem
um deslocamento de duas mil to-
neladas. quando navegam á su-
perficie das águas, e de duas mil
e setecentas toneladas, quando
submersos. Seu comprimento_ é de
trezentos c quarenta pés e têm de
base vinte e sete pés e meio.
Podem, na superfície das_ águas,
manter uma velocidade média de
vinte e quatro nós e, quando sub-
mersos, uma velocidade de dez
nós por hora.

Têm um raio de acção de tres
milhas. Transporta cada um dei-
les, entre marinheiros e offieiaes,
cincoenta e cinco homens.

E' este o unico typo de subma-
ções serão strbmettides á approva-, «„„¦„,».,«
ção em sessão plenária de todos nnç a cujo bordo a eqi ipagem
n^enVeJrtan*-»; Este oroi-cto.* pode viver constantemente! Nao

em grande' parte de iniciativa do i também "««sano comhowl-o

presidente Wilson. ! O. amaflien.o desse submarino
As questões que forem apresen- consiste em oito ou dez tubos

údas á Conferência por propostas . lança-torpedos. A principio, o ar.
escriptas das delegações serão en- , mamento comprehendia dois ou
tregues ao Secr-tariado Geral da j tres canhões de tres e quatro pol-
Conferência que as transmittirá j legadas, mas as u:;;n.:- i-.ih-I.tI-.
as commissões competentes, deven-
do em seguida a Conferência re-
solver sobre os relatórios das rete-
ridas commissões.

A acta da Conferência será re-
digida pelo Secretariado Geral.
O protocollo codificando as deci-
s&es tomadas será estabelecido pela
Commissão de Redacçâo Inter-
aluada.

A lingua official da Oon-
ferencia

Paris, is (A. H.l — A lingua

do "Typo E" possuem actualmen-
te canhões muito mais poderosos.
O presidente do Conselho do

regresso a Roma
Roma, 14 (A. H.) (Retardado!

— Procedente de Paris, chegou ho-.
je a esta capital o sr. Victor Or-
lando, presidente do conselho de
ministros.
Um credito para combater n

" fome na Europa
Washington, 15 (A. H.) — Va-

rios membros ào Serrado maniíes-
ofl.cial da conferência da paz: será , - 

q-- 
- 

_j (.
a franceza. conlorme audição : definitiJvame„te 

a declaração
baseada, no glorioso PMSadp^o I attribuida âs nações aüiadas de
paiz e justificada pela s^ a careza ^.^ di tas a ,.on,rib-,..r pa.
particuiar. O inglez, que o sr. | ^ q cs!abc;ec_memo a,. um fundo

gueta.

O corpo de s. ex. será tran-
sportado, hoje. para Gua-

ratinguetá
O corpo do conselheiro Rodri-

gues Alves será transportado hoje.
mesmo, para Guaratinguetá. em
carro-fnnebre da Central, que de.
verá sair desta capital entre S e

posa do dr. Cesario Pereira; Ce-
lina Rodrigues Alves Cardoso de
Mello, esposa do dr. Cardoso de
Mello Xetto: Isabel Rodrigues Al-
ves. Zayra Rodrigues Alves e Ma-
rietta Rodrigues Alves. Deixa os
seguintes irmãos: coronel Virgílio
de Paula Rodrigues Alves, fazen-
deiro no Oeste de Minas, e com-

t mendador Antônio de Paula Ro-
i drigues Alves, fazendeiro em Gua-

ratinguetá.

Clemenceau fala correntemente, oc-
cupará por seu lado papel de gran-
de importância.

A ordem dos tratados da
Conferência

Paris, is (A- H.) — Os primei-
ros ministros e os ministros dos
Negócios Extrangeiros das poten-
cias alliadas e associadas realiza-
ram hoje nova reuniio. no ministe-
rio das" Relações Exteriores e con- \ os boUhevtSistas nas margens ao
tinsaratn o exame da ordem dos rio Kuina, no Caucaso, e se apo-
trabalhos da Conferência da Paz. \ d<.rm_ de Alexandria e Grushevka.

Estiveram presentes á reunião 05 1 fazendo cerca de mil prisioneiros
representantes das cinco sra*"1"» I e capturando canhões e metrailia-
potências. I doras.

geral destinado j combater a fome
nas regiões da Europa onde actual-
mente mais se faz sentir a crise
dos alimentos.
Os bolsheviki derrotados na"

margem do rio Kuma
Iondres, 14 (A. H.1 — (Re-

tardado) — Communicam de
Odessa. em data "ir o do corren-
te, que* o general Denikin derrotou
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CORREIO DA MÁTVHa « Quinta-feira, iff flc Janeiro ile 1919

ONSIDERAÇÕES >
SOBRE A BÍBLIA

Neste assumpto, apezar de tan-

toi commcnlnrios modernos, o que
de melhor eu conheço ainda 6 de-

vido ao espirito finíssimo de Di-

derot. . ., _
Sob o titulo geral de Pensamen-

tos philosophieos cllc reuniu suas

observações a respeito, num con-,

juneto que encanta como um mo-
delo eterno, c não só pela sua pro-
fundidade como lambem pela graça
leve e irônica de que elle o re-
vestiu. ,

A' lesta da collecçao esta gra-
vado o seguinte aviso, que bem

prova desprezo pela tolice dos jul-
gamentos vulgares, mas que nin-

guem deve considerar como uma
ridícula affectação dc elegância
mental, porque representa' antes
nma verdade séria e dolorosa,
fruto das observações experimen-
taei de um homem de gênio:

"Se estes pensamentos não agra-
darem a ninguém, poderão ser ape-
nas máos; eu os considerarei porém
detestável» se agradarem a todo
mundo."

A verdade é que conseguiram
bem o scu publico, e este, creio eu,
augmenta a pouco e pouco, mas
continuamente.

i Dessa obra me lembrei agora ao
receber as Considerações sobre a
Bíblia que o dr. José Carlos, Ro-
drigues acaba de publicar, de certo
com o intuito de cbamar ao bom
aprisco os homens desattentos,
afastados do Grande Livro por
serem "desaffectos tão gratuitos
qnSo ignorantes".

O trabalho do dr. J. C. Ro-
drigues deve lhe ter custado um

grande esforço, prolongado por
anno» de desvelada attenção.

Mai a impressão que delle se
recebe i a de uma curiosa inge-
nuldade mental.

Realmente, que pôde diter um
homem dc 1919 ao ler as seguintes
linhas',

"Temos nella (na Bíblia) ns
divinas tradições de como Deus
creou o mundo, de como creou es-

peclalmente o homem.e este decaiu
da intimidade do Creador por sua

própria indisciplina e ingratidão:
de como Deus, com a sentença do
castigo, prometteu desde logo re-
mediar á fraqueza de sua creatura

para resistir ás tentações da in-
disciplina". (Pag. 17) '

E' como se não tivesse havido
nenhum progresso na Terra depois
da vinda de Jesus, e como _ se am-
da ' estivéssemos nos primeiros se-
culos do christianismo, conversando
entre os primitivos crentes nas col-
Unas da Judéa, sob o Império de
Roma...

A' pagina 20 diz o ar. Ko-
drigues:

«E' só na Biblia que vemos
como entrou no mundo o estado

peccaminoso e como elle se jrans-
mittiu de geração cm geração; e
como desde logo Deus resolveu re-
mediar ás conseqüências desta des-
obediência-e deste afastamento vo-
luntario do homem que creára á
Sua imagem."

Admiro essa facilidade com que
certas pessoas affirmam um- per-
feito conhecimento das resoluções
de Deus, penetrando sem segredos
na intimidade dos seus desígnios e
«plicando-os de modo cnbal.

O Todo Poderoso com uma nnica

palavra podia fazer todos os ho-
mens fiéis, bons, e eBtabelecer no
mundo um Paraiso eterno. Não o

gioso não sei que valia possam hoje
apresentar.

Acho sensata neste- ponto a attl-
tude da familia brasileira.

Ella acceita o catholiclsmo como
um culto dç poesia infinita, que
lhe fornece ao coração o amparo
moral das mais belías concepções
de nllivio e de conforto, e ao mes-
mo tempo como a melhor systema-
lização das relações sociaes. E
instinetivamente pfie de lado toda
discussão sobre os textos da,Biblia,
como byzantinismo anachronico.

Esse modo de encarar a fé,
nosso povo o herdou dos cathollco3
de toda a Europa. E'-o resultado
de uma experiência multi-secular
que deixou patento a inutilidade_c
até a nocividade da explanação
aprofundada dos velhos Hwosí bi-
blicos, quando entregues á ouriosi-
dade de todos os crentes.

A intelligencia e o orgulho theo-
rico grangeiam poucos adeptos para
a Egrcj'a Catholica, que entretanto
estende por todo o mundo as suas
ramificações, graças á intimativa
mais acccitavel do seu culto e dos
seus processos de tocar bem fundo
o coração humano.

Estas palavras, são ditas sem
nenhuma parcialidade por um es-
tranho ás contendas entre as diffe-
rentes religiões, que em numero,in-
finito hoje se disputam o dominio
das consciências.

' No Brasil creio que í só alguns
protestantes acharão sinceramente
sabor no livro do dr. J. C. Ro-
drigues. E não me parece de la-
mentar que o seu publico seja re-
duzido...

MIGUEL MELLO
 — tam* m*m

ricamente os seua representantes.
Lembram-se todos da sua cômica
e tristíssima ipartida daqui para
Lisboa, levando, ás escondidas, 11
fingir de dono, moveis de alto

pieço e uma cama histórica, e
symptttosa — pára elle e a embai-
xatriz — tudo tirado do mobília-
rio do palácio do ltamaraty, como
sc aquillo, que custou ao Thesou-
ro rios de dinheiro, fosse o adelo
da tia Joanna,

Dahi, quem sabe so essa idéa
da .remoção do ar. Gastão da
Cunha para tRoma nâo é uma per-
versidade do Imparcial, para com-

prometter o bom senso e a conhe-
cida ponderação do illustre senhor
ministro das IRelaç5es Exterio-
res?...

0
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Tópicos & Noticias
O TEMPO

Tivemos hontem um dia claro e lu-
minuso, que ã tarde se tornou som-
brio e ameaçador. Temperatura nesta
capital: mínima, 19**; máxima, a+*i3.

IBoletim do Observatório Nacional:
"Situação geral da atmosphera, as

a horas de quintt-feira: —. O centro
do anticyclone, que se acha localizado
sobre o Atlântico e região sueste do
continente, continua, mais ou menos,
na mesma posição, ao largo do littoral
dos Estados de Santa Catharina, Pa-
raná, S. Paulo, IRio de Janeiro e Es-
pirito Santo. O barometro manteve-se
em ascensão em toda a Argentina.

A temperatura média da capital
ante-hontem, dia i4, foi 2i°,7, ou 3°,4
abaixo da normal. '

Probabilidades do tempo ias 16 «P;
ras de quarta is 16 heras dt quinta-
feira: . ,%

Estado do Rio fprevisao geral) —
Tempo, em geral Instável. Tempera-
tura, estável ou ligeira ascensão.

Districto Ftder.l e Nictheroy —\
Tempo, em geral instável (a). Tempe-
ratura, estável eu ligeira ascensão (2).

Ventos —r Predominarão ainda os
componentes sul e leste (2).

Escala de probabilidades: O muito
provável; 2) provável; 3) algumas pro-
habilidades."

Nota —1 Serviço telegrapnico regu-
lar

HONTEM ,
Cambio

90 d|v A' vista
Sobre ILoiidrei . . 13 3|«4 »» 59I6*" Paris. . . . ?7" $72i" Italia. .... — f6=4" IPortufeal, escudos — a$r/i6

" Hespanha ... — ' *799" Suissa — í»>7" .Nova York. . — 3Í934" Buenos Aires, pe-
to, ouro. ... — 4?0,3¦ Buenos Aires, pe-
so, papel. ... '— i$763

" Mtontevidéo. . r— 4$700" Hollanda, florlm — —
Soberanos — S2Í500

Extremas:
Casa matrU. r . v . 13 *• » 13 ;|8
Bancário. ...-.- . 113 d. a 13 i|i6

— MW mm*

Estamos informados de que,
até hontem, á noite, o sr. Andra-
de Pinto não havia apresentado
ao ministro da Fazenda o seu pe-
dido de demissão do cargo dc di.
rector interino do Lloyd Brasilei-
ro, como foi noticiado.

No despacho collectivo de hon-
tem, foi assignado o decreto que
transfere do -Ministério da Fa-
zenda para o da Viação o Lloyd
Brasileiro.

A primeira vantagem dessa pro-
videncia, no momento, é passarem
esses serviços á direcção de um
ministro como o st. Mello Franco,
honesto, bem intencionado e bas-
tante conscio das suas iresponsabi-
lidados. Mas, além desse caso, ha
a-"considerar que com- a medida
se remove a anomalia de estarem
deslocados, do departamento pro-
prio serviços de viação, para os

quaes não é difficil perceber a
necessidade fundamental da admi-
nistração tedhnica.

Como a funeção do governo em
relação ao ,'Lloyd tem sido in-
variavelmente a de, lhe supprir
os deficits constantes, devidos em
boa parte á immensa burocracia
com que elle mesmo atulha a
grande empresa, achou-se até ago-
ra que ao departamento do The-
souro é que cabia dirigil-o.

'Esta extravagância está sanada
e bem que coincide com a cir-
cumstancia felix de se achar á
frente daquella pasta o sr. Mello
Franco. Esperamos que o actual
ministro da Viação restabeleça a
ordem naquelle cahos, consiga dar
a necessária efficiencia, a bene-
ficio. dos interesses da producção
e do commercio, á considerável
frota mercante que os syndicatos
políticos exploram e, emfim,
transforme o sorvedouro dos di-
nheiros públicos, numa utilidade
e numa fonte de receita.

S. ex. pôde e deve fazel-o.

Dissemos hontem .que er» cynica
a informação oficiosamente offe-
recida aos, jornaes pelo ir. Amaro
Cavalcanti, relativamente aos cm-
coenta mil contos que estão con-
demnados a snir do Thesouro para
os cofres das empresas industriaes
da tecelagem de algodão e lá.
Effectivamente, o mais perfeito
cynismo rcsalla daquella explica-

ção, porque ò ministro da Fazenda
invocando a necessidade de atten-
der á classe operaria, que, segundo
elle, parece estar sujeita á contin-

gencia d- ¦'-•a súbita parnlysação
do traballui ibrtl, qniz collocar-se
habilmente ¦ ai/s de um pretexto
apparentemcntc sympathico, mas no
fundo inteiramente falso.

Quem redigiu ou, pelo menos,

quem presidiu á redaccão da emen-
da que foi introduzida na cauda
do orçamento, autorizando a erals-
são de cincoenta mil contos em

papel moeda, para serem empresta-
dos ás fabricas, foi o próprio sr.
Amaro Cavalcanti, como consta de
outra nota, também officiosa, en-
viada a um jornal. Ora, nessa
communicação as razões allegadas

para justificativa do extraordma-
rissimo favor que vae ser feito aos
industriaes, só accidentalmente se
fala nos operários, os quaes foram
invocados somente depois como
causa principalissima do grande
negocio praparado á sucapa.

A verdade é esta: os industriaes

ganharam muito dinheiro nos annos
de 1916 e 1917. pois tão grandes
foram os pedidos de tecidos que
as fabricas receberam, que os ope-
rarios tiveram de fazer serões, e,
em grande numero de casos,' foi
estabelecida a condicional de as
entregas dos artefactos aos com-

pradores só serem realizadas entre

quatro e seis mezes depois da data
da recepção das encommendas.

Escusado será dizer que a guer-
ra foi magnífico pretexto para a
elevaçfio dos preços dos tecidos, e

que os lucros foram grandiosos,
tendo as fabricas áttingido o maxi-
mo da sua capacidade de pro-
dticção. Mas a reacção tinha de
dar-se fatalmente: era impossível
ao commercio vender por. preços
altos artigos de consumo popular.
A exaggeração das ambições indus-
'triaes 

tinha que soífrer o natural
correctivo. O commercio deixou de
vender, por lhecscassearem os com-

pradores,, em virtude da carestia
dos tecidos; os atacadistas come-

para amigos velhos ou novíssimos;
fantasiou agriculturas no Districto
Federal, o que custou grandes som-

.mas A Municipalidade, sem que
ohcgane a ser semeado um pé de
couve ou uma bananeira; e fechou
o seu exercicio deixando uma divi-
da íluetuante para ser liquidada
só Deus sabe quando, muito supe-
rior á que encontrou e que pro-
fundnmcnte o tinha impressionado!

As boas intenções do sr. Amaro
foram aquellas que se verificaram
na Prefeitura; calcule-se o quo
serão as que forem geradas dentro
da pasta de ministro da Fazenda I

Protccção aos operários? Men-
tira! Os cincoenta mil contos vão
ser consumidos em simples pro-
tecção aos ricos industriaes, que
desde ha muitos annos vêm «obre-
carregando o povo com violentos
impostos proteccionistas que elles
conseguiram arrancar do Congresso,
de deputados e senadores que tam-
bem por sila vez foram em geral
sempre a negação mais perfeita
dós interesses do operariado. -

.«a <

UNIFORMES p"ft.lo00"c.A,T, em qualquer mo*

delo, n'A TORRE BTFFEIi
Ouvidor, 97-09.

(8o~).

fT7AT? " ,'nln Sardinha, actual-
vJ—rVEí mente a melhor do .nosso
mercado. (4121)

O ministro das Relações Exte-
riores recebeu o seguinte telcgram-
ma, expedido de S. Vicente:

"Ministro do Extrior — Rio de
Janeiro — Tenho o prazer de coin-
municar a v. ex. que temos feito
até aqui boa viagem, gozando todo
o pessoal da delegação perfeita
saude. Saudações. — Epitacio
Pessoa". |

Em audiências previamente mar-
cadas, o sr. Delfim Moreira atten-
deu, hontem, ao intendente Nonuei-
ra Penido, tenente.J. G. dc Aqui-
no Corrêa e dr. A. de Lima Netto.

n. 3-454, de
çaram a sentir que se avolumavam 191Í.
os stocks nos armazéns, e, conse- Tí—

guinteménte, deixaram de fazer en-

A CASA MUNIZ E OS 500 %
Temos seguras iníormaçfies> de

que esta conceituada casa ainda
teve a íortuna de retirar da Al-
tfandeea cerca de 8o barricões
contendo serviços para jantar, para
almoço e para peixe; pratos, çlu-
caras, jarras, cachepots e muitos
outros artigos de procedência in-
gleza, descarregados algora dos va-
pores Deseado e Demorara, os

?uaes 
sem i excepção (também para

ortuna do.sj seus clientes), estao
sendo vendidos pela tabeliã anti-
ga, iste é, sem o menor augmento
de preço. (8058)

Melhor informados, verificamos
não terem sido justos os commen-
rarios que fizemos á disposição
orçamentaria que considera addi-
dos os funccionarios dos extinetos
Escriptorios de Informações do
Brasil na Europa.
¦A emenda respectiva teve o se-

g-uinte parecer favorável e unanl-
me da commissão de Finanças do
Senado:

"A commissão informada pelo
seu relator de que os ftincciona-
rios em questão foram dispensa-
dos do serviço unicamente . por
falta de verba no orçamento e
isto depois de haverem desempe-
nhado suas funeções, alguns du-
rante mais de oito annos e outros
durante cerca de dez annos, çom
proveito real para o paia, é de
parecer que se inclua a quantia
indicada na verba de — 'Pessoal
addido — applicando-.se '¦, aos allu-
didos funccionarios o disposto no
art. 117 e nos paragraphos da lei

6 de fevereiro de

DINHEIRO rJ£?Ar
jóias e mercadorias. Condições espe-
ciaes.—Comp. Áurea. — Avenida Pas-
¦oi 11. em frente ao Theatro S. Pedro.

(C 34854)
I «»H*—

desta capital, que Informe, com ur-
gencia. sobre o pedido do depu-
tado Augusto de Lima, relativo a
entrega de volumes contendo me-
dicamentos Importados pelo Hospi-
tal de Morro_Vclho._

English Opticians
(ÓPTICA INGIiBZA)

THE DENTAL MANUFÁCTU-
RIG C. (BRAZIL) L1TD

11, Largo da Carioca — Rio oe
Janeiro 17»!

 Ij, <q>>, mm
O ministro da Fazenda mandou

participar Ao inspector da Alfan-
dega desta capital, que o conferen-
te da Alfândega do Rio Grande do
Sul, Justino de Oliveira Costa, com
exercicio naquella aduana,-foi jul-
gado em condições de invalidei, na
inspecção de saude a que foi aub-
mettido.

Idêntica participação s. ex. man
dou fazer ao inspector da Alfande

Hernani Pinto de Araujo er os 
^».tenentes CaWo Terelra de Mello. W*J

«rand Pinhe ro Cruz, João J,'irI'°."n
L.ite Frankltii Emílio Rodrigues, Ala-
rieS 

'd.: Cunha. Waldemar Sehiiel-
der, Henrique lÍ«mogenes JiSta
toureiro Jayme da Costa ferreira o
lAaríÔ Jefíerson Fernil jti ««llVlaj
rooroncl por merecimento, o tenente
coronel Augusto Ignaeio do fcspinto

Cardoso, a tenente cprone , "

O ministro do Interior, por acto j ga do'Rio Grande do Sul,
de hontem, nomeou João Pereira
Caldas, para o logar de escrevente
juramentado do 2° officio de es-
crivão da 1* vara de orphãos des-
ta capital.

O ministro da Fazenda mandou
pedir ao inspector da Alfândega

Em conferência reservada com o
ministro da Fazenda, estiveram
hontem, no Thesouro Nacional, os
sra Andrade Pinto, director-pre-
sidente do Lloyd Brasileiro, e l£iU
Cardonã, armador idos vapores fre-
tados ao governo francez.

MALAS ° todos os art<gos inilispeiisavels par»

TÍ»gens
n_ TORRE _IPPE_. —. Ouvidor, 9T e 99.

(806'J)

0 Commissariado de
Alimentação e o

substituto do sr.
Bulhões

BOJE
lEsti de serviço na Repartiçío Cen-

trai de .Policia o 3» delegado auxiliar.

Do sr. Richard P. Momsen, vi-
ce-consul dos Estados Unidos r em
exercicio, recebemos a seguinte
communicação:" Este consulado geral acaba de
ser informado telegraphicamente,
por intermédio da embaixada ame-
ricana nesta capital, de que se acha
isenta de restricções a importação
do tanino e produetos extraídos do
mesmo ".

.,t-
jj

í

.uuuuv, .—- | Na primeira pagadoria do Tbesouró
auiz oorém, segundo n explicação Nacional pagam-se as folhas do monte-

que' dá o dr. Rodrigues i pa- P» da Viaçao.

Bina 23: ;¦¦¦',.
"Deus se dignou de deixar con-

signados oráculos Seus sobre o Seu
desígnio de resgatnr o homem da
subserviência ao peccado. A Revê-
lação divina, até Jesus Christo,
foi gradual porque o povo ao qual
ella se desdobrava não tinha pre-
paro intellcctual, moral e religioso

para recebel-a."
O facto estranho da omnipoten-

cia divina se deter deante dos pe-1
queninos óbices de circumstancias
tão fracas e tão humanas bem po-
deria induzir-nos a desistir de es-
tudar problemas aos quaes não nos
é dado apresentar uma solução
ftcccitivcl»

Além de abordar essas questões,
o dr. Rodrigues desce aos casos _q. lwdo „ dr Vieira Sou.
narrados na Bíblia, como, a pagina .... n - • j
2 

™«Tprocedimento 
de Abrahão to para dirigir o .Çomm.ssanado

com Aquimelek». da Alimentação (Publica. Ahi esta

Depois que o prefeito Passos re-: um logar onde vae muito bem
modelou o Rio de Janeiro, Jnndo- j s eXi| e on(je vo(ic prestar excel-
nos um tão bello impulso de vida 1 lentcg serviÇ0S) caso não se deixe
nova, 

^^:?&SSà?^ avassalar pela influencia dos ri-
do século XX, preoecupado com
tantas coisas mais urgentes, deter- cacos poderosos, que forcejam po.

se um minuto a apurar ainda hoje annullar e comproinetter aquella
as responsabilidades de Abrahão

Na Caixa de Amortização pagam-se
os juros das seguintes apólices: aomi-
nativas, letra J: ao portador, de 1003,
relações 1 a aoo; de 1917, relações 1
a 150. A entrada na bancada é das 10
ás 2,30 horas da tarde, e o parjamento,
das 11,30 i» 3 At tarde.

Pauam-se, na Prefeitura, as seguin-
tes fo!l_íi9 3o vencimento?: Agentes
fiscaes, Entreposto de S. Oioío, Asylo
6. Francisco de Assis e lEscola Drama-
tica, .._,, ,, _.

A carne
Para a carne bovina posta em con-

Eumo lioje, nesta, capital, foi affixado,
hontem, no Entreposto de S^ Diogo,
o preço de 1$, devendo ser cobrado ao
pnlilicu o máximo de i$2oo.

Porco, de i$4oo a 1Í450: carneiro,
de at) a 2$2(io; vilella de i$ioo a
I$200,

O dr. Sá Freire, presidente do
Banco 'do Brasil, acaba de publi-
car em opusculo o notável dis-
curso qus proferiu no Instituto da
Ordem dos Advogados Brasileiros,
a propósito do decreto que estabe-
leceu a fiscalização e cegulamen-
tação das operações cambiaes.

E' uma bella peça oratória, na

qual, em cerrada e superior argu-
mentação, se faz a justa defesa
do governo que deu combate aos
exploradores do cambio.

tí;-

utlhssima instituição.
Não faltam ao dr. Vieira Souto

nem olhos espertos para ver, nem
intelligencia clara e fácil para
comprchender todos os problemas
que o Commissariado tem dc re-
solver, no sentido de garantir os j
interesses do povo sen. iciir os ;

direitos legítimos le ninguém.

O sr. Domicio da Cama, niinls-
tro do Exterior, recebeu hoiitçm,
de S. Vicente, o seguinte tele-
gramma:"Tenho o prazer de communi^
car a v. ex. que temos feito até

í aqui 'bôa viagem, gozando todo o
pessoal da delegação perfeita
saude. Saudações — Epitacio
Pessoa."

nas suas pendências com Aqui
melek?

Os apaixonados da Biblia acham

que sim, e pode muito bem ser que
estejam com toda a razão.

Diz o dr. Rodrigues ft pa-
gina ioi:

"Fique, pois, bem assentado que
o que torna sublimes e incompa-
raveis os Evangelhos é a figura
ineguaíavel de Jesus Christo, a sua
Personalidade, esse conjuneto as-
sombroso do divino c do humano,
•vivo, quente, sympathico ás ale-
grias e aos soffrimentos, aos mal-
logros e ás esperanças do homem.
E' essa manifestação divina na)
csphera humana que nos enleia,
que nos faz tudo largar para o
ouvir e o seguir."

Bem andaria o mundo, creio eu,
se considerável fosse o numero dos
qne tudo largassem para seguirem
os conselhos do Bom Pastor. Mas,
ou muito me engano, ou os homens,
por demais aferrados a seus interes-
ses, ainda estão muito longe de
tão difficil ideal.

0« que têm gosto pelo estudo
da Bíblia e minucioso cotejo dos
seus textos, devem de adquirir o
livro do dr. J. C. Rodrigues, que
é respeitável nesse gênero, no qual,
aliás, nada mais se pode fazer dc
novo. Elle o tentou com uma pa-
ciência admirável.

Se fosse dizer uma palavra de
sinceridade neste assumpto, eu me
HÉA-fc em -f£g$-&*5||i 

muito tempo_ jã_ nue_o ,r. Gas

O ministro da Fazenda transmit-
tiu ao i" secretario da Câmara dos
Deputados a mensagem com que o
presidente da Republica devolve á
Câmara idois dos autographos da
resolução legislativa, por s. ex.
sanecionada, que eleva a 6 % a
porcentagem sobre o preço da arre-
matação nos leilões realizados nas
Alfândegas e suas dependências e
dá outras providencias.

O decreto n.^70S, de 8 ido cor-
rente, manda considerar os func-
cionarios aduaneiros funccionarios
de entrancia, devendo, pois, ser
nr meados por decreto e não por
simples portaria do ministro da
Fazenda, como o eram até ha

pouco.
Este ponto não pode soffrer

discusssão. O Regulamento que
baixou com o decreto n. 7• 75T, d°
z,\ de dezembro de 1909, resolve o
caso, determinando, positiva e in-
sqihismavclmente, que 03 cargos de
entrancia sejam de nomeação do

presidente da Republica.
Apesar da clareza da lei, o sr.

rmaro Cavalcanti está nomeando
GÍficiae3 aduaneiros por portaria,
lia protegidos a servir e o ministro
dri Fazenda livra„ de maiores
canceiras nomeando-os por si mes-

1110, eni despachos do expediente
coir.mum do seu gabinete.

Chamamos para isso a attenção
do sr. Delfim Moreira, que está
sendo privado das suas prerogati-
vas por um dos seus auxiliares.

Noticiou o Imparcial que o sr.
Gastão da Cunha, o ineffável em-
baixador do Brasil em Portugal,
despeitado por não a»ver sido
convidado para a embaixada da

paz, pediu exoneração do seu

posto. O governo recusou-lhe a
exoneração e, como prêmio, vae
despaclial-o para
(Roma.

Que a idéa dessa remoção ti-
vesse partido da simplicidade pro-
vinciana do sr. Delfim Moreira

BMndSn Al.PAÍn'1'.fl — Mursrauudo jna.se p„it « raj ou
vííior. mo Lcjli. CJ674)

commendas, e, por sua vez, ns
fabricas também se viram obriga-
das a reduzir parcialmente a sua

producção, que tinha áttingido ao
máximo. Mas em annos anteriores
produziram-se factos análogos, ten-
do egualmente as fabricas restrin-

gido o trabalho dos seus operários,
sem que por isso o Thesouro Na-
cional tivesse tido necessidade de
ir em soccorro dos industriaes, com
empréstimos de dinheiro.

Porque é que se pretende agora
lançar mão desse recurso?

Se o stock de artefactos já prom-
ptos é grande, e se se mantém o
retraimento dos commerciantes,
será porventura de boa, administra-
ção industrial augmentar ainda
mais esses stocks, dia a dia mais
difficil de collocar? O interesse
da industria foi sempre este:

pautar a producção pelas necessi-
dades dos mercados consumidores.
Pois presentemente suecede isto: o
commercio está em crise, abarro-
tado de fazendas que não Vbnde
por seus preços serem demasiada-
mente superiores ás possibilidades
populares; logo, as fabricas apenas
augmentarão os seus prejuizos, con-
tinuando a avolumar seus stocks.

Não foi, pois, para proteger o
operariado que o sr. Amaro Ca-
valcanti redigiu ou approvou a re-
dacção da emenda introduzida na
cauda orçamentaria, á ultima hora
e 6em dar nas vistas, mas para
.beneficiar directamente os indus-
triaes, que tendo feito menos nc-

gocios durante um anno, se pre-
param para obter do Thesouro
compensações, apezar de nos annos
anteriores terem guardado muito
cautelosamente para elles, os lucros
formidáveis que obtiveram, em re-
sultado da enorme alta dos preços
por que venderam as suas merca-
dorias.

Na sua nota "officiosa, o minis-
tro da Fazenda menciona que os
industriaes, expondo-lhe a sua si-
tuação* econômica, declararam que
um empréstimo por seis mezes lhes
daria tempo para aguardarem a
normalização do seu ramo de ne-

gocio, sem a necessidade do fecha-
mento das fabricas; mas era tão
grande o desejo que alimentava de
attender aos fabricantes de tecidos,
que o sr. Amaro -Cavalcanti levou
a generosidade do Tliesouro ao
extremo de dar o prazo de uni
anno, em logar do que fora pe-
dido, para a restituição do em-
presumo, tudo isto, parece, sem
audiência do sr. Delfim Moreira,
que só teve conhecimento da inter-
venção neste assumpto do s«u se-
cretario das finanças, quando a im-
prensa se oecupou do escândalo e
a emenda fôta já convertida em
lei.

E', pois, cynica a explicação
dada aos jornaes, como hontem
dissemos e hoje. confirmamos.^ O
governo não cogitou do beneficio
ás classes operárias, nem cilas fo-
ram invocadas senão como um pre-
texto, para que os industriaes se

lizem

Esse parecer foi publicado no
"Diário do Congresso", de 26 de
dezembro. A mesma emenda com
esse parecer entrou em discussão
e foi approvada em sessão de 37
de dezembro. Redigida de accor-
do com esse parecer, consta a
mesma da «dicção final do orça-
mento da Agricultura, sob o n. 63,
approvada pelo Senado e publica-
da no "Diário do Congresso", de
30 de dezembro.

Na commissão de Finanças da
Câmara teve a emenda parecer fa-
voravel e foi approvada, em ses-
são de 30 dc dezembro, nos mes.
mos termos em que viera do Se-
nado, como se vê no "Diário do
Congresso", de 31.

'Foi mandado- contratar para
servir como medico da Escola de
Aprendizes Marinheiros do 'Esta-
do da Bahia, o dr. Manoel Fran-
cisco Gonçalves. ^^

» mm —*"""CIGARROS MISTURAS" .
Manufactura esmerada de LOPES
SA' & C, são os melhores.

Rna Santo Antônio, 5|9.
(7173)

O chefe do estado-maior da Ar-
mada recommendou aos comman-
dantes das divisões, flotilhas; na-
vios soltos, corpos e estabelecimen-
tos navaes que façam recolher lo-
go ao Corpo de Marinheiros Na-
cionaes as praças, cuias baixas ou
exclusões tenham sido publicadas
em ordem do dia.

Bom Café, Chocolate e Bom-
bons—Só no Moinho de Onro.

(4039)

Pelo Departamento do Exercito
de 2" linha, está sendo chamado |
o tenente Alberto Gabrielli a com-
parecer no respectivo quartel-gene-
rai, com urgência. 1

O sr. Afranio de Mello Franco,
ministro da Viação e Obras (Pu-
blicas, quando deixava hontem o

palácio do Cattete, depois de assi-

gnar' com o sr. Delfim Moreira o
decreto, taníbem -referendado pelo
sr. Amaro Cavalcanti, ministro da
Fazenda, que transfere o Lloyd
Brasileiro deste para aquelle mi-
nisterio, declarou á reportagem
que o governo estuda as bases de
um outro regulamento para a re-
ferida empresa de navegação,
adaptando-a aos novos serviços

que terá com a transferencia.

O dr. Vieira Souto deverá
tomar posse hoje

Só hontem, pela imánhã, o dr.
Vieira Souto resolveu acceitar o
cargo dc commissario de Alimen-
tação, para o qual vinha sendo
insistentemente convidado pelo
ministro da Agricultura.

O respectivo decreto foi assi-
gnado no despacho collectivo,
conforme .publicamos em, outro
logar.

Interrogado pela reportagem, o
novo director do departamento
da rua Primeiro de Março, de-
clarou que, após ter recusado por
duas vezes o convite do governo,
não pôde fazer effectiva essa re-
cusa, uma vez que o ministro ap-
pellava para os seus sentimentos
de patriotismo.

Não podendo traçar um pro-
gramma, disse o dr. Vieira Sou-
to, está no firme propósito de_ en-
carar com energia os múltiplos
problemas que se vêm apresen-
tando.

(O barateamento dos gêneros ali-
mentiolos, acerescentou, conti-
nuará a preoecupar a sua atten-
ção, e nesse sentido tomará medi-
das immediatas.

A. tabeliã para a venda
desses gêneros será mantida e a
fiscalização para o Beu cumpri-
mento se fará sentir energicamen-
te' r,.j '

Acoeitando o cargo a pedido, o
dr. Vieira Souto julga necessária
a autonomia do Commissariado,
tle accordo com as idáas que ex-
pendeu e, dess'arte, o Commissa-
riado, funccionahdo no mesmo
local, deliberará e executará ra-
pidamente.

Parece que o novo commissario
não julga necessário que conti-
nuem controlados o assucar, ovos,
gallinhas e outros artigos, toman-
do, porém todas as providencias
no sentido de impedir a explora-
ção, maxime quando se espera a
baixa do assucar, uma vez fecha-
dos os mercados argentinos.

O dr. Vieira Souto, que deverá
tomar posse hoje, continuará ain-
da á testa da delegação da Pro-
dticção Nacional, que funcciona
no mesmo edifício em que esta
installado o Comriiissariado.

O COLLECTIVO
O SR. DELFIM MOREIRA

DESPACHOU HONTEM
OOM OS MINISTROS DE

ESTADO

«tnnto Cardoso, a teneni» miu»w -,

|?aduado Manuel Vlr-W.d. Abreu
Pnilhn' a maior, o graduado 1'iouuar-
do° da' Anta1 frartlS.! ^jf^S?•« tenentes l\rthur Ivmlllo vuia-
« _u8_Xe-, João Tlieodoro , Jferelra
io Mello Netto, Vlctallao liminar; Al-
ve, o Arthur Abreu de Azevedo: a
i"s. tenentes, .os a»s., Josí Agi o
Ferreira, Octavio Sloueira, Heitor da
Fontoura Rangel, Odilon M°"%d»
Costa Junior, Jayme de Argollo Fer-
ráo Francisco P etz Junior, .Plínio
Freire de Moraes a Gabrlel^alva- da
Luz: na artilharia: a major .0 «radua-
do João Sother da Silveira e o capi-
tio Francisco Jorge ^ixAtXrol a ca,
nitao o graduado Gentil Facio e o»
i«s tenentes Othon Ribeiro Cirne e
Plutarcío Soares Caiuhy. i na engenha-
riv a capitão, o graduado Emtnanuel
Sdvestre 

"do 
Àmarante e o •• tenen-

te Otion do Oliveira Santos: a ;•
ênente o graduado Abaei io Fulgenclo

dos Reis c o 2° tenente Iandolpho
Ferreira de -Freitas; no corpo de saii-
de: a capitão' medico 01 «tenente dr.
Alberto de Souza: graduando: na in-
fantaria: em coronel o tenente coro- 
nel Chananeco Antônio da i ontoura, da Sliec!lu
cm major o capitlo João Aug "8«»^ | Muitos navios viajando
reira o em 1° tenente, o 2° iuMiiuies .
Couto Tellcs Pires; na cavallaripi era
tenente coronel, o major Antônio jo-
sé de' lAzambuja e no de major o ca-
íitão-Octacillo Pratf* da Ounha; na
artilharia: em capitão, o 1* tenente
Eduardo Cavalcante .de Albuquerque
§4; na engenharia: em capitão o 1
tenente Oswaldo Gomes da Costa e
mo de il tenente o 2» Alberto Masson
Jacquesi classificando: ça.cavallaria

NO MUNDO

JOLIIltj
________o CnttKt*.

1 PubHeii
'«fcttnthj

O sr. Afranio de Mrlln
nistro da VlaçSo e Otn
voltou liontem, á nnile, ,,
com o sr. Delfim Moreira
mento político.

O-PRIMEIRO VAPOR"õiit
CHEGA DA SUI CIA

APÓS O ARMISTÍCIO
Hontem, entrou, pela mmu

vapor sueco "Annie 
Jackson" Jcedente dc Gothenbugo o jjJi,'e que, havia já longo temno »:!aportava ao Elo, '

E' elle o primeiro vapot |.„.
que procede de portos da %,/.apés a asslRnatura dn «rmiillS

O "Anuic Jacksòn", por _'de quatro annos, navegou a» !!
curas, otitre minas e zepncllln!
mares do Norte c do Balt
portando viveres para c

'• tun,
govttíl

os capitães Joio Anllmé Mendes no
4« esquadrão do «5» regimento; Chris.
tovio do Castro Barcelos, no 2° do4» esQuadrSo" do lis» regimento;
tovio do'Castro Barcelos, no-
4"; e José Pessoa Cavalcante de Alhu-
querp<ue no 30 esquadrão ao •*,'¦ na ar-

lar distancia do "Annie 
fáckion'

foram sacrificados pela lertU,1
guerra submarina e pelas expUsSes das bombas dos aeroplanoi illemáes,' ao que assiBtiu aerapie .
sua tripulação.

O "Annie Jackson", ha quimannos, em janeiro de 1915, tKt.i
de ir a pique, áttingido, na not»
por um estilhaço de .bomba 0'.,damnificou o convez, fazennVíh,
um regular rombo no costado.

Agora veiu elle, após 17 dias Jiviagem, carregado de vários gtCeros acandinavos.

DINHEIRO sob jóia» e outílu diMonte de Socccno,
condiç6es especiaes — 45 « <7, mi
Luiz de CamSes. Casn Gonthicr. F»n
dada em 1867. (C jSt)

cubram dos prejuizos que
que têm soffrido, em resultado da

O ministro da Fazenda designou paralysação das vendas,
para exercerem as funeções de pre- 1 ge 0 governo tem cm alguma
sidente e secretario do concurso

Obtiveram licença de 60 dias,
para tratamento de saude, o ca-
pitão de corveta engenheiro naval
Sebastião 'Luiz de Abreu 'Lobo; o
2" tenente Newton Barroso e de
go dias, o 3o pharoleiro do pha-
rol da Ponta do Boi, no Estado
de S. Paulo, Antônio Teixeira e
Costa.

üo gabinete do minsitro da Agri-
otiltnra recebemos a seguinte nota:

"'No despacho collectivo de bon-
tem o sr. presidente da Republica
assignou o decreto que lhe foi sub-
mettido pelo dr. A. de .Padua Sal-
les, ministro da Agricultura, no-
meando commissario da Alimenta-
ção Publica, o dr. Luiz Raphael
Vieira Souto.

Essa nomeação foi feita em ca-
racter interino, depois de demora-
da conferência que ante-hontem te-
ve o ministro com o delegado eKe-
cutivo da producção Nacional. .

O dr. Vieira Souto, anterior-
mente consultado, havia apresenta-
do ao ministro motivos de grande
relevância que o impediam de ac
ceitar a nomeação. .

A' vista, porém, da insistência
do governo, que desejava aprovei
tar a sua capacidade para o bom
desempenho das delicadas funeções
de commissario, o dr. Vieira Sou-1 pelo decreto
to acabou por annuir, com a condi- março_depois-
ção de ficar exercendo o cargo poi
tempo não muito dilatado.

Por proposta do 'dr. Vieira Sou-
to foi, tambirm por decreto de hon-
tem, nomeado sub-commissario,
com o miesmo caracter de Ínterim-
dade, o dr. Hannibal Porto, super-
intendente dos armazéns da delega-
',ção exdcutiva da jlrddncção iml-
cional."

A lOARNB

O Lloyd Brasileiro foi trans-
ferido para o tniniste-

rio da Viação
Realizou-se hontem, no palácio do

Cattete, ás 2 horas da tarde, o des.
pacho collectivo semanal do ministre-
rio.

Foram assignados os seguintes de-
cretos:

JUSTIÇA — Saitccionando as re-
soluções legislatiavs: que íaz diversas
correcções no Código Civil e manda
fazer do Cod-go corrigido uma edi-
ção do cinco mil exemplares; qne
cutorisa a concessão de um anno de
licença com ordenado ao bacharel
Mario Tobias Figueira de Mello, 7°
promotor publico da Capital Federal;
que reg-ula as obrigações resultantes
dos accidentes no trabalho; que fixai
cm 6:ooo$ooo aimuaes a quota de
fiscalisação dos gymnasios, de que
trata o art. 27 do decreto n. 111.530,
dio 18 Ae. março de 19,15 e dá cMtras
providencias; qne dispõe sobre o
provimento nos cargos de substituto
do 'Collegio Pedro II, de candidatos
classificados em 20 logar, em concur-
so; albrindo o credito extraordinário
do I.3i9:3i3$2i7, para pagamento de
despezas cftcctuadas por oocasião da
epidemia que reinou ultimamente nes-
ta capital; nomeando para a Brigada
Policial: o major de infanteria do
exercito, Ataliba Jacyntho Ozorio,
para em commissão exercer o cargo
do tenente coronel diefe da Intcnden*
cia; e o major de infanteria do «cer-
cito, Artliur Benjamin de Viveiros,
pana exercer eni commissão o cargo
de dliefe da Contadoria; exonerando
a pedido, dos referidos cargos, os
majores de aitilheria do exercito
Leopoldo Belém Aloys Scherer is Hei-
tor Coelho Borges; reformando o
oa'bo do esq_adra do Corno de Bom-
beiros, João de Araujo Fortes; con-
cedendo o aecrescimo de 50 °|° sobre
seus vencimentos'. ao professor cate-
dratteo em disponibilidade do Collegio
Pedro II, João Capistrano do Abreu
e de 33 °l° ao professor da Escola
Polytcchnica do Rio de Janeiro, Pe-
dro Fernandes Vianna dã Silva; in-
dultmido o ¦ réo. Nicolau 'Raymundo,
do resto da pena a que «Btava con-
demnado.

EXTERIOR — Promulgando o
tratado de extíadicção do criminosos
entre a Republica dos Estado Unidos
do Brasil é a 'Republica Oriental do
Uruguay, assignado no Rio dc Ja-
neiro, a 27 de dezembro do 191C.

VIAÇÍ.O — Sanecionando as re-
solttções legislativas: quo autoris_t o
governo a abrir e abrindo o credito
no valor de 4:000$ para pagamento
ao engenheiro civil João José do An-
drade Pinto Junior, pelos serviços
prestados como arbitro desempatador
na inspecção extraordinária das linhas
da rcite de viação bahiana, a carso
da 'Compagnie des Chemines de Fer
Fcderaux de l'Est Bresilien; que au-
torisa a conceder a Manoel Luiz da
Costa, ajudante da agenda dos cor-
reios de Barra do Pirahy, um anno
<io licença com ordenado, para tra-
tamento de saude; abrindo o credito
de 197 :;r23$98o, jara a solução de
compromissos da 15. F. Itapura a Co-
rumliá; concedendo aposentadorias a
Adelaide Santinho Borges Monteiro,
telcgrapliistn do 4* classo da Repar-
tição Gemi dos Telegraphos; a Mar-
colino Marinho de Mello, suarda-fio
de 1» classe, addido, da mesma Re-
partição e a Joüo Martins Haber*
bock, porteiro da administração dos
Correios do Eslado de Santa Catlia-
rina; transferindo do Ministério da
F.izenda para o da Viação, os servi-
ços do Lloyd Brasileiro; regulando
as nomeações a que se refere o art.
350 do Regulamento do Repartição
Geral dos Telcgraphos, orpprovado

1.520, de 10 de

8?_r_: S"càpit_*Ãr_ur SillTo PorteJ-
Ia na a' bateria do a» grupo da obtl-
zea; na enjtenharia: o major Lula At-
to Gomes Ferrar no j». batalhãoj=omo
fiscal; o capfâo Gracillanp Negreiros
como ajudante I do Batalhio Ferro
Viário; incluindo no Quadro ; ordmia-
rio do Corpo de Saude, o capitão me-,
dico dr. José Accioly Peixoto, que ae
achava agíregadi; concedendo ao pro-
fessor do Collegio Militar do Rio de
Janeiro dr. Laudelino Freire o aç-
crescimo de 33 °l° sobre seus venci-
mentos; transferindo: na arma de
infantaria: os majores João Vçlloso
Ramos do 38» para o 39° e Vicente de
Albuquerque Mangaheira deste para
aquelle batalhão, Luiz Sombra do
quadro supplementar para o cargo de
fiscal do 48o de caçadores o Tancre-
do Feniande9 de Mello deste cargo
para o quadro supplementar;: na ça-
vatlaria: oa majores Thcodorico Fio-
rambel da Conceição do quadro sup-
pleraentar pára fiscal do 14o regimen-
to o Luiz Pereira Pinto deste cargo
para aquelle quadro, os capitães
Thiago de Bonoso do i° esquadrão do
12° regimento para o 2» do 4o corpo
de trem o Armindo do 'Almeida4 itego
do 4» esquadrão do 15* regimento
para o i° do ia»; na artilharia: os
coronéis José Carlos Lamaignere Tci-
xeira do 8° para o 7° regimento o Jo-
sé Feliciano Lobo Vianna deste para
aquelle regimento; os tenentes coro-
neis Melchisedech de Albuquerque
Lima do 3» regimento para o quadro
supplementar e Adolpho Lins do 70
para fiscal do 3° regimento; os capi-
tães lAntonio de Azevedo da 1* bate-
ria do 16o grupo a cavallo para a j*
do 7° grupo do 3o regimento, João
Fernandes Jansen Tavares da 4" ba-
teria do s° grupo do 2» para ajudan-
te do i" grupo de obuzes e Oscar de
Almeida deste cargo para aquella ba-
teria, .grupo e regimento; na enge-
uharial o major Pedro Maria Trom-
powsky Taulois do 30 batalhão para
o quadro supplementar e o capitão Re-
mato Barbosa Rodrigues do cargo_ de [
ajudante do Batalhão Ferro Viário :
para o quadro supplementar; restabe- 
iecendo a denominação de Secretaria mento do Pessoal o general 1-elip,:

COMPANHIA AGRÍCOLA
COMMERCIAL DO

BRASIL "VERSUS" BAN-
CO DO BRASIL

Em 21 de julho de 1890, » Cora
panhia Agricola Commercial do Bri-
sil piopoz uma acção ordinária co
tra o então Benoo da Republica
Brasil, na pessoa de ser.» presldcnle,
o Barão de Rosado, para o (ini dl
reivindicar novo fazendas situadas t-
município dc S. 'Carlos do Pinbt
Estado do S. Paulo, fazendas adqui
ridas pelo Banco a Gentil de Caüis
e sua mulher; e para isso pedia tam
bem a autora quo fosse declarada
nulla a assemblea geral dc acciorns-
tas do referido Banco, mstmWi
conrocaida a cun reforma dc «tatu-
tos, reducçüo do capiUil e na q„I
foi acceita. a proposta de Gentil 6
Castro, director presidente An Com-
(vanlliia autora, para a ocqtiisição da
¦-.Iludidas* fazendas, pela quantia d:
dois mil c quinhentos contou de leii,

Em todas as instâncias da juslio
local a supplicante perddri', intrrpo-
do então, recurso extraordinário pari
o 

'Supremo Tribunal Federal qi»,
cm 23 de janeiro de .1918, iierjou pro
v.imento ao recurso.

Este accórdão foi errfhargado e cr
embargos foram julgados honlem
tendo sido deiípresaitos contra os n
tos dos ministros Pires e Albuquti-
que, Guimarães Natal e GodoirtJi
Cunha. . ,

Impodidos os ministros Viveiros íi
Castro e Coelho e Campos.

Foi relator do feito o ministro Pr-
res e Albuquerque.

Foi mandado addir ao Dtpatti.' "elipf:
dc SanSchmidt, ex-governador

Catharina
de Estado da Guerra que tinha (
actual Directoria do Expediente da |
Guerra; elevando as verbas 9" — sol-

deVetTu. ÉSSf .d°°doPrar?: O EMPRÉSTIMO FRANCEZ

36 da 
'lei 

n. 3-674, de 7 de janeiro •->" ' '"

pret constantes do plano respectivo em , em|^!__Í^^t4J^-^'

\m\Wê SivasM5«faut0i^mra'DESAPPARECEM 37 AVES

$_______ ^teTsfia0 aos ^meul^do EMBARCADAS NA
Exercito o da Armada a tabeliã de, LEOPOLDINA
reforma compulsória a que^c ^refere ; ^^^ q sr_ jm José Mti.

gues de que, tendo despachadodecreto n. 12.800, de 8 de janeiro
de 1918

Cara grátis da tuberculose
Por injecçííes indolorea de assucar.

daa 7 ás 12 horas, Pharmacia Castor,
Riachuelo n. 205. Não faz selecç/10 dé
classe, é para todos. Teleph. 1023, C. —-s-

(7704)

dia 23 de dezembro ultimo, dc Vi>
videncia, pela E. F. Leopolilma, !|
aves, em tres engradados, para a m
ma Branco Cf C, á rua S. Fiarrcnrt
Xavier, n. 484, até hoje não tom
recebidas as alíudidas aves.

Para quem reclamar?

SORTEIO MILITAR
I Em edital expedido pela Junli
i Pcrmanento do Alistamento Mililm 01
I Gavêa (90 districto), estão sendo c»i
\ mados os seguintes cidadãos sorteada
1 quo devem comparecer ao quartel-ct
! neral do Exército'!
I Avelino Almeida, Alfredo lorjQirn
I de Souza, Antônio Marques CanbcH
I Antônio Rodrigues, Antônio Soarei

de Qi.stro, Antonioe Elias, IBernaiâ
' Dias o Braz dc Oliveira.

Foi mandado servir na 3* re-
gião militar o capitão medico dr.
Manoel Guedes Corrêa Gondim.

CASA KOCHA
especialista em óculos e pince-net.

com officina de instrumentos de en.
genharla, 56, rua da Assemblèa.

i MOVEIS Ã PRESTAÇÕES, ™
O coronel medico dr. José, de. boas condições, eutregando-sc na 11

Araujo Aragão Bulcáo, foi designa-! prestação de 20 % e sem fiador, Ut
do para inspeccionar os hospitaes, tetc, 108. Tel. C. 5633- Usa ««¦'
c enfermarias militares do norte,. Aurora. im£Alat 

a_.e respectivas, pharmacias, de íór-j nm 
iTirnr.PI

ma a serem taes estabelecimentos! COISAS DA POLITICAGM
dotados do que fór necessário pa-
ra a efficiencia dos mesmos no
tratamento dos militares nas guar-
nições do norte da Republica.

A Perfumaria Nunes é a casa que
mais vantagens offerece, em qualida-
do e preços. Largo de S, Francisco
dí Paula 25. 4W

de guarda-mór c seus ajudantes, a
realizar-se brevemente no Kio
Grande do Norte, respectivamente,
o delegado fiscal ali, sr. José Go-

¦ ¦ i !. I mes Ribeiro, e o a" escripturario
emaa,xada de 

ida delegacia üscal no mesmo -Es-
tado,' sr. lesé Ildefonio de Oh-
veira Azevedo.

O governo fluminense, por açtos
de hontem, exonerou, a pedido,
Oscar Eugênio da Fraga, do cargo
dc stríbdclegado dc policia do 2°
districto de Valença c dispensou o
rjapitão da Força .Militar, Rcdol-

consideração as classes proletárias, ph0 José de Almeida do logar de1 
delegado do policia*, em commis-
são do minicipio de S. Fidelis.

mi «
Podemos informar que o minis-

tro da Guerra nãc*,. ordenou
e não sabe o que c a vida nos n<.nhum inquérito para apurar de-

sc estas não são invocadas só
; mente para effeitos rhetoricos ou
! como cobertura de negociatas, deve

I pâr de lado os brutaes aggrava-
i mentos da tarifa da Alfândega, que
I oneram por fôrma assombrosa as
'mercadorias 

que forem, importadas
para o consumo da nação, e que.

j como no caso das louças, por
exemplo, incidirão directamente so-

PERFUMARIAS (^ &„,„]
Av. Rio Branco, ua, esq. Assemblèa
(7953) Tel. C. 13,18)

Correndo o boato de que a car-
ne verde passará a custar 1S400 o
kiio, o sr. Abelardo de Mello to-
mou diversas providencias no sen-
tido de impedir essa alta.

¦— t>t»*-9**-

PiiiR&RgspÍH|OS;

A Mundial

pies pnrase
possibie, mème Dicu"

Porque as phrases categóricas 1 farto pé de meia os cobres abuo-

Beste terreno, qualquer que seja a | dantes de uma ajuda de custo.
escola a que se fiiiem, sempre se j 1^3 0 impan-ia! assegura qui
me afiguram revelações de umU .^ iu do „ Domicio da
extravagante orgulho. L tao in-1 , ,"fftciente 

nosso espirito para a Gama, e isso nos surorehcnde

elucidação de semelhantes questões!! A Italia acaba de nos mandar

Por isso mesmo, apezar da lão j como embaixador um dos seus
apregoada superioridade -moral e! homens representativos dc maior
pratica do povo americano, acre- j valor e _-.st:tlCí,-_o. 

' 
Muito mal

dito que quanto a intclligeiina mos ^ dfi
nada lhe fica a dever a nossa 7 , . .
gente com a poesia commovenle do r attenção e gentileza, enviando

sen culto cailiolico. totalmente ] para lá, como nosso emoaixador, o

emancipado da adoração da Iüblia.. sr_ Gastão. Dizia o barão do Rio
Creio mesmo que a maioria do j Branco — e <je cerí0> 0 sr. Do-

clero entre nos aconselha aos sens ; micio .^ ^ notkia _ ^ „
fiéis nue sc limitem a leitura 00; , :¦'„•; u _-„
Novo Testamento, considerando in-;*r. Gas.ao da Cunha nao cr.,

conveniente o estudo do Velho. homem para ser mandado como

Assim os catholicos brasileiros jdiplomata para um paiz europeu".
evitam as difficuldadcs dc accom-] Rtaimente, c uma vergonha ou-
raodar os antiquissimos textos com ; vil o {a]ar jraBcex> Aifm disso,
«- noções irrecusáveis das «Dencias ei Icviano. sea1 a linha
d- nossos d:as. fugindo a mex-1c »
triraveis complicações. S"ue deVC ** Um d,ploma,a- '.T

Os livros do Velho Testamento,! vina, de uma sovmice sórdida,
inquirido por nm espirito comoique 0 leva a morar em pensões de
o de Renan. podem fornecer pre- • 

ler|Ce{_ ord-íin. esquecido de que é
ciosos subsidies históricos, porem j _.
ccrcmcnuoot com mvstiasrao reli-j

Foram mandados dispensar, pelo
ministro da Guerra, os médicos
contratados para a missão Xabuco:

¦-- , . • drs. Fábio do Nascimento Barros,
bre os que trabalham, nao em de- 1 jr1Irii|0 Modesto Martins Ac Mello,

meios europeus, comprehcm.e-5e: j nuncia3 0u irregularidades n0 | terminadn industria, mas em todos j j.çonidas Ribeiro Filho, José Ca-
Hospital Central do Exercito, ao I os ramos da actividáde nacional, j miUõ de Castro c Silva e João

dministraçSo do coro- I Tal expediente, sabemol-o bem, não Mallevadc Paes Leme.
Amaro' -- - " ~"; tão da Cunha'não põe no scu da

dr. Pedro Vieira.

LACOL
(695)

Foi nomeado o 2'
missario Alfredo C
ccicão, secretario,
Capitania do Porto
Matto Grosso.

strí adoptado, porque o sr
; Cavalcanti, que forçosamente foi

..„.,.'-ouvido em todos áquelles angmen-
- TINTA ESMALTE d(. ,„„_ rcsp01ldcra qU5 lhe

U™i*Jl C 
1 Ml:** autoridade para deixar de

'—¦ j cumprir quaesquer dispositivos le-
tenente com- 1 gac5i mas não venha agora para

'.rios da Con- .publico com subterfúgios c cynis-
interino, da ; ^^ allej.ru- qUC o dinheiro que

do Estado de I v„ dar is {f&ticaii é destinado,
! príncipalissiniameiile a evitar amar-

guras c misérias nos operários da
tecelagem. Como se porventura osPlacas Esmaltadas &£%as para

mas, numeração .reclames, etc., na
Fundição Indígena. U305)

O ministro do Interior, por acto 1
de hontem. exonerou Olhclo Ren-
zo F.11H, do logar que exercia in-
teriuamente, de auxiliar da Biblio-
theca Nacional.

Almeida Rabello
Craraísr alta novidade. Chapéos"

"Gdot", Perfumarias finas —
Cotv — Houbigant e Atlcinson.

(5-?47>

O capitão medico dr. Josc Va-

dc um pau que paga

Já tomaram numero as resolu-
ções do Conselho Municipal pro-
mulgadas pelo respectivo pres-
idente e referentes a um credito
para pagamento da gratificação
ao dr. Antônio Pinto da Rocha
Bastos e autorizando a con'agem
de tempo ás professoras Marra j esp.mia...
Uivia Derroy, Esther Venina _ dc j O que e ne
Oliveira Ribeiro,
bosa Guimarães 1
de Figueiredo.

¦ operários, sempre abandonados dos ,cn.e R:hc:ro f0j IIiandado servir
! poderes públicos em todas as suas | na fortaleza de São João

justas aspirações, pudessem ter dc
improviso captado agora as atten-
ções do ministro d.i Fa».cnda!

Quem sabe se. para beneficia dos
operários, a liquidação daquelle
empresliino chegará a ser feita
um dia pc'0 processo summario da

Leopoldina Bar
Florentina Pog?i

Por ter sido nomeado 2' íenen-
te intendente. íoi excluído do qua-
dro dos amanuenses do Exercito, o
sargento Is_c Fcirciia.

ssarro e que os ope-
rarios não se illtidam cnm as boas
intenç*"''*'* <ãà *¦"• Amaro Cavalcanti," 
S. ex. tamVm te^- a boa inlenção

j <ic acudir aos àrlicit. da Prefei-
tura. e disso fe: todn o passível

! alarde: e afinal
J foi isto: arranjf

CoHirSnn/iia
de Seguros

Avenida Rio Branco, n. 133 _
Scguro3 dc vida com sorteios

mensaes cm dinheiro. PRÊMIOS
FIXOS E MUITO MÓDICOS.

(6S36)

O ministro da Guerra declarou
ao chefe da Contabilidade da Gucr-
ra que o 3° regimento de cavalla-
ria. aquartclado cm Bella Vista, no
Estado de Matto Grosso, passa a
receber o vencimento dos officiaes
e praças e as respectivas massas,
na delegacia fiscal do Thesouro, cm
São Paulo, a partir de 1° do cor-
rente

Eehos da epidemia
—GRIPPE, INFLUENZA HESPA-

NHOLA. Historia da pandemia que
assolou esta capital, pelo Dr. F. Ca-
tão. A' venda na typographia c pa-
pelaria Mendes, 60, rua do Ouvidor.

I Preço, 3$; pelo Con cio mais Í500.
(8372)

¦^ <ng>» m*
Ao Departamento do Pessoal dc-

I clarou o ministro da Guerra para
que faça publicar em boletim, que,
nos termos da lei orçamentaria vi-
gente, são extensivas aos amanuen-
ses do Exercito as vantagens e
regalias de que gozam os escre-
ventes da Armada, cessando, po-
rém, o abono de fardamento a que
tinham direito os sargentos ama-
mienses.

INSTITUTO LA-FAYETTE
Intcrnato. externato c semi-in-

ternalo. Cursos de jardim de in-
íancia, primário, rgymnasial e toin-
mercial. Professores cínerialislas tle
gymnaslica e dc francez c in^Ic.*.
práticos.

Reabertura .1 10 de fevereiro.
matrículas, Ksta-

i tutos n".\ 1^ Ville de Paris, ã rua
O ministro 

"da 
Viação submetteu I dos Ouriycs, 35 e ria secretaria do

A approvação do sen collega do Instituto, á roa Haddcck Lobo 410.
Imerior <! tustiça o pedido do di-I (S.iiS;
rector da Central dq Brasil, para -* »*»? «*~
que seja posto â disposição da-1 Foram classificados
quelk estrada, por serem ali nc-; artilheii«: nn 1*. grupo do 5* dis
cessarios os seus serviços, n es- j tricto de costa., os primeiros te
cripturario da Faculdade de Merti-1 nenies Amilcar Sérgio Velloso Pe

De um vespertino:
"O ministro da Fazenda, mantendo

a pena imposta ao collector. federal de ;
Joaieiro (•Ceará), por faltas commctti- j
das, mandou que o mesmo empregado
voltasse ao exercicio* do scu cargo."

O homem ficou suspenso, em exer-
cicio, naturalmente por milagre dn na-
dre -CicMO.

"J * 
.

Um exercito s*ni*.l_>
marcha sobre Varsovia, ten-
io tecupado no domingo
a cidade de Lida.

Tcrã a cartada perdida
•Do contra-choque no estouro :

Num domingo entrar-se em Luta...

li!

O governei fluminense nomeou,
por acto de hontem, o tenente (ia
Forja (Militar do Estado do Rio.
Sizcnandn Dias. para o cargo dc
dclcfiado dc policia, em commissão I _ "caueru

no município de Barra Maus? Es,ao 
'A'"u

FAZENDA — Sancionando as re-
soluções legislativas: abrindo os cre*
ditos de: i4:i6i$72S, que se destina
00 pagamento de d. Joanna Terpetna
Neves Gonzaga, em virtude de ¦ sen-
tenço jiulicinria; de 7:500$. destinado
no custeio das despezas da Comniis-
são Especial do Cotre dos Orphãos,
durante os últimos cinco mezes do
exercicio de 1918; de 6:797$7o8, para
pagamento do que é devido a d.
Emma Dias dia Cruz, em virtude de
sentença judiciaria, e de 2:6aç.$032,
pora pagamento d« vencimentos ao
escrivão Cn extincta Mesa de Rendas
de ItacoatmiYj,, —diyetto Rodrigues
dos Santos; qilè coiripe enganos com
que foi pn/hlicada a lei n. 3674, de
7 do janeiro de iono (orçamento da
despem; cpe autorisa a conceder
um anno de licença para tratamento
de saudc, com dois terços da diária
ao operário lytographo da Imprensa
Nacional, .Manoel da Costa Junior ;
quo manda abrir o necessário credito
para pagar ^1 d. Anna Alves da Silva,
a importância correspondente ás men-
solr.tndes da pensão do montepio dei- : .\-unca f0j de bom ag uro
xado á sua fallecida mãe, pelo ex- '
guarda da Altandfca do Rio de Ja
neiro. Francisco V Fonseca Cunha.

MARINHA — Promovendo : no i
Corpo da Armada, a capitão de mar
c guerra, o capitão de fragata Mauri-
110 Gonçalves Martins; a capitão de
fragata, o de cotvtta Arthur dd Cos-
ia Pinto e a capitão de corveta, o
graduado Mario de Oliveira Sampaio;
no Corpo do Engenheiros Navaes, a
capitão -de Imgata, o graduado Paulo
Pires dc Sá e a de corveta o gra-
(J.iáiio Julio Rcgis Bittencourt; gra-
duando: no Corpo da Armada: em
capitão de corveta o capitão tenente
Álvaro Guimarães Bastos; no Corpo
de Engenheiros Navaes, em capitão
dc íraguía o capítUo de correta Al-
berlo de l.ima Barros, em capitão
de corveta o capitão tenente Arthur
Kocha; transferindo do Corpo c* Ar-
xnndn para o Cürpo de Engenheiros
Navaes, o engenheiro estagiário 1°
tenente du Armada Jorge Hess de
Mello, no posto de ' capitão tenente
engenheiro naval; fixando a forc-a
naval p**ira o exercicio de ioiç.

AGRICULTURA — Nomeando
Commissario ria Alimentação Publica
dr.' Luiz Raphael Vieira Souto ; I
nib _ommi"*-3-tr.o, dr. Annikal Torto; |
promovendo n« Directoria de Conta- ;
nilirladc do Ministério da Agricultura: , Fni rc5„iv^n pti0 .supremo Trtlm-
« director dc secçao o 1" olticial 1 ... . .
Alexandre Theotíiild do Carvalho '. twl, julgando o labees-corpus reque-
I.eal: a i"s oüiciaes os a*§ Arthur ! rido pelo dr. Heitor Lima, que não
,lc Carvalho e Hilário I.uiz Leitão e j ha imptdirr:ento entre o sobrinho advo-
Mano Ortis Poppe.

GUERRA — .Nomeando na Secreia-
fia dc Estado da Guerra: i°s offi-
ciaes, os 2";. Mario Sorito Galvão e
Marcos Evangelista de Negreiros Sa-
vão Lobato; e 2»s. officiaes. os .-,"s.
bacharel Edmundo Enéas Galvão. An-
toni.) Pereira da Costa Filho, bacha-
rei Frederico ('«rio de Carvalho c
PoraingoS Antônio Alves Ribeiro Fi-
Iho; mandando inclnir no quadro ef-
fectivo da rrferi.la Srcrclaria os J"s.
officiaes addidos. Alonso de Meintj-er
e Raphael AurusIii da Cnnha Mattos;
promovendo: na infantaria: a coronel
o graduado Fclippe Atiiunio da Fon-
seis Galvão, a tenente coronel o ma-
inr Luiz Furtado, a maj-rr o graduado

Um "habeas-corpus"

preventivo
O orcsidrjmte do Conselho Mu»

cipa-1 da ciAwk: Ae Panvaliylia, no «•
tado do Piauhy, Epaminonilai Ul;
tello Branco, aílcgando estar ira »•
iriinencia de soffrer illegal coaçüo po
parte do respectivo governador, qu

I pretende obstor o seu ingresío n
! oasa da Intcndencia, reojiicreu, «
I juiz federal dc.quelle Estado, uma .0
I dem de "habcis-corpus" prevenlino,

para evitar que se rcali-sasse a P'r
tençlò do referido govcrn-idor.

O juiü denogou o pedido e o pw'
ente recorreu para o Supremo 1 ¦¦•
cm sua sessão de liontem uoniirmoj
o de&pacho anterior.

EM TORNO DE UMA QUÊS'
TÃO DE MANGANEZ

Homcio Vieira, proprietário de tt»
jazida de mangonez no Estado dc ¦'_
nas, outorgou -a Renaud Uíe P»;
res para vender o minério ue '->
producção., -

Logo acceiton o mandato e rw
dumrpriu, dando logar n. quo "•"
o oceionasse por perdas e oamnoj. .

O réo requereu ao juiz ¦ d» a. J"
tanoia, isto é, ao jmr. da ' "•
Federal quo o autor presiasse,»
ás citstaa pelo tacto de i.e«*f,í*
Estado diverso, o que foi mdeicni»

Desta decisão foi nitrrpMt' '!
gravo, que o Supremo ."?,,;;" ;^r',.que o Supremo
nimimente, negou provimento,
mando o despacho anterior

Âos nossos
assignantes

As casas pertencentes i Prefeitura —
declarou a um jornalista o arrendata- j
rio dellas — alu?am-se sub pagamento;
adeantado, que se deve effectuar até
o dia s de cada mez.

Mas a reciproca não i verdadeira : - |,
as que a Prefeitura aluga de outiem | Sim os pedidos que n°s "'"

para seu uso ella as paga com cinco
mezes do atrazo, quando o proprieta-

I rio tem sorte...

Attendendo a circnnist—1
cios multo justas, resolvem»'
prorognr até 31 do corrente o

prazo para reforma do nos"."
asslgnntnras satisfazendo "-"

gani do interior nesse s ¦ntlilo.

* ••S

O proprietário da Tinturaria Allianca
foi á policia por ter mettido a vassoura

j na cabeça dn caixeiro.
Allianca maximalista-bolskevÍkÍt a tal

; da Tinturaria...

fado e o tio juiz.
De accordo eniíi o arcordam; impe-

riimento dere haver quando o juit for
padrinho do advogado.

Apezar do enorme riiíto do

preço do papel e todo materW
trpofrrnphico, que «ngmen»
extraordinariamente o cn«ei
de um Jornal de grande tlr»

gem, o "Correio da M.wM
resolveu, ainda assim. al-W"
buir como BRINDE AOS SM'
ASSIGNANTES mais do

40.000 livros
E ROMANCES DOS Mil"0,

res AiTTonr.s.

*

ju» te apurou j cir.a dn rüo de Janeiro, Carlos Au- j rtemf iras
-ajiregos novos gu=to FalfeT. 1 Ajui*".

lernciras e Agenor Leite

OS

irs. trneiilcs Julio índio Parintins
1 Pereira. rTauIo Kevers de Morars (l.,-
í rride. Carlos Araripe de L\Jhüq__cq_ç.
! KnocV dc i.insa. l.iiatbas üaUthiel

Ki-:V.a e Fabricidc] íiíu d.
I Barr..3; a i" tc

mo .!¦-. Rego
Sradu 

'

Conta um telesramnu do Recife que
entre 05 candidatos que, obtiveram exa-
me? pnr decreto, figura um menino de
dez annos, que levou oito minutos para
assignar o nome.

One tem i5?o ? fl^c. peío menos.
teve um pouco de trata Kio para cavar
os *f!:-; qyaírr» preparatoricj; nito ni-
n_tcs de esforço ! Os outros» nem
rsso !

Cyrano & t..

nas seguintes condições
Assignaturas de anno:

Í5 \o ínm'

Assignaturas de semestre:

A despeito das rnzõc" m'1^
ns assignaturas (In ' 

v
continuam com os n>«*

preços :
ASSIGNÁDTRA ASNI*-*"

SOSOOO ,
ASSIGNATORA SEMS»1 h

1S$0000

Todos os pedido' í" >^

gnaturas, assim como ora
vales e valores devem sf*.

gitloí» ao gerrnte do Co ¦

da Manhã' — V. A- T""1*
lclix, largo da Cari.oc*
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A SITUAÇÃO EM PORTUGAL
O GOVERNO DISPÕEDE FOR-

ÇAS SUFFICIENTES
PARA DOMINAR OS MOVI-

MENTOS SUBVERSIVOS

BERNARDINO CORRÊA, 0 UXÒRICIDA ES-
TRANGULADOR, CONFIRMOU HONTEM A'
POLICIA FLUMINENSE A CONFISSÃO FEI-

TA A'DESTA CAPITAL
Desde i.io, Portugal tem soí-

friiio sete revoluções preparadas
r realizadas pelos republicanos,

A primeira foi a de 5 de outubro
daquelle anno, que demoliu o
nnilti secular throno dos Bragan-

ças. A segunda teve por fim
derrubar do poder o general
Pimenta de Castro, e rebentou
em 14 de maio dc 1914. A ter-
ceira foi chefiada pelo dr. Sido-
nio ^aes, e explodiu em 5 de de-
tembro Ae 1917, triumphante con-
tra os democráticos, que foram
,-ipe.idos do poder. Depois dessa,
mais quatro revoluções foram ten-
tadas, pelos democráticos 'contra

0. presidente Sidonio Paes e os
conlintiadores da politica de con-
cordia e de paz, seguida pelo in-
feliz preidente assassinado: a
primeira, em 8 de janeiro, a se-
puiiila em 12 de outubro, a tercei-
ra em 18 de novembro de 1918.
Em dezembro deu-se, primeiro
9 tentativa de morte cüntra o pre-
sidente, tentativa que então se
m,illogrou, para reproduzir-se com
terrível exito poucos dias de-

pois, quando o dr. Sidonio >Paes

ia seguir viagem para o Porto. A

quarta revolução é a actual, que
explodiu no dia 9 do corrente, a

que mais tempo tem resistido, e
em qsie maior numero de homens
se tem empenhado, quer do lado
dos revolucionários, au«-r do das
forças legaes.

*$-*){.-£

As ultimas noticias davam a
revolução como limitada á cidade
de Santarém, que foi completa-
mente cercada e donde os revolu-
.¦ionarios não poderão facilmente
siir incólumes.

OS AUTORES E OÜMPMCES
DO ASSASSINATO «O

PIÍESTDENTE SIOOMTO PAES' 
VÃO S151Í, SEVERAMENTE

CASTIGADOS
Lisboa, 15 (Correio da Manhã)

— O chefe do gabinete sr. Ta-
magnini Barbosa declarou que o
roverno castigará energicamente
os autores, cúmplices e instigado-
res do assassinato do presidente
Sidonio Paes.

AS EXÉQUIAS DO PRESI-
DENTE SIDONIO PAES

EM S. PAULO
S. Paulo, 15 (A. A.) — Ti-

/eram a máxima imponência as
exéquias mandadas celebrar pela
colônia portugueza aqui domicilia-
da. em homenagem á memória do
fr. Sidonio Paes, ex-presidente
de Portugal. Essas exéquias fo-
ram realizadas na egreja do Co-
ração de Jesus, que durante as
s:o?mas manteve-se repleta.

Compareceram os srs. presiden-
te e secretários do »Estado, arce.
bispo diocesano, cônsules das na-
ções aluadas, officiaes do exerci-
to e da policia, muitos vultos im.
cortantes da colônia portugueza,
iiiiiiicrosag familias, jornalistas e
ontias pessoas.

A egreia estava artisticamente

ornamentada, tendo ao centro ummagestoso catafalco.
„,»ei.St?u,L-a3 honras funberes o43 batalhão de caçadores aquiestacionado.

,A missa foi cantada por umcoro de 34 vozes e acompanhada
por uma orchestra composta de•45 figuras. Foi celebrante mon-senhor Silveira Barradas, fazendoo panegyrico do illustre morto o•ejuqeO opieuiog aaped

OS REVOLTOSOS DE SAN-
TAREM QUEREM

AMNISTIA AMPLA
MAIDIMD, 14 (Retardado)

("Cor.eio d» Manhã").—
Informam da fronteira qne 09
revoltosos de Santarém se de-
clararam dispostos a depor as
armas, caso lhes seja garanti-
da amnistia ampla,

¦AS FORÇAS I)E MSBOA ICON-
TINUAM I>É PROMPTIDÃO
Lisboa, 14 (A. A.) (Ratardado)Continuam partindo para San-

tarem baterias de peças de arti-
lheria de tiro rápido, com muni-
ções e o respectivo pessoal.Tambem continuam a chegar a
esta capital contingentes de .tro-

pas das províncias.
Foi expedida ordem de prisão

contra os officiaes conhecidos
como democráticos.

Do campo das hostilidades che-
garam dois feridos, que foram
internados no Hospital Militar.

Continuam de promptidão as
forças de policia nos respectivos
quartéis.

O governo dispõe de forças
sufficientes Dará dominar todos os
movimentos sediciosos.
ÜFFICIOS FÚNEBRES EM

MEMORTA I>0 PRE-
SIDENTE SIDONIO PAES

Lisboa, 14 (A. A.) (Retardado)Em commemoracão ao trigesi-
mo dia da morte do ex-presidente
Sidonio Paes, realizaram-se hoje,
em diversos templos desta cidade,
solennes officios fúnebres, que ti.
veram grande concorrência, não
só do elemento official, como de
populares.

A CIDADE OONSERV1A-SE
CALMA

Lisboa, 14. (A. H.) (A's 9 ho-
ras da noite) (Retardado) — A
cidade continua em calma, estando
ainda em vigor as medidas pre-
ventivas ordenadas pelo governo.

As forças do exercito e da po-
licia conservam.se de rigorosa

promptidão nos respectivos quar-
tei_.

A PRECIPITAÇÃO DO MO-
VIMENTO REVODU-

CIONARIO

Madrid, 15 (A. H ) — Noti-
cias de Portugal recebidas em
Badajoz dizem que o movimento
revolucionário devia rebentar ho-
je, dia 15, e o facto de haver
rebentado no dia 12 foi devido á
chegada das tropas que vinham
da frente franceza, desejosas de
derrubar o governo e substituil-o
por outro presidido pelo sr. Ma-
chado dos Santos.

Ha quatro dias não se recebem
aqui nem cartas nem jornaes de
Portugal.

Mariazinha, depois da acareação Gom o cri-
minoso, foi posta em liberdade

GRANDE RECLAME DE VERAQ
Brim Je linho em cortes a 7$00n ° metro.

(.969) OAMISARIA ESPECIAL—Ouvidor IOS.

O CASO DE NI-
CTHEROY

O que nos diz o mari-
do de d. Zélia

Recebemos a seguinte carta:"Sr, Redactor do "Correio da Ma*
Jha". — Ãaiuda sob a impressão do*
lorooa, causada pelos acontecimentos
decorridos na noite do «ilibado, it
do corrente, no ponto dns barcas da
C.intareina, Nictheroy, resultando a
tentativa tlc morte na pessoa do dr.
Flavio Fróes da Cruz, é que pro*curo, -oomo principal interessado, o
-.ptisattio do vosso jornal para collo-
rir em seus verdadeiros logarcs ai*
tuni detalhes necessários ao esclare-
cimento de tão melindroso facto.— Em primeiro logar, aífirmo ser
«Solutamente falsa a nota publicadaem ura jornal do diu immecfiato ao
jo crime, mie declara haver sido o
«rido beijado por minlia esposa d1.
Zelia, porquanto permaneci ao seu
tfldo durante todos os acontecimentos.

NSo aceuso Floriano, o criminoso,
porque julRo-o um doente do cere-
bro, como íoi constatado em começo
do finno findo, pela junta medica nu-
utarj que o juugoti incapaz para o
semço sta Brigcda Policial da Ca*
(sital Federal, por sofírer de hystero-'.pi.epsia de fundo sy.ph ili tico. Quan-ío tal exnmc foi feito, Floriano, porseus desatino;], atíhava-se recolhido ao
xadrez da enfermaria da Brigada,
aguardando sua internação no Hos*
pIciot de Alienados, o que foi obstndo
for interferências daa irmüs, que elle'• .ora tão covardemente «.sonsa, de-
pois de ter delias recebido carinhos
de mãe. como declarou em seu de*
potmento.

Floriano é um louco, como bem
inovam os seus antecedentes, dentre
os qsiaes avultnm uma tentativa de
(uscidio levod- a cabo em uma barca
dl Cantareira, de cfutjo bordo atirou*
íe ao mar, como relataram os jornaes™ dia. e o facto, ha pouco tempo
o_corrido, quando, em companhia de
tm futura sogra, rasgou o guarda*chuva o paletot que trazia, indo dc*
r™ colérico para _i»i diier que h«*
via luudo cora wn homem que"T-asi o estrangulara!

¦Nesgas condições, apurada que está,
fi falsidade de tal acOusaçao, feitaen pleno estado de excitação cere*«ral, ppço ao sr. redactor a publica-
Çao destas lirfhaa, que escrevo rm de-
•era da reputação de duas mocas di-
p:uis do* nomes de .«eus pães e es-
l 'WS, e como satisfação que devo
V, todos os meus amigos. De v. s.
lomtradòr grato — Mario Pinto de
•Anuijo Rabello. — Rna Mem de Sá
5» '--. Icarahy. Era 15 de janeiro
•í- -.Dir,."

..._' ****• ' ** ' -***¦MIGUEL BRAGA—Calista. Çhiitan-d», 71, .sob., est]. Onv. Tei. \. 5502.(I2M)

e escalas com 35 passageiros dc
1* e 21 de 3a classe e carga para
Lage Irmãos.

A' tarde, chegaram, vindo de
Mossoró e escalas, com 12 dias
de viagem, o paquete nacional
Itatiba, com vários gencros para
Lage Irmãos; o liiatc-motor. na-
cional Espirito Santo, vindo de
Cabo Frio, com sal para Priny,
Bastos <_• C.

vitamína
IParinha alimentar, preparada pelo

Laboratório de Biologia Clinica
do Rio de Japeiro, (lango da Ca-
riuca 16 e 18) contendo as vita-
minas dos ecreaes — aveia, arroz,
trigo, cevada, milho.

A única fóriAa dc alimentação
completa e racional das creanças,
das mães, dos doentes, dos conva-
lescentes e dos velhos.

'Fabrica 24 de'Maio, 54.5. A' ven-
da em todas as casas de especiali-
dades. (753.0

ÒSCÃRVÕEÍROS EM ASSEM-
BLÉA-GERAL AGITADIS-

O chefe de policia do Estado
do Rio, dr. Julião de 'Castro, re-
cebeu 'hontem, ás primeiras horas
da manhã, as peças do inquérito
procedido nesta capital, sobre o
monstruoso crime commettido por
Bernardino Marques Corrêa, no
dia s do corrente, no porto da
Ponte, município de S. Gonçalo,
de Nictheroy.

. O dr. Julião de Castro, no in-
tuito de apressar o processo, re-
soiveu encarregar o dr. 'Luiz de
Menezes, 1° delegado auxiliar da
policia fluminense, de presidir o
inquérito sobre o crime.

Anteriormente havia sido desi-
gnado para esse serviço o dr. Pli-
nio Travassos, 2° delegado, mas,
tendo s. s. recebido ordem para
seguir em diligencia para o inte-
rior do 'Estado, o chefe de poli-
cia, muito acertadamente proce-s
deu, tomando a resolução acima.

Esse acto louvável do dr. Ju-
lião de Castro, que redunda em
beneficio da justiça publica, des-
gostou no entanto ao supplente
ile delegado, ein exercido, capitão
Sá Carvalho, que, ao ter conheci-
mento delle, nâo occultou o seu
aborrecimento, resolvendo pedir
exoneração do cargo.

O seu pedido não chegou, po
rém, 'hontem, ao chefe de policia,
conforme nos declarou esta auto-
ridade.
Bernardino Corrêa, o crimino-

so,' foi interrogado pela
policia fluminense

A's 8 horas da noite, o dr. Luiz
de Menezes, i° delegado auxilia»',
determinou que fosse conduzido
ao seu gabinete, na Repartição
Central da 'Policia, o criminoso
Bernardino Corrêa.

Ali introduzido, tendo aos lados
duas praças de policia, Bernardi-
no passou a responder ás pergun-
tas que )he eram feitas pelo de-
legado, servindo de escrivão o
capitão Luiz de Souza Pinto.

Do depoimento prestado pelo
cynico criminoso, conseguimos fa-
zer a seguinte sunímula, ás 11 ho-
ras e 40 minutos da noite, quando
Bernardino terminou as suas de-
clarações:"Que tomara a resolução de
matar a sua mulher no dia 2 ou
3 do corrente mez, procurando o
meio de o fazer sem deixar ves-
tigios do crime. Que no dia 5
do corrente, ás 7 horas da noite,

embarcara em Maruhy Pequeno,
em uma canoa com Olga, com des-
tino á ilha do Caximbáo, decla-
rando & sua mulher que ia ali
visitar um amigo. Chegando ás
proximidades da ilha de iManoel
João, Olga pediu-lhe que a dei-
xasse saltar em terra afim de
attender a uma necessidade physio-
lógica. Que fez-lhe a vontade,
apanhando nessa oceasião umape-
dra _ collocou-a dentro da canoa.
Em seguida Olga embarcou nova-
mente, e ambos seguiram em di.
recção á ilha de Caximbáo. 'Entre
as duas ilhas, poz então em exe-
cução o seu sinistro plano: Con-
vidou sua mulher a sentar-se ao
seu lado. isto é, emubbanquinho
110 centro da canoa e, quando ella

se levantava do logar onde se
achava, á popa da embarcação,
elle rapidamente segurou-lhe a
garganta, procurando deital-a ao
longo da çanôa, afim de estabele-
cer o equilíbrio na mesma e, isto

obtendo, collocou sobre o ventre
de Olga o seu joelho, conseguindo
assim, difficilmente matal-a. Na
oceasião levava elle uma corda
que amarrou á pedra, lançando em
seguida a cintura de Olga e ati-
rando o corpo ao mar. Commet-
tido o crime, regressou ao canal
de Martihy Pequeno, fazendo en.
trega da embarcação á mulher do
proprietário da mesma, a quem
pagou oitocentos réis pelo aluguel
da canoa. Que chegando á resi-
dencia do seu pae, declarou a
este que na oceasião em que ia
ao theatro com Olga, esta desap-
parecera, no momento em que
elle entrava em uni botequim para
comprar cigarros."

O deooimento de Bernardino
prestado hontem é a confirmação
do que ello dissera á policia desta
capital.

O dr. Luiz de Menezes, á meia
noite, resolveu fazer uma acarea-
ção entre Bernardino e Maria
José dos Santos Abreu, a "Maria-
sinha ".

Esta confirmou todos os pontos
do depoimento de Bernardino, no
que diz respeito á infeliz decaída.

Apenas "'Mariasinha" negou que
tivesse dado o seu retrato ao cri-
minoso no primeiro dia em que

estiveram juntos algumas lioras
na pensão da rua de S. 'Pedro
n. 260, nesta capital."'Mariasinha" affirmou ter dado
o retrato no segundo dia.

A' meia noite e 15 minutos, o
delegado suspendeu os trabalhos,
devendo proseguir hoje no inter-
rogatório a diversas pessoas en-
volvidas no hediondo crime.
"Mariasinha" foi hontein posta

em liberdade

'Pouco depois da meia-noite de
hontem, o Io delegado auxiliar,
após os interrogatórios, resolveu
pôr em liberdade a " Mariasinha".

iRecebendo a ordem, a infeliz
mulher agradeceu ao delegado e
cumprimentou amavelmente os re-
presentantes da Imprensa, que
aquella hora se achavam no gabi-
nete do delegado.

O dr. Luiz de Menezes, delega-
do de policia, perguntou á " Ma-
riasinha" se queria voltar a Bello
Horizonte, de onde viera, requisi-
tada pela policia carioca.

— Não, respondeu; volto para
a pensão da rua de S. Pedro,
oonde, infelizmente, tive ligações
com o " Jacaré".

O appellido de "Jacaré" fora
dado por "Mariasinha" ao crimi-
nos o.

Na barca que partiu de Nicthe-
roy, ás 12 lioras e 30 minutos,
embarcou Maria José dos Santos
Abreu, com destino á esta cidade.

Chegando ao cáes Pharoux,
"Mariasinha" tomou o taxi nu-
mero 1.936, com destino á pensão,
onde a sua má estrella a ligou ao
autor de um crinie monstruoso e
cobarde.

AS INUNDAÇÕES NOS
ESTADOS

A CIDADE MINEIRA DE
ARASSUAHY DESTRUÍDA
Horrível inundação na ci-

dade de Belmonte
Recebemos o seguinte telegram-

ma:
•Minas Novas, 15 — " Horrível

inundação destruiu Arassunhy —
A cathedral ruiu, perdendo-se as
alfaias. O Sacramento salvo. —
Pouquíssimas casas escapadas, in-
ssufificientes para conter a popula-
ção que se acha ao relento, sem
pão, na miséria. E' angustiosissi-
ma a nossa situação, durante tres
dias na peleja para montar o ap-
parelho telegraphico escapo, afim
de obter conimunicações, debalde.
Consta que o mesmo flagello caiu
na população dc Jequitinhonha.
Tristes, abatidos, resignados á
vontade de Deus, admiramos seus
desígnios, oertamente por nosso
bem. — Bispo de Arassua/i.v".

S. Salvador, 15 (A. A.) -—Os
jornaes desta capital publicam
alarmantes telegraiiimas recebidos
da cidade de Belmonte, sobre os
últimos aguaceiros caídos ali.
A inundação, segundo esses despa-
chos, toma caracter- verdadeira-
mente apavorante; as águas jà
subiram a dois metros, mais do
que por oceasião da grande ínun-
dação de 1914. Accrescentam as
referidas noticias que já se têm
registrado numerosas mortes, além
de prejuízos materiaes.

INoticias aqui recebidas da cida-
de de Canaviciras dizem tajubeiii
que o rio Pardo está invadindo a
cidade, tendo as águas attingido a
mesma altura que as <la enchente1
de 1914.

O governo do Estado tem toma-
do varias providencias no sentido
de evitar maiores prejuízos ocea-
sionados por essas inundações e
melhorar a situação das pessoas
prejudicadas em conseqüência das
mesmas.

— De Minas Novas recebemos
hontem, o seguinte telegramma:" Esta cidade está fíagellada por
uma grande inundação, achando-se
li população sem recursos. — José
Uanure".

 *mê j o ^-•g**——

NÃO HA MORTE
ILeiam esto admirável livrd;

2$5oo, nas livrarias. (D 2433)
¦*?-<-.

BOATOS ALARMANTES
A CIDADE CONTINUOU EM CALMA DURAN-

TE O DIA DE HOPM
As medidas preventivas, diminuíram

de rigor

A "Socieiá Ausiliari delia
Stampa", as dignas em-
presas jornalísticas e ao

publico desta capital

Vão representar a ma-
rinha na reorga-

mzação da justiça
MILITAR

. O ministro da Marinha de
V-ss-u o capitão dc mar c guerra

nliur Lopes dc Mello e o audi-
dc Marinha- capitão de corveta

sorario dr. Mario Augusto Car-
s> de Castro, para faüerera
tc. representando a Marinha,
commissão de reforma dc jsis-

» militar, organizada por inicia-1 d\j Ministério, da Guerra.

Éspera-se qualquer alteração
da ordem no Cáes do Porto
Hontem á noite, houve uma as-

sembléa na LInião Geral dos Traba-
lhadores em Carvão Mineral. Nessa
assemblea geral, houve alguma agi-
tação, discutinde-se em primeiro
logar questões de dinheiro, sendo
eliminados dois sócios como res-
ponssveis por um desfalque no co-
fre social. A discussão em tortío
dessa questão foi acalorada, e o
commissario Raffard, do 8° dis-
tricto, que esteve na sédc social,
exerceu uma acção enérgica mas
conciliatória, não precisando po-
rém prender ninguém. Apenas a
policia, que agiu preventisaincnle,
tomou algumas anius, caniveles,
ele.

Além do desfalque, discutiu-se
tambem acaloradamente tis assem-
bica questões de liora de trabalho.

A acção preventiva da policia
impediu houvesse desordens. En-
trctar.to, espera-se que hoje. na
hora do pouso, entre os armazéns
5 r 6 do Cáes do Porto, haja qual-
qtser alter:.;ão da ordem, natural-
mente provocada pelos desconten-
tes com o resultado da assemblea
geral.

A policia tomou medidas neces-
satias para impedir qualquer acon-
tecimento.
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O MOVIMENTO DE HON-'.Vi. 
EM NOSSO PORTO

toaram homem .1 b»rc.t no-"-> Ftdeíis, procedente dc•. Xews, eom 50 dias tle
tas, trasrendo carvão nara o''.- íl.ni.- of Xr«- Y0.-I1; o
r ssseco Annie Johnson, proce-
- 'lc 'l-ithcnbi-.reo. New Cas-

-xfíiíe, com 47 d:r.s ile via-
irayenoo vari-çs cerírc*- nsra'sr--s: o vapor inglez Tra-

¦' i:ndo dc XIcc c Gí-
sr. cnai 3; ,_.:____ de viagem.
.Aít-v; o paquete nacionrJ

'•'.'-. vln-l-;. de Porío Aiss^re

CARNAVAL
A 2 DE MARCO

LAXCA.PKRFI__.lk "VÍ-AN",

com esssencins finissimns,
Rodo, Serpentinas e Confetti

— 1> A V 1 I) * C. —

Avcnltln Rio Brnnro, 102.
(7.-*)

Encontro de autos
Foi á .Avenida Rio Rranvo. can-

to da rsia Santa Luiza. O .t-.tto 228
tinha, tim o;nniívjs da Kmpre?:*
Transporte Cotrmereio e Industria
ia. Choraram-se. L"nf e outro íi-
ca ram avariados.

O 2~S era conduzido peio çhzuf-
íc-isr Cândido Corrêa Machado c o
omr.ibus por A-.s-e*.is:o Baptist.i.

A poliua do 5° districto resi»-.rvjs:
c ca«o.

UMA EXPLICAÇÃO NE-
CESSARIA

Conforme publicaram alguns dos
jornaes desta capital, a " Societá
Ausiliari delia Stampa", associa-
ção composta de vendedores c dis-
trihuidores de jornaes e revistas,
foi alvo de ataques injustos na
assemblea da Associação Graphica,
realizada no ultimo domingo, 12
do corrente mez.

A bem da verdade, tomamos a
liberdade de explicar ás empresas
jornalísticas e ao respeitável pu-
blico, em defesa da "Societá" e
da nossa classe o seguinte:

i" — Sempre consideramos e
continuaremos a considerar, com
a máxima estima e respeito, a As-
sociação Graphica. Mas a diffe-
rença palpável dos fins desta_ So-
ciedade e os de nossa associação
de classe não nos permitte dar-lhe
qualquer solidariedade. A nossa
classe tem uma esphera de tr_ba-
lho muito differente da classe
graphica. De commum accordo
com us empresas jornalísticas,
compramos e vendemos jornaes e
revistas, por preço combinada-
mente estipulado, independente de
qualquer ordenado.

;• — Podemos garantir que ne-
nhum dos nossos associados faz
parte da Associação Graphica; só*
mente alguns vendedores avulsos
e adventicios, estranhos á nos*sa
Sociedade, ha dias foram arrola-
dos como sócios da citada Asso-
ciação Graphica, e achamos absur-
do que, por esse simples facto, os
dirigentes dests» Associação se ju!-
guem com o direito de immiscuir-
se em assumptos de nosso exciu-
sivo interesse.

3» — Os vendedores de jornaes
trabalham quando lhes convém, e
ninguém os obriga a comparece-
rem ao serviço todos os dias. R
se tal snecede. elles o fazem ex-
clusivamente pelo seu próprio
interesse.

4» — A ¦'¦" Ausiliari delia Stam-
pa". durante os doze annos de
sua existência sempre se entendeu
com os srs. proprietários de jor-
naes e revistas pacifica e amiga-
velmente, nunca idoptando medi-
das extremas ou meios violentos.
Esta linha de condueta, que está
disposta a manter, muito tem
agradado aos seus sócios. Os pa-
trões e o publico em geral sempre
dispensaram aos seus associados
toda benevolência, o que merece
o seu agradecimento penhorado.

5»  Nés, vendedores e dis-
trihuidores, vivemos de um com-
mercio livre e mutuamente resru-
lado de accordo com os interesses
das empresas jornalísticas e os
nossos. Vendemos os jornaes que
nos são fornecidos e não _ quere-
mos saber de greves ou coisa que
3 valha. ,

6»  O vendedor, sendo senhor
da seu trabalho c do seu dinhei-
ro, se o ha. descansa quando quer
c -orno melhor entende. Nenhum
vendedor de ponto ou distribuidor
obriga esses vendedores avulsos a
trabalhar diariamente. Cada um
delles vende a fosha quando o

qsier. ?e os srs. sócios da Gra-

phicã desejam obter o descanso
de um- dia por semana, procurem
consegsiilo por própria conta e
não em nome dos vendedores de

jornais.
Finalmente não é por esses pro*

cessos de ataques injustos e sem
base alguma a uma class- de tra-
baihadorts ordeiros e íerios. cor-
direitos adq-.:sridos cem longo? e
úteis «serviços, qae a Aisewnçic
Graphica r«i.iquis.ar£ 1 sympathu
uecessí-am á sua força. — A dnc

As próximas eleições esta-
duaes fluminenses

Os candidatos do Partido Repu-
blicano do Estado do Rio, á reno-
vação da respectiva assemblea são
os seguintes:

Pelo 1° dislricto — Coronel Ci-
cero Costa, coronel José Ferreira
de Aguiar, dr. Maurício de Cam-
pos Medeiros, dr. Fábio de Aze-
vedo Sodré, dr. Mario da Silveira
Vianna, dr. Domingos Cavalcanti
de Souza Leão Junior, coronel An-
tonio Francisco da Silva Leal, co-
ronel Mario de Azevedo Quintani-
lha.

Pelo 2° districto — Dr. Noel
de Almeida Baptista, dr. César
Nascentes Tinoco, coronel Joaquim
Saturnino Rodrigues de Brito, dr.
Benedicto Peixoto Ribeiro, dr. Pia-
tão Henrique Garcia, dr. Jaoquim
Marianno de Azevedo Castro, coro-
nel Tude Teixeira Portugal, dr.
José de Mendonça Pinto.

Pelo 3° districto — Dr. Raul
de Almeida Rego. dr. Constando
José Monnerat, dr. Sylvio da Fon-
toura Rangel, dr. Julio Vieira
Smith, dr. Francelino Leite Bar-
cellos. dr. José Teixeira Portugal,
dr. Raul Moreira do Nascimento,
coronel João de Moraes Martins.

Peto 4° districto — Dr. Galliano
Gonçalves Guimarães, dr. Leopoldo
Teixeira Leite, dr. Arthur Paulo
Souza, dr. Benjamin Francisco
Bernardcs, dr. José Monteiro Soa-
res Filho, dr. Francisco de Borja
Negreiros Modesto Guimarães, dr.
José Teixeira Lima, dr. Arthur
Leandro de Araujo Costa.

Pelo 5* dislricto — Dr. Mario
de Oliveira Ramos. dr. Adolpho
Ferreira dc Azevedo Sucena, dr.
Manoel Eloy de Andrade, dr. II-
defonso Brant de Bulhões Cãrvà-
lho* coronel Henrique José dos
Santos Nora, dr. Ranulpho Bo-
cayuva Cunha, dr. Aquila Rocha
Miranda, dr. Adolpho de Oliveira
Figueiredo, dr. José Maria Coelho.

As eleições serão realizadas no
dia 26 do corrente.

Já se pode usar brim

UM VIOLENTO INCÊNDIO
EM S. PAULO

São Paulo, 14 — (A. A.) —
Hoje, cerca das 17 horas, um vio-
leno incêndio irrompeu no predio
n. 87 da rua Conselheiro Brotero,
onde está installada a Companhia
de Industrias Textis.

O fogo, que teve inicio na se*
cção de acokhoados, quando ali se
iniciava os serviços da turma da
noite, dominou quasi todo o esta-
belecimento, destruindo as secções
(le cotonificio, lanificio e acol-
choados.

¦O pavoroso incêndio, somente ás
21 horas, foi extineto, ficando ain-
da no local uma turma de boirfbei-
ros ipara refresca, o entulho. A
ifsilirica está segurada em réis....
.(. ii7o:oooíooo., em diversas com-
panhias nacionaes e estrangeiras.

São seus gerentes os srs. José
de Azevedo iBarbosa e Armando
Bembex.

Ao local do incêndio comparece-
ram duas secções do Corpo de
Bomlbeiros, o dr. Augusto (Leite,
primeiro delegado auxiliar, e o dr. ,Candinho Filho, delegado do dis- jtricto, a quem ficou affecto o in-
querito.

Por oceasião do incêndio, fica-
ram iferidos Alcino Ribeiro de
Carvalho e Benedicto Cecilio, que

| foram soecorridos pelo dr. Luiz
Hcppc, da Assistência Municipal.

Míifínetnç a un!ca casa i"*ilOgUClUS, concerta, Amadeu |Desante; rua Marangua,pe, o. Tei. ,
C- 6l87. (5735)1

>mm *MBM» 4tpm |

QUEDA DE UMA BARREI-
RA NO RAMAL

DE SANTA BARBARA i
Devido á queda de uma barrei- \ra no kilometro C05, no ramal de ;Santa Barbara, esteve interrompi-

do hontem o trafego por mais de !
seis horas. Seguiu para o local o '¦
engenheiro residente da 5* divisão !
da Central do Brasil, com a respe- |ctiva turma de trabalhadores.

¦g_ft-<

A situação em torno dos boatos
que têm circulado de que está im-
minente um novo movimento sub-
versivo de caracter mais grave
que o anterior e tão grave quanto
o de que ,vcm sendo theatro a ci-
dade de Buenos Aires, não se moT
dificou ainda.

Continuaram as medidas pre-
ventivas adoptadas pelas autorida-
des, com forças de promptidão,
aliás, uma promptidão não muito
rigorosa.

As causas apontadas como pos-
sivelmcnte provocadoras do movi-
mento, são, segundo uns, e con-
forme até diz um telegramma de
Montcvidéo, as ligações entre os
anarchistas daqui e os do Prata,
e, segundo outros, os desejos de
protesto dos trabalhadores contra
a resolução do governo de em-
prestar dinheiro aos proprietários
de fabricas de tecidos.

Em todos os quartéis da Briga-
da Policial as forças permanece-
ram impedidas e promptas para
uma emergência qualquer, se os
boatos se tornassem em realidade.
Além disso, tambem forças fe-
deraes de terra e mar ficaram de
sobre-aviso, naturalmente por nie-
(lidas comfbinadas de defesa. Por
ordem das autoridades navaes ha-
viam ficado de sobre-aviso desde
ante-hontem o 'Batalhão Naval e
o Corpo de Marinheiros Nacio-
naes, sendo, porém, suspensa a
promptidão deste ultimo, hontem
pela manhã.

No Exercito, os boatos terroris-
tas fizeram que fossem postos de
promptidão o 30 regimento de in-
fanteria e o 12° batalhão de caça-
dores, estando, além disso, tam-
bem de vigilância no pateo do
quartel-general uma companhia de
guerra. A Central de 'Policia tam-
bem esteve guardada por forças
de cavallaria.

As autoridades nada affirmam
e nada desmentem do que se tem
dito por ahi desde hontem e to-
ma, entretanto, suas medidas.

Feio Cáes do Porto, aqui e ali,
encontravam-se soldados dc cavai-
laria ou de infanteria e principal-
mente na avenida Rodrigues Al-
ves, e, além dos soldados, muitos
gaurdas civis rondavam.

Nas associações operárias nada

havia de anormal — nenhuma re-
união, nenhum ajuntamento de
qualquer espécie. Dessas associa-
ções, ao_ que conseguimos apurar,
uma única tem uma assemblea
marcada e que deve reali z.ir-se
lioje, tratando de interesses so-
ciaes — a União dos Estivadores.
Uma outra, vae reunir-se ainda
sabbado, para tratar da situação
de mais ou menos 40 operários
que, em conseqüência do 1110 ;i-
mento recente, ficaram desempre-
gados.

O 0HI3PE. DE POMCIA EM
PALÁCIO

Sobre a situação coníerenciou
hontem com o sr. Delfim Moreira
o sr. Aurclino Leal, chefe de po-
licia.

A'_ saida do palácio, o chefe de
policia referiu-nos que o governo
está preparado para enfrentar
qualquer perturbação, e que ná>>
é exacto que o professor José
Oilicica esteja nesta capital.

a guarda orm.
Os boatos, com extravagância,

chegaram á creação de uma. re-
•volta imminente na Guarda Civil.'Essa noticia, entretanto, foi des-
mentida. =»

A rROMPTUUO DAS
PORCAS

A calma com que tudo correu
durante o dia de homem dctcnni-
liou fosse cm parte modificada a
promptidão das forças, continuan-
do as autoridades , policiaes, do
chefe aos delegados districtaes,
em continua vigilância.

Os agentes de Segurança acom-
panham de perto os agitadores
conhecidos. ,

EM S. (PAULO

São Paulo, 15. (A. A.) — So-
bre a greve, nâo têm o menor fun-
(lamento os boatos alarmantes que
ahi correm com relação a esta ca-
pitai. Nesta cidade reina a maior
calma possivel. não se tendo ve-
rificado, até agora, nenhuma per-
turbação da ordem publica, nem
factos qtte reclamem a intervenção
das autoridades policiaes.

O MOVIMENTO ANARCfflSTA
NA ARGENTINA m

ARMISTÍCIO

O trafego parcial dos bondes,
ú noito

Buenos Aires, 15 (A. A.) —
Os bondes recomeçaram a trafe-
gar parcialmente durante a noite.

Um manifesto da colônia
israelita aos argentinos

Buenos Aires, 15 (A. A.) —-
Os israelitas aqui domiciliados pu-blicaram um manifesto dirigido
aos argentinos, fazendo profissãode fé da adhesão ao paiz e ás suas
autoridades e pedindo para quenão sejam elles confundidos com
os elementos revolucionários e ins-
tando para que sejam evitadas as
matanças cotnmettidas por ocea-
sião dos últimos acontecimentos.
Normalisa-se a situarão em

Rosário
Buenos Aires, 15 (A. A.) —

A situação em Rosário tende a
normalisar-se e as demais informa-
ções aqui recebidas de vários pon-
tos dizem que as agitações promo-
vidas ipelas varias classes opera-
rias tem caracter pacifico.
Os grevistas pretendem tomar

armamento a nma delegacia
. Buenos Aires, 15 (A. A.) —

Está averiguado que a tentativa
<le assalto á 36" delegacia, effe-
ditada hontem si noite, pelos pare-
distas tinha por lim a posse de
numerosos fttsis e respectiva mu-
nição, que a policia alii tinha ac-
cumulado, para reprimir qualquer
violência, por oceasião da parede
dos operários de estabelecimentos
mctallurgircos da firma Vasana &¦
Filhos-..
O governo militar de lluenos

Aires
Buenos Aires, 15 (A. A.) —

Aiinnncia-se que o general Del-
lepiane continuará no cargo de go-
vernador militar desta cidade.

O estado de sitio e o Senado
Buenos Aires, 15 (A, A.) —

Hoje, á tarde, o Senado discutirá
o projecto sobre a decretação do
estado de sitio, para esta capital,
pelo prazo de 30 dias. Julga-se
que o projecto sirá approvado,
porque serão muito poucos os se-
nadores |ue votarão contía o
mesmo.
Os cliauffcurs voltarão hoje

ao trabalho
Buenos Aires, 15 (A. A.) -«-

Os " chauífeurs" de automóveis
resolveram voltar a o trabalho
amanhã, porém hoje, i tnrde, reco-
ineçará parcialmente o trafego dos
automóveis.

Prisão de nm escriptor
theatral

Buenos Aires, 15 (A. A.) —
Foi detido na cidade de La Plata
o conhecido escriptor theatral sr.
Gonzalez Castillo, cujas idéas anar-
chi/soas são sobejamentte conheci-
das.

esses dias serão empregados nesses o qne o governo fará no estado
serviços mais dc 200 mil prisionei-
ros de guerra.

GUERRA
Tropas britannicas em desfile |

pelas mus de Vienna

Londres, 15 (A. H.) — O cor;
respondente da agencia iRetttcr etn
Vienna telegrapha com data de 14 i
do corrente

dc sitio
Buenos Aires, 15 (A. A.)

"Hoje, pela primeira vez,
vez, em toda a historia, tropas
ibritannicas desfilaram pelas ruas j
da capital austríaca; onde vieram,
não como tropas de oecupação, |
mas para comboiar' um trem espe-1
ciai que veiu trazer aprorisiona-'
mentos do exercito britannico, na
Itália, á população esfaimada de
Vienna. Numerosos curiosos que

de linho
Devido ao seu preço caríssimo

não se podia usar hrim de linho;
agora porém como uma grande re-
clame do verão, a "Camisaria Es-
pecial" (Ouvidor 10S), de hoje
em deante, expõe á venda uma
grande partida de brim branco dc
linho. retalhando-a aos cortes, á
razão de "íco. o metro, artigo
qsir custava u$ooo.

E' o caso de se aproveitar a
oceasião. (6061)

¦¦ <«o> _¦>
O "Goyaz" vae substituir o

"Sergipe", em sua via-
gem aos Estados Unidos

_omo noticiámos ha dias. o
Lloyd Brasileiro tinha escolhido o
vapor "Goyaz" para trazr dos F.s-
tados Unidos uma vrande partida

ide pape!, destinada á imprensa bra-
j sileira.
, O "Goyaz" já tinha toda praça
[ tomada começava a recolher carga,
i quando o Lloyd's Register exigiu
j qsie elle soffresse repsiros de que ca-
I recia. '

CEni vista do oceorrido. o Lloyd
j Brqsileiro) de!il>rrot: substituir o
I "Goyaz" pelo "Sergipe" que teve
| ordem de rccefier toda a carga des
ninada aquelle.

A partida, porém, do Sergipe
j vae «er retardada pela greve ope-
I raria q;:e estalou em Nova York.

1
XX Congresso Internacional

de Americanistas
Sob a ' pr-siirtic.a do dr. Lauro

j Nfullrr, r-*:mr-<_-.à aTiamhi. a? * hu-
j ms da tarde, na seda da Socirdade dr
; Grr'8rrí|íh:3, o *Cg—ííé Orçsr.tsad-r-r"
i do XX Cni?gres*o Iutcniaci^uaJ àr
,..:.._-.-Sa:.

O MINISTRO DA FAZENDA
QUER CONHECER O

TRABALHO DOS FISCAES
O ministro da Fazenda, desejan-

do formar um juizo seguro sobre o
zelo e solicitude de cada um dos
agentes fiscaes do imposto de con-
sumo, recoinitieiidou ao Superin-
tendente da fiscalização que apre-'
sente os seguintes dados, relativa-
mente a casla um. nos dois últimos
annos separadamente:

1°, quantas notificações foram
feitas; si", qual o numero dc autos
lavrados; 30, quaes os processos
de sonegação que promoveram ; 4°,
qual a quantidade dc fabricas e
casas coiiimerciaes qtie tiveram a
seu cargo: 50, quaes as incuiiibcii-
cias especiaes que desempenharam
110 interesse do serviço a cargo da
Rccebedoria; 6", qual a cffectivi-
dade que tiveram na repartição e,
si ausentes do serviço, qual o mo-
tivo, additaiulo o superintendente
outros esclarecimentos que julgar
convenientes para o fim visado e
fornecendo esses dados sob a fór-
ma de um quadro, em que, »de
prompto, possam ser examinados
e confrontados.

jUM OFFICIO DO SR. UR-»
BANO SANTOS SOBRE A

DEFESA SANITÁRIA
DO PAIZ

Ao director geral da Sasidc Pu-
j blica o ministro do Interior en-

viou hontem o seguinte aviso:
i "Tendo providenciado para que
, seja incluído no credito que ainda

terá de ser aberto para soecorros
| públicos a importância de réis
I 20:78..$..oo, relativa ás contas que

acompanharam o vosso officio nu-
I mero 32, de 6 de janeiro corrente,
j cumpre declarar vos o^te todos os
I portos em oue essa directoria tem
I representantes devem achar-se ap*
] parelhados para a defesa sanitária'¦ 

do paiz em qualquer emergência,' não se podendo coihprehender que
I tal apparelhamento constitua uma
j despesa extraordinária a ser custea-
I da por créditos destinados a soe-

corros publicos.
Determino, pois. que essa dire-

1 ctoria geral providencie com ur-
; gencia. afim de ser orçada a des-
! pesa a realizar, com a acquisição
' dé todo o material que se fizer
| necessaiio para que se torne effi-

ciente a acção das insjiectorias de
ssaude dos portos dos hstados."

UM CASO DE FôRO IN-
TERESSANTE

Porto Alegre, 14 (A. A.) (Re-
I tardado) — Um caso interessante
I está occiipando agora o noticiário
: dos jornaes desta capital. Trata-se

do seguinte: o sr. João Gay. de
I nacionalidade italiana casou-se. na
j Republica Argentina, com d. Toa-
, quina Trespaille. de nacionalidade', franceza, isso ha muilos annos.
j Mudando-se depois para o Brasil.

fixou residência nesta capital, em'companhia de sua esposa. Agora' o casal resolveu divorciar-se. Sur-
| gia porém uma duvida sobre a lei
; a que_ deveria o casal recorrer: se
i á italiana, ã franceza. á argeitir*
i ou á brasileira. Por outro lado tr—
I tava-se de saber qual a justiça com-' petente para resolver o caso: se
I a_ federal ou a estadoal. O casal
| Gay. por seis advogado dr. Raphael' Tiburcio de Azevedo Netto recor-

reu então á lei italiana, que á dl
nacionalida fe do marislo e â justiça

Na municipalidade, o major Be-
thel, commandante-da missão mi-
litar junto aos prisioneiros de
guerra britannicos na Áustria,
apresentou os officiaes inglezes ao
burgo-mestre da cidade, o sr.
Weiskirschner.

No decorrer de uma breve alio-
cução, o major Bethel disse que ti-
nha sido encarregado de cominum-
car ao governo austríaco que esses

! federai. O dr. José Sampaio, juiz
j srcciosral. julgando a j-.:stiça fede-
! ral competente e acceitando a lei
j italiana para rezer o caso em ques-J
| tão. decretou o íísvorcio c^iiiy e
[ recorreu ex-officio, t»ara o Supre-
1 j o Federal.

Ai opinião do "Daily Chroni-
cie" sobre a situação na

Europa Central

Londres, 15 (A. H.) — O Daily
Chronicle, eommentando em ijm
editorial a situação internacional,
diz que as desordens na Europa
central estão ainda muito longe de
terem attingido ò ponto culminante.
A situação é, na realidade, muito
mais seria do que o publico ima-
giiia. Os aluados devem, portanto,
exigir o direito de oecupar na Al-
lenianha todos os pontos estrategi-
cos.
Os serviços de aviação e aeros-

tação marítimas da Prança
Paris, 15 (A. H.) — Uma nota

distribuída pela Agencia Havas dá
a conhecer o estado actual e os
serviços de aviação e aerostação
marítimas da França.

A 'França dispunha, antes d»
guerra, de oito apparelhos e de
ipessoal representado por 208 ho-
merrs. Em novembro de 1918, jà
attingia a 6.740 o numero de ho-
mens empregados nesse serviço. Os
balões dirigiveis e captiros, que
não existiam antes da conflagra-
ção, ocetipavam naquellá 'data, res-
pectivamente, 2.657 e 1.472 ho-
-tiens.

O material de aviação cra com-
posto de oito apparelhos, ao passo
que no referido mez dc novembro
a França contava 1.254 machinas; ,não havia dirigiveis c, naquellá da-1
ta, 56 desses apparelhos funecio-
nayam; nenhum balão captivo pos-
suia a França e já eni novembro
de 191S havia 200 balões.

Dc 1° de novembro de 1917 a i*
dc novembro de 1918, os appare-
lhos de aviação, dirigiveis c balões
captivos empregaram cm serviço,
respectivamente, 70.700. 13.152 e
29.238 lioras. No mesnto periodo,
os aparelhos de aviação .percorre-
ram 2.721.670 e os dirigiveis
103.O7O milhas.

Por 285 vezes suecessivas os sub-
marinos allemaes foram descobertos
pelos observadores francezes c em
<uiasi todas essas vezes foram ata-
cados pelos apparelhos que os ha-
viam descoberto.

Um projecto de homenagem
especial ao presidente

Wilson
Paris, 14 (A. H.) (Retardado)—- O deputado Daniour annuncia.

no "Journal", que vae pedir hoje
á Câmara que seja deroitado exce-
pcioiíàlmente o seu regimento in-
terno afim dc poder receber em ses-
r.ão o presidente Wilson.

O deputado Daniour iftz que es-
ta manifestação anniquilará certa
propaganda que está sendo feita
tendendo a feriv a grande força
moral constituída pela união inti-
ma dos 'Estados Unidos e da
França.
As questões da Rússia, do

Montcnegro e da Sltivoiiin
adiadas

Parir, 14 (A H.) (Retardado)
— Informa-se que o Conselho Su-
rerior de Guerra inter-alliado, queaqui esteve reunido, resolveu adiar
a solução das questões da Rússia, „,„ m; nS h ;do Montenegro e da Slavonta oue ra outros Hccnciados, uma vezforam «subníettidss a sua aprecia-
ção.
O novo eovernndor militar da

Dnlniacia
fndres, 14 (A. H.t (Retarda-

do. — Sabemos qsse o general ser-l
vio Milosh Vascifch nomeado go-
vernador militar da Dalmacia. che-
pou a Spalato, onde .is tropa**, ser-
vias desembarcaram em meio de
grande enthusiasmo por parte <Ta
população.
A Itália recupera quantias to-

madas pelos austriacos
Roma, 15 (A. A.) — A Itália,

por intermédio das suas autorida-
des militares continua a rrha/era;
quantias que havia perdido nos
bancos e de que se apoderaram, no
começo da guerra, os austriacos.
A Áustria entregou, hoje, ás au-
toridades italianas nm bilhão de
libras, quantia de que s; liavia apo-
derado, em Trento e Trieste. Essa
grande quantia havia sido trans-
portada para Vienna. logo no prin-
cipio da guerra.
A França cogita de sua desmo-

bilisação militar

Paris, 15 (A. A.l — O gover-
no. tendo çm vista a situação
actual do p^ii e a necessidade de
desmobilizar, com a prc^-.eza exi-
gida prias ciraimsiarcias do mo-
r.ienso. providencia no sentido de
que essa medida se re.lize sem
os prejuizos decorrentes da pressa. Tiro
com que. outros paizes. está sendo
feita a mesma desmobiliszação.

Preoecupa. tambem. o espirito do
governo o erande nssmero de nri-
ssoneiros existeme. Está resojvido.
nesste par-.icssiar. qne os prisionei-
ro* mímicos sejam empregados
em trabalhos, nas zonas devastadas
ps»ra recor.strjcçsies .. ciâ-de. For

Sabe-se que o governo, mesmo de-
pois de decretado o eslado de si-
tio, não restringirá a liberdade de
imprensa, porem expulsará todos os
estrangeiros que forem julgados
perniciosos á ordem publica,

tai-1A correspondência entre T?ue-
nos Aires e MontevidC-o

é mantida pelo governo
uruguayo

Montcvidéo, 14 — (A. A.) —
(Retardado) — O Correio do Uru-
Rtiay continua mantendo o servi-
ço de correspondência com Buenos
Aires, por meio de vapores que o

se premiam nas ruas, dispensaram I 
B0vernop poz á disposição. A acção

aos soldados britannicos uma re-, do governo uruguayo nesta emer-
ccpçao bastante cordial seni tel-a,! ia tem raorecido Bcrilcs ap.
todavia, acompanhado de demon-; f.]iU1S05
straçoes. I As xístas negras do maxi-

malistas
Montcvidéo, 14 — (A. A.

(Retardado — O sr. Virgílio Si.nl-
pognaro. chefe do serviço politico
da policia desta capital, declarou
ao jornal "EI .'Plata", o seguinte:"Nós aqui não temos perfeito so-
nhecimento de tudo o que sc pas-
sou em Buenos Aires, onde tam-
bem foram apprehendidos do-

aprov sionamentos eram enviados | c,,mentos e listas de personagensa titulo tlc favor, pelo general con-1 qne esjtavám destinadas a sücctim-
dc de Cavan, commandante em bir por obra o maximalismo".
chefe das tropas britannicas na
Itália, em razão de terem o exer-
cito e o povo austríacos, ao con-
trario dos allemaes, tratado, dc um
modo geral, com consideração, os
prisioneiros dc guerra britannicos.
Disse que esses alimentos eram en-
vindos para soecorrer as mulheres
e as crianças, pois que o exercito
britannico desejava poupal-as o
mais possivel aos soffrimcntos da
guerra. iEsscs aprovisionamentos
compõem-se. em proporção relati*
vãmente importante, de leite e as-
sucar, afim dc poderem assim ser
soecorridas as crianças.

Conctilindo, o major Bethel dis-
se que deviam entrar ainda mais
dois on 'res trens com .grande
carregamento de provisões, deven-
do brevemente chegar a Vinna va-
rios milhares dc toneladas dc se-
mentes, contra natural pagamento
por parte das autoridades austria-
cas.

Accrcscentoti que havia estado
em Laibach, onde concluíra uni
accordo com os yugo-slavos, re-
lativamcnte á passagem desses
trens alravéz o seu território.

Falou em seguida o btirgo-mes*
Ire Weiskirschner, que exprimiu
no nome da cidade dc Vienna os
mais sinceros .-iRradeciinentos aos
generaes britannicos pelos vive-
res que acabavam de chegar no
momento mesmo em que a situação
alimentar era extraordinariamente
critica, não tendo Vienna senão
farinha para quatro dias apenas".
,A desníohilisação effectuada

no exercito italiano
Roma, 13 (A. H.) — O cor-

respondente do "IMessaggero" jtin-
to ao quartel general do Exercito
Italiano teve oceasião de conver-

maximalistas russos presos
pela policia uruguaya

Montcvidéo, 14 — ('A. A.) —
(Retardado) — Por terem organi-
sado associações tendentes a alte-
rar a ordem, pela propagação das
idéas maximsilistns, foram _ presos
tincoentas indivíduos, quasi todos
russos, que professam idéas bolsbe-
vikista.

Está iminineiite a detenção de
outros elementos conhecidos por
sustentarem as mesmas doutrinas.

Esses individuos serão todos pro-
cessados dc accordo com o Codi-
go Penal.

.-Sabe-se que os indivíduos que se"?cham presos, agiam de accordo
com os maximalistas de Buenos
Aires e do Brasil. As autoridades
policiaes conheciam o funcciona-
mento de alciuis "soviets", presi-
didos »por individuos que sc dizem
de nacionalidade russa.

O qtse mais tem sunprchendido
as autoridades é a sgrar.de quanli*

í dade dc dinheiro encontrado cm
poder de todos os individuos que
já acham presos.

A população applaude a attitude
c as medidas dc previsão tomadas
pelos ipoderes publicos.

Breve será consiiltiido um "co-
niilé" civil para cooperar com as
autoridades locaes na acção con-
tra os inimigos da ordeni publica.
Um donativo da Companhia

Anglo-Argentina de
Tramvfays

Buenos Aires. 15 — (A. A.) —
A Companhia Anglo-Arp-entina de
Tramways offcreccu a quantia de
5.000 pesos para r. subscripçao a
favor dos soldados, bombeiros

sar com o general Radoglio. que policiaes victimas dos últimos dis-
lhe declarou que o alto commando . turbios.
italiano desmobilisára qoo.000 ho- J q projecto de estado de sitio
mens no periodo dos últimos dois, _ _

no Senado
Buenos Aires 15 — (A. A.) —

que cra a Itália o paiz da " Enteri-1 O Senado foi convocado para se
te" que alé agora desmobilisára reunir em sessão esta manhã, afim
e:si maior escala. A nossa desmo-1 de discutir a» decretação do estado
bilisação, disse o general Radoglio, dc sitio, por trinta dias. cujo pro-
não se limita aos soldados, mas ; icto foi approvado pela Câmara
abrange tambem o material, e lo-: dos Deputados, hontein. por 63
«o que a paz fõr assignada, a Ita- \ votos contra 5.
lia adiantar-se-á ao que fizerem j 

-'l,a Nacion" diz poder affirmar
todas as outras potências, no to* ! q,ie o Senado não approvará o re*
canse á restituição dos soldados a | ferido projecto emquânto o Poder
suas familias. Isto bastará, pare-1 Executivo não justiiicar a sua ne-
ce-me. disse o general para des- cessidade.
mentir os boatos de que até ser _em.Pal nclleplnne. deseos-concluída a paz desejamos garan-j *c,"««" "c" *"•"•«-• <•«¦.--,
tirnos com forças armadas supe-, toso, pede a sua^exoneração

(A. A.) —

timos distuifluos. Parece que
acham implicados nesse plano, uns?
enfermeiro, e uma enfermeira dc:<
referido hospital.

O movimento paredlstas 110
rerú

f.imo, ij — (A. A.) — Toda.
as proclamações lançadas pelos pa«;
redistas a favor da suspensão ge-
ral do trabalho são redigidas e»
termos violentíssimos,

lA policia matou um individuo
que pretendia destruir por meie
da dynaniite a linha da estrada de'
ferro para CallAo.

'O governo mandou fechar a re«
dacção e as officinas do jornal
opposicionista "El Tiempo".

Os paredlstas repellldos em
vários ataques

Lima, 13 — (A. A.) — Os pa-
redistas tentaram penetrar no1,
quartel do Arsenal., sendo diaper-
sos pela cavallaria.

Tambem tentaram penetrar nos'
conventos da Trindade e (Encarna--
ção, sendo rupcllidos pela policia.

Apesar da vigilância da (policia, 
'

os paredistas lançaram fogo á ea-
tação da 'Estrada de .Ferro Cen-,';
Irai dç 'Callsio, que, cm parte, foi
destruída pelo fogo.

10 governo anuncia que dispõe'
de forças sufficientes para paraly-
sar o movimento iparedista. e fazer»,
cessar todas as violências.
O dia de hontem transcorreu'

calmo
Buenos Aires, 15 — (A. A.) — I

O dia de hoje transcorreu, niaii
ou mienos, calmo, em relação aos
quatro últimos.

Eslava marcada para hoje a dis ,
cussão, no Senado, do projecto qui jaulorisa o governo a declarar o es-
lado dc sitio, já npiprovado pelí |Câmara dos Deputados.

A minoria, porém, daquella Cisi
do Congresso, não conseguiu leva? |á discussão o alludido iprojecto. .
Para isto foi convocada, novamen-
te para amanhã, unia outsrà sessão ,
A imprensa vespertina, commen.
tando esse facto diz que, o alludide
projecto não encontrara no Senado a
mesma acceitaçijo que teve na C».
mara, uma vez que a maioria st.:
recusou a ocoupar-se do assumpto
tratando, porém, de outros, de re- ,
lativa importância. iE' apiniSi .
corrente que os senadores inter-
pellarão o dr. Gomcz. ministro dt
Interior, sdbre as razões da neces "
sidade da declaração do estado d.
sitio. Sem que essas razões sati9 '•
façam á opinião parlamentar n< ¦
Senado, o projecto, certamente
não passará.
Alistamento de conscriptos n«

Exercito
Buenos Aires, 15 — (A. A.) — 9
Continuam os conscriptos a st

alistar nas fileiras do exercito .
para que íoram chamados.

O praso marcado para a apre
sentação. na convocação -feita dal
classes de 1896 e 1897, terminar,'
hoje, á meia-noite.

A essa hora, talvez, já se te
nham apresentado todos os reser
vistas que sc acham coinprehendi
dos nesse chamado, tão 'grande é .
aíflitcticia e a prestesa com que si
tèm havido nesse assumpto.

O ministro da Guerra em
visitas

Buenos Aires, 15 — (A. A.) —
O sr. Moreno, ministro da Guerra
percorreu hoje as -irincipaes rua'
da cidade, alpreciando a disposiçãt 1
das forças. Ao meio-dia, s. cx
percorreu todos os postos de con
centr.ição de tropas, mostrando-si
satisfeito com a ordem que ob ;
servou.

Terminando a sua visita, s. ex.,
regressou ao Ministério, onde teve -
demorada coniterehcia com vario'
officiaes do seu estado maior.

A greve parece extinetn
Buenos Aires, 15 — (A. A.) —'

Parece efinitivamente extineta í
greve geral, deante das resoluçõeí '
tomadas pelas diffcrentcs associa-
ções operarirns, Delegados dai
federações Regional, Operaria, Ma-
ri ti ma j Ferro-carrücira c os Ope
rarios Navaes, solicitaram, en .
grupo, uma entrevista ao dr. Hip .
polito Irigoyén, presidente da Re
publica.

iN«:ss:i entrevista os delegadoi
operários se dispõem a declarar a
s. ex. (pie estão 110 propnstio de
pór (ermo ao movimento.

Os referidos delegados serão,
talvez, recebidos amanhã.
Corporações operárias recusam

adhesão á greve
Buenos Aires, 15 — (A. A.) —

La Fraternidad Operaria recusou*
se a aprqveitar-sé da opportunida.
dc para apoiar a greve ferro-via-
ria.

A Federação Ferro-carrilera, que ¦
hontem, a havia decretado, deci*
diu desistir do seu propósito.

Desse modo, de todas as greves
existentes, s»á resta a greve par-
ciai dos operários marítimos.

Sltppõè-se que os operários inte-
ressndos 110 movimento grevista,
abandonem o terreno, devido á in-
terferencia dos elementos anar-
chistas que procuram desnaturar os
motivos que determinaram a pa-
rede.

Livre das perturbações deeop-
rentes da greve, o governo poderá,
sem diflictildade, impor a ordem
cm todos os domínios, da activida-
dc nacional.

riores ao qsie as nossas necessida-' Buenos Aires 1-
des exigem, de sorte a estarmos 1 Al_nuncia.se que 0 generli De\h.
preparados para a eventualidade L jane solicit0H a 5U1 exoneração dode i.ma guerra com os yugo.sla- 

j íommlindo m._itar da cidade, por
I se achar desgostoso cora as devas-
I sas feitas pela secção de investiga-
1 ções da policia, de iniciativa pro-
1 pria. quando o referido general já
i liavia conseguido que as demais
í classes de trabalhadores voltassem' ao trabalho,
ds paredistas ataram a 34'

delegacia de policia, sendo
repeliidos

Buenos Aires, 13 — (A. A.) —

A 5" REGIÃO REGULARISA 
! "^item. .\ noite numerosos pare*

n ronvcí-niciiTo distas armados dc revolvers e de
O FORNECIMENTO ! .carabmas Winchester, atacaram 3

DE MUNIÇÃO AOS ATI- í ^' del«*aci. da policia. Travou-
DAnn*DP«. ríVlC íe cerrado tiroteio entre os atacan-
KAUUKt- ClV Io 1 tes e os soldados que guarneciam a

Afim de ficar a Inspeciona do delegacia. O tiroteio durou cerca
habilitada a fiscalizar o de mais de meia hora. tornando-se

gasto da munição gratuita forne- necessário pedir um reforço mili-
cida aos instruetores das socieda- tar e fazer uso de uma metr.t-

Houve vários mortos e

Fó compra ba*
rato e ?ó se veste

e l e gar.trmente
'.¦¦:*m tem a feliz*
tembrança de ir á
GUANABARA
Rua Carioca. 34.

(104c)

lhadora.
feridos.

O comms5s>ari(

des de tiro. estabelecimentos de
instrucção e associações, o inspe.
cior da 5* região deu ins-nirções. O commssario de policia,
de modo a não ser indevidamente • RuffeJ, descobriu jm plano de as-
excedida a dota»;ão correspondente. salto ao Hospital Rar.ios Mejia,
a cada um dos estabeiecimeatos ou j onde se_ encontram em tratamento
sociedades. } stiitn individuos feridos aos cl-

Feio mundo photographico
Vimos no saguão do Jornal do

Commercio o 1" quadro que os
auxíliares acadêmicos da Assis-
tencia Publica mandaram confec-
cionar .1 guisa dos congeneresque
aí escolas superiores organizam
em dezembro ou janeiro.

Foi uma lembrança feliz a desses I
moços, maiormente porque soube-
ram escolher o artista csxecutante.
O quadro saiu do atelier do Photo
Brasil ali. da rua 7 de Setembro
n. 115, 1° andar, muito conhecida
da sociedade carioca, • que já se
acostumou a vér na referida casa,
o ponto protocolarmente obrigato-
rio, onde se devem mandar exe-
cutar, os trabalhos que se quei-
ram perfeitos e chies. (73S°)
"ILLUSTRAÇÃO

PORTUGUEZA"
Está em distribuição o n. 668

desta bella revista, tão querida do
nosso publico, e que pôde ufanar-
se de ser uma das melhores que
vem da Europa. Insere magnifi.
cas gravuras sobre assumptos por-
tUEuezcs e estraneeiros.

um pedidÓVe^habeas».
CORPUS" «

Foi hontein julgado pelo Supre-
mo Tribunal o "habeas-corpus"
impetrado pelo advogado dr.
Heitor Lima para não ser impedi,
do de intervir originariamente em
feitos em que seu tio, o desem-

bargador Celso Guimarães, da Cõr-
te de Appcllação, funecionasse
como juiz.

Motivou tal pedido ter sido o
paciente varias vezes impedido
de procurar em taes feitos _ pelo
próprio desembargador seu tio.

O Tribunal unanimemente con-
cedeu a ordem solicitada por con-
siderar que taes incompatibiUda-
des estão previstas claramente no
Código Civil que revogou o dif*

[ posto no Dec. 9*-t>3.

o sorteio"
D'A EQUITATIVA

Realizou-se. hontem. na sede so-
. ciai d'A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil, as 3 horas e 30

I minutos, o sorteio das apólices sor-
teadas em dinheiro, em vida dos
segurados. As apólices sorteadas

I foram de scsurfcdos desta capitale
dos Estadcs. O acto foi celei^do'com a presença de grande numero
de segurados e do dr. ODavid Cam-
pista Jsaiior. fiscal de seguros,
sendo o trabalho do sorteio dirigi-
do pelos representantes da icn.
prensa.

i
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CALUNIOU MAS VAE SER
PERDOADA

II.-I tempos foi ;,|„',-,,r,,t.„l,l 1.1111,1
queixa crluic -nn primeira vara crlitil-
nal contra D. Cialiriclla Kugciila de
.Lemos.'

O qiieUoso cra o ar, Joae Bruno
IsNline».

Ambos moravam em raqueta.
NSo «ahcinos porque carga» d agita
d. Galiridla amlava ia diter nor

todos os recantos da romântica ilha
ua o sr. Bruno Nunes "era ura tra-

tante e nfio tinlia caracter". O que
certo é que o sr. Bruno foi a Jul-

zo e, pnr seu advogado dr. Gomes
At Matos, apresentou unia queixa cri-

¦ Processada a queixaa quercllada foi
lff>pronunciada e, liontem, fcondemnada
.Ç',pbr sentença ilo juii dr. Auto For-
!>) tes que nüo podendo deixar dc fa-
jLv'j.cl'0, condemnando-a a tres mezes de
H prisüo, apiiella, no filial da sentença,
BW-Jhra as qiiulidadna liumatiitfiíiaa do

, qiicrelante dizendo:
v1; "Resta agora ao qucrellante, que vc

íí pelo desaggravo judiciário de que lan-
;çou mSo continuarem a sua boa fama

f?f e reputação a merecer o respeito e a
!j"> cçnsfderaçSo do conceito publico, nlio
Hfièrrrtlttlr que a qtierclada, senhora já
fçíacatirunliada pelas contraricd.idcs do
$íproce»so c pelo peso da edade, tenha
fii. novos abalos moraes c outros prejui-
4,'iw» materiacs"
% v.X mmtJt) «<&»¦>&¦

| 
"Revista Contemporânea"

W- Publicou-se hontem mais um nu-
|* itjero dessa conhecida revista, que
íf/traz a interessante eollaborauão do
.'.-/'costume.

f^^ É perigoso
descuidar-se de

TOSSES

BRONCHITESJ
e demais affecções

| do peito ou dos pul-
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Mixtos casos de tisica
começaram assim.
É econômico tratar-se
iramediatamente des-
sos males com o mel
íiar medicamenta,^ a

Emuisão «3a Scott
A<,f* (de Puro Oito de

£?$! Figado d-a
|| í Bacalháo com
xfflji*- Hypophoaplútos)

(8027)
sisasfis1

[ij
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DATAS INTIMA!?
ií. IFesteja liojc o seu primeiro an-
fcniversario a galante Aydie Si-
^'.queira -Lemos.
Kter*-!— Passa hoje o anniversario
ífehalalicio dc d. Carlota iRodrigues
^Pinheiro Berna, esposa do archi-
¦ teeto professor João I.udovico
%-Mário Berna, da Escola Nacional
.. de 'Bellas Artes.

;.. —;— 'Completa hoje mais um
f;'anniversario natalicio o coronel
«"Américo Ávila Brum.

•—:— Faz annos hoje o estima-
•jdo sportman Alcides de Figueire-
S,v.do IRocha, sócio do Sport C. 'Rio
5; de Janeiro, onde conta grande
.| numero de amigos,, c funeciona-
c rios da Contabilidade da Estrada
I; de Ferro Central do Brasil.

—:— Passou hontem a data ija-
b.talicia do dr. Nelson da Silva
íi: Campos, estimado almoxarife da
í Prefeitura de Nictheroy.

O dr. Nelson, que oecupa, em
I .commissão, o cargo de secretario
f do prefeito daquella cidade, foi
lí. muito felicitado pelo dia festivo
I de lhontem.

; —:— Fez annos hoje o sr. Al-
fredo Corrêa da Silva, do com-

!'¦'' mercio desta praça.
—:— Completa hoje mais um

;* anniversario natalicio o sr. Wal-
fl demar da Silva Amaral, muito co-

1 nhecido nas rodas sportivas.
—:— Faz annos 'hoje o sr. José

(./'Bernardo de Martins Castilho, ge-
frente da Mutualidade Catholica

Brasileira.
.-'. '—:— A professora A. Amalia

. Estcphania Pereira de Castilho,
esposa do sr, José Bernardo de
Martins Castilho, festeja hoje seu
natalicio.

—:— Festeja hoje o seu anni-
versario natalicio a senhorita Su-
zana 'Dantas de Oliveira Santos,
filha do dr. Epipltanio de Oliveira
'Santos, professor da' Escola Nor-
mal.'" —:— Faz annos hoje a menina
Zuleika Guimarães, filliiuha do
st. Zacharias Guimarães, íunecio-
nario da Alfândega.

* * *
CASAMENTOS

Realiza-se hoje o casamento -da aen-
:; tll senhorita Wolfgaiiça Cordella

, Storino, filha do funecionario < apo-
sentado da Repartição dos Tclegraphns

Francisco Paítlo Stoiino e da prbfcs-
.'sora catbedratiea d. lisníeriíi Leal

Storino, com o iu tenente da Ar-
gritada í/ttoiano Alvares de Azevedo.
.,;0 acto civil .será á 1 hora da tarde,'ria 

residência do tenente Álvaro Uar-
bosa Lima, sendo padrinhos dá noiva

,1a

neral, como herdeiros do mesmo; foi
despachado á tliesourana, quanto ao
funeral, e á commissão de syndican-
cia. quanto ao auxilio de luto.

O conselho resolveu consignar «ia
acta dos trabalhos um -voto de pezar
pela morte do sócio ^benemérito Ma-
noel dos .Reis, c outor dc regosiio pelo
anniversario do sr. 'Luiz iMotta, que
lia muitos annos exerce n thesoura-
ria. O sr. Motta agradeceu.

Depois dc realizada uma collccta cm
favor da Caixa de Caridade, foram en-
cerrados os trabalhos.

* * *
FALLECIMENTOS

B.VR0NEZA fflí TRIÍS .SIÍRROS —
A distineta senhora, que falleceu nesta
cidade c íoi ante-hontem sepultada no
cemitério de §, João Haptista. era
uma das mais altas representantes da
sociedade do antigo regimen.

Nasceu nesta cidade, a 17 dc dezem-
bro de 1848. 'Era filha do commenda-
dor Toão Diogo TTartlcy e de d. Isabel
,If. dc Britto Hartley, familia da mais
elevada consideração social.

Ligando a sua existência á do dr.
Annibal Antunes Maciel; de .distineta
familia sul íio-granúTense, da cldnde dc
Pelotas, foi residir naquella então pro-
vincia, onde veiu a ser idolatrada por
todos que delia se acercavam.

Duas familias respeitáveis assim se
cntralaçaram, porque o dr. Annibal
Maciel era tambem uiri typo dc homem
culto do seu tempo.

.Ajudante de ordens dos grandes ge-
neraes brasileiros conde de Porto Ale-
gre c Duque dc Caxias, durante a
guerra do Paraguay, onde íoi ferido
em combate, conquistou o dr. Annibal
(Maciel glorias e benèmerenciá; que o
imnerador d. Pedro II galardOoti, con-
eedendo-lhe o titulo de barão de Tres |
berros. ;

Denois da guerra, o 'barão de Tres |;S êrrns continuou a residir na cidade ;
dc Pelotas, onde n prestigio do seu ,
nome, de sua fertuna e de seus me- |
ritos deu-lhe posição de destaque 110 jPartido Liberal. i

Não 'lia naquella cidade '•¦ qv.em nãn !
conhecesse a barcv.ieza de Tres Serros, ,
quem não a estimasse, pelas suas vir-
tildes, pelo seu grande e generoso co-
mção, pelos seus elevados dotes de es-
pírito.

O nome dos barões de Tres Serros
eská ligado a todas as instituições pias
e uteis de Pelotas, onde a familia 'Ma-
ciei occünoii sempre posição da mais
notável dí^tincçíío social.

Tlepols do íalleeimento do seu ma-
rido. a baroneza dc Tres ferros "nH^n
no Rio, onde se conservava largos pe-
rindos de tempo, no seio da sua fa-
milin e das suas rclacõeV e onde yçiu
a fallecer. afor*», cerrada *}o respfito
e da venerncão de todoá, deixando uma
numerosa descendência, educada nos
princípios quç lièrdará dc seus paes. e
f,ic foi encontrar tambem na familia
do marido.

—:—Falleceu hontem, pela manhã,
o dr. Joaquim Canuto dc Figueiredo,
advogado do Banco do Brasil.

O enterro rcaliza-se boje, ás q ho-
seus progçnitores o .0 1". tenente da r sa:nilo dj residência dn fallecido,
Armada Oswaldo Ostns Storino e do' _ „ . . ,
noivo o sr. Walfrido.de Parla. A 4 n,a Bom Pastor n. c.., Fabrica das
cerimonia religiosa terá louar, ás 2. Chitas, para o cemitério de S. João
horas da tarde, na nulrU do Kiigenhõ jj^iitlstiiVelho, servindo de padrinhos da noi- '' '_,. .

. vi, n tenente Álvaro Barbosa Lima c —:— ralleceu ,
do noivo r, coinmandante I Macem. ,1. Francisca de Alçant

Uma discussão na
Academia de Bellas

Artes
Deu-se liontem um pequeno con-

ílicto entre pintores que podia to-
mar serias proporçSes se 1180 tfojse
a rápida inlervenfílo de uni aliali-
sado critico dc arte ijue desfez o
lamentável equivoco que dera ori-
gem ú acalorada discussão. Dois
uos nossos mais reputado» artistas
tinham concorrido uo concurso da
illustração de varias revistas ca-
riocas e disputavam o prêmio para
os seus respectivos desenhos.

E' claro que calmamente aguar-
davam a decisão do jury. .líepentl-
nainentc porém, sem que se -conhe-
cesse o motivo, originou-se entre
elles uma acalorada discussão.

!^ão seja tolo I... A minha
capa é muilo superior!...

Superior a minha!... Basta
olhar para o cstylo !...

—Qual o oue '..'.. A minha está
muito mais bem'feita !...-

Ora bem feita ! 'Não tem re-
sistencia para a mais leve ana-
lyse !...

.— A sua é que não merece a
mínima atténção do publico !...

Verá que ninguém olha para«,-lla !,..
Verá que a sua, é logo posta

de parte I...
Não seja idiota !,.
Idiota é você !... IJ nesta al-

tina, quasi se atracaram quando o
presidente do jury, interveio di-
zendo: calma meus senhores 1 Os
seus tr.-ihalhos são ambos optimos.
No entanto acho bom aguardar a
decisão do jury!.., As suas ca-
pas hão de figurar na npssa gale-ria e serão apreciadas pelos edito-
res com devido critério.• — Mas quem está tralando dis-
so ? disse um dos contendores.

Pois os senhores não estão
discutindo por causa das capas il-
lustradas que cxposerain no con-
curso ? Não sr., diz o qutro 1 eu
teimava que a melhor capa de boi-
racha c a minha, que comprei a
bordo quando vim da Europa I

E eu insisto que a minha,
apesar de ser nacional, e comprada
na casa Schayé, da avenida gomes
freire numero dezenove, uão tem
receio de se collocar ao pé até das
melhores estrangeiras.

Homem ! Eu acho que você
tem toda razão,, disse o presidente
risonho I A minha tambem é do
Schayé, e é esplendida !...

(8055)

mmmmamammmaaammmmmmmmmmmtmtama^amamimmaammmmmimmam^^  m int.

sxpOo as mais bellas e finas
roupas brancas para senhoras,
pelos preços mais baratos da
cidade.

Sede bemviniias
d

hoje Bklk mmmmmmmm hoje
Mc ALLISTER

O sorriso do uma creança ttetn, por vezes, o mágico condâo
de Kumanisar as próprias feras.

rAlilMUMLinueraB"

C «053
Largo de S. Francisco

NAS SOMBRAS DA NOITE

O desordeiro "Chico Tenen-
te" é traiçoeiramente

ferido a tiros ,.
Noite fechada. Pela deserta rua

Cachamby, illuminada apenas pela
luz moribunda, • de escassos Iam-
peões, seguia, dc regresso á casa,
ali mesmo, o desordeiro " Chico
Tenente", typo audaz, temido e
destemido. ,Num ponto mais som-
brio, "ao dobrar uma curva, um
desconhecido, pelas costas, alve-
jou-o cam um certeiro tiro, que
se lhe alojou na cabeça.

Embora gravemente ferido," Chico Tenente" procurou se-
gtlir seu aggressor, que se précipi-
tou numa fuga louca. Faltaram-
lhe, porém, as forças e elle ba-
queou por terra, preso a uma lie-
morragia abundante. *

Momentos depois, um popular,
passando pelo local e vendo-o cai-
do, ensangüentado, communicou-
se por um telephone, com a policia

do 19" districto, contando o cas?.
Ao loral íoi o commissario c?"

serviço inlerno á delegacia, que
deu as necessárias providencias,
ouvindo "Chico Tenente" e fazen-
do chamar a Assistência.

O desordeiro está em trata-
mento na Santa Casa.

Sobre o facto está iniciado in- ;
querito. A policia procura nren-1
der por suspeitas os individuos j"Pedro Boi" e 'Euclydes de tal.

Qu

I ! ,) Hf'-',' '. .¦ ?.*;':.":¦ ¦ .-* ."- V:'' V-^-:f ^T-jJBn-^jpjfJ^V

1 iBrêvêrBERTJNI, HESPERIA, MANZ1N1, MENICHELLI e B0RELL1-11

im m. âLL
revela-nos os thesouros immensos de uma
nlma inl'antil, descuidada e boa, nesses
oiaoo aotos de simplicidade tocante, do
encanto íoi*te e melguice Iricomparável,
^vie o ISssanay editou soto o titulo de
fttqit^Kii^^ti^titL^t^^^tttfi^^'-^. |j

Poderoso fortificante
I das funeções orgânicas

restaurador
CORAÇÃO,

ESTÔMAGO, FICADO, RINS, IN-
TESTINOS, dc grande acçSo DIU-
RETICA, c eflicaz preservativo con-
tra todas as moléstias. Bastão — 1*
qualidade, 4$; Bastão — 2' qualldo-

de, 3$ooo, Deposito geral
Charutarii Pará — OUVIDOR, no.
(8333)

Inappetencia - Cansaço - Tumores nas pernas e
signaes de grande anemia^ em nma

rmenina de 11 annos
Reconhecia o estado de minha filha, Adelina, de 11 annos de edade, a

qual, desde 8 annos, foi muito adoentada, magra, com fastio, chegando ao
ponto de quasi não poder andar, tal era o cansaçojproduzido pela fraqueza, Ti-
nha tumores nas pernas e muitos outros symptonias de grande anemia, que
procurávamos comhater, com todos os remédios qu'e nos receitavam, nada con-
seguindo, durante tres annos. até que somente com o uso do "IODOLINO
DE ORH", minha filha começou a melhorar, desde os primeiros dias, e, vol»
tando a fome e as forças, ficou animada e bem disposta, desapparecendo
os tumores das pernas, não parecendo agora, que está completamente cura-
da, a mesma creatura, antes tão magra e pallida.

Desejando ser utir e reconhecendo publicamente os effeitos curativos
do "IODOLINO DE ORH", faço publica esta publicação.

BAHIA
JoíIo Alves Camargo Júnior.

-¦ do corrente, fm

WX CIÜBS E FESTAS

senhora
Armando de Azevedo Plnría. I tiete.. rn"-* „

-'-¦—:— O sr. João dc Alcântara, nc-: retn ,1- (Vieji*
Rociantc desta praça, contrai,)-.,, ca- d'-nt,i-'lo «i-v-d
síimeiito cnm a senhorita Chnstiiio Clí*» tio uo dr,
[Clementina Leite, filha do sr. Damin- j
ros J. Affonso I.fite, conhecido ca-
nilalista. * * *

Passa hoje o anniversario na-
talicio dc d. Maria Kmilía da Gosta•Ferreira, esposa do sr. Kihian|t da
Costa Ferreira.

dr. «Francisco lí. Har-
CS, pblitícj» dr» ini^r"'n,
r nrrsidf^ír Oi "rnvin*
Vòntes clc Miranda.

K * *
rixíX' l>i'alil

iWít. talicic

MISSAS ,

Cl.Un BRASIL — Por terem nes-' sado 05 motivos x\x\x? haviani determi-
I"«ado a orRanizaçüo do festival parn o
«aia. 18 do corrrenle, no Centro. Gal-
»vÍfRO, este não mai:-. sc realizará,

lNAUGUPAÇãES
InauRiirou-se ante-hontem. na esta.'¦çiio do Arcai. Kit ado do Rio. a Phar-

I macia Werneck, propriedade do eo-
roncl Dominiros da A'ciua. Soares.
Compareceram ao acto, aléin dõ•:-.'çli-

I nico da localidade, dr. João da Veiga
j Soares, muitas pessoas «radas.# * «s
CONFERÊNCIAS

O sr. Tose Praz3o Milancz realiza
hoje. ás ir horas, na 'nihlintheca Na-
cional, a sua 4a conferencia^sòb o the-
ma: "Sobre o_ ponto dc vista dc
Henry Poíncaré na srríe enriteana"
(Parte Moloüica). Essas conícrcnc,
silo iiubllcs.

íl í: *
Veranistas1? -

ffi
Partiram hontem para Cambuquira.

onde vao passar a estação calmosa, ,a
viuva dr. Ayqtte Meira c filhas e a

..viuva do dr. Augusto Ouças,
* *

CARNAVALESCOS
No club dos Fenianos, fciitxa-se

•sabbado próximo, uma festa em home-
n.*iKem ao maestro Sobrinho, da banda

I dn regimento de cavallaria da Brigada'Policial. Ser-lhe-i offereclda uma
; nirdillia craveiada de brilhantes pela

«Hrectoria do Club dns Fenianos.
.* *

VIAJANTES
Restabelecido de uma rebelde en-

fermidade do finado, acha-se actual-
| mente em passeio em Campos de Jor-

tHo, o medico dr. Mario de Gouvca,
qua espera em breve regressar ao

Me.
É) dt A

VIDA ACADÊMICA

Reali?a-se smanhã, ás q i\3 ho- .
ras, na capella dc -Xossa 'Senhora »'a '
Victoria, da egreia de K. Francisco de ;•Paula, a missa de setimo dia por àlrao '¦
Ae d. Adelaide Bravo Qninteiro, man-;
dada rezar nor sna familia.

—:—No altàr-mór da esreia da Ve-:
neravel Ordéiii Terceira ,1c Xossa Se- •
nVirn do Monte dn Carmo, será ce-
lèhròda amanliS,. -'is o,|-' ihoras.l a
missa de setimo dia e,n suffragio da
atriia do saudoso tenente-coronel dr. i
|Fra«ÇÍscò itçhácio Pereira do Carmo. '

presidente do Instituto Carioca e jie \
dn nosos colIdTn dr. Alexandre BnUâ |Pereira do Carmo, director da "Re-
vista Carioca".

—:—Cnm grande assistência de atitt- \
ços. reállzoÜ-se hontem, no altar de!
Nossa Senhora' das Pores, da cereja ,
de P. Frpnr;scn de Pauh, a 'nWii j
mandada celebrar pria familia Bene- jckc em suffragio da alma dc d. >t*ydia
(Ci^intarfins Beneçke. distineta esposa ¦
dn sr. iMberto Bcnecke, agente da Pre-,
feitura. 1

—:— Reza-se hoic, ás S horas, nal
etrreja dn Tmmaculado Coraçííu de ÍMã; jria. no Meyer. a missa por alma de :
d. Anna Augusta dc Carvalho Caslro. j O
prottcnítoia do tenente Waltrudes i d-íu'.ia:nt-CIaÍr de Castro. i ttiüíi

Senborita pe pensava estar tysiGa
Tinha tosse, suores e flores brancas - Recobrou a

saude e o peso em pouco tempo
Pensei estar tysica, taes eram os meus incommodos e a minha fraque-

ia, suava muito nas costas durante a noite, tossia, tinha flores brancas e
invencível horror á comida, só alimentando-me de leite e ovos. Vendo que os
remédios que tomava não me davam resultado, resolvi experimentar o"IODOLINO DE ORH" e posso hoje, depois de radicalmente curada em me«
nos de 2 mezes, tendo recobrado as cores e a vontade de comer, desappa-
recido a tosse, flores brancas e outros incommodos, certificar que desde

os primeiros dias comecei a melhorar com o "IODOLINO DE ORH" e que
somente a esse grande fortificante devo ter ficado boa e ter augmentadn
de peso em tão pouco tempo
RIO DE JANEIRO.

Flavia Gomes Carneiro
Professora publica

UmQ historia, oonto cie faclaa moderno,
pedaço de cóo azul, que maravilha os grtui.
des e seduz os pequenos.

Uma deliciosa heroina, em que a genial
atravessa princeza do«éoran» faz esquecer
todas as suas delicadas oreaoões •¦ CO RAÇÃO I)E j§
CREANÇA» e «JÜIINHA TAE PARA 0 CÉO».

Hoje, A DESMANCHA-PRAZERES, Hoje
Um raio de luar no " écran" do

PARISIENSE.

PRIMEIRAS

"Ê Em -Es

jjftlffi II

A DANSARlNA DESCALÇA,
NO PALACE-THEATRE

A opereta vicnnense que, honlcm, |
a Companhia Vitale levou á scennclo
Palace-'íhcatre, sob o titulo de "Dum-
sarina descalça", ú uma compacta còl-
lecta de vnlil.is, entremeadas dc co-
pias aírancezaüas.

Esse feitio de ímisícataa dansantes
não pôde outro nome ter senão o dc
opereta; e, como se as tantas valsi-
nhas não chegassem á conta, um mi-
nueto vem tmzer-llies o stu valioso
contingente.

Entretanto o assumpto da acção ti
o que pódc haver de menos alegre:
a pirataria de üm sujetot que no
alio mar rouba toda a lortuna a um'rápáz, rapta a noiva a otitrò c dei-
xa as victimas abandonadas á sanha
ilas feras num;i ilha deserta no Ocea-
no. Dez annos mais tarde, o opulen-
tudo ladrão em Paria, onde gasta, cm
festas deslumbrantes, dinheiro á rodo,

I recebe a visita dos que ele espoliara.
! O embusteirò é des mascarado; e "ão
1 vc outro remédio senão restituír aos
I resícetivos donos a fortuna e a noiva.

O draiualhão acaba em patuscada,
. porque Fríppou; o Jadrão, renuncian-
l <lo ás riquesas e á joven que ia ser
| sua esposa, p'ropÕe a Colette, rapariga
; de cabaret, tambem mcttida na aven-

tura, itttil passeio pelo-mundo.
| Como se vê, a peça se inicia dra-

Matiuamente c remata em forçadas;
e a valsinlla solicita lá vem saltitante
illustrar, 'qitèr os tonnentoa de Frippou,
dramático, quer os mcneiòs da Cólet-

] te astula. -'" • ¦•
O espectador embala-se ao rythino

ternario; pouco percebe o ue os can*
tores dizem, porque a orchestra lhes
abafa a voz, por acenos da regência;

l si as piadas do Bertitii, aos cômicos
1 roubas dc Hpbbs; e, findo o especta-' culo retira-so satisfeito por haver pas-

sado umas horas a ouvir musica dan-
| sante.

Companhia Vitale esforçou-se para
; o bom dcreuípcnlio da opereta,; A
j sra. Pina Gioana deu o mais gracioso
i perfil de Colette brejeira e saltilan-
i te, Maria Luisa Gioana noz em devido
j relevo a Servina, fazendo-se applaudir
: nos números dc canto (iue ella modu-
j lou cum cstylo c arte. O tenor Cavestri

não desagradou c Bertini nos impro-
I visos do au acto cantou, entre outras,
¦ uma quadra que pelo seu espirito, sus*
! citou ruidosas gargalhadas, A sra.

Kubile e os actores Pdinpeo Pompei c
Oscila houverem-se com habitual cor-
recção.

A montagem,
dos os eticouiios.

SAGRAÇÃO DO ARCEBIS-
PO DE SANTIAGO

Santiago. 15 (A. A.) — Na
Egreja Catliedral desta cidade, rea-
lizoi:-se a cerimonia de sagração
do arcebispo de Santiago, revin.
monsenhor j Crescente Errazuriz.

O arcebispo Errazuriz é o 19°
illustre chefe da Egreja chilena.
Por motivo de sua sagração, s. ex.,
recebeu muitos presentes de alto
valor.

O sr. Sanfuentes, presidente da
Republica, offereceu, no Palácio
da Moeda um grande banquete ao
novo arcebispo»

DIRECTORIA DE INSTRU-
- ÇÇAO PUBLICA

Expediente nssignado hontem pelo
director.

Designando:
Ceoilia Pessoa, coadjuvante de en-

sino, para reger interinamente, a i*
escola feminino, do ,1" districto;

Euclydes Pereira Tavares, servente
<lo escola, para a 3* escola nnxta -do
6o districto.

Keque ri mentos despachados:
Amfllia Ried«l Mendes da Silva —

deferido;
Julieta Cardia Duarte . Nunes —

não lia vaga.
Pelo secretario geral: Helena àe

Almeida Lima —, dectare o cargo que
exerço.

üe iodas as qualidades a preços mínimos, na

1 ? UUCEA
Colossal stock de

CREPE DA CHINA
de superior qualidade em
iodas as cores a

Metro 14$800

Largo ie i Francisco ie Paula, l

rico, é digna de to*

as Pütarratacias e Orotjsirias

M ie 1 Pedro, il
HIO 3033 J^V.3XTÉSXRO
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As alterações na tarifa das
Alfândegas

ministro da Fazenda respon-
ao officio do presidente da
do Comniercio, alludindo ús

:t* | alterações feitas na tarifa das Al-
¦Rezam se as seguintes por alma de: I fandegàs; pela lei <iuc orçou a re-
Zeiadoifcis fallecidas do Apostolado : ceita para o actual exercício e pc-

1 Oraçlo, ás 8 horas, na matrÍ2 do ! dindo que as novas taxas de im-
Sagrado Coração de Jesus; dr. Oscar
Trompowsky, ás 9 horas, na egreja do
Rosário; d. Adelaide do Amaral Kl-
beiro, is o horas, na egreia do Rosa-
rio; Oscar Senechal Còffredo, Ãs
B ila horas, n» egrejt de N. S. da
Apparecida, no Meyer; i" tenente AI-
fredo Romüo dos Anjos, is 9 horas,
na egreja de S. Francisco de Panla;
Manoel Pery de Linde, is 9 horas,
na matriz do Curato de Santa Cruz;
dr. Joio 

'redro 
Figueira dc Sabfjya,

ia 9 ifô horas, na egreja de S. Fran-
cisco ne Paula; "Regina Übarfes, is
9 horas, na egreja de X, S. do Cor-
mo; I.iivtar.n Augusto, is 9 horu,
castello de S. IMiguel, na egreja da
Candelária.

MOVEIS
%-ontimía, até 31 do corrente

mez. a reducção de preços na
,.,,,., .MAiRCEXARIA BRASILEIRA. i6>

>.SLOI.A POI.\ IhUlMLA. — secçg0 rf-, Companhia Edificador.!.
Exercícios práticos dc Astronomia. ...

Os. alumnos que iir? eiarcni fre.; Rutt ConstttttIÇ&O n. II
fiUcntar os exerricios práticos de As- \749p)
tronomia, dcvcrfto cnuparccer diária- ¦-,.-,..,¦ iwff> »^^MWw ¦
mente ,0 Observtorio da Escola 

£ SCENA DE SANGUE NA RUA

[lortaçãd só entrem em vigor de-
pois de decorrido o prazo de 4
mezes, como dispunha o artigo 64o,
dai lei n. 2.S41, de 31 de dezem-
bro de 1913.

Em sua resposta, s. ex. declarou
Aquelle presidente (pie ao Mlniste-
rio a seu cargo, não é licito mo-
ciiíicar ou adiar a execução da re-
ferida lei orçamentaria.

S. cx. deu idêntica resposta ao
otiicio do presidente da Associa-
ção Commercial desta capital, refe-
iindo-se ás alludidas alterações e
lembrando a conveniência de que
a cobrança dos direitos pela nova
taxação comece a ser feita, apenas
sobre as mercadorias saídas dos
portos de embarque depois do dia
i° deste mez.

 —~a%aaf~+)Ba>a» ¦***

TRIPHOL

Num accesso de
loucura...

Um rapaz golpea-se com uma
faca

Na casa n. 2? da ladeira de
Santa Thereza, reside, ei)i compa-
nhia de sua lia, d. Anna Machn-
do, um rapaz de nome Gastão
Cornelio dos Santos, que conta ape-
nas, ,6 annos de edade.

Hontem, Gastão, armando-se ds
uma faca, feriu-se no mam«lão 69-
qtierdo. D. Anna, a tia do rapaz,
vendo-o assim proceder, poz-se a
gritar, e um guarda-civil appare-
cendo, levou-o para o ia* distri-
cto, onde se verificou que GastSo
assim procedera, num accesso de
loucura.

Gastão foi medicado na Asila-
tencia e removido depois para a
residência de sua familia.

£í

Antônio mcliMorro d
horas.

Exercícios nraticos dc machinas:
Os aluamos desses exercícios deverão

corujwreccr no próximo sabbado ií*
, d& corrente âs o lioras no Cães Pha-

rous, afim dc em companhia do di-
teemr da turma visilarcn a ilha. do
Yiauna.

* * *
VIDA ESCOLAR

(NOVO REME-
DÍO). Ton\co ge-

ral do organismo, o mais activo;
a-X.M.CUUCA. RKMINERAL1SA.,
ENGORDA. — Vidro 3S500. em i cnm esse fóc
-.ualquer pliarmacia. í 45,(6. j ameaçando

¦«¦C-* *m»"~

COM A SAUDE PUBLICA
Os moradores oa rua Vinte o Qua-tro dc Maio, no Riachuelo, pedem-

nos chamemos a ntterçSo da directo-
ria de Saude Publica para o trecho
compréhendido entre a referida nia e
«s ruãs Ma.çalhãcs Castro e Victor
MeireMcs, onde existe nm boe!ro quedtí'prende utn fétido horrível.

Urgi: uç» providência para acabar
ile pcsttlcnckL <\'-e está

saude dos qucixosor.

Nomeações e exonerações na
pasta da Fazenda

O nvinistro da Fazenda, por actos
dc liontem. nomeou para os loga-

O CARTAZ DO DIA
IHHATROS

CARLOS GOMES — Dcscanço.
LYRICO — Espéctaculos do Ame-

rican Frenoh Ciixus A's 2 ila e
8 3.4.

PALACE — "Stisi" (opereta). A's
8 n|a.

KEIORETO — Festival dc Affonso
Machado e Arnaldo Rocha. "O mes-
tre de forjas" (drama). A'« 8 ila.

REPUBLICA — Espectaculo do
ilíusioivista Wetrick. A's ü 3\.\'.

S. JOSÉ' — "Fiòr sertaneja" (pe-
ça de costumes). A's ;, 8 3I4 e
10 1I2,

S. PEDRO — Festival do ncior
«Salles Ribeiro. A's 8 3J4.

TRIANON — "Um filho da Ame-
rica" (comedia). A's 4. 7 3I4 e 9 3I4.

* * *
CINEMAS

res de primeiros officiaes aduanei- ] Clark
ros da Alfândega desta capital. 01'
segundos, Agenor Rodolpiano Gon-
çaives dos Santos, Raul Pinto Pa-
lharcs, Jaynie Garfield de Souza
Botafogo e Victorino Borges de
Oliveira.

Na mosma data, foram nomeados,
Abelardo Ribeiro de Azevedo, pa-
ra o logar de official aduaneiro
da mesa de rendas do Porto Es-
perança, em Matto Grosso; Anto-
nio Ferreira Torres, para o de es-
crivão da collcctoriá federal em
Itaborahy, no Estado do Rio; e

exonerando, a pedido: Juvenal
Couceiro de Lima, do logar de 2'
official aduaneiro da Alfândega do
Rio Grande do Sul, e Augusto Go-
mes de Andrade, do de escrivSo
da collcctoriá em Rio das Pedras,
em S. Paulo.

ira» ttwam-ma

AVENIDA, —
rias", comedia.

" Impressões dia-
por Morgucritte

"REVISTA POSTAL BRA-
SILEIRA"

Recebemos _ o primeiro numero drs-
íi nova revisto, órgão dedicado ex-,

j (Musivamenic aos interesses da classe, j tirãxivta
1:V director da "Revista Postal Dra-.l AlHster.

fsilcira", o sr. Benta Augusto Bar- i PHENXX[bosa; *

AMERICANO — "Filho pródigo",
drama, por George Walsh; "Rússia
trágica", por Alice Brady.

CL\E VALA1S — ".Mnciitc-athle.
ta", • drama por Maciste e Itália
-Manzini; "O general Ptapa-raios",
comedi* da Kcvstffne.

HADDOCK LOBO — "Nupcias
convenientes", drama, por Wallace
Reid o Kathlyn Williams; "O con-
qnistador" drama, por Willrara Far-
nun.

IDEAL — "Joso infernal", drama,
por Gladys BrocWwell; "Vassnbgera",
drania.

JHXS — "Divorciada", drama, por
Wnrda Iloword; "Quando tudo esti
acabado", drama.

MATTOSO — "A nâo db crime",
ótwma; "Nora missào de Judex",
dnmfl, í» a 8* series.

MODELO — "A intrépida ameri-
cana", drama, por Miry Pickford.

ODEON — "Peccadom e martyr",
drama, por Mary ííarden; MA Insto-
rln do um porco, comedia, por Bud
Fisher.

PATHE" — "Joio infernal", dra-
! ma, por Gladys Brockweltj "Pathé
! NeWS , revista animada.

PARISIENSE — "A desmancha
drama, por \Mary Mc.

ARAUJO LEITÃO
Hontem.

CONSEQÜÊNCIAS DE UM
UM DIVORCIO

r»la CunurcuKlo A,. Centro Cívico
Sete dc Setembro, ficou deliberada
ciue, sol, a direcção do prcfessnr Ola-
•p Vieira Braça. funccionawti os
cursos diurnos, cujas maUiculas «•
ta;5o abertaj da* S da manbã ás^ is
Itoias da tasde. n» srrrclaria d» Cen-
tru. á rua 20 de Abril. 14 (antiRa
trcvefsa do Senado). Fiou lambem
deliberado 'ine as malricuals para os

' ^írws nocturnes cratuit'is serão abf-icwf; para

noite, algtlem tel"
phonnu para a de:eaacia do 10" i Km obediência a appllcaçio do es-

tatutn pessdal cm matéria dn divorcio ¦
„ dr. Octavio Kelly. Juiz Federal dal

¦ s* Vara. a rc<r.ierimento dc d. *'
necorrera utnít scena tle"¦-¦¦¦¦¦-
Deiarey Pitando, um

districto, couiiminicando que, ã nn
Araujo Leitão, 110 Eagénho Xo\o,

dc sansuc: ^Rádriüüès" tãrr<r""SeãÍira.'" portuguezaI s^M OPKR.\(,'AO. por
rapaz meíti 1 nue ,c divorcia dr sm marido losf do Instituto de

Unica verdadeira cura dà hérnia ou

HAD

l:1*a\ nn próximo dia k do corrente,
fdaS.S is horas da üoile. listes cursrn
íconiportarão a* Trer.intes materna:
Vfrtuçuct. fiancer. infjle/. arithmetiea,
WKtay'iía. ch^roarapliia. historia. «!e-
tenh*» e musica* O» alumn*.^ menoraS

|»ô r«HterSrr srr watriculados cam a
prewnca dr st:i^ iraes ou tutores.

| GVMNASlO HKDERA1. — A j!i
^weleria de«3 ayc*na*w, reviveu tea-
iVtír suas a:iias a t" dt fevereiro pro-
Ximo.

do a conquistas fáceis, srirprciien-
dido pelo sr. Dino. no quintal dc
sua cnsa. alvejou-o. a tiros, fiiRin-
do riu scRiiid».

O commissario Angela Câmara.
de serviço interno á delegacia,
mandou apurar a denuncia, noda
conseguindo, devido ao adiantado
da hora.

Hoje. proscguir."io as syndican
npursr :i veracidade ov.

SO cio Janeiro

nao Ai communicação.

OR. CANTO — Vias urinarias.
svphilis c moléstias das senhoras.

j Consultas grátis. R.ia Lavradio 147-
idas c, ás 13 horas. (S.150

TRIBUNAL DO JURY

ASSOCIAÇÕES

Kntmu hontem cm ju?camrntn no
] Tribunal *!o Jury, o rtn Satjro Joa-
j quim dr Sarí*A*ina qwr no *!:.* 13 dc
1 ra^rçn «le 19iS. nn lKitrt;iijm da rna

A Sociedade Beneficente iremrn. j r>. fiara n. j recebendo uma Ixiftlida
r-iart da Si'(va reum>w Saltem, i; de José Tintn Cardoso desfechou,

í iv*He, e*e *csaão or4:naria. w»b a pr<s ' contra cs4c» uai Xizn ijc revolver» Vn-
r^dfiscia do sr. ^«çsaí AS»f5 vieira, O ' fe5* vr ac«-:¥a"í ííts oia-*-* f*s* ícrbíts-'
r-;*eí*rfnte constoa de re-t~tr;niçHto5 ' gn«. | ^rr=T>ha*<c para a" pi
''-¦ filhos d» ir. AatsB» Auio.ies Pe-i O }-ity cvr^Icuuou o réu a «s íliü i ankwmdo H"e •«**
teia, (Wditttta .-...:. cara Isto c lu- ' At ptáãs. * .K:<^.;c.

r.eio da Cl IA HK.-iNIARTA ELKCfRtCÀ
Õrtbopedia inciuenta. Medallta de ouro

uueitij - Av«m .« itúmes t-teite *i 124, rsquma -ta rua 1J0 Hp
»':ide. ;m zi"np Ia nharmacia

Trot. Lazzarini tendo que embarcar pira os Estados do Norte,
contos de rcN. aifmcntos'mic'"o 

"mes'-\ 
aonde o afiiardam numerosos doentes de Hérnia, avisa os Senhores in-

mo devia ter prestado a sua mulher, teressados e Excias. 5-rnhora« que solfrem desta terrível enfermidade
Km annlicaeSo' ao m;«no estatuto afrorcitar da ístida nesta cidade do grande Especialista, pois elle ficará

ressoai e por ser a mulher casada ern! no seu Eslabelecm-rnto do Rio «ó até o dia
eOtnmunttâo de brns. entrará em H-j
nuidacia a firma Xartins Seabra SI
t"'inn>. de onde ê sócio o divorciado.: per este motivo pfdc ainda ao* Senhores clientes O favor de v\r

[buscar cnm b*cvniade os arparelho* eacommendados.
N"o jnnde estabelecimento do conbe-

cido especialista os Srs. doentes enrontTa-
rão maravilhosos apparelhos íeítos sob me-
dida, para a contenção c cura das mais vu-
luir.osas quchraduras.

Essas cintas electroorthoredica?,, sem
nenhuma mola de ferro, leves, invisíveis e
suaves, pemitiem ao enfermo montar a ca-
vallo. fazendo qtiabjuer traoaiho ou fadiga,
ficando completamente curado em pouco
tempo, sem operação alguma.
CURA DA OBESIDADE. VENTRE CA-

1I1DO. RINS MOVEIS. HÉRNIA

Martins Seabra, tambem portugue*
ordenou a nenhora nos machínismus:
da íaiiric.n â rua Fonseca Telles 431
T.ir.1 naaamento da importância dc 7

Já cumpriu a pena e só agora
foi revisto o seu processo
Km 1914. (luiihermc lande foi ac-

cu>ado de haver furtado, na comarca
de Camacoan no Kio Grande -do Sul,
vários animaes .

Processado, uú condemnado a *ICS
mezti de prisão cor; multa.

Aliciando- »jue a sentença condemna-
toiia estava em desaccordo com os
autos o réo requereu. em novembro de
ro'é. revisão d-j prqceso.

Hontem o Supremo Tribunal
ci-rn a !.»i>..thcse julgando não ciassili- jcíAi o .-irlic!" cuja per-a devia ser ap-1
pücada no Rri" mod:o. isto é. i a^rvolj

ii-.-i-imdw sínda quc *e teíe- \
ctrtt a pétJílenCTiria íocil

tmWlKty^Ü^xW^iWÁ

qP|Í8rtfv«*W>>&p|
Sn^^^^s e *e>

— "Madame quem?**,
drvniM, por Uessie Rarriscale; "As
girls americanas" (no palco).

PARIS — "Marjsle-atlilíta". ih-a-
ma, por Mactste e Italta Manzini; "O
diamante tio céo". drama; "O gênero!
l*A*fWvraios 1 comedia.

SM ARI' — "O diamante dü céo",
drama por Theda Uara; "Ks*xada
prohVnid.s" dratnc.

TIJUCA — "A cibda" drama, por
AHce Breadv; "Director indomito",
drama, po/ rratil. Kcenan.

VELO — ** Coração de leSo", co-
meti ia, j»eio macaco Jack; "O myste-
rio dc HUlcrest", drama, por Irene
CosCc.

í: ^í ^:
MUSICA

Uo sr. T^. Xavier Fítlid reaebemos
um exemplar da valsa de suá/compo-
sicão, intitulada "Ziiá", editada pela•Ca» Ucvilaeqt a.

* * *
1

Prc-I \«^^^S^^^ UMBILICAL1 lllmn. sr. prof. Laizarini. — Declaro ter sida j •requectadans ciq-coaipletaa ente curada de A-jts hérnias injuinaes. í niais q-j= n:i's fiano cspito de ãnco mezes, usando o cinto Her- j cinal <ie Gisíío T->;e:rc. ar.:.mo rJeclncn do prof, Uzzarini. Sem tres actas. "Os lívacs de Gío.-k
rnlaie. sal«s;rcvTir- — Manoel Marques, cond-cior de Vmds j Walsh". <j-je sen ío-eirreü-U i.iir

VARIAS NOTAS
CAIXA RENÉFICENTE THEA-

TRAI* — Xa proKtitta terça-feira,
como vem sendo annwacíodo, realisa*

I st no Trianoit uma brilhante "mu-
| tine*", orcanis^da em favor dos co-
I irei da Caixi Rer.eíicente Tãeatral.
j iàss>c;ação que hera merece o con-
1 cano unanime r*a ptatta iío elegante
| âcatro da avenida Rio Branco.

O pr«r:mni2, já organisado, nío
deixa de c!esj>ertar a curiós.dane dos

: teatro, tanto
um novo or-

C.SOôi

É. Arauco, Felippe Santos e Gomes
-Machado.

iMas não é só isto. Ha no prognim-ma, alem de um ceto variado, no
qual intervirão artistas «dos mais fes-
tejados, uma outra "premiére", a da
peça. "Sl« não fosse o telephone...",
umi acto dc Júlio Roma, que terá
apenas um personagem visível, o
uctor Carlos Abreu, tendo 'os outros
seis. invisíveis.

Os bilhetes para esse brilhante fes-
ttynl encontram-se desde jà á venda
nn bilheteria do Trianon.

)ü rH íf;
"IPARCfMOXTA EM FAMILlÁ"

Assim se intitulu o ençraçadissimo
a propósito (iue Rego Barros está
escrevendo, para ser representado no
tlieatro Carlos Gomes, em n noite de
31 ilo corrente, na festa de Edmundo
Silva, um dos mais queridos artistas
dc nossas companhias populares. A jsua veia cômica, a sua probidade or-
tistvca c a correção com cine íncarna ;
os mais complexos typos, deram-lhe a ;
justa fama de que gosa, c agora,'
nessa comedia que elle voe represen-
tar ,ao lado d.-s principaes figuras da |compaivhiu, mostrará uma vez mais, |
os sèüs recursos de aetor cômico dis- 1
tineto. O espectaculo, que é dedicado
ao Tiro de Guerra numero 5 e aos
dr. líaul 1'edcrm.iras e J. Praxedes,
será interessante c deve provocar ca-
sas cheias na noite de 31. ;H Hí & !

WETRICK E AS - SUAS EXPIE- i
RIENGIAS — No theatro RcpuMi- !
ca. continua trabalhando, com exito j
sempre crescente, o distincto íllu* \
sionista moderno Wetrik, considerado
como o mais completo na sua arte
c o que mair. imitadores tem em todo
o mundo. Seus trabalhos não ss po-
dem descrever e somente _ se pode ter
a consciência da perfeição com que
suas experiências são exedu<tadas.
Hoje, novo espectaculo-, e, como sem-
pre, será variado o progranima.

1-Ji 1Í-C l'í
"SUSI". NO PALACE — I'arà

omanhã, esta reservada, no Palace
Theatrc, a i* ropresentação da ope-
reta em 3 actos — "O dia de Sâo
Valentim". a primeira das novidades
que nos trai, besta temporada, o re-
pertorio da companhia Vitale. As-
sim, a empresa, que vinha recebendo
pedidos paia rtpetrr a «pereti"Susi", quo ti» grando «xito olean-
çou. aproveitou a noite dis hoja para
a tàjer representar, viato ter a mes-
ma do sor desmontada. Como «e sa-
be, "Susi" e uma opereta encanta-
dora, de musica deliciosa e_ ricamente
posta em scena, temío ainda, peh.
companhia, uma representação mn-
gnihca, na qual é da justiça destacar
a actrii-cantora Pina Gioana, que
faz a protagonista brilhantemente.
No segundo acto, tomarlo porte as
bailarinas Anna Guerra e Julla Pa-
miniio. Teremos cançonetas napolita-
nas, por Ernesto D.e Felco e Anna
Cuerra- K'*ÍR

O CARTAZ DE HOJE DO TRIA-
XON. — A companhia Leopoldo Fróes
darnosi hoje a interessante comedia

l'm filho da America, que reúne
todos os elementos de um suecesso
seguro,

Dem ensaiada, bem posta em sce-
na, cuidadosamente traduzida, tem I
ainda a garantir-lhe o exito o desem- •
penho da fron.V dirigida pelo queri- I
do artista patrício, que tem um papel <
admirável. i

_ fs -r. * I
FLOR SERTANEJA; — Conseguiu,

hontrra obter o agrado publico a nn- (
va peça dc costumes — Flor sertaneja, •
original do escriptor theatral J. Mi- I
randa, musica do maestro Paulino Sa*
cramento, Hoje repete-se aquella pe-:
ça, que hontem foi enthusiasticamcn-
tc applaudida por um publico nume- ,
roso que encheu literalmente o popu- ,
lar theatro da praça Tiradentes. j

Ò ESPECTACULO DE l!O.ÍE"~NO I
RECREIO. — Xo theatro Recreio,
leram hoje a effeito o seu festival os
artistas Affonso Machado e Arnaldo
Rocha, que, esforçados como süo, bem
merecem a protecção do publico. i

Scri representado, pela Companhia
Dramática Nacional, o emocionante •
melodrama — As ánas Otphãs.

92.',;:'i |
FESTIVAL DE SALLES RIDF.Í-

RO. — Realisa-se hoje. no theatro :
S. Pedro, a fesia dr» apptaudido tenor]
lti.»ilaiio Salles Ribeiro, que a dedica ã :
colônia poriugneza.

O programma, que ê bastante at-
trahcnte, consta do seguinte: a ope-
reta "Duqucza do Bai Tabarin*. fa-
zendo a parte de Edi a actriz Adria-
na de \nr;*nha. cnm haHadns do a1* acto
dançados pelos exitnies ¦ i ,\-—.-- Ma-
riT Fontes e Julb Parra; a peça do dr.

tre nós o estimado artista-cantor, o
S. Pedro deve regorgitar de especta-
dures.

H- rr $r.
AMERICAN FRENCH CIRCUS.

— As recitas populares do Circo no
Lyrico continuam a ter grande con-
currencia. Hoje, ali se rcalisam mais
dois. niagnificos\espectaculos. A's 2 ]á
da tarde, haverá grande e deslumbran-
te matinée infantil, com apropriado
programma para creanças e todas as

| attracções da Companhia. A' noite
attrahcnte fimcçãOj ás 8 3f4 lioras. Do
esplendido programma do l.yrico c de
justiça destacar o excêntrico musical
Bazan, o Circulo da Morte e os tra-
pézíos volantes.
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1 Cinema SMART |
\ ¦ 314 — Bóulevard ali de Seten- ¦

bro—ai<  pi
jgHOJE —:— HOJE I

| O diamante do P
1 H ia» e 13' séries em 4 partes. |

Theda Bara ,4
pa no importantíssimo drama em ji

I ESTRADA |
i\ PROHIBIDA I

Invencionices de
um ebrio?

A POLICIA APURA O
CASO

Entardecia já. O esquife, um
caixão dos mais simples, sem o
dourado reluzente dos galões, des-
tacando-se do fundo negro do pan-
no, chegou á casa dos mortos, \'ão
trazia uma flor, nem atompanlia-
mento. Os quatro homens que o
conduziam, atravessando uma ala-
meda, deixaram-n'o lá no ifini, so-
bre um banco e voltaram ao escri-
ptorio, onde exhibiram os papeis
para o corpo ser dado á sepultura.

_ Não estavam em ordem >os docu-
mentos e, por isso, o administrador
recusou-os. Os Iiomens objectanim
coisas. (Estava o caso sendo Ais-
cutido, quando chegou outro enter,
ro. "Era de tim anjinho,

Uma das pessoas quo o acompa-
nhavam, acercando-se do caixão
n. 1 e levada por «ma <;uriosida<lc
que se não concebe, abriu-o. O
horror gelou-lhe o sangue. 'Deixan-
do "a tampa cair violentamente pa-
ra traz, fugiu espavorido, ando ren-
nir-se ás d-emais pessoas que fa-
ziain parte do cortejo íunebre.

E' que <f morto erâ aim seu co-
nhecido —; mh ferreiro de Anchie-
ta, onde residia num barracão. E
mais: o cadáver tinha o craneo
aberto por um extenso ferimento!

O administrador, sabendo do es-
tranho facto, foi constatal-o. '-:.
emquanto isso era feito, os quatro
homens desappareceram...

A' noticia desse caso singular,
passado no cemitério de S. João
de Merity, chegou ao conhecira. 11
lo da policia do 23" dislrir; 1,
sem mais outros detalhes.

Uma interrogação terrível en
volveu as autoridades: tratar-se.
ia de um crime?

'Preciso era, immediatainente. c
esclarecimento de todo caso. Foi
o que fez o delegado dr. Mendes
Júnior. Acompanhado de praias,
seguiu para Anchieta, onde, como
acima já ficou dito, morou o
morto.

Eni ali chegando, o_ delesado
entrou a syndicar, ouvindo varias
pessoas. Nas suas diligencias, a
policia nada apurou, e acredtia
que toda <sa historia é mera fan-

tasia da imaginação exaltada (le
um ébrio.

O que houve ?-í di» t policia —
foi o seguinte:

Domingos iDias do 'Castro, inenot
de 20 annos, ha cousa de uin tm,
foi accommettido de grava' enfer-
midade. Seu pae, laiiz iDiwl da
Costa, correu a escala jla mediei-
na ao charlatanismo, baldadamentc,
A doença, dia a dia, progredia.
acabando por jnatal-o. Um cunha-
do do morto, Joaquim Antônio Nu-
nes Júnior, tratou doa papeis do
enterramento, sendo a certidão de
óbito passada pelo medico da po-
licia. dr. Alberico iDiniz. Na oc-
casião, porém, de descer o corpo
ácova, Joaquim verificou que ha-
via esquecido os papeis em oasa.
Como já era tarde, no dia scjiiin;
te, levou 03 papeis e o cadáver f"i
inhumado. O mais foi fantasia de
um "páo d'agua".

Kntre as pessoas ouvidas pria
policia estão: Luiz Dias da Cds!-'.
Joaquim Antônio Nunes Junix".
Jlomualdo Andrade e Silva, 'Ma-
ximiano Paixão, Henrique Silva.
Eugênio Cruz, Manoel Cnnmito, o
pharniaceutico Romário -Muniz.

DU DR. MACHAUU
E' o melhor remédio,

por via gástrica, para curar a sy-
phills. E' de gosto agradável e trôo
tem dieta. Vende-se em qtialqiiM
pharmacia. (45Q:1

Cine TIJUCA
1'raça Saenz Pena

HOJK ITõJií
Soirée Brady-Pathé

A CILADA
Romance em s actos, da Brady-

Film, por Alice Uradv.

Franlc Keenan. nos 5 actos da

DIRETO INDOMITO

Autigal

Cine-theatro Velo
Rua Haddock l.obo, 29*. Tel.

375 V.

Hoje Hoje Hoje 1
Coração de leão

7 actos pelo lamoio MACACO
JACK e

O mysterio
de Hillcrest

Cora Irene Castle e Ralph Ktl-
lard, • o melhor drama policiei,
ató hoje editado; são os films
de HOJE, no bem frcquenUà-J

CINEMA VELO

Depois de fi manhã
ç5o do Deserto.

— A can-
(D 2ASS)

CINEMA AMERICANO

a ui> roMo ca
rela

aiwtaUut à ''ti Oojü, — Rio dc jaacuo. jt de noTcmbrs» de 191%"~ tSj9)
Tica V ills
piüaia. .V s

Br-iiiM
a'!o. ) k

l^ztAta, Este-
IMit l'tiia.3.

COPACABANA
HOJE — Sensacional e maijistn^o

1 prograa-.nu novo constituido pnr dois '
M-irio Stnnieir... "l.uirahra tm descan- | {iim5 i!c.4im'nrant«, Gtor^e Walsh. o
tes". onde o atrtor aos apresenta al-! artista n-..-!« querido do mundo cine- I
gens .trechos «ia vida dantielle tvt- :maioirripWro, «_. FILHO PBOÓI- '
Rt#^«i ca-ito dc renaça!- ! *~*Q„ ç « densa dx aríe niud«i Alice 11Qíief í«la; «.'«eeiíeoçia «io jstro^raaisna. Brady, etn RÚSSIA.TRÁGICA, ver-f
«jpjcr fiihLS *sfüi*iibias qui gcaa mi- dadetro esytclanJa dt gaU. (U i;4oj

1101 [[JI |
Emocionante drama da Tríanpl:
em 5 actos e

.
A nova missão de Jcdes !
7' e 8» séries, são os lilms do 3
progrramma de hoje no popuUr Pj

Cinema Mattoso j
á praça da BandHra

Hoje Hoje Hoje 
'¦

1 ajBBjMWÉB_MMjMIMg

Cinema Haddock Lobo
HOJE HOJK

— Soirée Fox-Faramonnt
Films novos

Nupcias convenientes
S actos da Paramcunt, f'

Waüacc Rcid e KatWya
Williams

O CONQUISTADOR
a actos romidareis. >'-. '¦'¦ é
Fütn, pnr WilUam Fa:r ¦ ,\

Depois de fttntnhâ—*-I"r:
 ' '••" IU 
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.'CORREIO DA MANHA -- Qftifltfi*felrà, 1G clc Janeiro de 1910

CORREIO SPORTIVO
TURF

A«

piinnv-oiAJn

ontnçno.i dos piirelheh-os
inscriptos

Dimns a seRiiir as cotaçBcs de
,., ,|.k parèlhelros ane in-

nas próximas corridas doíervirlO
.,!¦„) liuo:

|'arén 
" Seis

i'«rio metrôs:
Áspjijla . •
Batuta . • •
Infallivel . •
I.vra ¦ • •
luliilo, • • •'('..índia . .
fevero
['(irCQ

.ra

de

Europa'

Março" —

. 30
. 60
, 40
. '. 3S
1-.-f.v-40
. 3S

30
- 1.100 mo-

. 60
. 18

. 60
• 40

imzeiro do Sul 22

i.5o lem futuro
jicn l.inton . .
fíond Luck .
Miiri

Frontin "

22
40
fio
35as
1.609

40
35
20
35
50
40
1.609

25
25
40

-50
35
30
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corrida o potr0 Meti Llnton. O fi-
lho de Bcnvcnuto difficilmente
perderá na prova em epie sc acha
alistado,

-—:— A potranca Galathéa tra-
balhoti, hontem, no hippodromo de
São Francisco Xavier.

A filha de Tericles anda em
boas condições,

— t— Zampa, o "aluado" pen-
sionista do Stud Bastos, tem for-
necido optimos galopes em traba-
lho.

77:— Mahomet, que conforme
noticiamos acima passou a novo
proprietário, terá 110 próximo do-
mingo a direcção do joekey M,
Torterolli.
—:— Em outro logar da nossa edi-

ção rjuhliciamos hoje o proçrannna
official das próximas corridas dos
dias 19 e 20 do corrente e para o
qual chamamos a 'attenção dos lei-
tores. '

Parco"" Derby Club" — 1.609
metros:

ZlMVO .......
Nu
Mmm.uiry
Galathéa
Alpha „• •
pareô 

" ltamaraty" -

weiros:• P.i.dctte
Jagunço 
Juatisito
Desengano
Intacto 
Onerai Pau
Parco " Dois de Agosto

.tetros:
Macanudo
Mahomet
Merry Bay
Conlroller '•
Ciclada
Ov»ter Bay .... .

Taren " Sttpplementar
í,fir,j metros:
Macanudo
Fidalgo .
Pelil nlcu
Veloz ¦ •
Rubens .
Girton . •
p.irr.i " Dezesete de Setembro"

_ 1.600 metros:
Harlowe .
Wili . .
Ballaglia .
Pistachío .
Zampa . .
Parco " Dr,

metros:
Und l-ady ....
Marengo
Sultão
Siins Rctard . . .
Motor

VARIAS NOTICIAS
A bordo do vapor "Siddons",

vindos da Inglaterra, chegaram a
fila capital tres animaes de puro
singuc para o importador sr. Car-
h« Coutinlio e doze cguas repro-
Iticloras para o Ministério da
¦\cricnltura.

Iííscs animaes desembarcaram,
lontcm, ás 9 horas da manhã, no
irniazein 5, do Cáes do Porto. _—:— Os srs. Santos <5* Irmão,
íão pretendentes á égua Newnham,
lordilha, 3 annos, por Cylgad e
?cli;>oi, de importação do sr. Va-
ler.. Puevo.

-:— Para um "turfman" do
Rio'Grande do Sul foram adquiri-
dos ao sr. Carlos Cbutinho, por
oa.i.níono, os animaes Macanudo e
Mahomet, que correrão, domingo
próximo, por conta do seu novo
proprietário.—:— Trabalhou hontem no
llcrl.y Club, em magníficas condi-
cúcs a cgiia Camelia.

—:— Foram applicadas pontas
rle topo na égua Drina.

¦-:— Oyster Bay e Pau traba-
Itiaram, hontem, no prado do Ita-
niaraty. Ambos seguem bem.

—:— Jagunço, o popular pensio-
nista dn Stud Dantas Junior, tem
trabalhado regularmente no Der-
dy Club.

A numa agora é fraca e o filho
íe Shen pode ter alguma preten-
Ção.--:--- Acha-se um pouco melhor
do accidente que soffreu' na ulti-
ma corrida a potranca Paulette.

--:— Anda em excellentes con-
dicões o cavallo Ztiavo.

—:— Continua em optimas con-
dicões a potranca Alpha.

—:— Melhorou após á ultima

do deíporto quo quer praticar em »e
filiando i Mira,

c) — Aguardar aa prova» do Rio-
MVito Club para a aua filiação.

d) — Sojjpitar do ar. Norherto Bit-,
tencourt, a retirada de sim renuncin.

o) — 'Marcar na aeaafles de directo.
ria para aa quintas-feiras, is 4 • Ateia
horas da tarde.

¦jU 4â A
Um «Tino da thcflournrU

.eaco piihlivn, para conhecimento
dos interessados, quo os pagamentos
e recebimentos de quaesquer natureza,
far-sc-üo nesta thesouraria, todos ns
dias iit.-is, das 5 is fi horas da tarde.

F6rn dessas horas, não se attendera,
a pessoa alguma. — L1113 Lebre, Io
thesoureiro;

¦.'•¦•;?''-'?
A festa do sports da Associação

de Ohronistas Desportivos
Na reuniüo ante-hontem realizada,

a directoria da Associação de Chio.
ni5tas Desportivos, confeccionou o
urogramina nara sua lesta de semin-
(la-feira próxima. /

Eis o programma:
t° match — Disputa da taça "Oli-

veira Rocha" — Entre chronistas e
plmlocraplios dos jornaes cariocas.

2" match — Disputa da taça "Ar-
chibuld French" — Kntre os clubs
Americano e Palmeiras.

3a match — Disputa da taça "Tolo
Cantuaria" — Entre os clubs S. Chris.
tovfio c America.

O festival será realizado no campo
do C. R. Flamengo a cuja directorla

„, , „ n A. C. D. officiou hontem, soli-
Rennc-se hoje ít Confederação citando a cessão do mesmo.

Brasileira dc Desportos | Vm ^ortiiito:<i.ue faz annos
Reunir-se-á hoje, ás 8 l|ii lioras da

Conselho desta 'Confederação,

FOOTBALL

^rmLl.
, Leveza de pfis. olhos brilhantes jrpd actívo,
tudo se segue ao tomar, por algum tempo, as.

Pequenas Pílulas de Reuter
Estas pílulas fazem desapparccer toda a de-

pressão physica ou mental, melhoram o appetite,
produzem um somno tranquillo, e a pessoa
sente-se mudada e com.actividade para tudo.

ALLWI0 INSTANTÂNEO
O que ae deve tomar em caso de car-

dlalgia, Inillgestío, dyapepsla,
gazes ou qualquer outra

doença do estômago

(478)

noile,
para tratar do caso da Associa-lo:
Paulista.

O presidente roga aos srs. re.pre-
(lentantea o thscquio do seu compa-
recimento, tendo cm vista a import.in-
cia do assumpto da ordem do dia,
não obstante srr esta a primeira con*
vocação. — (/. l.obo, secretario.

A excursão do Botafogo V. O.,
& Pernambuco

Depois de amanhã, pela .manha, com
destino á capital do Estado de Per-
nainbui-n segue a bordo do paquete'"lltequcra", a dclcíracão sportiva do
Botafogo lf. Club, que naquclla cida*
dé vae a convite do Sport Club Re*
rife, disputar vários ...ateliês de foot*
bali.

O embarque será ás 8 horas no
¦Cács .Pharoux e a delegação carioca
segue assim constituída:

Presidente, Oldemar 'Murtinho; se-
crelarto, dr. Oscar Gomes de 'Mattos;
jogadores, Casusa, Montti. Franco,
Mario, Policce, Candiota, 'Pctiot, San-
tinho, Vadinho o Celso.

Reservas: Abreu, Sylla, Burlama.
qui, Tourinho, Carlitos, Xequinho e
teile de Castro.

Kefcree: Altamiro Nfourão dos San*
tos.

Chronista iportivo: ' Carlos Nery
Stelling.

'-;-.* *
Uma rounifio no Botafogo F. O.

Na sedo do Botafogo IF. C, rea
liza-se hoje, âs 4 horas da tarde, uma
reunião dos seus associados 6 demais
pessoas que fazem parte da delegação
que vae á Recife.

Espera-se o comparecimento de to-
dos os sportsmen.

* *
Os teams do Botafogo tronam

hoje
No campo da rua General Severia-

no, realiza-se hoje i tarde, um rigo-
roso match-trainingí entre o primeiro
e segundo teams.

¦O director sportivo, por nosso in-
termedjio, solicita o oomparecimento
d« todos os- jogadores e reservas, ás
4 horas da tarde.

ASSOCIAÇÃO T)B CHRONIS-
TAS DESPORTIVOS

A Üirectoria deste club resolveu co-
hrkr entrada sendo archibancada 1$ c
geral $500

Previnc-se a todos os ar-sociados
que o ingresso uo campo será mediante
apresentação do recibo de janeiro.

REMO

Um aviso da thesouraria
Aviso aos senhores sócios da A. C

D., que nSo paguem recibos de men*
salidades que lhes forem apresentados,
sem que o portador cxhihá documen*
tos escriptos desta thesouraria, ailto-
rizando-o a cobrar as referidas men*
saudades. — Olheira Freitas, thesou-
rciro.

* *
Convite a um cobrador

Convi-lo o sr. 'Raul Vasconccllos,
cobrador da. A. C. 'V., a proc<rar-
me na Associação ás 4 .113 horas da
tarde, afim de liquidar as suas con-
tas. — Oliveira Vreilas, thesoureiro.

* *
IjTGA mbtropouitana db
desportos terrestres

Resoluções da directoria
A directoria, em sua primeira re-

uniSo, resolveu:
a) — Acreditar como representante

da Liga junto h Confederaçüo Brasi-
leira de Desp. rtos, o dr. Oswaldo Go-
mes, e latificar a» credenciaes do dr.
Antônio Ferreira Vianna Netto e Sa-
muel de Carvalho.

b) — Pedir á Associação Chnst.i
de Moços informações sobre o irenero

hoje
Sebastião Peitai, faz annos hoje.

Essa data, é motivo de júbilo para
todos os seus amigos e admiradores
da sua vigorosa e imparcial penna,
Feital é dc uma intelligencia bri.
lliante, dc uma iniciativa enérgica.

O anniversariante de hoje, é amigo
dedicado 'dos seus amigos, nas boas
e nas más oceasiões, não medindo
esforços nos momentos em que a ami-
zade se torne necessária.

Feital, faz parte do nuadro social
do S.' C. Rio de Taneiro.* * *

A festa do Audav-Club
Na sessão de hoie da directoria deste

club de sports. deverá ser submetlido
á apreciação o programma do festival
sportivo, que o mesmo club organi-
zará cm 26 do corrente.

Nesse festival tomarão ; parte os
teams do Hcllcnico Athletico Club
Fluminense A. Club! Santos F. Club.
team dos photographos, conjuneto ¦'¦ dos
chronistas da Associarão de Chronistas
e os teams dos Esponjas e Vida Spor-
liva F. Club.

Os prêmios, acham-se em exposição
na Casa Stamp, á rua Urugayana nu-
mero o.

A nova directoria do Villa
llsabel P, C.

Em assembléa geral ordinária ante-
hontem realizada foi eleita a seguinte
directoria que dirigirá o Club no cor-
rente anno.

Esaa chapa conseguiu o suffragio
de 53 associados contra ao dados ao
candidato mais votado a opposição:

A -nova Irectorla é a seguinte:
Presidente, Alberto Silvafes; vice-

presidente, f. Montenegro €erra; i°
secretario, dr. Mario de Sá Freire; 2°
it. Edmundo Regis Bittencourt; 1»
thezoureiro, ^Atalmiro tVTounão "dos
'Santos; 2° thezourcVo. Cari Johan
Bergqvist; procurador, IVIanoel Miran-
da: commissão de Desportos: tenente
Edcard Amaral, Plinio Coutinlio, Ben-
jamin Franklin. Julio Silva, Moacyr
Carvalho! Commissão Fiscal: Ruy t,o-
wndes, Carlos Muniz, Augusto Caldas.
Supplentes: floriano Assumpção, José
Carvalho Corrêa, Lodovico Mattoio.

Esses directores deverão, pelos es-
tatutos. tomar posse dentro de 3 dias.
Caso a actual directoria, num gesto
de prepotência se negue a convocar a
assembléa geral para a posse, elles
saberão defender os seus direitos.

$ * *
Cruz de Malta P. C.

Convidam-se todos os assodrados
para a assembléa á realizar-se, na
sédc, no dia 18, ás io horas, para
eleição da nova directoria que diri-
trirá os destinos do club no corrente
nnno.

* *
Sete Setembro P. C. x Man-

gueira P. C.
Realiza-se domingo no campo do

primeiro sito a travessa Rio Grande
do Norte no Meyer, 11111 amistoso
match entre as valorosas equines do
Mangueira e as do Sete de Setembro.

* *
Lusitano P. O. x S. O. Emu-

lação •
Realiza domingo próximo na bella

Praça de,'Sports do Botafogo, á rua
General Sevcriano, o importante en-
contro entre ás I" e 21 equipes des-
tes dois grêmios sportivos. No'm_|tch
nrincipal será desempatada a "Taça
Luzitana" e os iogos terão inicio res-
pectivamente ás i horas e 16 horas.

A i* equipe do Luzitano salvo ai-
gunia modificação apresentar-se-ha
assim constituído: Oastão — Antonicp
André — Freitas — Tavares — Hei-
tor — Moreira — C. Andrade — Izi-
dro (can.) — Monk e Moreira II.

A nova directoria da Pcdera-
ção Brasileira das Socie-

dades do Remo
O conselho director da nossa en-

tidade máxima dos aporta aquáticos,
em reunião de nnte*«houtcm, elegeu a
sua nova diiectoriu, que assim ficou
constituída:

Presidente, dr. Antônio Augusto de
Souza Mendes (C. R. Guaiiaibnra) ;
vice-presidente, coronel Aristides Ar-
minio do Almeida Rego (C. Nataçfio
c Rf\gatas)_; secretario, José Cflrmpn
(C. R. Flamengo) _; 20 secretario,
Ameritio Pereira Guimarães OC. R. S.
Christovão); thesoureiro; Gabriel Nik-
laus (C. R* Boqueirão do Passeio).
A soiréc dansanto de domingo

do Natação o Regatas
Realiza-se finalmente, domingo, a

grande soirée dansante promovida
elo vulorosn e syinaatlik-o Club de
ataçio e Regatas. Para esta festapelNa

recebemos um
agradecemos.

gentil convite, que

UM CONSELHO MEDICO
Ninguem quer um remédio moroso

quando está atacado de padecimen-
tos como dyspepsia, indígestão ou
cnrdiaígia; como tambem, ninguém
quer um remédio demasiadamente
actívo que prejudique o estômago. O
estômago é um dos órgãos mais va-
liosos do corpo humano. E' perigosis-
simo ministrar-lhe drogas ou digcsti-
vos artiliciaes, os quaes «implesmen-
te atiram com o alimento acidtilado
e fermentado para dentro dos intes-
tino.i.

A MAGNESIA DIVINA neutra»-
za rapi.lnmcntc o excesso de ácidos
no estômago que causa a indisposi-
ção. ü' notável pela rapidez com que
tra: allivio, pelas nuas propriedades
inoftensivas e especialmente pela suo.
acção inlnllivel em regularisar os es-
tumultos doentes, acidulados e garei-
ficados! e a maravilhosa promptldão
com que traz allivio a soffrlmentos
ilyspeplicos e gástricos, dá-lhe lama

I universal.'
I A MAGNESIA DIVINA encontra-

se á venda em todas aa pharmacias
I e drogarias, podendo todoi, pois, ter
I & mão um frasco deste maravilhoso

remédio. Em todos os casos de aze-
dume e fermentação causados por co-
miilas indigestas, uma ai colher de

, ., ...... 1 chá deste sobcrBe medicamento neu-
O caso e conhecido ja. Noticia- i traliza instantaneamente todos os In-

mol-o hontem. Bernardo Avelino, , commodos e cura as tonturaa, vomi-
desordeiro de profissSo, behedo, I tos acidulados e quaesquer outros ma-
chegou á rua Goyaz n. 394, , na f;___;•__JJ1;^? pela «ceaslva acld« do

A rapidez e facilidade com que a
MAGNESIA DIVINA debella todas
as indisposições dc estômago, é um
milagre só revelado ás pessoas que
experimentam este prodigioso medica-
mento. (4610)

Desordeiro sangui-
nario

Tenton matar a irmã!

-Piedade, entrando a insultar todos.
Uma sua irmã, Gilettc Coelho, re-
peHiu-o. E o perverso, sem mais
outra, alvejou-a a tiros de espin-
garda. Um dos projectis foi at-
tingil-a na perna.

Acto imtnediato ao covarde cri-
me, o desordeiro fugiu.

A policia do 20o districto pro-
cura-o.

No inquérito aberto, Gilette
prestou declarações.

Motocyclismo
Passeata matinal & Vista

iChinoza
O Club MotocyclUta Nacional,

projeotou e voe levar a effeito, domin-
go, pela manhã, uma passeata i Vis-
tn Chineza, oito» 09 seus associados
terio occaslfc» de respirar o ar puro
das nossa» montanhas

A partida será da Praça- Onze de
Junho, á« 8 horas da manha.

CYCLISMO
Cycle-Club

Realizn-se domingo, a grande cor-
rida cyclo-pedestre,- org-aniz-ada por
este novel e florescente centro do
pcdal. O programma está bem orga-
nizado o a Testa promette ser bri-
Ihante.

O MINISTRO DA VIAÇÃO
NOMÊA

O ministro da Viaçio nomeou o en-
genheiro effectivo de 1* classe da Ins-

fectoria 
de Obras Contra as Seccas,

ranciaco José da Costa Barros, para
o cargo de inspector technico da mes-
ma repartição, nò impedimento do Sr.
José Pires do Rio, nomeado ultima-
mente Inspector federal das Estradas.

Roubou o cunhado
Manoel Tavares, morador á rua

Dr. Passos n. 22, cm D. Clara,
queixou-se ás autoridades do 13o
districto de que fora roubado em
um terno de roupa.

A' policia, entrando em düigcn-
cia, prendeu como autor do roubo
um cunhado do queixoso, Ângelo
Germano,

.Surrou a amasia
Num barracão, á rua Chuhy n.

12, vivem amaziados José .Domin-
gos da Silva e Maria Magdalena.

Hontem, _por uma questão qual-
quer, os dois brigaram e José, en-
raivecido, surrou-a, contundindo-a.

Magdalena procurou as autorida-
des do 23° districto e apresentou
queixa.

Foi aberto inquérito.

Extraordinário leilão
Chamamos attenção a todas as pes*

soas , de tratamento e de gosto, para
o importante leilão que o leiloeiro
EIvíro Caldas vae realizar na próxima
quinta-feira, 16 do corrente, aa 4 i|a
horas da tarda, á rua Pinto Guedes,
;8, Muda da Tijuca, aonde os srs.
amadores encontram tudo quanto
pode existir em «ma vivenda lu-
xuosa, como sej.im — ricos moveis,
cortinas, tapeçaria, objectos de arte,
pinturas de artistas celebres, bronzes,
crj-statn, raetaes, porcelana, prataria,
etc otc. (D 2314)

0 REPRESENTANTE DE
CUBA EM PARIS

Paris, .14 (A. .H.) (Retardado)— iRegressou a esta capital o diplo-
mata cubano sr. Angulo y Solar.

——————m*-———————a«'

. NOTAS RELIGIOSAS
MATRIZ DO SAGRADO CORA-

CAO DE JESUS — MISSA PELAS
ZULADORAS FAU,KCIDAS — Ho-
je, 16 ás 8 horas, o vigário da ma-
triz celebrará uma missa pelo repouso
eterno das zeladoras do Apostotado da
Oração, fallecidos.

Todos os que fazem p^arte do Após-
toldado são convidados a este acto reli-

TOSSE
das creanças, tosse dos mo-
ços, tosse do,* ve lios, qual-
quer tosse, qi alquer doença
do peito, com ¦ bi*onchi-
te, asthma, coqueluche
— curam-se com o

BROMIL

FORMULA
ERNESTO SOUZA

Noz de Kola, Noz Vo-
mica, Noz moscada,

Melissa, Aniz e Gervão
Tônico Estómaohi-
co Reoonstituinte

5Iás digestões, rffio hálito,
Inappetencla, fiiiixaqneca, 1

Nervosismo. Arrotos chacos,
Enfarte do Figado e

Urinas turvas.
Deposito íeral:

GRANADO Sr Comp 1" ie Março 14
____1—wmimwtmimààiii»im—M~icixa m^

IRMANDADE DE S. PEDRO E
N. S. DA CONCEIÇÃO DO EN-
CANTADO -» Em beneficio das obras
da torre da egreja dessa Irmandade,
rcaliza-se 110 dia 19 do corrente, um
grande festival no Jardim ZooIoríco,
cuio profrramma publicaremos breve-
mente.

Os ingressos vendidos na porta, as
importância, pertencem ao jardim; e os
que forem vendidos fora, o produeto
leverteri em faver daquella egreja.

As pessoas que desejarem coadiuvar
essa Irmandade, devirão --vjirociirar os
intrressos na Casa Neiva, praça do Eu-
cantado n. 11, 011 na rua José 

'dos
Seis 160, casa 1, Engenho de Dentro.

No dia ao, será trasladada em pro-
cissão para essa eRroja, a rica imagem
de S. Sebastião, offertada por uma
devota. *

ÍGREJA DE N. S. DO MONTE
SERRAT — Com o máximo brilho a
mesa .administrativa da Irmandade de
N. iS. do Monte íserrat, no morro do
Tinto, celebrou em sua poética e tra-
dicional egreja, • festa da Excelsa
e Milagrosa Padroeira.

0 tomplo, ornamentado com o ma-
ximo cgmero, apresentava bello aspe-
cto.

A's 11 horas entrou/a missa solenne,
cantada, officiando o conego Jacomo
Vicenzi, acolytado pelos padres Será-
phim e Trigo. Prógóu ao Evangelho,
o conego Julião Figueira, que fez um
brilhante panegyrico da Virgem do
Monte Serrat, referindo-se aos innu-
meros milagres praticados pela gloriosa
santa. No oôro da epreia,. distinetas
amadoras, entre as quaií dd. Alda Sa-
lema e Maria de Lourdes e Erminda
llorel. cantaram admiravelmente.

A* tarde, houve solenne ladainha
cantada, por oceasião da qual foi lida
a nominata dos irmãos que tem de ser-
vir 110 anno compromissal de ii)io, que
i a seguinte! .

Protectora, a provedora jubilada
d. Elisa Jeronymo de Mesquita; pro-
vedor. major João José de Araujo, re-
eleito; vice-provedor, Roberto Pinto,
eleito; secretarie, Benjamin Midosi de
Novaes; thesoureiro, Francisco de Al-
meida Santo* Filho; Droeurador, o nro-
vedor jubilado Folião Lopes da Silva,
reeleito; vigário do culto, -Nilo Pre-
lute, eleito; definidores, provedor ju-
liilado losé da Fonseca, por devoção;
Paulo Martins de Lima, por devoção;
Agostinho Fernandes Teixeira, reelei-
to; .Antônio Francisco Rizzo, reeleito,
David Bittencourt Rabello, reeleito-,
João Ferreira os Santos, eleito; aliui-
rante 'Miguel Antônio Viuza Junior,
eleito; coronel J0S0 Carlos Moratório,
eieitrfr dr. Henrique Tavares I.ocyde,
eleito; dr. José Paulo Nabuco dc 1-rei-
las, eleito; Jeronymo de Mesquita Ca-
bra!» eleito; Fernando Merino de
Araujo Severino. Benjamin Santos,
elcítQi José Henrique Soares, elrito;
Luiz Augusto da Paz, eleito-, Cândido
José dos Aniofl, eleito; Joaquim Bar-
bosa, eleito; Guilherme Lima, eleito;
Manoel Francisco do Carmo, eleito;
ptovedora. a provedora jubilada haro-
neza de Peixoto Serra, reeleita; vice-
piovedorn. d. Kva Pennyson, eleita;

zeladoras: provedora jubilada d. Eu-'

Jtnia 
Thompson do Nascimento, por

evoção; Vlctoria Carlota dos Santos,
Isolina Catharina Thompson. Laura
Cardoso dos Santos, Dolorcs Alves Ba-
ptista, Albertina Pamslona Piato. Ma-
rlan» Augusta de Mello Mattos, Graça
Prtraasanta, I.eonor Dias Maia, Petro-
nilha dos Anjos, eleitas; bemfeitores:
bispo do Ribeirão Preto, d. Alberto
Gonçalves, o bispo de Uberaba dom
Eduardo Silva, padre dr. Olympio Al-
ves de Castro, barilo de Peixoto Serra,
dr. Francisco Salema GarçSo Ribeiro,
Antônio de Mil anda da Silva Junior,
ür. Edmundo Bittencourt, commenda-
dor padre Prisardo; bcmfeitoras: pro-
vedoras jubiladas d. Antonia dc Arau-
jo Fernandes, d. Henriqueta dc Lima
Araujo, d. Olympia Weid, d. Ataria
de Jesus Ksteves, d. Emilia Muniz
Froir» de Bittencourt, d. Elvira dc
Assis Fonseca Hermes; andador, An-
t\.nio Ferreira Maia.

A* tarde houve ladainha c leilão de
rioas prenda*. A concorrência de fieis
foi extraordinária.

MATRIZ DE S. FRANCISCO
XAVIER — Nesta matriz terão Inicio
amanhã is 4 i|a horas os triduos em
louvor ao glorioso S. -Sebastião.

No dia ao, ás 10 horas, seri cantada
missa solenne, acompanhada de can-
ticos. * #

EXPEDIENTE DA SECRETARIA
DO ARCEBISPAOO—DESPACHA-
DOS DE HONTEM—Silesio Fausto
da Silva e Virgínia de Campos Nelson,
Eduardo de Mesquita Pereira e Zul-
inira Soares Pereira, Joaquim Caetano
de Souza e Franeisca Odette Coelho,
dr. Mozart Brazileiro Pereira Lobo e
Maria Pereira, dr. José Hygino Du-
arte Pereira e Zuleika Lamenha Lins,
Sebastião Marques e Maria Augusta
Guimarães, dr. Francisco Pedro Car-
neiro da Cunha e Heloiza Gomes Fer-
raz, Toão Antônio Rodrigues e Olym-
pia Fernandes, Antônio Joaauim Areai
e Eugenia Gonçalvoa, José Lopes Tor-
res e Izilda Pereira da Silva, João
Francisco Pontes e Anna Farrelra dê
•Souza, Aarão Pitrto de Oliveira e
Etelvina Soares, Avelino Mendes
Ptrecht e Josephina Ferreira da Ro-
cha. — Como pedem.

Dr. Toio Alfredo Corrêa de Oli-
veira Netto e Maria Eugenia Muniz
Ararão. — Apresentem, pelo menos
duas cansas.

Irmandade de Nossa Senhora da
Saude. — Como pede._
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MOVEIS A PRESTAÇÕES |W4 F, VEIGA & C. II
„ 14- S José 1
s;.!S!.ssss3.?.%rss.82;ij.!si.!.?isSoí;s!:*
(41^3)

CENTRAL DO BRASIL
O director da Central do Brasil, re-

solveu que a começar do dia 20 do cor-
rente, que os trens S Mu e S M 17 ter*
minem seu percurso em Nova Iguassu',
donde procederão com os prefixos de
S M 2 e S M 4-O movimneto do café na maríti-
ma, foi hontem o seguinte i saccos exis-
tentes 1.205 com 72.902 kiloerammas;
descarregados 747 Hom 45.194 kilo-
grammas; retirados 136 com 2.178
kilogrammas e ficaram 1.916 com
11 is.918 kilogrammas.
. Renda — 28:48i$8oo.

O expediente da sub-directoria da
3* divisão foi o seguinte;
Carlos Caulliraux c farine José Jor-
ge, indeferido; Alberto Ramos de Pai-
va. concedo.

Receberam ordens, os praticantes do

KM.PRBSA AUTO OMtVIBlTS
i* DIVIDENDO

A contar de ai do corrente,
pagar-se-a, por ortlem deita, na
Thesouraria do Banco Vitalício d«
Brasil, das 13 as 15 Jiora*, o divi-
dendo correspondente ao 2* senies-
tre de 1918 findo, á razio di
12 "I" ou sejam Ks. u$ooo, por
tlbcào. , . ,

Rio tle Janeiro, 14 de janeiro
dt ioiç. — A directoria. (8395)

A' (PRAÇA

Antônio Machado da Motti e a
major Antônio Alexandre Ferrei-
ra, sócios componentes da firma
Machado ér Ferreira, estabelecida,
no logar denominado " Estremosa "«
em Cesario Alvim, primeiro distri-
cto de Capirary, Estado do Rio
de Janeiro, coinniunicam á praça
e aos seus amipos e feguezes que,
por distrato firmado nesta data,
em notas do tabelliio Columbano
Santos, foi dissolvida a firma so-
ciai, retiramlo-se o sócio major
Antônio Alexandre Ferreira pago
e satisfeito de seus haveres, fican-
do a cargo do sócio Antônio Ma-
chado d» Motta, todo o actívo e
passivo du exlincta firma.

(D i3oa)'

telegrapho Ahuniro Pimentel, Argemi-
ro Campos e Antônio de Oliveira, res-
pectivamente, pura Lafayette, Mata-
domo e Bugnitr e bem assim o cabi*
neiro José Pereira de Mendonça, pa-
ra Central.O dr. Humberto Antunes, sub-
director da Central <io Brasil, conoc-
deu ferias ao encarregado de cablne
João Gonçalves Coelho.Passou a servir á disposição do
Ministério da Viação, o engenheiro
Ismael Coelho de Souza, da sub-dirc-
ctoria da 5* Divisão da Ê. F. Central
do Brasil.

O dr. Aguiar Moreira despachou
hontem os seguintes requerimentos:

Pcdrosa_ Joppcrfl 6* C, dirijam*se
á Secretaria das Finanças do Kstado de
Minas Geraes; Alfredo Pereira da Sil-
va, Maria C. Alvarenga Pinto e So*
ciedade Commercial e Industrial Suís-
sa, deferidos; Augusto Ferreira Lopes,
submetta-se a concurso; Felippe M.
Santos, Miguel P. Balthazar, Antônio
Vieira Valente e Bianor A. dav Sil-
va, não ha vaga; Arthur de Siíluçl-
ra, Rftul das Chagas Leite. Luciano
Alves Junior e Aurora G. Barata de
Pinho, indeferido; Waldemar R. Gou-
vca, restituam-se; R. Fernandes, en*
tregue*se a importância de 16(200;
Comp, Brasileira de Illuminação Ma-
ritimn e Terrestre, archive-se. Gilber-
to B.( Pinheiro, sim como gratuito;
Joaquim G. Ferreira dc Carvalho, res-
titua-se; -Augusto de Oliveira Silva,
Costa & C, J. Baptista daCruz, in-
deferido; Edmundo G. de Menezes,
pague-se ,to$ooo, por conta do confe-
rente José Leal Pacheco; João A. Oli-
veira Figueiredo, junte documentos;
Procopio Oliveira Sr C. e Coelho
Duarte e> C, indeferido; Jorge Mi-
guel & Irmão, archive-se.

BSOOLA DE PHARMACIA B
ODONTOLOGIA DO RIO

DK JANEIRO
AVENIDA MIEIM DE SA'_*9i

Acham-se abertas as inscripções
para os exames de admissão, até
ao dia 30 do corrente. (D 1609),

PUBLICAÇÕES Â PEDIDO
AGRADECIMENTO

A viuva c filhos do saudoso nc-
gociante Elias Guimarães, ipenho-
radissimos e ainda commovidos,
agradecem a carinhosa demonstra-
ção de apreço e affccto, com o of-
ferecimento da effigie de seu pnan-
teado esposo e pae, oceorrido no
dia 12 do corrente, pelos cxmos.
srs. conego d'. Antônio B. Pinto,
dr. Isaac Cerquinho, José Pereira,
Felix Brandão, pharmacetitico José
Ferreira, Antônio Ferrari, José
Resende da Silva, .Romualdo I.e-
otti, Arserio Teixeira Braga Filho
c ítalo Del Cima. (80511)

E. 
~. 

CENTRAL DO BRASIÜ
Aos meus amigos da locomoção,

associados do "Centro União dos -
Empregados da E. F. Central do"
Brasil", venho mui penhorado,
agradecer a indicação honrosa com
que me distinguiram para o cargo
de 1" secretario do "Centro" e,
pedindo ,1 esses mesmos amigos,
licença para desistir, indico o nos-
so distinclo companheiro do movi-
mento, sr. iiiis Petit Marinha
Balcão.

R,io dc Janeiro, 15 de janeiro
de 1910. — Heitor Gomes Calaea.

(\1 1706)

SOfllWDADE BENEFICENTE
DOS ARTISTAS EM SÃO

OH1USTOVÃO
SKDE FIROPRUA A' 'RUA CORO-
MEL FIlGUEíRlA PIE AIIBLLO 303

Assembléa geral ordinária, em
18 do corrente, is 19 horas, tpara
leitura do relatório, balanço geral
e eleição da commissão fiscal.

16 — Janeiro, 1919. — Pedro
i-.lesbão de Abreu, 1" secretario.

IBSMLNlDAlDE DE NOSSA SE-
NHORA DA PIEDADE

ESTAÇÃO DA PIEDADE
i° trimestre

A mesa administrativa desta Ir-
mandade convida a todos os pa-
rentes, amigos, irmãos e fieis á
assistirem a missa do passamento
do saudoso irmão Sérgio tle 'Ma- ,
cedo Portella que por sua alma
mandam celebrar sabbado, 18 do
corrente, ás 9 horas, ficando des-
de já suminamente gratos por
este acto dc religião. (D 1761)
'íleopoldínà railway"

TMliM DE -PASSIlilOnFRlBUlRGO
O trem de passeio que sobe no

sabbado. 18 do corrente, para Eri-
burgo, só regressará na terça-fei-
1,1 21,

'Rio, 15, de janeiro de 1919. —
M. C. Miller, Director Gerente.

(8038)

DECLARAÇÕES
ANNUNCIOS

P«r*. Cone.,
quei ma il uras,

Bllliptlis t,Bioíiuliitc ...
Vi \ •• "•¦¦';. è! Xiitlima' ,'

M ! niin ia iiiii u Fiimiciu « Dif|ii

cc 19572)

SANTA CRUZ
A commissão encarregada de rc-

alizar a festa dc S. Sebastião, em j
Curral Falso, têm a honra de par-
ticipar a todos os devotos que a
dita festa terá logar nos dias 19
e 20; no dia 19 missa ás 8 1J2
libras e leilão á noite; no dia 20,
missa solenne ás 10 horas, procis-
são ás 5 horas da tarde, ii noi-
te leilão e ao terminar um vistoso
fogo de artificio.

Correrão automóveis e vice-ver- i
sa, durante o dia, de Santa Cruz i
a Curral Falso. (V 1646) \ de todog „„ freguezes na

DECLARAÇÃO
Dtirval Antunes de Carvalho de |

clara que desta data em deante i
passará a assignar-se Duirval Antti-1
nes dos Santos, por conveniência
própria. (D 2450)

PRECISA-SE
e todos os freguezes n

Alfaiataria Itíaia
Rna Uruguayana, 107

C.805G

ÍV&GrOCGOOSCCGCGGOeoer^^ Theatro Recreio
Companhia Dramática Nacional, de

que faz parte a eminente artista
ITÁLIA FAUSTA

0 Empresa J. Cruz Jqnior Run Prosidenfe Wilson ns. 49 e 51
-^

HOJE —maia um programma para sc juntar aos liniíissimos especta-
culos que sé o ÍRIS sabe proporcionar^WARDA HOWARD

(3 o nome de mais uma inda ar(is*ta americana que vae triuuipliar em

\M IDIVO^ICI^IDA.
Lm grande romance em 5 partes — Um mngniíico drama de scenas emo-

eionajites —Uma historia commovente e linda que vae agradar em absoluto.

Quando tudo está acabado
Um outro grande film de grande enredo, cm 3 partes

k HOJE — A's 81|2 em ponto
X Grande lestival de Affonso Machado

S"" 
e Arnaldo Rocha. Dedicado aos

empregados da E. F. Central
l<l do "Brasil — Revertendo (io *|* em
N . favor da viuva do funecionario
N da Estrada João Gonçalves de Mello
N . A emocionante peça em cinco actos:

h O mestreI de forjas

HOJE
FOX-FILM

" ÜOb<Ail^ " HOJE
—Artcrait-

SQOOOeOOOOOSGOSSMOOSCeCGQGOCOOeCOOSOOSaOCOSO^

8H**f 
*»•«»•.•»  --

(Tm assumpto magnífico, que empolga
R.O0\a:A3>3-CE3 BH5LLISSIMO

| 13 grandes films em um só espectaculo c 1860 9

Clara  ITÁLIA FAUSTA
Toma parte toda a companhia

Abrilhantará este festival a nugni-
fica banda do Corpo de Bombeiros,
gentilmente cedida pelo Exmo. Sr.
Commandante.

AmanhS — Recita, em beneficio da" Associação dos Vidreiros"."Sabbado 
e domingo—A MARTYR.

(D 17441

O IDEAL, REUNIU NO PROGRAMMA DE HOJE DOIS MONUMENTOS DA CINEMATOQRAPHIA
i» FILM:

JOGO INFERNAL
S actos da FOX-FILMS

Surprelicmlcnte drama de paixão sensual o mais extraordinário trabalho que a Fox tem produzido nos
últimos tempos. O assumpto ê sensacional, desenvolvendo-se entre apaches nos 4'Bos-fonds" de Paris, sen*
do principal interprete no papel dc Gígoleta, a prata branca, denominada tambem dc "Rainha dos Apaches"
a artista unica no genero, GLADY S BROCKWELL, a expressiva actriz americana tjue já conta um sem nu-
mero de admiradores. Tudo contribue para o encanto deste film, o enredo, a mise-en-secne, a belleza da
artista c a arte dos interpretes. ____m___________mm_l^_^_m_^_mmm___M^m_m,

2" FILM:

VÀSSALLAOEM
7 actos ARTCRAFT

Pugentissimo e emocionente drama baseado na celebre novella de Perley P. Shelian; um interessante
caso jurídico. Pôde aljruem ser condemnado e executado como assassino de si mesmo? O film vos res-
pondera se tiverde» o bom gosto de vir assistir a este magistral programma.

Segunda-feira — VIRGÍNIA PEARSON no sensacional drama patriótico — FILHA DA FRANÇA—
medito de Fox Films — 5 actos e MARGUERITE CLARK — na sua melhor, comdia dramática — BA-
BY'S DIARY, aventuras de unia collegial, em 6 actos, de Paramount. (D 185.1)

THEATROS O^ EMPRESA PASOHOAL SEGRETO
IIOJB <"K*smJm$i>4>Jm> >TT*T

S. JOSÉ'
tompjnhia Nacional, fundada em i"

dc julho (it 1911 „„
Bheccilo artística ir. EDUARDO

YIP.IRA — Rrínite. maestro
__ BENTO M0SSURUN'1A.

o — íSesaõos — 3
.Vs 7 horas, 8 ,i.| e i»i'i

Ai representações dn peça de costu-
mes «ertancio*. em tres actos.

wginal do conhecido escriptor tliea-
ira! .1. Miranda, musica do -

ii >nirado maestro Paulino do
Sacramento

FLOR SERTANEJA
1 Hr Sertaneja (protaconista)

JULIA MARTINS
Sobetbo desempenho de toda a

companhia.
A «?Ruir — A revista Eu ME

-ARANTO I

Míiison Moderne
Quinta-Feira. 16 de Janeiro de 1919

CARLOS GOMES iivzxxiiáxxxx-txn 3, PEDRO
HOJE

Este popular e confortável cinema,
que sempre primou em apresentar ao
publico os films riais sensacionaes Ha
amuÜdade, passará na tela:

HojeHojo
A mel!:

ate
>r concepção
hoje ?e fni

na tela

dramática
reproduzido

jue

A defesa de
Mme. Dane

Trátessurás infantis

Companhia nacional, fundada em
: de itilho de «9U*' no theatro
S. PEDRO — Direcção artística de
AUGUSTO CAMPOS — Regente,

j,máé»tro VERDI DE CARVALHO.

Hoje, não ha espectaculo
para ensaio geral da

nova revista de
J. Praxedes:

Grande companhia de operetas, mágicas e revistas, dá qual fai
NOKONHA — Direcção -le loãn Silva - prirtc :

A. MI
üvmpathicn actrn

•iH:<
ADRIANA

Hoje, As 8 3x4. Hoje - ESPECTACULO COMPLETO
~::~ Festival artístico do tenor Salles Ribeiro, dedicado á colônia portugueza -::—

i* e unica do episódio patriótico original do Ur. Mario Monteiro

COIMBRA EM DESCANTES!...

Cinema Olympia Io siccoill.l
FILMS DE HO.IE:

TRAVESSURAS INFANTIS. »L ' .„_„ amanl__: 17
A DEFESA DE MME. DANE I SHe S9DC 3 5CCnd *"**""*> *'

Beatriz Gouvêa;

sentimento do POVO

NO QUAL ESTRIVA A ACTRIZ. A.MAl.lA RIOS
PERSONAGENS! — Coimbra, Medina dc Souza-, A Saudade, Amalia Rios; Tricano,

Estudante, Josephina Barco; Mondeeo, Alves da Silva; O FADO, SALLES RIBEIRO.
A aceão era Coimbra, após o fim da guerra deste episódio em que vibra todo

PORTUGUEZ. serüo cantados vario» lados novos, citire elles O FADO SENTIMENTO, O FADO SAÚDA-
DES, O FADO AMOR (em duo) e o FADO PÁTRIA. Os acompanhamentos á guitarras, bandolins e violões,
serão executados por distinetos professores, contratados especialmente para esta noite.

i" representação da linda e- popular oi>erela em 3 actos

Ji- dxa.QLxa.es5a do Bíal - Tatoarin
Notável creação dc ADRIANA NORONHA -- Magnífico desempenho de toda a companhia — Luxuosa

montagem I Coros augmentadoa I — Grande^ orchestra sob a regência do maestro Romeu Tagnini. Os bailados
do 

~a»"ãcto, 
pelos" bailarmos mlle. Eu lenie Bergen e • sr. Mario Fontes.

Em ensaios — O IMPERADOR. (D 247a)

CARLOS G0MES -- Sabbado, domingo e segunda-feira — GRANDIOSOS BAILES A'FANTASIA.

Pàiàce-Thèatre
Empresn JOSÉ' LOUREIRO

Grande Companhia Italiana de
Opereta

VITALE 0
HOJE -- A's 81|2 — HOJE 8

A PEDIDO — A opereta | §
______U__________Á_. I

il BNBHÃ PARIS I
fMacisfe -¦ ^rhlefa)
o reappiirene HOJE na tela deste cinema no Ô

1* Cycl» das suus novas aventuras o
intitulado: sj

POR ARTES DE MULHER! I
 8

_____l^»t*"l*'^r^_ Km 4 longas c inlorfis- ^
^^^^^«l emites partes na qual ò

^ M 
'^'W0$l^ Maciste, |

o gè < »«b ao lado da formosa Q

I ^^
actriz

ITÁLIA MMIE
no qual este hércules
moderno, patenteará a
sua intoUigenoia, sua

bravura, üenodo e
orça.

-:- SUSI -:- jj
?VTTVT*/TfTTfTVV7»VVVmr I K

Protagonista — PINA CIOANA
Toma parta toda a companhia

Cançonetas Napolitanas por
_ANNA_GUERRA e deFALCO

Amanhã"— ABSOLUTA NOVI-
DADE I — A opereta

í 0 Dia de São Valentim |,8
GRANDE EXITO DE OARGA- I 8

LHADA AQ
Bilhetes á venda nos theatros r naln

oasa Lopes Fernandes, Avenida, 13?. ' D
das n is 5 horas. (D 184;.! 5*

Continua o grande exito do monumental film

O DIAMANTE DO CEO
com a cxhibição das 10- e 17 series, intituladas:

A caminho do perigo e

Rei de ouros, dama de copas.
em 4 arrctmtadores actos

Como extra programma :

O general Papa-fôaãos
Hilariante farçn da Keystone em 2 ruidosos actos

2- feira — Nova creação do admirável Willlam
Desraond, no intenso drama da Triungle — O bem
pelo mal

•*tw!".3<Ès-„ i«r/;.«^;^:':awK:9***^.^

ÍHlIUHO üínull Oliveira Goim^rães

AMERICAN -FRE5ÍCK CIRCUS J
Hoie - Quinta-feira 

- Hoje
2 Grandiosos espectacnlns

ncshirabrante mutinéo infnntü ás 2 1.2 da tarde

Com um admirável programma para
creanças, todas as attraeeões da co nptutiii. As

8 o[4 magnífica soirèt- :
I Suecesso 

BOZAN ©
O colossal excentrici musical

0 glggULO DA jjjjHglg
OS TRAPEZIOS VOLANTES"

ULTIMA SEMANA D.24CS

I FXECT§$O^.JSLl«CIMEfHR-" ^'_ 51, 
Rua Visconde do Rio Branco, 51

I O mais elegante ê confortável estabelecimento de diversões, onde nào são
P poupados esforços para corresponder á sympathia e preferencia do numeroso
í* publico que o freqüenta.

HOJE — Progranima novo, com a cxhibição do empulgtinte
drama em cinco partes

•••••••• IRIVIÃS RIVAES ••••..••
Da importante fabrica AQUILA

Um filiii cômico de gvíxncle suecesso
EXSI?CICIOS DO ÉLECTíí.O-3AIjIj

á Bilhares — Outras diversões—Banda de musica militar. Illuminação abundante
jy — nas C horas da tarde á mfia_nc>iie_

, Os torneios são novamente disputados pelos 'sportsmen'
i que fazem parte da Empresa desde a sua inauguração
1 IhÕjte -- AO ELICTRO BALL-CINF.MA'. WÕJbT
| SI, Kita Visconde do Kio Branco, 51 D. 247Õ

' 
11TIRXA3STQ3ST I :^kX

HOJE
Matlnée

¦ I

O ponto preferido pela elite carioca
Quinta-feira, 16 *^*^*~*0~^*> HOJE

às 4 horas *7 S/-4 Soirée — ás £> 3/4-

€%*ELirtG>Mais um grande suecesso
A linda e engraçada comedia

IM FILHO DA A MERICÂ
actos traduzidos por Antônio Guimarães, o brilhante escriptor porlugnez

LEOPOLDO PHiÓSS, ° ineridò e illustre comediante no papei ile LEON YERTON, creado no
 Rio por ANDRÉ BRULn

Toma parte todo o excellente co-juneto da Companhia — Scenarios de Jayme Silva

Amanliã — Um filho da America — As 7 314 e 9 3_4.
A seguir — Nas águas..., 3 actos de Luiz. Palmerim 9 Carlos Bittencourt. — Acção em Caxambú,

no Palace Hotel.
mÊmmmmmmtHm——~~a. jme*r,

M

(D 1841) Õ

_\_G__taOZGW:<C&GGGGGGCCa^^

Companhia
Leopoldo Fróes
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ESPLENDIDOS APOSENTOS MOBILIADOS
FILIAXi IDO HOTEL VIGTORJA-DIarias desde 48000

RfTA 18 DW WMO K. 31Í — TICljlífHONE, CHKNTUAI. 4T«B — DEFRONTE DO THE«\TRO MUMOlfAL. t5lo)

jLEILAO DE PENHORES
VENDAS EM LEILÃO

Em 18 de Janeiro do 1019
3. LIBERAL & COMP.

Itiiu Imlz de Camões 58 o 60
Fazom leilão das cautelas venci-

•idas, -podendo ser reformadas ou
«•esgalndna até a hora do leilão.

(C 39106)

p Leilão de Penhores
1' Em 24 de Janeiro do 1910

L. Gonthier & C
HENRY & ARMANDO

SUCCESSORES
ÜASA. FUNDADA EM 1897

J!5^-RUA LUIZ
DE CAMÕES — 47

ICaxem leilão dos penhoren'vencidos e avisam aos srs. mu-
- tnarlos que podem reforiniti'
; 'on resgatar os suas cautelas

Até a véspera do leilão.
(D 2199)

pnKCISA.SE de. uma mocinha de
X 13 a ao anno), para copeira «•
nrrumiideira; rua Marque* S. Vicrn-
lo n. laj — Gávea. (11 3427) 1)
PRECISA-SE «lc um olliclal «I-
1 lioinliririi liyilrniilii-ii, <¦<"»- lei»
perito na arte; rua «l.is Laranjeira*
11. 68. (t) 1811) D

PRECISA-SE 
dà uma iiicnina paru

caaa «le Limilia «• que durma na
«uiai rim Taylor 11, 7. (D 1710) D

RfiCÍSÃ ?>R«lê uma costureira,
X buc saiba arranjar c fazer vesti*
¦loa em cima de familia; na rua 2 «le
Dezembro n.- 11O, soli.—Cattete.

(D t7Ji) D
ÍJAPA'/. INTEI.I.ICilCNTK, dando
XA) boa» referencias e sabendo «lacty-
lographia encontra collocaçao em cisa
commercial estrangeira: á rua Gene-
ral Câmara n. ioa, sobrado.

(D 1768) D

AI.UGA-SR 
o sobrado noto da 'rua

ilo l.avradlo n. 108, cnm bnaUn-
tea commodoa; Irata-ae a rua . Um-
¦jiujraiia 11. 47, loja. (D 1.487) 1*

J.UGA.SI5 um bom qiiaito «le Iren-A^ .1 rua do Senado 11. IJ7.
i4o(D i4.i) «lt

«bateOleo Vermelho: %
com efiicacia gonorrhéas agudas e
clironicas.

Vende-se na Flora Medicinal.
Rua de S._J"edro n. 38. (83=0)

4LUGXM.SÉ*"bôns'~ 
qUartos~" bem

innbiUnIos, com todo o asseio na
a Rio de Janeiro, rua doi Inrali-

dos 177, teieph,'; 411. (C_j_ooO E
•A LUGÂ-SE unia boa laia de"frente
1 i. a nessnp.s ijisllnctas, caaa de fa.
mili.i; rua Buenos Aires o.-2" andar.

(D 1835) E

I
Leilão de penhores

HM 22 »E JANEIRO

f Delgado, Silva & C. -

|79, Rua 7 de Setembro, 179
Rogam aos srs. mutuários

reformarem até á véspera do
leilão as suas cautelas von-
cidaa. (D. 1177)

Leilão de penhores
__tm 23 do Janeiro de 1919

DIAS & MOYStóS
., Rua Barabara de Alvarenga

Fazem leilão de todo» 03 penho-
(rea voncidos e previnem aos srs.
mutuários que suas cautelas po-
d«em ser reformadas até á hora da'principiar o leilão. (839O

SAIBAM TODOS!!!!
Que a ÁGUA BRANCA NE.

VAL é a Deusa da helleza, o ami-
go da pelle, o sonho das senho-
ras elegantes. E' um produeto de
tal valor que uma senhora já com
os seus 60 annos, usando apenas
uni fiasco parece mesmo uma mo-
(a com as suas 25 primaveras —
Garante-se o resultado. — Pre-
cs, .$000, pelo correio, 10S000.
Vende-se em todas as perfumadas,
drogarias e pharmacias — Depo-
sito geral CASA GASPAR ~t
RIO — Praça Tiradentes, 18.

(4246)

€¦61

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

I.UGA-SE o predio da rua Natal
n. 34 (rua D. Carlota). com 3

quartos, a salas, etc; as cliaves ostfio
no n, sa a trata-ae na rua da Assem-
bifa n. so. (D íoi-)) G

AI.UCA-SE 
um bom «luarto para ra-

pazes ou caiai lem filhos, em casa
de familia; rua do Cattete n. 109.

_ (2j63')rG.
A"""í.ÜfÍA-SE 

a «ia d"a**rua Martma
Ferreira n. 38, Botafofo, própria

para família de tratamento;. Informa-
.fies, por obséquio, na casa III da tra-

•ve ssa em frente,  (D ano») O

PRECISA-SE 
de carpinteiros, na

rua Senador Vergueiro 11. 113,
__^____^ (D 1780) D

KECISA-SE de um rapaz de 12 a
15 annos, para casa de família;

i rua Santo Amaro n. 97 — Cattete,
(D 1832) D

UNIHENTO MARINHO
preparação de resinas eg
essências do Oriente, curap
qualquer dõr em 5 niiiiu-í

tos.--It. 7 de Setembro, 186.1

(1070) ,
ENHORA educada e intelligente,

conhecendo bem os Estados Uni-
dos, oíferece-se como empregada do
alto commercio ou escriptorio; fala e
escreve inglez e portuguez. Cartas
A. B., nesta folln

ALUGA-SE 
por 60$ parte de uma

casa, n um casal sem filhosj rua
Monte Alegre n, 47, (D 1556) M

A'ÍA)TíA-»SE 
uma sala mobilada com

tre;. sacadas na frente, com todo o
conforto, para rapazes solteiros 011 ca-
sal sem filhos, a rua do Rezende n.
104; (D. 1.043.) E.

A LUCA-SE por 40$ um qiiarto ino.
j\ bllado, com luz electriía, em casa
de familia franceza; r. Corrêa Du;
tra n. 78. (D 1637) O

AI,Ul'A»3E 
um quarto de «frente, cm

easa de família de tratamento; rua
do_Cattttc n. »«-,. (O i<i»6) O

ACüGA-feE 
a (leséôas de tratamen-

to, uma sala c um quarto, em
casa de familia estrangeira; Silveira 1
Murtliii n. 60. (D »4°8) K

A50S3fSZíSS 
optimos quarlos molii-

lados, esplendida vista para o mar,
com pensio, sú a famílias e cavalhei
ros de tratament», cazinha de 1» or-
dem, á rua do Cattete n, 1.

(D ijSi.) O

\ Farinha Alimentar

IplM
Farinha alimentar, preparada polo

Laboratório do Biologia Clinica do Rio
do Janeiro, (Largo da Carioca . 16 e 18)
contendo aa vitaminas dos coroaes —
aveia arrox, trigo, cevada, nnlho.

. A unica forma de alimentação com-
pleta e raeional das creanças, das mftes,
dos doentes, dos convalescentes e dos
velho»-

Sem o Vitamina, assim como as se-
mentes, tambem as creanças nio

sc desenvolvem normalmente

A venda em -todas

24 DE MAIO,
as casas de especialidades

545

A LIVRARIA QUARESMA
ACABA DB PUBLICAR

MANUAL DO FABRICANTE
DE

TINTAS, VERNIZES E OLEOS
E DE

TODOS OS SEGREDOS DE 0FFÍG1NAS
Edição desto anno 19191 Contendo o fal' 

.11 tintas typographicas, lytliograpliicas, p,,08, HIur . J.T- j» ruino oara inetaes. n

fabrico de

AMX'.A-SE 
a senhor do commercio,

bonito quarto claro e arejado, no
sobrado, á rua «BarSo de Guaratiba n.
17, Cattete), tem telephone.

ÇD. 8.379.) O-
"A 

LUGA-SE um iom quaVTõ mofcila-
£%. do, em casa de familia, a cava-
llieiro.de tratamento; a casa tem todo
o conforto moderno e < na r. Carvalho
Monteiro 39, Cattete. («D 1296) ti

A 'L,Ur./v5B um quarto com oü sem
.rt. mobilia, luz electrica e banheiro-
rua do Cattete n. 5. (C =9853) G

ALUGA-SE 
a casa da Villa Flor

n. m, 4 trav. S. Salvador, 164.
com e salas, sendo o de visitas Inde-
pendente, 2 quartos, copa e W. C. «ten;
tro de casa; chave no n. 13. W.ço.-
li5$ooo. (D 

1654) K

AiLIUGAjSE 
um bello salão, com 2

frentes e seis sacadas, próprio pa-
ra ura club; t. Haddock iLobo n. 94.

(D 2333) rv

ÂLUGAM-SE 
bons quartos

lias e cavalheiros distinetos» rua
Haddoclc Lobo n. 49.

fami
, ru;

(C 28030) K

ALUGA-SE 
um bom quarto com ja-

. nella, com ou semi mobilia; tem
telephone 2810, C; avenida Henrique
Valiadares 39, sobrado.

(D ij8Q E

AlLUGiA-SE 
um bom síbrndo para

familia, com 2 quartos, 2 salas,
Cozinha, etc, á rua da Alfândega 253;
trata-se na loja. (U 1782) aj

A LUGA-SE, em casa de íamilia,
A. uma sala de frente, mobilada e
com pensão; ladeira do Senado n. 7.

 (D 1764) g

A«LUGA-9E 
uma confortável e gran-

de sala de frente, com luz, tele.
plione e limpeza, a moços Mi casal sem
filhos; rua Bento Li*oa n. 52, sobra-
do; aluguel 81,00o. (D 1557) O

ALUGAM-SE 
quartos com pcnsJo

em casa de íamilia de tratamento
,. __ ..cosinha de t* ordem, bons creados.
(D 3336) D Praça dos Governadores, 11

AILUGA-9E 
um aposento com pen-

são, a casal sem filhos, casa de
íamilia; t. Marquez de Abrantes, 66.

(¦D 1460.9

AI 
ÜGA»6Í"em Casa 3õ?fattiílUH»
pessoa de tratamento, um bello

quarto, multo bem mobilado; rua do'
Catte.ten._104. .D_t<|89)_G

A~LÚGA"S 
. um quarto com ou sam

pensão, em casa de familia, a rua
Bento Lisboa n. 35, (D 15_4)___

ALUGA-SE, 
para família, a boa

, casa n. 1.271 da rua Conde ue
Bomfim; trata-se com Costa Braga
a «C, 4 rua 'S. Pedro 72. (D'505'"-
*1^»M casa de familia de tratamento,

aluga-se um ou dois quartos com
ensão e todo conforto; telephone e
ons jardins. Mariz e Barros aoo.

(D 1772) K

ÜíáÀ 
mobilada ¦—. Aluga-se uma,

pequena, própria para casal sem
filhos; na rua Uruguay n, 439—"»
jucá. Preço 230$ooo mensaes.

(D 3315) X

ALUGA-SE, 
por módico preço, em

casa de familia de tratamento, um

porão hahitavel; trata-se 4 rua boo

(Francisco Xavier n. 226, «>!»"»«»£
men, 1: 

°
 R. Bom-UAB.TOS a 35Í o 30$. --- ,

ALUGA-SE 
uma casa,, com loja

nara qualquor negocio, contendo
boa moradia para família.. Rua Dona
Anna Nery n. 219, próximo, do Jo-
ckey Club; as chaves no armarmlio pe-
Bado: trau-se na r. Haddock Lobo
lia, casa o, (D 1828) _
A iLUGA-SE, para qualquer negocio

X3l limpo, uma toa casa, » rua Viuva
Cláudio n. 321, no Jacaré, tendo mo-
radia tambem para família, ponto ae

grande futuro, pois existe uma fabrica
prestes a funecionar; trata-se com Cos-
ta Braga a C, 4 rua S. (Pedro n. IJ.

(D 1592) M

Compra e
predios e

C. 7532

venda de
terrenos

AVENIDA 
ou grupo, pequenos pre-

dios rendendo minimo 6 contos
annuaes, compram-se. Negocio urgen-
to. Cartas nesta redaccão a F. G. V.

(C 29058) S

_~1ASA — Compra-se uma moderna,
KJ com tres quartos e mais dependem
cias, até 18:000$, próximo ás ruas
Haddock Lobo, Conde de Bomfim e
Mariz e Barros. InformaçGes com-
pletas a Rodrigues. Cuixa deste jor-
nal.  (C 29975) N

A'LUGA-SE 
optimo quarto de fren-

te, em casa de família; r. D. Mar-
ciana n. 112; teleph., Sul, 222a.

(D 2447) G

«1AU CONFORTABLE" Rua 7 de Setembro,32
SORTIMENTO COMPLETO DE MOVEIS A PREÇO ÚNICO (4.37)|

SfUESS

'Amas secGas e de leite
PRECISA-SE 

de uma boa ama-sec-
ca para brincar e tomar conta

de uma creança de anno e meio, etn
casa que não tem outras creanças; a
rua do Cattete n. 35S.

Cozinheiros e

K\ LUGA-SE uma boa cozinheira aaw rua «lo Cattete n. 170.
(D 1827)

PRECISA-SE 
de uma boa cozinhei-

ra, pagando-se bom ordenado; na
ma «las Dores n. 17. «—Todos oa
Santos. (D 2294) B

Creados e creadas

UM 
moço viuvo, precisa de uma

moça séria e honesta, para go-
vernante de sua casa.
M., nesta redaccão.

Cartas a C.
(D 1862) C

____m*"---^__l

Casas e commodos
centro

ALUGAM-SE 
uma sala o um quarto

na rua Cassiano n. 100, Gloria, por
60$. (D. 2.3«4.) E.

ALUGA-SE 
a casal que trabalhe

fora, ou a dois rapazes do com-
mercio, um esplendido quarta, bem
mobilado, cora boa pensão ,no cen-
tro da cidade; telephone, etc, para
ver e tratar, á rua 7 de Setembro
n. 93, a'. (D 2403) E

A LÜGA-SE uma esplendida sala de
ü. frente para o mar, em casa Uc um
casal, a rapazes distinetos, á rua do
Ouvidor ai canto da rua do Mercado.

(D 1835) E

Catarrho dos pulmões
Onra rápida, nom o

. PEITORAL MARINHO *

Rna 7 de Setembro, 186.

ALUGA-SE 
um hom quarto de

írente, com pensão na Avenida
Central 35 A 2° andar.. (D 1847) E

r-oo©

CASA DOS
, A iLUGA-SE uma rapariga para co-
J£i peira e arrumadeira ou para la»
var e engommar; trata-se na rua 60^
rocaba n, 118, Botafogo. (D 1704)C

CREADA 
— V. ex. quer ser 

"bem

servido, procure informações çom
um crente, no E., rua Buenos Aires,
258, 1" andar. Tel. Norte 2830 —
Vcrcira. (D '822) C

PRECISA-SE 
de üinã creada es-

trangeira, á rua do Cattete n. 73.
sobrado. (D 2291) C

P' 
RECISA-SE de uma creada para

todo serviço de pequena família;
rua.Sá Freire n.
Christovâo.

casa XV — São
(D 1542) C

T»RECISA-SE «le um moço de 14
J ifi annos,
<;* commodos;

354-
Mariz e Bar-

(D 1796) C
V>REC1SA-SE de uma empregada,
JT que seja asseiada, para cozinhar
e; mais serviços de pequena familia;
rua Joaquim Meyer n. 54. (D 1754) C

ÍRECISA-SE «le uma empregada,
de toda confiança, para o servi-

<;o de uma senhora; que durma no
emprego; rua Real Grandeza n. 44,
casa :!; (L> 1765) Ç

A "CASA DOS OANARIOS", sita A Rna da ASSEM-
BIiÈA N. 65. Tendo feito acquisição de todo s*f°K.
de louça, de barro e vidros, fantasia, da «íamada .OASfl.
VERDE", representantes da premiada FABR1UA u»
CERAMdA PAUMSTA, dos srs. A. Ferreira « Irmão,
Tendem os finos artigos : especiacs talhas, moringties,
copos, yasos para pintura japoneza e plantas, filtros,

jarrõés, columnas, adornos para jardins que yende por
preços razoáveis. Tem tambem grande e variado sorti-
mento de pássaros nacionaes e estrangeiros. Animaes de
raças, gaiolas e alimentações para pássaros.

Visito V. Ex'. a "CASA DOS CANÁRIOS".

UVA DA ASSEMBLÉA W. 65
(7494) TELEPHONE, 4494, CENTRAL.

A 
«LUCA-SE uma sala ou quarto,

ootnpletamente independente, dis»
tinetamante mobilado, a pessoas dístin-
ctas; tem telephone; rua da Passagem
n. 143, Botafogo. (D 1743) G

ALUGAM-SE 
dois quartos mobila-

. dos, -para casaes de tratamento,
casa respeitável, junto ao mar; rua
Buarque do Macedo n. 17. (Dí428)G

Aí-UGA-SE 
-um

mobilado,
quarto uc frente,

roupa de cama, luz ele-
ctrica e banheiro; r. do Cattete n. 5.

(D 1715) O

AILUGA-SE 
uma sala ricamente mo-

. bilada, á rua do Cattete n. 38, a
casal distineto ou a cavalheiro de tra-
tamento. (P 11785) G

Preço I20$Ò00

Este sofá tem sido adoptado pelos
principaes clínicos, hospitaes e ca-
sas de saude da Capital e dos Estados.
11
Fabrico especial da conhecida casa de
Moveis e Tapeçarias de A. 1. COSTA
Rua dos Andradas 37

Telephone N. 1350

COMPRAM-SE 
predios e terrenos,

bem localisados nesta capital. In-
formações detalhadas para a caixa a,
do Jornal do Commerclo, a A. L. F.

___^ (C 28798) N

PRiEDIOS 
o terrenos — Quer com.

prar ou vender algum ou obtet dl-
nheiro com garantia hypothecaria, a
jurds módicos? Procure Mourão dos
Santos, â rua do iRosario n. 161, sobra-
do, telephone Norte JI-6Ú, pois tem sem-
pre compradores, bons negócios e capi-
taes para collocar; tratando tambem de
negócios íederaes e munieipaes.

(2.043.) "¦

toda 11
'íoíhk- —- tintar, typograimicua, «.- .....,..-,.......—¦ para marcar roup»
de, 

"rever, 
indeléveis, da China, para inetaes, para pintura,,',í

mdhuí JSwellM. verdes, pardas.pretas, brancas, etc, etc.
Oleos- -Vegetaes, animaes, etc; Vernizes: — vofni_.Nf

todas as 
'qualidades, de álcool, de essências, graxas de -«_•*«..

ca nara. madeira, para encadernadores, para metaes, de cor, .. „.
tina' de cepal, para quadros, tílas, molduras, gravuras, etc. q,»,
las 

' 
massas, gommas, balsamos, rezlnas, etc. Os processos cui.

modernos de dourar, pratear, nickelar, bronzear, platinar, -
robrear- seus differentes banhos, etc/', etc. Maneira de tirar Wtl.
fusos enferrujados, «nir peças, col ar vidros, porcelanas, lo„„,
mármores, alabastros, etc. O fabrico doB lacres, dns grMl»,
daa corduras, argamassas, cimentos, collaa, viagoB, mis .1 «,.
ra vidraceiro, etc. ; limpeza dos objeetos de ouro, prata, nickel, ,[.
dos espelhos, dos crystaes, dos vidros, das vidraças, dos cocos, t%
etc Processo para tirar-se qualquer nodoa dos tecidos de Unho, ,|.

•codáo lã seda, etc. InnumeraB receitas para os vanadissimos mi,.
téres 

' 
no que constituem todos os segredos de officinas.

Obra de grande valor o utilidade, indispensável ás nines
de familia, donas de casa, aos operários, negociantes, fnbrl-
cantes, donos de officinas, e a todos em geral, por ront-r
innumeras receitas de uso caseiro, conselhos, Indicações,
etc., — todos de incontestável utilidade na vida pvatien que-
tWÍ;,na' POR

Annibal Mascarenhas
Ura grosso volume encadernado de 426 paginas..""aviso

t T • /"\ -vv. r. remette para o interior, com a tni
A Livraria io>uaresmaxiraa brevidade possível e rme j,
despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua. ímjortinbl»
(siooo em dinheiro, nfio se acceitam sellos), cm CARTA Hl-.f, IS IRADA
CSOMO VALOR IÍECLARADO e dirigida a PKDRO DA.SILVA om,
RESMA, rua de S. José ns. 71 e 73 — RIO DE JANEIRO. (834-|

PREDIOS

ALUGA-SE 
um quarto com janella

para o jardim, luz electrica e ba-
nheiro, em casa de familia de muito
socego; preço módico; rua Voluntários
da Pátria n. 4714. (D ,1446) «G

J
AI.UGA-SE 

um quarto mobilado, em
. casa de familia, com pensão, para

moço serio.
dio n. 127

«Preço 9°?; r. do Lavra-
(D 1615) g

liem
Ai,LKJA-S«E 

«m bom quarto,
mobilado; tem telephone; na rua

TQRECISA-SE dc uma lávadeira c
JL arrumadeira, para pequena fami-
Jia; i rua Tavares Bastos n. 164 —
Oittete. (D_£429) C

J3CISA-SE de boas enEominãíTci.
«le camisas novas de fabrica.

_ aga-sc bem c quer-se que tenham
pratica; na rua da Alegria n. i.|_.

(D 2416) Ç

fP KHCI
U." ras
foga-sc

. V>RECISA-SE «le um rapaz para co-
J. peiro e serviços domésticos e «inc
dê rcícrencias; rua Delfim n. 30, «las

ás 12 lioras. (D a.imi) C

P* para lavar, passar e mais alguns
serviços e que «lurnia no aliiRiicl; íl
rua Maia Lacerda n. 36 —Estacio.

(D 1776) C

Empregos diversos
AiLUGA-SE 

uma moça para arruma-
deira 011 ama secea; trata-se á

rua da Assumpção n. 90, casa 3.
(D 2303) C

A iLUGA-S«E uma senhora governan-
-Xi-tc de casa de senhor viuvo; rua
[Frei Caneca n. 113, quarto 19,

Azevedo J.ima n.
theatro iPhenix.

150, em -frente
(D 1643) .

Ã i/UGA-SE uma sala de frente bem
X\. mobilada, em casa (le familia de lodo
o respeito, i praça Maui n. 73, =" an-
dar.  (IP. -.394.) ''¦ •

~A 
«LUGA-SlE wn esplendido «niarto

X_L de frente, mobilailn c com optima
pensão, a um casal ou dois rapazes
distinetos; rua Senador 'Dantas n, 19-
__ __J -iLi-H.8) 'i

LUGA-SK um quaro, cm casa-de
familia, a pessoas «lo comniereio;

avenida Henrique Valladres n. 33. ter-
reo. (D "87) E

A LUGAM-SE uma boa sala de fren.
irV te e excellentes quartos mobila-
«los. em casa de familia de muito res-
peito, lopiir 

,aaradavcl; 
preços modi-

ces; r. Visconde de Paranaguá, 15.
Lapa.^C ._26_. (D <Mí ?

AliUGA-S. 
o preilio da rua da Al»

. fandega n. 269, tendo armazem
e sobrado; as chaves estão no n. 284
e trata-se na rua Uruguayana ns. 3S
e_4o: (D 1703) _

ITtABRICA 
de sabão — Aluga-se

.predio com contrato, quem com-
utensílios; tem bom varejo,
com o sr. Joaquim Pereira

de Castro, á rua Menezes Vieira, il.
das ; ás 3 horas. (D 1601) E

prar
Trata-.'

PRECISA-SE, 
em Santa Thereza,

de uma sala pvande ou duas pe-
quenaSt sem mobilia. Prcíere-se em
casa de familia. Informar ua rua da
Carioca n. 52, Io andar. (D 1804) E

Tintura de GaMlos
A MAIS MODERNA

Vendo-se — Informa-se —
Applica-se

ANDRÉ' — Cabelleireiro.
Rua Assembléa 94, sobrado.

(C 7402)

A LUGA-SE a 180$ a linda
-'fi-casa da rua D. Marciana S9,
casa IV; chaves aos fundos,
com o encarregado.

(D 2201) G

QUARTO 
— Aluga-se em casa de

familia; na rua Corrêa Dutra
n, 141. Tel. B. M. 884. ....(P_»8.46.)_G

SALA 
— Üm senhor de tratamento

-precisa de uma, com pensão, sem
mobília, até 20o$ooo, em cosa de uma
pequena familia tle tratamento, não
tendo outro hospede. Cartas para
Gonçalves. Cattete, 150. (D 2432) G

S. Christovâo, Anda-
rahy e Villa Isabel

AILUGA-SE 
um tom quarto sem mo-

Ibilia, no predio n. 48 da rua Fe-
lippe «Camarão, com entrSUa indepen»
dente pelo n. 50, onde se trata, com
José Caldeira. _(D_1759) I»~A 

£UGÃ"SE nin bonito quarto mobi-
XX lado, em easa de familia de tra-
tamento, com ou «em pensão, a rapaz
distimeto, á rua do Mattoso n. 36.

(D 1726) _i

ALUGA-SB 
«uma boa casa, com . 3

quartos e 2 salas, á rua Pereira
iNunes n. 117; chaves na mesma rua
n 157; trata-se na rua do Ouvidor
n'. 57,' deposito do chá Ideal.

ALUGA-SE 
o armazem n. 183 da

rua í)las da Cruz, em frente á
estacio do Meyer; as cliaves e infor-
mações na leiteria em frente.

(C 29813) M

AíLUGA-SB uma casa na cx-
¦íi-cellente avqnlda & travessa
Dorby-Clnb 33, com 3 quar-
tos, 2 salas, banheiro, electri-
cidade e fogão a gaz. Para vor
e tratar na mesma avenida,
casa 11. Aluguel US$000.

(D 1719)M
. LUGA-SE por 75?, o predio a Es-

E TERRENOS
Quer comprar

ou vender algum ou obter dinheiro
com garantia hypothecaria, á juros
módicos í Procurae J. Pinto, á rua
do Rosário n. 14a, sobrado, Tel.
2969 Norte, poia tem sempre com»
pradores, bons negócios e capitães
para collocar. (<i7!U)

ERRENOS — Vende-se uma gran-
de área, nivellada e prompta a

receber edificações, fazendo, face pa-
ra tres ruas, inclusive Mariz e Bar-
ros; já dividida em lotes que tam-
bem se vende em separado.. Tratar,
diretamente com o proprietário, a rua
General Câmara n. 118, sala da fren-
te, com o sr. Vianna. (D 1507) __

VIENDEM-SE 
por 25:000$ nove ca-

sas, na rua Br. Maciel, S. Christo-
vâo, rendendo 500$ mensaes; trata-se
á rua Visconde de Inhaúma n. 57. „

(D 1667) N
.BNDE-SE o predio da rua Para-
guay n. 17, cm frei '

do Meyer; trata-se no mesmo.
<dj.68iL??

\71ENDEM-SE esplendidos 
"lotes «li-

V terrenos, dc 50$ a 150$, a dinhii-
rò" e a prestações, em S. Matheus, lt-
nha auxiliar, com J. Campos.

(D 2292) N
•¦t,/*'ENDE-SE üããã magnífica Villa

t com 12 casas, construcção molcr-
na, sendo duas grandes na frente, pro-
jeima á estação do Jtocha; informa-se
na rua General Câmara n. 173.

(D 1675I N

•\fENDE-9E, na Tijuca, um terreno
V com 91 x 23 a 24 de fundos, ainda

rende 600 mil réis mensaes, rua Pinto
de JFgueiredo n. 34; trata-se na rua
Conde de Bomfim n, 436, com o sr.
Santos. (D '457) N

TENDEM-SE 
por preço de oceasião

as seguintes propriedades: por
7:500$, um magnifico terreno, nn rua
Moura Brasil, junto ao n. 42 (Laran-
jeiras), com 7x17; por 17:000$, «m
espelendido terreno, na rua Dr. Sa
Ferreira, próximo a avenida Atlântica,
em Copacabana, medindo 17 x 27; tra-
ta-se com Vigier, na travessa do «Ro-
sario n. 9, solirado, das ia á «i e das
4 ás 5 horas. (D 2319) N

nma só fricção de,
MN1MENT0 * *;

. * * MARINHOj
* desapparece. *,

Rua 7 de Setembro, 186.

VENDEM-SE, 
na estação do Sapê,

saluberrima localidade da Linha
Auxiliar, magníficos lotes de terreno,
desde 300$, a prestacBes desde 5Í000.
Prospectos não distribuídos no escrl-
ptorio local e na rua da Alfândega,
28, Companhia -.Predial. .Ui39)*-'W
VrENDivSÊ á r. dos" Araujos por
jrA. 45 contos, grande predio; Irforma-

Zanga Tempo.-- ^
limpa a cabeça de'qualquer erupçJo,

Vende-se na Flora Medicinal,
Rua S. Pedro n. ->8. (8320!

Ir

sc e trata-se a r. Buenos Aires 19S
(D1806)

~Ç7*'i;NDE.\t-SJ. lotes de terrenos, bom
V e baratos; rua Grecnlislíh, «quim

dn rua ítapiru' 245, (D 14S') N

\^END1ÍM-SE 
em prestações cam

e terrenos, no Realengo, na El-
t.roda Renl de Santa Cruz; tratai!
;om o sr. Marques, na Entrada Rea!
«e Santa Cruz n. 105; mais iraformi-
•ões, 4 rua <W Alfândega 11. :8, Com.' ( 

__) Npanhia Predial.

VENDEM-SE 
em prestações nolin-

genho Novo, quasi em frente S
cotação da E. F., magníficos lotes dt
terrenos. Informações e pro;pect03 »a
Companhia Predial, 28, rua ds Al.
fandega. (__

pequenusac todos,
pr-iu.M J.NDlfiM:SE em

ções ao alcance
ficos lotes de terrenos^ no magnifico
o novo bairro denominado "Campo
«aos Cardosos" Estes são os melh..
res terrenos a que são vendidos (ia
iirestíçòes. Sào servidos pelou trens
«ia Linha Auxiliar, com as esta. ti
¦ Cavalcanti" e "Engenheiro Leal
bondes de Casoadura e E3tra«la ít
Ferro Central pela estação de Cas-
.-adura. Escriptorio, rua dos Car.
dosos 352» Caseadum.Prnspect.ij
com plantas, n.i rua dn Allaudcga :.-,
¦Coiimunhia Predial. ts'r> ¦¦
¦CTlENDK-iSE um terreno de 8xJ5.

na rua Santa J.uiza, .Maracanã;
preço dc oceasião; trata-se na r. Pii-
meiro dc Março, 80, sala 7, com «t.
¦Cândido. CD 1747) N

A. trada Santa Cruz n. 2.612 de
construcção moderna e_. jardim a fren-
te, 2 salas, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro reservada e bom quintal bonde- -\

de Cascadura á norta e a .. minutos -

(D 1745) 1/ da Estação da Piedade. (D 1852) M

VENDE-SE, 
a tres minutos da esta»

ção de Inharajá,, pela quantia de
1:800$, uma casa com tres peças, com
terreno medindo aix85, na travessa
Pinto n. 5. (D 1648) N

Pyorrhêa
A uma parte de OAIjMBTTINA.junte seis de.água para

immediatos bochechos durante Ires minutos no W^^
unir faça ttwitliWfW meticulosa e profunda ie OAIiMElIl-
WA lira nos bordos gengivaes, em torno dc cada dente, çom
uma mécha de algodão em rama, na p6nta de ura palito.
SutstUuàH? méc-ha^or cada dente tratado. Dois tratamentos
cómpleos, dirios; e simples bochcclios, mas demorados a ba-
se indicada, apás cada refeição. Realizada a cura, desinfec e
e tonifique as mucosas. e escove os .dentes diariamente, pc o
menos de manhã e á noite, ao deitar, com a solução de
time parte de OAMIETTIN-A para des de água.

SALA 
de frente e tlois quartos am-

plos,_ alugam-se; Cattete 11.182,
Tel. B. M. 902. (D 1546) G

Leme, Copacabana e* LebloR

dar. (D 2286) C

AJUDANTES 
de corpmlieira e sai-

cira, prefeitas, precisam-se e pa-
g-a-ac bem; Mme. Julia Reys. Calte-
te n. 25- (D 2397) D

ENFÈkMEIRA 
diplomada — Com

longa pratica de obstreticia, ftyiie-
cologia, massagens e injecções, offere-
ce seus serviços a mn medico 011
particular. Cartas 110 escriptorio des-
ta. redaccíio» com as iniciaes C. AI. S.
¦¦ (D_. 3H>. _D

OÍFERECE-SE 
lávadeira para Ta-

milia de tratamento; rua «lo Cat-
tete n. 219, quarto 11. 9. (D 23«ao) Ç

%ua Sulfatada Maravilhosa
D grande preservativo das doenças dos olbos

iff venda em todas as boas Pharmacias e Dta-rwfes

tt0a____àm ORâNADO & CHIO DE MIRO

(593)

ALUGA-SE, 
em casa de

todo respeito,
familia de

rua da -Carioca 6,
bom quarto de treme.

casal ou cavalheiros.
(D 166IVE

LUCA-SE uma ou duas _raiulrs
salas de frente, a casal sem fi

a0 andar, um
com pensão,

— O "Expresso Topular",
J Gonç. Dias 75, tel. C. .1849, tem

pnra alugar em todos os bairros.
(D 17.O E

/-1ASAS

HAMILIA FRANCEZA— Alugam-se
5 quartos com ou sem moveis

ALUGA-SE 
por dois mezes uma

casa mobilada, em Copacabana, pa»
ra pequena familia; informações: te-
leplione, Central, 2683. (jj M7')H

lhos ou soltflros, em casa de familia:
rua «lo Rezende n._49. (J'..£-t;'-t)_';

LUGÀ-SE limo sala 
"dc"" 

frente, |
com mobilia c pensão a pessoas

de tratamento, sem filhos. Tem Ul«v
phone. Avenida Mem de Sá n. 8a,
i» andar. (j_ 241"'') E

183, Avenida Central, 2» andar.
(D 1442)

AT

f_v.*

-'

PRECISA-SE, 
pessoa idônea para

vender uns terrenos nn?? subur-
bios, pagando-se boa Tomiuissão. Tra-
ta-«e coni a proprietária, ru.i VHlela
jn. 4. Bonde S. Januário: (D «380) D

JRECISA-SE «le homens de aa n
30 annos, que saibam tocar_ cia-

rim. Para tratar, á rua de Santo
Amaro n. 28, das 11 ao meio dia.

(D 1660). D

fr>RECISA-SE uma empregada, cor \
Jl branca, para todo serviço de um j
casal, que durma 110 aluguel. Trata- i
rc na rua Capitão .Salomão n. 34 — I

^Xjrgo dos Leões, (1) ií*uu) C 
|

TJRECISA-SI-". uma empregada para 
'

'JT lavar, cozinhar e pasmar, na fua '

Dr." Maia Lacerda n. 57 — E-tacio. 1

T>RECISA-SE unia boa copeira e '

Jt arrumadeira, brnnca; á rua das

ALUGA-SE, 
para escriptorio ou ;ie-

quena officina dc costura, uma
sala com duas ianellas, por 30$; ru;.
.Larga ». 41. sobrado. (D £3$3j ¦'¦

,*i LGGA-SE um bom quarto com pen,
A. são, cin casa do familia. a «bis rap.v
zes, á rua Senador Dantas n. !*;,.

(D. 2.393.) . .

UARTO por 26$ooo, para moços,
m luz c socegado; r. Frei Ca-

neca n. .,3.i, detfaz da balança.
(1) 2j8o) E

-- ()VAnte, | V« co

ALUGA-SE 
uma casa com dois pa»

vimentos, á rua Almirante Gon-
çalves n. 5, esquina da avenida Atlan-
tica; cliavcs na mesma; trata-se á rua
do Uosario n. 138, cartório.

(D 2202) H
"A 

LUGA-SE uma casa cor.1 3 quar-
JTXtos, unia sala e cozinha, tem ler-
reno ao lado, á rua (Leopoldo 

"Miguez,

antiga Floriano Peixoto n. 17, íun-
dos; as chaves estão na casa da cn-
trada e trata-se a rua Senhor dos Pas-
sos «n, 124, officina de mármores; alu-
guel - Í40$opq. (Daaa7) P

AMIGASSE 
por ,150$ o prèdiõ da

rua Barroso n. sgo, Copacabana,
com tres quartos, duas salas, luz ele-
ctrica e fogão e gaz; as chaves no
n. 288. (D 1705) H

LUGA-SE unia sala de frente, sem
de tratamento;
Leine; teleph.,

(D 2«t3o) H

A j OAMIETXINA vende-ae em toda a parte.

____BB_____I
(8347)

sala,
AiLUGA-SE 

uma esplendida
com piano, em casa dc todo o

respeito, para estudos; informa-se 'a

ma Mariz e Barros n. 127, Mattoso.
ÇD 173') '1

A' 
E^JGA-SE o armazém da r. S. Luiz

Gonzaga n. S.i ira.ta-se 
**»0r- Ge"

neral Câmara n. 24. Peixoto & C.
(D 1607)

ALUGA-SE 
em Villa Isabel, na rua

.Rufino «le Almeida n. 38, Villa
Alda, uma casa com 2 salas, 2 quartos
e mais dependências tem luz electrica
e bonde na porta e próximo do Umi-
levard; ás chaves na mesma villa
casa I. (D 1834) I.

t LUGA-SE um bom quarto de
X\. frente, limpo e arejado, cm casa
de familia; Boulevard 28 de Setembro
„. 2I1^ (D ________ L

A LUGA-iSE por 120$ o armazeni da
ÍL rua S. Luiz Gonzaga n. 53: trata-

General Câmara n^ 24, Fei-

A ILUCAM-SE duas boas casas, com
.O. dois quartos, duas salas, luz ele-
ctrica c mais dependências; alugiiil
65$; trata-se na rua Luiz Carneiro
n. 78 A, armazem (Encantado).

 CD 2449) iM

LUGA-SE uma casa com 2 salas,
2 quartos cosinha c liom quintal,

por 7o$ooo próximo' a rstaçilo. Rua
Thompson Flores. 30. Meyer

 (D 1848) _M
TÍAJGAhSE por iO*2$'"p~redio novo,

XA. x. Francisco Manoel,—16, E. 00
Kiachuelo, s salas, 3 quartos e porão
com mais 3; trata-se í r. \'ictor Mel

."TENDE-SE uma casa com 3 °.ua_-
T tos, 2 salas e cozinha, na rua Pa-

raná, «perto do Encantado, com um ter.
reno de 220 metros de comprimento,
atravessado por um córrego, além de
água encanada; trata-se na rua Tava-
res n. 97- (D 2321) fj

VENDEM-SE 
por 5:500$ duas casai,

com 2 salas, 2 quartos, cozinha»
com grande quintal, com água em cai-
xa, «4 rua da Capella n. 14, dando fui-
dus para a rua Olga, Bomsuccesso.

(D 2327) N
v 1 iv.NUIi.MJSE a 3:000$ lotes dc ter-
V renos promptos a serem edifica-

dos, no logar mais saudável do Ric.
45 minutos da Avenida, com \ bondes
á* porta, esgotos, gaz e electricidade;
ver e tratar, avenida Rio Branco, mú,
sala n. 3, com o sr. Affonso Cotia.

CD 161S) N.

\7*ENI>F,-SE uma «fabrica de conser-
> vas, cm pequena escala, já funecio-

nando e dando bom lucro; info.»iiia.
ções í rua General Câmara n. 139

(D 23301

TTUíNDE-SE um solido predio, com
V pomar, A rua Thompson Flores

n. 18, Meyer; para tratar no mesmo.
com o proprietário. (D 2325) N

relles 11. 32 ((.; 29952) M

A LUGA-SE o casa da rua Carolina
XX. 11. 4 . Rocha, com 3 quartos c 2
salas. Preço 125$; as «ftavrs, por fa-
vor, 110 n. 4o.  (D 1261) M

AlLUGA-iSE 
por 42$ a casa II da

. rua Paim Pamplona n. 90; trata-
se na rna Vinte e Quatro dc Maio

"\PvND&JSE uma situação, no logar
V denominado Ingá (Estado do Rio),

com oito alqueires de terras próprias,
com uma boa casa de telha e paiol,
matta virgem, capoeira, pasto e al?.u
mas laranjeiras, jaqueiras e outras
plantações, 'li, ligada a esta, outra, ccn
dois alqueires e 3I4 de terras. fore«ras
á fazenda da. Floresta, tambem com
casa de telha, mo"inho para fubíi e va-
riadas plantações, ambas cortadas por
uma cachoeira, por preço demasiadv
mente commodo; trata-se na phanna-
cia Progresso, em Bangu', a qualquer
hora. 

ÇD 
1680 CN

CASA IÍUNES
KstüfadorerTapeçarias e ornamentações —- Armadores e

Mobiliários modernos pnra todos os gostos o preços
Cortinas, - Stores, - Repostelros. - Sancfas, -- Colchoana, etc.

Capas para mobílias c cadeiras.
Catalogo illustrado para os Estados.

65 e
(7108)

67-Rua Presidente Wilson-65 e 67
(EX-R. DA CARIOCA)

ALFREDO NUNES ü C.

rt/IENÓEM-SEi cm Villa Isal-cl, no-
V ve predios pequenos, sendo um «te

esquina e para negocio, rendendo
81100$ annuaes; com J. Pinto, rua «lo
Rosário, 1142, sobrado. (C 8o57)N

{j_a_a_________n_s

EHEUMATISMOj
As dores desapparecom|

em 5 minutos.
MNIMENTO »IARINHO

Rua 7 de Setembro, 186.S

AI.ÜG.
il penisao, a seniior
riia Belfort Roxo n, S9
Sul, 2236.

t******

Sü^S^^S' Saude, Praia Formosa
Branco 11. 127. 2" nndnr. (I) 1786) 1_ J
Oleo Vermelho Cura «o-

norrliiías
aotidas e chronicas com acçío espe»
ciai sobre o gonocoectts.

Vcmte-se na Flora Medicinal.
I Rua de S. Pedro n. 38. (83:0)

~X 
E B A. E» EJ1V 1 r XJ M

Marca registraria

e Mangue

contra
tosse,

iu.l-jcnza
c M cd,-i de

Krippe, cura n febre,
USarl ? vn;ia-« em meio

Palmeiras n. 35 — Botafogo-
(IJ 2320) c

¦:'

rTtfcTsÃi pedri
JA-SE dr um carpinteiro e

pedreiro para concertos »lc casa
ruma estação próxima á capital; dà;
bc a diária de ?$ooo. Informações, á
rua General Rorca n. no, até n
horas da manlifi.  (D 2.;ig) D

T>RKCISA-SE 1I1» uma mor.»
J- para os servidos d«» mn cisnl
teten filhos, e qne durmo 110
cluftiif*!; nn run Barão do liom
Retiro 1ÍÜS, Engenho Xovo.

(II 1605) C

Jíspeciíico bomoeopathico
dur de calie.a, tontelras"1ÍX 

ÍIVBORAr^Rlií HOIMCEOPATIIICO
^^.jEToüso Coírôa Bastos

l>£6 - KUA DO HOSPÍCIO — 220
Kio de Janeiro C» 2165

lff««»aiWlHTIi IIBlftf"^l3>,;^'^'^^ ¦'¦*{j"*.wt.-.w««-»- * -,

xoto S: CD Í6Ó3) I.:n. 295, venda. ____3 
j

\7ENIDiaM-Sl'; 2 lotes de terreno com
V 20x50, 110 melhor ponto da estação

de Ramos, perto da esta«;ão; preço de
oceasião; informa-se Ã rua Urany n.
30! padaria Central, E, de Ramos.

(D. 2.37».) _j•\7*KN'DE.Sl-: a casa da rua Vieira da
T Silva n. 3-, Sampaio, onde so tra-

ta das ri is 3 horas.
(D. 2.391.) N,

_\ OURA DA TIS10A
pelo processo inteiramente novo do dr. Guilherme Eisenlohr,
com 30 annos de pratica, tem dado resultados maravilhosos

cm casos de enfraquecime nto pulmonar, ou mesmo em casos
de tuberculose galopante, provenientes da Influcnza Hespa-
nhola. Centenas de pessoas devem a sua vida a applicação
deste santo remédio, experimentando o doente as primeiras
melhoras logo depois da primeira injecção. — Kua Gonçal-
ves Dias, 62, i° andar, das 12 ás 6 horas. (D 2247)

¦*_7T'NDBM-SB os predios novos da
V rna Ítapiru' ns. 258 A e 260, po-

dendo ser vistos das 2 ás 4 horas; tra-
ta-se na rua do Hospicio n. 170.

(D 14531 X

(1070)
ENDE-SE, 110 Campinho, Çascadu-
ra, um grupo de dois predios mo-

dífnos, cada um com 2 salas, 2 quar-
tos, etc, jardim e quintal murado; com
J. Pinto, rua do Rosário, 142, sohrado.

\ (C 8057) N
-CX.ENDEM-SE, em Cascadura, perto
\ do trem e do Iionde, dois predios,

cada um com o salas, 2 quartos, etc.;
preço: 4:000$ cada um, facililtando-so
o pagamento; com 3. Pinto, rua tio
Rosário, 142, sobrado. (C 8057) JJ

"Ç71ENT)E-SE, em Villa Isabel, pe»'*
. da praça tícte, um terreno magtu-

ficamente situado, com 11 ms. de Ires
te por<44 tIc"Tiundos, plantado de •;

vores frutiferas c moradia com po""
ihalbitavel, luz electrica, banheiro, «
C, etc; informa-se na rua Silva Jjr-
dim n, ia, perto da praça Tiradenttt

(D irsr) -x

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS

VilvNDE-SE, 
muito próximo a«> C'"1

legio Militar, um predio, centro
de terreno, com 4 quartos, 3 falas, o>
rinha, despensa, copa, ote., jiirilim 

»

boin quintal; preço 25:000$; trata*
ma r. Primeiro de 'Março, üo, sola 7,
com o sr. Cândido, (l-> *.__)_.

Xr>ENDE,\IjSE dois lotes dc terreno-,
V na rua Emilia, do lado esnutiii"

(Jacarepaguá), logar alto c saudável,
medindo os referidos lotes .ftxiaom*
dc fundos; trata-so na r. B. .Anna
Nery n, 229, S. Francisco Xavier.

(D 1702) .
"tTENDE-iSE, na rua IS. 'Leopoldo, M

"V Cidade Nova, um solido predio nm
derno, com 2 salas, 3 quartos, copa,
despensa, ban'heiro, \V. C, cozinho t
boa arca cimentada, dando boa rendai
com L Pinto, rua do Kosario n. 14*
sobrado. CC 8o?7l _

n

Digestões difficels, gnstrites, dôr o peso no cstonmso,
vertigens, asia, enterites, hepatites e todas as moléstias
do apparelho gastro-intcstinal, curam-se com o BIjIaI1«

EUrEPTICOS do Profcss or Dr. Iíonlcio de Abreu.—A
venda em todas as pharmacias e drogarias do Bio e (los
Estados. — Depositários: Alfredo de Carvalho & C.
— Kua 1° de Março n. 10. (('""

mBg__t__t____mwmmmmKm>4i*nKB*--m9

"«"niiNDEM-SE ns seguintes prédios:
T 4 na ladeira do Faria, dois na rua

Marechal Machado Bittencourt, üm na
rua General Pedra, um na rua Bom»
suecesso e um terreno em Ramos '»
trata-se na rua do Ouvidor n. 26, so-
brado, com o sr. Doclinger. das 3 \ás

5 horas^ (D 1410) _

A RMAZEM
J\. ponto, ro3 subúrbio».

— Aluga-se ontimo
jú eom ar-

ntações e bilcüo. luiornia o sr. I.ou-
renço; rua da Carioca n. 52.

(D 1.1221 E

A I.l'CAM-SE, com ou sem pen-ãj,
£\. hons quartos mobü.iiíoí; r-.ia Sc-
nador Ilanias n. 7:, sobrado.

_lO :;;8) E
Com.-

í)leo Vermelho :^rr;hfa0;
ap.tdas c chronicas com acção espe-
ciai sobre o gotioroocus.

\ende-se na Flora Medicinal.
Rua de S. P-dro n. 3S. (832c)

Oleo Vermelho
gonorrhéas í

apa e Santa Thereza

p Engenho Novo. (I) 146U)
RECISASE «le uma copeira;

rua Haddock I.obo n. 203.
(!*> 2232)

7.
chronicas.

Yer.de-se na 5í!ora
Rua dc ?. Pedro n. 38

• oate 1 •
iridas c 

' 
A I.I.I-.MAO.
a.\ ben

procura quarto claro,
bilarfo. corn pensão: pre-¦• em casa «ie familia. e cm Santa

•¦»-• 1 Thereza, nesta tollia, oíiertas a P. X.
1;

ÍS.u-.i) (I) 243O F

A
FRECISA-SEpratica, na
tna General Câmara

I.UGA-9U-, a c^sal sem filhos ou
ava'lie;ro de posiçSo. uma es.

i plendiiü saia mojüa-ia. corr r.a ,e-i
de costureiras çom | p_n,j0; r„_ Prefeito Barata n. á-. en-

Fabrica de Lliapcos; j i-e as avenida» Henrique Valiadares
,2ÁS* ,« r. ie Mem de Si. (D 1413) E
(D 14761 D 

PROCURA-SE 
una casa

tu Tlierer», qu- tinha
em San-
quartos,,

; salas, demais deyfndencias; lui ele- .
,:rica. bom ban!-r.:ro; com indicac-ío } ,._ r._ Fsiaci
de preço a esta redaccão, a K. X. M. ;

(D 3434) F

A T/UfiAM-^E sala e quarto para ga-
jt\. blnete, escriptorio ou senhor se-
rio; rua Senador (Euzebio n. 4oi.

(D-èÂSl. 1
A Il/UGAIM-SE os m.-ignificos predios

XJk. nuvos, com lojas para negócios e
sobrados paia familias, da rua Santo
Christo dos Milagres ns. 190 e aoi;
trata-se com Costa Braga S C, -á rua
S. Pedro n. 7-'. (I) 1594). 1

A LUGA-SÈ para nepoeio a boa casa
x\. n. 3 da rua Marquez de Pombal, _
esquina da de General Pedra; trata-se i
com Costa Braga S: C, á rua S. Pe-'
dro n. 73. (D 1593) í

Catumby, Estacio
Rio Comprido _'A 

Í.ÜGA-SF, a casa dãrrüTíaríe dè
íjl Itapa^ipe n. 4:5, lervíndo para ps*
quena officina ou outro ramo de ne-
20CÍ0; trata-se cora Cesta Bra^a & C,
â rua S. Pedro n. 7-. (D I39j0_t-

ALUGA-SK 
o mifnlfico predio da

rua Pa-ila Pitos ".. 1S6. illumi-
nado a lur electrica. trndo 6 grandes
quartos, 2 b^as salai, dependências e
quinta!; a chare e*tá no mesmo e
<rata_«e na rua da Alfândega n. 86.
sooradO; ÍD1672) J

A LUGA-SK um quarto a um ca>a*.
>"V. qne trabalhe íora 0:1 a uma se-
nhora sò, c-.n casa de lodo respeito

IALUGA-SE 
um «uiarto na

I.uiz Gonzaga 11. ;if«, casa XX.
mocos solteiros ou casses sem filhos.

. _ (D 16:11) L
LUGA-iSIC o bello predio assohra-

dado da rua General Argollo 06 A;
chaves no n, ioo. (D g46j) k

ALUGA-SK 
bonita casa, mobilia mo-

derna, dois jardins, luz electrica,
banhos quentes, telephone, fogSo a gaz
e outras commodidades. para familia dc
tratamento; trata-se com a proprietária
á rua Villcla n. 4, bondes ile S. Janna-
rio. (I). 3.381.) L.

LUGA-Sli uma boa casa. a nia Ma-
riz e Barros 11. 239, "Villa Euge-

níe"; trata-se com Costa Brava & C.
a rua S- Pedro n. ;a. Cl) 159S) '-,

ALUGA-SK 
um bom coir.modo. a nm

senhor, em casa dc familia mui
decente, com janellas para uma varan-
da, muito arejado. á rua S. Francisco
Xarier n. 524, ponto de Maracanã.

(D 1504) L

AOS AMIGOS

T/'I"NI>E-S'E boa casa para pequena
T faniilia, terreno dc 11x50; infor-

mações com Durval Ramos, rua do
Núncio n. i4g, canto da -le S, Pedro.

(D 1570) X

üsne e aconsollme o"CONTRA 0AM.0S

"\^'l-:.Vni-:-SI';, 
para ren

V predio, oecupado por negocio
mia, bom

Em tres dias I O melhor extra

ACUGA-SE
xXCoticeíçSo

ctor 1 Nas pharmacias,
e nerfuniarias. Dep. Uruguayana
11. 4-1- — P- LOPES. (S352)

capa e chácara da rua
n. 32 A, Boca o Matto,

¦Meyer, excellente residência para f.i-
milia de tratamento; chave no n. jS
da mesma rua. ÇD 1600) M

A 'LUGA-SE Utn grande terreno e ra-
XV pintai, prcslaudo-se tambem para
uma boa chnrara e para estabulo, exis-
tindo tambem uma cocheira em boas
condições; tambem se alucra sem a co*
cheira, no ponto mais central de Cas-
cadura, com tendes electricos na por-
ta; informaçúes n* rua Marechal Kan-
gel n. 96, officina de segeiro.

(D 17-4) M

com commodos para família; tem con-
trato e rende 100 mil réis; trata-se com
o proprietário, na Pensão Mauâ, ave-

rjroirnrias I nida Central n. 5. quarto 2:. O preço' 
é commodo, por querer liquidar.

(D 1549) N

TTENDK-SE um predio na rua Vin.
f te e Quatro de Jllaio, com 6 quar-

tos, 2 grandes salas, despensa, copa,
cozinha, barilieiro, W. C. e mais tres
quartos separados, Jardim na frente e
grande quintal; preço commodo; trata-
se na r. 'Primeiro de Março, 80, sala 7,
com o sr._Candido. (D,l748)'N
¦\7TENDE-SB um bom predio,

V para familia do tratamento,
com porão habitavcl, chácara;
na rua General lOnnabnrro 48,
S. ChrlstovSo; trata-se no
mesmo, das 10 horas ás 5 da
tarde. , (» 2-139 jrN
V'BNDEJ9K, 

com urgência, por
1:200$, um pequeno terreno, com

tres frentes: ruas Meilma e Manoela
Barbosa e travessa Dias da Cruz, no
Meyer; trata-se a rua Medlna n. 4a
011 rua Sete de Setembro 11. 190, sala
n. 4, das*~t2 6s 15 horas. ÇD iÚ98)N

ENDE-SE, em Catumby, utn pre
com 2 salas, 3 quartos, etc,

jardim e quintal; com j. Pinto, rua
do Kosario, 142, sobrado. (C8o57)N

Vau

T*7:iENDE-SiE, na rua do Uruguay,
1 predio moderno, com a salas, i

quartos, cozinha, etc, cm centro «i-
terreno dc 11x50; com J. 'Pm'», r,:.a
do «Rosário, i4z, sohrado. fUiW_»

VBNDE-SE, 
no saluberrimo loja'

Bento Pestana, por 12:000$, ira
optimo terreno, anedindo 1.50" «*'¦-'
com uma boa casa, própria para .0"'
gocio, duas para familia, com mau"
accommodações, e mais tres casmn"
todas novas; tem boa água e Itt" C;t'
ctrica muito perto; mclliores informa»
ções na pliarmacia Souza Soares, arai
S. João n. 10-1, Nictheroy. .

| i*«; ÇT>_£4£ÜL_1
"VFENDE-SE uma casa acabada >'¦'

V construir, com um terreno co.n af-
vores frutiferas, por 2:500?, se»0
500$ de entrada e o restante em pres
tações de 50$, ou 1:800$ á vista; '¦'

rua Divisória n. 5, com Oscar, fi,J:
ção dc Bento Ribeiro. UJ__I-' IN
"TrENDE-SE 

um terreno na 11
V ' ronel Brandão entre P. 20

mede 10x24 perto do bond S
iiuario. Preço r:ooo3; ;t;rata»£'
Macedo a rua «Ios Ourives _ 5J-

(D 1M«I

Ja-

WLVB&X±Ws1e\?is_____t&_\

SS© r

de Si n.

VIAS UÍUNARIAS
¦ORKC1SA-SE de uma empregada,
X para lavar roupa, fiwser a limpeza
domestica e compras de armarem,,
quitanda, etc, em casa «le fasntia: : Curfl radical da gonorrliea chronica — rrataiucnto ele-

' ?f ^ P"£3!° dc 0l"l':'7" n* ",''"7. ctrlco. fíhimico e mecânico. Exame oliimiio o niicro«copit»o
-da urina — Dlt. RAUL ROCHA — 10 annos de pratici—

7 do Setembro. 162 — das 2 ús 5—Tel. C 1125. (4712)

R
de

6. 2« andar.]
(DiS49) J

IO Comnrido, em caía d.- casal

I Estás com ío
\': Tome BKOXÒHOLtNO. Vidro 2Ç000. O
II rua Larga 99, SarníT». l.argo do Capim.

I Giffoni, Lapa, 6; Hospicio n. 149.

•

Pias 59,
Drogaria
(7258)

_______M__BM_B__B______

\rEXI>E-SB .V RÜA HADDO-
y ;0K LOBO um predio tle

construc(*ão antiga, porém em
boas condições, dividido em
commodos pnra faniilia, tendo
o terreno 8,50 du frente por
mais de 100 metros de fundos.
Informações com Costa Braga

\& C, á rua S. Pedro 72. As
i chaves estão por favor no ar-
j uinzoni da esquina du rua In-
jduslrial. (1) 1597) N
' "\ rfiSlVK-SI* um grande terreno, me*
| 4 d-ndo -rm. de frente por cento e
j tantos de fundos, cnm quatro preaios
; para família, na rua D. Anna Xer>\
i S- Francisco Xavier, bondes e trens á
\ porta: trata-se na ma Vinte e Quatro'. 

de Maio n. 581 A, com o sí. Aristides.
(D 1465) X

ü\TKN 1>E-&S um terreno _ rua do
j V Afonte n. 54, ladeira do Livramen-
j to. com vista para o mar; preço 1:500$;
i tratar á r. Looes da Crua 161. Meyer.

( u47) N

PRECISA-SE 
«ie uma raparlça para

serviços de pequena fairtlia: rua
Visconde de Tocantins
os Santcs, subúrbio?.

.1.-.

F
Tolos :
(no;) I

?kKCiSA-.*"!", para «asa «!e irasa-
mento. de uma moça branca, que

fcaToa ler e coser e que *»eja «e!ica-
ida e paciente, afim dt cui.tr de cre-
«n«*s; eiigtm-se boas rrierencias; na
>v#r.;.-.. i.u-^-. ,.» Te!- S. u?S.

(D ij.-.o) U

.«_ t,í'i'.AM-SE uma tala e ain quarto
J JTX. nn a* ant!a- do pr^lío ia rua

I f«e7 «Il ij4i) E
da Prai-

x-tn o sr. Can:-
^6 Icartorioí.

(D Hj3> £

nha o. .7:
\itYÍO, i T, ô«*

». l.rO.A-Si: por :6sS í ca=a da rei
íTl Cassiano lis. com .1 aiartos, 2
tslss. etc; tratar 7 setembro 1S2 spb..
ti-aves á «a da Cartel'0 1.

(fi iS?4>__?
Á~LÜGA-SE n-íi" quarto bem mobila-

_T1. do. i rna «ti Um t>. çí-

sem filhos, aliifa-se um quarto,
¦ i* de fevereiro em deante; uuícu

! inquilino. ífais informações vor fa-
J vor, carta» á caixa do Correie i~2-«

tca ii iniciaes F. F. ''',„',„";

| HaddÒGK Lobo e Típica
~A 

I.LT.A-SE o predin de sobrado,
J\. com 4 magníficos dormitórios e
entrada ao lado, preprio para familia,
lojar sii-davel e niults tozctiio. pro-
longamento da r-a Mariz e Barros
n. 533» fim da raa Barão do Amaro-
ca** tratar no "* ***¦ «nar t&%(* -i*

Zanga Tempo.- ^| GO NO RR HE A-
limpa a cabeça dc «jualquer emp«;ão.

Vende-se na Flora Medicinal.
Rua S. Pedro n. ;«8^ O.iJol

LUGA-SE üma casa con tres

: suas compucaçcet. Cura r:.c:cal dci

Írocessos 

serut» e rápidos. Ur.
OAO ABREU. Das 8 a. nedasi.
S iS tiura»: 6< rua de S. Teáro. 6x.

T«0i

I \7ENDEM-5K doi. lotes de terre.
i T nos. rua Figueira n. r-, medindo
; 14x40, ou â vontade; trata-se na mes*

«na rua n. 17. tC 21873) N

NICTHEROY

ITKNDK-SE uma ca«a
V na roa Joio Vicente ior. estação

por 2:^00$;
107. estação
(D 2019) N

&3t„ Ktíit3sertà»iaBa
Tossís! Tomae BRONCHTTAL j

Deposito:—RUA URUGUAYANA, 111 ;
(1975) PHAJWEAOIA BIXTEXOOTJKT. à

rêam\*m**mmvB3Ímmwmmmm^

¦?S_6!SS«

\fENDE-SE pela mellior offerta á
V rua 18 de Outubro, na Muda

(Encanamento) um terreno de .6xoS,
á r. Buenos Aires. 108. (D 1806) N.
»lfENL)E-Slv á r. Araujo Lima, lotes

V de terreno de lixSS* pela mellior
offerta á r. Uuenos Aires iq8.

 (D 1806)

\r.ENDE-SE 
por lao

Brande propriedade
Bomfim; j»forma-se e
Buenos Aires 108.

contos, uma
á r. Conde

tra!a-5e á r.
(D 1806)

gBMdattwÉBBMHfta&IflBS *WJ_B

TOSSE, |
Tome PRITORAI. —:—!
—: :— MARINHO?
Rua 7 de Sctombt-o, 1 *»(>*.'

"tTENDE-SE,
> General Câmara n.

em Fribúrgo, ni ro-
. uma cui ac'

moderna, com toda a mobilia; i°"
forma-se na Casa Aurora; trata-se. r;
Kio, rua Uruguay 506. iD :.:•>:_
"T_71EN*DE-SE, 

em rua de bonde, p«»
T. to da Quinta da Boa Vista, -j"

solido, espaçoso e confortável pr;-
de doía pavimentos, com saía de vín*
tas, sala de jantar, sala de esp"3'
sete dormitórios, copa, despens*,"-¦&
7Íníia, banheiro com banheira eJ-"11^
tada, chuveiro, W. C. e mais der";'
dencias; no quintal, grande c ta
Rarage. quartos para chauffeur « r>
do, entrada larga, ajardinada ao Ia-»'-
trata-se com J. Pinto, rua do_ R*5*rí
n. 142, sobrado. iCS"*r^.

(1070)

ul, 7«orio, lur electrica. Alujue! urí:
rua General Brucs n. ?ax : as cbaves jesíio n. 2.4x. (U 2iot> L j' 

* l.UGA-SE o pre lio em centro de _
XX terreno, com duas salas, quatro: A XíÜGA-SÉ» á rua José ííonifac
quartos, corinha com ío»Io de lenha | __ a. 148, Xictfcerov," um esplendido j So . "H* 7. ondr
e d; gar, dtsper.sa. banheiro e W. C, 1 predio, com cinco quartos, h'i electri- | gocio, livre e dt
quintal com tanque para lavagem e) ;•*, Hanheiro d*a£ti* quente e perfeita \ cuer onuj, co^c
cillinheiro. i rua losé Vicente n. u, jinsuüição aanitarii, com quarto para 1
bondes de Andaraby á porta, por ! cread-. e reçnlar terreno, cujo pretír
3dd$ menfirs: para ,ter e traur no | títi cornpletamenle limpo: trata-se t
mr«?r:o. todo o* á«^f rf^« ? á« * b^-a* ji^çünr, c.n i -;;a -í"* fiurlvcs n. :<yi, J b;o. T^ata-^j;
da tard^ (li 1500) 1, 'loarsdc. tC 30279) T !

\7"IiNI)K-tFr_ 
i:m predio rendendo

180$ mensaes, i> rua Farnezi 12-14,
por 8:oooS (pechincha): trata-se á rua
Senador Euzebio n. 404, Sub., Cidade
Nova. (i> 3432) N

õt> Rio da? Pedra
"TTENREM-SE 

grande numero de
V prédios i-ara residência de fami-

Kas e rendas de capitães; chácaras ei \« RXDE-SE em Botafogo por
Krr-r.drs áreas de ttrrrnc. preços com. j \ j0 0o,,tos o prt-dio esnlen-ritod-5. Us srs. pretendentes a com-i ! .
rr; dc predios podem vir ao nossol"»'" «li» rua 19 ile fevereiro
ê;_riotorii». a nl3 1'rinieiro «te Março in. 135: «reeebe offertas 3fo-

o'"aU« raes, rua iln Assembléa 117.encontram bon
embaraçado de
• sr. Cândido.

'D ao.-..)
sobrailo. (1) 1794) X

I "ITEXDBMiSE 
fUtt* de terrenos

01 \ 10x30 cada: â rua 20 dc Nove
de
:m-

mcsnía ma n. ^3.
(D 12%0\ li

\JESDE-SE uxa bna casa de tijolos
V e tetcas, etn uni terreno coití 19.33

«se frente e 41 ms. «ie fundos: rui Ma-
r.cei:,ta Fontoura a. 2. E. Ricardo de
Albaquettrac, i:scaS ílÍ24*2)X

"I/ENDE-SE 
i rua Conde

\ por 60 contos, itrande
inrraa-se
iqS.

e trata-se a Buen» Aitti

"ÇTEXDE-SE
1 contos 2

se e trata-se á

a r. Delphina.r;
bons predios: . «'*'

Buenos Airr»
(D

\7*EXDE-SEV terreno de
tiata-se á r.

r. Maria
32x66: ínf

Buenos Aires
*\7*EN*l)i:

T trrrcr
E á r. Dr. Pi
*le 6x17. cela
Buenos Aires

"VTEXDi:
V lia n

tro de

?Tv a boa caía

«1* ide

AfE^DE-SE «nu tei «<a. esa r-j
V bons quartos, d^as salas, í'"l£_

e bora terreno arboríMíío, Â i^*-.,^
i;o n. <"o, .\Teyer. um minuto ¦"" ^
úc Cacnamb»
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CORRETO Tf A MANHA' •« QuTníá-foIra. 16 dc Janeiro ile 1919

(era iodas as manifestações,
phases e períodos)

moléstias da nelfle.

P
todas as doenças

provenientes de saaicaue
impura

Tratam-se até a cura radical o completa com omais forte e enérgico prcfentlTO e depnrutlvo anti-syphllltico, inteiramente Inoffonslvo,

DEPURATOL!
Marca registrada e àpprovada pela Directoria de

Saúde Publica do Rio de Janeiro.

SUAS VANTAGENS
As vantagens deste poderoso depurativo e anti-syphiliti-

co são muitaB e qualquer tlellas de per si o torna superior
a qualquer outro preparado congênere. Vamos no emtanto men-cionar as principaes:
Substituir qualquer outro tratamento ??£• dSSIf^nSSSZ
vãmente o conhecido 606 e 914, e as _fricç«es e in-
jocçõcB mercuriaes, processos velhos que todos devem arre-dar de si por Incommodos, inefficazes e dolorosos, desde quese tratem pelo *DB*P*ÜK.ATG«Ij.

Nâo ter dieta especial Sfe* '•"""'¦''«s1.de ¦"*«•¦-«-*- yáior,
exige dieta, mas apenas a doença em certos casos de bas-tante gravidade, devendo o doente abster-se simplesmente desalgados, picantes, bebidas alcoólicas ou espirituosas. Emcaso de **"**ple** preventivo ou de manifestações ligeiras, naotem necessidade de se abster de qualquer coisa, podendouiar de tudo.

5 Nãfl ter Saltai" ° que * dc tunft *.*"*•*-*••* vantagem para as, iw» «w «-¦"¦¦•*-¦• pessoas que repugnam temas- remédios. Sao
pequenas pillulas que sa tomam facilmente com um gole deagua.

Traz appeiite e e bem estar ;;^ &™ VS I
e tonturas de cabeça, dor e9 pelo corpo, placas e chagas pro-venlentes do mesmo mal. As melhoras tornam-se bastante
sensíveis logo no fim do primeiro tubo ou no decorrer dosegundo tubo.

%PT nnrtatil ^ot,a a e**»**" embirra em andar com frascos"" ry} •a,u de._ vidro na algibeira que, além de terem orisco de se partir, têm ainda o inconveniente de se torna-rem incommodos, O 1>BPURAT0C(. vae acondicionado em
pequeninos tubos que andam perfeitamente á vontade atí naalgibeira do collete.
Ser í-ialtfiravfll l*"*""cIue nunca perde as suas propriedades,ijci IHallClaV**! aera COin o tempo, nem com o clima, e
pôde ser tomado em qualquer estação ou época do anno.

Náo necessitar de outros tratamentos SÍSS?^
olieirlios o gargnrejos mercuriaes, pós, pomadus e
agnaa para lavagens, visto que o mal está. no sangue
e purificado este pelo DEPURATOL, nada mais pre-
cisn apara que desappareça por completo.

PERCORRER TODO O ORGANISMO DO DOENTE,
sem a mais ligeira perturbação e ir com a corrente
circulatória ou seja,, com o sangue, a toda parte:, fl-
gado, pulmões, cérebro, garganta, órgãos genitacs,
braços, pomas, e emfim, a todas ns vísceras, ester-
minando o 

'terrível agente da syphilis.
Numa palavra: O DEPURATOIi é o único medica-

mento que trata e cura a syphilis sem o mais leve incom-
modo para o doente, sem que este precise tirar algum tem-
po ao seu horário, visto que pôde andar nas suas oecupa-
ções habituaes e á sua vontade, e sem que seja explora-
do, visto que gasta pouco dinheiro e com "todo o proveito.
Alem de tudo isto, é inteiramente inoffensivo.

Que o use quem nelle tiver confiança e que soffra e
gaste sem proveito, quem d elle duvidar I O DEPURATOL
encontra-se á venda em todas as boas pharmacias e
drogarias. •

Tubo com 32 pillulas, 8 a io dias de tratamento, 5$ooo
„,. — Pelo Correio, mais 400 réis — 6 tubos, 27Í000; pelo
jíjj Correio, mais i$ooo.

O DEPURATOL encontra-se á venda em todas as
boas pharmacias e drogarias.

Deposito Geral - PHARMACIA TAVARES
Prnça Tiradentes, 62 Rio de Janeiro

(8336)

i/yçttoooooocoooooaooco*».

DAS TOSSES E BRON-
0H1TISS PELO

jCREOSGENOLÍ
jj RUA 7 SETEMBRO, 81.1

CD 1851)]

T MENDES & C* - l>erdT~seà'*. cautela n. 19.011, desta caia.
(D u-ol O

PfekDEU-áE 
a cautela a. 0.«88, da

cnsa Del Vecchio & C.*, fi rua
7 de Setembro n. 307 ,Ai providen.
elas estio djdsjj (D 3383) Q

PÍVERSOS
Vr> 

i \uü üc comjtr-ai o remédio
aconselhado, milia o preço, nn

Urogarla André 1 7 dc S-Ismliro 31,
( 7*1?) S

AÇOUGUE 
— Vendem-se todos os

utensílios deste ramo de nego*
cio, Inclusive o cofre; preço barato 1
ii rua Senhor de Mattosinnos n. 58,Cidade Nova, . (D -339) O"'PARELHO 

photographico 6 i|í
x 9 — Vcnde*se com tripé e 6

caixillias, por 6o*.oo»; rua dos Inva*
lidos n. ss, loja, com José. .

(D 3«ij) O

A 
GRANDE liquidado dc moveis
e malas e colchoarias. Vende-se

tudo pelos preços dc custo; não com*
prem moveis sem visitar a nossa casa,
para verificar os preços: r. Senador
Kn-cblo n. 64. (D 1368) S

Age

A 
"PRESTAÇÕES — Elegantes col-

letes untns e porta-seios. Mine.
Blanch; rua Visconde Itauna n. 139.
Tel, Norte 2723. Attende a chamados.

(C 27675) S
nf*>c <m *¦*¦** * parte —
11 ICO Aeceltam-se psra ca*

rimbos de tiorrociia. A*í melhores
condiçíes. Casa Torres, na 111a Can*
delaria, 106, i» andar. Escreva ji.

 CC_=G8os2_S

APlfÊSfXÍÕÊS 
— Ternos' sob

medida,'entregam-se na 1" pres*
taç.lo; alfaiataria, rua do Lavradio
n. j_9. (C 37663) S

ADMÍRkM 
— Vendas.a prestaçSeB

pelo mesmo preço como se fos*
se a dinheiro á vista: Camisas luxuo-
samente bordadas, 6$. Peça de mo-
rim superior, 20 metros, a 30$. Ves*
tidos dc voil inglez, a 50$. Blusas
com bordados, especial, a 10$; rua
Visconde Itauna n. 139. Attende a
chamados, tel. Norte 2722 — Mau-
ricio. (D 3388) S

Dl 
Nu Kl RO sob hypothecu, pro*mlatori»), antichrues, cocnprm e

vendas de prédios e terrenos. Rosa*
rio 11. 153, s. 3, com J. Gonçalves.
Tel. Cent. 31B3. (D. 1656) S

1.*NJOUS 
UE MAR — Evitam-se

Je curara-se com a Baechirina men*
tholada. A' venda i rui 1" de Mar*
co 11. 10 — Alfredo de Carvalho &
C. Vidro, 3$500. (C 170»)

/"*. HAMOPHÒNES e discos — Com.
VT pram-se usados, mesmo quebra-dos. Concertam-se gxamoptiones. Ven-
denvie t js$. Discos desde $500. Tro-
canvse, rua Urtigusyana n. 135,

(C 39375) S
ONORRHuVA antiga ou recente?

Blenódio (chá de plantas). Cura,
(D I7S6) S

<y
RAPHOLOGIA — (A revclaçAo

do caracter pila escripta). Prof.
S. Ilolmcr; rua Uruguayana n. 93,

ÍD »474) Ssobrado.

W*mammmmmm}axmwMmmaaafaa**.»—»ma

íTorrje serrj^ aerpvra^lOML
''- sicosir-Rio»

/ILrRE06 W CARQIIHa fcC»
ftiA ii tt HAr.ço tu ta

msiíiAMtiita

Ã NEMIA e clllorose, combatemos
XX com o Elixir de citro-vieirato de
ferro, de Borges de Castro. Fabrica:
rua Humaytá 149. Dep. rua S. Pe-
dro n. 43. (C 36188)

AS 
PERNAS inchadas, afio restitui*

das ao seu natural, pela Santosi*
na: á rua Uruguayana n. 66.

(D 1778) S

BLENCVDIO 
(chá de plantaB) —

Cura gonorrhéa — Flora Brasil;
largo do Rosário n. 3. (D_ I7S-5) S

J>LACK 
AND" TAN — Vende-se*

.> tuna cachorrinha com seis mezes.
•íníorma-se com Machado. Tel. Villa
ni. (D iSci) O

ANHOS de LUZ, de VAPOR E
DE AR QUENTE para o trata*

mento do arthritismo, rheumatismo,
gotta, arêas do figado tr dos rins.
Nephritcs e diabetes. Tratamento es-
pccial úwt obesidade. Instituto de Phy-
eíotherapia, Avenida Gomes Freire,
00. Tel. Cent. 1202. Informações gra-
tis. (D 1103) S

ASAMENTOS, vendas dc predios",
empréstimos de dinheiro sobre

promissórias e hypothecas, e questões j
civis, criminaes, inventários e seguros j
predial c de vida; trata-se na Aveni-
da Rio Branco n. 175, com Ferreira
dos Santos e J. Soares. (D 1561) S

aiM«> _-- I
,..: . i'OTHECAS oom rapldei a j'u*
.11 ros módicos, fai-se no becco
das Cancellas a. 10, com Ismael
Moita. (C 28009) Sittoiia. yu üo*-1***;/ >j

JA' 
comprtu o seu predio? Nio? Vi

a rua i» de Março n. 80, sala 7,
Cândido. (D 3035) N

LIVRÓ"§ 
— BlblUthecas — Com*

pram-se. Cartas a S. P. Leite;
39, rua Francisco Muratori.

(D 3330) O
T OUÇAS e Hrrâíens, tintas e ,to*JU dos utensjllos de uso doméstico,
com abatimento de aejj]*, «tá ven*
dendo o Baiar Vlllac'8, i tflia Frei
Caneca n. 126, para iniciar as obras
no predio. Copo», desde 3$5*>o a du*
zia; colheres para café, a 3$ a du-
zia I talheres, sapolio, palha para ca*
deiras e innumeros artigos a preços
de liquidação. Grande saldo de pa-
nellas c frigideiras. Aproveitem. 126,
rua Frei Caneca n. 136. D 10(19) O

m

Um atlestado por dia

A Inolutio ds Phaãfho-CatcintKta.
dada na tabeliã dos medicamentei
adoptoda no Exercito. lirformaçío
prestada pelo dr. Arthur Carlno Fl-
nhalro uo requerimento dirigido ao
•r, ministro da Guerra;"Trata-so de uma ene-MlIdada

Íharraaoeutlca 
do certo valor tlicrn-

eutlco, con-forme comprovam os tttet*
Udoa, cuja publica forma appeusa esti
no presente requerimento, de clínicos
ohallitdos eathedmrlcos da Faculdade
do Medicina do Rio de Janeiro, paro-condo assim nao haver Ineo-ivenionti
em sor attendido o pedido do aiippll*
conta. Segunda divisão da >dlrectorla
de S»udo da Oucrrs, x do Julho d*
191Í. Dr. Arthur Carlno Pinhelto,
tcnontc-coroncl chefe."

( D 1777)

13-CfBir-fiBBSO-g

Um preparado que honra a industria pharmaoeufioa

FHOSPHOeâLCIMIOOâSâ
Grande agente da estimulação nutritiva e da renovação sanguinea
Prescripta diariamente pelos médicos mais notáveis desta Capital, o,ue ntlestam a suu bella confecç.io. o seu sabor agrada»

bilissimo e os seus grandes effeitos tlterapruticos, a PHOSPHO-0AI.CINA-ICDADA é empregada com grande suecesso nas adeno-
pathlag Jrm-ínatlsmo, escrophulose, rachitlsmo, tuberculose, anetn Ia, neurasthenla, ptiouphaturls, ehlorose, boeiu, bronchite asth;
matica. manifestações da syphilis, denliijãj, rheumiitisino chronico, convalescença c durante os períodos da pravid.í e ilo aleitamento.'
A PHOSPHO-CALCINA-IODADA náo contem álcool nem produz iodismo

A' vend» nas principaes pliurmncins o nas drosarlu-s Araujo Freitas & 0„ Granado .% C, üllrelru Crua & Jorge,
«f. Rodrigues & O., Cnrlos Oruz & O., Granado & Filhos, P. de Aranjo & Cia., "Berrinl, J. M. Pacheco. Orlando
Rangel, CArtes, Castro & Comp.

MARMRLI.O 
oeoco 4o Rio Gran*

de; ,vcnde*»e a 3?ooo s «fatio, na
rua do Rijsarlti n. »6j (D 1855) S

NASSIB M. Rscy — Glurda-iivro»
pelo Instituto Commercial, Re-

presentaçin, commissões e consigna-
içâes, Escriptorio; rua do Hospício
n. 348, seb. Tel, Norte j7j». Eacàr-
rega-se de cioriptas avulsa», papeis
na Prefeitura, Thesouro, Saude Pu*
blica, Obras Publicas, casamentos ei*
vis e religiosos, óbitos, etn., etc. Re*
presentante de diversas fabricas—Ria
de Janeiro. j, 8371) 8

S anthrar.es li os tumores de qtial-
quer ospecio, sto curados eom a

SANTOSINA. Vonde-ao a rua Uru*
guayaiia n. it. (D 1778) S

PIANOS 
novoa o reformatio-a, ven-

dem*se a dinheiro e a prestações;
na casa Slon, Clttete 7 e 9, Tdleplio-
no 3790, C. e alugam-se planos., ÍM 8

da "Steinweg",kT
PIANO 

de mela cauda "Steinweg .
com esplendidas vocês e perfeito

machinismo. vende-sc na rua Farme
deAraoede n .105 — Ipanema.

(D 1193) O

PRATICO 
de pharmacia, bastante

habilitado, tendo pratica, tombem
enfermaria, offercce-se para o Interior
de qualquer estado. Curtos por fa-
vor, a J. C. A., para esta redacçio.

(D 1384) S

PIANO 
•- Optimo, alto môtlêlo'

francez, vencV
rua Torres

•s»
Sobrinho

por 8oo$ooo; á
n. 50—Meyer.

(D 1450) O

PIANOS 
— Vende-se um belle lo-

te, caprichosamente reformado, em
verdadeira llquldaçío; na nia S. Fran-
cisco Xavier, 388. (C 3S163) C

VESTIDOS 
•- Faremse a lí!

sos, aj$ o 30$, ao rigor da
da, Ji rua do Uospicio 141, sob.
Norte, 3831.«*UI «¦¦Sim

!Sooo,
mo*

.... toi
.5900) S(¦- a.

HOS I Usae a Svptiíllna Four
nicr: maravilhoso tônico cn.rdi.-i

4 raa
e anti-rheuraatlce; a\

z
Silva

cttjiSaa*^INCO para
jf»2» a.

ndlç

geraes,
1778.) S

pari tuntllçSo, purlisime,
(aparas de photogravura.i); rua

Jardim, 41. (C 39"78) S

TÔNICO BAY-Rll
O melhor tônico para os cabellos
Deposito: rua 7 de Setembro ia7-
is» — R. KÃNITZ. (?89)S

MÉDICOS
R. A. MONTEIRO — Medicina

cirurgia, pelle, gonorrhéa, syphi-
1Í9, coraqfto, pulmões, intestinos» cs*
tomaiio e rins. Clinica de adultos e
de creancas. Do regresso da Europa,
onde cursoli 6 annos- hospitaes de
Paris, Suissa, etc, consultas: io da
manha? i i, e das 3 as 8 da noite.
Grátis. Rua Marechal Floriano n,
Fornece e spplica por 60$ o leglti-
mo 914, allemão. (C 39188)

Br. Alvino Aguiar
PulmSes, estômago e rint^—Tra-

tamento das anemias, esgotamento
nervoso, etc. — Consultório: rua
S. José, n. 51. Telephone, 5868,
Central, Residência: travessa do
Torres, 17. Tclophone, 426",, Cen-
trai. (O ir")

LIVROS 
novos e usados — Com*

pram-se, qualquer quantidade;
escreva ao sr. Oliveira; rua Chaves
Faria n. 81, sobrado. (C 39685) S

MOVEIS 
a prestações — Fabricam-

se por encommenda mediante si*
gnal, entre orando* se nas seguintes con*
dições. Até ioo$, 30$ de si**?, e 5$ooò
por mez. De íoo? a 300$, 60$ de sig.
e 10$ por mez. De aoo? a 300$, 90$
de sig. e 15$ por mez. De 3oo$ooo a
400$, 1*0$ Ue sig. e 20$ por mez. Dc
400$ a 500$, 150$ de sig. e 25$ por
mez e assim suecessivamente. Vendas
sendo a dinheiro, preço da fabrica.
Trocam-se moveis usados por novos
e concertam-se, * empalham-sc e lus-
tram-se, na fabrica; á rua Senador
Euzebio n. aiin, teleph. 5234, Norte.

(D 3390) S
iTjitíwiiwttiaekm

C10MFRA-SE 
qualquer objecto usa-

J do: moveis, tapetes, cortina*:, lou*
ças, etc, também compram-se casas
inteiras, mobiladas, de sualquer valor;
attende-se a chamados, com urgência
pelo telcphone Norte 6157, ma Vis-
conde Itauna n. 12, "A Guanabara".

(D 3344) S

CACHORRO 
Ulmer, muito lindo,

com anno e meio de edade, ven-
de-se, rua Torres Homem 11. 322.

(D 1758) O

COMPRAM-SE 
bicyclcttas para me-

ninas de $ ã io annos de éda-
de; rua TJrdgfiayana 3, sob., com o
sr. Antônio. (D 17.15) S

ONCERTAM-SE moveis e lustram-
se, pelo hábil lustrador Sainttcli

particular; rua Fonseca Lima n. 35—
Estacio. (D 1718) S

Os que soffrem do esto«(j
mago devem usar

Gurirrifis^ia
j30mími!SlimmEiiSWS^i!?!\

MACHINAS 
de escrever e calcular,

officina mecânica, de concertos,
limpeza, nickclagem e reforma com
perfeição, r. da Alfândega, 137, Tel.
Norte 3450. E. Magalhães.

(C 28339) S

MACHINAS 
de costura Singer —

Novas, entregam-se a 10$ por
mez I I I dá-se um brinde. Trocom-
se usadas por novas. Concertem-se c
vendem-se usadas e novas, sof, 30$,
50$, 80$, 120$ até 3oof. Chamados
A. Colrim & C.*, rua da Alfândega
213, sobrado (esquina da Avenida
Passos). Teleph. Norte, 1065.

(C 28243) S

17"ENDE*SE, em rua próxima ao Col-
V legio Militar, um solido predio, em

centro de terreno, jardim e quintal,
«I? porüo habitavel, dividido, e no pa*
viniento superior 3 salas, S quartos,
copa, despensa, cozinha, banheiro,
etcj com I. Pinto, ma do "Rosário
n. 142, sobrado. C 8057) N

Zanga Tempo.- gg
tônico vegetal para o cabello.

Vende-se na Flora Medicinal.
R-.a S, iPedro 38^ (8*.20)

1 n*.\'Dli-SE cm Nova Friburgo, um
V armazém novo, na Avenida Fn

burgo, situado em vim terreno de
30x300, preço 14 contos; trata-se na
rua Primeiro de Março 8n, sala 7.
com o sr. Cândido. (D 2034) N
IVlSÍDÊ^SÊ na Ciilndo Nova

> por 13 contos, esplendido
predio moderno; tratar com
íiluraes, run Assomblrja 117,
1 luulnr. (D 179S) N

VEJÃrPIVERSAS"
"Ç^ENDE-SE ura bom piano de lyra

\ de aço; rua General Caldwell,
i6j. Tel. Norte 40,1,1. (D 2.15.1) O

¦"ÍTiENDEjSE um armazem de seccos
V e molhados, com grande freguezia,

situado num dos bairros mais populo-
sos desta ciilade; trata-se á nia Sachet
n. 2$. 20 andar, com o ar. Dias.

(D i<S43) O
t LUCA-SE um bom quarto de

-.' >. frente, confortável a senhores dc
tratamento ou a caraes sem iillios.
Casa estrangeira. Rua do Riachuelo
¦1;. (D 1790)

\ LUüA-SE a casa da rua dos In*,
¦íl validos 163 A. preço 165$; trata*
»- i rua da Candelária 38 sobrado.

(D 181o)
\ I.IT.A-SK um commodo para (a-

¦'',*»- milia e lavadeiras por 45$ á rua
Mariz e liarros 354, bonda de 100 reis.

d?- 1707)"I/IÜNDEM-SIC ura vulcanizador e 2
1 fuflos completos, pur 511$, 11111a cai-

Ni com dentes de borracha, do appa*
relbo Charp, e um ventilador para cnn-• "eira, oscillante; rua Larga n. *ti,
> ' rado. (U 3370) l)
\7*üvNUlí-Slí um piano Hcchstein, vin-

» .Io directaménte, eonstrucção espe*
chi, coin machina de repetição; na
rua Silva Manoel n. 88. (D 1652)0

rEXDE-iSE uma boa machina de
escrever. I,. C. Sinith e Hross; tra-

K i rua Dr. Campos Salles, 113.
(ü irij.o ;".

\

'. rKN"lllC-Slv um piano em perteito
> estado, com banco, capa e _isolado-tí"., por preço barato; avenida Rio

!.'.llico n. 12;. 2" a.lilir. , (D :6l2)0
\ * KXDK-Siv nma machina Sitiger,

^ cnm 5 gavetas, completamente no-
v-i. \ rua Piauliy n. 17o, To 1 >i cj
-¦¦¦.-oi. (O 22t)SX O

"ST-.ENnE-SIE um esplendido plano ai*
V lemão, quasi novo, cordas cruzadas

e cepo de metal, garantido, em optimo
estado, li' para liquidar. Preço ultiniu
1:300$; ver c tratar na rua Sete tle

Setembro n. 2ij. loja. (D 3258)0"\r.ENDBM-SE. á rua Haddock Loho
V n. 417, legítimos cachorros Fox-
Terrier. (C 27287) O

VrCNT.DI'?M*SE 
fogões novos e usados,

caixas para agita, grades e portões,
na rua S. Çhristovão 88. (C 28699)0

VSmiwmzEStwmmmsmzri
Dois cálices deste podero*
so antl-acldo erltam as!
mais grafes doenças

Gtiaranesi à

V' 
.KNDK.M-SK 2 chassis Bayard Cie-
mente, 18-24 H Jt', e um Aryes *lo

Hí; preço de occasiSo; rua do Catte-
te n. 246, na Casa Pavagcau,

(1) 1472) O

/"1ART0MANTE D. Maria Kmilia,
\j a celebre c i* do Brasil e Por-
tugal, consagrada pelo clero, nobreza
e povo, como a mais perita em suas
predições, com milhares de curas sei-
entiftcas, intimas et commerciaefí; 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 em sua residência, á
rua da Conceição n. 87, sobrado, per-
to das barcas, em Nictheroy. Nota
— D. Maria Emilia é a cartomante
mais popular em todo o Brasil, Cor-
rèspondènciá e informações, etc, á
caixa do Correio n. 16S8 — Rio de
Janeiro. (D 2417) Y

COMPRAM-SE 
moveis, espc-íliaa e

trens de cozinha usados; pagam-sc
bem; attende a chamados, teleph.
Norte 1,128. Sen. Euzebio n. 30.

(D 1448) S

"]\/TOVEIS, 
pianos, cofres, louças,

IM. crystaes c tudo que guarneca'uma ca«a dc familia ou commercial;
! compram-se e parram-se bem; negocio,
I logo decidido seja qual for o valor.

Chamados para* a rua dos Ourives,
I 59, loja, teleplione 1969, Norte, com
i Fernandes. (C 29632) S

MOINHO 
para cate" Krttpp, com

disco c motor «Vende-se; praça
da Republica n. 195. (D 2135) O

Juventude

CHAPÉOS 
CHICS com plisse* e

picot, próprios para o verão c
inclusive as legitimas palha* de Ita-
jia, só se encontram na Maison Ber-
tini, á rua Uruguayana 22. Tel. C.
616. Preços com bonificação.

(c 25064) r.

CHAPÉOS 
cleRantcmente confecclo*

nados e nor preços de boniíica-
ç5o, procure á r. Sete de Setembro
n. 193 — Maison Muguet. Tel. C.
4287. (C 25965) S

("10LI.ETES 
dc senhora, sob medi-

J da, de iá$ooo para cima, tambeni
se lavam e reformam, rua da Assem-
bléa, 35, i° andar. Mme. Lemos,
Entre á rua du Quitanda e Carmo.

(C 27373) S

Alexandre
Faz com que 05 cabellos

brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a nelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
Ijelio e extimute li caspa com
tres npplicaçõeB.

Vende-se em todas as per-
fumarias, pharmacias e droga-
.'ts.. Preço, 3$ooo. — Dcpoji-
tario- : Caia Alexandre, Rua
i|n 1 '!>ir n. 148- (793)

COLCHETES DE PRESSÃO

, . .,';•
DENTISTA 

2$ mensaes) trabalhes
completamente sem dor e garan-

tidos, pelo systema norte-americano;
run dos Andradas n. 46. (D 2107) R

ENTISTA - Vendem-se diversos
ferramentas o compra-so qual*

quer; rua Senhor dos Passos n, 18.
Tel. 48-4, N, (D 1339) R

DENTISTA 
a domicilio — ""Quai*

quer pessoa pôde tratar de seus
dentes em seu domicilio, por proceq*so rápido, perfeito e sem dor, a fre*
ços reduzidos. Chamados a rua Ge*
neral Câmara n. 12a, sob, (D 15,90) R

PARTEIRAS

PARTEIRA Mine.
Francisca

Reis, diplo*
tmmm&'tTxiK®ms!isa ™,*j«;n^'°£
Polyclinca de creancas, partos e to-
dos os trabalhos de sua profissão,
suspensões; preços módicos; cônsul-
torio grátis; ma General Câmara nu*
mero tro. Teleplione Norte 3.368,
próximo á Avenida Central.

(C. -37**4)

PARTOS molM"aa das Se*
nhoras e operaçõe*.

por bons MÉDICOS que curam cor-
rimentos, hemorrhagias e suspensões:
fazem apparecer o tncommodo nos ca
sos indicados, sem provocar horaor-
rhogia, tendo como enfermeira Mme.
JOSEPHINA GALLINDO, do Hos-
pitai Clinico de Rarcelona; cônsul*
tás diárias, í rua da Constitulílo, 4o,
sobrado, grátis aos pobres,

(D 17-»)

PARTEIRA 
e enfermeira — Mirie.

MattOB .diplomada nos dois eur*
sos pela Escola Medlco-Cirurgica do
Porto — Far partos, tratamento do
utero e suspensões; preços sem egual.
Consultas grátis das 12 is 2 da tar-
de; rua dos Andradas n. 149. Tel.
Norte, 4779. (D 1440) Y

li é;#® li
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Professores
e professoras

DOENÇAS 00 ESTÔMAGO. 10-
TOTÓS, FIGADO E NERVO-
oiQ DA. RENATO
MO 0£ SOUZA LO-
PES, docente na Fa-
cuitÈatíB. Exames ne-
los raios X, do esto-
mago, intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
R. S. Josó 39. de2.
ás 5P às terças, quin-
tas o sabbados- Res-
Rua Voluntários ,33'.íSiáíííí'

Pin KVitft-Sè. iisan
|| |l Jos os Pessari03
ij I Americanos; sio

lj.1 I l||l!ili,«ommõdo»,. 
'de

effeito seRuro e,
antiscepticos. l*ncontra*se íi venda na!
Drogaria Uamaiguére — Rua da As-sembléa n. 34 — Rio de Janeiro.

<?C ___)
O melhor e maifl puro café
moido, Brinde a todos os
fregucres. — Tel. Norte
5.'i3o; rua do Ouvidor n.
191. (C. 8,198)

fijMAl

I llVtlw-í-»

C9n-,'9C cotn xaijtna para lanei-oanerasii t ^ 5a com H«imo,
¦ «•,«*)

Encr-
gico

tônico vegetal para o caballo.
Vende-se na Flora ¦Medicinal.

Rua S. Pedro 38. (8320)

Zanga Tempo.-

FAZENDA
.' Vcndese a denominada "Pousa.
Alegre", no districto do llllcas, a 7
lis. do icferidò districto. Caminho do
rodagem slipetior. Terreno multo bem
conformado o todo aproveitável, con>
tendo:

110 alqueires em pasto com V di-
vijSes; -5 em capoelrio o malta vlf*
gem: 37 era lnvotlra de osfó d» varias
eilsdes; 3 cm variem do cultura da .
cereaesj io em variem Inculta; 64 I
mi* pés de café de ra a 46 ando» de :
edade: =,, mil ditos, de 5 a 7 annos;
42 mil ditos, de 1 a 3 annos| 1 casn
de vivenda, nova, construída em pa* ^teiiries de pedra de pé direito; a tillhas;*:
para café; 1 varanda para tirar leite;
11 commodo para desnatar; 1 desnata-
deira "Alfa Ixival", para 150 lltroij'
1 paiol; 1 ceva para capados; i gallt*.,
nheiro; i varanda para porcos de,
manga; t dita para iiiardar carros;
5 q-.iai tos para solteiros; 1 moinho ri jfusel; 4 carros pnra custeio, 18 cor'*;
rentes e 20 cangas; 2 carroclnliat de.
infio para limpeza de terreiro; i car- ;:
roça nova de mola pnra exportar lei* ":
te; ,1 burros para o mesmo fim; 2 ta-„
xas do cobre; 1 balança Move; 3 *\tt>'-
dos; i cultivador; t flr-idc e 'i casas
para colonos, todas cobertas dc telhas,,:
sendo ;u bemícltoriis construídas de
tou a 191R; 300 rezei «sortidas. A;
producção actual de café è de 4.oob':.
arrobas. A entender-se com o proprle*'.:
Inrio — Domingos Maroco, na mes-.
ma fazendo. Altitude 600 metros.

(C 804a)

MOVEIS
a preços da Fabrica. Casa Veiga,
Fabrica de moveis. Rua Senador
Euzebio 11. 23i, (79?)

METAL BRANCO

G*--BB<z'aiZxtidos, íaSLo exxferz-ujaixxx

yV. Çuimarães <§ C.
16 e 18-Rua Laiz de Camões - 16 e 18

A casa de machinas de costura, e o
maior sortimento em linhas, retrozes, agulhas,

escalas, tesouras e ferros par» alfaiate,
miudezas para costura.

Manequins pan senhora, homem e rapa*.

ACADÊMICO 
de Direito — Com

cinco annos de pratica no ma-
gístevio, prepara candidatos ao Colle-
trio Pedro II, E. Normal e concurso»
por 20$. Aulas nocturna*-}, 5$ cada
matéria. Curso primário para ambos
os sexos; rua Marechal Floriano Pei*
xoto n. 7. (C 29059) _Z

ACCEITAM-SE' 
bordados" a mio;

rua Santo Henrique n. 68 — Fa-
brica. (C 29-765) 7.

AULAS 
particulares de escriptura*

cão mercantil, pelo prof. Mario
da Silva Pires, da Escola dc Aperfei-
çoamento; metbodo pratico; rua Dr.
Maia Lacerda n. 65—Estacio de Sá.

(C 38943) 7.

ACCEITAM-SE 
alumnos para lec*

cionar o curso primário. Lições
diariamente, 10$ e is$í füa Francis-
co Eugênio n. 205. (D 1534) Z

ARTE 
tachygraphica. Prof. compe-

tente, ensina esta útil arte, cm
3 mezes; á r. Buenos Aires n. 170.
sob. (D 3158) 7.

(8060)

Evita
a quê-Zanga Tempo.-

da do cabello e combate a caspa.
Vende-se na Flora Medicinal.

Rua S. Pedro 38. (8320)

TJIANO 
Pleyel, vende-ao um, á ma•Pereira da Silva n. 65 — Laran-

jeiras, (D 1653) O

COMPRA-SE 
roupa usada, de ho*

mem, paga-se nem; attende-se a
chamados; rua da Carioca ti. 29.

(C 27561) S

V

TfJiXUlCM-Sl': lâmpadas Uconomi-
\ cas a i$2oo, na rua da Misericor-

dia n, -ts. Casa da Figa. (D 2345)0
•líNDEM-SL' bonitos cachorrinlios
de luxo, fclpmlos, na r. Ypironga

n. 73, Laranjeiras. (D 1576) O
"BNDliiJSEum 

piano perfeito, fran*
ces, garantido, muitu barato, de

familia que se retira; r. Jorge Rudge
n. ço, casa 17. (D 221!) U

,l*Xl>li-SK exccllente piano Gaveau,
grande formato, cordas cruzadas,

com banco e isola.lores. Preço 1:700$;
ladeira de Santa Tliercza n. 142. Çur-
veUO; (_ -5SQ) g
ÍVT"ENDE*9E um bnm piano por 550$.

Y por motivo urgente de mudança;
rua da Carioca n. 47, 2» andar.

(D 2t7o) O

COMPRAM-SE 
vidrilhos e missan-

gas, novos e usados; rua da Al-
fandega n. 354, sob. (D 16.11) S
¦Tarnaval Aiugam-ae por-ttilHClVCll. tas nQ càfé Suis;
so; «Avenida 153. (D 2348)

MME. 
Vaguimar JLenzouy — Carto-

mante brasileira, somnambula*
ciatividente e prophetica; lè com cia-
reza as Unhas pas mãos; note o pu-
blico, que cala somnambula é a maU
antiga do Hrasil. Consulta em sua
residência, á rua de Santa Rosa, 30;*',
Nictheroy; (D a111.1 Y

MOVEIS 
e TIANOS — "Compram*

se e pagam-se bem. Moveis avul-
sos. casas mobiladas, crystaes, nfe-
taes, tapetes, cortinas, cofres, louças,
talheres e tudo que represente valor;
rua do Hospicio n. 371. Tel. Norte
4066, (C 258.1.1) S

PRECISA-SE, 
para uma senhora de

edade, alugar um pequeno quarti-
nho em casa de familia de todo res-
peito e moralidade; -pagando at-i 15S,
dinheiro adeantado. Carta por favor,
na redacção deste jornal, para M.'P. 

133. (D 1709) S

PRECISA 
de retrato ? queira che"-

uar á avenida .Passos 55, onde
executam retratos artísticos e dura-
veis, por preços sem egual.

(D 1812) S
RECISA de um retrato bom e ar-

tistico ? Só podo obter na Pho-
tographia Passo», á avenida Passos
n. 55, por pouco dinheiro. (D 1812) S

PRECISA 
de retrato para meda-

lha, bom e durave! ? procure
tirar na Photographia Passos, á ave-
nida Passos 55, (D 1S12) S

PIANOS 
— Afinam-se por 8$ooo e

concertos baratos. Chamados, na
avenida Gomes Freire n. ia8, depo*
sito dc balas.  (D 1808) S

PRISÃO 
de ventre —- Cu»-se ra*

pida c radicalmente, com o chá
de S. Germano e Andayâ. Vende-se,
n'A Medicina Popular; rua do Ro-
sario 96. (D 1856) S

PROMESSA 
— Uma senhpra que

soffreu longos annos de -horrível
bronchite asthmaticn, te uma sua ir-
mã, de rebelde c pertinaz tosse no p.
cumprimento de 'uma promessa, offe-
rece ensinar gratuitamente, ás pes*
soas que soffrem de idêntico mal—o
remédio que as curou. ¦ Tede-se ás
pessoas caridosas transmit tirem esta
noticia nos que soffrem. Cartas á sra,
Adelia da Rocha. Caixa do Correio
n. 142. Porto Alegre. (C 13Í63)

-%TiENDi;M*S1í duas machinas de cs
T crever, sendo uma quasi nova; tra-

tar com Artlmr, na r. da Alfândega
n. 7, loja. (D I44l) O
"*v7>I5r"PE-3E nm bom piano, com ban*»

V co e isnladorcs; preoç de liquida*
ção; r. Guyaz n. 4-", Piedade.

*\*'l''Nr)KM-S'K Ire pares dc cortinas*¦' inteiramente novas, 3 pares .le bra*
fileiras novas. 2 tapeies pequeninos e
x-;.í coberta de teclado «le piano, dc
k^títn. pintada a oleo, tudo novn; na
-va Cruguay n. J39, Tijuca. »

01 ____p^[vr.NUK-Sl% uma invenção de grande
' resultado, efim patcnlc, r cuja expio-

««.a depende d.* pouco capital; informa*
fe i praça Tiradentes n. ii6. cervejaria,
^•?s to ás iz horas da n.anhâ.

(11. I..166.) O.
ATENDEM-SE foitõrr. novos,'usados,

astim como deppsitn para , agua
« ;r.i.lcj; rja da Prainha 44*

(D mr) O"irKXDSM-Slí 
carteiras finissimas,» tle couro superior, com guarmcGesrc ouro de lei. por preços h.iratissi*

"-•os, na caíheria Valentiia. rua Gon-
Çatves Pias n. sí, telcphnne oq-!, C.

(¦" ---q-ll S
\ *:-:.VI>!..M.S!" tvc-.Jos araxe* paru cercas e jcallinheiros _ e

c '-it variedade .!e síich'. viveiros'"-*' tíidos os pas**aro5; r.a r. Sete
« Setcnor.i _i*jo. (C. 20417) <)

^TI?XD1?.5K laias de crasoliiia c
t C5t-*a«. 5 r-a nçner.tl Câmara i*íS.

(IJ .SjSli u

T7IKNDI3M-S.T. dois bilhares, com to*
dos os pertences, cm Nictheroy;

rua 'Legisladores n. 4.10-* (» 1690IU
¦Vn.NM-SE uma charutaria c pape*

laria, 'deposito dc pão, balas. cate.
etc, na rua Uranos n. 42. em frente
á estação de Ramos; teleplione, Villa.
3?;4; tem contrato. (!) 1723) O
«ÍtENDE-SE mn automóvel itali.iuo,

>' novo e barato; ver, na C.irace ("ns.
caia; trata-se na rua da Carioca n.-.3,

[ loja. -¦'l:(D":i7*'*-J-0
I :\**?I-:N'[1KM-3E uma grande, mala (.ir-

tijjo estrangeiro), pira viagem, em
perfeito estado, e tuna cesta para via-
iem: nià da Estrclla n. 66 (Rio ConV

! prldó) (D_;84)_0
i '"".TT^XIIIvSK bom piano ile armário.

C10MPRA-SE 
roupa usada, dc ho*

J mem. Paga-se bem. Attende a
chamados; rua da Carioca n. 61.

(D 2106) S

(*!OMPRA-SE 
qualquer quantidade

J de jóias velhas ou novas de to*
dos os valores, sendo do boa proce-
dencia; paga-se bem, na JoalheriaValcntim; rua Gonçalves Dias, 37.
Attende-se a chamados, telephone 994
Central. (C 27922) S

CHAPÉOS 
de senhora reformam-se

por 3$ooo, acompanhando os figu-
rinds da nctualidade; beco do Rosa-
rio 2, próximo ao largo de S. Fran-
cisco. (D 2087) S
(MIAPEOS — Últimos modelos, em
V.^ filo, seda, palha, com flores, ai-
firett.-, a 12$, 15S, iS$. 20$; tinsem-
se palhas e plumas; acceitam-se a!u*
ninas; â rua da Carioca n. 13.

(C 29342) s
pOURIMENTOS DAS SENHORAS
v^ cura-se com Blenódio. (Chá de
plantas). I.a.-go do Rosário n. 3.

(U 1756) S
T\INHElRO a juros desde 6<-i° ao
1.J anno. Empresta-se sob hypothe-
ca de predios, promissórias, penhor
mercantil, etc; rua da Assembléa,
117, com Moraes. (D 170.1) S

¦fc / r,.*ll,l.a.lW «J»J.*. yim.'v -- 

V de reputado fabricante Irancej.
I quasi novo, preço raioaveli avenida
•Ont—lj*.. X3a._2"^xxa2r. (D 1781IO

*V7-!:XrÍT:rsiv uma collecção do "Eu
*.' ?ei Tudo"; rua da Assembléa; 22.

sobrado. (D --t-4* *-

TTKNDKM-SI"
\ de Maio n

[> vaccas na rua -4
-•6í>. Samnato.

(D i__ O
TTENDE-SE bonilo piano Pleyel

V quasi novo peça rccommendavel
har.itissiino. de partieu!ar._ Avenida

Pa«sos 10 loja de electricidade.
(D 1S19)

Achados e perdidos!
A

«¦•t-gitii

.MTKM-SK caentirros Terra «No-
•2 e Dinamarqueses. Iin?i;SíÍmos e~~l5; rj_ da Ueiatão n. 39.

(D 20*5) O
NDK-SIC ti-T.a machina para cos-
ira. "ÍSnffcr"» eíii perfeíf-õ esta-"»ve*»s* Ua-oclina n. 2?, .-'-•en-da"* íü -isS) £1

MOTTA & Irmão — Beco do
Rosário 11. 5. Perdeu-se a ca*.i- jn. 2S.j6i. dista cata. (M J.-661 Q 1

IAS ,*; Moyitcs; r«.:.'. B ,r!*3ra de
Alvarenra n. 14. Rio dc Jatici •

ro. Perdeu-se a c.-*,itr!a n. Si.tM, I
desl» caça. (D sajai Q j

OSF." CAUEJC: rna Silva ja.-.iiTii !
n. 7. Perdeu-se a cautela desta

ra*» .¦«• n. u*».- íl» ea-?> n

DORES 
de estomagi

com a Solução tle carbo vicirato
de maguesia. de Borges de Castro.
Fabrica, rua Humavta 149. Em todas
as pharmacias e drogarias.

(C 26188)
INHKIRO— Empréstimos a func-

cionarios públicos civis, i de«de
20$, de 1 o 36 mezes; promissórias,
consignações c procuração. Fazem-se
liquidações, 3 "!". Das 10 ás 6 da tar-
de; 111a Carioca. 41. 1'. andar. Tel.
Cent. 2823 — II. Kigueirdeo.

«' 27520 ***

DACTYIiOGRAPIlA 
sabendo cerre-

c tam ente (rancezi italiano e por-
íugticz, descia coUocação. Carta «
Klisa I... Av. Henrique Valladarcs
11. eS, sob. Tel. 2Í<), Central.
_? _ (D 2283) S

Desenhista"— 
>io*ço com"prati

ca dc Estradas de Eerro. com
boa leira para proiectos. deseja col*
locar-se nesta capita! .rretenções mo*
deradas. Canas a Desenhista, nesta
icdaccSo. ' ^ i;'r^ -^

DINHEIRO, 
sob hypothecas .'e

prédios, a juros módicos e des*
contam-se promi«soria*t a jnro*i_de ç»
a 12*-"» ao anno* com prontptidão, na
rua de S. .tc" xx. 44. loja de calça-
do. das 10 licris em deante, eom M.
Santoí. (D 2230 S,
TYlNlIEÍRO — Êmpre-tr. se q.ia!-

MACHINAS 
dc costura em presta-

ções de to$ooo mensaes. Ven-
| denvse machinas usadas, desde 20$
j para cima. Trocam-se, concertam-se c

compram-se. Manda-se o mecânico a
domicílio. Grátis bastidor e chapa na*
ra bordar. Deposito: ru* Senador Lu-
zebio n. 97. Tel. Norte, 1698.

__23__)_S

MR. 
ROMANELLI — Participa

aos seus clientes que_ mudou o
j seu gabinete de sciencia3 oceultas, pa-

ra h rua do Conceição, 82, Nictheroy,
s Teleph. 614. Consultas todos os dias,

das 10 ás 3 i|a e aos domingos e1 dias feriados das 8 i!a ás n i|a. —
: N icthrrov. (C a*23i) S

MM 
i*;. Vieitas, massagista, avisa as

suas clientes e - amigas, que faz
ni assa gens com machina electrica, mo-

¦ derna: mora na praça da Republica
tU: teleplione 6190 N. (C 37232) S

MMK. 
Zirinha participa A*-, suas

amiga? que mora 6 rua Felicio
ii. 58 — Cascadura. (C 21047) S

ARTELLETE automático Goliatlt
novo, peso cabeça ,to k«, vende- i' se. Ver, rua S. Christovio ti. 274; jI tratar ,rua S. Josc n. 56, sobrado.

(D-»5t)';s
MODISTA 

fait"por"" irçurino* qual'*
quer vestuário tailleur, etc, pre-' qos módicos. Acceita em capa e fora,

j rua da Assembléa, entrada rua da
I Misericórdia n. 6, i° andar.• 

(D 1805) S
i TirODISTA iranceza — Far vesti*
] JjJL dos p. figurino com perfeição—
I Corte, por s$ooo. Corta, prepara e

prova por 12$; r do Carmo n. 71,
2° andar. (I) 1833) S

MICROÜIO 
da syphilis, destróe-se

com a Syphiliua Fournirr. á rua
Urupuayana u. 66. Agentes íjeraes.

(D 177°) S

MACHINAS 
de escrever — Com-

pram-sr, pajçando bem; de pre- .
ferencia Underwood, Reminpton e

. Roya!. Cartas nesta redacçio, a M.
i A. E. (D 1850) S

I>EVISTAS 
ILI.USTRADAS *—

\' Vendem-se ;i prso, para desoc*
ctipar lopar cerca dc 300 kilos dc
revistas illustradns cm collccçnrs com-
plctoa da "Thc Sphere",. ".lc sais
tout", "Fon Fon", "Careta", "Rc-
vista da Semana", etc. In forma-se
com Machado Tel Villu tu.

(D 1831) S

DR. 
POSSOLLO — Docente de

clinica cirúrgica da Fnculdado —:
Operações, vias urinarias e doenças
das senhoras. Asaembléh 3r, da x ás

?. 
Tel. 4169. C. Residência, rua

nliangá, 25 — Copacabana,
(C 5119)

Moléstias das Senhoras —
Dr. Octavio de Andrade,
especialista dos hospitaes da Ku-
ropa, trata; de suspensão, hemor-
rhagias uterinas, corrimentos, ova*
rios, etc, sem operações c sem dor.
Nas casos indicados pela sci-en-
cia evita a concepção, sem preju-
dicar a saude. Rua Sete de Se-
tembro n. 186, das g ás n e de
1 ás 4. Teleplione 1,591, Central.

 (D. MS4)

DENTISTAS
r\B. silvino AiAirros—ex-

_ tracç5es, absolutamente sem
dòr, a j$; dentaduras a 5$ cada
dente; concertos cm dentaduras a
10$; obturações a 5$. Trabalhos
garantidos e pagamentos a presta-
ções; na ruu Uruguayana, 3,
esquina da rua da Carioca; das 7
horas da manhã ás <*• dn tarde;
telephone — 1.355 — C-ntral,

' CD i737)_l".

ASSISTÊNCIAS 
DENTÁRIAS" —

Com uma unien contribuição an-
nual de io$ooo, tercis_ direito aos tra*
balhos indispensáveis á completa con-
servaçfio dos dentes, praça Tiradentes,
62, sobrado, c rua de S. Francisco
Xavier, 461. (C 2?i6tl R

DENTISTA 
— Vende-sc uma ca-

deira S. S. ,W., viagem; 1 mo-
tor chicote c diversos ferros mais;
rua Senhor dos Passos n. 18.

(D 157S) R

DENTISTA 
— Vende-se - uma ca-

deira Wílkrson* penúltimo mo-
dclo e um motor Dorlot, completa-

j mente novos. Trata-se com o sr. Pau-
Io; rua Chile 11. 2.5. (D idti.O U

p..,.-. PRIMÁRIO E COM--wUrSOS PLEMENTAR, os me-
lhores no centro da cidade bÜo os do
Curso Normal de Preparatórios, a rua
Uruguayaiia, 39, i° e 2' andar.

 __ (C 29413)

CURSO 
PROPEDÊUTICO — Pra-

ça Tiradentes ti. 4<i* Tel. 501.1,
Central. Taxa ao*> mensaes. Prepara*
tortos, concursos, commercio e ontros
fins. Aulas geraes e particulares; as
primeiras começam ás 6 da tarde.
Director, Dr. Washington Garcia.

(C. 28219) ;Z
IS*M**»í*'***fl^
4 VIAS URINARIAS

Sypliill.s, nuilestías ve«
ncreus e da pelle. Qablne-
te ülleclrotlienipico do

Dr. Belmiro Valverde
Docente da Facnldadç^e da

Academia de Medicina
Tratamento rápido e garin-

tido dos estreitamentos da ure-
tra, gonorrhiaa, cystltea, hy-
droceles e hemorroldés. E»«-
me directo da bexiga o uretra
por apparelhos próprios,

Consultório: Laigo da Ca-
rioca, 10, de 1 is 5, Teleph.
309, CentraL 715) 1.

w^jrraaMmgr^t-iXIxm^fJIpr** •>íaí *'T«*nnrWrW^W.,3Cl|

DESENHOS 
para estandartes, pin-

turas, artísticas ,etc. Cartas a R.
R.j r. do Cattete 223. (Ç,aooao)JZ

aESENHO," 
pintura e vários traba-

lhos de arte (is$ooo) inensaes,
ipleto adeantamentu em mezes; á

rua da Carioca n. 42, _° andar.
(C 20821) z

ACTVLADEXTUA, mil machina"
p. estudo de dactylofrraphia, ven-

de-se por 10$, na r. Quitanda, 7.2,2o.
(D 1750) 7.

E

IMPOTÊNCIA
í Ksterilidnde,

Nearastlieitla,
'iií.oiniiliiR,

E8perinatorrlifn.
! Cnrn certa, radical e ra«
I pida no Gabinete Klcotro-
lliçrapico do

líiAKGO DA CARIOCA 10
Consultas de 1 ns 5

iííís: wasmas

DENTISTA 
americi.no, Dr. C. dc

Figueiredo, exteacções sem dor;
preços módicos; rua Vise. Uio Bran*
co n. 20. (C 271Í0B) R
T\ENTISTA — Vendem-se uma ca-
XJ deira Diamond, uma Wilkcrson,
penúltimo modelo, uma prensa Sharp
e uma cadeira dc viagem S ..S. \V,,
á rua Uruguayana n. io, com Ante-
nor Costa. ' (1) 17S3) R

DENTISTA 
— Vende-se uma cn-

deira moderna e i vulcanizador;
rua dos Andradas n. 46. (D jsqo) K

DENTISTA 
GRÁTIS — Consultas,

curativos, operações c trabalhos
urotlicticos uialis para todos a titu-
io. de propaganda. Funeciona das 8
tia inonn5 ás 7 da noite; Cünica es-
pcciítl para creancas; rua S. Pedro,
¦ 55» sob.j esq. da rua Uruguayana.

(D 2.150) R

XPLICADOR EORMADO; para
li concursos c exameíi Longa prati*

ca, preço modtco; rua General Cal-
dwell n. 170. Telephone Norte, 448a.

(D J4IS)__

ESCREVEU 
A' MAC*IINA—Lec*

ciona-se á rua Barão dc Cotcgt-
|ic 11. 80 — V. Isabel. (C 297.15) 7.¦JTiRANCEZ 

pratico, ensina jTlÜiT
JL cios, em cursos diurnos c noctur*
nos. Acceita chamados para collegios
e casas particulares. Informações:
Collegio Nacional e Escola Ròyal; á
rua Archias Cordeiro n. 157 — Esta-
çãn do Meyer. (C *j8,*t8.j) '/.

Ír!P.ANCEZ 
— Ensina partieularmen-

tc ou em cursos; Mme. Gulóri-i
professora do Collegio Auglo-Brasi-
leiro. Edificio do Odeon. Sala u.
Tel. C. 1716. (C 208114) 7.

DINHEIRO 7jrdo5tr»
i2"|*> ao anno. Hypothecas desde
7 °|°; negocio rápido, procurar o ca*
pitio José Leão; rúa dc S._ José, S
livmri-a, das 11 ás 1
17 'horas1.

e das .1-4 ás
(U 175a) s

PEPINOS !
E' um dos principios activos,

componentes da Mamillina Sar.-
tos; é a cura radical dns hemor-
rhoidas e o allivio instantâneo
das dorea nesta moléstia. Deposi-
to geral: Perestrello Sr Filho, rua
Uruguayana; 66. Pote, 4$; pelo
Correio, 5$- *"__*

TRILHOS
Dc 10 kilos em metro, 3o tonelladas, |

vende-se á rua do Rosário n. 17?, sobra- j
do sala I. (D i7*-*«3) j

Brilhante de 4 quilates!
Vende-se um com raro brilho, cm ]sen-untln mão com cravnção, por |

2.900S000. Custou ha um anno réis
*t:30oÇooo no Bahifl. Mostra-se, na
proca Timdcntes 36. Lacroiü;. Ven- ':
das por conta de particulares, mc.
diante 10 *"• de commissão.

(D 
1803) 

j

CURA RADICAL DA ASTHMA;
TRATAMENTO ORATIS A DUAS I

P!BSSOA'S
Senhor negociante, qtte soffria de |asthma ha 40 annos, tendo ficado radi-,

calmente curado, tomado da mats viva .
satisfação, propÕe*se a pagar o tratamen-
to a duas pessoas reconhecidamente po-
lires. Os que ee encontrem nessas condi- '•¦

ções o queiram heccitur a offerta, diri* I
jzm-ss á rua Francisco Eugênio n. 241). jaté o dia 8 de fevereiro, das 9 as ííí ho- jras da manhã. (D 1823) ,

Apparelhos orthoperlicos
Nlcltcagem, ainoIlacSo e concertos!

officina Colombo, S. Pedro n. ato.
OD ir»3)i

Pensão franceza
1

lima sal» para ousai o nttn
quarto puni solteiro, ambos
multo bp*n mobilados, em casa
do familia franceza, cozinha-
du primeira ordem. Alugtun.se
a pessoas de trataniento, '*>•
rua Barão de Guaratiba, 34,
(Cattete). (D 3471)I

H

Pensíío-Cattete
á rua Andrade Pertence, se vende uma
excellente pciuena pensão, toda oecupa. jda por familias, opximameute mobilada
com todo o conforto, contendo 8 hclloa jquartos, um salSo de Janta, etc: se ven. ¦;
de livre e desembaraçada de qualqoar *.|
ônus, contrato, aluguel pequeno, também .-fi
serve para uma grande familia; preío.iij,
em conta; tratar, por favor, todos o"i
diaa uteir, das 12 ás iS horas, .'1 rua *Jo
Ouvidor n. 78, com o coronel Coelho.

(D. 1.62a.)

Chapéos dc senhoras
a prestações

•Procurem na Chapelaria Davi.!, rua;
•H. José 122, em frente ao Hotel Ave-
nida. (D 1753)-

Industria de oletts
'Vendem-Be prensa e mais pc* *ncei'

para extracção de oleos vegetnei Car*
tns nesta folha á "Industrial".

CH «116)

ALUGA-SE
Por contrato, linda casn pi

para pequena familia de trataii"
ua rua Dr. Rego Lopes 33-A:
Conde dc Bomfim. Para tr '
Mar.inguape ^o, 1" (U -

Este homem conhece
a sua vida

O prof. Scliiloli que já trabalhou
com ruidoso suecesso nesta capital em
iqii. igi.í, 1015. 19-7. está novamente
110 Rio. Sendo o proí. Schiloh o mais
celebre chiromante de Parts, elle explica
a vossa vida, o vosso futuro e o vos-
po destino, pelo único meio das linhas
c traços das mãos. Consultas duma.
mente em sua residência, Hotel Glo-
bo, avenida Rio Branco. 301 •—¦ Ni-
cthcroy; acceita chamado a domicilio.

CD a4j3)"suor 
fétido"

dos pes c dos sovacos, catin/ja,
frittiras, comichões, etc, desappa-
recém rapidametile com o uso do
¦"Suorol". Preço -'$, pelo Correio,
2$5oo. Vende-se na ''A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66,
de Perestrello & Filho, e em to*
das aa perfumarias, pharmacias e
drogarias.

Em Nictheroy ,(lror;ana Bttrcel*
Vis. Em Campos, Pliarmacia Pa-
checo. (46-'.')

SALA. DE FRENTE?;
Aluga-se em casa dr. um casal sem

filhos a pessoa dc todo respeito; rua
dos Ourives n. 69, sob. (IP 2440)

Leite de mamão
Compra*so a ü$ooo o litro; n»

3'liarinacia Silva Araujo, rua Io de
Março pji3. («D a45')

MECANlCO^pCfRÍClSTA""
Pratico o tlieoríco, offerece-se. Car*

Ias a esta redacçfto i A. X. C.
(D 1700)

CASA EM COPACABANA
Aluga-sc uma mobilada, com JF*10*

SITIO
Vende-se um, com prande "pomar»

boa ag-ua, pequena casa, alto, brar
salubre, bonde a porta, frente paro*...
duas ruas, serve para lavoura e cria-
Cão; trata-se na Estrada de Santa
Crur 343, Campo Grande. OD 1707)?

i!õõõ$õõfT"
[Pequeno negocio de varcjo,_ arnSa*1 .jj

ii*inho, itnturaria, etc, ou ctçartos;'!;.;j|
quo tiver ou quizer sócio, dirijo-se Si
á rua T. Ottoni 63. (D 1701)

TNGL1SZ mr. Rodger (americano),-lensina t\ic idioma todos os dias,
ilas ii da manhã às io da noile; pre*
ço módico; rua da Alfândega 199,
sobrado. Tel, Norte, 4637.

(D iSS») 7.

etc, -n poucos metros do mar, i"i 5
quartos c grande varanda, rua Copa*
Cubana 863. (D 173a)

LENHA

Dr.lL Mes fla SIM ps^sM|p

TNTERNATp e exteruato u dc
JL Junho, para meninos c meninas,
complctementc reformado, com aula*:
nocturnas e diurnas, c o melhor; cn*
Stno rápido, dirigido por professores
competentes e remuneração módica.

(C 220.1.S) 7.

COXSTIPAÇõES
Tome PEITORAL —:—
—: :— MARINHO
Rua 7 de Setembro. 1S6.£Í

'Íílí-T
cre-se?,

•llr, sob hypothecas» _.
aiíções de apólices,

meimo c*:i ii-otr.;tn, notas proniisso-
ríl*-. íttTO** a : a". =oT>re inventar os;
tratar «»m o Kr- I*.;*c^o: a ma Kuc-
nos Aires i»~. sobfido (antiga lios-
Picio). ¦*!> ****t'> S

"YTTBERAI. X- C.t r.ia LxxH ât\ TllNHEIRO "^ .h"?othf-
»l. Camões n. 6o. Perdeu-se a can- . I'lni.i'«w ccs a JVSVOi de
tela n. eo..;o. desta casa." 

_______0 
!

PERDEU-SE 
a cautela tu xi.%.620

da ca?a Jc penhores de Guima-
rãeí & Sãnseverâís»; nií A.e-*can.!fe
HercrJuno ale I.i:i» de (.arcõ>«

- •[• á 12 *|* ao anno; promissórias
c oatrof emprestirr.os; adianta-se
para certidões e impostos; reedica
corretaueir.: com J. Pinto, nia do
Kosario. 14*. so*arado. Telepnon:

1070*1
OVEIS — Verdem-íe: 1 guarda-

pratos com guarniçõe*- de vidro
liordadas, «ma mobilia estofada para
í-ala de visitas; uma mesínha de cen-
tro; um par d cblumnas; r porta-
bibelots; uma cama; um toileue, e
vm Rtiarda-vestidos; z cama-s para
creança: tudo de peroba e em nerfei-
ío r**tado; - apparelhos de parcclla-
na fini*s^:ma c diversas loucas avul-
*is; raa Senador Soares n. j.«—AI-
deia Campista. (D_iS6i> O

MOVEIS 
u»adof: cuerendo vender

os seus moveis bem, não deixe
dt falar para o telephone 48.9 Xorte;
esta casa compra tudo qnanio seja
raoTtis, machinas. louças, bicvclettas,
ronca* ce cama c t-ndo que represen-
te Talar-, r. Viscocde Sapucaby, íoi.

MUTILADO

I» 
EST AU RAÇÃO de pinturas a

t' oleo e mobiliários de arte, nas
officinas do Vetit, Trianon; 69, Ou-
vidor. Tel. 4296, Norte. Em frente
ao Cascata. (8317) S

SÒ' 
nio anda com o chapéo na mo-

_ da quem não quer, pois a refor-
ma é 3$; beco do Ko*-*ario n. 2% lar-
s o de S« F'«-¦n¦~i«c*,. (T% aolut^ R

E.MENTKS nevas de capim_ gordu*
ra, roxo, catinyueiro — Vendem-•ie — Mendes Raupp & Martins; rua

Ouvidor 57. (682-) S

SYPHILIS 
e suas conseqüências,

são combalidas com efficacia, pelo
Depursan. Fabrica, rua Humaytá o»-.-
mtro iío. Dep-i rua S. Pedro n. 42.

(C 
-Si?8)

SENHORA 
distineta, bem educada,

tendo pequena familia, sem co-
nheciraento» nesta capital, deseja en-
contrar casa de senhor de posição e*¦¦¦¦¦*¦:¦¦, para tomar conta; dá as
Teferencia«. cj^ue forem exigidas. Car-
tas por este jornal, a senhora Yvoant.

ÍU -467) s
*T*UMORES hemorrlioid.rios ou mi-
X mulos, s5o destruídos pela San-
tofina; vende-se á rua Uruguavana
n. 66. (D 1773) S

NTSSTAI:

IT&IA 
senhora chie, sempre pode

J re_ularir.ar a sua menstmação,
usando os pessarios Mater, do dr.
Genuíno. Deposito, rua T"r*ug::ayana

| n. 91. (D ?a54) S

Zanga Tempo.--aE^
da do cabello e combate a cassa.

Verde-se na. Flora Medicinal.
Ria, S. Pedro 38. _32o*l*T*MA unica applicação do FRAGÕL
\J (p6>. tira instantaneamente . o?

\ suores fetídos dos pés e des sova-
cos. Cara a55adnras, brotoejas, friei-
ras, etc; co Pare Rnyal; n*À Koiva;' Perfumaria Lopes; etc, e na Pharma-

j cia Orientai. Avenida Salvador de Sá
1 n. 77. Caixa. 2?; pelo Correio, íSçoo.

-Na Babja, th. Caldas. (D si«7) S

tlvos desde 0 primeiro dia; trabalhos
de chap.i, coroas, pivot, etc, por pre-
ços mínimos e trabalhos garantidos,na Auxiliadora Medica, na rua dos
Andradas Sj. sobrado, esquina da rua
General Câmara. Tel. N. 3157,

(D 1»«__R
Cor*

especia*
a em tra-

balhos a ou-
ro e dentes arrificiaes. Gabinete
n.onta-áo com i*t.farclHOB] modernos
de electricidade. Pr.cos msdicoa.
Das 7 ás 6 horas. Daminso». atí
As 3 horas. A nu Sete de Setem*
hro n. 155, canto <ia travessa de
S. -Francisco de Pjula. Teleph,
n .- *...o. Central. «o.-tol
\\H. SILVINO MATTOS — Os

Ã / dentes artificiaes, artisticamente
collocados, contribuem pod-TOsamente
para a compostura da bocea, boa pro-
nuncia c, sobretudo, para-a saude, róis
è sabido que as não perfeitas mastiga-
ções concorrem para uma série inter-
minavel de enfermidades»* mais ou me*
nos graves e oriundas das más diges-
toes. E a mastigação só poderá srí
perfeita por meio desse conjunto ne
órgãos que se chama apparelho den-
tario. Procurem, de preferencia, o dr.
Silvino Mattos, á rua Uruguayana, 3,de onde sairão plenamente satisfeitos.
— Preços raroaveis.  (C 1733VJK

D' k." siLvixo" mãttos""— e*
bastante desagradável ver-se uma

pessoa desdentada ou com dentes ca-
riados. quando, sem dôr e por pouco
dispendio, pôde, de preferencia, no cok-
sultorio do dr. Silvino Mattos,corríeir
essa imperfeição pbysica. Pnr mais
bc.Io que se seia. basta sireplesmiflíe
a falta ou a mi <:onserTa;io dos den-
tes. para que rs-se predicado fique em
grande pane prejudicado.

A pessoi asseada tem sempre a sua
bocea, receptacálo de miçroaios, con-
venientemeate tratada.

Procurem, pois, precisando, o dr.
Silvino íMattei. á rua Urug-nayana, 3,
de onde sairão plenamente satisfeitas.

(D 17J4) R

SRS. 
DENTISTAS — Compran*se

mufalos, em bom estado, na rua
Uruciavana n. 3. sob, ÍD 17.61 k

O 
dizerem os cdosos q. não tc.*n
cabeça para estudar, não c necr-

tado; pois os muitos, mesmo velhos,
o. o raetllodico c pontual prnf. da r.
Quitanda, 72. =". já instruiu, bem pro-
varam q. não ha para aprender de-
pressa como o que sabe para, q. cs
tudo c quanto lhe custa o ensino.

in __) 7.
1JARA 

ambos »>s sexos— Portuguez,
e arithmetica, 15$. Curso prati-

co de frai.ee.**., i:ií?1c*í e italiano, 5$.
.Admissão á E. Normal c Pedro í I,
25$. Mathematica, -$3. Pbysica, chi-
mica e IT. Natural, 35$. Tachygra*
phia, 15$. Dactylograpma. to$. Cur-
so primário, 105; uruguayana 77 c
Pedro Américo 107. (D !6jo) Z

PROFESSORA 
eftrangeir.i. l«*ci*i~.

na francês e inglez pratico e theo*
ria, em sua residência e cm casa düí
alumnos; rua Gonçalves Dias n. 3?.
2» andar; (li i.t6o) 7.

FROFESSORA 
«lc lingius: liiRler*

alleraSo» francez pratico e theoria.
Dá lições em casa das ÍTmilins ou
na própria residência. Opl. referen-
ciat. Para combinar, cartas p. f., á
rua do Cattete n. 5, sobrado.

(D 17-4) 7."DROFF.FSORA ir.eleza — Precisa*
X se de uma, intrrna, para uni col*
legio cm S. Paulo. Tratar á rua Cam-
po Alegre n. ,-*-. (ÇLj2Íl%LL

PIANO, 
vio.ino e bandolim: Pro-

fessor ! Cartas pira Arion, á raa
dos Inválidos n. a_ loja. (C;roml í

PIANO 
— Lecdona*se ã rua lis-

rão de Cotegipe n. Eo — V. Isa-
bel. (C .207*6) 7.

SENHORA 
ingleza, ensina o seu

_ idioma. Preço rr.oo.co; avenida
Mem ce Sá n. oG, 50b- (D ai73) >'
rpACHVCRAriIIA —. O prof. Gon"
JL çaives Piiho, especialista na rr.a*
teria, offerece um curso dc 25 lições,
por 15$; aitías diurnas c nocturnas.
Pagamento adeantado; á rua Riacbue*
lo n. 54. 5cbrada (D ^.toi> 7.

^*ACHYCiKAl•|!iA 
— l.eccior.a sc,

. á nia liarão d«* Cntrg-Ipe n. -Po —
V. Isabel. (C a«*73«) 7.

Vendem-se tocos <Je primeira quaii-
.l.ide, a preçiu ila tabeliã. Pedidos a
Scfí-idas h C, estância rua Campos
Salles n. '1S4. Teleph. 3437. Villa.

(D 1760)
" 

rATiACI-TTE B ('H'.\C.'VT{A
Vende-sc o do rua Real l",rande-a

11. 70, lodo el.iistrili.li. de pc.lra c ci*
| 111e11to.com vastas iicciiiiniodações para
! tirande familia dc trataniento. Tem
| 2 jardins, quintal. Rrande. chácara enm
! arvores fructiíeras e niiiia dependeu-
I vias para criados. O predio c novo e
i tem porão habitavel (4 grandes sa-' lôcs). O terreno é todo murado por

muro rie pedra c tijolos. Para tratar
1 nn mesmo, do meio-dia etn deante.: Preço uo.nuiiÇooi*. (D i;6^)

Encaderiiação
PrecisBin-se df ofíiciaes c meios of-

ficiaes, comi bastante pratica de car-
lonagem: rua S. José 35. Cl) 1767) |

COZiNHEUtA
Precisa-sc de uma boa cozinheira; á í

rua Barão de Itapagípe n, 3u.
(11 C4*3) |

PREDIO
Vende-so um na rua S. Paulo nu*

mero -30, do cinstruccão ninderna, para
familia dc tratamento, cum frciite.de
cimento com 2 salas, h quartos, -les-
pensa, cozinha, fogão a gaz, e lenha,,
lianlicira, com agua quente e fria, »
privadas, varanda an 1-jdo e uma gran-"
do an fundo. A casa e pintada a oleo
c dista um minuto dns bondes de E.
rie Pentro e. Piedade e a a da estaçüo'
do Sampaio. Parn tratar na rua 24
dc Maio 11. '48A. Ncgociu direclo. ..

(D 1708) 
*•

CTllMTÕIÕlltÃRKf
Wiidcse um optimaiiifiile «inBtalIad |e aluguel commodo; trata-se na rua

dos llencdiclinos -ts (escriptorio).
(D 17198)

|

Quarto mobilado
Precisa-se de Utn quarto mobilado, ]¦çnm ou sem pcnSiO". Ctn casa de fa-.

milta, para rar^-í solteiro. Cartas a
A. P. V., nesta redacção.

01) -14.-6)

PÁSSAROS
Vende-sc á rua Gener.il Silva Te!-

les n. 14 (Andarahy), uma grauna
o que ha de bom, um cardeal, um hi*
cudo, íim cabocÜnho dn norte, um hi*
godinho africano e outros vários. De
manhã até ás 10 horas e a tarde das
5 horas em deante. (D 1713)

Banhos dei mar !
Eni casa dc familia aliem» aluga-se

um bom quar tu mobilado com meia
pensãoj Avenida Atlântica 812.

(D 
-7-0)

Pensão Vclloso
Familias e cavalheiros. iSul, ao; ru*

Marquej dc Abrantes «JJ. (D 17»), |

Roupinhas dc
recem-nascido

Compram-se, em bom estado, na rua
I.Vuguayana n. ,1, sobrado, com o sr.
!'rancjscn da Costa. CD Í73*) .'Ij

LENHA

CABELLOS. Jtf-£-.£
vwiientc da Grippe <hes>atiho!a.i,
cura-se com o "Oleo Rejrenerai-lor"
fAricado por E, Hanriot. Deposi*
to. rua Lui-c de Carnões, 4.

CD 1730)

Compra-se qualquer qtuntidade de
lenha e em qualquer ponto da E. V.
Central e Linha Auxilia:*. Acceitam-;
se propostas, explicando o logar. pre-
ço por metro c*..b;co c outros eíclarcci- '
mentos. -Cartis á L. Gondim, rua i
Conde de Bomfim 518. (.IJ -414) <

PHAR3ÍACIA
Vende-se livre e desembaraçada, no ¦

centro da cidade. Preço único rtfis
Ro:ooo$ouo á vista. Cartas a Nelson
Torres, rua Santa Sophia 92, Kio de
lan-firo, (D 2443) .

DEVEIS OLHAR PELO VOSSO I
FUTURO

Senhoras e senboritas
Aula de córts. ¦¦ cosiur-n. chapéus,'.

dactylographi.-a. mus:ca e piano. Pro- '
fessoras habilitadas e com long-í pra- i
tica ensinam 1 domicílio. Informações \á rua TheophÜo Ottoni 76, -r° andar, ¦
esquina da Avenida. Bas ij is 17 ho-1
ras.. (O 1769)

Caiu;'., mampiia e lenha em
achões

Acoeitam-se enccmmen-ias para es-
tts árticos; á raa Mnniricaí 36» tel.
ou, XnrtSi 'D i3;S>

ABOIM & C.â
Perdeu-se a cautela n. I5.*47.-.esta casa; as providencias estáo da-
das. (D i8«;l

Sala c quarto
Aluea-se a um «r. dn commercio

'iu caiai oi.e trabalhe fora, decente-
mente mobiliatíos em casa de neduena
familia de tndo respeito com binheirá
d"- chuva e quente, lu: electrica 1
telephone ca«a confortarei ca Avenida
Comes Freire. 155 (D 1816)*" 

CIIARUTEIROS
.1 forma e a mão precisa -se tirgeaíe.
Paga-se bem, Larariai; Arenida Ge-:
rr.es Freire 124. por cima da phtr-macia. (D 1840)

Brasileiros!
ii' ^dever riiiriDtico ler a * Terra ;M

Livre", semanário independente e de*"«pero nacionalismo. O numero de hoje Mt«ta vibrante: (D 2469) -í

PENSÃO PALACE!
Chama-se a aiiencio dn exrai**. fa.railias. e cavalheiras do cormsexci»rara a "Ptm*,o Pilace" rua d: Ca»,tete n. jj, que tem «sesestoa e ukittcaxeate mobilsidos cora taip eom-íerte. perte dy^Braia, comida eitruu i

IS.™/ «H*íanl-?e '' a!ám- dU* *
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IIHDjV pensa ?
Usae:

Tônico aos músculo.
Tônico do cer.bro

RODansrádor da __or.flla
pbjslca Aus.iasnta

li glóbulos vormeltios na
proporção ds um torso

Efflcaz
ms oonTals80onças

Km pliurmcoias e
drofajarion d.fitn «-.pitai.

Dcpoilt- deral:

THEOPHILO OTTONI, 98
KIO

PP¥r-
FITA VIRGEM

! Vende-te, positiva
dr. Campos Salles nl 134,
Rosa.

negativa, i rua
com o sr. P.
(D. a.tio.)

Lulu' Pomerania
Vende-te um branco,

«exemplar, com 3 mezes;
rio n. 89.

legitimo, bello
rua S. Janua-

CD. 1M59.)

A CASA
PEQUENA

IOT, Rn» «1» A___mbl__, 10T
(Im 20 annos)

A niais antiga <e mnis «cro-
ditada fabrica do Espartilhos,
promlnda nas Exposições ' de
1000 e 1008, única bem sor-
tldu de todos os artigos para _.
manlpulaçfio de Espartilhos,
tendo resnrgldo • moda d'Es-
partilhoi com todos os sens
encantos; participa, qne con-
tinúa a faba-lcar sob medida e a
reproduzir qnalqner modelo
de ESPARTliLHOS on CINTAS
a preços ao alcance de todos,
de 10$ a S08000 mil réis.

DURANTE ESTA SEMANA
Llqnlâam-se vários artigos

para bransfonnaçSo de nego-
cio, artigos para B6b_, Ungérle
para meninas, aventaes, fati-
nhos para meninos de 2, 3, 4
annos e outros.

EMPÓRIO DB MEIAS
107, Rna da Assembléa 107

(OABA PEQUENA)
(8359)

DERBY-CLUB
PROGRAMMA DA I" e a" CORRIDAS EXTRAORDINÁRIAS A

LIZAREM-SK NO DOMINGO „ DE JANEIRO DE 1919
E SEGUNDA-FEIRA, to Dlt JANEIRO DE I9>9

pareo —•
trti* —
3405000
3 annos

EUROPA — 1.100 me-
Prêmios! 1 :too$oon e

Animaes europeu» de
Tabeliã II

Nlo tem futuro. .... 5J
Den Linton 53
Good l.nok 51
Mural. ........ 53
Criireiro do Sul 51

kilos

a» pareo — ITAMARATY — 1.609
metros — Prêmios: t:500$ooo e
30o$ooo — Animaet de qualquer
paiz — Handicap antecipado:

50 kilos

íataquesj
i cura rápida com m

DVNAMOGENOL. 5
(53.61 g

PEQUENA LOJA
, Preciia-se no centro para negocio lim-'BO.-Resprsta 

a X. X. P. nesta redacção.
'-a... («D. 1.635.)

INDUSTRIA
: fogo direclo,
rua 1'rei Ca-

(*D. 1.463.)

Tachas a banho maria
montadas em fornalhas;

{neca n. 51.

THEODOLITO
^"¦¦Vende-se um em perfeito estado, por
-tireço módico; para ver e tralar á rua da
[«Quitanda n, ' 19, loja. (D- 2.-09.)

Fogão e aquecedor a gaz
•í Vendem-se, em bom estado, á rua
Sampaio Vianna n. 36, Rio Comprido.(«D. 1.610.)

Doenças
de

ouvidos.
garganta,

nariz
e boca

Cura g«r»n-tida
e rapltln do
O 3_____3 N__"__

(fetidez do nariz)
prooesso inteira-
inente novo.

DR. EURIOO DB LEMOS
profcator Urre deita especialidade na
Fa_ul_ade de Medioina do Rio de Ta-
neiro, Con-tütario: rua da Assem-
l.lw. 4], _r_K__o, du ia '*¦ -. '"•
tarde. (D 171-)

1 — 1 Paulette. . .
a — a Jagunço. . . .

— 3 Tuanslto 5»
— 4 Desengano. . . , 51

(5 

Intacto 50 "

6 General Pau. . . 51 .

3" pareo — a DE AGOSTO — 1.609
metros — Prêmios: 1 :soo$ooo e
300(000 — Animaes de qualquer
paiz — Handicap antecipado:

¦ Mtliomet 50 kilos
" Mtcanudo 5» • "
a Mcrry Day 49 "

Controller 45
Ciclada 50 

"

Oytter Bajr 52 "

4«* ptreo — 6 DE MARÇO — 1.300
metros — Prêmios: i :_.oo$ooo e
a.-tooo — Animaes nacionaes —
Handicap antecipado:

— 1 Atpeiia.
1 Batuta.

50 kilos
4» "

Infallivel 47
Ljrra. ...'... 5-

JubUo. .
Ctmelia.

7 Severo

O empate não

(D 2459)

• 45
, . St "

, . 50 "

considerado

REA-

5** pareo - i» DE SETEMBRO -
1.609 metrot — Prêmios: 1:500$
e joo$ooo -_ Animaes de qualquer
ptlf — Handicap!

1 Bllte. 49 -Ho»
a Harlowe 5» „

Battoalla 50
Pltttehlo S»'¦ Zampa 5"

6" pareo - SUPPLEMENTAR -
1.609 metrot — Premiou 1:500$
e 100-fqoo — Anlmeet de qual.
quer pau — Handicap:

1 — 1 Fidalgo. .'.... 55 Mos
_ — a Petit Bleu 50 "

- 3 Veloz 5» "

— 4 Rubent 5»

f 3 Girton 47 "

6 Macanudo.. 49

7* pareo — DR. FRONTIN -_-i.í«o
metrot — Prêmios! aitiofot- e
400$ooo — Animaes de qualquer
paiz — Handicap:

1 Land Lady So kilos
a Marengo. ....... 5»

Sultão So 
"

Sans Rétard 5» n
Motor 49

go pareo — DERBY-CLUB — 1.609
metros — Prantos: 1 :aoo$ooo e
240$00o:

JÓIAS
Ouro, prata e platina, compram-se e

pngam-ae melhot qut qualquer outra
casa; Casa Oliveirai Oliveira Sr Freire,
rua dot Andradat 54, tel. Norte 4-J_.a-
Ca-Ul Portal 1,308, End. Teleg. (Fre-
liz). (D. 1135)

COMPRAM-SE
Toda e qualquer quantidade de

cortinas, tapetei, crystae., lenços,
porcelliinas, estatuas de bronze,
objeetos de metal, prata, etc. Quem
mcHior pata . o Bahia., no Becco
da Cariooa n. 38,', teleph, Central
.679. (C. »_7i.

Zuavo. .
Na'. . .

54 Wlot
« i.
ÍI "
5t -5 Alpha.

O i" pareo será realizado á 1 hora
da tarde.

Os vencedores na corri-a de 19,
terio excluídos dos rspecttves páreos
na corrida dc 20.

'C ¦*' MANOEL VALtADXO,
a» secretario.

ÉMASSADEIRA"PENSOTTI"
í' Compra-se uma para 400 3 500 kilos;
=frodé"ser usada, porém em bom estado;'ína 

Buenos Aires n. «, i° andar.
(D. 2.217.)

BOTAFOGO
sfíPreçTsa-se de uma c-tinha (garçonié-
¦•'íeli-abem conservada, para casal sem
«iÍllhos,-em rua tranqullla que nio passe
I .onde) offerta e aluguel para a redacoio
-'ãe-tâ' folha ao sr. A. Barrozo.
«5_»u___-. (O. 2.3-4.)

Curso de náutica
;2 Geometria, trigonometria, navegaçSo es-
•tiniadt, navegaçSo astronômica, manobra
Í8 pratica da língua franceza, 30$ men-
SsaeeV rua Conselheiro Saraiva n. 23, so-
JSgSã.*. ÍD- *¦<"*•)

i^ANTA CRUZ
«Vende se em praça do juiz da 3*. Va-
Jfa Civcl, á rua dos Inválidos n. 152, no
pa 16,-á 1 hora da tarde, a casa da rua
lfelipp» Cardoso n. 83; está oecupada
«por negocio e está avaliada em 8 contos

ELIXIR DE CAMBA
(Spiroohetina)

E' o melhor depurativo para
syphilis, eezemas, manchas,

impurezas do sineue, lendas
• c-rrlme»*tos, fistulas, rheumatis-

mo, erupções, coceiris polo aor-
p», blcuc-rhagiat, tmtpres, ate-
mias, fraqueza. E' o tuiqp que
tonifica, engorda e rerotue a
saude. Granada Se C.*, rua 1* de
Março,. 14 e Granado & Filhos,
rua Uruguayana n. 95.

(D 1I16)

Barricas para óleo
á rua Se-

(D 1800)
Vendem-se. Informações

nador Pompeu n. 19.

dt reis. (D. 2.338.)

S|_D. Maria Nogueira
-Jrji A. «Rodrigues 6* Comp., rua da
ÍSotario n. 00, precisam falar com es-
n_' «enhora, afim de entregar-lhe uns

objectoi de valor deixados a bordo dt
^*apo^- "Garonna", quando ancorado no
-«porto de Recife, no qual a mesma se-
:,__tifa. viajava. OB. I.037-)

BARBEIROS
:i ,CADEIRAS A1M1BRTCANAS"¦''. 
Vendem-se quatro, dt typt o mais

: mederno, chiei, o mie ha de mais fino
uo gênero; rua da Quitanda n. 160.
_„_,.'. CD. I.44-.)

Hotel Miramar e
Babylonia

Leme — Rua Gustavo Sam-
paio, 64. Tel. Sul, 972. Cammo-
dos para solteiro a partir de
8$ooo; para casal a partir de
ia$ooo. Pensões a domicilio a
i2o$ooo mensaes. Gêneros ie 1*
qualidade, bons temperos, abwi-
aancia » fino. paiaiait. (O 1802)

VITRINES
Vepde-se uma ou 2,

CABELLOS
BRANCOS

-T/ORENTINA leç-o vegetal di a
côr castanha loura e prela natural, nio
sae nem mancha e evita caspa e faz
crescer. Frasco 5$. Polo Correio ou a
domicilio 7$5«o. Pedidos a João Pin-
to da Silva. Rua Cupertino n. 5, esta-
ção de Cascadura ou rua «Marechal Fio-
riano n. 91, tobrado, e 93, Ri» de Ja-
neiro. (D. 1.683.)

CASA

Clinica Medica
Doenças de adnltos e cre-

ancas. Dr. «P. Carneiro I»o.
Assistente da Faculdade

de Medicina e do Institato
Moncorre.

OoasnKo*. io, Largo da Oa-
rioca, 16 e 18, segundas,
quartas e sextas, das 2 H
ás S horas da tarde. Tele-
phjme, 8024, Central.

Residência, Avenida Mem
de Sá 206, sob. Tel. 2279,
Central. (8294)

XAROPE PEITORAL
de Dezessart e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Premiado com medalha de ouro,
Este maravilhoso xarope cura ra-
dicalmente bronchites, catarrhos
chronicos, coqueluche, asthma, tos-
se, tísica pulmonar, dores de peito,
pneumonias, tosses nervosas, cons-
lipaç-es, rouquidlo,. suffocações,
doenças de garganta, larynge, de-
íluxo asthmatico. etc. Vidro, iS.too.
Dep.: Drogarias Pacheco, rua An-
dradas n. 45 i '* de Março, 10;
Assembléa, 34 i 7 de Setembro, 39.
81 e 89. <-»-36)

Fazenda ou sitio
Preelia-te arrendar uma qua tenha de

10 alqueires para cima, com caia e
agua, comprando-so algumas berafeito-
nas e orlaçfies e animaet, que seja de
Rodeio a Rezende ou 'Unha Auxiliar de
Bomfim para cima; quem tiver queira
escrever ou vir á rua «Dr. Uno Teixei-
ra n. 56, bondes de Cascadura, com o
tr. «Danilo. CD. i.Jti.)

S-ífTre do estômago,
figado e intestinos?

Tome

lEli__fle--i-il.ii

A* renda em todas as
pharmaolas o drogarias

do Brasil.
Preço; 2J500 o frasco

4081

AVISOS MARÍTIMOS

a|^. siii iü im
Santos—Genovii

Transatlauticiii
Rio Oe Janeiro—8. Paulo-

Agentes das Companhias de Navegado
LLOYD NACIONAL - LLOYD RÊAJ

HOLLANDEZ - TRANSATLAN-
TICA ITALIANA

Sede: Rio de Janeiro - Rua Io de Março n. 92
1238

ÜM BSASILBRO

Lâminas Gillette
Legitimas lâminas Gillette, du.

ria, 4J800; rua da Carioca n. -8
— 1rmSos Acosto — Tel. 4690.
(7"-)

Deseja-se comprar uma de construcção
moderna, nas ruas Aguiar. Iladdock Lo-
bo ou transversal a Conde He Uomfim
(até «Muda), que tenha 5 quartos, 3 sa-
Ias, installaçüo sanitária moderna, po-
rio habitavel, jardim na frente, e cujo
preço não exceda de 35 a 40 contos; car-
tas com detalhes ao sr. Araújo, á rua da
Alfândega n. 73. Não se admittem in-
termediarios. (D. 1.5*4.)

CASA ISIDORO
Vendas de oceasião

de mercadorias dos

SUL. .
dos Euzebio, 199.

rua Sena-
(D. 2212)

Dynamogenol
GERADOR DA í-OR-pA.

ITâ-i •_¦¦¦ wJl^B

LOUÇAS
¦ESTRAiNOBUtAS

Vende-se, por atacado, um gran-
de ".stock" deste artigo, sem o
augmento actual. Preços e amos-
tras com o sr. Latour, 1 rua Uru-
guayana, 137. (D 2437)

PHARMACIA
Kvompra-se uma afregueiaada e detém-
baraçada. no centro ou immediações; of-
fertas para a caixa do Correio n. 1797.

(D, i-ue.)

Mme. Estlier Gonçalves
>§., Vende 10b medido qualquer modelo
ií ¦ de restidos, de puro linho e de todas as

. ii- corei, a preço reduzido; riu dos Andra-
5_at d. 71, 2" andar, telephone Nerte'b. f4__. (D, z.4u.)

ASTHMA !...
Ou bronchite astbmatica, sua

cura radical com o unico especifico
vegetal, o elixir anti-asthmatico de
Bruzzi. Usa-se nos accessos e fora
delles. Depositário geral:—Droga-
ria Pacheco, rua dos Andradas, 43.
(781)

IMPOTÊNCIA
-¦ra can panças colheres

do DYNAMOGJCNOL.
(_3.«

LEILÕES „ 11 li
A varejo na caaa atacadista

112. Rua da Alfândega, 112
Entre Ourives e Uruguayana

Blusas (reclame da se-
mana), desde. . . s$ooo

Taffetà de seda 90. 11 $800
Palha de seda sup. . 7$5oo
Tussor de seda, gr. 19^000
Percal inglez t$4oo
Morim inglez, 12 y. i3$ooo
Dito Baptista, 10 m. .$500
Cretone inglez, 130 c|m 2$8oo
Voil inglez de 1 m. . ijaoo
Fitas, seda, metro. . i$4oo

(7527)

Messaliua, seda. . . 3$8oo
Brim inglez 3$ooo
Dito, dito, listrado. i$3oo
Mol-mol de 1 metro. 2-J300
Vestidos bordados. . io$ooo
Filo para vestido . . 3^400
Voil fantasia, 1 m. . 2Í5°*-
Crepon de 1.30. . . 3?o_°
Grampos, 3 pacotes. 200
Pentes a começar de. $500
Colchetes pressão, gr. i$5oo

Mtt! FARPADO
ligeiramente avariado

com agua salgada ven-
de-se barato.

hittiii
Caixa postal 911

Rua da Alfândega, 108 e 110
Rio de Janeiro

0.83-3
"CHASSIS"

Vende se um magnífico chassis -|N,
força 10I14 H. P„ em perfeito estado
dc consfrvação e funecionsunento, pro-
prio para barata ou double-phaeton. Fre-
ço c condições com Braga Carneiro ô*
Comp., á rua Theophilo Ottoni n. 3. •

ÍD. 1.614.)

ASTBMA
Tratamento efflcaz com a
VA00INA ANTI-ASTHMA-
TIOA, preparada no LA-
BORATORIO DE PRODÜ-
OTOS MIOROBIANOS. —
Drs. A. Vasconcellos o G.
Rheingantz, ASS-JUBLÉA'
n. 45. Teleph. O. 1_!99.

(a 7s«)

Serviço geral de

PRAÇA SERVTJLO
(Entre Ouvidor e Rosário) —

LINHAS

Linha de Sergipe
O PAQUETE

JAVARY

PETROPOLIS
Aluga-se a confortável casa

da rua 14 de Julho n. 1076,
com excellentes accoramodn-
ções para família, jardim, ba-
nheiro de chuveiro «ai agua
quente. Doze minutos dn, li-
nha de bondes. Trata-se no nn-
mero 1066. (D 2304)

PHOTO-SUPPLIES
Completo- sortimento de material

photdgraphico. Importação e ex-
portaçSo para todos os Estados do
Brasil. Tem sempre e recebe por
todos os vapores, chapas, papeis e
produetos chimicos, dos melhores
fabricantes francezes, inglezes e
americanos; emulsões sempre ires-
cas. Fabrica de cartões para pho-
tographia. Secção especial par.
amadores.

PREÇOS MÓDICOS
145. RUA SETE DE

SETEMBRO, 145-
MARCO F. BBRTÊA

(7"5)

Só não anda de bran-
co quem não quer

O Turco Simlo esti vendendo brim
de linho branco cm cortes de n$ooo
ã sJooo o metro: rua S. Pedro qi
loja. (D 17-0)

mmsaaweawaWmWÊsajes.
Nervosismo

pwíiiFl
H Preservativo da erysipela |j

j B F.irmula do Professor Dr. B
i CARLOS DE FREITAS 

|
H Deposito geral: Pharmacia H
B Moura Brasil. — 37, Rua fi
P Uruguayana, tf, (311) Pj

: rSSÈSB B__f!________----_____-__!

I 

Bolsas e meias ShoraI-
j lA cata David Ferro, rua 7 Setembro.
! 124, recebeu at mais .bellas novidade*

| .1-505)

MOVEIS DE VIME
Peçam o novo catalogo

geral illustrado. "A cor-
bcille de Vime". Rua 7 de
Setembro a. 211.

(5732)

Compram-se moveis
usados

Mobiliários completos on avulsos,
pianos, louças, crystaes, etc paga-
se bem, negocio decidido com toda
a «brevidade; na rua Visconde dc
Ita-una 157, Praça 11 de Junho,
Tel. U07 N. (.D 170.31

UM SENHOR
que esteve atacado por uma forte
tuberculose e de extrema grávida-
de. offerece-se para indicar gra-
tuitamente a todoB que soffrem
de enfermidades respiratórias, as-
sim como tosses, bronchites, tosse
convulsa, asthma, tuberculose, pneu-
monia, etc, um remedio que o eu-
rou completamente.

Esta indicação para o bem da hu-
manidade é conseqüência de um vo-
to. Dirigir-se por carta ao sr. Eu-
gênio Avellar, Potlra Restante. Rio
de laru-iro. t . S43-1

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Em boas condições, só na rua Senador
Euzebio n. 75; compram-se usados:
trocam-se: telephone Norte 1.326.

(y.i6a.J

CAUTELAS
C. 3*.RAES <_• COMP.

I .moram cautelas e vendem
29 — Avenida fas.03 —

GONORRHEAS
cun infallivel en. 3 dias
-ro ardor, usando " Gonor-
rhol". Garante-, a oura
completa com uai awS frast".
Vidrs, 3$ooo, peilo Correio
5$,e,eò. Douosito tieral:
Ph mao!. Tai^aree, praça
Tiradentes. 6» ,— V:' ri"
Taneiro. (713O

OURO
fruta, platina, brilhantes e cautela,

do Monte de Soccorro, compram-te »
nt„am-ie bem; na praça liradentes
n. 6«. - CASA GARCIA. 7t7)

cara tmmediata com
DYNAM0GEN0T..

(.346)I

"915 HOMCEOPATHA"
EM TABLETES

Dynamisaçao em primeira centesi-
mo! do 914 (Neo-Stlrartan), pelo
pharmaceutlco Theophilo de Andrade.
Cura radicalmente a SYPHILIS etn
todas at suas manifestações, taes co*
mo rliettmatisrao, feridas, manchas da
pelle, etc. Sem injecçõet I Não tem
diett. Deposito: Casa Huber, 7 de
Setembro. 61. Preço: -$soo.

7 d
<67*$

ZINCO
Unem precfear

folhas de zinco,
rua de S. Pedro.

comprar telhas e
barato, procure á
-o.' (D 1801)

Convém a todos
saber que o " Tridigestivo Crui"'.
é o unico remedio approvado pela
Directoria de Saude Publica, que
cura as moléstias do estômago e
intestinos. Assembléa, 75. (4074)

Sairi no dia 27 do corrente, ás 10 ho-
ras, escalando em Cabo Frio. Victoria,
Caravellas, Ponta d'Arcia, Ilheos. Ba-
hia, Aracaju', Penedo e Villa Nova.

Recebe cargas c passageiros pelo
anriflzem 6 da Doca do Lloyd, à rua
Visconde de Itaborahy, em Irente á
rua Theophilo Ottoni.

Unha de Sul
0 PAQUETE

RUY BARBOSA
Sahirá no dia 20 do corrente, áa 10

horas, esc/ando em Santos, Paraná-
gui, Antonina, S. Erancisco, Itajahy,
Florianópolis, Rio Grande e Monte-
vidéo.

navegação
DOURADO

Telephone 2401, Norte
POSTAES
_.•? -*•--

Linha de Caravellas
O PAQUETE

AYMORE'
Sahirá no dia 25 do

corrente, ás 5 horas da
tarde, escaljando em Ca-
bo Frio, Itapemirim,
Pinma, Benevente, Gua~
rapáry, Victoria, Cara-
vellas e P. d'Areia.

ESSÊNCIA
DE CANELLA

«Estrangeira de Baisa. G. Lu.'
ders, Evans etc, em vidro «le ioo
e ias grms., kilo S5$oo: cm vidros
de J50 e 500 (fram.., kilo 5o$ooo.
Nacional superior "(Leonani", em
vidro de ioo grms., kilo 26Í000,

'Remette-se para o interior livr;
de despesas.

¦IlHÍRfNANI-BS MAL.MO <_• C.
Caixa postal 963 — Rio de Janeiro

-D i6j6)

OURO
Platina, prata, de jo a t:o réis; jaii;n

com brilhantos, cautelas de casas de pt
nhnres e da Oaija «Econômica, compram
se e quem melhor paga é a caaa da rua
Buenos Aires n. ai6, antiga ilu Ilòspi
cio. "(D i7;al

CASA
Corapra-se uma m«ul

com todos requisitos dc lij-
giene, para família de triitn-
mento até 30 contos: proximn
ás ruas Conde de Domfiiu,
Haddock Lobo, Oattetf», 011 nn-
tigo Morro do Senado. Iulor-
mações co^npletns a .T. Abreu.
á rua «Coronel Pedro Jll ves
n. 389. (iD 1GS21

COLLEGIOS

Collegio Franco Brésilien - St. Charles
ADxrrvo xxii

S. DOMINGOS DE NICTH1.R0Y — Rua José Bonifácio, 94 — INTERNATO E EXTERNATO

A _5 minutos do cenlro da Capital Federal —1 SUBVENCIONADO PELA FRANÇA

Funeciona cm edificio próprio, numa situação excepcional que faculta aos alumnos — banhos
de mar — cultura phvsica, sob a direcçao de um pessoal habilitadíssimo, quer moral, quer tech-
nicatnente. Cursos: infantil, primário, secundário, commercial'e de appücação. para qualquer esco-
la superior. Ha uni curso tle linguas vivas, que habilita os alumnos a falarem quatro línguas ao

bair dessa instituição. Nos recreios e nas refeições fala-se france- ou inglez.
Reabertura das aulas á 21 de janeiro. DR. CH. CHARNAUX.

(7503)

_A_

VERNIZES!!!
(Para lithographia)

Os melhores que se encontram
no mercado, por preços sem
competidor, acondicionados em
latas especiaes e caixas com duas
latas; artigo superior e dc re-

sultndo garantido. .. . ,
Pedir amostras, preços e mais.

informações a N. de Souza.
Caixa Postal 181a, Rio de Ja-

neiro — Rua General Câmara
n. ui, telephone Norte 2716.

(747(i)

saude & sa ©caLno-ação
DOS FILHOS

Peçam os uHimos logares vagos do

INSTITUTO MODERNO(le -anta Rita io Sapucahy
O collegio modelo Sul de Minas
(7450)

Uttrmos model.s para meni-
uos, meninas, senhoras

e homens.

CASA HARLEY
RUA DO CATTETE, 199.

O vosso cabello eáe 1
Uzae o cosi men to de folhas de Pylo-

carpina e Tay-tinfa Rleirabilis. que in-
fallivelmente deixará de cair. A' venda
no Hervario Salutar, rua S. Januário
n. i. S Christovao. telephone Villa n. 1 junto ou separado,
2870. '(D i8_*>> vel.
_-»MI--BM--_M_MM_0_»-MM-»M-----»

OFFIÇINA DE RELOJQEIRO
Transpassa-_if, em Nictheroy; á rua

Miguel Leinoai n. 53. na Ponta da Areia,
uma bem montada offiçina re relojoeiro
fazendo bom negocio, única no logar,
muito acreditada, pois tem dc existência
cerca de 15 annos.com todos os pertences
do negocio, com boa e esplendida mora-
dia no sobrado, para família, com bom
mobilario, aluguel barato e com mar*
gem de poder sublocar. situada no cen-
tro mais industrial e commercial. Aos
pretendentes 6e dirá o motivo deste
traspasse. os quaes poderão ver em
qualquer dia, das 7 da manhã ás 8 ho-
ras du noite, podendo se vender tudo

por preço razoa-
(D. -..Ul.)

LUSTRE PARA
E1.-_0T-.IC1 DADE

Í] 

53
J^ ____5

ra

Rua 7 de Selembro, 161
í

ESTÔMAGO
Tridigestivo Cruz, é o unico re-

médio que cura as doenças do es-
tomago e intestinos. Drogaria e
pharmacias. Vidro, _$soo. (4076)

Óptica Brajsil
Óculos e pince-nez, lunetas de

todas as qualidades par preços
sem competidor. Exame de vis-
ta, eratis e offiçina para con

certos, cutelaria fina.

54, Rna da Assembléa 54
(C5883)

OOLLEaiO RAGGIO
36 — RUA DESEMBARGADOR IZIDRO — 36

Telephone Villa 184.1 .
INTERNATO.' SEMI-INTERNATO E EXTERNATO

Estabelecimento de boa ordem para a completa educação de creanças
de boas familias. Cursos primário, intermediário, secundário \ e superior.

Instrucçio scientifica, lingüística, artística e social. Religião, Gymnas-
tica e trabalhos de agulhas muito variado, piano, solfejo e theoria.

Acceitam-se alumnos de ambos os sexos. Ha cursos especiaes para
exames de admissão á Escola Normal e parcellados do Collegio Pedro II.

_ Não ha férias.  (HS3) 
'

I COLLEGIO BRASIL
NICTHEROY

| INTERNATO EEXTERNATO
q De 201 inscripçòes, 173 appróvações em 1917, perante as bancas

examinadoras do Pedro II

VIAJANTE

Hotel Rio Branco
Rio de Janeiro

26 — RUA ACRE — 36 '

Casa de 1* ordem. Centro da cidade,
próximo ao cáes de embarque.

(7457)

QUARTOS
Alugam-se quartos com hom tratamen-

tç, para senhor do commercio, bonita
vista, na beira mar; 'Mira Mar n. i, Cur-
vello. (D, 2.204.)

Chapeaux Chies?
M.U-HA

183, Avenida Central, 2° and.
(D 3296)

"914"
NE'0-SALVA..SAN

O legitimo allemão (caixi-
nhas quadradas1) vende-se
na casa Fredco. Bayer«. G.
Travessa Sta. Rita, 22 e 24,
sobrado (ü9;.4)

CABELLOS BRANCOSTT
Única tiutura que produz a cor

mais bella. em preto e lustrosa
como o natural, é a * Giselia'.'
Única que nâo contém saes de pra-
ta, applicada como loção e em pou-
cos dias. Depositário geral: Dro-
liaria Pacheco, rua dos Andradas,
43 e 47. (783)

Secção masculina:
Ensino solido. Boa educarão

moral. Cultura physica. Alimenta-
ção de 11 ordem. Clima muito
saudável.

RUA NORONHA T0RREZA0
66a — Tel. 991—Cubango

1,117)

Secção feminina t
Selecto corpo docente. PRATI-

ÇA DAS LÍNGUAS FRANCE-
ZA E INGLEZA. Curso de ad-
missão às Escolas Nbrmaes c
Curso de Aperfeiçoamento, para
Professoras. Aprimorada educa-
ção moral e artística.

RUA DA BOA
Teleph. 275—S.

VIAGEM,
Domingos

54

«6aee_9<-*2>99(_8*oe0o_o(-*eeo»0<9oooe-_iar.9»»e-»seee<sc

Externato Amazonas
RUA TORRES HOMEM N. 92.

VIU,A ISABEL
Para meninos e meninas. Curso

commercial á noite. Director —
João Autto de Magalhães Castro.
__ (D 

1197)

sobCollegio Sylvio Leite,
direcçao no professor Sylvio Leite e
sua esposa. Intei-nato, serai-internato,
e externato para ambos os sexos.
Rua Mariz e Burros ns. 236 e 258
(Secção Masculina) e 260 e 262 (Se.
ção Feminina). Telephone Villa 1252.
Instrucção primário, secundaria, com-
mercial e artística. Curso especial de
preparatórios. Tratamento excellente.
tendo os alumnos releições em com-
muni com o familia dos directores.

Reabertura das aulas: 9 de Ja-
neiro. (--55)

MOTOR A KEROZENE
Vende-se um de 4 H. P., na

rua da Alfândega 108.
(8045)

O ex-viajante de uma importantissi-
ma firma dessa praça, de produetos nji»-
soro e vaccino-thcrapicos, chimiios, etc,
uas zonas percorridas pela li. F. '-'en-
trai do llrasil, E. F. Oeste (le Minas e
E. F. Lcopoldina, offerece-se como via-
jante nessas zonas, ou nos Estados fie
S. Paulo, Paraná, Santa Catliarina, Rio
Grar.dc do Sul. Espirito Santo e Bahia,
tanto para drogarias, fabricas dc produ-
ctos chimicos, como cara outros quaes-
quer ramos de negocio, tendo longuissi*
ma pratica e vasto conhecimento ila
clientela. Para informações c referen-
cias,» pede se dirijam por especial favor
i Fernandes iMalmo & Comp., Casa Sal-
danha, á rua 'Buenos Aires ns. 64 e 66.

(C. -9.815.)

Neurasthenia
especifico dèstn moléstia1
— DYNAMOGENOIi —|

(534-11

Cáe-lhe o cabello 1
A Loção Panamá, preparada

cascas de qttilaia. extingue a caspa,
evita a queda do cabello, conserva-
lhe a côr natural e ondula-o cm
pcucos dias. Perfumaria Central —
Avenida esq. Assembléa. La Femme
Chie —Ouvidor, 141 (8266)

Directoria Geral de
Saude Publica

(ESCOLA PRATICA DE E-ÍPBR-
METROS

De ordem do sr. director coninuinlao
aos interessados que as inscripções para
o exame vestibular necessário para a naa-
tricula na _¦. serie do Curso de Erifer*
meiros, acham-se abertas na Secretaiis
desta Escola, que ftjrrcciona na Dirccti-
ria Geral de «Saude Publica, á rua do Re-
zende n. 134, até o dia 20 do corrente.
Rio de lanelro, 13 de janeiro de 1019-
— O secretario — Dr. Mario Maga-
IhSee. CD. fi.S'5-)

Queda dos cabellos

BONETS PARA CARNAVAL
Querois artiiro superior, confecção

rápida c por preço rasoavel- Ide á
fabrica de bonets da rua S. Pedro
120 sobrado. (D 179..)

Depois da xrippe, febres a!ta6. par-
, tos, aleitamento, anemias, doenças no

com! couro cabelludo, na raiz dos cabellos,
' cura-se com a BELLEZ1NA, pm-

dueto de t* ordem, tônico dos ca-
hellos; impede de cair. dá brilho e
restitue a còr perdida; form.ula.venc-
tal de um sábio especialista: depoai-
tarios: Granado & Filhos, rua l ¦¦¦

Kuayana; oi. (" 81. I

Encadernadores
dePrecisa-se

com pratica, :
Carmo n. 55.

officiaes e aorcr.dir*"»
Casa "Vallelle" rua

(D 175*'

Neurastheoicoo, nervosos, depauperados, curoe-vos ra-
pid™e radicalmente com as GOTTAS POT.NCI.-.!-;
b0 DR. WILMAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito '-

immediato ou progressivo, segundo a dose; nSo cansam
o ,_tomago. Vidro 35000. Drogaria Bernne. Hospi. 10,
18: Drogaria Bragança Cid. R. Hospicio o.C 411 '

-"¦-?-

COMMERCIO
.iRio, 16 de janeiro de 1919.

|P NOTAS DO 1)1..
'¦ -Oi- Bancos Naciotinl Braíileiro dos

íiTOnccionarios Públicos e as Compa-
ffihias 'PetropoliUna, Industrial Mineira,
Tijuca e Fabrica de Sedas Santa He-
•lena iniciam hoje o pagamento do di-
videndo de suas acções.

i Hoje, ás 2 horas da tarde, deverão
;reunir-se os credores ila fallcncia de
.Avelino Fernandes Vidal.

do¦Na F.strada de Ferro Central
¦Brasil serio recebidas até hoje, ao
-meio-dia, propostas paru o ofrnecinien-
'to de estopim, latrinas, lavatoiios e
outros artigos, e, á 1 hora da tarde.
para o de artigos diversos.

ASSEMBLÉAS
ANN.UNC.ÀOAS

Companhia Estrada de Ferro de
aGojrai, dia 30, ás 2 horas.

f BEUMÀO l)K CIH-DOKKS
Credores de Pedro Pampuri. dia 18,

i i-Vora.
Pallencia de José Kstever Oarcu daaa

'to, - 1 hora. .-.
-' Fallcncia de Oclavio .. na Koeha.
dia *t, á 1 hora.

Fallencia dc Peres _ C, "ha 23. as
_ horaa.
r; Pallencia da Companhia l-.lcctncu.a
líp- e;L«voura, dia 3J, â I hora.

PÒNCO-1----XCIA9
ANNO.VOIA»A>

-kV-Di-ectoria Geral dc Obras e Viação
3 ca Px-feitara, rara a construcção de
1 uma.muralha na ma Barin dc 1'etrc-

rolas.- daa ir. ás -• hora*.
• - Eatrada de Ferro Centra! do Bra-

.'¦ til. sara o tcr-ccítnentc. dc correntes
i\ 

*tíe ferro, canos dc chumbo e ou'ros ar-
{ tií&s» dia ?7. ao meio-c-a.

Estrada de Ferrn Centro! ilo Bra>;i.
ti para o fornecimento úc ca-io? de ferr-.i

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento dc brochas,
barbante, isoladores e outros artigos,
dia •__!, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento dc um com-
pressor, machinas e outros artigos, dia
22, á 1 hora.

Estrada de rerro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de artigo.* dr
electricidade, dia 23. «o meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Bra
si, para > fornecimento de tintas e ou
tros artigo., dia _;,.. á : i.ora.

Estrada de Ferro Centrai do Bra-
atl; piira o fornecimento di artigos dc
electricidade. dia j.i. a° meio-dia.

Kstaada «le Ferro «-'entrai do Bra-
sil, para ti fornecimento de íerro. dia
24, ao meio-dia.

lijtaaala de Ferro Centrai dn Bra
sil, para o tornecimenío dr 1.850 quar*
tolas vasías. de óleo', com doas tampos,
e 1.200 de um tampo, dia .'5, a 1
hora.

Estrada de Ferro Cêiltral do Ura-
sil, para o fornecimento *ie rebolos de
esmeril, dia í;, ao meio-dw.

Repartição de Acuas c Obras .'.i
blicas. para o fornecimento de^ 10.000
dormente, de madeira de lei â -Eitra-
da de Ferro Rio d'0'_ro, ia 25. 10
meio-dia.

Policia dn nislrict? Frlera'. para •
fornec-mrntn de comedorías prepara*
das aos presos recolhidos ao aes-uaít-Ji
dia t$i ao meio-dia.

¦Estrada de Ferro Centr..: dra Bt.:-
sil. p-tr»i n fnm-ícimento de tórac fal»
quejaria?. de madeira de lei, dia *;.
ao meio-dia.

A* tarde, o mercado tornou-se frou-
xo, correndo para o fornecimento de
cambiaes a taxa de 13 d. c para a
acquisição das letras de exportação as
de 1,1 i|X2 e 13 i|i6 d.

Os negócios conhecidos foram des-
envolvidos fechando o mercado des-
orientado, vigorando para o bancário a
taxa nominal de 13 d.

O Banco do Brasil divulgou para
09 saques a taxa de 13 >(8 d-

TABEM.A IX). BANCOS

COTAÇÕES
Typo
Typo
Typo
Tvpo
Tvpo
l™°
Typo

SANTOS

Londres. ,
Paris. . . .

Londres. . .
Paris. . . .
Itália. . . .
["ortugal. . .'¦'jv" vork. .
|i'ieuos Aires

a?o. ouro). .
,.-.i-r-. Aires l

so, papel) .
Suissa. . . .
Hespanha, . .
Montevidêo. .
Vales café. .
Valei n'1"-. por

a -po d'v

(pe-

. 1.1 d.
$711 i

a'
13 II! a6 a

$7:8 :
a*i6 a

.'$000
,l$ii:o

13 3
$716

Dia 14:
Entradas
Desde i°. . ( . .
Desde Io de julho.
Saídas
Kxistencia. . . .

16S500
i6Stoo
155700
158360
14S000
1*4*500
1.$100

16.251
-30.J33

4.81-5.037

8.348.7.16

CENTRO DO COMMBRCIO DE
CÀBIE' DO RIO DÉ JANEIRO

Boletim mensal dc dezembro
•1917

Typo 3.
Typo 4
Typo 5
Tvpo 6
Typo 7
Tvpo 8
Typo 9

Entradas;
K. de Ferro
Cabotagem.
B. deniro.

17$300—;?700
7$ooo—7Í400
6J700—7$ioo
6$400—6S800
6$joo—65600
6S000—6$4oo

191-
16S000—i8$3oo
15S600—17$Q00
15$IOO—i7$5o°
14S70<i—17-JiOO
i4$3oo—i6$;oo
I3$900—l5$30o
i3$5oo—15,000

Í7--5 I
S670!

.-.,---> i
JS95- I

I¦.$000 a 4_»03_» i

OAKK'

i.7«ao .
Í815
-701

4S6?o
$708

i$-no
$835
S800

•ÍS7 -O
$7-3

a$o8a

Typo
Typo

Tvpo
Typo

Pn.içàn

PREÇOS
a» S.U-
Nfio cotado

, , . , .Não cotado

FECHAMENTO
7, , . , . Xão cotado

I -Embarques:
! F. Unidos
i Europa. . .

Cabo. . . .
Rio da Prata,
Cabotagem .

169.849
7.490
i-974

I79.3I3 184.753

161.405
11.462
3.886

Fnrinha de trigo argentina
Preços dos Molinõs Kio de Ua

Plata — Iiu-iios Aires (depositários no
Rio, Producc _ Warrant Companja):

Sultana.
Callia. .
Lutr-ia.

-5$500
24S500
-4-0-0

«OLSA
VENDAS

de 2eotooo.

30.516
ao.956
j6. TOfí

3 P5--
53/304

, . _ . Não cotado
mercado: nominal.

I7S.-34

enxadas, daa i8. a. meto

d_ Bra
diversí»-»

para
talvaeizado

Estrada de Ferro Central
Üll.^para o fornecimento dc
artiros, dia 21, i 1 hora.
¦ Directoria Gc.al dc OIxis e Viação'da Prefeitura, para a conítrucçio de

Sttúr' 
muralha de alvenaria na ladeira

0 'Afcurra e na rua do Aqueducte.
,, -di» it. ás i hora».
BE? Estrada de Ferro Central dn B
^J:'*B. para o forneeimenta de arruellí

-: íSe ferro rtráones.; e outxoa attíios,

PAUTA, 1J050

l.ntradis em 14:
. F. Central. . .
\ F. Lcopoldina
,-botaiíem ....
^rra a dentro . .

1.671

ASSUCAR
Emrodas em 14: _5o houve.
Desde t": 45614 saccos.
Saldas en 14: 5.204 ditos.
Desde i*>: 56-311 saccos.
Existência em 15. de tarde: <_|8.6;J

ditos.
Posição do mercado a firme.

COTAÇÕES

33."64
-26.9.15

I .686.246 1.034.9*8
C.624

848.551

895.949
129.818

484.024
107. 6*70

Total.

firanco cryital. . . -9;o a i*!ooo
Idem 3' sorte. . . S950 a S0S0
Crvirtal amarello. . Nao r'_
Mascavinbo. . . S7.= o a $8.0
Mascavo S^o^ a S<4o

l»AOA_-Bi-'-OS
AVVI-vfl,

o de Cr-y.ito
il.!--
Gera!Hia 18 — Ba-

ividcn.íi de i--!".
Dia .0 -~ Coiipatihia Iridu-itríal lU-

r; my, dividendo *!e lóSo-w-.
Pia'*! — Ccfipanbía Confiança In

Média¦•.¦ie i" i!e ;-
Mídia

Eüaoarques er
'.'.. Unidos. .
Kuropa, . . .
Rio da Prata.
C_.ro. . . .
rabotaeem. .

Tutal. .
Desde 1"

2.282

3-521

de julho.
Kxisienci.i em.

62,108
010.659
S»J.t23

M. i-JDAO
Entradas efia 14: nào houve.
Drsde t-: 3.:o4 fardes
Saa.l»? em :4 a 8j.a ditos.
Desde .": 2..-,74 fardos.
Existência cro 15. de tarde: -3-9-ao
ditos. I

Posição do mercado: estav*.
COTAÇÕES

Sertões 36$con
Primeiras sortes . . jíSnoi

Extra-Rio:
Kntradas ....
Embarques . . .

De 1" de julho:
Kntradas. . .
Média 0.3.6
Embarques . . . 1.336. -883

-Existência:
I No mercado . .
i Vendas dedara4a»
; Média cambial so-

bre Londres. .
xx—Manáos—100,

B, Aires—1.665
-Santos:

Entradas. . .
Mídia. . .
De :p de iulho
Saidas. . . .

1 Existência. . ,
I Preços:
i.Tjrpe 4 4S:so—4S200 is$5òo-
: Typo 7 u $000 11 $500
1

11o.831 t
90.7521
4.000 1

18.710
H.3001

247-59* i

22.350 |1-765

139I1- UJ7|Ó4

1.27Q.9-,-i
41.287

a. 033
26.033

7.472.213 4.584.S04
ÓS3.3I0 .'27.832

3.433-907 8.196.398

-i3$_:oo
-:j$ooo

.,7$Ono
37Í000

AGENCIA COHSCBKCIAL DO
BANCO POPULAR DE

MINAS GERAES
Rua Municipal n. 8—Caixa Mital 1.671

F.nd. Tel. "COLARiíS-
PRFÇOS POR a? Kl LOS

¦li'
— E

¦le 12;
Dia 2:

:.,dc::do

dividendo dr
Dia ;_?_ - S. V

fiança, dividend»? de

.nresa Aui.v-Otnnibtu, j

Dia
:ter\a.

!i-p-i-i.:u r.rtt:'-

La-.nderia Con-
10»1,1..

_' si, ao _:_¦__

niellas 1
os. du I

ttAMIiti
Hontem /ste mercado ahriu esuvel.

com saques a ij d. e 13 *1*6 d. e
diríbeiro oara as letras de cobertura a
133IJI e 13-18 d.

Durante o dia o mercado enfra-rue-
;ta, Tiiorandí. para o bancário as
lavas dè 13 d. e 13 iil» _. c para o
-ame-i-r - d: aj 3,12 1»

l£í».e tnercedo ainda h^n.cm foi .tber-1
ío cm condi;;?-» e_._j*;e s, -ãrn^procura j
Je n.1 . i*. :n.r.:j c ;.*. :it*> câfc l venda,
lendo «ido c::'ers--_-tas. de manlii.
tr*isi2Çdes -t :.--.- saceas. na base
it híoto. a arroba,»pelo typo ?-,-

A" :ar,de foram realizados npgod-_s
ie 153 satea.. ao mesmo preço da
abertura, íecband*-» o mer_ado em
ralrr.a.

A Bolsa de N.va Vorlí abriu cem
s a 13 pontos de baixa.

Passaram por lundiahy 17.000

COTAÇÕES DE ROCHA
FARIA .- CIA.

| Cafés do Sul c \ Cafés de outras
¦ Crstr de ^finaJ I precedências1-

Afehci:
Uniformixadas.

2. 3. 
Ditas de 500». 1, 
Ditas miúdas, 51600$, a. .
I"-ítaç de t:ooo$, 2, 2, 2. 4,

:, 5, io, 
C de" E. de Ferro, i4. a. .
Ditas idem, 1, 
Ditas idem, 6. 12, 20, a. .
Ditas idem. 20, 
Ditas idem, 2, 50, a. , . .
•S. da Baixada, 7, a. . . .
C. do Thesouro, de 20o$ooo,

., 
Ditas de 11000$, 4, a. . . .
Ditas idem, i, 3» •*
Dita» port., 10, 
Munieipaes, de _9c-5, port.

; *. '?«a - •
Ditas idem, a. 
Ditas de 1909, port, 4, a. ,
Ditas de 1917, port., jo, a. <
itas i-Vm, 5, a. .... .
Ditas Idem, 20, ao. a. . . .

; Ditas idem, 10, 25, a. . . ,
| Ditas de Nictheroy. 10, a. .
1 E. do Rio (4 •}•), 4- 2, 5

6. 7,  . . .
Companhias:'¦¦ 

Integ. Fluminense, .00, a.' Rede Sul-Mineira, aoo. a.
itas idem, ioo. a. . . .

i Minas 'S. Jeronymo, aon, ;
Ditas idem, 100. aoo, a. .

j Ditas idem, 500, __.¦-,.'¦¦-. •
¦ Ditas idem, 500, a. . . .
• Ditas idem, 500, v|c,

dias, 
j Docas da Bahia, 200 a.

VENDAS POR ALVARÁ*
apólices Municipaes de

portador, 30, a. . .

30

gooíooo
8go$ooo
Soo$ooo

•914$000
ocrSooo
9R1$000
903$000
904S00O
On5$ooo
90.1.000

pooSooo
oonSnoo
034$J'iO
8915000

193.000
194(100
tésSooo
ifííooo
1865500
187Soco
187ÍÍ-13
9o$jio

9;5o.o

5oSot-0
65$5oo !

8-íSooo i
86J000 !

8?$ooo
-05$000

2055000
2055000 ,

igflíooo
[08S00Õ

825ooo
665ooo
SüiOüO
33$000

:02500o
2orSooo

iSoSnoo
l43$O00

8o5ooo
6 .$í.oo

19$030

oo5ooo

ipoSono

3oc$ooo
190S000

8o$ooo
80J000

jOOSOOO

Typt

Cai-a -ostal*RoL*bafaríaH. 1
(Ia nndar) -—

Pieços por :
Typo

3
4

-4a Bue
Rio t-

5 ki'.-»:

l-:nd.
;_> Airei
lanei-,.

teleft.
, IOO. '

Ameri-
l can-.»

.1

t_3fès
1 de cjôr

Nom. ! Vom.|
Xom. I Nom.!

ras.
Por cabotagem e barra

1 houve ':::«_•-.
dentxti

Tvpo
Typo
Tvpo
Typo

sic- Typo
STypo

cio Typol ü:

6. .

i. 
'.

9. .
caie

ir$20o 17S500
ióÍ70O i;$ooo
i6$ioo tóí.-ioo
i553oo léSsoo
I5$4xi 15S700•js$o/.n t5$3-*o
14J-OO iJSor.u
l4$soo -j$5'>fl

Ameri-' Cafés
canos I de côr

.*5A~r-66-
1750561 I7$it8

;4 -I Nora. j Nom. ao$545Í :6S648
i .1 Nom. J Nna. 165035* 16J137

*| Nom. i Nom. .=$524' r5$6a6
.' Nnm. j Nom. 15$! 15! 15Í2T6

¦ .1 Nom. I Nnm. 14S6..-5. .48707
.1 Nom. | Noai. 14-094! 14-19-

Nota — Mercado calme: para ot pre-
ços acima ha alfiima procura — A. J.
da Costa Pereira, d.rectcr — Sabino
dt Rdtriis, c-erretor*

* Apólices.
Uniformizadas ,
Pr.«f:«orii_s . . .

O. do Porto. . .
_. do Thesouro. .

L. du Thesouro, por-
tador. .....

C. de E. de Ferro.
ex'juros. . -

5. da Baixada. . ¦
-..-.:-< . . .

Ê. de M. Geraes
E. do Rio «4 "!«.
listai -J- soe., rea

OPKKRTAK
V

9i4$ooo

00 -5foo

?93$fioo 891$000

.9055000
903.000

9i5$oco
97Í500
4-_fcI0

Dilas nortador. . 500S000 —
Municip. de 1906 1948000 io.i$5oo
Ditas nom. . . íoiSooo 2oo$ooo
Ditas He 1914. . io.iSooo miSooo
Dilas nom. ... —
Diras de 1917. . 1865500 18GS000
l.):tas nom. . . 200Ü000 —
Ditas de f 10. 33o$ooo
Ditai nom. . . 335$ooo —
Mitas de i9->o. . i6s?ooo
Ditas de Nkatheroy 9* $000 9o$soo
!>it.-... de l-<íl!o ilo.
rizontr

Ditas de Campos
Ditas de Petropolis

/.UM. OS
Brasil
Mercantil
Commercial. . . .
Lavoura
rortuguêa do Brasil
Nacional. ....
Commercio. , . .

C. He V.. dr Ferro
Minas S. Jeronymo
Rede Mineira. . .
\'u.toria -1 Minas .
Norte do Brasil. ,

C. de Seguros*.
Minerva
Brasil
Garaatia
Integridade. . . .

C. de Tecidos:
Brasil Industrial. .
Prog. Industrial. .
America Fabril . .
Fabril S. Antônio
Mamif. Fluminense
Morae? Sarmento. .
Petropolitana . . .
Carioca. ....
Confiança Industrial

66J000Í Do-as da Blh;a. .R2J500 , Dncas dc Santos.
?-?o°°i oom

Ditas port. . . .
1 *-rt\.s . *!otnn'_»-

Ção_. . . .
Larand. Confiança
Loterias N. d » Bra-

«i!
I "A Noite**

187J000 : Mclh. nc Maranh.o
; Usinas Nacíonae", .

Ce-vcjaria Rrahma
Integ. Fluminense

C- l.'^^f 111...-.<
j Manuf. Fluminense
J Pnca» de Santos. .

906J000 America Fabril . .
90^5000 Mercado Municipal

Escola de Engenha-
ria de Perto Ale-
gre  530J000

Q02S000 ; H*a_nseatica. ... —
9*_i$noo ; TecádriS Carioca. . 2__4*_>o<-

- j Procrcvsi Industrial _o?$oí>o
I S. T»c_ro de Alcan-

9;5ooo j tara
1 T.^i-ü, E_laf-t_. . 1-5-0-.--

Paulo Zsigmondy. .
Tecidos Álliança. .
Brasil Industrial. .
Docas da Bahia, 2»

série. .....
Mineira Auto-Via-
çSo.

Santa -tosalia. , ,
Litros:

Banco C. R. Minas
Geraes

2005000
2025000
2nu$ooo

255$ooo

íootooo
:90500o

— I__ínn.

RENDAS PUBtilOAS
RBCEBEDORIA OR MINAS

do diaArrecadação
De . a 15.

lal

t5

allcmães: Augusto de Almeida e M'"'-
| teiro dc Barros; classificação dc con-

i sumo scr.-il. Adolpho Lehmann e Car-

| Ios Pinto.
Avarias e arqueaçio e avarias sobre

«gua: os conferentes internos ou avul-
905 que forem designados.

VAPORES ENTRADOS
De Gotbenhurfo e escalas — Sueo-o

"-innie Johnson", vários gener<"-> -
Luiz Campos.

De New-Pc-t-aNew — Barca nona--
giieta "Pidelio", carvlo ao City Bank*

I5o$ooo

egual período
anno passado. . .

EXPEDIENTE
DA

do

I7:6i4$687
194:810*11380

I4215I9$I02

De Niee e escalas — Inglei "Tha-
mesmude", em lastro, a »K. Jobsíon,

De Porto Alegre e escalas — Nado-
nal "Itaquera**, vários gêneros a L-ee

, Irmãos.
De Mossoró e escalas — Nacional

M-FANDEGA ! 
"I__*ti*b_».**, vários gêneros a T_ise Ir_»

, 
' '. ' 

I mios.«Ksla repartição arrecadou hontem a VAPORES «SALDOS
importância de i93-78o*S7n8 de renda., - _-. 

'. vt '• 
i .»{«„«;«.^

sendo o8-.22,$396 em ouro em réis, .a" Si,nl2?,.- 
.Nac'.onJ1 ?"""

95:5575312 em papel. 1 e ingleies "Thamermiide' e
De 1 a 15 do corrente foram arre-] tJr'

cadados 3.8oo:470$3i6.
Em egual perioao do anno passado j

foram arrecadados a.a6oK.7oSo*-$, sen-
do a difícrença pira mais, no corrento

*Ki

205$Ofjg
i7o$ooo
350-oto
2;oSooo

235S000
2jO$000
I7O$00'-*
I75S0OO

io6$50O I04$5.oo

I

6i5-íoo'o

135500
aos$ooo

-r.S.oo

aooíoofi
2;1550o
200500o

600S000
59-?$ooo

i3$noo
l9S$ooo

ti$ooo
I70SOOO
4*.000

T75$oeo
1595000
49-Soo

iSjíooo
2IoS0C0
20» 000
2075000

anno, de 1.539:8088373.
—:— Foram designados pira ser-

vir de hoje a 3. do corrente, not pou-
ícs abaiox mencionados, os seguintes
funrcionaríos:

Correio: conferências internas, Diogo
Desouiart e Andrade Costa: distribui-
çâo e calculo, J. A. Nepomuceno; con-
ferencia de saida. Misael Penn#.

Bagaçem: Luiz de Affonscccat auxi-
Üares, Amaro Câmara e A. Fernandes
Veiga.

T>e_pacíios sobre agua: Lobo Bote-
lho e J, Fernandes Barros; conferen-
cia interna, iKnéas Valle.

Conferências avulsas: J. _M. de Cas-
tro Araújo, A. C. da Gama Malcher
e Reis Carvalho.

•Armazéns (conferências internas):

Para Pernambue — Nacional "Ara-

guary".
Para Baltimore — Barca noruegve-»"Orlo*.
Para Pont» d'«Areia — .Nacional

? Avmoré".
íara Pelotas — N-ciomil "Iri»"-
Para Recife — Nacional "Cuba-

üo".
'Para S. João da Barra — HiJte na.

cional "Allivio II", "Allivio U1^ •
"Allivio IV".

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do norte, "Olinda". . . -
Portos do norte, US. Paulo*'. . -¦Rio 

da Prata. "Demerara"'. ... .m
Inglaterra c escs.. "Highland PÍPer"
Portos do sul, "Sirio"

VAPORES A

e Pernambuco,
SAIR
-Philadel-Bahia

phia"  . . •
Porto Alegre e escs., "itapuca'*. .
Manáos e escs., "Pari". . •

1 Macau e escs., "Itaquera**. - «=. Camillo de Hollanda; «. Jovino Bar- j IngUlerra e ^c. ^Demerara*». .
ral; 4, Torres leite: 5, Lisboa Serra; j Pelotas e escs., " llaperuna". . •
6. Carvalho He 'Mendonça c Pedro de -orlo Alegre e escs.. "Itapuhy". 

;
a_.j _.,-_. a r_____r_. o !-„_••_. Mhstancia c Aracaju. "Iticolomy
Andrade: 7. Aieavedo Dor-,a:_S, CosU | Aracajo. e escs.. -luituba". . .
Junior; o. Armando de OH*ett* ei Nova York e escs.. "Uberaba". . ¦
T. Pinto Montenesro; 16. RodoIpTio Ti. | Momevidén e escs.. "Ra-.y Barbesa"
me.-. ,7. Silva Rego. e ,8. ViCor « 

f>% Xt£lTèic^iíli.a-: 
'.

Paulno. Guaratuba e ea_c_-, -OyaptK-k'. .
CaboUgem: Alfandeja, Mario Gua-1 Ruenos_ Aires e escs., -Highland

¦aiai: Cies do Porto, Seabra e Mello.
Distribuição: de saida. Motta Cor-

ra: interna, Adolpho C?rneiro de
Mea»_o.ç».

Classificação de coaaumo dos ex-

Piper'
1'arios
Rneaos
Laguna
Villa Nfva
Montevídéo
_»-....

e esco.. "Olinda". . . ¦
\ir«_ e escs-, "3. Paulo"

escs.. "Laguna". . . .
escs., "Java-y". . .

escs., "FlorUneco-
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ACTOS FÚNEBRES
Guilherme Gonçal-

ves da Silveira
(II ANNIVDltSARIO)

I„a'idellna IPogaça da Sil»

+ 

veira, filhos, genro e sobrl-
nhos, convidam os demais pa-
rentes e amigos para assisti-
rem ;i missa em suffragio do
seu sempre lembrado esposo,

„,r ,f,(tio e tio, no altar-mór da Can»
I liri.1, is 9 i|a horas do dia 18 do

iilànle. Agradecem antecipadamente
, indos quo compareceram a este acto
d» religião- (ip W».
(.flaiBMtfjaiMfi.'iii"1' bmmhsjbíbbki

Octavio Legey
losé de Paiva Legey Filho,

ts.nhora 

e filhos, convidam
seus parentes e amigos para
assistirem á missa de trlgest-
mo dia que mandam celebrar
nor alma de seu inesquecível

„,„„ o 
Pirn._o 

. OCTAVIO LEOEY.
¦ m-inhi, sexta-feira. 17 do corrente, ia
fí|" horas, na capella do Collejio
Diocesano S. José. no Rio. Comprl»
Jo agradecendo desde jâ a todos que
tfimparecerem. _.-_.«_. __.______i._-_.75'k 

Virgilia Fortuna
Rodrigues dos

Santos .
(ZINHA)

Amello Tortuna Roa..»«._»

+ 

dos Santos, irmãoa, tia, pri-
mos, sobrinhos e cunhadas,
agradecem penhoeadoa a to-
das as pessoas que acempa-
nharam oa restos mortaes de

tua filha, irmã,-sobrinha, tia, prima e
Anhada VOTOILIA TORTUNA RO-
DRtGUES DOS SANTOS, e de novo
ns convidam para assistir a missa que
riu repouso de sua alma mandam ceie-
Irar amanhã, sexta-feira, 17 do cor-
.nte, ás 9 horas, no altar-mór da
r.ni.-i d« Nossa Senhora do Rosário,
antecipando desde já seus agfadeci»
mentos. 1,11 ,ih__1

César Gomes de
Souza Telles

.VALENÇA — 05. -DO RIO)

tjulieta 

Werneck Telles o
seus enteados. Olympio Co-
mes Souza Telles e filhos,
agradecem a todas as pessoas
que se dignaram acompanhar
a enterro do seu pranteado

esn-iso, pae. irmSo e tio CÉSAR GO-
MIS DE SOUZA TELLES e nova-
nente as convidam, bem como OS de-
mais patentes e amigos, para assisti»
rem á missa de 7° dia que por alma
dn ni-smo finado mkndam celebrar,
.-.manhã, sexta-feira, 17 do corrente,
ás 8 horas, na=> matnz desta cidade,
«elo nue desde ji se confessam agra-
delidos.  rto-»

Tenente-coronel dr.
Francisco Ignacio
Pereira doCarmo

+ 

Maria Carlota Balli do
Carmo, dr. Alexandre Baila
.Pereira do Carmo, viuva
Valeria da Rocha Cavalcante,
viuva Maria A. do Carmo
Cardoso de Albuquerquo e

filhos (ausentes), dr._ Benjamin de
Souza Perein do Carmo e filhos (au-
itntcsl, dr. Jeronymo de Souza Leão
r sua esposa, d. Adelaide de Souza
í.eão e filho» (ausentes), viuva Ma-
tliilde di Cunha Pereira do Carmo e
filhas (ausentes), dr. José da Kocna
Cavalcante Filho e senhora (ausento),
dr.Aiiftuslo Rodrigues Newton Campos

e. -enlio -a, capitão -José Walfrido Ferei-
ra do Carmo e senhora (ausentes),
ilr. .I0S0 Gualberto Pereira do Carmo
(ausente) e os demais parentes agra-
ilcirm penhoradissimos á todas as pes-
soas que acompanharam no doloroso
transe por que passaram pela irrepara-
vel perda de seu sempre lembrado e
querido esposo, pae, irmão,.cunhado
i tio, o TENIENT.E-CORONEL DR.
VRV-.CISCO KJNAlCIO PERECERA
DO CARMO e ao mesmo tempo con-
vidam para assistirem i. missa de 7
ilin que pelo repouso eterno de sua
alma mandam celebrar amanhã, sexta-
'cira, 17 do corrente, ás 91.3 horas,
110 altar-mór da egreja da ".O. 3*
.lc N. iS. do Monte do Carmo (rua 1°
ile Março) e reiteram a todos, por
este acto de religião e caridade a sua
sincera gratidão. Orae por elle a
Deus. (D :84.)

FAU.ECIMENTO
Dr. Joaquim Canuto

de Figueiredo

+ 

Maria do Carmo Brandi de
Plguelredo e filhas, dr. Fer-
nando Penna e senhora, dr.
Anaelo Mendes do Almeida
e filhos, d Ermelinda de Fi-• . guelrcdo Forjar, d. Rita deCássia Brandi, dr. Pedro. Paulo Pe.reira e faniilia, dr». Oscar Brandi esenhora, Alfredo Brandi, HumbertoBrandi e família, monsenhor Felix

Brandi, Nicolio Brandi o. senhora, ma-
jor Letnel de Moraes e filhas.drs,-Ma-cedo, Djalma, lrineu e Euclydes For-
jaz, Joaquim Canuto de iFiguelredo
Moraos.tcnente José Canuto de Figuel-
redo -Moraes, uiamedes de Moraes,família, e Irmãos, communicam o fal-
lec.imentn do seu esposo, pae, sogro,ayo, genro, cunhado, sobrinho e tioiDR. JOAQUIM CANUTO DE FI»
QUErRElDO, O feretro sahiri hoje,
as 9 horas, da residência do fallecido,
a rua Bom Paitor *5, 'Fabrica das Chi»tas, para o cemitério 'de S. T0S0 Ba-
ptiata. - ¦-' ... (b 1I.4)

II III I 'IWIM—B—

Alice Grey Bayd

+ 

.T!odolpho Garnier Bayo,
participa aos seus parentes e
amigos e collegas de reparti-
ção o fallecimento de sua
querida esposa, ás 5 horas da
larde e convida-os para

acompanhar o enterro que se realizara
hoje, 116 do corrente, ás a horas, sa-
hindo o feretro da rua ' Albano 153.
para o cemitério de Jacarépaçua.

C'D a=S7/
--."TS*—«a*.-'»™--'*»'»™""' -—™- •• . -

Maria Luiza Cordel-

Francisco Pastura

+ 

/Beatriz Pastura, Albina
Pastara, Franaisao Pastura

iFilho, lenhora e filhos, Sal-
vador Pastura • senhora,
José Pastura st senhora, Emi-
Uo Pastura e senhora, Agoatl-

nho (Ribeiro e senhora, Pasehoal
Pastura e senhora, agradecem pe-nhoradoi is pessoal que acom-
panharam oa restos mortaea do seu
pranteado esposo, jaae, «Ügro, avó,
cunhado e tio, FRANOI9CO PAISTU-
RA, e convidam para assistir i missa
de 7° dia que pelo descanso de aua
alma seri celebrada amanhã, sexta-fei-
ra, 17 do corrente, ás .9 horas, na
egreja Sanatório, Cascadura, pelo quese confessam summamente gratos.

CD '774)

José Antônio da
Silva Pinto

+ 

José Antônio da Silva Pin-
to, Rosa A. da Silva Pinto,
Jorge da Silva Pinto, dr, Ar-
thur da Silva Pinto, viuva
Lauro Pinto e filhos, Evan-
dro Valle e senhora, convi»

dam seus parentes e amigos para as-
listarem á missa de 70 dia, que, poralma do seu Inesquecível filho, pae,
irmão, cunhado e tio JOSÉ' ANTO-
NIO DA -SILVA PINTO, mandam
celebrar no altar-mór da egreja da Ve-
neravel Ordem 3* da Immaculada
Conceição, amanhã sexta-feira, 17 do
corrente, ás io horas, confessando-se
desde já agradecidos. (D 3451)

Marietta Eboli
¦B

+ 

0 dr. P. Pereira das Ne-
ves e seus filhos, mandam re-
zar uma missa de jo" dia por
alma de sua prezada cunhada
e tia, amanhã, sexta-feira,
17 do corrente, ás 9 horas,

na matriz de S. João Baptista da La-
gôa, para cujo acto convidam seus pa-
rentes e amigos e aos do finado,

(D 2458)
"HMil'llllill'|iilHHIWIII1Tllllll'l'IIIIHilli .
Luiz Antônio Garcia

Netto

+ 

D, Maria Carolina de Ma-
cedo Garcia e filhas, José Al»
ves Garcia, senhora e filhos.
(Francisco Garcfla da Rocha
Pinto, senhora e filha, Al-
varo Garcia da Silveira, se-

nhora e filhos (ausentes), Luiz iMa-
cedo e senhora, agradecem penhorados
a todos os que se dignaram acomoa-
nhar os restos mortaes de seu filho,
irmão, cunhado, tio e sobrinho LUIZ
ANTÔNIO GARCIA NETTO e con-
vidam a todos os seus parentes c ami*
gos para assistirem á missa de 7° dia
que por sua alma mandam rezar no
sabbado, =18 do corrente, is 9 i|a ho-
ras, na egreja de N. S. do Carmo.

(¦D a4fi4)

ro Dias
CCOTINHA)

_. Alberto Cordeiro Dias, con-
tt vida os parentes e amigos," * 

para assistirem á missa que
manda celebrar, por alma da
sua querida esposa MARIA
'LUIZA COR.Dll.tRO DIAS,

sabbado, 18 ilo corrente, ás 9 il3 bo»
rs. na egreja da Candelária e agra-
tire- a todos que comparecerem a esse
acto de religiosa homenagem,

(JD 1830)
_*__3gt3E_______K9B99B&95anB

Manoel dos Reis
Maria Adelaide 'Reis, Vio-

V lante Cherubina Tevês, An-
w» tonio Medeiros, Marcai -Me-

h deiros. . Alberto Medeiros,
A Manoel da Silveira Palm e

seus filhos, Philomena Lo-
P", Maria José Lopes, José Lemos e
ítnhora, agradecem penhorados a to-
<.rs a seus parentes e amigos que se
dignaram acompanhar os restos mor-
taes dn seu querido e nunca esqueci*
do esposo, Renro, compadre c padri-
nho. MANOEL DOS .REIS. 'e de no-
vo as convidam para asBistir i missa
<le r" dia que em repouso de sua alma
faz™ celebrar amanhã, sexta-feira, 17
il" coirente. is 9 horas, no altar-mór
ia matriz de S. João Baptista da La-
gôa, por cujo neto de religião mais
lima vez se confessam gratos.

_  (D 18-4)

Amélia Augusta
Campos dos Santos

Irene Ameia dos Santos e suas fi-
lhas. convidam os seus parentes, ami-
Wí e irmãos em crença, para a sessão
íc preces, que. por intenção an espiri*
li desencarnado dc sua querida pro-
tinitnra c ,-_vó, se realizará. amanhã,
*"xta feira, 17 do corrente, ás_ 7 «»•
jas da noite, ra "União Espirita Su-
«urbana*1, rua Dr. Dias da Cruz 177
•M'>cr). (D J445>

Jesuina Gomes Gui-
marães Figueiredo

+ 

0 dr. Joaquim Canuto de
Figueiredo, senhora e filhas, d.
Etmeliiiila de Figueiredo Çor-
jaz. dr. An„rlo Mendes de'Al-
meida e filhos, dr. Fernando
Penna e senhora, major Leonel

oe .Moraes e filhos, dr. Macedo Forjar
1. família, dr. Djalma Forjai e familia,
|r. 

'-:«., Forjaz e familia, Euclides
.-•i- c fa-.ni ia. C. Xlicuel Cincffra e
Iam !>'a <¦ Dinn-r.lcs dc "iforaes e irmãos.
fl~*i'f*i-^ni muito penhorados a todos

¦•'¦•!- <»p dignaram de acompanhar os
; mortaes de sua mãe. sogra, avó e

_ -..¦¦• [1, JJiSUINA (*,. DE C.UIMA-
;!!> FIC.UVIREDO e de novo os con-

Ví-lam para assistirem á missa de seti*
1 d.a qtie por sua alma mandam rc*

r:-' hoje, ií» do corrente, às o horas,r' rgreja i.i Candelária. (D--3")
•BUKSBSgSü*»- . é**mWe*í'33em

Agradecimento
t ".r-r.fl Z.thariau ,B-rba dos S.u-

•rs -J-Jsentri r sua familia vêm por'" m-io. asrradecer aos ili>tmctcs e
'"aiitarios médicos, dis- Ailido-" í*i-,p:ona. Raul BaptisU. Pedro' ""• * Hfcar de Carvalho, os cuida-

c =ea ri nhos que dispenstram aa
'."'• ra-lloerado filho ZACHAKJAS
- - AO BORBA, fallecido em 7 do
^"tf Knialniente agradceem aos«• 1 imip-.i ç ao., dn finadn. .|ue o

"-Twfcaraji! du:an"e 4 enfeiinidade•-.** a Tiítirr._i inar_-.Ja. A lí»_í'S- poi**» s-ííí tterea giatuUo. (D -44í>>

Hortendio Ferreira
Marques de Abreu

(30* DIA)

+ 

Maria Carolina . da Silva
Abreu e seus filhos, Adgilde,
Adolpho, Isaura, Carlos, Ca-
semiro, Atlântico e Zulmira,
convidam a todos os parentese amigos para assistirem à

missa que pelo descanso eterno de seu
idolatrado esposo e pne HORTBNCIO
IFERREIRA MASQUES DE
ABREU, mandam rezar amanhã, sex-
ta-feira, 17 do corrente, ás 9 horas,
na egreja do Divino Salvador (ruaBerquó), Piedade. Por mais este acto
de religião se confessam eternamente
gratos^ (D 2457)

Margarida Machado
Schmidt

+ 

Adolpho Schmidt e seus fi-
lhos, agradecem a todos que
compareceram ao enterro dos
restos mortaes de sua preta-
da esposa e mãe, e de novo
os convidam para assistir ú

missa de 70 dia que mandam rezar
amanhã, sexta-feira, 17 do corrente, ás
o horas, no altar-mor da egreja de
S. Francisco de Paula, confessando-se
gratos pelo coniparecimento a este
acto de religião. (D 11717)

ira^Amif!iMWii^iiwiJi*jm«_i_saM
Cartões de visitas e luto

100 cartões de visita, tjrpo reclame
i.ooo. RUA BUENOS AIRES, a-A
Tel. N, 3013. A doía passos do Cor
ralo Oeral. t 784'

Primeiro tenente
Alfredo Romão dos

• •-,--).;: AnjOS

+ 

1 á Goldem.vra Moreira dos An-
jos, seus filhos, irmãos, «unha-

dos e demais parentes agradecem
penhoradissimos a todai as pes-soai que 09 acompanharam
no doloroso transe que passaramcom o fallecimento do seu idolatrado ea»

Poso e pae ALFREDO ROMAO DOS
ANJOS, e convidam-lhes para assistirema missa que fazem celebrar boje,
quinta-feira, iS do corrente, ia 9 ho»ras, no altar-mór da egreja de SloFrancisco de Paula, e desde ji ae con»fessam gratos por esle acto de religião.

CD. 1.617.)

Oscar Senechal de
¦ Goffredo

+ 

. Dulcina Fernandes Goffredo,
seus filhos e mala parentei con.vidam aos collegas e amigos pa>ra assistirem i missa que man-
dam celebrar pelo descanso éter»
no de aua alma, boje, quinta-feira, 16 do corrente, is 8 i|a boras, naegreja de Nossa Senhora da Appareefda.

no Meyer. (D. 1.613.)

"FLORlCUMURA
BARBAOENA"

Assembléa 118. X. 1837, O.
Coroas e P«lmu de flores nu»
tnraes por preços modiroi.

C«53)

D. Adelaide do
Amaral Ribeiro

+ 

Seui filhol, genros, irmãos,
cunhadoa e sobrinhos convidam
as pessoas de suas relações paraassistirem i missa que por alma

de sua mãe, sogra, irmã, cunhada
e tia ADELABDE DO AMARAL

RIBEIRO mandam rezar hoje, quin-ta-fetra, 16 do corrente, ás o horas, na
egreja de Nossa Senhora do Rosário.

(D. a.3*3.)

Doutorando Sadoc
de Berrêdo

+ 

0 pessoal da 4*. enfermaria
do Hospital Central do Exerci-to, convida o» parentes, amigos
e collegas de seu saudoso com-
panheirò de trabalho e queridoamigo doutorando SADOC DEBERRÊDO para assistirem á missa que

por sua alma fazem celebrar amanhã,
sexta-feira, 17 do corrente, ás 9 horas,
na capella do mesmo Hospital,

(D. 3.313.)

.Molfío Inglez

BfltQSSim1 sSl ________

Registrado e anriy-
sado — PRODUOTO
FURO B REOOM.

MBNBA.YBL.
Xiabotratorlo: ,

VUI» 8550.
Pedidos:

MAX PRANKEI11
7 de Setembro 38.
Tel. Central 2528.'
Representantes em
S. Panlo—Victoria
—Campos e Bahia.
Vidro. . . . 1$S00
Usado nos princi»
pães hotéis desta

. capital. (7699)

ÍMIfflii I
para a oura em poucosdias, effeito ligeiro

e garantido.
USE jMkNOLINA, EM
TODAfi|pHARMACIAS

E DROGARIAS.

1
Dep. Kua da Assembléa

n. 34 — RIO.
_i_)&

Motor Locomovei
Em Itaocara, E. do Rio, vende-se um

perfeito motor locomovei de 8 H, P.,
pelo preço de 3 contos. Cartas para Usi-
na Leonissa. (6.296.)

Fabricante de gazozas e bebi-
das s. álcool

Precisa-se de um para o. Norte do
paiz, com pratica de fabricação de
toda e qualquer qualidade de gozo-
aas e bebidas sem álcool. Cartas i
Companhia Cervejaria Pernambucana,
rua Visconde Rio Branco noi,- Re-
cita. Pernambuco. <»94g>

Preparado pharmaceutico
Vende-se um approvado, registrado

e adoptado em Slversos hospitaes of-
íiciaes. Informações rua do Hospicio
u.,9 ('Ba.hosa). (D »473)""costureira

Costureira aue saiba bem cortar
precisa-se urgente Lazarini Avenida
Gomes Freire 124 por cima da phar-
macia. (D 1837)

¦RMPHB
Dr. Francisco Vi-

cente Bulcão
Vianna

+ 

Maria Sophia S. de Ban-
deira a seus filhos, Luiza"Flora IBulcío .Vianna, Annia
Rita Bulcão Vianna, o dr.
Joio Bulcão Vianna. senhora
c filhos, o dr. Antônio V.

Bulcão Vianna, senhora e filhos, o
dr. Antônio Ji Pires de C. e Albu-
querque, senhora e filhos, Pedro de
(Ferreira Bandeira, o marechal 'Fran-
ciico de Paula Argollo e senhora, o
«.orttralalmirante dr. Joaquim I. de
'Siqueira IBulcão, senhora e filhos, o
dr. Antônio V. Calmon Vianna, se-
nhora e filha, o dr. IMiguel V. Cal-
mon Vianna, o coronel dr. José de
Araujo Aragão Bulcão. senhora e fi-
lhos, iMaria Augusta de Argollo Bul-
cão e seu filho o dr. Arthur Ferreira
da C|sta. senhora e filhos, viuva, fi-
lhos, mãe, irmãos. cunhados, sobri-

1 nhos, primos r amigos do dr. FRAN-
CISCO V. BULCÃO VIANNA, con-
vidain seus parentes e amigos para a
missa que em suffragio de sua alma
fazem rezar no altar-mór da egreja dc
S. Francisco de Paula, amanhã, sexta-
feira, 17 do corrente, is 10 horas.

(D 17-7)

Lulu' Pomerania
Compra-se um com 3 ou 4 meies, que

seja branco ou marrou. Propostas com
preço c mais informações, a Mario, nesta
redacção. CD. 1.649.)

Installações electricas
Faz-se installações de luz e forca o

vende-se material por preços razoáveis.
Rua dos Andradas n. 99.

(D. a.358.)

Palace Theatre
Bilhetes para a companhia "Vitale"

vendem-se em "A Locação Theatral"
edifício do "Jornal do Brasil" Teleph.
Central 3891- ' (C. 37607)
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DROGAS
jffiéma^Jí^

Rua 1! de Março. 14.16.18
Rua Viscae do Rio Branco. 31
Rua Conde de Bomfim. 304

Rua do Senado. 48
CASO ESPECIAL DE

&

Rua Conde de Bomfim, 302

PREÇOS FIXOS
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XAROPE PEITORAL
de ANGICO COMPOSTO

Cara Tosses, Bronchites Agudas en
Ohronlcafl, Cntorrlios, Oonstlpuçficn, In-
ílncnza, Authm», Coqueluche, rteflu-

xo, etc.
Vende-se em todas __. Pharmacias e
Drogarias. Deposito: Ph*. Bragantlna,

rou Uruguaya-ia, 105.'

(4338)

Bordados - Riscos
Executam-se todos oi bordados qw-

dernoa, fazem-se riscos sobre papel e
fazenda, barato e rápido. Largo de São
¦Francisco de Paula n. 6, i* andar.

(D 1046)

Compra-se em Copacabana
Do Leme a Igreiinha uma pequena

casa em centro de terrena de 10 x 30
com dois quartos e mala dependen-
cias; cartas nesta redacção A. N,

(C. 3H3ÍI)

/1 H.ua da.Constituição _a_. 78
Telephone: Central 4450

Imad1 Gom

A. COSTA ARAUJO

MADEIRAS E MATERIAES DE COUSTRÜCÇÕES
Completo sortimento de madeiras serradas em ioàos

os comprimentos, grossuras e qualidades. jm— Preço» módicos — (8274)^^

(7088)

TOLDOS 1 DECLARAÇÃO
Vendem-se 3 para terminação dc j João Loredo declara que passa a assi

negocio, na sua Senador Euzebio, gnar-sa João .Anselmo Loureiro, seu
139, esquina da praça Onze. verdadeiro nome — João Anselmo Lou-

(D. aaij) 1 reiro. OD. a.aos.)

Tratamento rápido, radical, racional e scientific»
_D_A.S

Feridas^
A SANTOSINA {nômada seccativa) é o remedio aconselhado

para o tratamento rápido, radica], racional e scientifico.de qualquer
ferida nova ou antiga .

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, madurees e faz
rebentar os bubBes venereos, os panaricios, os unhelros, ps anthra-
ses e os tumores de qualijuer espécie, sem ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar cicatrizando-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortaduras.
Desincha as incbaçSes, taes como as erysipelas, as pernas incha»

das, rcstittiindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas vermelhidão as destróe e ás

sarnas.
A comichão desapparece em poucas horas com a applicaçío des»

ta pomada.
Cura as hemorrholdes externas, allivia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
mores hemorrlioldarios ou mamillos. Cura as queimaduras.'

F/ta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra»
balhar. Preço 3$5oo. Pelo Correio 3*.5po.

Encontra-se na "A* Garrafa Grande", á rua Úruguayana
n. 66, Perestrello St Filho, e em todas as drogarias e phar-
macios.

Em Nictheroy: Drogaria Barcellos. Bm Campos, phar-
macia Pacheco. (4630)

Fabrica de cerveja
Vende-se 011 arrenda-se uma bem mon-

tada, por preço barato; trata-se na tra»
vessa de S. iFrancisco de Paula n. 34,
eom o proprietário. (D. 1564)

CORTADOR
Precisa-se de um ajudante de cortador

de camisas, ceroulas e pyjamas, com ai-
guraa pratica, na rua Frei Caneca n. 68.

CD. S-343-)

Doenças do Coração e Asthma
Sufíocaçõos, bronchite aathmatlca, chiado no peito, palpita.

. ções, cansaço,. pés inchad os, hydropaiaa, falta de ar,... verti-
gens, batimento exagerado das veias e artérias, arterio-iclero-
ae, aneurismas, dores e agulhadas do lado esquerdo, dllatação
da aortã nevralgias, cardíacas, syphilis e rheumatismo no co.
ração, curam-se com a receita do sábio americano dr. King's
Palmer, ou Cactusgenol. Milharei de curas no Brasil. De-
positariosi Drogaria Granado * Filhos, ma Úruguayana n. 91.
Vidro 6$ooo. Pelo Correio 8$soo, Drogaria Berrini, rua do
Hospicio n, 18. J. Rodrigues, r. Gonçalves Dias as. (D 181;)

Blocks para folhinhas
(Médios a $100. Mignons a íjo. Pedi-

dos a IM. de Carvalho, rua da Alfândega
n. i84, sobrado. Remettem-ae para o
nterior. (D. i.aós.)

AGULHAS
Para machina Singer, antiga recebi-

das direitamente; é a única que melho-
res condições offerece. Avenida Passos
90 armai inho. (C 29865 J

Pomada Rosalina Chácara de flores
Aluga-so nm terreno oecupado para

flores ha multes annos, na rua Harrozo,
Copacabana, n. aí», junto ao bote-
quim; trata-se na rua General Câmara
n. 97, com Teixeira. (D. a.333.)

Onra eezêmas, empingens e manifesta
ções syphiliticas da pelle. Curas assom-
brosasl Verdadeira maravilhai Unlca no
generol Deposito: rua do S. Pedro n.
6a. ('D. a.05..)

1 Casa Anglo- Americana
I Importaçfto e exportação — Drogas,

Produotoa chimicos, etc.
IIOL3__.-A.3NrD <&_ SILVA.
Successores dc ROBERT HOI/LAND

Únicos 
fabricantes da soda crystalisada GATO

Teleg.: PALMORIO; Códigos: Ribeiro e Bentley's.
Esçriptorio e Armazem : —-:— Fabrica e Deposito :
RUA MUNICIPAL, 30. —:— RUA GAMBOA, 10-21
Caixa Postal 500 — Tclephones: Norte, 2613, Arma-

zem, e 6054, Esçriptorio.—Rio do Janeiro
Succursal: E. F. »REW & O0. INC.—SO.Broad Street.

NEW YORK-CITY,

TEMOS GRANDE STOCK
Sulphnto de Soda
Snlphato de Magnesia
Soda Cáustica 76 %

(SuUureto 
de Sódio

IBarrilha 

58 %
Breu "K"
Bichromato de Sodn e Potassa
Prusslato de Soda Amairello «*.

Estanho om Vergas Carneiro
Cravos para ferrar (Coroa)
Gomma Arábica Ingleza, 1*.
SODA ORYSTAL "GATO" (Carbonato ae iod-»

(em 
crystaes)

Trincai (Borax)
Creolina "PERSON"

Caramello Americano fnara cerTejeiros) .

(Pao 
campeche soli.lo

Arsênico Inglez

(Alvaiadc 
White Seal

Machados Colllns e Kings

(Bicarbonato 

de Soda
Ferro Guza 1*. Esperança

(Enxofre 

em bastões Amer.
Óleo de algodão verão

Óleo Iiinhaça genuíno 
"Americano

Chapas galvanizadas n. 10
ldem, Pregas n. 28
Salicato de Soda Inglez 140 %

Arome 
farpado . .

Sabão solúvel (o melhor disinfecUnte) ^

ÍAnilinas 
diversas

Enxadas Inglezas puro aço. .
Arcos para caixão. (7808)Arcos para caixão. v"*""/.. &

LOTERIAS
Loteria da Capital Federal
Resumo dos prêmios da Loteria

da Capital Federai, exlrahlda cm
15 de janeiro de 1919,
51633 (Manáos). . .. aoioooíooo
40031 i-,ooo$ooo
.16184. 1 :ooo$ooo
43150  1 :ooo$noo
53613  1 :ooo$ooo

PRÊMIOS DE joo.ooo
47710 1667 14107 '3__7 1580
59018 46119 34536 53JB7 61353

5438 55589 60353 65873 13737
49988 33648 66534 55310 8913

PRÊMIOS DE iooJooo
61231 5-439 401-5 45954 3S47S
58066 34045 3591,5 68129 66036
11059 39915 29041 30709 6050
39925 50046 3501 16537 51411
53173 30635 47136 30629 67703
18130 14899 7559 43444 5773'

364.86 55639 35593 30297
O fiscal do governo da União,

Manoel Cosme Pinto; O director
assistente, dr. <-1mIoiii'o Olyntho S,
Pires; O escrivão. Firmino dc Can-
tttaria.

LOTERIA DlfÊSÍWW
S. PAULO

Resumo dos prêmios da 934 ¦ x»
tracção, 317» loteria do piau» 11.
25, realizada em 14 de janeiro de
•9*9- .
37326. ...... 20 10110,000
40196. .< .-:ooo$ooo
30035. ...... 1 :50o$ooo
18356 1 :ooo$ooo
19905 1 :ooo$ooo

_>. , i

PRBM.IOS DE 5oo$o6o ~f ,j
3479 6448 6667 9230 26934.

PRÊMIOS DE 3oo$ooo ^'1-0
4038 4409 5341 9393 i«<i->,i

13511 1515S 16947 aioi8 , 39945'.!
33472 37578 38490 5I0QB-. S33)S

PRÊMIOS DE ioo$o_o_::..r:.'
728S 7579 I2-.-23 i4i7'-»riS488.í

17436 18179 31544 26ot3raB972''
30213 ,12977 34833 39055 •3935*>';
39581 40803 41312 .|.-198 .42990

450.(3 5175.1 5*>470 -^!'*ÍJ
O fiscal do 80verR;;,"»___i£3l^i'l

Joaquim J. Silva Pinio. r.'.'..' .: ;
Os concessionários:— J. 

"Azevedo >
S; Comp.

A autoridade policial: — "-'dr«í

Oliveira Ribeiro.

Loteria do Estado do Rio de
Janeiro

Resumo dos prêmios da 5' lote-:.
ria do plano n. 23, 6* éxtracçSo,'
realizada em 15 de janeiro de 1919,.
36430 ( S. Paulo). . io:ooo$ooo.
815.2  2 :ooo$ooo,.
101 «5 8ooCôviV
3957 sòosooo'
82735 500I000

PRÊMIOS DE 2oo$ooo..:.
8*>1 11.44 13647 3303-3635'

PRÊMIOS DE iooÍoóo
3180 4i?4.1 4S498 55313 62801

63382 68156 80029 8748a 112403!
Todos 08 números terminados em ,:

o, têm $6po. ... -,-'.!

.: f

Loteria dc do Rio
Systema de urnas e esplun.- — Fiscalizada pelo

Governo do Estiido.
—:- NOVOS PLANOS —:—

AMANHA—SEXTA-FEIRA I — TERÇA-FEIRA _-*

10:000$000 15:000$000
Inteiro, á. . . 800 Rs. j Intoiro, á. . . 600 Rs.
Quartos, sx . . 200 Rs. | Terços, A. . . 200 Rs.

 VENDE-SE EM TODA PARTE. —
Os prêmios são pagos A rua Visconde do Rio -

Branco, 490. — NICTHEROY.
(7186)  ;

LOTERIAS DE S. PAULO
Sob a fiscalisação do Governo do Estado

20l000$000 POR 1$S00 — AMANHÃ
J. AZEJVEDO & C—- Concessionários. — S.Paulo.

(8397) A' venda em toda parte. .;-.£-;

RAIOSX Consulta com exame pelos.
Raios X, 2o$ooo, para o dia-
gnostico e tratamento das
doenças do estômago, in-
testinos, figado, pulmões,
coração, rins, ossos, etc,—

Photographias.—DR. JORGE A. FRANCO, Especialista.
15 Largo da Carioca, de 1 ás 6, todos os dias, Tel.: C. 3128,

(C 26730)

RODA DA FORTUNA

MOINHO (SALA DE FRENfE
Vendem-se dois moinhos para ce-

reaes, com força para io .H. P., mo-
vidos a electricidade, funccionando per-
feitamente e por preço razoável; trata-
se na rua da Gamboa n. 95. a W*-
Iquer hora. ('D "37)

Aluga-se i rua da Alfândega n. 46,
2" andar, uma espaçosa sala de frente,
com tres janellas para a rua, boa escada
de accesso. A.iiguel 200Í; trata-se no
pavimento térreo com o sr. João Dale.CD. 3.196.)

3440 8663 i
•tf*9 t^dmtW 1
mmmlêX. It&SMM *1

Fluminense.
Operaria. .
Noite. . .

587
987
300

NICTHEROY,

5795 7316

1411 3374

A GARANTIDA

ér® «859*
|JyJg*fATI Se quizerdes ser

feliz, gosar sau*
de e bem estar,

ser amado e con*
siderado, viver

em paz e em calma, vencendo as dilficuldades da vida e conhecendo as
fontes do bem e da verdade, lede os livros do Professor ARISTÓTELES
ITÁLIA. PodereiB obter dc graça o MENSAGEIRO DA FORTUNA,
pedindo-o, em mio ou pelo correio, (envie $100 em setlos do Correio,
novos, para o porte) á rua Candelária, 106, i» andar — Secção C M.—«faixa Postal 604, Rio. Não deixe para amanha. (Dxir.O

315
(D 1799)

Sellos do Brasil PROFESSORA
Compram-se e pagam-se muito bem IPrecisa-se de uma de primeiras letras;

os sellos antigos, moedas e medalhas; I tratar de 1 hora em deante, á rua da
run do Ouvidor 63 (C 39583)' Gloria n. 16. (,_). 3.317.)

POLYCLINICA S. ANTÔNIO
DIRECTOR, DR. JULIO MJITE

Assistência medico-cirurgica e de clinicas especiaes. Consultas, opera-
ções e curativos, todos os dias, dos 8 ás 10 da manhã o das 2 ás s da
tarde. Aos domingos, de 8 ás 10 da,manhã — GRÁTIS AOS POBRES.
Tratamento dn syphilis c das moléstia» nervosas c dos órgãos genitaes110 homem e no mulher. Attende com urgência e por preços módicos a

chamaios a domilicio, para o que dispõe de automóvel próprio.
106, Rua da Misericórdia. ••— Tel. C. 425. (7419)

Moagem de cereaes, milho, farinha de niandloca,
feiião Su qualquer outro cereal, em fubá, fubá mimoso,
farinha de mesa, fecula para exportação, semolina, etc.

Moaeem em grandes ou pequenas partidas por conta

própria ou do terceiros, assim como sai ou assucar.
Preços módicos, entrega rápida.
Compra-se qualquer partida de milho, farinha de

mandioca ou outros cereaes.

A NOITE
871

(D 1799)

AGAVE

DRS. MANOEL JUSTO FA-
BIANO E FERREIRA

ÜE ABREU
ADVOGADOS

Tratam de causas eiveis e cnminaes,
adeantam custas; esçriptorio: rua Sete
de Setembro n. 190, i* andar, telepho-
ne Central sua. (C. 37.354-)

Carpinteiros
'Precisa-se na rua General

Gurjão 4, Ponta do Oajú
(Companhia Edificadora).

(D 1670)

Adelaide Bravo
Quinteiro

Genl1l 

Quinteiío, Slella
Quinteiro de Arevcdo 'Mar-
mies, -Marina Quinte.ro da
Gama Cobo, cnmmaiidnnte
Hcilnr de Azevedo Marquei
(ausente). Francisco da Ua-

ma Lobo, José Quinteiro, senhora c
filhos e netos, lEIvira Bravo Parahyba,
AM: 3 Cardia e filho. Adalcisa Bravo,
Alpiieu Doria, senhora e filha. Hum-
herto Serra, senhora e filhos, penhora-
dissimos agradecem aos detn-is paren-
tes e amÍR-.5 que os acompanharam no
doloroso transe e de novo convidam
para assistir á missa dc 7' dia que man-
dam reiar por alma dr sua «dort»ta_ e
inesquecível mãe. sogra. irmã. cunha-
Ha r tia ADF.L.MDK BRAVO QUIN-
TEIRO. amanhã. sexla-feira. 17 do
corrente, ás o i|í horas, na capella
dc X. S. di Victnria <l.i egreja dc São
Francisco de Pauta. (D J45H)
_HBVHBHHflMHHHHBB3H
Dr. João Pedro Fi-

gueira de Saboya
' 

liiptnheiro losé íatw.a. tua

+ 

senhora, filhos e mais parentes
convicam as pesseas dc suas re-
Uçôe. pata asst*th"era á missa
que por nlrna de seu irmã".
cunh..l« e ti-> UR. JOÃO Pi;-

I*R.) SIQUEIRA HE SABOYA man.
dam reiar hoie. quinta feira, 1* do
corrente, is 9 tU horas, na egreja dc
São Francisco de Paula.

(D. 1.494.

CAUTELAS
Do Monte de Soecorro e qualquer

joia, compram se por maior preço do
que em qualquer outra parte; rua da
Quitanda n. 19, loja, (/D. 1.550-)^PHARMACIA

Compra-se uma nesta capital, que te-
nha regular movimento. Informações a

' J. Carneiro, á rua Guimarães Caipora
,] n. 136, Copacabana. QD. 1.470.)

PHARMACIA
Vende se uma. no cn-.lro, luxuosamen-

te montada: trata-se com o sr. João, a
rua rie S. Pedro n. iA drogaria.

(I). 3.J.-6.)

PARC HOTEL
Com 100 bons quartos, dos quaes 60

tém água corrente. Serviço de 1* or-
dem. Preços por pessoa: 4$ diários e
100. a 120Í mensaes. Praça da Repu-
blica n. att, esquina da rua Senador
Euzebio, distante da estação Central
go metros. Hercules Silva 6- Cia.
Telephone, Norte 3-349- (D- "3*>

Liquidação, final
por qualquer preço, de todas as fazendas,
modas, roupas brancas e roupas íeitai.
morins, cretones. linbos. etc. etc. su
esta semana, reis temos de entregar o
predio para ser demolido para o alai sra-
mento da rua, n» antiga easa da iua se-
nador Eurebft n. izg. esquina da Pra-
„ nvt:. í!!- ---"s-'

PO DA PERSIÂ
(NOME REGISTRADO)

Este celebre e afamado pó, pe los seus reaes effeitos na morlan-
dade das pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas,
piolhos, bicheiras e coeciras dos a nimaes, tem conquistado o primei-
ro logar entre todos os insecticid as.

Tornou-se um indispensável familiar.
Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma em nada preju»

d.ca a saude. Pôde polvilhar-3e na cama de quaquel creança sem
perturliar-lhe o somno.

No rotulo vão indicados os differentes modos dc applicação,
conforme a espécie de insectos que se ipieira destruir.

O que convém é procurar o PO' da PÉRSIA verdadeiro e para
obícl-o, 0 unico meio _ dirigir-se -i nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as flores
fresca das plantas e não é para sc comparar com pó dc acção
quasi ntilla, feito das raízes ou dn planta todas quando não é com
substancia, offensivas á saude.

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudi-
ciaes á saude e á toupa). 1

Sempre qüc os freguszes se têm queixailo que o Pó da Pérsia
não dá resultado, tem-se verificado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA que por ser nome registrado só pôde ser usado
pela GARRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Em todas as latas com o PO' DA PÉRSIA
verdadeiro, vae grudado um roti-l- mm fi seguinte marca registrada

Telephone 4333 Villa
is. 10 a lí

Estacio de Sa'
(D 2052)

394

SERRA SEM TIM
Vendera-se de 45 'I2" x - '!¦?"' do5

melhores fabricantes norte americanos.
Soldas de prati para as mesmas. Pedidos
a E.isio Silva rua Buenos Aires n. 208
(antiga ao Hospício). QD. *IS"_\

Cofre e registradora
Vende-se um Chubbs, outro portuguez

prensa para esçriptorio, divisões lus-
tradas, registradora nacional, por meta-
de do seu valor; rua Frei Caneca ns.
7 a 11. (D. 1.401.)

¦w£wl___^y_3^KwBfc

CTAüliSTAoeMÁTERIALElÊCÍRlCO

5vFAUL0-i?A^Í?'7^ *#*
Material etectrico

Jtok per/ygyew.
em gerat.

(D 1799)

IS—1—91»

V.P.
(D 1800)

A
Garantia. ... , 848
Caridade  930
Popular  695
Hora 720

A's 7 horas. — E. N.
(D 1813) S

Rio Mensageiro
Junto a este jornal — Entrega

volumes a domicilio e recados ur-
gentes e garantidos. Tel. G. 58.

(C 29184):

GRANDE HOTEL
LARGO DA LAPA

Om para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos, rlci-
mente mobilados de novo. Ascensorei,
telephone cn todos os andares, ven-
tiladores e cozinha de 1* ordem.;.

End. Telegr. "Grandhotel".
(539)

A CARIDADE
462

(D 1799)

A REAL
941

(D 1790)

OPERARIA

13&58)

S. CHRISTOVÂO
Aluga-se a casa da rua as de 'Março

r. 10, com 5 quartos, 2 salas, copa, co-
iinha c banheiro; trata-se na rua Almi-
rante Mariath n. 12, onde estao as cha-
VC5. (C. 29.940.)

ARMAÇÕES
Vende-se uma envidraçada em 2

corpos, vitrines, balcões, e mais
utensílios dc negocio de fazendas e
armarinho, no rua Senador Euzebio,
ia9. (D. 3314)

Êiiiiiiiiiliiii.iitiiiiii-i!»ii iimimi»««i Miiiuiirnrtimiii uiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiim.iliiiiilii_

I GONORRHÉA |
I Tltima descoberta soientiflea para a cura radical §
i dessa terrível moléstia. Peça informações grátis, hoj e 1
i mesmo a Caixa Postal 1068 — Sào Paulo. 5816 §
'f'%<\m"*''t"a H"l"l'" ¦HlHiif.|iHiiliHil|H|HttHlltiHUtH|ll|i't'|HI i|i;|-i|'.Q '¦'¦¦>¦ ¦¦! ¦!''

500:000$000
Umpresta-se esta importância a ia»

rr.-, de 9 "l0. sob hypothccas, dc dez
contos para cima, de prédios bem si-
tuados-, trata-st com o sr. Campello,
no cartório do tabclMo Airosa, i ru»
da Rosário 96. (C 3;o53)

URGENTE
Precisam-se alugar uma sala q um

quarto, ..ara um pequeno deposito e es-
criptorio, no centro. iDà-se preferencia
que seja na avenida Central. Cartas
com off.rtas • todai as informações á
caixa posta! n. 1981. CD. 3..137.)

lli _ 101

Moveis e utensílios
á venda

Mirei» cstvln inglez. quasi novos, fo-
Kão _ ga', geladeira, filtro "Fiel" . uten-

, .»itin pa»a cosinhií para ver e iratai .
rua Aprazive! n. 13. Santa Thereza.

cn. 2.020.)

ATTENÇÃO

ÜIAUCA KliIliiSTRADA

rurtanto, rejeitem as l.itus q-i» não tiverem e-ta marca reyistr.v
da no rótulo, além dn nome PO' DA PÉRSIA, que tambem e rr
giítr-ido. como não tendo „a;do da ca»a GARRAFA GRANDE.

L-:a _-Sooo, seis por 10S000 c doze por 2o$oi.o.' Remettc-»e pelo
Correio 1 lata por j$ooo. seis por i;ÍJ;oo e doze por 255000.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

A'GARRAFA GRANDE
66 RU.I UFíUGUA¥^S_A 66

. . Perestrello & Filho.Vende se pnr i conto de reis. unia.
' afreguezada officina de ourives e reio- j

ioeiro contendo alguns moveis, um co-,J!^ ':_,, 
regulató pêndula, a.rmaçi*.! KM XUTHKROV, DROGARIA BAKCELLOS

M«.*:o. ctr.; para traiar á rua Krei U
)n«A* 12. i6. CD. 1.0«-i CAMPOS. rUAKMAClA 1'AÜUECO.

- ESI
(<*-23J

»?» ?» ?» O» 4» •**» 4* ?» <» <» ?» *>» *>» *>» *»'"A PROPAGANDA"-
ADVERTISF.R'S AGENT

Aj-encia que se incumbe dc 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 se en-
carrega de reclamos em bondes, paredes, andaimes, tabsleus
e cartazes, etc, etc. Acceita representações dc artigos es-

• tranieiros e nacionaes, fazendo a propaganda dos m:smos
f com grandes vantagens. — Caix;. postal. 1.017 — 59. rua

yjj>gsgg 0 ¦;.inv;- ms>;^- jgg .

GOTTÁS CELESTES
Especifico homoeopathico

Infallivel pura a cara radical da sur-
dez. inflammaçio nos olhos,

manchai no rosto, etc.
Vidro 3$ooo.

Laboratório Horaeeopathico
Affonso Corrêa Bastos
.-31 — Tt!TA no HOSPÍCIO — -3^

RIO DE JAXEÍRti 0>. »'54>

MagnifiGa situação
Vende ?9 um sitio denorrinado Caata*

tallo. situado no rio Tuquiaguvsu*, do
dtstiicto de Santo Antônio do Juquiã,
n* comarca dc Iguape. Estado de São
Paulo, com grande extensão de terrenos
próprios para lavoura, tendo uma casa
para moradia e mais hemíeitorias. Trata-
se cem o sr. Alfredo Filgtieiras. i rua
d? Rosário n. 73, casa de chã. na capital
ícdc-al. ID. 1.SU..J

503
(D 1787)

OCCIDENTE
154

(D 1-87)

Ciais eis!
Ultimas crenções do Modo:l;
Maior sortimento 1 Preçosí

baratissimos 1
S6 no .*.!:.

MAGAZIN DES MODES^ i
4 - Rua Gonçalves Dias -4
(797) , 

';,:..

5(Ç99B»98ee8e9oeeoaot^
••INVISÍVEIS" I

tirn S. B. Caridade e Virgem Maria. _j

«Qualquer 
pessoa que depois, de qmuitos cuidados com a sua sau* £

0 de, não tenha conseguido melho- tj
0 ras satisfatórias, deve pedir uma 0

8 
consulta á Sociedade Heneficefc- Qte acima» para obter o beneficio 2~ desejado. S .

E' preciso mandar o nome, ¦
lili.ição. edade, endereço e um O1 enveloppe sellado para resposta. 9.Cartas para a caixa postal 1916, _•Rio de Janeiro. (8?83)#

_cee«aeaece©«oa9®9»o«o
Lingeríé pour dames PAPELARIA
LARGO DE S. FRANCISCO DE

PAULA X. 6, 1" ANDAR
Roupas brancas finas, com gosto e

perfeição, enxovaes para noivas, fa-
zem-se sob medida e por preços mo-
dicos. (D 104*;)

| Precisa-se de um compositor que saí-
ba trahalliar em bicos, um encadernador
qne corte papel e um impressor de raa-
chinas pequenas, na Papelaria Sul Ame-
rica, á rua Senador Euzebio n, 58.

(D. 1.683.)

E' CERTA A CORA...
pa GOXORRHÉA a suns conseqüências, C0RTOMENTOS BAS
SENHORAS, malc» da BEXIG A c ÜRETHRA, PURGAÇÕES,
etc, usando "BLENóDIO" 

(chá de plantas medicinaes)
Flora Brasil — Largo do Rosário, 3. (D 1755)
TniTURARlA RIO BRANCO

Limpa a secco, lava chimicamente e
tinge com a maior perfeição. Manda
buscar e entrega a domicilio. Avenida
Mem de Sá ns. 39 e 31, telephone Cen-
trai n. 4.oj4. (C. 29.753-)

ASTHMA
Cura ruUcal

novo, espíR:
por um processo

ai, rua Francisco Euge-
nio, 249, das 9 is 3. (D 1326)

OURO, 2$M0-PLATINA,
., JÓIAS - BRILHANTES - PRATA

A JOALHERIA de FELISBERTO de OLIVEIRA compra
brilhantes, jóias, bem como as fabrica, troca, concert* onreforma por preços commodos; compra platina, ouro, prata. .lentnduras, dentes, cautelas; corante concertos de relógios.— Ninguém deve vender estes artigos sem verificar ovalor máximo da offerta desta casa. — URUGUAYA*NA. 103 — Tel. !733. Norte. (n --,65)

ESTRADA DE FERRO
TRABALHADORES

Precisam-se de trabalhadores ca-
vouqueiros. pedreiros, para ser-
viço de estrada de ferro no Esta-
do do Rio. Paga-se bem e for-
necem-se passagens. Trata-se no
edificio do Jornal do Brasil, Ave-
nida Central ti»-8" andar, diária-
mente, das ia ás 4 hora*.

tÜ 15--.) i

ANTINA
Especifico nomoeopatbico — Marca

Registrada — Contra as dyspepsia».
>s de [ormas nervosas— neurasthenra.
E' infallivel nas más digestões c H.e
íonru flatnlenu, desembaraçando oenfermo da comprrssio dos gazes quetanto o incommodam. Vidro ,3.00o.Laboratório homoeopathico r*\
Affonso Corrêa Baptos
..,0 _ -ti-\ no Hospício _ ~t-.».

KIO DE JANEIRO. q>. n<6)

MUTILADO
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OORR11IO DA MANUX — Quinlsi-fiMrsi. 16 de Janeiro de 1910

odeo üs °°m^Sr=Hgr $ •
..J^igcLor.PilÇsjdeiilo P. SKRRADOR ™
Punccionam 2 salões — itíaper» máxima 30 minutos *Ê

No salão de espera a orchestra de Tziganos, a melhor da America do Sul £

* ,! *' j >' ,;  

ãraja^^
Gladys Brockwell

Fox-Filin
- F*A THEa S actos Pox-Piim!

Pathé-News

a suai (§

¦1: í¦;".4?:i :v

—¦¦ i ¦¦- — — ¦¦..... .-..

JE — A mais assombrosa actriz eartista FOX — HOJE
A senhora das mil expressões, sustentando a máxima diversidade de emoções e os mais oppostos personagens :

âBYS BEOCKWEGfíã JLfl

oa.1

,A tfox Film Corp. nos.5 riolós de um ,;,- ,,,„ Jfj
moderno desdobra n rriagiiíflòieocia de cuilcllu -<*,-:i. ,,*, V
a riqueza de snlÒe» de club< cliics, unulysu e nionstj. ffi
lue antros de «apaches parisienses», expõe a roleia ... _i
nica e u jogatina desenfreada. Rj

Cinco acios em que o amor regenera a vidii i|e &
um homem, abale ânimos e levántít nobres ideaos o S
tudo por causa de ,uin calculo exacto que a todns mu.
gnetisa como sendo o

si OCl \hh i \ â 1
liil Jj1I.1i xlli gj

si!iwM»miit mawnn.wavmgo.tUft

íilmlyt» Bruék.well, rainha dos apaches. Ui
<ll.'d'vs Hroekwell, pnra, indefesa, itinQcenle ÜJ
Glailys B.-uekwelI, dominadora do panno vurde [fi

e da n.lei... m>
Ghulvs firiickwell, vingadora, invencível, irresis- fii

ti vel.
FOX K1L.V1 CORP. apresenta no resumo U' Cllii'0

actos um detalhado estudo de almas, meios, sociedade, •**'•
sentimentos, castas, preconceitos. jjj

Dn duas melodias nasceu' 6&" «a
juir) sd musica, e do pul- ¦ ^_ ;>"
sar de dois corações bro-
ti.u aquelle sen f imputo que
os dominou a ambos. ¦ ç;?.

Virtuosos amii ¦- da arte *""
Üivina', cila. se Uiu que ó
seu outomno. cm que ha-
via a radiante Imlleza de
Ninou de Lencl'1?, podia
se unir á mocidade palpi- ©

mie e máscula delle. Se- gft'
riam felizes, mns-!;elás ! — !=3'.im passado triste, uma *0:
sombra negra surge... @

K foi com o sacrifício (já
do seú sangue pelo seu !L
amor, que ella se redimiu, víf.
em um geslo íub'ime, que 0elee.iiisa, que fascina.

O ultimo numero de interesse mundial do mais querido e.àpreciado jornal, o

Noticias de Hollanda, New-York, Londres, Paris, destacando-se aspectos de Paris ao ter nÒMçias da assignatura do armistício
F*»tlié-F£ews tudo vê e tttclo sabe

HZRffiRA^^
mnmxmtmm—i

Çjj; Arrendatário - DJALMA MOREIRA.- EMPRSSA HENRIQUE SARMENTO i I ^W^OV/Í 
*« 

.¥É*> fi A a _£82r0Ç£8_k si 1 Clb&gasra

Eis o papel dt

Gar
irtista de fama, primeira
do Manhattan Opera, de
New York - a divina cre-
adora de TH AIS. fulgurante
pelo seu talento", deslum*
brante pelo seu luxo, pelassuas toileltes e jóias quevulem miihõfts, admirad;;
pela sua graça e cliic.

Como ''Thais', PECCA-
DORA E MARTYR é
um film de grande luxo
- Sua apresentação do
celebre artista Tuckíe.
sem rival no gênero é
inédita e vae maravilhar
a todos . Toilettes e
interiores
dentes.

surprehen

BBi-3 ___ %

CINEMA

Primeiro exhibidor, no Brasil, dos pri-
morosos ««films" da Artcraft Pictures,

a marca vencedora de todas
as marcas !

Primeiro exhibidor dos mais
celebres »iilms do mundo os
da gioriosissima Parumount

Um programma que será o exito
máximo dia semana

¦ •'

..i-. sí^je: HOJE !
Mais uma grande actriz'e mais um
grande fllm a confirmarem a su
(.erioridado dos programmas do
Phenix. a casa de maior conforto
nn seu uenero e de melhor venti-
laipào, on.le a' frequenci t é sempre
dislinctis;ima e ns espectaculos

uiegualaveis '
^______»'_____________ÍiA^^m^m1^mMtl <*h A A_

H1 1 r

a deliciosissima o eminente comediante americana,
a querida de todos os públicos-", era mais unia

creação que ficará iriésqüecidà na sua
galeria de lr.iu"<-,.".s heroinas.

BARRISCÂLE
'*p—yy V sr"

ò d grande nome de hoje no Phe-
iiíx.h linda ifite.iprotô de sole a:ctòs \\\\\•e passional enredo em que o S3i.i
jUenfò relulge esplendnro.so. capti*

vando t. espfctnd.r ,.té o inespe. )||J
rado e interessantíssimo desfecho.In 'ji

MUTT e JEFF
<is auas creaturas do celebre caricaturista BPD F1SHER,ipresentam-se em mais um trabalho que é um portento

4 Illà CE ÜM FOSCO
Segunda-feira — Continuação do grande suecesso — Rístro SangrentoA seguir - Sua cunhada -- interpretação de Ethel Claytou ç Carlyle lliackwell.

© Faltam... apenas 65 dias para a monaamejsSaiS derrocada cio Bolishevikisma

g QUEiVi
.. _ mmwmm%mmmmmmtmmmmm*WÊ^2TW»mWmVmmi^mim7Xeeactm,

ss ê_ rmil ^
ffli

üm primor de technica é prodig'osos effeitos até hoje não atliitgWo
nos givndes «ateliers" cinematographicos

O Phenix é o desvendador dos melhores films !
Cada programma um triumpho !

Na soiròe o original e pitloresco numero de sensacional suecesso
c ruidosos applausos

ÍO Girls Americanas í

3Í~ MOMBDX

M

Iriraií

§ liUJJlOòòUüò idllüS

Exito da temporada Nova York no Rio

BREVEMENTE — Grandes novidades no palco e Elsie Pergnson, a
interprete da Canção do Deserto, em nina nova creucão sna —
FIDELIDADE. v

m

¦¦¦•1

(Baby<s Diary)
As aventuras de uma collegial, que aspira entrarna sociedade, que quer jóias e deseja sedas.
Uma hora de intensissimo bom humor. Uma

peilicula famosa da não menos famosa
PARAMOUNT

V3VIAN MARTIN
EMA seduetora yankee

Segunda-feira Segunda-feira

.rf^^&sSSntS ' -¦" ' ' ^WB&SRSeS^.
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HOJE

í^^s^

no 1' CtoIii das snas novas aventoras: POB ARTES DE MULHER, !
O athleta celebrfi reapparece em toda a plenitude da sua forca, om tnda a pujança dos seus.músculos de ferrn! Mas a força d*1 M^cisln, 'nn8."> de ser a prepotência, a crueldade, a oppres^ão!c m semftito aetiPrnsi ^up, onde niit-r qno floresce, desabrocha em dourados fruetos d* Rnn'Idade n i" .lusliça '. *.-."-

Encantador na sua p^asti.iii — Tocante na sua bondade — Omnipotente na sna força

K1 
' 

& TÍSW lf11!1 & se «mporá hoje á admira
S«,á SA Jb»jfc& MiUJuiB M. t^S, ção de todos ao lado de.MACISTE ' âTHLETA

^¦A-^l^la^f^i- ig^^ ^^MSIMI^

Completando este progranima:
Um primor da Keystone. glosando um

S«gundrt*feira — A ultima maravilhosa creação da Triangle — AMOR NO ORIENTE. I

O GENERAL PAPA-RAIOS
fonhecido caso da politiua interuaci.inai. Kir alé rebentar!

A Agencia Geral Clnematographtca Clande Darlot
ARRENDATARIV DOS TINEM AS

Pafais, Parisiense
e America

«m^sriri^xrin„,tr„?,m!' a"a",e
Prmceza de Bagdad, pela Bella Hesperia.
Receados de amor, por Dorotliy Dalton.A Passageira, por Pina Menichelii.
A F-Jjsca de Ouro, por Ciara Willians.O «dio, por Francisca Bertini.
O Apóstolo Moderno, por William S. Hart.A Inveja, por Francisca Bertini.•Audácia do Amor, por Dorothy Dalton.Slinjíe, por Maria Jtcobiui.
YI^,!ir0feS82.r de .A1«fffí». Por Douglas Fairbanks.A ünla, por Francisca Bertini.
Um Polvo do Século, por Willard Mack.Maciste Médium, pelo celebre Maciste.A Vietoria do Senhor por Louise GlaumA Luxuna, per Francisca Bertini.A senhora Arlequino, por Maria Jacòbini.O Chicote, por Juue Elvid^e.
o Segredo de Jack, pelo celebre macaco JACK.Corina, a indiscreta, por Olive Thoinas.t oração Dislarçado. por Francisco Bushman.Intervenção, por Enimy W.-hlen.Gratidão, por Kmmette üorriganPeçcado du Ambição, por James Morrison.O Segredo, por Viola Dana.
A Dama do Punhal — Film Ru*soA pequeua Mãe, por .Marie Mc. Lister.a tonta da Casaca, por Walther Miil».
A A£™f !í <im;al CI»en»«ti»BraphIca Clande Dnrlotrornece quatro programmas novos por semana
^_  sem interrupção.
Sno.taltHm 00 diaí<... S»o de sobra paia a ex-plOHão de tormidaveis acontecimentos.
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