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AftlWO Bggggg RIO DE JAKFJliO — .i^lINOO, 12 l)i: JtJLHO l)K 1.')l7~ II ||fl

_i_¦ A MIUA-8B unm mKn, Iiortu- A MJOA-KB uina senliora vluvu , pRECf.SA-riE fa unm ompra*M'
JJXPEDIEH1 El ?) _ _ /A Skkugxa, SFiegildn Im dlaH, para' piirn lavur u pinwir a fcrro u  •* da que durma no alugual par*w  §) rnnniTDCn a hoi-vIcoh <l<- poiiucna fjEmllliii pro- luufij aiguns HflKdcon; 4 r. Ge- " 11 ^Th IBn^ ¦¦¦ ¦ ¦ H Hi | todo o .nirvlco >le pequena famt«

,  =—= g UUilUUnuU <8 fori) nasal Hum flllion; irata-xe, noral Pedra 173, casa 8. |f^ M bra B fl I ¦ B i • 1° "" ''u,'r Para dins. (,Uo
 . § S> no Miittodo BO. (H.88.333 JA> fflJ0- B I I I I I B ¦ 9 EBB I B B I BB !*'% ''HW 8 «m ¦ompromlWlWl ¦Illriln«M;*<> e «i5 5) PARA TOTM^ ©   ¦ |^_ fl fl I ¦ Mb B B H I H_ U BR I Li lr- 8«nh»r 'In MattOSlnliMd 2(i;pa« "¦^^B

Avvnliln Hill llran<-<> tin. Iin a >¦'' FttllA JLO/JU-J t) A LUGA-SK unm crlaila, portu- A MJGA-8E unia BlttSS portu- Mi B B fl B Km ES 99 fl fl R9H W fl fl Ka-s.. ,)0|0»0. ([I .is 591Telephone da, redaccao , n. I >. ,,4 <3 Sp-guoza', para urruniadelrii, h;i Agueim para toilu sooyco do urn B fl fl fl fl ¦ HB IS H fl fl B fl I B R I fl  't
4a admlnlstratlo : S.-1J8, uu bin ^ «) Q' ' to bundo eoiitimi; trutu-so na rua canal nam Mhos; A r. d on inva- B fl B I fl B fl if I H | BIB 9 mB pUlw.IFA *38 |o umn erladit . .-f^^^fl
fan : 1.782. '•') (j OUllU ' $ ilos Ari.'on 88. arina/.om. 0338215 HUoh 9.1)5 'A. 41.8110 Hm fl^n fl WK fij*®® y&': J Kmgi1 HnaM K) B Vj® HE9 pa"u lodo 0 aarvlqd do urn ca-
Miranisffl TBIjGOWAI'HICO • © — Sj) ¦",r sal; r. Sa.it-Anna HI. IB J8.B7H r:;^^B^ ® .j ijipja <!> 'i A IjUOA-SH uina rnoi;a poitu- A LIPJA-SIS uma rno'.a do JC an- O "r.rv'v «

PERMIflNALi I ¦ >VJIV 1 1..1U an fa) ^A-Kue/.a iiara al'i umailoiru uu now para arrumailelra 0 main J>KI.('i.^A-.SK <1 (¦ urna crladft ¦-
__ I'opmra; r. da BiMiKeftl 130. «i!I'V|i;oh, sallffnilo Iwm fOBturar para tudo j Mrirlco em cas» .

j tlutilfojf0. [ H. 38.373 na rua Heal Uranduna. n. ^83. — wm__ _ v M ran.:11a; r. CArdn&o M&rfnlia
ABSIONATURAS . (13. 38.U30 M A fll| N fl r. .21 z. avanida. tB 38.JS7S

A LUOA-SE uina lavadcli'a 0 cn- f\ B,/\ B _ 1 |^k| /\ ^fcfvv  •
(rvt„rlnr  \nno  B0?00d ^•liiinimaUSfr'ai irave«Ha Jdfffl A LIIOA-SE uma mOBp. para to- M ^ jf 1 1 k 1 •hhi.l.-i.v-.-H da ama amprega- :^^^B
Umull ~ Aiino  305000 AI'l'cjii.su HO, oalfa 3. (fl; 33.20'J o Bnrvii;o, monus i-oxltihar; £¦¦ iB & a k ¦ A ™ •, para todo o aarvlijo da I '^^^Bjjiami SimOT{re  18*000 » na trftVOHHa Soare* da Costa 10- '.>«a da pi-mena tarn;I.a. preco k<^^B. » flRiilaimtura pf"1o oomBflai' g pnUn|TnQ|| ® A I.IJOA-HIJ uma Inoijit portu- — IHbrJca. 'A. 42.087 Mala l.a.-or'la 39. eaao,

m am liuulquor data, mas tormina- J wUHvUnoU ® ^*.Ku«ai para copclta u ari-unia- 7 - • 10 dfi S4- 1,! •18-66$ ,
rft cm Mat's0, Junho, Batombro <1 g flina IIIAilflA Q 1 d'.'lra; rua da GambOiL 28u. A I^IjoA-SI-j uma rnut;a poi CP t*im
®?bioltam aRSlwnaturnn I PARA TOD 08 |! /""""V -B &***+' '¦

inonos do sela mezca. 1 
2? S£fk • « 1 ^ ,1^ if Ji ^¦VENDA AVULSA 5 wj*»hw ^ jg*. (]4. t0(ja a con!lai»ca» por poquuno A LUOA-SE uma moc;a para co- Wa JR Je uma criada

ft nAnMntA GO a orcloiiiiilo; rua General Caldwell ^-peira ou arrumaiJeira; A. rua ¦U9B MHWH para o uervl^o que dur*
100 r«is, numero atrazado. 200 r6te | 1° SORTEIO S «a.8" 

/. H
08 mesmou presos vigorara na (tyMuB-VMVSVM„„ a ll'OA-SK uma moCa para ar- st' .gfe. „-  "*

Udado da BoUo Horlzonto. ®MMWm&CV<$mOS000®0 jA^inadojra.pu coS^^tia » LUGA-SE uma n.orn, portu- iV a.^8 plra a.narMcS^
^ AOENCTAB MO BEABIL , COmXH B CQM.F.CCOXAn - -- ^RKCHA-SE Je uina mosa por- pKECl^A-SK d, uma boa cm- fejlSA-SE d, uma per.ai.a Ir" da AKandeSa 1M.

Eaplrllo Snoto — E1 nosBO ra-  ^J™ (l^'V^-illnen'ta lua 
Santo «.hti*to 100. H. "otto da P<x.k? dePquatro Jpeifj!Mui: 'ft dot Voluntaries 307. Jg.88.665 p.RBCXSA-SB J- uma maiiini

{S'r«.«i Elfc^rL#" X MTOAAI-SE duas para fa«dg,»^X fc« para ^^,4,^. 7,T ? hSS H
•0 a '««"»»• a83'Bnaturas. Jei^ot^ »•' imnt'vlo. ^UOA-SE uma moCa portu- Ajppe|rh« K^l"ran°a- <±J!_1S2 <1 «*»« |H

AGENCIAS NO EXTEEIOR fc|^r^^80r'|O^ fe®ja S 67. Holirado. (A. .,3.120 P^SA-HB ac ^n^jen; f-- >'¦ '^rta umamnm. M
As agenclaa no estrangeiro nao llora^ cai'taH pa!a o lui 'ja 1 "a ' *- • • '- ro - . ,i A LUGA-SE uma moi;a com pra- IJltKi'IKA-SE de uma raparjga' sorvlsu ein uana de pequona fa- ~ — — \ ran t.- Jliu;.1. .sfcrv;';|)H leves -::n

Mm por dm sOmenta angarlar ?Republloa att fts.U A. torn poi- LUGA-SE uma lavadelra A-Uca do copdra a arrumadol- J- para to.lus oh servlqos de pe- mllla; it r. <;<.u<;alv.-s dIhh i.«. pi.hi.J.-A-i-h da unia Jfoa lava , j Um cas.il modaato; rua'nnundoH a asslgnaturaa mas «e . up o a e |1 I n objocto* pa- r® r. Barao de PetropolU 5K. Hliena famllla; rua do Klaal.ualo 2- andar. «C. 37.S30 ^ ™ e—drfra; | gf Br. H 8o Karros 40. (A 41.53«tambam prcstar toilas ;»b lnfor- SPB v>. ra tratar ft rua das l^ranjelras. antlgo. (B. 88.80, 41., loja. (A. 41.3.', —— 1 ¦<¦¦ au,-.a - 7, ,ol . ia. .
AinoonR niifl forem descjada.s • so- iiungarian inncc , l'*}1 'L vr .. jr. mln»crt -i- / \ «i nq   ¦ ¦ Ijltl-.'. u.n.t .jma >¦< •- I T3RK'. l>..-^1C de uma senhora de
bre* o Braail, quer-pelos nossos etorla, Barbados e Nova Orleans, .j— —1 __1 A LUGA-SE uma moca, para la- 1>HKCISA-.SE <).• uma lavadcira X . a: (i rua Conselheiro Pn-elra T>i:E«JI.SA-hfc 0^ uma criada. ^ j s l(. ;,nr<l UmJo ( Ht;rvi-
patrlclos, quer peloa cstrangol- reeebeudo impressos ate as 1J a LUGA-SE uma lavadelra e en- ^-vadeira; na r. Alice 192. J.* c enfcornmadeira. paga-se bern; Franco 139. Mi. 37.K37 para servscos Icves e Jidar f;o d„ j^quena famllla/ -
rnn boras, cartas para o Interior da Aifommadfllrn' r nnnln 11 :i* (A. 42.0G-1 rua I* lack 1.5:;, estaqS-o do Hia- cum duas crla'.ir jj- ; <> rua In- ! weniJa «ija,..s i'r- .• "j

,pn„m, -PP\T Itepublli'a at6 fts 13 Vi, com poi- „Sr3 (A U 091 cliuelo. (A. 41.932 piiBCl.SA-SE du uma criada da dustrlal n. 04. < A. 41.; 00 (B.3S.S24J-1-arlH — AGENCIA EBRAt. to tfU)(lo „ „aJ.a 0 exterior da BSg^ (A-"'0J1 a LUGA-SE uma orlada para to- .  j A naclonalldad.. allemS uu in- - -  
PpTbII-'Wcorrospondonta Ron.uWgtt atd lis,14 e objoctos . LUOA-SE uma niui-a portu- Ado o servico, mcnos lavar; pTtEClSA-SB da uma [pequen| k-leza para ^rvb;^ levv«. «ni ca- pRKCISA-SB de uma memtm pj.KciSA-S13 d- uma menln»

iJL. sr,,*;:-c-""" ifp:1 'Wf;ir*s ss«- If i rviasgja 
j i» r,¦

llomn — Ag*ente para a Italia: tldos nas estacdes abaixo 09 fogo,'Ua ' ^l-tunel ^o, llot.^ IjK^Cl.SA-SE (3e uma criada j i>]'KCI.SA-r!•: de uma raparigaCarlo Parlagreco. gulntes: —. i i para to'Jo o Hervi' u: na pracu X para .<ft vir;«)H dome^ticos; rua
14nb«m — Rua JoSo Ann llettrn* Na Central : * 

, A LUGA-SE uma moca portu- >a»Miz Pena n. 1". t asa VI]II an- | n0 KezendeOT.- (13. :!S.C19,
lea Asento em Portugal: J. Para Ueputado Joaqulm Au- il gueza, para arrumadeira ou A I rv rpT A p\ A OIO i T.r.,-~~r ••• ~"iP Cardoso Junior. susto; Carola Bai relros, Blun- copelra, do toda a con Han qa; rtia |\l I 1 W- I [\ I If 1 I II 1 11 1 nr,,.i,.u. ^ r , rn i T>r.LU.-*A-. ^ <h- uma rlada pa*

„ t„ card; Gabriel Gulrotane; Lopes x>. Pollxena 70, casa 1. Botafogo; I 1U L.O | HUU Uw 111W pfJ-.« l. A-.,!. d<- .una boa <o 1 ra am., e arrumadeira,Kew-York — Battery Place i« Martins; lldefonso Uezenae; (B. *38.039 pelra e arruma-.e:ra iue w-:«lia , paga-sc bcrn; rua do H.ospi"i»#Agronte nos Estados Unldos E(isai. Castro; Ezequlel Alves; praiica do servir/j e que durma n. 103. 38.»naTosft Margal. Campos; Luiz Barros Cavalcanti, A LUGA-SE uma mocinba portu- Sr>. 9,l,!1^klc'' lia r !: , Vv' 'Vi ~Montevideo — Colic tTriia«n.v j Uondam; Kosinda; Deputado 21 gueza, cbe'gada ha pouco. pa- ? " ^1 • 11 ! T)I»Fa*]^ \ -SE do uma criada pa-.
3,700 — Correspondente : Cassio j0ao Slmplicio; Barreto; Oscai ra ama secca ou serviqos leves; ^| T >I'Ftde uma 

"1 -'la ^ ra| .J'?ar-Vr:^. °\ vV"
IlkturiarOi ia> - (''lNa °doN!aV^so do .Macliado: |l"?ao°doVeyer.Cabll5(B. "'8.030 ,^N salBa B. 3s.5&'i

^ Sautlaffo - ioS galazar Mos- Para Deputado Fclizardo Lei- —¦ niLorm.i ,.a ¦ ?/| 
j- —T— (

Alaria° Jorge' Lima; Maria llosali- sao. hotel ou casa de famllia! vO \ j J* r_  
1A 

^ 11 
' 
^"" 

j(*;irio< a i'0. (B. 38.603

AVISOS 
TH^ulade.* 

^eira"mi't)ara Jarar p^g8a3iy 6",g )} lives'*' 
"r^T^'-y- Pd?^frv'.-o^menoa

Dr«. i?crniiiiilo Meade* «lc Al- UnrratoHi'antas. ^L!" copelra''ou arrumaOetra. com /*5%k) (f I '** " i i:i-:ci<\-SK da' uma men'ma !'aula "
Willi,, I'nndldo Mcnde* de AN Na de S... Cliristovam; pr.xtk-a para caaa da tamllla: na I /X / -v *T 1 ,. Ara"*'r •- — 
aneliln e Frnnul.seii de Andrude e para Margarida Oarnairo; »Sft r. hanta Clara 100, Copacahana. U. 1 y\ Ji p.-, ¦DKFVHVE de un .-riaSa'
Sllvn, 

uilvoitnilos —^ Avanida Klo svjuza: 
j Vigia; Vivi; Salvador; |A-^ '' \ , ^ / " na rua' Tava- Ina'r. de & 53 j^H

®Kaad?s ',con2!mas?0Jmr,cewSs . f'ara Joao Baptlsta Meilo. muiS ° Un at?un.ad""ra;JS port™ jf' \BK y// T,., 
° 

7Zt'~\~,  1 !•-A •>•!•: i- uma copelra e
jobro assumptos de Dircito Cum- M, , .IOUNAI, DO nil VSII— sucza, com multo pouco tempo /V> I X A J,..EC1. A->t de mi,, ama set- X .. .,. ..;ra: r. b. I-ranciscj
marcial a Maritimo — Contratos dgffltoisll; rua JL «B ,„i . ..;m„. ¦ ",f' ¦'''',-. !r lA 4i-"l*

„* r;i^a V >:—*\ / 
na;' e

«oMr«i . A?tf ^* l 41-Ui [W J( ipUECSA-SE uma copeira e ¦•Urn (C. 3.087 re|fa Carneiro. » LUGA-SE is«na moca pa»'a co- ¦ 'asa tlt' d'uas pensoas estra.ngei- •*¦ arrumadeira. atC* 17 annus defcr0- ' n.TMaiml^ama Apel"a o.^umadVi?af r Ba- ,, VB\ /// ^ I. >a,; a travel''Muni:: Barreto 21. edad.:: . ¦. . Bella de l.u,* 30 JM
*p04-°W. s. Car,,ear.0B rao da S. i,o,iX 203. KOb. 3;)2 ^ 

VrV /// / 
arnr^Oa 

pe.a . ua O. Ca^pta. Bo- Andant;^ ,^ndc. ^^498 ^
?A,.„ m pfes 

CO. ¦ „^.,e  „„„ MW„. 8 «- . XM IV X IsBS^n; ..„.,-^T. ws*? ass 74K B

de doengas das senhoras. Con- ^ ~ lliura 35 Vtocone»«bs.- cw^ta aflanqada; trnta-ae na hll|(. Barao do Amazonas 1,. (A 41,03 B

fej 
r' '.gyv.- h*,c- ¦ 

FWttwtt
$4 phone, Sul n. 1.613. IC. 12.180 mjel^ Paula de Campos. Maria J. . LUCJA.SE uma mo<,a -de ,con- laves. de um ,vasal, prefere-^,. de ~ 

e,-,sa-SK de uma meni-.ia M
i ' Clt««ncN iior eilltaea.—Com o pll^paui CaA"Frc4?riek Hell- eompanhiaf,'"1opetraP'ou ar'ruma- a luga-SE uma moca pi>'.V.vU ipRECISA-SE de uma mcniua pREClSA-ffl® da_ uM da-. (A. 4*!.T!0

prazo de «30 dias. do 4 do corren- j-m deira, s6 para famllia de trata- I J^eueza nara copeira. arruma-1 lo anno.i para ama be. da paia ama sec^a ». sex ,oa TTT7 TTI , ; r, ,Z,i- L<', \in~nnri c<flt te, aos eontribiilntes abalxo.para g _ s. Araujo & C.; Salomio mento; trata-se na r. Visconde d ,ra ou ama BeCca. em casa de ra; prefcre-it- M cftr branca; r. levcs; a rua All« J^ifcueir.-do . . p.h.,- I^A-^E de uina criada jmj •• ra a - " •" > 0 j.. MHjmgarem os impostos preOiaes ^ auinsburg. do Rio Branco 20, Telepli. »09 famllia de tratameuto; r.do Mat- Senador l'urtadu 131. <i>. 88 eatai.ao do Bia'liue.o. tL. ... .. ¦ a pouc.i . jinil.. durme no JiB
®"naatde'penl\ora'S e 'venda dos V — Vasconcellos Volga. Central. (B;38.«-J toeo 203^ (A. 4..1i. 

yjRK''ISA-SE <le uma empreea- pRBClSA-SE de uma uua a :o ;- >iuv.vn. (A. 41.too pRECISA-SE uma copeira e ar- .gKM
is mesmos immovejs. Julzo dos gggagateaswiri "a LUGA-SE uma moga portu- ,i""i.UGA-SE uma lavadelra e en- J- da. r. da Haude 235. i madeira, assalada: a rua do | 1 gfj—: 3j"' i verd»"is s'Aacto'd^ R? V 4135JFeltos da Fiutenda Municipal, i\-Kuoza para qualquor serviqo; At'o-mmadeira de Iusito e cost- (A. 41 -14- Rezende 101. sob. (B. 3,.J,4 pi.h.. ,.-.A-Mv ae uali BW o,*- = J . • , —tn-'o a. ;>BI rua Menezes Ylelra n. lj-. es- dpnyifiA nAMCQViri deseJa-se cnc<mt*ar l'ainllia do nhar <> trivial: r. D. Marciana , .rt, 1 :i- a A" - ''da isabfi de P-all" ~ -

I.. erivio B. m Macliado rua Gene- SEKYiqO DOUESTICu tratamento; r. Coifde de BomClm _ 45 eaBa oo ,H. 39.057 pRECISA-SE de uma perfelta pHBClSA-SE de uma criada p-i- ,.at.a XJL Voluutarios da Patna. T>1' ' f"' " "'"
I" ral Cnmara n. 328. . n '2S7 Colelioarla Colombo. n._ 4», tasa i__. J. ;aVadeira e engommadeira; r. 1 ra casa de um -.asal; k rua Botafogo. (A. 41.743 ^ v? te»a.V.!a < e"«^gS°!!f mM¦I Jaciutbo Vivelros -Guimaraes, , (A 41 .559 A LUG \iI-SE duas mocais. uma Fr.ei Can eca 391. (A. 41.139 ilariz e Barros --j-. <B. 3,.9oj _ --— activ,a lavadeira e ei „omn,«-.t. -

•f exerc. de 1901, K. Carolina Rey- / M . Anara* arrumadeira e uutra pa- - pilBCl>A-SE de uma lavadelra para rottpa de eriapcas- e tralai _
1 dner n. 50, 00|2li0. I £k A LUGA-SE uma mocinha paoa, ra ama secea; tratar ft. i\ S. Pe- pRECISA-SE de uma criada pa- [j&RBCI»A-»E d - uma_arruma- 1 ngomme e lustre, para das niesmas: Losm, \ eilio «. -.. ^BB
( Manuel Ferroira da Roclia, Aeopelra ou arrumadeira. s=abo aro 389, sobr., em casa de famllia -t *a todo o servicq, em fiasa de -L ,]eira: na rua 2 ie Oesembffl oasa C tratamento que trags Aguas 1-em-aa. (A^ 41.430 •"•i^B

exerc. de 1901, rua Brmetiuda IJCSSt, S*C riostufar' t-rata-se a r. S. Carlos ^.i. in. 39.007 pequena familia; travessa de n. ,J. 4 A. 4-...13 .ar;. !e conducts e more no alii- ... , * . ... '•<??«
II. 31 A, 33»12i). flBBf fl MM ar, train (B 38.675 "*,W-  - Santa Catharina 11. «. Christo; gue!; _i;a praia de Botafogo 422. JRUl.^-bh ile uma -i.ada ...»-

'Manuel Macliado da Silva, I_J  „  LUGA-SE uma moqa portu- vam. (A. 41.0ia pRECISA-^E de uma empreea- (C. 10.1,9 ia lotlo sen ico em casa de ,>¦ M
exerc. ilc 1904, rua Monte Alvcr- |Mr]MEa| J Eft A LUGA-SE uma senliora para Agueza, para ama secca ou ar- — ~7 *- i<|a ai6 1# annos: a rua I er-.]" ~—rr:—; ?p.!, 'L '' ' "'. '-.^B
ne n. 35, 3ti$200. I jfjll Agervlcos loves, cntendendo um rumadeira, em casa de tamiUa.de pi:ECloA-»E de uma.moca. por- ra je Alme.da n. »S, casa 1 Ma.- T»l.i-.< 1,-A-s.L de uma mo.ja do 1 ¦ ^Alfredo Garcia, exerc. Uo 1804, nouco de costura;: trata-se tratamonto: r. S. Clements! 79, * tui;ueza,_ para copeirase ariu- toso. tB. X w a 1 o annos. para tomar con-  ... ,?mrua Monto Alverne n. 18, r6is « »¦ nraca da Reoubllca 39. (A41472 c..a., 13 .(B. 38.820 mar; r. Marquez de Abran.es —— ta de uma menlna •• mais ser-vi- pRC< IfA-. L d. uma criaila pa W
94$800. prai.a ua itepuoMStt ^  n. Ul. (A.41.1S2 pREClSA-sSE de uma criada lews; a rua President.- Bar- X. la todo 0 servlco de um ca-

. Fortunato Joao Soares. 2° A LUGA-SE uma ama de leite A LUGA-SE uma moqa portu- t>RECISA-SE de unia mcniua ou :— para todo o serviqo. paga- rc-so 140. (A. 41.707 sal que durma noralugue.: a rua
I iemesti-o de 1904, rua do Pinto Aa0 ltuatro mezes; a rua Frouiv Agueza para copeira e arruma- J. mocinlia para ama secca; Ets- pRECISA-SE de uma m^nina £e Mm, 4 rua Lcopoldu Uas '''- " " IB

11. 22, 0$900. „. 58 s. Cliristovam. (A. 41 .704 deira: 4 r. Barao de S. Felix 189. trada xova fla Tljuca 179. XT de 12 a 14 annos para servi- IB. 3i.9Sa pREi I.-A-M-. .... uma moca pa.a • - -~ W^M
Joao Pinto de Castro, exerc. -''  (A. 41.509 "*"* (13. 3.S.S10 cos leves e cuidar de criancas; ft X arrumar. lav-ar , engopimar pRBC!»A-ftE com u. gencia do

de 1898, rua Dr. bills de Vascon- a LUGA-SE uma ama do leite.  r. de S. Clemetue 103. casa .4. pRSfelSA-SB de -ama cr.ada roupa de cwaiiga: 4 rua Alice OS x uma arrumadeira-.e jna^ ser-sellos u. 25, 271000. A nortiiKUeza cliegada ha pou- A LUGA-SE uma moca portu- tj.reoISA-SE de uma perfelta Botfeogo. (B. 3,.iJo 1 para todo o 'ftrvtio; 4 rua l-nrai>.'wra.«. (A. 41.,.,.s vlcos; a i . 1 ampo Alegic. a tiga
Manuel da Silva, exerc. de Cos mea?s com abuiulancla do Agueza para arriimadeira. co- J. araa aecca fe liair com uma Prefelto Ha rata n. as. trata-se  BlJturiiJa 1-4. a-a X.\.

3904, rua S. Carlos s|P! «'J$900. lelto'novo- rua do Cattete 214. peira ou ama secca; 11a rua Ba- crianca do pi'ito; para tratar 4 pRECISA-SE de uma ama sec- das S 4s 9 bora.- da manna. pi-.l-.i i.~.\-.-j. de uma mocinha  A. 4 .43 j_.m
Francisea Leopoldlna C00II10 ;)2. ' (O. 38.934 rao de 9. Felix n. 87. (A4141- ,. Figuei-ra 35. Bstaqfto dc .Sao J. ca que seja ilocil e carlnhosa; 'B. 3,.9,.. X . annus para apten.lu -ar,aria-T. IhMPortugal, 2" semestru de 1905, uuaa pVaftfelsCO Xavier. fB." 38.803 trata-se 4 rua S. Clemente 2ort. costureira e alguns servi.jos .c- pRLCISA-M. de uma .apari-a *3^

rua ticnoral Samara n« 189, rOis 1 LUGA-SE uma ama com leite A LUGA-SE uina moca portu-  -. casa il. 2. 'A. ..9.blti "pREClSA-hD. d,- uma criada; pa- yes; a r. de i-an: Anna l-.i. a'.u l-i a ¦ ¦'¦ para ia,ar •-
828S00. j\.,]c ,.„.ltro mezes; cliegada ha Agueza para copeira ou arru- x>n.EClSA-SE de uma me1fl11S.de -1- ra pequ- na_ tamiha. rua Mi- brado. (A. 41.840 uma crian-a do doas annos. pa NyHElisa GullHWnina do Souza ^ Portugal; 4 run. Hu- madeira, com bastantc pi'atiia, 1 j2 a 15 annos, para tomar con- piRECISA-SE de uma menina de gu-1 .1- 1 nas .2, soi>. IA.41...3 ————- —— ga-se -0$00'i. n^rua do Riacliue
Itoeha. exerc. de 1900, rua Came- „mvt4 88, padaria. (A. 42.031 ft ladelra da Conceleao 80, sobra- la de um(l cv|an5a; nao sc tax X .:6r, para ama secca. orde- P§¥ l^A-sE de uma ora lo 11 (A. 41.417 .jam

i i-l 110 n. 85 IIS98300. 5 . do. 'A. 41.3..3 <|llestao ,jc c6r; trata-se 11a r. do nado como sc comblnar: r. Luiz pBiA-ItA-sE de unia ama sec- X de edad- para 1.-12,,-ompa- - —jJH
Condessa de Toenntlns, 2° se- -i-tRFClSA-SE de uma boa ama iVlaclruelo 221. «B. 38.800 tsarbosa 102; Villa Isabel. X eg sem comproinissos, para tilna a uma sen bora e viverem pBEC .ISA-hE de un.a ama -e fl

liiustre do 1905, rua Cainerino P iei \ ;para casa do ftfmllia A LUGA-SE uma lavadelra ^cm.eio  48. 37..20 acompanbar uma fani.lia ao Rio juntas; para, tratar :1s 0 horas f; r-o„, i-r.a para um , .asal s< m iU¦1. 18, H7$l!10. ,1,. r-ittmeiSo-V rrni L»l8 Bar- Aengommadelra; A r. Haddock xjhECISA-SE de unia -riada -« .- Grande do ?ul; rua Lopes da <-ruz da iv.anha; a r. Hsta. « .1 <1, fllbos; a 1 ua < ¦¦rnelio 11. 2n Hhiio v£lM
bosa n. 82, prefeie-se de cor Lobo 437. (A. 41.325 P,,ortugueza para casa de pe- fcwtECISigSE de uma copeira^ 04- M-y.:. "L r.. 29. (A. 41 tm Chrl-tovain. .,4 41.16.) ,|H/a 41 cn? -• n up 11 a familia. car a ajudar servl- «ii rumadeii a para casii uc fa • •

; 1 in lion I un — At"6 30 do Setem- b,at,.t±^.. A LUGA-SE uma moga para 'l"g ^ Casa; r. Benjamin Con- mtlla, prefero-.se portugu.za; ira- pnEClSA-SB de uma pequena pilKt'lSA-SE de uma empreea- T>KLt;is A-SL ^ uma ^ia«a pa- M
f . Aro nrocede .a Pr.efcitu.ra ao lan- t^KECISA-SE de uma ama do I "ama uecca carlnhosa o de bom atant 49 caaa n, 2, Gloria. ta-se na praia do V lamengo 9S. X para olhar por uma menlna. x la para oasa de pouca tnmi- ' > • ; 0

camento dos impostos predial] do PV^o L ,fir liraaiea: na rua coniportamento; ft rua Paysandu -,anl ,A. 41.912 «A. 41.92M r. Benjamin Constant 24. lia para  -m ....... o s.-r- famllia. .|... du-ma no aluguel.
| licencas o territorial, para o ex- R1 ?¦ 'V caldivell 278 (A 39 961 n. 127. casa 18". (A. 41.418 7T 3s-°'° v!.;.,., que .lurma Sera: .1 r i-a- 4 rua dc .-. Clirlntoxam j«i. mm

ercieio de 1915 attendendo a re-   - -nRBCtSA-SE de uma menlna de pr.EclbA-SE de uma criada ——  io 9-1. solirado. iA. 11 "A- 11 - 4 -M^m
. cla.nacocs atd- 31 de Outubro. r»nirriSA-«B com Srgencla do 4 l.UGA-SE unm una sceca; na X 12 a 15 annos, para ama sec- X para?Casa de. familia; r. Santa pKLt. t-A-M. ,.e uma., empiega- . I ~ V.T-T-^TT— r" '

r • Convem, porlanto quo os pro- P amii lie leite que ten'ha Ar. Collna 10. (A. 41.Sol a. General Caldwell 240. bul;:a 5S (praca du Bandeiia). J .la ;Vi;a servicos domnsti. o», pKEUSA-M- de uma anru-tiia- ])UW !>A.-. da an,a n„ inn,. JM¦ m-ietarios e negoclantcs usem em „„ 'n,-\ m,,,p=, naira-se ——  (A. 41.990 tB 37 .00j r Barao do Bom l.cti An- X ,1(,,rn c copeira; na rua Bars.. ! X para s. rv.cos le\es. ma i. ha-
tempo ilos seus Illreltos. SiSi? . ?.,2 2Jir«r™nnln* \ ou« tl- A LUGA-SE uma moga para . —— daraliy. <b. ,|. ltapaglpe n. 191. (A. n.Si::;ves (•arja »2. Ss. ChrSstovam. pa; fl^l

&No 
inoz coi-1-.eute pagam-se ;.7,,,i!, ,in in«Mtiito^ Moil- Aservlijo doniestico em casa de T»pEC|gi.gB a0 uma boa arru- TJ1;EC!SA-SE de uma menlna — . ——;—; — — I ca se I.,soon IA. 41.4.1

npetias os Impostos que nao tem *SIS5?vS!io ^ rarioldii 187 panto famllia; 4 r. da Constltulgdo 58, P madeira que tenha pratica do X ],ara pequenos servigos, paga- pitH lJsA-M-. de uma j me.ii.ia -I>BEC1SA-SE .le una peqiiena ———---— ——— :«B•poca flxada. oori^o; ru:aWeppoIdi. 187 po to i . (A 41>255 -«¦; r»tJ sVd„ i! horas eni se e trata-se bem; na rua Ro- X ,lo 14 a 10 annos. pretn¦. 1 services -m casa de um pHKCISA-SK de iima.criada pa- - - H
; *•; dos bonds do UmMW. ' «• •¦»•'""'  r Ma?,,Sei de S. VI- drico Silva n. 20. 2' andar. »s- tenha alguma pratica de todo casal. na ru# ,.,,l;xt.lui n. XI, J ra todo o service menus co-i- fl

, PrnteMto de lelrdn — No carlo- =rrz„.,,. d<5 „ma l.on ama A LUGA-SE unia moca portu- "lame, 1 a • A 41.958 „ulna 11a rua da Assemble:. service de tasa de t^mUm; rua Ll0[af, .n. (A. 41.539 nbai; rua Visconde dedtauna 4U
rio do respectivo tabelliao, rua ?.«. "i2Sf„"2SPi5 A gueza. ipara arrumadeira ce»te 8"- t»«vea-  tB. 37.237 Faria 3S. Avemda Salvador de (A. 41.487 |fl

V 'Jo Hosarlo n. 57, solirado. aehani- 'p''*;- .. _|Rfn ,..,conte do copeira; trata-se na rua Nova -.-.1(p.ri.s\-se de lima emprega- s4.  IB. pT!j-:ciS^^E .1, 11 ma monina — — , , . f^B
i ¦ isss smorw*. 

;:r;i:5i^ mm**®flnucl Antonio &roi:eira c uma con- —^=1 A uuua-pjj# uma. mo«,a D1JS1,U . CTr. ,, iTinpi .lo ^ rii-ii-ovmi « \ 41.040 •, ,, 77— , t v 41 *io»;' ta de' 189$ verHieada contra Ca- Ara para aTrum^elra ^ coatu- -pRECISA-SE de uma criada pa- ! edu^aeao I—— pKhc 1»A-»L de uma menlna de «¦

jjjuuut SgW5*&% i8pswusmw: 1
f»«2?*Se as segulntes iasan 3. (A, 41.342 ™ifelsA.SK de .una copeira 4'r. General Cainara 333. prime nhar; ,,a rua Senador Kuzebio 9. ,g;ua • » ^ . „ u, r..u,;a«. de ref, r, rus de HXolhas: —. H n-^inindolM tiara casa de pe- rb andar. (A. 41.59- sobrado. 1 ^ j sua conduela. onlcnado 30$. naEscola Poly tech njca; Jn s t i tu to fj XMM^ A LUGA-SE uma lavadelra o on- famllia:^r^ Barao dc Mes- lr-~ Z7Z~7 i, vct"Jr""u—,vin,n T)BECISA-SE de uma boa -cria- ! rua Paulino, .Fernandca r» 5, Bo la- MBKaclonal do Muslca; Eecola Su- ||f<aWRy Agommadolra de lustro: A rua )!"??" r0C \ndarahy. (A. 41.978 pREU&A-bE do uma mulhcr Jt pRVA IbA-hL dc ama t:lada J[ passai a ferro|fo«o. tA- ^1--GG BB
perlor de Affricultura; Museu, Wpffl | CWABMK Famni 20 e uma arriimadeira. quita Anuaran> x mela edade. sem compromis- 1 branca, viuva ou solteira. que nJais s^rllcok leves; que trasa HKseola 1» de Movembro e Casa (A. 41 .387 x%r»pciSA-.SE de uma menina 3os. para poder dormir sempre durma no alupol. para . -,fL.rcnejas e durma no alu- HRECl^A-SB do uma menlna ou fl
tie Deteneuo. J|W •  Pati i l annos para tomar con- no alusuel. que entendaMe ser- nos servajos domestlcos de um ^ , rdenXj ? 

"a rua Hu-. i moca cariniiosa paira ama see SjfOr A LUGA-SE uma lavadelra 6 t"7 Je iinii Jriam;a; prefere-se vigos domesticos o saiba pontear cas;U 0,-,m Uma crianqa. ua tra- <oidinati a^ 41,-- ea; rua Miguel de Frias 69 MCnlxn dr Aiuortlnavfio Pa- a LUGA-SE uma moqa portu- AenB:ommadelra. no lal'^9 A? 'bra««llelra* r Visconde da Gavea ro1n!>iljt^raULrt.(1 t«nt«i ^ vessa do fceieno n. hol)^do. __ .— (A. 4l.iS.»
?am-so. do! '"IB .13 a 17. das 10 Agueza para lavadelra. copel- Illo Comprido n. 14. (A. 41.704 1™^?' '* (A. 41.9S8 wtn**W. -'?tronte ft rua ;da Miude. crde- t>rec1sa.sb ac oma criada flfts 14 boras, os inros daa apoli- ra amima<leira ou niesmo cozi- —"  ,i,?. q h\2 h™,Li ! ? 41 i,0.; 1,0 J .0}000 lb -i . ,)0,.tU(-ueza parti to io b ser- 1 >REC1S.'.-SE na ru* Sena,lor fl

?i:'s ST' 
r"a T».'*Si.SS! teFffiSiiK6Uir»S!8SK iEfiE9*JS;!S?«SS«% 2S~%2fASSrS.SS^ ft. SVSAi 

"•!.'%» .su. 1

KT1... |S«HSSS9S(« =S "l°':" 
zIpede malas lioje pelos sogrulnies copeira; A rua D. Car®"n^735Jc A ™^de'l TIUECISA-SE de um pequeno apresentar: ft. r. Bento Lisboa ——— . pUECISA-SE de uma ama (A. 41 .329 ¦

paquetes: (B. J7.9bb ^Vza para qualquor aervlgo de ^ uc i i i¦ ! 14s (A 4160s T)UEC1SA-SK de uma menina. 1 se?oa que tt uha pratica ¦, , 44La Bretagrne". para Dakar r7—— ca»a de famllia ou de uma ae- *- 'P^-casa d® -Jo* ^ branca, para pequenos servi- mais servl^os. or Tenado 40$; a T>RECISA-SE de uma menina de ¦
It .- - (Europa, via Ijisboa, recebendo A LIGA-SL uma lavadeua o en- nhora s6. tem uma crlanQa. de nlda I asaos J-, . • T)llECIf>A-SE de uma boa lava- qos em easa de familia estran- ru;i j>. Marciana IT. Botafogo. io a l annos para ** rvi,*o^ H
i'-vImpressos atd fis. 8 lioras, 'cartas xxgonvmadclra ou uma tres anpos; nuem Pr®p-lsar dIrl- .  '—II— *• deira e enpommadeira para peira; travessa da Xatlvidade -L <A. 41.869 i leve*s. pasra-R*' 10$: k rua Ja1 ( - g jara o extoribr da Hepubllea att deira o copeira; na rua do Cattete .ia-se ft r. Msconde Silva «. 10. ~BClsA.SB de uina ama 8CC. Clvaa de familia; na rua das La'-ls0 andar! (A.41.214 

|_ | trir. u. i>0. Botafopo. A 41
i is 7. , IM n. 27. tB- Botafogo. (A. 41.861 pu^J&A oa ue^ m « 77. pa. ranjelras n. 350. (B. 38.446 pRECISA-SE de uma copeira e| . , JM7 -Itassucfi", para Victoria, Ba- ~ • ¦ —- -¦ ¦ ^ „tc?' iitoSo (\ 42.130 —— T>KECISA-SE de uma moca 1 arrumadeira. de 14 a 16 an- , *llREC^.\-SL d5 uma criada jMtila, Macel6 e Recife, recebenuo A LUGA-SL uma P°rt"" A«JH? ?F j in .wi ba-ac 30$000. T>RECISA-SE de uma criada 1 branca para todo 0 serviqo nos; ^ rua de .S. Cliristovam 296. i- para todo o a-rviqo em > »

impressos at6 As 5 horas. carta* "gueza, do condueta ananqada, ^anrtos do idadt, para ama see- .^K criada ua- aflancada, para um casal de do pequena familia paga-se bom (A. 41.SS6 de uma pequena familia; pac-»- «•

I .' «JSSS&°4BUw,"-mh*M' 1 '<«• ">.198 AUM*«! W> wm- «r. IV. U0. S. »¦ *¦ mJLi'i, .a. ~.l«u «_JSSSS ®>!?V:^l?ium' J. 
"... -««i.'l9B

i 

impressos at« fts It boras, cartas —j——— Agueza para o trivia1, ama sec- -jjhECISA-SE de uma criada i» para ama secca; r. Antonio —— X „ara to.b. o s«i .-•jjKM
?arao estprlor .ia "epubllcsi ate AWQA-bB »n» i .oca portu- ea oa hrrumadelra. ft rua Paula "WlSA-SB de uma criada i l»ara tolo o service domesti- dos Santos 40. Fabric*. ,B.3S.337 1>K,„,;1.SA-SE de uma empre- cozinbar. e uma pa*a cozinnar:
f?A." « objectos para registrar ^Lguoxa. para laxar¦ e engom Mattes 5. iA. 41.401 paa®a "odo o ser- «o e que durma em casa; trata- ——; 1 gada moqa e solteiua para r. das Dor,-s r.n. Todo. santna. ¦

Amanhk- ' <A- 41 A L1M3A.SE uma mocinha nara vico de pequena famllia; r. Sfto so na rua S. Leopoldo 366 pRECl^A-SL de uma mo^a Para todo o serviqo dc pequena fami- :   < A.4l .af S B
^feriedrieb August- pa- TLT^V 8E um> menlna portul ^ ^ « Chriatovam 50. tB. 34.,S3 iZLJili4 ^«tecTSA.-4n ,U uina^ Ira Ba4ila e Europa via EUiboa. A LbGA-SE uma menlna portu dlo 15i>, quaito 3. (A. 41 .too __ emprega- 1>REC1SA-SE dc uma rapariga E. Novo. tit. 38.932 I „ara 's . de pequena taml'ia ¦

^ 
I

. 
"»••*? rC*'8t7 

ALUGA.se uma mofa pert.,- * 
' '¦ 

P^^^^^^'i^'m^aJal'. it pBECISA-SK de "uma mocmha pl^T.-sE de uml~7p. ra j fl
| 
A«;|gaH ves; rua Formosa 174 Ij^n^ . -a: „,a ^ 1 

^ as., ., ^Uj ¦
|>wj fa ft horas, cartas para o wxie- 80, barbelro. tA. 41.17J n. 107. 4A. 41.711 n. ie. t.-». -"' —¦

Redactor-chefe — Dr. FERNANDO MENDES DE ALMEIDA

ElO DE JANEIRO — DOMINOO. 12 fg .JULHO DE M

I.>ltECI.SA-riE de uma empregaix- da que durma no alugual paratodo o «ervíço de pequena famt-lia. nfo se iiiior para dias. qua*eja limpa .• ,^em ••impromlasoa;r. Senhor de MattoslnhoK 29;pa««»-«•* 30*0í® (It .48.891
píiECI.-.H -áE do uma criadílpa.u todo o servlqo do urn ca-sal; r. SanfAtina 1 % I IB 13.577,
T>UE0í.SA-SE de urna criadapara todo o. serviço em casade farnllía.; r. Cardoso Marinho>1. 21 caea -'. avernda. (B 38.57*
pREClHA-KE de uma emprega-'ia i.-ara todo o aervbjo da«.«-Ha de pfjuena íamilta. preqq*- >f, i. Main Lacerda 39. cana,i> '. .Efta';io de 84. «Í'í .Itf.utiJ
"f.iHECI.SA .;HE de uma menina/1 j"i.a t i.riar conta de umacrian«>'i . S. jv i ro 11>8. < B .5f»0
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CONCURSO
PARA TODOS

Ia Série 3
1° SORTEIO 8

A LUGA-SE uma moqa portu-í^-gueza para copolra ^ arruma-delra; rua da Gamboa 28-5.(B. 3S.177
A LUGA-SE uma criada do cor,•"¦«om urn lilho dc tre.s -mezes,d« toda a eonllança, por pequenoordenado; rua General Caldwelln. 189. (B. 38.160
A LUGA-SE uma moca para ar-¦^•rumadeira ou copfcira; na ruado Cattete n. 181. (A. '11.154
A LUGA-SE uma moça portu-"•gueza para copolra ou arru-madeira; & l\ D. Mlnervlna n. 23.

(A. 41.107
ALUGA-SE uma moca portu-gueza para copeira e arruma-clclra, para casa de tratamento;rua de S. Pedro 270. (A. 41.111

A LUGA-SE uma lavadelra e«^•engommadeira de lustro, pa-ra tratar ft rua das Laranjeiras,n. 45, quarto 15. (A. 11.119
A LUGA-SE unia lavadelra e en--xH-gommadoira; r. Barão de Itavpagi-pe 339. (A.41.091

de uma criada*serviço que dur»i. Souza Francobel. (A 41. >70
ECISA-SE útí umae 14 anoioa para arn;a Alfandesa 114. 2' 1

A LUGA-SE uma moça portu-*^*-guoza chegada ha pouco, pa-ra arrumadelra ou ama' secca; á
rua Santo Ohristo 100, casa 3.(A. 42.004

A'LUGÃ^1-SE duas moças paracopei rhs arrumadelras on
amas seccas; na rua Frei Cane-ca n. 67, sobrado. (A. 12.120

ALUGA-SE uma moca com pra-tlca de copeira e arrumadel-ra; r. Barão de Petropòlls 58,
antigo. (B. 88.807

A LUGA-SE uma moca, para la-vadei ra; na r. Alice 192.
(A. 42.004

cuitTAit I-; coiii.BccHiyÃw uma perfeitad.-ija: ã rua
(B.38.665

pREClHA-SK uma moqa por- pJtECISA-SE d«.- uma boa em-tugueza-para copeira e arru- J- pregada para todo o serviçomadeira; á rua Bella de S. João de casa de quatro pessoas; i»
n. 90. S. Christovam. (B. 37.991 Estrada de Maria Angu' 319. es-ta<;Do de Olaria, paga-se bem.
PRECISA-SE de uma lavadelra; (B. 37.SS2na r. Jockey Club 277.(B. 38.827 pitECISA-SE dc uma pequenax de 14 a 3 6 anno> para todo
PRECISA-SE de uma rapariga serviço em casa de pequena f««-

prira todos os serviços de pe- milia; á r. Gonçalves Diaw 60,
quena família; rua do Riachuelo 2o andar. tO. 37.830
417, loja. (A. 41 .927 "OREC1SA-SE '!<¦ uma ama nec-
piTECISA-SE d.- uma lavadeii*a x < a: ã rua Conselheiro Pereirae engornmadeira, paga-se bem; Franco 139. (B. 37.817rua Flack 133, estação do Ria-elluelo . IA. 41.992 JJRECIr-A-SE de uma criada de— j i jia :ionalidad»-; allemã eu in-
PRECISA-SE d» uma pequena I gleza para serviços lev> s. em ca-

para copeira; â. rua Haddoclc 1 sa de •família; trata-se á r. Alice
Lobo n. 283. ÍB. 37.904 n. 23. Laranjeira?. «B. 37.848

'ISA-SE de uma bora e engornmadeira'aneca 297, .-oi'. (A.
¦ uma senhora deara todo n servi-
pequena família#*

AI.UGA-SE uma criada para to
do o serviço, menos lavar

tatar ã r. Cassiano n. 22, casl
nha n. 5. (A. 42.161

A LUGA-SE uma moça portu--xA-gueza para arrumadelra epassar roupa a ferro ou concer-tar; rua de S. Mauner 25, Bota-fogo. (B. 38.053
A LUGA-SE uma moça portu-gueza, para arrumadelra oucopeira, do toda a conílança; ruaD. Pollxcna 76, casa 1. Botafogo.(B. *38.039

ALUGA-SE uma mocinha portu-gueza, chegada ha pouco, pa-ra ama secca ou serviços leves;trata-se na rua Cabucu' n. 98.estação do Meyer. (B. 38.036

ALUGA-SE uma linda lavadei-
ra e engornmadeira para pen-são. hotel ou casa de família, euma moça para copeira. arruma-delra ou para lavar o passar; nar. do Catiete 254. loja. (B. 38.048

de uma raparigai« domésticos; ruaÍB. 38.619.

NO ESTADO DO
;il de uma criada pa<-<-cca e arrumadelra,m; rua do Hospio»#(fí. 38.61»

' t P. ECJ SA -SE Ue 1L qu«i saiba laviu* i
jUP tlê boas informa•e boni ordeiiado; iua do Ouvidor n. 3 7

E dc uma mocinha

A LUGA-SE uma senhora paracopeira ou arrumadelra, com
pratica, para casa de. família; nar. Santa Clara 100; Copacabana.(A. 41.588

A LUGA-SE uma moça para to-¦":do u serviço- de um casal >em111 lios ou arrumadelra, portu-gueza, com muito pouco tempodc Brasil; rua de SanfAnna 154.
casa 7. (A. 41.699

A LÜGA-SE uma mocinha por-tugueza de 12 aniios. paraserviços leves; em casa de fami-
lia de confiança; r. da Passa-
geni 66. (A 41.556

A LUGA-SE moça para eo-
pelra ou Aai:riimadeira; r. Ba-

rfio de S. Fellx 208. sob.( A 41.332

E de uma criada1lr c cozinhar parani fjllios; travessaCachamby. Meyer.
pRECISA-SE-de uma -moça. paraA arruinadtslra « outros svrvi-qos domestlcoá. em uma pequenaí-asa tit« «i'uas pessoas estrangei-ras; á travessa Munir. Barreto 31.entrada pela rua D. Carlota. Be-tafogo. (A. 41.711

ORISCISA-SE de umaarrumadeira. at^ »'edado: r. Bella dc SAndaraivy ('• randc.
pREClA ra i1
portugutovam .Aluga-se unia moça portu-

gueza para arrumadelra paracasa de família dc tratamento;
òWiAjicta aflanqada; trata-se na
r. Rodrigo oiiVã* -10. 1' .r.ndar. ERECISA-SE dc uma ama sec«ca de 8 a 9 a unos. na rua Vis-

conde de liauna n. 283. (A41401RECISA-SE.dc uma menili' a 14 annos para se'es de um casal, prefere-:•; á rua Uruguáyana 137. .

,-sj.; ae pinvr .ifiiir .> *
v. ilida Isabel de Pinh>Voluntários da Patrii(A. -Í1.7-:SERVIÇO DOMESTICC T>IMCCISA -S#5* v-V uma boa e adi-X Va lava-leüu e engW.Tçiiadcirsactlva lavadeira e e"goinn»iAftí;^-para roupa de crlápcas e tratardas mesmas; Cosníe Velho n. 21.Águas Férreas. (A. 41.430

A-SE de uma lavadeirangomme c lustre, paratratamento que tragacondu.-ta e more no ala-
praia de Botafogo 422.<C. 36.479 I>RECISA-SE de uma cilada P*ra todo serviço em casa de p»quena família; á r. Pedro Amirico 3 18. (A 41. 4<piiLClSA-SE de uma moça d>A 14 a 15 annos. para tomar conta de uma menina •• mais servi-

ços leve--; á rua Presidente Barroso 140. (A. 41.76:
P R ECIS A -SE d»» uma criada paA j-a lodo o serviço de um ca-sal que durma no aluguel: á ruadas Laranjeiras • 172. casa 2.

pRECISA-A arrumarroupa de ciLaranjeiras\ LUGA-SE uma moca portu-
gueza para arrumadeira, co-

pelra ou ama secca; na rua Ba-
rào de 9. Felix n. 87. (A41412

i LUGA-SE uma moça portu--íXgueza para copeira ou arru-
madeira, com bastante pratica,4 ladeira da Conceição 00. sübra-
do. (A. 41.3.13

A LUGA-SE uma lavadeira e
xxengommadeira; ã r. Haddock
Lobo 437. - <A. 41.32u
\ LUGA-SE uma moça paraAama secca carinhosa e de bom

comportamento; ft rua Paysandu
li. 127. casa 18. (A. 41.418

LUGA-SE uma ama secca; na
r. Colina 10. (A. 41.251

V LUGA-SE uma moça paraXxservlço doméstico em casa de
família; ft r. da Constituição 50,
casinha 41. (A 41 .«.oS

A LUGA-SE uma moca portu-/I gueza, ipara arrumadeira o
copeira; trata-se na rua Nova
de S. Leopoldo n. 68. casa n. 4.

TJRECISA-SE de uma perfeitaJL ama secca para lidar com uma
criança de peito; para tratar_a
a Figueira 35. estação de .sao
Francisco Xavier. <B." 3S.80u

BREC1SA-SE de uma menina de
12 a 15 annos, para tomar con-

ta de uma criança; não se faz
questão de côr; trata-se na r. ao
Rlaclruelo 221. (B. 38.800

11ECISA-SE de uma '®a
portugueza para casa de pe-

quena família, para ajudar servi-
ços de casa; r. Bonjamin Con-
stant 49, casa n. 2, Gloria.

REClSA-SE de uma rapariga
até 15 annos para tratar de

ia criatv;a de doas annos. pa--so -C$000. na rua do Riachuc-
n. 317. (A. 11.417

pRECISA-SE dc umaA companhia para um t.filhos; íi rua Cornelio nChristovam. 1

iRECISA-SE de uma menina d<
12 a 15 annos, para aina sec

; r. General Caldwell 240. vi-.' I.s-A-.M-., de uma arrumadeirã o copeira; na rua Ba''A<ltapaglpe n. 191. (A. 41.SI

E11Í5CISA-SE de uma arruma-
ueira ou ama secca; rua de

Catumby 67. <R 38.7*60

EREClSA-SE de uma moça do
côr branca, de boa edu-eaeão,de 15 a 16 annos. para serviços

leves, em casa do família seria;
ir. General Câmara 333. primei-rb andar. (A. 41-59'*
pRECISA-SE de uma mulher de•A meia edade, se.ni eompromis-
Sos, para poder dormir sempre
no aluguel, que entenda fcde ser-vlqos domésticos e saiba pontearroupa; tratar de crianças e seja
padente. Para tratar atô fts 2
horas da tarde: ã r. Alzira Bran-dão 9 (Coi\de Bomtlm). (A. 41.606
pitECISA-SE de uma perfeita-*- lavadelra e engornmadeira deroupa dc homem e senhora nãoestando em condições 6 lnutll seapresentar; ft r. Bento Lisboan. 14S. (A. 41.608
"1JREC1SA-SE de uma boa lava-delra e engornmadeira paracasa de familia: na rua das La-
ranjeiras n. 350. (B. 3S.446
¦píRECISA-SE de uma criadaA afiançada, para um casal detratamento e para todo o servi-co; informa-se na rua da Lapan. 95. (B. 3S.451
pREClsÃ-siT de uma criada

para tolo o serviço domestl-i-o e que durma em casa; trata-se na rua S. Leopoldo 366.

PRECISA-SE de uma lavadeirae engornmadeira para lavar•fóra; rua Francisco Eugênio 335
S. Christovam. «.A. 41.049
pRECISA-SE de uma criada pa-A ra todo o serviço, menos cozi-
nhar; na rua Senador Euzebio 92.
sobrado. > B. 3S.21-5
PRECISA-SE de uma criada

branca, viuva ou solte ra, quedurma no aluguel, para ajudar
nos serviços domésticos de um
casal com uma crianqa. na tra-
vessa do Sereno n. 23. sobrado,
defronte 4 rua da Haa.le; or.le-
nado 40$ a õOMOp. tB 38,24,1.

:v o engnfermeira,mi t o Lisboí

I3REC1SA-SE de uma empregada
para arrumar quantos e pon-tear roupas, que dê referi nelas de.

sua eondueta. ordenado 30$. na
rua Paulino .Fernandes 55, Bota-
folio. 'A. 11.200
Ti REClSA-SE de unia nieiilna ouA moqa carinhosa para ama sec-
ca; á rua Miguel de Frias G9.

de uma boa cria-
passar a ferro

s leves; que tratta
s e durma no alu-45$. na rua Hu-

(A. 41.S77
ITUECISA-SE lie uma criadaI portugueza para todo o ser- 1>REC1SA-SE na rua Senador
viço em casa dc pequena familia. A Furtado u. 139 (das 8 noras
menos para cozinhar, trata-se á ãs 1 da tarde) de uma cria«ia
rua Nazario 7 S. Francisco Xa- i para arranjos de quarto ,, .|IU!
vier. (A. 41 .>5*1 \ durma no aluguel, dando nror-

— j niaçõcs a seu respeito.
1JREClSA-SE de uma t>ott ama «A. 41.3.9A se?ca que tenha pratica ,mais serviços, ordenado 40$; ã pRECISA-SE de uma menina de
rua D. Marciana 17. Botafogo. X iõ a • annos para ».-rvi.><>«

1.4. 41.809 I leves. paca-*e 10$; 4 rua da ala-
I triz li. 50. Botafogo. «A- 41 '-4

T)RECISA-SE de uma copeira e -A arrumadelra do 14 a 16 an- , pRECtS..\-^E dç uma criada
nos; ft rua de S. Christovam -96. A para todo o serviço em ens*

<A. 41.SN0 de uma píquena família-, pacn- e
... 30$; ft r. S. Christovam n. 274

pREClSA-9E de uma empre- (/ '
A i-ada para todo o serviço; rua * General Cantara 11 95. (B. 38.917 "l>RECISA«SE de um;A para iodo •> set v
BRECÍSA-SE de uma empre- cozinhar, e uma pa**:

gada moça e solteira para r. «la? Dores v»3. Todo;
todo o serviço de pequena fami- Jlia e uue durma o omprego; ü -—xr~
rua Barão do B* • i Retiro 11**,E. Novo. (B. 3S. 90^

ama moqa pa-de crianças e
S. Luiz Oon-

iB.3S.298
REClSA-SE de uma menina,
branca, para pequenos servi-

s em casa de familia est ran-
ira: travessa da Xatividade '-1
andar. (A. 41.214

PRECISA-SE de uma moqa
branca para todo o serviqo

do pequena familia paga-se bom
ordenado; Avenida Salvador de
S4 170. ÉStacio dc SA. 4B.3S.3j0

BREClSA-SE ile uma mocinha
para ama secca;. r. Antônio

dos Santos 40, Fabrica. (B.3S.337

PRECISA-SE de uma moça paraama secca; r. Dl*. Agra 22.
Coqueiros, Catumby. <B. 83.336

a criada
;at menosç'ozinnar;o« Sa ntof.
IA.41.iJi

ítma. criada
juena tamPlar?a Harmonia*asa do ííHipl"fs\. 41 011

pRECISA-SE dc uma rapariga
para todo o serviço, em casado pequena familia; na rua Ma-chado Coelho n. 60. (. 3S.482

;E na rua AxslsCar
A, Piedade de tuna• cama e mesa • \*%IA. 41.«1?

1C1SA-SE de uma menina deannos. para serviços !e-rua Formosa 174.

ED
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ITREGISA-SE tio unia rapariga¦ de 15 nnnos para o «orvnjo*ie ?uin «casal; A rua da Anur.culu 25!», sobrado, (B. 38.027
flSffiej•*• gada

II ECISA-SE do uma ompre- i»«a tia
pura todo o serviço em

\ LUGa-se uma cozinheira: nar. Colina ic. (A, 41 ÍMÃ
ALUGA-SE «uma cozinheira pa-¦**• ra o trivial, dormindo fArn:Alfândega 21-. (A. 12.10$

rasa do Xim casal; A rua Porei:aRunos 21 íi. (A. 42.UUl A I.UOA-SK uma <perí<¦y nh eira portuguVza, i
JlDTt ECISA-SE do uma orlada; A,rua Bella do S. João 2511, ca-ati 1S. — S, Clirlstovam.(A. 12.00;.
"ID Vi ECISA-SE de uma lavadç'-•*• ra; na travessa -do Torre» 19

'feita cozi-
pura canajtumllia estrangeira; na ladel- Jra .1 uAo iiomem 10. (A. 42.0M1 .

/\ LUÜA-8E uma perfeita cozi • j-*• •- .u ir.-i «lo forno o fogão, ipor-tuguc/.a, com ' pratica «ic pt n^;"u»ou iíi^i cuniinorcinl, ã rua Ma-
(liua do ltlachuoio).

vcchftl Pio ri a no ^2, r
(A. i2.or.ii -

andar.(A . *12.011

d;(pTtEClSA-SE de uma criada>!*- ladeira do Castello 7. lo'a.
(A, 42.072

.FÍTMíECISA-SE de uma menina'»*• do 10 a lü a unos. para amacocou o serviços leves; na ruaÀífoivso Penna 10r». easa 1). —
ATllln lgncis. (II. xs.ims
T.>UECnSA-SE d« uma errada~ Para casal tem fllhos. na ruaXllncliuelo 109, quarto (15. ÍIS SM» 1

A LUC3A-.S12 uin bom cozinheiroViliam:aOo. para forno e fogílo.mansos v sobremesas, trata-se úrua Maranguupe 31 sobta»U». -••• !'.l (A. -1J.0I0
A LUftA-SE uma senhora por- I•*»• luxuosa para * coziulittr , coin 

TIUECISA-SE de uma boa cozi»J- nheira <do trivial; rt rua llarAode Ubft Ml, transversal a tiolluddoek Lobo, (A. ll.LT.S
E)RECISA*SK do uma cw.lnhol-ra; na travessa Souza I lautasn. 21, S. Francisco Xavier.

(A. U.2Í.2
IJttECIS.A-SE de uma cozinhei-1 ra. (piu durma no aluguel,•para ca^a de pequena família;Senador I>anlas OS. (A.ll.f»f»:i

IA-SE de uma emprega-ra cozinhar o lavar e al-uns sorvh;»is leves para «luaspessoas para tratar das 7 om dl-ante; na rua Voluntários da l'a-iria n. G4. (A. 11.755
1'HiEClSA-SE do uma cozinhei-ra o mais servidos; na ruaDias da Cruz n. 1D5. Meyor.

(A. 11 7u;i

1 UlEOlSAda pari

¦| HUiCl.SA-SWI português?

"J UtEOlSA-SE>*- copei ras. nina

baMaute pratica.<r.'hrlslo ilU>, cjie>a 3 IA. Sant.4 2 001
A l.l.tiA'SK orna perfeita cozi-x nncira para forno o fogAo.coí:* na&tantc i»ratlca do o.mim'io

(TUlEClSA-SE de urna lavadei--1- ra: A. rua Magalhfu-s Couto fi, !«\sta'Çiio do Aleyur (B. US.SG>

con*; «'a.vtanio i»ratlca de pou.-ftoou eommervio. c portngue/.a o díta Cotulucla r tl.i Constitui-n11 '•»!. 1" amlar, ijuarto n . IH(r».
I íllllCI^A-SM (I

MXK1CCISA-SE do unia pouuenade 10 a 12 annos de edaile. .na-l*a ama seoea do tuna erían«;a detrês mezes; r. Monte Ait-«r,- ;:<j
_ ___ (A i - 11>:»
rj>Lvl«'ClSA-SE de unia t»oa a-rru-madeira que durma no alu-jcuol; r. S. Clirlstovam 550.

(A. 12.1M
[OflECISA-SE do urna criada que.**• saiba arrumar quartos o oo-
pèirar; r. do Rlacliuelu 202.

(A. 12.1 SI
de uma lavadei-para lavar, eiignininar «.• ar-rumar; travessa Francisco Mura-torr 57. e quem nAo estiver nascondições nfto se apresente.(13. ::s. :«:IJ

urna cozinhei-i v i- o Um ma 110 eui-Liai Ao do Itapaiçlpe
(A 11.210

1 HíKCiíSA-SK o.• alba lavar ' que
q urlo v

urna criadaCo lnliar helunna «u» aluguel, S. Chris-a r. líolla tle S. João S».U'..2.*.s5i;
ira

T>UECISA-SE ile uma boa cozi-•*- ribeira, que auja pessoa debom cum|)ortanieuto# a rua Con-de vle iJoiutim 057. (A. -11.712
T>UECISa-.se de uma cozlnhcl-ra paca urna pequena pensão;Pedro 311. botequim.ile

(A. 11 MS
T> riEClSA-SW de uma boa•L /.inneira |>ara casal. f\res Cabral 01. Laranjeiras

(A.
Soa-

•11 .SOO
"IJKECISa-SE de uma cozinhei-¦*- ra para casa de pequena fa-nillta. a r. General Caldwell 202,ou 200 Avenida (A. 41.SS7

T>UECIHA-8W de um rapaz -de1 II a 10 annos, para vopelrocm casa do família; Avenldu Oo-mês Krolro 130 A, pru<;u \b»s Lio*verniuloreti. (.\. 13. tOí!
de Um .pequenodo 12 a M annospara sorvieow do casa do família;A r. itO I! íi-'imilii 8I(P. (A 112511THtEOlSA-SE do um eopeiro ;•* no beeo do Império 20, Lapa.—• Luclo dos Santos. (|t, HS.811
de cozinheiras,« seecas, lava-delras. mocinhas o meninos; narua Cl onerai Ca nutra 121, sobra-do, fitmiosí. (A. rj.onii

ETtECfSA-SE da um rapaz paratodo o hc» vi(;o; l'eu«i\o Navar-ro. praga da üopublleii 2S9; aólir.(.V. 43.,17S
TIUECLSA-SK de uni rai>azlnho'1 paiu serviços domésticos; ruados inválidos 21. (A. 12.171
T>UECISA-S1:} de um servento1 para pharniaela; r. S. LuizCIonznKM 1.1(5. IA. 42.1C.1
I>UECISA-SE de um eopolro deboa conducta; na Avenida Rioli ranço 10, 2" andar. tl?. US.Ofu

B^líí®iíi!Ol';-ÍK hoiii lavndolràV.'ua r. Álvaro de Azevedo LIS,caluçfto do Meyer. (A, 41.082
lo um ofllclnl dolonha mau h lua,

por peça; rua Senador Dantas fis.(A. 11.021
I »u t:i msa-si-:culpas, que

ptlEClSA-SraTI n I uni Mil

ih;ecisa-se de•1- 12 a 14 annos, um rapaz >re
Pflijg fcrvlijosdomésticos e recados, conhe-cendo bem as ruas da cidade eque abone sua conducta; rua Sa-cliet 12. 2o andar. (A. 3K.975

|)tiEClSA SE do uma eowfithei uc1 ra, A Avonitla Maracanã 720. ! ntiel 29Uí. . S90 |

1DR1CC1SA-.se tle uma per.JeitaA cozinheira do trivial para ca-de família, ú r. Passos Ma-(A. 41.890

fpR EClSA-SEra para lava
Wf

ICTSA-sn de urna cozinheira;rua i\li\ru e Parros n 1SS.(11 37. SOI
Tlf:ECISA Si; ilo uma cozinheirajjara casa de pequena família.prdorye mela cilade-. d?. ruaSt l

1IRKC1SA-SE em casa de Canil--1- Ha de uma boa cozinheira, Ars; silva Alanucl SS. (.A. 41 737

PRECISA-SE de uni copelro de12 a 10 annos o que durmano aluguel; Avenida Gomes Frei-ro OS. 2o aVHlar. (B. 38.99»

pn ECISA-SE*• ra na rua de unia cozinhei-Adelaide n. 21S.(ponto dos bonds do Lins de Vas-concelloá.) (A. 41.803

PRECISA-SE de uni copelro doconfiança, pa a casa de fami-lia de tratamento; A praia tioElanieugo 350.
PUECIiíA-SK de um menino

para servfçoB leves de uniacasa de tamilia; na rua llone-dlctlnos 1. (B. 39.010

1 | >RECláA-SE de uma porfclta-*• c.i/.inli. Jra riu forno t- foéjão; AfpRECISA-SE de uma ama soe-*;"• »e 11 0 14 H,,".us: l>r,«f>Te- J. ., itóiWi.-'lc I-íiIjo n. 21»<se branca; tia rua Machado de /pAwi« n. 12. Catlete. (A. 42.1H3  1_ r.oss
Viiiweic* orT i r>PECÍíA-SE do utna cozinhei-l|jUEHSA-hE de urna. criada pa- JL .... ,... r, p.U- ra todg o iovvu;,,. d r. Tho- ffi, V,' -e «Soutríiu Coelho 63, casa 1 Akluia  1 "b'1 ?Ê 11'7,' ¦ »- „...Camplsta. (,E. ^í.líS, 1 '

do3S. 4??.
[l^TiEGISA-SE de uma oinprda para todo o serviço; rBinado Sli, loja. (U. aS
pRE OI S A - S E do uma mocinhade 11 a 15 annos, para amasfecca de um menino de cineojuezes; paga-se 20$; casa de umcasal; na rua Gonçalves Dias ;

(A. 12.107

i pRECISA-SE de uma boa cozi-pr ga- • x nheira anaelada. para (luasa rua do fiezonde 101,pessoassobru»lu 115

(ORECISA-SE de uma criadachegada da Europa ha pouco,ma rua do Hospício -.7.
(15. 30.054

de uma moça pa-

pt\ECISA-SE de uma cozinhei--1- ra para casa de commerclo;entrada As 0 horas da maniul e4»ahida As 8 da noite; ordenado50|, travessa dos Pastos 3l. Man.gue. (n. 2S.t»72
pRECISA-SE de urna porfoitacozinheira de forno e foguo,que lavo alguma roupa, multolimpa, para easa de pequena fa-militt dt- tratamento; exlgem-seboa^ informações e que durma

pRECISA-SE de um moço de 14 '
a 10 annos de ednde, que sal-i ba cozinhar e trabalhar a.guma

| eousa em botequim, na rua deS. Ohristovam 410, das 7 As 9horas da manhã tA. 42.114
pRECISA-SE de urna cozinhei--*• ra. na rua Visconde de Itaunan. 21, ofiicina. (P. 38.054
pilECISA-SE de um cozinheiroou ecAlnhoira do forno e fo-gão. na rua Moura Brito 42.(B. "S.024

(A. 41.Mii! T»RBCISA-SE do um rapazinho i de 14 a 10 annos, para aju-

do agentes pnrn aEraiiceza. A ruadas Luraujelran 408; tôm que serdovldameiihj nflnnçiulos por pes-e«oas Idôneas. (1). 3?.SOO
pRECISA-SE «lo utn pequenopara vender balas; fi r. Eran-cisco Manuel 33. ostaçAo do Sam-
paio. (II, 37,805
IIP EClSA-SE do um pequenocom alguma pratica do boto-
quem; A rua General Pedra 100.

(H. 37.009

rpiiRcip.ág do
r (olro: A rua Hoiiadocu, 511. padnrlu. (U.

um lCnneic A I.UC1A SKEuzobln ! ^ por 80$ na'rua t.leitorllllld Ix.ll

llltKCISA-Kl'i do |imn nitiiüi pn-1 nolaroffo n.ra aprod z do chn, - ,»!>«•nliora; prefere-se npt^us ilo se-oom alKiimnna ,

«t.iúufns A pHÔSí-sb a Rn do homuiiu
ral Pedra ^•L-2ll,^2l!l o 245, om prudlon nò-

«11.012 11. liii/cn«,i"..;"l, lih chrtVÒM .¦«- vos, 011 anniuun.n iih ohav|| nu-
Bufo no 111 O iriln-Hc ffit ínWIH do I11" Mu p|»?»tflro «Ia Iíhoo a Al-i IUU ao o yuui »loniA no 217 o traia-Ho A rua do1 Ouvidor lüJ, cijlii o Sr. .1 iltlil»Acp. (A. 10.ÍM A IillCIA.M-SIÍ uniu rtaIa. (Ui íruM-

pratica, nio lauto ordenado: na i -* Vle ,, aposentou inoblliados.•asa do elmpóos A rua OoiiQalvoH I eoin jardim "do recreio o luz elo-(A. 'lí.187 iitcl|h, (lü Cllf a I20Í. nflDsrI.Uas II, au A,
tun rapaz com {i do pasta; run.(A. 42.17!)

¦JUIHCISA-HK doA pfntlc.i de cas.Silva J anil mi ia
pUECISA-SE de um meio of-Melai entalhador; rua de SAo

sã o. querondo; A rua Silva
llllitl 1011 "

Ma-

A I.IJOA-HIO*Vduas saias, dons quaiios. ter
<B. i:v-07S

.sobrado com
U.lilO». tbtinhoiro;

A irao.@E•^•VHenllofa um."ó; iiuacto a (iiniiv, do Hospício<n,- ;i7,iva

1'e.lco ato. i. li. íl.SMüj
piíKOlSA-SM do um1 dor; na Tin

TIRECISA-SE do offlciaes sapa1- telros; fi rua Condo do Leo-
(n. ;i7.s:i7poldiua 5.

pRECISA-SE do um rapa/.15 K arnos, quo t-uiha
pratica »le quiMuda 2 quo falba»«»• A rua do S. l-ior.eisco Xa-vier 441. <P, 28 3&3
pp ECISA-SE de aprendizes &rua Marechal Flori ano 110(B. 88,314
TíUKCISA-BE de um pequenopara ajudante do alfaiate,de .paTelots: rua do» And radasÜ7, 2° andar. (H. 3S.a0S
pRECISA-SE de uma boa a.ca-badolra de calças sob riodl-da; r. Visconde cio Itauna 53.

(A. 41. H7
de um offlelal•para sabbado. domeio-dia em diante; r. SenadorPompotl fiíí. (D. 38 .202

pRECÍsÃ-SB do um offlelal dealfaiate, para obra de mau-

PRECISA-SEbarbeiro

gasde e outro para calças; na rua
Clemente n. 32. Botafogo.

(B. 37.059

PIÍ ECISA-HE ( -...w, t i| HV U U ( II11A.ra casa de pequena tanulta; no aluguel, paga-se o bond; ruana rua da Praínha 10, 2' andar Figueiredo Magalhães 21, Copa-(B. 3'J 037 sabana. (13. 3S.100¦pÍJ.ECISA-SE
-1- Para

X>RECISA-SE de uma rapariga* para pouco serviço; que -ejalimpa e que saiba lavar, «lormin-to tora; na rtin <la Pralnhrò íl(B 30.020

' A LU<J™t>13 uma perita cozinhei--í-«-ra do trivial par casa do umcasa! sem lilhos, ordenado 50$,não dorme no aluguel; rua Doze-novo de Fevereiro n, Bota toso(A. 41.202

(13. 33.109
de uma cozinheirarial. rua SenadorEuzf-l.m ísi, »oij. tA. 11.055

pRECISA-SE de uma cozinhei-ra. na rua Senador Etizeblo 92sobrado. (n. r.S.24l
T>PECISA-SE do urna boa cozi-nheira para casa do pequenafamília; rua das Laranjeiras 110.

(B. 3 S. 155
r.)RECISA-SE cm casa de pe-quena família de tratamento,de uma boa cozinheira muitoasseiada, que faca também ou-tros ssrviços; 6 urgente, rua tiasBlSnJfira^ !7fi. (ü. ::s. 1 c4

pPECI>A-SE do urna criada-*• quo saiba cozinhar, em casa<l«? pequenu família;; r. liarão (leS. Fuüx 187. sol>r. (A.tl.UiS
uma norfp.t^ / PRECISA-SE de uma moça. por-
WWt?? Íntormí Jp '"Ifuexa. que cozinhe bem o

»a rua Firam n "O rT^7«nr 1 ^rivlal frata-se na r. Marque*na rua l-atanl n. .0. (I>37ülfa|do Abrantos 151. *• "
IA IJPGA-SE^^•uhelra do trivial; informa-so

(A. 11.1S1
iALUGA-SE utna senhora parda•*--*-para coziniiar e outros aervt-Cos, que durma no aluguel, napraça Duque de Caxias IU(13. 37.S/3

um cozinheiro p,.ide fami ha, com me r-cio ou pensão; A r. do Bispo 10?.(juarto 0. (B. 37.SI-*i-

pRECISA-SE de uma cozinhei*- ra au. 578. rua Barão de Mesquita• (ti. 30.!» 15

A l<Ljtl.i-SE u•"-ra casa de

° pRECISA-SE de uma cozinhel-ra' ¦*- e quo também lave;na r. Ben-to Lisboa it. 90. Cattete.
(B. 3S.02S

.! A LUGA-SE um cozinheiro chi-^ ne*/, novo e falia hespanhol .especialmente para quai-quer ca-kl. companhia ou de famíliagleza, ou de outra iw-liVílaiiuade;riií rua fienpsir.fijãniara. n. i'D9.
 (B. as.ooo

plt ECLSA-.SE
para ajuda

TIRECISA-SE do uma enJ- gada para cozinhar; a r.
mpre-Bar-roso 07, casa S. — Copacabana.CA. U.0S0

PKECISA-SE de tinia cozinhei-ra. quo durma no aluguel; f»rua Sant'A nuado Mal to. 16. Meyer. Boc a(B. 3$ .873
pi;ECISA-SE do uma cozinhei-ft rua Garibaldi 55. —Mu-
da da Tijuca. XB. 38 807
pr; ECISA-SEnheira. pa

pi!KCrSA-SE_ dera i»ara. peque

«lo uma boa cozi-
paga-se nem; A ruaGeneral Cornara 123. I' andar.<B. 38.000

uma cpzinhei-
para pequena família oo-y.lnhar.do o trivial, fogão a gaz;A rua Soares Cabral 52, Laran-jelras (A. 42 027

pi'tEClSA-SE de uma boa cozi-A nheira e de unia ama secea;rua Conde de Bomílm 50
(A. 41.006

pilECISA-SE de urna boa cozi--1- nheira; praça Scrzedello Cor-rua SJ CopácnlJ.iija. (D. HS 79;"
pUECJSA-SE de uma criada pa-•*- ra cozinhar o lavar, etri casade pequena tamilia; avenida Cio-mes Freire 101, sobr. (A. <12.002

IMvEÇISA-SE de uma boa cozi-nheira e lavadei ra para casade pequena família, r. AfforiisoPenua 113. (A. 42.IDO
pRECISA-SE de uma boa cozi-•*- nheira; rua do Cattete 08.(B. 3 8.973
pRECISA-SE de uma cozinhei--1- ra portuguoza para casa defamília; rua General Camara 327.(B. 38.1)00

de uma cozinheiraudar na cozinhauma pensão, rua do S. Clte 50, botequim. .750

danie de cozinha em casa de fa-mllia; trata-ee na rua Guana-bara 1, das 0 horas em diante,«ii;"!1 d», a».mo
pUECISA-.SE do um pequenode cor para serviços leves; drua l.nrg-á, 120, sobrado.(B. 311.035
pRECISA-SE de um pequenox denemliaraçado. para servlçondomésticos; na rua Uriiffuaya.nán. 131. (B. 39.031

ALUGA-SE Um operário 6erra-•"¦1 beiro com bastante praticaile vlgament-os e armações deferro e mais serviços da arte otrata-se serviço particular e ba-rato, na r. do Lavradlo S0. ca-sa 21. (15. 3S.42G
A LUGA-SE um rapaz de I I an-"¦nos com pratica de ajudantede cozinha ou calxelro de scccose molhados; r. Benedicto Ilyp-pollto 111. (B. 38.290
ALUGA-SE um peqüeno de 10faunos para qualquer com-merclo; r. Senhor de Mattoal-nhos 132. CB. 38.050
A LUGA-SE um jardineiro. tem¦^bastante pratica; fi rua Sena-dor Vergueiro lGõ. telop. 153. Sul.

(B. 37.S73
Aluga-se um homem junta-mente com um carrinho pro-prlo; ciuem precisar dirlja-se dr. Camerlno 10 tamanearia.

 CB. 37.710
A LUGA-SE uma senhora eos-"¦turelra, que trabalha por (l-guri no ou sem elle, quem preci-sar dlrija-se a rua Senador Eu-zozlo n 370. (Tt. 38 441
Á LUGA-SE um bom jardineiro,'^¦"om bastante pratica de jar-dlin e horta: fi rua Lavradlo nu-mero 142, loia: dando referenciasde sua conducta, (B. 38.SCI

PRECISA-SE de clgarrelros pa-ra cigarros de pallia; na lra-briea b. Lourenço, fi ladeira dol' ai ia 2,  (B.3«i.4l2
|>RECISA-SE de um lavador depratos para easa do paslo; A.rua General Severiano 06, Bota-fogo. (B. 38.761

PRECISA-SE de um empregado
para botequim; á r. Senhordos Passos 170; (A. 41.023

PRECISA-SE do uma cigarrei-ra para trabalhar a machlna;r. Senador Dantas 38. (A.41.643
PRECISA-SE fi iuã~Condo doBaependy 10, de um menino
para lavar pratos. # (B. 38.735
pRECISA-SE de um calxelro demenor edade, com bastantepratica de balcão, para séccos emolhados, dando fiador de suaconducta; informa-se á rua dea. JosC* 27. CB. 38.717
pRECISA-SE de aprendizes na-1 fabrica de Kalolas. íi r. Cleno-ral Caldwoll S3. (U 38.4114
pRECISA-SE de vendedores defaell v^nda. moço» novos.ga-nlia-se bom ordenado; r. Gene-ral Caldwell 176.casa 5. (A 41.512
pRECISA-SE do um carregador¦*- á r. do Kiachuelo 7, casa de
moveis. ÇA. 41.079
pilEOISA-SE de um coíifoltelroe mais empregados; (i r. DonaAn na Nery 345. estaçft.o do Ro-cha. (A. 41.378
•pRECISA-SE de um ajudante de

prothese dentaria; na AvenidaRio Branco 20. I' andar. (A 11.404
de dous vendedo-

.. es na rua que tenha«pratica e apresente pessoa queos garanta; A rua Pedro Ame-rico n. 08. CA. 41.272
pRECISA-SE de 'boas viradel-ras de collarinhos; na rua doRezende n. 33. (B. 38.406
¦pHECiSA-SE <lo um rapazinho-*• que tenlia pratica de pharma-cia; ã rua S. Leopoldo 177, Ci-dado Nova. CA. 41.340

(i A LUGA-SE uma cozinheira pa-¦"-ra casa do tratamento, quedurma no aluguel;bina 10. avenida. . rua
( B.

j A LUGa-.SE uma senhoratugueza, para cozinheira por-para cozinheira dotrivial; na rua Senador Rompeuiv. 51. easa 13. v.B.
j A LUGA-SE unia cozinheira por--tl.tugueza i»ara o trivial; trata-te á rua dos Arcos 14, casa 6 nãodorme no aluguel. (B. 38.173
; A LUGA-SE uma boa cozinheira»*^-do trivial; rua Machado Assis«i. 40, casa n. 17. (A 41.085

pRECISA-SE de uma boa cozi-A nheira e lavadeira. que passoroupa a ferro, paga-se bem; narua Dr Campos Salles 117—A,Iladdoek Lobo. (H. 3S.-15U
pl»EClSA-SE de uma cozinheira-1- v ue um copei ro. «le 12 a 15au(lua; íi r. Conde de .Bonifim ;"02.

(A. I1.GI0
pliECISA-SE -de urna moçabranca ou parda, multo limpa,fcíi | para cozinhar o mais ou-tros ser-| vlços em casa do famiiia fran-reza, a travessa Fernandino 44,Laranjeiras. (a. 41.013

Bam-^7.062

pitECISA-SE do uma cozinheira-*• perfeita no trivial, dormindoetn casa dos patrões; íi. r. Barão(le Icarahy 34 (Senador Ver-ffuelro). . (A. 41.(120
.AI.IKIA-RE uma perfeltffi cozi-! "pUKCISA-SE de urna cozinhei-i^-nbclra do forno e fogão, rua'-*- ra; r. do Costa 1<k»« Araujos n. 116forvcii ilas Chitas. acougue; Fa-(A 11 106 í <

sobr.(B.38.500
; A LUGA-SE uma perfeita cozi-XVnhoira de forqo e fogão, A r.

fírávaros Bastos n. 100, moderno.Cattele. (A. 41.1110

pRECISA-SE de uma cozinhei-A ra allemã do trivial, para ca-sa de família allemã. afiançada eque durma <no aluguel; na ruaSilva Manuel 143. O (B. 38 448'ALUGA-SE ria rua do Rezende**-n. 131/ unia perfeita cozinhei-ra de cor preta. (A. 41.050
j A LUGA-SE uma cozinheira. «**-benüo bem o trivialCattete 122, casa S.

TJRECISA-SE de uma boa cozi-J- nheira; travessa Dr. Araújo
sa-á r. (to

(B. 37.880
i A LUGA-SE uma boa cozinheira

portuifpuoza para casa de fa-•milia de tratamento ã r. Fernan-de: Guimarães 33. (13. 38.681

32, Mal toso. (A. 41.CSV

fA LUGA-SE uma boa cozinheira
do trivial, dormindo no alu---jsiiel: r. da Passagem 214; Bo-Hnfogo. CA. 11.C09

pRECISA-SE de uma. perfeita-1- cozinheira de forno e fogão,que entenda de massas e doces,prefere-se brasileira; trata-se naAvenida Atlântica 'J72. (a 4l.(i3b
pRECl-SA-SE de uma cozinheiraSx. rua Buarque de Macedo 37,Caltete. (A. 41.039

! A LUGA-SE uina pessoa de toda«f^-eonfiança para cozinhar emais serviços de pequena fami-11a; informa-so na r. Chile 35.
 (B 38.733

| A LUGA-SE uma cozinheira por-XVtugueza; tia praia de Bota-foi;o 452. arougue. CA 41.645

pRECISA-SE de unia boa cozi-J- nheira, que saiba lazer docese seja limpa; quem_nfto estivernas condições não rõ apresente;trata-se depois das 8 horua damanhã, na t. íílaehqelo 32. Lapa
( A. 4 l. 6 2 y

PRECISA-SE.de utna cozinheiraft rua. Frei Caneca 3.
(B. 38.616

p-RECISA-SE de uma cozinheira*• e lavadeira; r. Con.de de Bom-fim 519. Cl! 38.510;|A LiUGA-SE uma cozinheira com"•pratica de pensão; r. Cassia-no 22. casa 4. (A 41.571 ,• pRECISA-SE de uma cozinhei

 portugueza. parade tratamento; tern longa pratl-ca de trabalho doméstico; dormer.o emprego; r. Visconde do
Itauna 310. (B 38.568

ALUGA-SE uma cozinheira pa- '
ra 'forno c fogão; ft r. Tava-

rt*s Basto» 71, Cattete. (B. 38.543
A LUGA-SE uma cozinheira c'íl-eiiBotnmadcira; trata-ae a rua

Senador Pompeu 104. (XI. 3S.4Ü9

ALUGA-SE uma cozinheira do
_ trivial; rua de S. Carlos 18. 1
Mítífá. CA. 41.437
.IA LUGA-SE uma boa coelnhel- j^^por yo$; na rua Clara de
iJBarros n. 20, estação do Ria- I" chinelo, a chave esta na rua 24

Maio n. 178, acougue; trata-se
SBa rua S. Francisco Xavier 212.

CA. 41.975

- | ra branca para um casal semt.- } filhos, exige-se referencias; nacasa rua FVel Caneca 90. sob. (13 88 500j A LUGA-SE cozinheira e lava- filhos, exjge-se referencias;XVífeira portugueza. purn casa •

pRECISA-SE de uma criadapara cozinhar e mais servi-ços; & r. de S. Clirlstovam 352.
 (A. 41.313

PRECISA-SE de uma cozinhei-ra crue durrna no aluguel; nar. Barão do Ub& 132. (A 41.122
pRECISA-SE de uma cozinhei--t ra para o trivial; .1 r. l.co-poldo 82, Andarahy. IA. 41.44 1
pRECISA-SE de uma boa cozi--1 nheira de forno e fogAo, as-selada e actlva; rua Cosrne Vre-Iho 21, Águas Ferreas.

(A. 41.431
¦pnECISA-SE de um ajudnnte (lecozinha com pratica de casade pasto, rua do Camplnho 8. emCascadura. (A. 41.4S2

I . 1Í.UOA-SE um hora cozinheiro "pRECiaA-SE dc uma cozinheira"'#Vde forno e to gão. dandoreferencia» hubs; para tratnrl
»m o Sr. Olymplo; ft r. Gonçal- I
fés Dias 74. Tel. 4.580 Norte.*(B. 38.531 |¦¦ 1 1—" ;
Afc^f.DQA-Sg uma cozinheira do
BtrlvlalM

-*¦ estrangeira; na rua JonnulmSilva n. 11. CA. 41.374
pRECI3A«-SE de uma coaínhei-•T ra. íi r. S. Clemente 98. »o-brado. CA. 11.802

vlal «tu casa de trata- T»HI3Ct8A-SE do uma bo a cozi-- t rum Eanla Christina K. -1- nheira que lave e passe; na
CA. 41.950 praia de Flamengo li. CA 41.727

pRECISA-SE de uma cozinhei--1- ra que lave alguma roupa, pa-ra casa de família; rua dos In-v."lidos 13, sob. 3s?„3\sifr,
pRECISA-SE dc um perfeitoajudante do cozinha, portu-guez; trata-se na rua S, Jorgeii. IZ, venda, com o Sr. Santos.(B. 30.011
pRECISA-SE de uma cozinhei-ra; na rua Lavradlo 130.(B. 39.0204

RECE-ES um .inrdiiipJr-' .com priiiica de jardHVu "c lioi-la.Armando Aíonflériof 11a rua Urii-1» 11. 306. (13, 37.S22
(^VFERECE-SE timi"para to*o o serviço, etn easade pequena família; â rua doHospício 345. (13. 37.R7Í1

¦pHECISA-SE
res de aves

TJKBCISA-SE de um emiifeSwii-1- para chacara j)**- uores, quetenha algurr.:;j pratica; á ruaCampo 4iVcgre n, 64. (A. 41.795

bom lava-na Tintiirarla Renovam»ra; 31 rua do Rlachueln 21.

PllECISA-SK dc um aprendiz dolavlulor; na Tlnturai ia Ueno-vudora; rua do Rlachuelo 21.
¦JHtlOCI.SA-SK de dou* ôdlcine**• alfaiates para seguirem par.tValença trata-se na rua Vlseon-de do Uaúna 50.
PRECISA-SE do um rapaz para*- uma quitanda, de 11 a 15 an-nos; que saiba lor e escrever; ãrua Marciana 37, Botafogo. jCB. lill.OOS

rmjo. tanque e bomrua do Hospício 231; traia-st
loja, C».

na;lT. U71
AI.UOA-SK o sobrado da rua

.lo Rezende n. 16, com cinco
<|iiartoH, dua,s salas, cozinha t?
quintal, as chaves estão na Jo.la;i7.!i«

A I.t;CiA-SK em casa do famllj.i^Villemã, unia e.-pletidlda sala
de frente, a casal serio ou a mo-
ços tio comniercio; na tua S! 1 va
JVlanuol n. 142, (B. 37.913

Cron-
te, com lano.Ias, oom oti ^empunsfio, na praça Mauã n. i

andar, trata-se no 2'. (B. 3S.4-»
A-SE esplendida saiu oe

tite em casa dc todo res-
EC1SA-SE de um rapaz para í peito, lem luz electrina e mata
ender mellado nu rua Ar- i commodldades; Avenida

chlas Cordeiro 3S0, Todos os que Vaíla*laro?

^[,UCIA.M-SE boas salas .1.

A LIJCI^•^Vfrent(
IlenrlIo andar casa

Santos. . iA. 42 , 2(Tm-•—r r—- nova. 37.852
"Â I.CÍGA-SI3 unia boa alcova^

htfn, Estieio, rraía ftnw» t Mtagte.
W «**¦¦¦¦ *iVi¥iV»Yl)¥llW»V»l

^^LUGA-SE o prédio. - da rua doLavra lio 1S1. altos o bnixoi».ndependeatea. para família notratamento, trata-se na rua cmLapa 103, hotel; aberto das 8 Às 3.
Cl!. ,17 7,1.1

A LUGA-SE um bom solam comtres quartos, duas salas, comlindas vi*ias para o mar; ua ruaCunha Barbosa 62, Saúde,(A. 40.SS?
A L&GA-SíB uma bonita sala defrente, no prédio novo da ruada Alfande.ga 193, 2*. não tem lo-sar para eozin.har nem lavar.(A. 40.891

bom com modode frente, com entrada indo-pendente; pro.;o 32$; r. American. 127. mod. cn. 117.701
casaesS. l'e-Senhor dos Passos(B.37.603

A I.UGA-SE umXX ti

 .. 0111sams. em confortável prédio a
casal ou moços solteiros, tem to-
das as commodldades precisas,com conforto e luz eleetnea. a
r. Dr. Mala Lacerda 27 antiga
Santos lioJrisiiin. Estado de SA.
casa de pequena família.I.B. 3<.í»o;i

A LUGa-SK .1 casa da rua 15o-•*^-na Mlnèrvina n. 00. as cha-
ves estão tia rua S. Luiz, m oj),
onde se trata. (B, 37.831

, rapa-
zes solreircs em casa de fa-

milia; na rua S. Pedro 2;»8, sob.
lis 37. §41

ALÜC1A-SU a .troa çivalhelroaou casal som filhos, em casa
nova e de família do tratamento,uma boa sala de frente, com duassacadas, com ou sem mobi.ia, boa
pensão e installação electiica;
por 3."i0$; na rua Primeiro doMarço n. 12. 2' andar. (B,38.421

A LUOA-SE o primeiro andar-*». do prédio da rua do Rezou-de S2; as chaves estão no 75,acougue. (B. 3S.101

ALUGA-SE um quartoz

A LUGAM-SE quartosA*-ou mocos solteirosdro 26.1n. 7D.
A LUGAM-SE grandes quartos a*Xcasaes ott moços solteiros; ãr. Visconde da-Gavea 56 (antigaS, Lourongo). cn.87.604
AEUOA-SE umAi bom quarto, am«"»qos solteiros, em casa defamília, com luz elcotrlca; á rua'rheophllo Ottonl, 135, sobr

(A.tO.STl
^LUGAM-SE em cosa do casal

ALCJGA-SE o sobrado (la rua
Menezes Vieira 160. (B3S102

A LUGA-SE na rua S. Leopoldo¦**•11. 204. unia çasa com tres
quartos, duas salas, cozinlia. ms-tallação electrica. limpa; trata-sefi praça Tiradentes n. 50.

(B. 3$.423
A LUGAM-SE salas de frente

nioblliadas. a rapaz ou casal,tem luz electrlca, tclephone 5.79Scasa respeitável; praça dos Go-vernadores n. 10, Gomes Freiren. 133; CB. 38.122
A LUGA-SE uma magnífica sala-^•o quarto em casa de famíliana rua dos Andradas m. 85, 2.'andar. (B. 38.421ma Bala e dous quartos; p6-,de-se lavar e cozinhar; & r. Vis- A LUGA-SE o primeiro andar do821'conde do Itauna 90. (A. 40.821

A LUGAM-SE casas novas, para^^•pequenas famílias e conimoaos,para famílias e moços solteiros,na rua Silva Manuel 174.
(B. 37.378

A LUOA-SE em casa de família^iim conunodo de frente, qiu—rendo dá-se pensão; na rua noRezende 157. iB.37.114

ALUGA-SK por 3,"i$000 um bani
quarto com jaiiella a moço docommercio; na rua•Itauna n. 213. Visconde de

CB. 37.42 1
A LUGA-SE¦^•la oín cas; uma excelleiite sa-asa do família; A tra-vossa Muralorl n. 3:1. ÍU, 37.355

•prédio xla rua D. Manuel n. 64,trata-se na loja. (B. 38.119
A LL*GA-SE a casa ã r.do itauna 257 com

Aluga-se um quarto mobitia-do Independente
ça^a.1; ã r.itòo. , de

pilECIS.)de costÍCISA-SE de uma ajudanteostnra na rua Viscondelie Itamara-ty n. 132. (A. 41.814

A l.L'GA-Sro arrumaüor de flúar-^^-tos, de hotel ou pensão; narua D. Carlos n. 94. armazém.
CR. 37 . 991

ALUGA-SE um rapaz para qual-quer serviço; por favor, car-tas a M. R. Flores, no Café Cri-terium (Charutarla). Praça Tira-doutos. (13. 37.986
A LUGA-SE um bom copelro ou¦^^•criado de quartos, dando boasreferencias de sua conducta; tra-ta-se ã rua da Gloria n. 88. ar-rnazem. (B. 3S.215
A LUGA-SE um perito copeiro.portuguez. com muita pratl-ca de pensão e hoteil. sabe ler eescrever- correotamente; tem car-ta de conducta; trata-se na ruaGeneral Canabarro 271. teloplio-ne n. 1.212, Villa. CB. 38.0112
A LUGA-SE um casal para qual-¦^^•quel nervhjo não sendo lavou-ra, mesma para fflra da capital:â. rua Cotovello n. 89, botequim,das 10 fis 6 da tarde. (A. 41.752
A LUGA-SE um qrlado portu-* *.<cz para copelro ou arruma-dor de quartos; dá carta de suaconducta; A, rua D. Carlos I nu-mero 75. botequim. (A. 42.020

ALUGA-SE um moço de boacotiifucta, para copelro e maisserviços, em casa de família oupensão; trata-se, por favor, & ruaFrei Caneca 231. CB. 38.837
pitECISA-SE de um rapaz de 14*• a 15 annos para criado dephaimacla; cm SSo Clirlstovam,r. Bella de S. João 91.

CB. P.8.H166
pREOISA-S-E de um rapazbranco ou do cOr. de 14 a 18annos, para copeiro o mais ser-viços leves, de conducta aliança-<la: na praça da Jícpubllca n. 77.«obrado. (A. 4102»
pRECISA-SE de Mim emprega-d'o para todo o serviço; r. d'oSenado 39. loja. (B 38.493
ERECISA-SE de ttm poqueno de13 n 15 annos ipara serviçosleves c pouca família; k r. Condedo Bom fim 322. (B. 38.752
T>l:ECISA-SE de um pequeno*j para serviço» leves cm casade famiHa: ft rua Archias Cor-dclro n. 151, Mcyer. CA. 41.288
XJP.ECISA-SE de ura arrumadordt? quartos que flalba-^HervIrmesa, ordenado 40f. prefere-sereferencias dn sua conducta; ft C.I>. Lulza n. 21. CB. 38.70«

PRECI&.V-SE de um menino de13 a 15 annos," trata serviçoscaseiros '; exige-se nacional, docontrario é escusado apresentar-se: a rua do Hlachueto 191 D.
CB. 39.05»

pitECISA-SE de um pequeno deA 13 para 14 annos para casario família; na Avenida PasKosn. 46, sobrado, traga conductadc (lança. CA. 41.71*8

/"VFFE-RECE-SE um boni copei-^vo de toda a confiança, por-tuguez. conhecendo bem o soutrabalho ; . dirigir-se A r.Grandeza 292, ou Teleph. 735 Mil.(B. 38.107
OFFERECE-SE urna engom.na-delra para família: r. rtos Ar-

TíllECrSA-SB dc vendedores de
>m i n«-i ! sonhos, easa do famiiia, paga-' se 25 o|o com casa e comida; nar. Affonso Pénna 165. casa 6.(A. 41.Srr:#

pRECISA-SE de um mestre pa-J delro; fi- r. Carolina .Maclia-do 558, Rio das Pedras.
(A. 41.827

trabalhadorS. Ciemon-
(A. 41.842

cos 54. sob. (A. 41.070
r)FFERECEM-SE uma moça^ para ama secca, de 14 ann >s c-outra do 17 annos e um moço de12 annos, sabe ler, para armazémou botequim, chegado da terra;quem precisar dlrlja-se ã ladtiraJoão Homem li, 42. (A. 41.135
i~>FFERECE-SE todo o j>esíoal" doméstico e de outras classes,em terra, mar, comniercio. In-voura c industria; na rua doHospício 214. (R. 3i!.:iOS
©FFERECE-SEtante viajada senhora bus-jada para acomj»a-nhair alguma família que vá paraa Europa ou para acompanharalguma pesoa doente, a qual temmuita pratica; cartas no eseri-ptorio deste jornal A. S.(A&l.ÍjS8
/^FFERECE-SE uma ,i»oa coii-^nheira para ea-a dé pexiuehafami ia; cartas neste escrlptorioa SEjicksãl CA. 41.PS3

T,lil3CISA-SI3 umde niasseira; ã r.

pltECISA-SB2 de boas collotei-ras para senhoras; ã rua deSanfAnna 62, (A. 41.351
TJUECISA-SE do um vendedorde doces de 12 a 16 annos; ar. Schlmidt do Vasconcellos 86,Águas Ferreas. (A. 41.769
TJRECISA-SE de officlai bom--I- beiro; ã. r. Barão de Mesquitan. 608, proxltno ã r. do Uruguay.

(A. 41.762

PRECISA-SB de uma boa aju'daute de eorplnho;Ouvidor n. 147. á rua do
(B. ;i8.93;i

pRECISA-SE de V
costureira; A. rua do Ácro 96,

¦utna perfeitao Acro 96,(B. 38.928

CM.'FERECE-SE um rapaz de 4-í'annos com pratica de copelro,carregador de marmitas e Cíji-xelro de botequim; â r. Barroson. 263. Copacabana. CA 41.301

sobrado.
"PBECISA-SE do um rapazinhode 13 a 15 annos, que tenha•boa letra ; para * praticante de
Pharmacia; á. r. Boriedieto llyp-
pollto 3U. -CA. 42.096

BUECISA-SE de dous otllclaossapateiros, bons: ,1 rua SloPedro 22. CA. 42.045
T>ni3CISA-SR¦E com pratica de calçasde

/~\FFERECE-SE uma moça por-'-'tUBueza para copelro. ou arru-madeira preferindo uma casa se-ria o do pouca famiiia : dã fiançade sua conducta; não sondo na«condições é escusado apparecer ;na rua Costa Pereira n. 02. VillaIsabel. (A. 4t .SCI
/"\I'FETtl3CI3-SE uma moça pa-^ra ffrrumadelra ou para lari.rc passar roupa a ferro; & ruaBarão de Quaratlba n. 27, Caí-tete. (A. 41.2»t

alfaiate;
, - - ças paralhar em^officina ou acceita-seobra om casa; na rua do Pa-raizo n. "42. CB. 38.811

f\Fl'HltECE-SE um"perito em calças para traba-

/%FFERECE-SE uma moça por-tugueza para ai ruma^lelra.ou copelra com pratica; fi ruaMarque» de Al.rantes 284. bote-qulm. CA. 41.173
f"|FFRECE-SE uma moga por-vJgueaa chegada da terra, tempotica prallca e para todo sorvi-
ço; fi r. Luiz Barbosa 1, Villa-Isabel. (A. 41.8.71
r\FI"EHECE-9R um» perfeita^ arrumadelra para hotel ou
pensão; na rua D. Carlos I n. 85,Cattete. CA. 42.U3
/"WFFEHECE-SE um bom oín-^-'clal colchoetro; quem preci-sar dlrlja-se A rua Angélica daMoita 9D, estagie de Olaria. —
Penha. (A. 42.112
/"iFFERECE-SR um rapa» clie-

gado do interior, sabendo lere escrever; para todos os servi-r.os domésticos; & rua Angélica,da Motta 9'. estac&o dc Olaria.—• Penha. (A. 45.11.7
/"vFFEItECE-SE um moco de 16" annos, sabe ler, para arma*em,botequim ou pharmacla, não fa:íquestfto de ordenado; quem pre-cisar, beco das Escadinhai daConceição 2. (A. 42.011 doro.

um ' aprendiz"... .íi ruaSenhor dos PassoB 10, 2' andar,(A. 42.054
iTíP.ECISA-SE de íiprendlzes sa-

pateiros, com pratica de cal-
çado virado; diuria 3$; & r. Ge-neral Pedra 119. (A, 42.090
¦pr.ECISA-SE de um «mprogadocom pratica do hospedaria; Arua Visconde de Maranguapo 2.açouguc. fB. 38.878
¦p«EOISA-SE dc um vendedor

Cara uma alfaiataria; & Ave-nlda Mc-m do S& 128. CD. 88.884
"DRECISA-SE de um bom meio1- ofllcial pintor; íi r. Senhordos Passos 77. (B. 38.913

ç-nu Va" uu5r.rííf Atuía 143, so-
(B. 3 7 321

A LUGAM-SE quartos bem mo-bi liados oom pensão. A ruaHenrique Vailadares 11. telepito-110 3.012 Contrai. (li. ;:7.210
A LUC.AM.SR hi.n5+ tnobiliados, & v. com modos,do Rezende(B. 36.603
A LUGAM-SE por 40J. HO?. UU$.70$ e 80$ ox^ollentes o aro*.lados commodos no centro dacidade; A rua do Areai n. 40.

(A. 40.092
A I-»UGA-SE um quarto bem mo-«**-bÍllado rapaz solteiro, tletratamento; na rua Treze deMaio n. 11. cB. 35:9S§
A LUGA-SE o sabrndo da rua**-do Rlachuelo u 270; as chavesesião nas lojas do mos.mo e tru-ta-se na rua Conde de Bonifimn. S72. CA. :'..S.80O

ALUGA-SE por G0| mediantefiador idoneo, boa casinha,só para duas ou tre/3 pessoas; ãavenida 184 da rua Senador Eu-zebio; Informa-se na mçânia ouã rua D. Feliclnna 72, em frenteao portão do gaz. CA 39.122
A LUGAM-SE bons com modos doi*-frente completamente índe-pendentes, çotn direito â cozinha,tanque para lavar e tclephone.;rua do Rlachuelo 303, Villa Cru-zclro. CA 37.803
A LUGAM-SE para casaes semfilhos e solteiros esplendidosaposentos de frente, com entra-da completamente Independente,mobiltados com todo o conforto,tem telephone. banhos quentes otrios de Immersfto, na rua doRlachuelo n. 2i!0. CA. 311.Ü73
A LUGA-SE um bom"-a rapazes, casal, alfaiatecom mod o. .. oucostureiro, dã para tudo; fi ruado. Rezende 90. (li. 36.712

Viscon-accoin-modaçôes para família. tendoquintal, etc.; as chaves no cafénroximo. esquina; pnrn tratar &r. da Quitanda 83. de 2 ãs 4.
(B. 38.0G"

A I.UGA-SE a exeeliemc casa Ar. Sára SI. forrada o pintadade novo. tem boas accommoda-çues. quintal, etc.; as chaves es-tão h r. de Santo Christo 28!)(esquina da rua Sára): tratar árua da Quitanda S3, de 2 ãs 4.(B. 38.005
A I.UGA-SE o sobrado do pro-**-dio:novo n. 7S, da rua do Rç-.zende; as chaves, jhí- 8jVr * "íi * and.(B. 3S.023

ALUGAM-SE < scrlptorlos; ti mado Ouvidor Os1, sob. (B. 3r»,nfi3
AI.IKIA-SE a casinha VI Cd), daAvenida. A r. \'i conde de Ha-pucaliy II; ultigiiol llilf; vOr otratar A r. wRuuoo dc Froltas 48.
__ (B. a.s.oui
A LUGA-SE urna esplendida sala•**-.íiobilladu. eoin mobília do po-roím. illuiiiiiiiida a luz electrlua.it-.caHiil ou senhores decentes; naAvenida Henrique Valladares 30.sobrado. (B. 37.8U7
A I.fICiA-.SIi parle de um sotam•^^•coiii qnartí», Mila e toda» ascommodlimdes hyg» enlcas a umcasal .-rt, por 30$; na rua H, Dlo-go 11. 2. (B, 37.817
A LUGA-SE utn c.ommodo a ca--^al sem filhos ou a duas se-uuoras só;Alves (li. r^ia Coronel

(U. Pedro38.007
A LUGA-SE uma sala tle frente.uitibiliada. a rapa/, ou casal,casa respeitasel; tem luz olecfrl-ca e teiepliouo Õ.7D8; junça dosGovernadores 10, avenida GomesFreiio 1113. " (11. ,'lu.oüil
v LUGAM-SE uma ampla sala o¦^tirn quarto, juntos ou -seriara-dos, r "* *

amlar. Sete de Setembro 11»,
(li. 33.034

A I.UGA-SE um bom quarto comdireito a sala de Jantar, cozi-ilha e terraço, a ca Mil sem lilhos,e mais uma boa sala de frente,com entrada independente; DomManuel ld,-mn>r. (13. 3U.U41
Aluga-se umatren te, in«vependente,boa sala decom luzelectrlca, a casal, costura, e.scri-ptOrlo, etc .pessoas do respeito;- da Assembléa 7. (B. 30.045
ALUGA-SE um bom quarto arapaziid decentes ou casal seiulilhos, na r. Uamerino 60; uifor-ma-se na Muagem Brasil, com oSr. Xavier. (B. 39.010

LUGA-SE uma boa sala^ Barão de S. ruaFellx 180.
(B. 3Ü.0Ú0

ALUGA-SE um commodo a mo-
ços decentes, do commerclo;r. Silva Manuel 1Õ8. (B. 3y.05l

fren-na rua
(B. 30.031»

A LUGA-SE urn quarto do•^•te a pessoas sérias;_n,Uruguayaua 131.
A LUGA-SE•^*-S. Pedro
A LUGAM-SE¦^^¦modos,

uma sala; na rua256. loja. (li. 3!»,02#
espaçosos com-em preuio novu. acasal ou cavalheiros «lo trata-monto, casa de famiiia; na ruaS. José 70, 2o andar. (B. 30.028

A LUGAM-SE bons commodos•"-mobiliados, com super.or i»eu -
são, em cüsa de famiiia; na ru.«da Caudelaria 00, sob. (B. 30.02.-»

A LUGA-SE um bom quarto com^*iuz electriea e mais commodl-dades, a solteiros; na rua daRelação" 21). (B. 39.022
A LUGA-SE um quarto grande,•^•independente, com todas «scommodldades, por 4.ri$, na ruaGeneral Caldwell n. 03.

<B. 30.014
A LUGAM-SE bons quartos . •-^-salas de frente, independeu-les. com lin ia vista; na rua FreiCaneca 7ü. (B. 39.015
ALUGA-SE um bom quarto a-^moços do commerclo, em casade famiiia; na praça Tirudeutcsn.30, 2o andar. (B. 30.011

V-SE uma' sala dê 1'renteA LUGA-SE-^•è espaçosa, com quarto, i tiaCamerlno 78, são indepen«lenies.por SOfOilO (a. 12.110

A l.UOA-SE qa r. D. Xlincrvi-02: nas proximidades danieSuiíi". uma casa para casa! detratamento. (B, 38.U28
A LUGA-SE" o sobrado da-*VHvaristo dá Veiga 120. rua..  . pro-prio nara família; as chaves es-tão na loja. onde se informa.(B. 38.051

AUIÜA-SE ou faz-se contrato
l/ma loja cio 'esquina, aocentro da cidade, com quatro por-tas. própria para qualquer nego-cio. especial para 'botequim, porter balcão o armação e poder ad-diccionar a licença ate o fim des-te anno; quem pretender dirija-sc ã rua do Espirtlo-Santo 31,sobrado, com o Sr. Casemiro, del as i horas da tarde. iB. 3S.024

em casa de família
Ia dê frente, a casalsem..filhos ou moços soheiros, ã'Avenida Alem de Sá Cl.

(B. 3M. 078
A LUGA^r-SE doas quartos pa-ra moi;«>s ou casal; rua- Sé-

Aluga-selima sah

tiador Pompeu 2. (B. 38.-14
A LÚGAM-SE quartos e

gente de tvataiueuie salas 'a
becodos Ferreiros ;<0, prédio novo;as chaves estão no sobrado; vere tratar no mesmo.' (B. 3S.211

A LUGAM-SE o primeiro o se*
R-un.lo áiiílareâ do prédio darua Estado de Sã GO. trata-se nomesmo. (B. 3S.2ü7

A LUGA-SE uma sala de freh-te a moço do comniercio oucasal; Avenida Mem de Sã G2.(B. as.201

A LUGAM-SE ca-sas assobrada-•"•das com multa agua e luz ele-ctrica; trata-se ã r. Senador Eu-zeblo 152, casa de moveis.(B. 3G.G74
A I.UGA-SE BARATO ã CfTaa•"•preparada de novo; na tra-ressa (le S. Carlos. (Estado deSH, caixa d'Agiih), n. 2(, temtres salas, dous quartos o maisdependências. Jardim na frente,e bom quintal, as chaves estilono n.. 22 da mesma rua, a tra-tar nn rim Visconde de Itaunan. 2D1, com Manuel Ferreira do»Santos. (B. 3C.818
A LTJfJAM-8E commodos a fa-«¦mllla ou moços, ten.lo ondelavar; praga da Republica r.o. so-brado. (B. 37.041!

PRECISA-SE de um pequenopara botequim; & r. Lavradlon. 130. CB. 38.859

PRECISA-SE em casa dè fami-lia. de uma costureira que facavestidos por figurino com toda apenfetc&o, cosendo cm casa: ruaÁurea 100 Santa Tbereza.
CA. 41.9Ü5

.TJfUECISA-SE do um aprendiz4- para a phQtographla Infantil;
t«ruca" Tirandeiites 14, 2° andar.

CA. 41.94»
¦pRECISA-SE. de um rapaz eralü a 18 aniios para calxelro debotequim, com alguma pratica,na rua do Cattete 291. (A. 42.149

FIECISA-SE do ura jardineiroe cliacareiro que trabalhe abiscate; st travessa Santa Chris-tina 13; perto do largo da Glo-
ria. (A. 42.148

aju."pRECISA-SE de perfeita*-*- dantes de corplnlioa e ina rua Sete do Setembro. 191.CA. 42.1SS

PRECISA-SE de um carregador
com pratica Oo padnria; &, ruaDous de Abril 1. estagio D*»'

ALUGA-SE na r, do Jogo da"Bola n. 70, morro da Coticei-
Ífto, um sobrado cora dous quar-ob. duas salas, bonita vista pa-ra 'o mar e duas casinhas nosfundos do sobrado n. 70 para ca

4 LUGA-SE o segundo andarda rua da Saúde 13;>; paraver e trniar na mesma, das 12As 14 horas, no Io andar.lli. 3S.I0?
A LUGaM-SE »lo u s «i tia rtos comdireito a casa toda: traves-sa Bem-te-vi 22. sob. villa RuyBarbosa. (B. 38.15)1
A LUGA-SE uma casinha,, sala.

quartA, cozinha o outras ser-venilns,-pri'0oS'7lí; rua Sena.lorPompou 200, cabctca do mhíifiiá
magntticosrua. pynto

A i.UGA".\t-SK•^-¦«íueua ramiliaem casa de pe-sem 'cr|anÇns%
sala de jantar, quarto é coal-nha. com luz electrlca e inde-pendentes, ^ó a casal sem liIlio»uu a senhora .«<*» e de respeito,ladeira Senador Dantas 1. sob.

(A. 12.11)11
A LUGA-SE. tini «inarto cm .po-•±*-rão habltavel, para raiaze.isolteiros, por 30$0()D. cun» luvelectrlca, beco da Carioca 1U.(A. 12.1U2
A LUCLVM-SE uma sala tle troa-¦^•te e um quarto separados pa-v.\ escrlptorio mi família cm poii-'to central, com luz. eiectrica. tuaGeneral Cantara tiÜ. tB. 3S.iin»

LUGA-SE uma sala tle frente;»réj:»da. em, preiliti novo,rua Visconde do lliu Branco 2i».
sob. (B 3S. a l ?

LUG.VM-SE unia boa .sala a
liiurtó. lendo lelepii.uto ;no itirgi» da Carioca 11. sobrado,casa dc modas. (A i2 17 3.

A LL"A ben

A*'1

LUGA-SE ema bonita sala de
cavalheiros tlisUo-tos. a casa tein telephone. ele-cirleulade e baitUos quentes', narua do Rezende 30, quasi na e>-

quina da Avenida Gomes l-Yene.
(A. 12.103

fi rua
rdo.Sue t»S. para família. as chaves oc •

tilo rui n 52. etn frente; e paratratar int rua Lavradlo 124, loja.
 (A . 42. 1 Üll .

LUGAM-SE uma sala e umlo Independentes, patany>a/.

A L1JGA-:frente

A LUGaM-^E os prédios¦^•Conselheiro João Cardi

A LIIGj
^qiiar1casal sein lillios ou ranave docomniercio ;iia Avenida GomesFreire 110. sobrado. "tA. I2.lt;"

A LUGAM-SE dous"quartos, frente do .central, casa est.vlo nio Ic.rno
preço modico; .ria rua do «Senadon. 243, lado direito. iB' 3S.llf»

A LUOA.SE a loja da ma Mo*neses Vieira 5»i. para qual-quer negocio; traia-ao na mes-ma. (A. 4105S
A LUGA-SE em casa dc" fami-lia, um bom quarto para umou dous moços do comniercio; A.rua de S. Josõ 82. 2 o andarrperto da Avenida Rio Branco.

(A. -11.0(10
A LUGA-SB uma dependenela"• para deposito de um arma.— uu suurnuo n. <u para ca- % a jsal pequeno; trata-se na traves-1 Çèl?V «0B {undos dc uma qultan-sa do Soreno 23, defronte aa rua rua Camerlno 32, trata-se

da Saúde; as chaves estlo na lo-ja. (A. 40,695
A I,tJOA-3B uma sala de fren-Ato bem mobllln.la a pessoasde tratamento; na Avenida Memde S& n. 64. (B. SC.lliH
A l*UOA-SB um sobrado om pon-**-to multo central; rua Oone-ral Camara 17), largo do Capim,tem commodos próprios para fa-mllta. (A. 40.68»
A LUGA-SE uma boa sala com'^quatro sacadas, própria parucasal ou rapar, de tratamento; arua do Lavradlo 6S. (A. 40.4rt

na mesma quitanda. (A. 41.068

A rslJOASl-SE (iiiartos du 30$ a
para solteiros; na Ave-nula Riu Branco 7, 2' andar.

(A. 42.HU
A L.UCA-SE mu bom sotam com^*;fgnla. quarto e terraço; a ca-a ar sem Ullios; na rua GenoralCamara 132, (A. I2.lúí*k
A IiUGA-S/á o primeiro amlard o pivdlo dá prai;a Tiraileti*tes 42. forrado e pintado tle no-vo. com grandes accomnioda^òespara famljia. ;js chaves estão naloja do niesmo preiiío e trata-sena ÀWlUUS Oumes ITrelre 0. loja.(A. 42.1117
A LUQA-SE um commoílo a mo-•^*-COs solteiros ou casal sem li-ihos. etn casa de família; â ruaSciVftiloftEgilincil 1S0. (A. li.lüu

A LUGA-SE um bom quarto no
primeiro andar do prédio "2

da rua Camerlno. para casal oumoces; trata-se na nullanda, no: -Mmesmo prédio. (A. 41.089

A l«UGA-Sn um quarto_a rapa-•'^•zes do commerclo; A rua Ge-nurnl gamara l«2, tA. 4i.iü*
A LUGA-SE sm casa de Camilla•'"•uma boa sala de frente; narua do Hospício 17'i, andar.¦ (A. 1^.191
A LUGAM-SE optlmos cotnmo-¦^-•dos por pr,M;os mídto niodl-cos; na boa e assolada casa Lei-tào. fi rua do niUVItuell) 214.

l.\. 42.11ÍJ
A LUC1A1I-SE bons quartos (ia-"•ra guardar moveis, por pre-cos multo modico^;' na r. Kla-(A. 42.193

AMJOA-SE o confortável e cs-nnpnRn nrndlii /4a A vauMa
A LCOA-8E um quarto « casal"¦sem flllios ou a moços soltei-

paçoso prédioMem dc Sft. 52. da AvoiilAn ro,; ft r,,a üa Constluilçlln 24,
< A .41 028 sobrado. '» '» •"»(A. 42" 1X9

A WIOAM-SE A rua tio deitado**¦141, I4J e 249, em prédio* com- .plotamente novos, moradas com ,cinco bons quartos, arejados camplos, com InaialIacAes modor-nas de bjrglene e llluminaçfto ele-ctrica; as chaves eMRo no 241,com oe ti-ata-4»

AlfUOAAÍ-SE no segundo an¦*A dar da rua da Carioca 6_.uma espaçosa sala do visitas,sala de jantar, tres quartos, eo-linha, etc. Ulumlnnda a clectrl-cidade e .quitai, aluguel ?20$.
 (A_I1.BI

A LUGA-SR nWft sala de fren--«¦te com mobília, a rapazes xoctelros; rua Treze de Maio 7 pro-

. A LUGAM-SE Uotts quartos pa-!.. •"•ra rno^os noltolros ou a cnsiii' sem filhos; na rua da Constitui-
çílo 29, loja. (A. 42.188

A LUOA-Se um bom gablnelo"¦com direito a sala de fronte,telephone e criado, na r. Ifru-Ritavana .11; 1| andar. (A.42.t75
xlmo da Avenida Central.

(B. 35:332
* tiVOAM-SE' uma «ala e um-J. quarto, na travessa 'do OU-veira 15. (A. 41.ti»

porteiro d« Escola Alie.mi ALUGAM-SE corumodos a ir.|. A T.1TGA-SI3 uma sala dc frente
.. ,% r.u* <1° P#J«05.«Í» . ru.a "» p',nt0 ||i Proximo «a ensítl «em nilio?; tt r. l^ran-(«. 89.048 com o 8r. Jullus Arp. (A. 40.1»i II nia da America. (A. 4I.OS2 cisco Muratorl 28. <n. 28.985

I /as;
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LIIOA-BE a essa 4» W® Hl\°,

f 
" 
sçfpMt\ mala deponflanelnHi »<

\ LllOAM-HH o I" t. 2" lindarei) A LIJGAM.tfli; uma «ala d" irnn-
^\.iu>ifnu An Ndimi'il«I(jh. do wru- "•« um uuwrto. usualmente de

tt,B\ ^Uum"naXn.r pelo"f ÍV.inl lie lt«li li» OllIlVpji «BtfiO
S íffí do 8. Carlos <104 o ini(a-B0
a Vun. primeiro de Marco «13. t

nom o «TtfHpaciiatUe Jollo*/d'M'a,í>aao,0<.u. 8 (. U fi 
' J«8 11» (

FS15S1®
lUtt "'1A;'uU OÍ.í

A' TíÜ.GAM-BK um quarto o uma
Hala üòni direito A. fcozlnlia e

.nilntiil, 11 um nasal, com ou sem
lllhos; i'lljú de S. Leopoldo M.jjgjj
^ 1(|, Vllla Eiieil. .

k i .ijctA-BlBS n iiohraab diC rufi
AMarcul.Ml l.'lor|aií« *"?»?
1.18} tem HflM coinmotlos trnja-
ti,, na lojjg

TÃTÕÃ-SÍÍ!. ura qunrtu a
(lo còmiiHii^olo, om e«BM ''í1, r,,J;

•nillla; ttSlW ürafloniçH •18. i
lindar. '*• -*•-[[

4 Í3JGA-H!a um esplendido
.Aquário novo. cm .eít-Hii fa"
inlllii; rua Ha

juntos du Hopdv&ilos, do pro
dio íl r. Luiz O ama 30 (antiga
Eiiplirl» Santo); tiatuflb¦¦afeua«In Hospício UH, ntinazein. (112H2J7

A LIJOA-BK uni commodo pura/Vmo<;oH HollelroH ou casal nem
filho*, em cana do família» tua
Honhor dos Puuhos 208, torrão, '

(A.41.lo-
LttGA-HIO um «otani; na run
da Haudo 235. (A.«II. 11-

ÃT.UOA.M-SK uni Iiuarto o unia —.iu.mi.vi
"•aula a moços ou a cuhuch, que I n. 200, sob.

ii urn iiuwrta, oKUiilmtuilefrente, nãiu «iihih.h ou rapazesdecentes. em cana do família; na
rua H. .1 <ih6 h, 2' nmlar.Dl. :ih.5«:í

A MK1A-S|<; a cana ila truvosía"'Affular n. 86, com tr«« quar-to», duas salas, iiulntal o todos
oh requisitos precisos; aluguel901; aH chaves na mesma.(li. 38.001

A0UOA-HE a senhora "rt ou a
| Musai sem fllhoH uma. »'il»

fronte; r,*H. Johé 1«; tra_la-Mu mí
lujn . (A 41.r.uu

^IjUüA-SK uma JuJ". i„':,u,tt

A l-UÜAM-BIÍ•***í|uartos na
umarua

trabalhem fôra:
peu 101. r. Suiiador I'om-(A. 41.003

«ala « umSanfAnna(li. wH.fihS

A l.IJOA-SH uma nula du fonte,Aom <saiía «lo um canal; pôde-He
mSlil)lg£ o dar ponHllo; rua da
ítola^Ão CS. (A. >11. OSü

A l.l IO A-KI-: por 70$ uma niaííiil-¦**-f|ea loja para iieKoelo, dupo-
híto ou morada, próximo ao Novo
Mercado; «Sílí. llmiia; Matii-K<j na
r. Luta do CamòoH 112, «obr.(A. 41 .OSS

ALUGAM-SIO"301 IL 401. lommodoH dondo•30$ a 40$. mobilladoH «• oom
luz olootrloa; na Avenida ri«n-
trai ll, 2o andar. ()'. :ts.r>s7

A LUOA-HM um bom «obrado
com dotiH (|uartoM, dusi.- «alaa;

na rua Honhor do« Phhhoh ii. 100.
por prt<jo modluo; trata-»»- na
luja. <A. II,Mu

|juu/ianri uiiiiv ¦¦¦¦¦ .
Nova lf,o. ijiu.rallcla fl. Avoni

da lllo Hranoo, cm frentu »»o
lhOAtro Eiftnt*; trnta-»o «a UH«J
da oíqÜjnu. 'A 41.no"

A l.UOA-HIO cm «:a«a de famlüa
¦.Vuriia boa «ala du frente, a m»-
ijoh do i:ommer'io ou a. oa«#'. *
Avenida Mem do Sft «l2ü. (H.lht>17

 coinmodç, em
caSa de família, para mor;oH

do oominorolo; beco da C/ariota
ii. 20. (li.«18.'JIO

A LUOA-»B um"ca

A'nío'!ÒH CU1I1 pentíâS! rnn! Ml
Ourives 108, KonsilS il-traaa

! 1 LUGAM-SI*] uma Haia e quar-1 to Junto ou Hoparailo; rua—..—  j S. Podro 214, 2' andar.
AIjUCJA-SB por 10*000 um] lua- • jçnlflcó coininpdo com Janolla, | ,4 JjUGA-HIi multo barato o pre-,«t moqoK soltclroH, oui .predlo dlo da rua Prenldontu Jiarro-limpo, cotn «oberbo banheiro, otc.; H0 ijj proxiriio h Avenida Salvar. I.uiz pj CamõuH 112, «oljr. _ , ,|or hú. com dua« híi1h«. H'Oh(A . 41.087 I mo. (li. 88.525

A1'riídjSg *0ÍU>lrÓ8! Iiraija Tira-
donteH 00; lrata-»o

AIjUGAM-',S13 a 30$, 40$, 45$ o i ,4 IjIJGA-SIO um bom (juarto com•509000 boiiH conimodoH a mo- • /I direito Cl «ala do jantar o
^oa ou camtoM, em prédio llmjiu, I miiiíh dapiiiiâciielMi «0 3 .-aHiil «em••ra^a* nom magnífico quintal, ag»a o nibos o ilo respeito; pre<;o mo-• ^ ,J . * banheiro; r. da ÍMlsorieordia 5S. Miro; r. do tí. Carlos n. 2S. e.s- «obrado. (A. 11 .0SG | tnclo. (Ü. 8S.5:;*)i

A KUOA-SK um Iiiiiii (|uarto, em
iVeuBft â| família, a
[IHioh; v. Ittacliuelo jj|J. (B|859u

l,irr.AM-SK um uuarto e nala;
ileneral l'«draAI" r

ATAWA-HE uma «x''«llcnte *a-d» frente, inoblllmla ounAo; 6. rua Urugunyana 81, 2'lindar, (a. 4217»
A MJOAM-HF3 bons cominodos a^*-85$, 45$ »! 50$, Indeftondentesicom todüH iih oornmodidadoH; narua General Caldwell n. Cl.(A. 42.11 ti

AIjII(jAM-HK commodos íl ca-«al sem Jllhos, tem coxlríiia «*coradouro para laviktcem d«.«pa; A Sfaca da UvuubUc^ÊFTT.nrr 42.153
A TiUGA-SK um quarto espaçt>-**-Nn. serv.í para três mo«;os; narua r*. .IohO 17, 2o andar.(A. 42.1.-50
A IjUGA-.SK um bom"¦1'ãM de faiiillla, iicommerclo;blba

quarto «ii»moijos «To
praça da Itepu-«obrado. (A. na

^j^tl^UOAM-Hh} eominodos de 36$
40$; na mu lilnlx u. 18.

A IjUCÍA-HK urna boa casa para«Apequena família; ladeira do
Be nado 57: a« f-baves estilo porfavor, no 65 u trata-se ft rua do
Henado 32«. (B. 38|í/iS

A LUOA-SJ5 uma boa casa com**luz eleetrica, etc., o terreno
mude 10.000 «mirou (|uadrnHp«;
informa-sc r. do líosplclo 153.Hí. 38.722

A LUGA-HIC urn quarto eni casa
família, roxn ou sem t"'»;süo; r. do Hospício 237. (13.30.055

A l.ÜCIAM-SK IJOIIK euinmoUWA Avenida Hlo Branco

\ SjSA-H15 uin bom arina/.em,
xVpor 1.2MÍ Serve para negocio,
deposito, fabrica ou uma oii

A U,'flA'ir.S| por 70Í uma Hilda«**• sala •• um quarto em ea«a do
um ca«al sem tllhos; na rua 4o
,S. I^i-opoldo 50, casa 10, (A42077 ^

emV.A. 42.070

AMNJAM-HK-essa para
t I.UOA-HB o 1« andar 4 pruÇ*! 'ri-n.l.-iif i h 3f,, apropriado pMmetade do uma |fainllla « nrnl* | ¦  , ¦ ~do um quartos para mocos _que ; ra rousuli orlo ou socleua<les»tr®«

trabalhem f6ra. tom toda wim« ta-se no botequim, oo
modldade; ftri. 8(1. cana 3 ladeira do Ca*tello«A. 41,715

A MK1A-HI3 um lograr de umJX(,

i-arlo. mm o Pr MtJ
(B. a» »M)

4 M.TGA-HK o lírandu prédio êlHA ra »x7, «'um três quiif^•quarto por 10$ a urn ifiot.o se- ; tos. tre.-.rio. om easn do família; íl rui» da. trata-«i-(.'oiieelcfio ou Vasco da Gania 1C2. tíflradentort 85, com o Sr.
(A. II. 71S rio. (M.

A lil'GA-HK uma boa «ala de |frente, em ea-a (i<- família;ft rua. Silva Manuel 130. sob, i( A . »J. 719

salas c bom quintaismesma ou na p' '*o4iinca-
dl. ;t< 8í«

l LUOAM-HK dou* qua»'i í« «rn
**Ca*a do família; preço 'i"»00#.
cada um; .nu rua H. Jokó 3Junto* ou sepi»inUo«8 " ' *8Í

i LIJGAM-HK uma"t*. « ila

A UOpA.SK-**-pend r-:i tmereio, emna rua D. (jao l^loyd Llrasllclro.

um commodo Indoa moqoH do < om

A UJOA-frMO um commodo
V* casa de família; na r
J Jiauna n . 250.
I ^ i.t;aA-»ic a«a do família

a Ha R uma viuva; I -••*- uni i--r:i 111-; (jüítrfo a '-asai jraldo 48, em frente } ^'m llliios ou u rnofjos^ sei ioH. rua |

ilo fre-n-um quarto a ca«al setufiliios. rum direito a cozinha; ft
rua tia Misericórdia 11^. 3' ainfar.< H. 87.'J85 !

A JAJGA-SK a cana n. 17 da ruaLeonelo de Albuquerque; "
oitavo estA jio botequim da e»-
quina o trata-.^o na Avenida I ti o
Liranco 1-5, loja. (C. 10.475

80-

1 I.IJCA-HK a«*^-da America

A. (H.
tioa a«a a

(15.8
rua*H'J3
ooáV MJGA-HK por 100$ uma* ' a«a, Ci rua S. í<**opoldo 19#'¦asa í; a* chave« r--t&<i no > i»!-*.

n),n j. trata-se na rua do Hospl»i-.o 15;;. <11. as 411!
v 1<UG AM-HI«1¦*^-50$ bons •• I, lo»,Spifr-OH "

(A . - ; ,. . ... ol ... i - -brado da rua S. José n. naJ2.H0 i Pnmeiro do Alan.o 01. - .iauai. j ru;i do Rosário n. 1»7. «obrado' | aH cJjaveH no urniazem Junto.A UGA-sj: um com mo ilo ;i ra- i *. . ..... ..... UI ... (C. 16.3313».naü..« tt.ki.AtM*.  ¦titt „m| A l.l.tíA-M'. uma boa e eMji:i':osa  ." «ala kie fieiim a mo<;o* sul; . 1X0A.«B o v»-t.. armazém ilaHcrri iilb"«; :»• j r\ ......¦ íick : ' U:*

doe. ;l mOçoH ou rntutCB',• I!»í limpo, com banheiro,tal. cie., â rua da Ml«e'In. 5K. ho tira do. (H.

» •vno-
i»r«-i »tn-?irdltt- S75

-pazes Holteiros, por 30$, emíasa d>- família; na rua General

ÀldJGA-.SM o magniíico prédio j A TjLtGA-SIO uma boa
de esquina da r. do l^avradio avenida da rua Nova de Silo

J&- lie/ eleetrica. do«dc 85$, a
fuiS KOlteirÒH; rua Visconde
il»- Sapucahy 91. esquina da lua
tlbncral Peto; tmta-ao no al-
inarinlio. (A- *u*""

^LUGA-ll sobrado novo,
tendo novo quartos, duas sa-

Ias, cozinha, banheiro, luz, etc.
da rua Visconde de bapucaliy 91,
esquina (Ia ma Oeiieriil l',.dra,
trata-se no armarinho. (/\4ii<i

IXGAM-SB duas portas da
loja da rua Marechal Klo-

riauo Peixoto 42, esquina da rua
d os And ra d as. (A. jIl.liO
AI.UGA-SK uma casinha para

um casal, alueuel 50»; 'rua
Visconde do Itauna 151, trata-
se na mesma rua 147, do meto-
«lia ft 1 .libra. (A. 11.177
-V Lua A-S13 o sobrado da ruu
.AiBeneãiüto Hyppolllri 184. as
chaves estão no 180, casa 2. ^

n. 138; trata-se na r. do Hia-ehuelo 211 (A. 41.228
A MJGA-HK, em ca«a de família.**ttm bom commodo mobiliado a

pessoa «6ria; também se ilft pen-são. querendo; r. do l^avradion. 1S2. sobrado. (A, 11.230
ALl'GA-SI3 uma boa casa ititei-ramento limpa com bom ter-ra«;o na ladeira do Karia 13; aschaves estilo no armazém da es-
quina da rua Visconde da Ga-vea 'o travessa das Pa>tiliia.s o
para tratar na r. IJruyuayanan. 79. com Coelho. (B. 38.287

ALUGA-SE um quarto em casado u.m casal, dando-se prefe-rericla a pessoa quo trabalhe fó-
ra; r. Senador Euzebio SI.(U. ;is. 2S0

I.copoldo n. <J8. com duna salas,dons quartos, . cozinha o multa
larjrueza, pintada a forrada de
novo; as chaves na venda, ondo
se Informa. (A. 41.517

um sobrado cons-
truído de novo. para faniilla

de tratamento; ft r. Visconde de
Itauna 193; trata-se na mesmarua ISmj» «ob. (B. 38.486

i' 
:a- i:*u'"dc'".

a i.i;iiA-SK o solirado da r. da 1 A !íó a^nfacnüor o"í mnMroitHf»^An.irtno.ila 54; , wattó». c». , i;e«pelto, s,:m pensão, -m de : f1 : **.:*,"' •*„.*' "T;1
i ri.;

LUGASB oJobc n
A

H. na rua do ; 'i,Vr<>rmfV-
LU[JUCUO\. 

w

«ar; 107. í-obradotnaz^m junto.
lia-

baixo, na pliarmacl , ,, .,o n i ç ni:ji» p(:(l>..)h.*v família do tratamento; na ru;,
nrüaváfsB~To»J commodos *'*"»>>«¦>• " 31. «idar.^

de frente, para senhores du i 
oininercio; r. do Itezende 0-. 1 A LUGA-SK jjf^r 50$ uma «ala

: . i ''om • ni ;mí;i independente; ria'rua Tobia« Barreto 65. loja

4 LUGA-SKtruído de

(B.
da Miserl-

A LUC.A-RÍ3 barato uma boa sa-"|a do frente a rapazes decen-
tes; rua Senhor dos Passos .87.

(13. :iS.247
A LUGA-SB unia casa para ne«" irocio; na rua Frei Caneca 136.

(13. 3S.117
T lURA-SB uma magnitlÔS sala
Acio fronte com tres jànctlas de
saceadas, multo limpa, ventila-
da e illuminada a luz eleetrica; á
rua do ltezonde 81, sob.

(A. 41.222
TÊÕ5Ã-8B"-Crente com três sacadas, a uni
casal decente ou para estudantes,
com ou sem pensão, bom trata-
monto o illuminaçfio eleetrica; a
rua dos Inválidos 13S, Hotel Gif-
fo-ni e também se aluga para es-
oriptorio. (B. 3S.20Ü

A IjUGA-SE um quarto em casa
XXile família a rapazes decentes;
ft r. Marechal Florlauo Peixoto
li. 123, sobr. (A.41.077

4 LUGA-SE um quarto a um ca-«"rsal em casa de família com
direito a cozinha, quiintal; li r.
Barão de S. Felix 211. (B. 5S.3S2

ALUGA-SE o sobrado n. 3(5. daAvenida Henrique Valladares,continuação da rua da Relação,
informações com o Sr. Moreira;na portaria da "Villa Ruy Bar-
bosa". (A. 40.S-I0

A ijíiOArSU vim bbiu armazém"•novo para armarinho ou qual-quer outro negocio limpo; á ruaVisconde do Sapueahy 343, emfrente a r. S. Salvador de Mnt-toMnhOH. (A. 80.899

A LUGA-SE na r
eordia 11. 112 uma loja com

Ires porta--*, para negocio. em
frente ao Novo "Mercado: preço110$ e para tratar fi r. D. Cai-
los I n. 107. com o Sr. Antonio
Quintos; as chaves estão na ven-
da de fronte. ('B. 3S.uOO

fxGA-SK em casa de família
uma sala do frente, mobilia-

da ou sem mobília, a ra]»azes do
commerclo; â Avenida Henrlqu.es
^alladaros 20, soi». (B. 38.o0:>

A I,UGA-SB o sobrado da rua"• ilo Livramento 84; as chaves
estão na loja o traita-so na rua
do Tlieatro 5. camisaria. (B. óSoOu

* LUC.AM-KE urna sala. quarto
e cozinha, com bom quintal e

anua com fartura, a casal de-
cento, na ladeira do Barroso 3;
trata-se na mesma. (B. .}».•»•»

(A. 42.1281
V LUGA-SE unia «ala de frente,f,m - tie família, a moco.- l H'<»A-SEli-do i i« io ou casal «erti

al «em íilJios urn quarto«ala. -rua Xcry Pinheiro n. '•».
(A. 12.061

A LUGAM-SÊ a 100$ doas casas" muito • I« < en'• es. própria» parafí.-mi!ia regular; na avenVda «»a
rua l'*rei l"an» ;a ri. 252; trata-".nida Salvador de Sa(A. 4 2.052114.

um.  -- , , ,prloIn os; ai» lar no de S. Bomingo« i m«.'s '"'«.rneiro4e$ 50$A I.ÜOAM-.OK por¦^*Viartos. por 00$ uma linda
«ala, com boa mobília e luz ele-
ctr.icfi na Avenida Central 1», -"
andar. (B. .í8.47j

ALUGA-SE uma boa casa jiara
pequena família; na avenidada c. Visconde do Sapmí.ahy 310.(A. 38.530

v LUCA-SB, com pensão, em".casa de família, uma «ala de

A LUGA-SK *um quarto inde--pendente, em uma avenida,
por 85$, na r. Senador Ponipeu
n. 282-A. (B. 3S,468

A MJGA-SE um lindo e espado-^^¦ho sobrado na r. Tobias Bar-
lo n. 51; trata-se no acougue.(D. 3S.405

da Avenida Pa«so«.(A. *12.121 li. 14.

ommodo pro-va ieirn; rua Go-antiga doi A. 4 2.050

V LUGA-SE uma esplon lida sa-^ 1 a • oni Ires portas >• sacada'n. J12. eommodoipara a ru;»; no sobrado do prédio í rio babitaVfln. 67 da rua Frei Caneca.(A. 12.121
A LUGA-SE uma sala tio freiiiw¦^ ou um iniarto. para ca«al, emcasa de família, tem logar parulavar •¦ozínhar; na rua Maré-ciial Floriano Peixoto 183, «o-brado. (A. 4 2.142

Aí'LUGA-SE um quarto por 15$
om entrada independentebem arejado, a mocos solteiros ; \ ,f, ... S. Cláudio 17 Kstacio de Wu ; *-

V LUGA-SE uma linda '-as;
p•«<iuena família, na Ir¦qu
ido

ALUGA-Sli a lüja do prédio dai
prA.-«'ii x i rn abléa

pa-eiraliaves estão nae trata-se na rua96. (A. 4 2.005

V LUGA-SE por 150$ mensa-« a^ nova casa ia rua S. Carlossulares po-haves -esião
104. (A. 42.04 6

or 12'/$ me' H.'io

i«; por 3 20$000 um p«<rm-iz.-m paia in-n lo,i of/i in.i; .«tii l'•¦•po;da
47«

paia Uegi; eslft llfl-SO ft I .tirado.tu.
A LUGAM-SE" adíi o ma das lod los ns. S e 10 Ja irdt Deus; as chavesjnu?em da esquina «.r. do Rosário 107, st4 horas.

•-> oos pre- |eira .V.ilre

(C. 10.16
J^LUGALUGA-SE a casa -ia r. Ron. 18; a cí.ave e^t.t nade u. 15 e trata-;- n-t AvenidaRio BiattOo 12", loja. (C. 5;;-;
\ 1.i:GA-SB a Iojn do j - «•*"n. 12 da r. Leonci«. d- AH-u-

querque; a chave está no bote-
quim da esquina e trata-se nr.Avenida Rio Bran.i» 125. loja.(C. P .VA

no n.
A LUG.VM-KE es dous andares-ia .j)ra< :» Tiradentes n. •

as chaves estão na loja. (A 42086
4 LUGAAf-S.E sala. quarto e po-ri» da frente da .asa da rua

Ma ia Lu•st5o no ida u. S7 as chaves(A. 42.047

saa

fronte moblliada;n. 18, sobr. do Rezende
(A.41.070

A IjUGAM-SE doua andares na.Ar. Iji.Iz Ganuu antiga Espiri-
to Santo 14. para família ou pun-são; preço commodo. (B. 88.292

A LljoX-SB lima sala. com ele-."ctrieidado e agua na sala; rtía
Coronel Redro Alves 2S.(B. 38.280"a LUGA-SE um bom terrenoíacoih barracão; rua , Viscondede Itauna 71, dA frente para a
rua General Caldwell. (B. 38.301

A LUGA-M-KK uma sala c quar-"-to de f^aiite pintados de no-
vo, por 70$; rua General Cama-ra 240, 2o andar. (B. 38.312

4 LUGA-SE o sobrado da rua¦gMg Hospício 209. com tioas ac-eominodiujues para família; aschaves estão na loja. (.B. 3S.316

A I.UGA-SE o sobrado da ruax\.Erei Caneca 65, tem quatro
quartos, duas salas, bom quintal"o trata-se na loja. (B. 38.765

A LUGA-SE o prodlo da rua doA ttezend.' 15». sol).- acabadode construir, com quatro quar-tos, duas salas, etc.; trata-se á
rua do Hospício 30 sobrado.(B. 3ÍT0VI

AI.tJGAM-SIO bons eommo.loa
de frepfè e l)òiíi quintal; na

rua* do Riachuelo 168. (B. 38.455
AJ.UGA.M-SE ilous .-xeolletites«^^•quartos bem arejados, paracasal ou monos 'do commerclo,

em casa dc família; na ladeira
do Senado n. 10. (B. 3S.449

1 lXGA.\f-SE tres salas juntasou separadas, com luz electri-
ca jiroprias para escriptorlo com-
mercial, unia das salas JA tem
balcão; r. da Assembléa 15.
ancUir.  11> • :is.51i,

A IXOA-HE um quarto com ele-
ctricidade, uiiia sala com sa-

cada, também com eleetricidade,
junto ou separado; r. Clapp a2,
em frente ao Mercado Novo.(13. 38.517

A LUGA-SE 5. r. do Hospícioáí. jj 222. 2' andar, um bom
quarto, «ora duas sacadas liaraft Avenida Passos. (B. .»S.o-0

A LUGA-SB a casa da rua dc
Livramento 82, as chaves es-

tão no n. S4 e trata-se ft nVMdo
Tlieatro 5. (B. 08.0O8

A LUGAM-SE sala, quarto o Ba-"-binete. a um casal ou pessoas
estrangeiras, por 80$, em prédio
moderno, tudo independente, bo-
nito lògar, •saudável, casa dc fa-
milla decente; na rua Faria 0.
Estaclo. (B. SS.4J3

praça da Kepublica 5; para \ LI-GAM-bB uma grand.
ver a qualquer hora e para tra-| xxe 'luar:,, proprlos para ofll-
tar ft r. Condo de Irajft OS. das , *in» de alfaiate; rua rheopliilo
;; As i horas. (A. 11.510 • Ot.oui 145. (A. l^.ooü

v LUGA-SE uma cav'nl:a: i r."S. Roberto n. 4, Esia-.-io de
Sa ( A . 41 • •8 S

A LUGA-SE um quasto ind.-pen-A*-fi, nie a casal ou rapaz- s do
commcrcio; ft rua Clapp . v4.1* andar. t*m frente ao Mer«adoNovo. < A . 41.796

1 LUGA-SE a casa (.a r." - io de Albuquerque 1"; aLeon-
stá no botequimtrata-se na Avenidto 125. loja.

esquinaRio Bran-
(C. 10.534

LUGAM-SE arejadosLdos por 30$ <- 40$; ; eommola<do Barroso 2 c A rua «ia Am<n. 129. de 87$ a 40?. :i p- •
~seria.«. (A. !'

1 LUGA-SE•^¦General P uma casa na lua
sala«. dous quaitoM. cozlnl
quintal; trata-se com o »-nc;
gado. (B. :::

LUGA-SE um quarto a casal A LUGA-SM uma boa sala <1 e ;sem filhos; á r. 3. Pedro 287. i -^frente .» :no«;o- do commerclo,
(A. 41.507 1 em casa de fantilia; rua do Ria- jimolo 402, sob., entrada pela rua •

I - -' «A. 42.018 j
informa-se 110 212. barbeiro . ej \ Lí*GA-SE um quarto em casal
trata-se á r. Menezes Vieira 1^4. t ^X,]. família, com dir

m::G

\ LUGA-SE uma casa para fa-} do Sena l"-milia; A

ciiave> estão porma rua n. 4 3 eS. pt-lro n. 69.

¦ a 11. 41. da r.
3 e Bar ros. asfavor na mes-raia-se na ruaarmazém .IA, ll.SO^

(A. 41.501

^LUGAM-SE o prédio 153 da
Avenida Mem • de SA e aluga-

o Io andar- do preiHo n. 80 da
rua do Rezende; informa-se no
mesmo. ^ ,K'(13. 38.154
ALUGA-SE um barracão com"-sala, quarto, cozinha e gran-de terreno; ífa* rua dos Arcos 00.

(13. 38.456

i LUGA-SE uma casa com tres"•quartos, duas salas, cozinha,banheiro, gaz, grande' quintul,etc.. A rua do Monte 71. sob.,
a chave ostA Mio pavimento .ter-
roo e trata-se A rua Chile, Cha-cara da Floresta 41. cptn o pro-
prieiorio Carmino Marztllo.(B. 38.321

AV^A-'^0 ° s^»l,níl°. _ _ _ . andar
prédio da rua da Uruguay-

una 142. (A. 41;213

ALFGA-SB a casa da rua Dr.
Caimio Nolto 134, própria Pa-ra <|ualquer negocio, coiq loja,sala e cozinha; a chave está ná>

liliarniacla Junto e trata-se A ruaVisconde du Itauna 29.(B. 38.370

ALUGA-SE eni casa de família¦^¦um superior quarto com ja-
nella entrada Independente, a
um casal sem filhos, decente e
sério; na rua da Alfandega 276,•sobrado. (B. 3S.460

» LUGA-SE lima casinha por2X105»; na Avenida Gomes Erei-
re 148. a queni não tenha crian-
çag. (A. 41.663

4 LUGA-SE um quarto A r. Sc
.XXnador Daiitos n. 52. (A.-41001

« LUGA - SE o prédio da r. l>r.
X\..\l6iiiulla .lunlor 10, Jlangue
temio dous quartos duas salas,
cozinha, quintal, illumlnacüo elo-
cliiea: as chaves estão por favor
no n. S. 'A. -11 .ti 1)9

A LIJGA-SE uni quarto parax\.motjos solteiros; A r. Senhor
dos Passos t>7, 1° and. iA. -11.67:!

A LUG A-S13 um quarto em casa".de família com direito A casa
toda; á r. Dr. Carmo Netto 2(10.

(A. 41.672

Ar*

A LUGA-SE o sobrado da' praea¦^*•15 de Novembro 34; as chaves
estão no armazém, onde se trata.(B. 3S.442
ALUGAM-SE duas salas do

frente; r. S^ Pedro 354.
.(.B. ;;s,.7i0

Aluga-se por 240$ o sobrado
da r. M. P*. Peixoto n. ®.(B. 3S.771

A LUGAM-SE para casaes sem
lllhos ou solteiros bons com-

modos do frente, com entrada
completamente independente. o
tem direito a cozinha, tanque pa-ra lavar o telephone; na rua do
lUaõhttêlo Esta casa ] tem
muita limpeza. (B. 38.718

4 LUGAM-SE a cavalheiro boa
sala do frente e outra de la-

do. mobílias novas, luz eleetrica,
prédio novo; r. do Riachuelo 11.

(B. 3S.774

A LUGA-SE um quarto a moco»ücmpregados no commerclo: &
r. General Camara 160, 2-' andar.(A. 41.480

A LUGA-SE um quarto em casa
de família seria, com todas as

connnod idades; Ar. de S. Josc
n. 5S, 2* andar. (B. 38.0o0

A LUGA-SE uma sala de frente
e quarto, junto ou separado,

com luz eleetrica, em casa de fa-
milia; r. Larga S9. (B. 0S.60O

LUGA-SE um commodo de
frente; á 1-. do Ouvidor n. 6S.

sobrado. (-^« 41.001
LUGA-SE um sobrado com
dous quartos, sala e terraço,

por 100$000. Aluga-se também
uma sala de frente, com duas ja-
nellas independentes, por 00$; na
r. SanfAnna 26. (A. 4l.0o9

A LCGAM-S13 uma sala a quartode frente a familia decente
ou sociedade beneficente; rua da
Alfandga 302. J.B. 3S. .49

ALUGA-SE unia sala de frente
para faniilla decente ou para

ofiietna de alfaiate ou sapateiro;
a r. do Hospício 313, moderno.BB*. 3857jS

da a ••asa. jdcliuelo 149.
ei Lu em 10-45$; rua do Ria-(A. 4 2.015

LU

A LUG A -Si* 1 commodo emL"^-de familia ib-cent". a um <
sem filhos,lia da casa.rapazes soltVisconde de

um dii
po? 5i

« LUC.A-SE p01 -•* if 111 1 e»k ¦- . -1 >¦ > 1 Miu do predio i .. a d<J(.avratlio II -. 1 !o dUati : taff,re - if i ii ;¦ ¦/.. ;iia 1 * aisi.-p«*ndeni iu- .*. - • iiaw.-i . > . ; aoado. n - . 1 i'r. lo.*a; Ira: ••IS#
ua da 1.nan la i I .. Inbt - do

finjiu- ,• iii.'i'ros >'• una t-iei. ¦
;. >40

A LUGA-SM )-"• 122$ a - a; ., -u--'-in'. to 95-11 da rua ..an¬dante Maurj'y, tend.-, douf . «-r-:«¦»- '1 Kuh;1:, cozinba e do:'»al8depeudeticias ; ah ha.is • -i3o
i»>. i>oti.-(|uim da c-squina da . ua
Vi.-< ««n '.• de llauua; trata-. Arua da Qu tanda J IS. fabri- t da
f'.imtif 0 tigarroK penna l-'iri.1. B. : • . 93C

A LUGA-SE um quarto, a rU3if^^¦Senbor d--- Pa^sos 1 «i7. s* >.
(B. 8S.033

\ LUGA-SE um bom comuiodo
para peqfj«:na familia . ruaSt-niior dos Pa- oh 107, io.ia(B. .031

\ LUGA-SE a :ua Santa . .zia
n 224 uma espn.- osa sala dofrcnte. com surpr-.tnende;.' •is--. a. para o ma:'. |uz eb-ci a 6banhqs quentes. (B. <>.0-9,

V LUGA-SE em oaaa de fa .Jilia" una sal a ndep-jadenio • *:a-
sai. tt-julo :odaa as common. la-,do; na rua • io .Sen«i:lo 192 ib.'

(B. ,.)21.

\
— /ft

(A . 41.

A Ll:GA-SE um bom quarto amoro,-! 'o '•ommcrvi'». tembom brt Avenida Mem luz eleide Sá iria; na
(A. 42.024

\ LUGAM-SE bons
i^*-jom o- sem mobilia,

AL

A* LUGA-SE em casa <!• família^•^•unia grande sala l.« frentecom toda a bygiene. a dous oua tres cavalheiros: rua do lios-picio 2, esquina da rua Primeirode Maivo. < A . 42.025
A LUGAM-SE urna boa sala de>r\-f-ent.. .. Um quarto para ra-

paz solt.íiri» ou casal sem lllhos;run Francisco Muratori 11.(A. 4 2.080
4 LUGA-SE um quarto mobilia-lo com todas as commoditjft-des; rua de S. .losé 72. 8o an-dar. (A. 42.028

íAM"-SE bons commodos e^v,r!*i !. sala de frente a mo';iíssolte'1 ros e do •* onim- r: io; narua Evaristo da V.jiga 115.(A. 41.995
om modos,dandoAvenida GomesVisconde do Rio(A. 41.!f77

A LUGA-SE um bom quarto 1¦'i rapuZ' s solteiros, em ' asa <:•*
familia: 11a uia do Mer-ado 45.2o andar. <A i!.'.47»j

4 LUGA-SE uma boa sala
frente, .-»;n ou sem mobíliana Avenida Gomes Freire 1S.1 A. 41.972

A LUGA-SE uma boa ¦ asa com1 re:- 'juartos. duas sa!;»s. •¦ozi- ;
d»- quintal; instulaKjao eleciiica. |! por 1 J5$; na rua Affonso Caval- '
eanti n. 1!«3. junto a esquina da Irua Miguel de Frias. (AH 77". j

i LUGAM-SE ire;- ummudos a i"familia ou S^n'uores •'!lo; untos on sejarados; na rua
do ReZetide n . 1 . ( A . 41.81-

1 LUGA-SE nil eummodo e:n"••as.a de familia; na rua Vis-

Ij Ií ECISA - SE do um t.
11 beiro pai*" um bom -

pagando 1 ">?: na rua VisccRio Branco 21. sobrado.(B.
T.HíECISA-SE de um quarsa * a di i n nte. comfamina. para• 100$. dfrigircriptorlo. a L(A .

A LUGA-SE um sobrado eem•"installação eleetrica; na Ave-nida do Mangue '248, em frente A
ponte dos Marinheiros.(B. 3S.S38

A. 41.44-1

TlRECrSA-SE de um • uTih-iro para um quar;casa de família, pessoa dçinformações á rua SenhorPassos n. 31, botequim.(A. i

mpa<4
rto,e do

: 027;
o ottusüo#imarta• F.i: 103.

pa-tem;to.los
389

i U ' > A-SE o arrnazeirVjada; na : ua Dr. Ca

A LUGA-SE uma boa sala de"-frente. pa'"a alfaiate, mocosou familia. com luz eleetrica emcasa de familia; na rua Barão deS. Felix n «3. «A 41.969

4 LUGA-SE uma pequena loja"•no bccó dos Ferreiros 8, evonde-su uma armação envidra-«jada. (A 11.206
uni quarto A ruaasa de fa(B. 88.36

4 LUGA-SE  ....»V,|U Lavradio 1.71, casa <le fa-
inília,

\ LUGA-SE um «juarto a casal«^A-uu a moços solteiros; rua Ge-heial Camara 334. (ÍL 38.333
\ LUGA-SE uma boa casa com¦^VarifíTclC terraç.-o. Inieiramento

.reformada ua ladeira do Farian. 13; as chaves estão no arma-zein da rua Visconde da Gavea
esquina da travessa das Parti-
lhas. (13. 3S.28S

^LÜG.-Ur-SI3

A LUGA-SE 0111 casa de lamiliaAiuii bom commodo; r. do Ria;
cliuelo 19. (A. 41.235

^LUGA-SE por 250? a casa da
do Rezende 35. com uma

sala de frente, tres quartos, sa-
la de Jantar e mais dependen-cias; as chaves estão no 11. 33.
fabrica. (B. 88. 107
ALUGA-SE a cinco mocos do"•commerclo ou estudantes uma

sala e quarto, com pensão, por450$000 mensaes, muito aireJados
por uma sacada e janella paraa r. S. Pedro, tem luz eleetricae banho frio; r. S. Pedro 169.

(A. 11.210

duas portas em
um bom ponto, do futuro, ser-

ve para qualquer negocio; á Ave-
nida Henrique 56, botequim.1 n. 3S.iia9

A LUGA-SE um quarto a moços
solteiros, independente e sa-

cada para a rua; (i r. Clapp 50,
frente ao Mcrcad.o Novo.(B. 38.6/4

A LUGA-SE uma casa completa-XX mente nova. tendo todo oeon-
for to, para pequena familia; na
i- pessoa dc Bàrijos 11. 5, Esta-
cio de SA. _ (B. 3S..U87

i LUGA-SE um bom commodo-A por 10$. com grande quintal;nóde lavar para fóra; á r. dos In-
validos 137. (B. 38.088

um commodo para
família, por 30$; A r. Vidal

de Negrelros 53. (B. 88.09<

ALUGAM-SE para todo o preço
e biiratisslmo commodos: na

rua do Livi-amcnto 77. (15. 3S.C3S
A LUGAM-SE dous commodos-A- com luz electrlca a mais com-

modidades. a casal sem lllhos :
ver e tratar A i*. Gomes Carncjro
n. 107. 38.í01

ALUGA-SE na r. Visconde de
Itauna n. 97 a casa n. 25.

com dous quartos, duas salas, co-
zinha, quintal c luz eleclrica;
preço 127$000; trata-se na mes-
ma rua 11.1, sob. (13.-8S.76S

A LUGA-SE um quarto de fren-
a rapazes do commerclo;

na Avenida Mem de SA 85iI R ps.72,4
l LUGA-SE um commodo a ca-¦"saí ou a rapazes solteiros; na

Chácara da FlorestiT 12. grupo 8.
Avenida Hlo Uranco. (B 3S.725

  boa sala de
nte a casal sem filhos ou

moços do commerclo com ou sein
pensão, em casa de familia: rua
Riachuelo 417. (B 38.726

Aluga-se umafre.nl

A LUC.AM-SE bons quartos mo-
blllados. com pensão. tem

luz eleetrica c mais rommulida-
des, em casa de familia na rua
do Riachuelo 158. (A. U.6o2

Aluga-se um bom tomnioág'
em casa de familia; po: 20$.

na rua do Riachuelo n. 861.(A.U. 132

1 LUGA-SE a casa nova asso-•"bradada da rua -Machado Coeilho n. OS, própria para pequenafamília de tratamento; a < haveestfi cm frente, no 58 o trata-seA rua Marechal Floriano Peixo-
to 26, Camisaria Luso Brasilei-ra. (B. 38.844

VLUGA-SE em casa de familiaseria 1 saleta com duas ja-

\ LUGA-SE um quarto par a _mo-"-ços solteiros; na rua da Con-
ceição n . 115. ^A. 41.419

A LUGA-SE uma porta para no-
jnLgocio limpo;Maio 8S,Nicola.

Galeria rua Treze de
Cruzeiro. São

(A. 41.338
LUGA-SE uma gran.le sala

om tres sacadas de frente;
A rua Primeiro de Março láJ.
2' andar. (A
A1-1"CO

41.332

A LUGA-SE em casa de família
uma boa sala de frente mobi-

liada, a pessoa séria, também
(IA-se pensão querendo; r. La-
vradio 1S2. sob. (B ;1S.727

A LUG A.SE" fui

A L.UGAM-SE bons commodos a
25», ao», :15$ o 50»; á-praiaFormosa 253. (A. 41.033

, A I»UGA-SE uma casa naAj - * ave-L-nida Bmllta. r. Frei Canecan. 250. com dous quartos, duassalas, boa arca o luz; trata-se

_ primeiro andar
do prédio A r. da America 21,

as chaves no segundo ântofcjAluga-se o
t'

.\ LUGAM-SE bons- coilijffpdosdesde 25» a 50» para moços
ou famílias, casa multo limpa ò
socegada; r. Silva Manuel 116.

(B 38.736

l LUGA-SE para família o pre-xV-üio ila rua d<> Rlité.huelo 9i;
as chaves estão na me^ma rua
n. 98, onde se trata. (A. 11.3oi»

A LUGAM-SE uma. sala de fren-Ai

nellas de frente;122, casa XI. rua do LavradioiB. 3S.846

\ LUGA-SE um bom commodo^-dr; frente i ca^al ou pessoaséria, com direito a «ala de. jan-tar. casa nova: na rua Marquezde Pombal 116, praça II«A. 41 or.r.
A LUGAM-SE em casa de fami-•^X-lia. sala dc frente e quarto,com todas as eopimodídades, a

pessoas respeitáveis; na rua
General Camara 269. lc andar.(A. 4 1 951

LUGAM-SE boas casas parafamilia. com bons commodos;
na rua Funda o Adro de S Fr.m-
cisco da Pralnha; informa«;òesno n. 2'.« «A. 41 y-!

com mo-mo Netto ;ão no mes- !
bule Nova.

gàda

I >REC!SA-SEx nhelro deno com yiercico quarto é nr-minadoA"r, n.

de uma ccopa-i
juarío empregado-'io. pagando ; 100.».t~ frente- de rua ¦lluv

ele tricidade: na(A. 4 1
A I.rt!A-SK uala l.oa etnpr.-^ada -puBCISA-SE .lo r'.n quar'.•*^-para casa dr- familia .lia rua 1 1 tlependent»'. rins immedl-Evaristo da Veiga 134. (B. Zs. (»*-•» | da Avenida Riu Branco, em(B.

l.UGA-SE lima sahi de frent

AV

A LUGA-Si-: a um senhor de tra- j l LUGA-SE um bom q¦Atamenti) ou a um casal de eda- -^-frente de rua. a

A"cor.
Uruguayana es<iuina da da Aliau-
dega n. 180. segundo andar, com
pensão, dá-se pensão de mesa e a
domicilio, em casa de familia^^^

ie familia. para mo«;o do 1cio de al»soluia seriíslade:
postas por caria a G. P.na 'rua ri,a genhor de Mattosinhos t(B.

"1 >TIECISA-SE em prédiopara < iptorio de uma ;triação commerclal. que s6n
. ; funcciona das 10 ás 5 horas*:_fe -I tarde, de uma espaçosa sa»;;4 LUGA-SE uma sala de. tre»re j larde. de un<rV mobiliada a rapazes: A tra- j fj-.-nte. em 1Vesi

m

LUGA-SE uma
- ••• • andar, comMuratori 16. «A. •H.MUjdous uabini-tes contíguo7 a r. Primeiro de MarçoLUGAM-SE bons commodos.; a ; ra;Vt.« Dias e entro r. .sobrado, j leinbro e r da Alfandv40$ 5 0 $ 0 0 0 . (A . 41. fc;

umDr.

de. uma limpa e bem mobiliadasala de freiue. com direito A sa-
la de visitas •• piano, com ou sem
pensão, em < asa de pequena t'a-milia sem crianças; rua do La-vradio 178, sob. (B. 3S.847

A LUG"te e

quatro mor*
operários de botn comportam-
to: na rua Barão* de s. IVi
n. sob. (A II 9

te c bons commodos com luz
a moços ou casaes sem filhos;
rua Lavradio 115. A 41.590

A LUGA-SE um bom quarto de«A-frente a casal sem filhos em
casa de família séria, com direi-
to ;i cozinha o quintal; Chaoora
da Floresta, casa 15. grupo S.
Avenida Central (A 41.645

ALUGA-SE uma boa casa com
duas salas, deus quartos.co-zlnha. despensa e um grande

quintal; r. Acre 62. (A 11.646

A LUGA-SE um bom armazémijLla rua da Misericórdia 13S.
rtveeo 2505. trata-se lio .jfelmelRd
andar. (A. 41.-5S

uma boa sala de
frente; íl r. 13 (le Maio 3.

casa de, pequena família.1 A4
A LUGA-SE om casa de familia

"•uin 'quarto com pensão a dous
rapazes decentes; na rua S. I. ç;

LUGAM-SE uma sala de fren-um quarto independente,A rua Silva Manuel R!9. v
(B. 3S.-85S

A LUGAM-SE uma esplendida¦"sala e um quarto «om quatrojanellas. no largo da. Carioca, os-
quina da rua da Assembléa. ser-
ve para escriptorlo ou casa! de
tratamento e sem filhos ou par-teira; a casa. te mtodas as com-
modidades e também se aluga
mobiliada; rua da Assembléa 123,
2' andar. < A . 4 2.08i

obrado da rua¦do Riachuelo 20. forrado e pin-lado de novo: trata-se A rua do

l LUGAM-SE quartos mobília-"-dos: na'rua do Rezend.-

4 Lt:C..VM-SE quartos mobilia-
II:. rua .in v".

v LUGA-SE"d

VLUGAM;-SE dous quartos com
janellas a casaes • a nvooos

solteiros, com quintal c cozinha
por 35» c 405; 4 rua Senador
Pompeu entre os ns. 121 e 12.'..

(A. 41-S29
LUGA-SE um barracão A rua I

Al-

Air.'

LUGA-SE uma-A própria para <
r. Senador 1'ompci

sobrado per j 
' j tas comriptorio >reço a -V. Bdest - jornal. ( B

.r.«*
a «ainer-:
pros. n«3 H; .soo
• ovo.,asso-idUOda«ioi Olí.treJon-do•ar-

es-184

I>!TOBC1SA.-SE de alugar
(A .

iam-seuma sa
[>brad(

dous commodos
a c dous quartosSenador Rompeu(A. -Il.-S6!5

! c:i» nica até :i Cidad.- . rc
I tal n. 110!.

5 mensaes . •* co..-la a Caixa POS-'iH 3S !Sõ

Lapa, Cilelte, liKDjsirn, Botafugo t fiueií
liadaunia siik. :nou.a r. da R«daeao :>t,

ill. 88.221
grande saidoc.iedades; nai 28 4..A. 41.746

V LUGA-SE nil quarto de ?
Ate r. Cli- t'• •!.* Ulvisao Sal-'
uado 201. (B

A LUGAM-SEAnjmmodo^; ua rua do
(B

f indo?ratteta37 93â,

A LUGA-SE f^m casa de fami
um bello cummodo cotn t<.•onforto. elegantemente mobilio. coiti ou sem pensão a uni i

lhor de respeito e traiamento.•. Silva Ma-nuel (A. 41."

Ai

A

LUGA-SE umaboas a co. Carlos 1A ma; o.
IA"G A-SF

^•asa comnmodaçô •>
il. 12S. aitB. ::

u ul-ua,. iga.>6»
um

A£

A luga-se"f

dro n. 13S.

ALUGA-SE por 300$ um sobra-
do novo, construído a capri-

eho; 11a rua Visconde de Itauna
n. 42, com duas grandes salas,
seis quartos, banheiro, cozinha,
installação eleetrica e gaz.(A. 41.302

A LUGA-SE UlllA.e. commodo em
casa de familia. a pessoas»érias; r. Senhor dos Passos 118.

1* and'ar. (B 38.711
1 LUGA-SE um bom quarto em"•casa de família; r. da" Rela-

ção 9. cotn ou som mobília(A 41.655
de

com o Sr. Girão na avenida.(B. 3S. 165
A LUGA-SE a casa da r.¦^•de Azevedo 26. C Pinto

Cidade Nova.com tres quartos, duas salas e
mais depóndoncias. com quintale todas as installáçôes moder-nas; as chaves estão no armazémda esquina da r. Affonso Cavai-
canti e Conselheiro Pereira Fran-
oo. (Li. 3S.lu0

A LUGAM-SE hs casasAra dc
da ladel--ra do Livramento ns. 10. 12

e 14. ainda não habitadas- trata-
se lia r. da Assembléa 23. «oj
brado. (B. 3S.149

sala
ALUGA-SE unia pequena __por ;;o»; A rua da Quitanda ;7.(A. 41.360

AI.ÜGA-SE um quarto na
Se

A LUGA-SE uma grande sala do
A frente com tres janellas. unia
boa sala e quarto, junto ou sepa-
rado; r. da Constituição

ALUGAM-SE bons o arejados
commodos e sala de frente,

com todas as conimodidndcs, luz
electrlca; na rua do Rezende 190.

( A. 41.547
A LUGAM-SE dous bons quar--"tos para pequena família

séria; informa-se na rua Jullo
César 51, botequim. (A. 41.5S0

A iLUGAM-SE uma boa sala dc
^MfrSnto. com tres sacadas o
um bom quarto com (luas janel-Ias: na rua da Misericórdia 74.

(B. 3S.550

A LUGA-SE uma boa ualaAfronte mobiliada. a pessoadecente;r.Formosa 174. (A 41.635

VLUGAM-SÈ com pensão salas
e bons dormltorlos. mesa far-

ia cozinha de primeira ordem;
rua da Quitanda 52. (A 41.630

4 LUGAM-SE uma sala e quartor\-de frifitS para um casal, teu-
tio a casa bom quintal; no beco
Sem Sabida (Saúde) 12. (B 38.640

A LUGA-SE por 50» uma grande«*-*-sala com duas janellas, indo-
pendente, casa de família, com
ou «em pensão; na rua General
Camara 110, 2o andar. (B. 3S.o00

^Senador Pompeu 47.(A. 41.574
A LUGA-SE um bom salão para¦"¦sociedade b*oii<Snçeiite ou re-

oreativa; Avenida Passos 108.

A LUGAM-SE uma casa o um•íV-solirado com luz electrlca. ten-
do todas as commodIdades; ave-
nida Paul lua 5. Estaclo dc SA.

(B. 38.120
A LUGAM-SE holls"co

\LUGAM-SE um Brande sotam
para família, salas de frente

e bons commodos; r« Visconde"ío Hlo Branco 15. (A 41.591

Aluga-se umafre  boa sala dc
frente e mobiliada. a pessoasdo commerclo. em casa do fami-

11a séria; r. Senador Dantas 84.
(A 41.601

A LUGAM-SE sala o alcóva em
xVeasa de fanilla; r. dos Atuíra-
das 101. loja. (A 41.011

ALUGA-SE uma casa com duas"-salas, dous quartos, cozinha,
despensa. chuveiro, bom quintal
e ontraila ao lado. a casal que
nfto tenha filhos, aluguel 120»;
exige-se bom fiador; V. Nova
S. Leopoldo 84; tnforma-se SS.

(A 41.618
ALUGA-SE um quarto a nioíos^iLsolteiros; r

tos e uma sala
a moços do eomnieravradio 125.

t.\. 11 - 44S
A LUGA-SE _a frente da uni so- , .^-brado índopendente. muito Améns ou casal, "que trabalhearejado e limpo, com vista para j fôra, tem chuveiro; na r. Se-o mar; na rua Cunha Barbosa . n]l0l. dos Passos, 19. sobrado,n. ;17, Saúde, (B. as.99» j 

,b. 3^.779
ALUGA-SE a segundo andarde;*"

um prédio A rua S. Pedro, ;
próximo A rua Uruguayãna; in-
formações na mesma rua 175. 1' jandar. (B. 38.979i

ALUGA-SE um bom quarto de
fronte para casal decente ou

rapaz 'do commerclo, casa de todo
o respeito, com entrada indepen-dente; ver e tratar A r. Or. Maia
Lacerda 88, sobrado, Estaeio de
SA. (A. 41.38U

A" LUGAM-SE sala de frente e
um quarto; A r. do 1'Hvradio

n. 160. (A. 41.349
A LUGA-SE uma sala de frente-"com entrada Independente em

casa de um casal sem rtlhos: a
uma moça seria que trabalhe
fóra ou um casal sem filhos: na
travessa do Senado n. 16.(A. 41.464
ALUGAM-SE «ma grande, sala"•de frente, um quarto e um gabinete; na rua tia Saúde 55. emfrente a praça MauA. alugueldas tres peças 100J. (A. 41268
4 LUGAM-SE dous quartos jun"-tos e uma sala de frente, de

pendente de quartos, tudo a r«i-
pazes ' solteiros. quer-se genteseria: A rua de SanfAnna 129,

(A. 41.
A LUGA-SE a casa da rua Monte"-Alverno 43. morro do Pinto,com ttous quartos, uma sala. co-zlnha e quintal, carta de fiança(A. 41.30!

ALUGA-SE um commbdo em casa do faniilla a casal sem fi
lhos ou a um senhor ; na rua Acre
n. 122. primeiro andar. (A41314

IB. 38.175 dlo 158.

om modos
om luz electrlca a moços e

i casaes «em filhos; r. do Lavra-

sobrado.
Frei Caneca 40

(A 41.625
LUGA-SE um esplendido quar-to, com todas as commodlda-

tB. 3S.166 des; r. dos Inválidos 130. tB3S6Q5

ALUGA-SE um granJo terreno
em S. Matlieus; Ua rua Sfto

Leopoldo u. 177, Cidade Nova.
(A. 41.341

tosarlo ^2. loja.
V i3ÜGAM;SB, em casa

ve para ga:cocheira
1 LUGAM-SExi-70$

officina ou(A. 11 .S23 I
asinhas a 60$ e

rua Frei Caneca 336.(A. 41.823

LUGAM-SE duas saias inde--pendentes próprias para ••>-
ptorio ou rapazes solteiros; á
Senador Euzebio ll"1.(A. 4 1.70:;

maudaró

commodo emc próximo aosAlmirantv Ta-•e. (B .7.-75

141| \ LUC.A-SE um bom quarto a
i ,a.r" ! *"um ou dous rapazes do com-separadamente. ., senhora só, A rua dan?c,lno- Alfandega n. 91. 2' andar,(ü. JS-99. (A. 41.S57

A LUGA-SE um bom quarto a."moços, eni casa de casal ope-
rario; ã rua João Caetano. ll«.

(B 38.825

^LUGA-SE um quarto Ao_  | , — —IHIHUCHU , •• ui>.«^-cada de frente, a um casal ( jjlos ou a duas sensem rtlhos ou um rapaz do com- ta m casa de fanmerclo; na rua Muratori oa.(B. 38.980

LUGA-SE um commodo inde-
pendente, a um easal st>m fi-:ihoras honos-familia: avenida

Gomes l^cire. 101, lu andar.(B. 38.SIS
A LUGAM-SE duas salas: sendo .*iima de frente; .1 rua dos An- Ana íiidradas 49.

LUGA-SE um bom quarto com
Avenida GomesÍB. 38.972

A -'¦•"-pensão: naFreire 101.

LUGA-SE. em casa de peque-
na familia, um quarto e sala,(B. 3 S. J < 4 a ca sa 1 sem filhos; r. l>r. Car-
mo Neto. 278. iB. 38.S14

A'LUGAM-SE uma-«um «juari
clectj-ica «• pensão,mobilia. e um nu;mas condições: A in. 80. 2 andai. . -
nida Rio Branco,lia.

l LUGAM-SE a 40$ e
plcn-lidos quartos, na

Santo Amaro n. 120. (B.
juntos, luz

. de
juina

ir.ç- es-ua do87.821'
i LUGA-SE só para familia de" tra ramento. o prédio da rua

i*lt: !sto\ am Colombo n. 110. <'at-".cie, as t-haves estão na . do
C-iiiet.» n 277. armazém. •

. B. : S3S

4 LUGA-SE um. . m íuarto de fre
muito an jado em casa

familia na rua O reste n.
Santo Christo. <All.'

| A LUGA--V niuit SE ama casa nova olimpa, própria para pe-! quena família, tem duas salas O
dous quartos muito arejados. CO-.
zlnha com fot;ão economlco,

i area com ta: i ie coberto boaba-,ia-v l.UGA-SK uma boa \is:i 00111ií ;il)e\ro llc e immersSo . ia--A,luas salas, tr.-s nuartos. )>•'"> , «talla.-S.. eleetrica. |.wl "
quinta'; na rua \ mal d.-_ .>»-ei- ; ,.l,!llo ,,.uras coinmodid:\ les ;ros n. 79. chaves no n. ... nata- mensal, inclusúve taaca
se no largo .H- S. Praneiseo de ;_ ' [*.' rj ., prédio :">de
Paula 6. armazém, preço 11-5. , l;,;:er hora do dia,(A tt.s-6 • • ..... ,i. so. •»ena

4 LUGAM-SE dous jquartos
Au'nia sala. cozltrtia e emivei:

tudo independente; na r. 1-auri
do Rabello n. 4. Estaeio de "
preço 50$.

ALUGA-SE uma casa

na rita lteal G' indeza n. 80. w™
peno da rua. \ oluntarlos da
Pátria, onde lambem se enconj
trnm as chav- s. tB. ' •

\ LUGA-SE em casa de familiii -JXpor 1"* uai quarto a dou- mo-
' eos do commerclo; A rua tia. Litpa'

41. li.ja. (B. 3. . S5*I 11

4 LUGA-SEA
ALUGA-SE um quarto a um ou

dous rapazes; 110 beco do(B. 38.96S

uni commodo mo-
hiliado, á r. Ria.-huelo. 2IJ9,

11.1a, entrada esquina n. 3-(B. 38.S12

pio terreno;n. 356. preçí
vua Frei Caue55$000. (B. ;¦ 1. > sobrado da rua'

ie ii. 213, por '20$;
luatro janellas pela r.ia do

( V*.LI.'GA-S1£I "do Cai te

lio: tf;(B. :
Carmo 13. 4 LUGAM-SE em casa de fami- i \ I^UGA— -rViia. duas grandes salas de "v]e t*:'ALUGA-SE uma portn para fr„,,,te; ç0m quatro janellas. pro-rlia VÍSCOU le de «nrn e:\Snl OU TUPaz SOl-

m

negocio"; A rua Visconde de
Itauna 18. (B. 3S.967

LUGAM-SE a moços soltei-
ros, \ rua Senador Pompeun. 190. quartos de 35$, 40$ p 59$.todos claros, arejados e com luz

vleetrica: <Ja*a asscíada : tele-
plione 1.148. Norte. tB. ?S.964
ALUGA-SE uma boa sala com"-duas sacadas; 1 rua da Can-

delaria S9. 1' andar. (B. TS.9S2

prlas para casal ou rapaz sol-
telro e um quarto bem areja-
do- na r. dos Arcos, 13, sobra-
do. (A- 41.260

4 LUGA-SE um quarto mobília-
Ado em casa de família; na rua
Senador Pautas 13. (L. .>S.»99

a LUGA-SK um grande barracão | com -
Afechado com concreto propno !í,àmas '
para garage ou qualqu- -ndus- , ^ JtaL - familia;tria; á rua Frei Canecsg-M;. »,„{a ii„

' j no mesmo.
• iarto eni| \ LUGA-SE a um senhor- -amlHa. a rapaz solteiro. c„„fovlavel quarto,Visconde dc Sapueahv ^ J ,,u
 1A' 41 • lamilia de i«-sp. no; á rua

\ luga-sk ama sala il rua: •l-'i™ sil ' "* '"* ..
^Vc.onçalves Dias: entrada pela >

•a Uruguavaiia 1". IA. 41.V7S I k u/GA-^K a bonita casa
pintada e forr;

(B
à lUGA-SE uma sala de f"ente

,t mocos solt. iros ou easal;
r. inválidos, l!8.i CB. 3S..S5

4 LUGAM-SE t>s magníficos
.~V.pr.dios da.s ladeiras do Varia
n. 25 , Barroso 27. (A. 41.S72

4 LUGA-SE um qr.artA- d e família

l LUGA-SK"brada la.

A LUGA-SE uni bom conniodo^-para iim casal sério que tra-
I LUGAM-SE uma

A..„m sala em confortável pre-
dio,

- » casa. a casal; A
boa aloova . de Pirnsslnniisa

o emi dlreito arua Viscoa I
:i A. ia n

novo. ie*
tos. des;
quintal.as chave

raspado, l
salas, ti esduas latrinaD. Marcial(B.

casal ou moços solteiros.
balíie fóra ou uma seniior.: que tem todas as çammodidadts preçi
trabalhe fira; A. rua Balilo de sas, com conforto e lur ite.t i
S. Felix 97. casa 6. iB. 38.919 : ca; A rua Maia Lacei da. . .. mu-

 ga Santos Rodrigues. Estudo de
ALUGA-SE um quarto com boa Sil. casa de pequena família.

Lpensão, em casa de familia; ,casal sério ou a rapazes; na — (A. 38

4 LUGA-SE um commodo deA frente a casal sem IVthos. em
casa de família: na rua L-iíjíu
n. 105. iB. 88 7955

Ã,

\ LUGA-SE uma « .-.sa novaA vista para •> mar por U
quartos, duas salas, despens;

rua"Saita' Luzia 196. "(A.4Í.935 1 A LUGA-SK um quarto mobilia-
A LUQA-SE¦^¦danhn. Mai

casa da r. Sal- \•danha Marinho 4-; as chavesestão no n. 1. (A.41.970;

do A rua Santa Luzia 19».iB 38 .513 '

LUGAM-SE os baixos do "pio-
-dio da rua do Senado 328. om

dna* salas, dous quartos, area.
! cozinha, quintal e eWctricidad- .

Nossa Seii'1

I^LUGA-JE

:a

ALUGAM-SB optimos eommo
dos do frente independentes

por preços modicos; r. l^avradio
n. 93. sob. (A 41.658

A LUGA-SE um segundo andar,
sito A rua do Lavradio 114.

(B. 3S.649

^I.rGA-SK o
A LUG-A-SE um quarto mobilia-xv.i --- —

andar térreo da
rua Santa Luz'a n. 18< .iA. 41.692

do por 70»; r. Uruguay ana 31. 2" andar. "A. 4 2.177, A LUG A M - S F. n .>^^-n. 153. duassalas, uma com quarto.
e asua; -.ata-se i

na rua do Lavradio n. 51. carroça a'- a ;¦« .
A1jUGAM-SE quartos"com luz electrlca e banheiro.

S. t' i;los •
sinhas.cadae eor.inhaes:, e sobe< B 574

A

LUGAM-SE um bom eommo-
do e cozinlia indepeudent. . Arlelra do Barroso 132. avenida.Mt.. r » do Hs ¦ ratuént-v.< B. :'S .907
LUGA-SE mi qnar'o de f .-n-

av;

AI-:;

LUG A-

CopCA.
.asinhaquintal.. Índiaui B. 3
granle

dlo da r.: a chav.

.'or-.om-• rra-t a -SOs .020.
•ério-om

dô•i-»a-.
¦>36

-so-
doulO. ir->0-
rt3;1 .'.'25
omi0$; Zi. tc.¦ .;,a-«1.227,

Afr„LUGAM--! ia nnla3 nillía;

le-• wn-
5
alaluaata;- ..et

-dN
ua»o•!T»

,rt«
u.ltt
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A I.UOAM-SK boas sala»* •• bons¦**(Mla.l'ltíH (lo Irentí» Ü« l-lin, il-IvimínailoH a luz oleetikn; juntouou separado,,; ||(| |nv;Uo oompll!-4 a monto reformado «lo novo; A r.da P/iSHUgom u. 127, Botafogo.(A. -il.USI

A L1KIA-SE VIII casa (||> família j \ LITiA-SM a eme, í, dn MUIA"']]J «'Klmun.lii Biífl .U. frente | A'j»ol|ro ISABgfaíg a Vi, ,vo
líS^iíVI? «..• .... rimnioblii» i rgtumtíiito; .1

JORNAL DO BRASIL - DOMINGO, 12 IlE JULHO Dl 19.14

*A LIKIA-KK por IH)$ o sobradou 1 lia i% 1'njJfijhto ile SVSme» n. 8,
n. 21. spitMo ;jü. Hobr. (ii.oS.080

\ WJCtA-SKBarão do Guaratiba !»;>;uma • *iiH»i. na , r.ua
4 t itn v\i üi.« * , .. , m- viimiiiumi »«S; traia-A uuu.\.M-h •. bons comnuvios ! se na rua ilo H«milolo !0"."para famílias; rua Somulor " " ,w*

OctUVll.llil n. 233. Agllll» I' (A. u.na»¦v" ...»iiinii ii. _tí„, .\£ua« rer-  
JLÍXli'  __ _J * ,J ,l)'1 i A IAHíA-SK ji magnífica oasa «Ia

W: x ri#1VA q ,1.. Ollnr^y Ijii ILC.lt, >>«•. 384. A», Ihl.ír i A 'm.vÒII

V I.uoa-SM* * .i.i

\ i .07:'
A Í-1'CIAM-Si.: ,.M.!vt..ÍÍ ».,. 

' 
casas j JV''.V' í,'A:, "'. " »"v» '"l \ UKlAág|ÍS mm. boll.i HI.1IV e"*¦ !1" avenida • rua S Clemoa- t,...s uü I' ' ,,-m inarto. com ou soai r» jbllla

1 -80 " #?«??• íúiíi. ,L, ra: !•.!».."?' nu., cm em centro dc
A i.1 'c.am-s;: I.quartos ctôrfl ?{}/. 'li .«''"l1'''* nu mosm.i " ' »•' '«a 'lo lattcto m

-'Vpei.sAo. II fi.rui ' In \> '•»vnlliul- «II. :í7.!MISí_  "• 3 'IS

luawnlfloo iitv.iio1't'diu A.iuiiiioo Sii. rnma«von:in.».la«;rtoH para família <l«tfataiiUMilci; a cbav« ««hlA- im
ílt° s-. o trata-.so na r. <l"iiOHpIclo íiO, hobr. (UmHK.OSI

A hl'U\-SC um ospagoso (imir*•*7 I," l»,»i puililllnilii. a lutíL-übollelro, com tuleplionu, Uu ciu-ctrlca; ú rua iivaio «iisboa «r»r»,•sol.. CntU'U>. (II. ;is.0ül

(•ai Ipanema, i*u«iuhui «In pnuja|. Vl l llll ll MU I„mi, 114.<aomintHlu<;rtiM pura família v lllti-ínluauo a «a« o ôloctrliililndo.(A. 4-MSD
A M «JA-SK a caba G, da avonl-*via A r. tíonl Orandcaa 12-1; aa¦iim.M .atitltinta. no carvoolro, omlo(A. ISiOllS

na rua «K

A i.ci;a.m-si:í * Iuíim ijuartos,tal a possua» «1ile fninillii n'n t-.i«obradu. haranj
Ú K*

\ n e tI 13.
uma l'«-a

•iras. ili.

\ 1 fiiA-SK um aiuÜÍP teroo.-1 v- -«• i s '.iiiartos, «I.: a s salas, iui m-

« 1.1'r.A-íK um«¦asai soai tii!HiimpgAo lt'.:1. IUi
A 1A V. A -SM a boa a.-a .1;•*v p. santa fhris: ma íCacnni flúii-a ssilas, n.s . ui.porão halutav. l. tl>no i:;. , a. •;

\ i.rr.A-
; i'ar, r. ilo C*attct«

l»a iu «l<

Y:\W
(H.

quarto

pintar(15.

\ ',*1 ,(-|A >1' o eubrado da praia;11.* l.cifaioç.j 152. com bonsromitt,i.ira regular família;a- 1 1 a\ os estão na loja. ondo so(A. 41.13

A I.I-CA-HI:•*Vpioudidasra 1'amllia «loti.ir multo « oid-» 1.1* a»;na»o • Y» ••a caí-a foi"a «!«• nuvncm : .« a:ciai r.praiatia\
I-Immi,.

Mo:ida )l em

na .-u,• •omiíio
a t a moi:il e pcrala

! \ MV.A-.SK^ v ral1 estão
í traia-

Polvtloro) arni.ir.om «latia r. b- dor. Ca r vai li

C- no-oliavcs
Mar

ivur>la La¦a d«>1 .o:u,

•ata la «• f.itisiallai.Mio-stão por «Sr. Torr."

\ i.rc; \.\r-SK• v i.-as da ,.. s.

de Sctenibio

10,Mu,-': •! 100S.(li.3S.G07
as esplendidas«' • li:i ate 250 e¦stão no n. 260trata-se na rua01. (LI. 3S.100

\ I«UGA-S13 na avenida da rua•.1 .V|sumpcn0 40, um cliaioi pin.¦ -I.IO do novo, com ires quartos c¦fc'a ^«la.s.  (H. as.SJí
A ^C»Á-SB por 10$ luensa^s»?» pojji commodo com entra-da Independente, fi rua do $ Cie-
snin'«li''5"' se "'"Ba « casai«cm I,Iiios mi a poa.-oa sí,; nro-tere-so tatuilia cstran>çoÍra.

tis. ;is.:?2«,

ALUGA-SLO um--¦«•novo, íi r.. Um-t

Aia.tjA.SK por li!o$ mbiisaos <11,1111 sobrado da rua Alicec»in bons com modos: as chaveseMao no andar terreo e trata-se« rua Retiro Guanabara 15.tc. as.

No:
¦ A i.i"ii.\ SE ,, |, • a:„ >0
sfY »«r»-:ã.. a. na .1,. r ..(le 1 • voroii-o \uatro Gel:Polydoro o Voluntários daIria; as ebaves estão na morua. «siiuina com \'olantario:Pai: ia. armazém junto ao ague; trata-.- a rua do Kia¦. !Io M. alumicl »»,)». ,1!. 38
A 1.IV.A-SE" lia brasi

I!»ral i

. irc\ ir .  ¦ 1 A 1,1'OA-SK uma sala dc frfnto<¦»>•> -0.1 casa vara ^Vçpm quatro sacadas, poli SUS,t? ,no M(i^ de família. ' °m todo o conforto e lilierd ide
/• *»r<.-aUi 25. Botafoso: em casa <lê eoiíl!laiica- • y l.-se na Iiic-ma. (B, 3S.4C3 t"on,l0 dc .Marausuapo 'lC.'sobr.,

\ Ll.iÒ!A-!=E unia sala de fi-uiito —— (H.üii.-IIH
á :r. a; da

AeiSiIcom ou somMartins n.
- .rtn._pequena família,nsâo; ft r. Silveira

?'• (A. 41.473
A I-UGA-SK uma casinha com

í.t,"»»» oünxtos uma sala o co-zinha: a r. D. Marianna lõS. Ho-

Aj.UGAM-í!E onl Casa dc tami-
rt.TT.i „ ostra,neoira. som llllios.
Boas ,,"?uÇ"il os 'iUI"'los a res-soas <e todo o respeito; prédioacaoado do construir, banhosqiienics o frios, luz clectrica.conforto moderno, etc.:Otn cas.". dc rami- > tat'OKO. ,» ji ,. -leira, u.n bom dor- 41.4. o k'.orraa Dutra IOC. (Ft :?S. ISOmilorifl inobiilad,,. duas i.uicl a# \ UY:.\-.«E un nuirlo « r Vnt "7 , parii ,. mar. ••!.•¦ tri- ia.lc .. ".u- A..,rl..a 92 nor o0J. oessoa AdJr n 0 I'avlnicnto tcrrcodo que .• prsclro a cavnlli -mo oh ouo trabalhe Mra do aliiiruel ffil. 0 Rred'° "ovn <la rua Ben-ecnliora rospoilavol. pivoi do (A 41 490 £"»" Constant 112. pioprlopa-O'f .tMiio, rua >a:ita Ciiristi::.? M, .. ' k i ra ca?al de tratamcnto. proximoc¦¦'t.'-l,-. It). 3S.S5SM ALUGAXf-SE commodos a mo- 110 lnrg0 Gloria. (R. as. ISO

|| l-ru-Ul-sH uma"..„a sa'a c ! niho.': DrVrW'r,':»m i 4 ~'
nuanto;; rua SrnaBfir (\ 41 4sav craueiro 14!. (B. 3U.SS7 IA.41.4S3

A I.I:Ga-SI: |.or L',j::s O protilo 7S"•da r. Xory !•%•: rei "a. Catlete,com dons |tem unia sala <pavimento u?rreUm quarto, bacozinha, quintalves estão na pn. 1, armazém. ,mo.

iiemos ca» cima,t res quar:os noteai tros salas,••• "iro despensa,c jard®; as ciia-•aca S. Salvadortrata-se no mes-(A. 3S.70U
tjWLyGA-SIi- prodlo ir.obiliadoda r S-. pjdidfficú SÍ3. tendbcinco salas, sois quartos, gaz. elo-ctricldade e detc.ro do jar«l!n).coin doas quartos líaia criados:píido ser vls:£- -Ia, 10 horas A« :e trata-se á r. «Io OuviJor SS como Sr. Leonardo. (B. 35.501

ALUGA-SE uma casa com todo**-0 conforto para casal de tra-tamento: preço 230$ ; fi r. Clua-
?^a%,20VÍr?,à-?? * r- » Caí-iciu 1inturaria Prancoza.

(A^ 41.485
ABH?^M-Sl.commo<los do 30$a 3o$. com todos os requisitos

}ttx °'ec'rlea, uriiílioconstruído c/,i centro dc brandeterreno muita asua; íi r. Gene?ral Sevcriano SO. Botafogo'ta-se com o encarregado
(B.

um quarto mobília-do a pessoa que não cozinhoem casa: .rata-se na r. do Cat-teto casa do família franco-3S.15:

tra-
3 S. 4 S S

,LUGAM-SE commodos dc 40»
it., ai .l0?' com, l0<ius 03 requisitos í
Wííí'^í",?, electriea multa1

A LLCiA-SE uma boa casa pro-¦**Wla pura família e 11111 pe-que 11 o negocio, fi rua Polixena33; a chavo está na quitanda aolado e para tratar ã rua de SãoJoão P.aptista 9í>. Botafogo, comPinheiro. {b. 3S.1S)
A LUGAM-SK uma sala e um"•quarto, juntos ou separados,com ou sem mobília, a moços oua um casai; rua do Catlete 2S.1° andar, informações no 23 ar-niazenjf (A. 41.0í,
A LUGA-SK um quarto em casa"¦de família, tem direito a toda

\ Ll?(iA-.Sl«) o sobrado da rua¦f M PliiiuRii, 102, para pcqiionalauilj a, as ohavcH lio u. !)(i, ca-'"I ^Vir: ;(A. 42.071
bom «prodlo

, Barrou» 71, Copa-«abana: com quatro, «uaitostre» salas, fonzlnha u mais de-Pcndonclaa; trata-so no 73, otfA r. da Alíandoga 122.
(A. <12.080

A!.',V,aAÍÍ:SI? .,)uas casas, mií, v 111 a. Mlinl, A r, lia n os,. 07.Copacabana, próximo ao jardim.iTata-sc no n. 7il nu A r. Al-tandega 122. Preço 130$ o 150$.(A. -I2.0.SS
A OUGA-SH o explondldo pro-™?'° «ovo 'Ia T. HaiAo lio Clua-IIiliba 1)5. com oxqollontos o hv-«flenleas aocomodaeiSSS rara fa-mMa de tratamento,- com ba-•>,? ,V'^''"''''.' dor para aguu.

f;atft-sq A r. Gomjalvus Dias 20,
„„ : na ehaves Informa-sena \onda cm frente. (A. 42,OS."

A Id <IA->K A rua I>r. IMas b«r- ( 1.1 OA-SH par 100$ o chalet «Ia
fr cila líã uma citsB nova. com *1 rua l'ai|.'u MIrucIIiio 115, tiomqttaiio quarlos, «Iuim salas, cozi- luas salas, aaleta, tros quartob,"lia. UÇKPuiihil. la 11 lini o I.KnliuUj miix „ lua uleotrlUAI tem duiiH oi.-ro; prlfin IL'i>ínt.O; .riua-ini nu li'ã(liin « quintal: truta-ie un
j»'.'Uiiii. (A'. 11.Ü!i2 | ii. I II. (li. 38.H5S

4 !•' QA-SK i, »® ilu jmu | A ®(lA-am quarto liidoponUon-da Uipa ,li ; Iib chaves i"'tao -»1- Lu. am casa do família, bonira II. BB Irntn-ja na rua da Br c linda vlutai r. Paula Mat-Aliiii.douru r,.i, loja, (A, 11.U23 tos 20, l* nnUar, (B. SS.S23,
ALWOAM-HM casas a l-o$ por | A LIJGA-S0 uma boa caaa. pno«|moiij pi.Hui.iido a cana para u «.prla para voiiila.. com toiloâpiiipricilado do localarlii apAs os uteuioIllOB. 6 sA tirar a lloaii-'100 mozes dc aluguel; nilo so ça; r. do Cuinha 82. Oatumby.exlgo llador; proupectos A r. fia- (A 41.003chot 8, sobrado, (A, 11.913

AI.UOA-HE um unindo quin-locm casa do família, rt Indo-pendente, com ou som pcttisfto; Arua Di\ Axlslldes Lobo u. 01.
(A. 41.110

A I^UGA-fílfl, uma boa sala dofronlo por 3fi$, hulopemlouie;& rUtt Dr. Arlstldes Jaibo 150.
(Aí 4i,o;io

ATjITGA-BIO um bom commodoliHlepondonto; rt rua I»r. Arls-tidos Lobo n, 150, por 25$000.(A. 11.1)20

A LLIGA-SIO um «bom quartox**moblllado, cm eu .«a* do funil-lia fiOrla; tem oloótrlcldudõ; narua llento IilsEBa, 100, casa 12.(A. 41*.018

A LUQA-SB uma casa por 100Í-fvcom dous quartos, duas aaLa-ia luz oloctrlca: r. Visconde do -qultlnhoulia 36. Rio Comprido;as chaves estilo nos fundos cf>m«hacarolro. (a 41./.83
rA ljUGA-HlO pur 150$ moiisaea I A LUOA-aiS por 50) monsa.os. anrndio ..uH«iir.i«"oi.i0 ,, (jy ^um casal com ou sem filhos.

A sal". em casade lamilla a um casal ggii)
LirnliJi2«? trabalhe fOra; ,-ua
Sgj'

A,ni„' ' "a cAvailielro, uin
nn^. comninilo, mobilladó deo%o. com entrada independente;na i. i. ranclsop HcIIbhiíS 1, nu-
liw. 5? 0 Próximo aolaiKo da Uipa. (a. 42.071
AI.I:ga-SE nu, quairto. emS\<sí,1 do fanillia. preço 25$:r. I edro Américo 74, Cattete.

__(A- 4-.o(i7
^SiUOAM-SB as seEulnlcs~ca.
i- i?„' t Illt, r ila casa n. ü da
à&nivín aiiUi ,íí1Iva. próximo ftBeira-Mar, as chaves'i'no,0íiar ° " <la traves-sa 11. da ir. Francisco Euge-"iS' S íi18 ""V^' 1uAtro quar-'mini V tlependonclas e bom
âiftifiinfl ? aVes no n. 310, alu-
S'IO, ÍT"t?m-s» 4 r-Ho SJ. i• andar, com o¦Vbteu, das 4 fts 5 horas.

(Ã, 42.062

o prédio nssohnulad  ..rua Santa Clara, Copacabana; as uma oasa „w... r.w...chaves ^stfio na padaria proxl- , Mua»rto o coslmha; tia avenida <lamu. e! trata-se A rua Yplraiiííifl rua de Caturaby 86. (A 41.534"II. 100. das 17 As 10 horas.  ---¦ — —i -
(A. ii.oio \ 1.UOA-3E uma oasa de con-

Ai iir* i *r o.. 77," i" "v striuisBo moderna, tendo duasliüUAM-SK magnlllcos com-; uaJtas, trea quartofl, cozlnhd. ba-modos. Iodos com jaucllas ; • nhelro, Responsa, luz ole^ trlea,logar multo socegado, srt de fa-I dc. com entrada ao lado, um al-mina; no melhor logar do Copa- I P<\ndre epoqueno Jardltn quln-ca liana; desde 35$; ft rua Santa ! i'1'» aluguor 180$; na trave-ísa da'Iara 100. (A. 11. ÍISI , .8.0, ontre a rua ArfutMus Lo-| bo, Klo Comprido. (B., 3S.256A LUUA-SM para moços soltei•*xros um lbom quarto, na ruada. Passagem, cjmplelamente |n-dependeu to; as chaves cstào narua D. Marciana #2, onde sotrata.

A IiUGAM-80 as coaai"•Navarro 86 e 76 (

;A LUGASI-SE a casaes e soltei-Ai-ro.-. mamiifljos: o confortáveis«posentos bem mobiliados. compensão de primeira ordem, pro-xlmu dos banhos de mar. nredio
povo^ lelepl.one Central 4.34Õ r.ferreira Vianna n. 53. Cattete.(A. ao.su

asrua. Krande terreno; A r. .Toa
The^tolíloVmS f.rt'n,e J ru:> a casa; r. de S. Clemente n. Ui]irVwZ* l.etadas. Lapn: trata-1 sobrado. (A 41.0'."se com o encarregado. (B. 3S.4SS

W

' A LUGA.M-SE na rua li Maria
J-*- Angélica, próximo fi. rua doJarnim Botânico, casas docente-mente construídas, a S0$. ~io«$ e310$. e uni armazém por 200S.trata-so na avenida y, casa VII.

l A. U01
A HIO.Ui-SE A rua General Se-

boas casas, por 100$na mesma(A. 3S.900
9 115$; Informaçõesrua 103. armazém.

i"Z\ ti'comm™da hygiene l„z Sl'ec?riM>Q"multi j 
"'"""jB na rUa Cassi!,"» •asua c Krande liureno; A r das' i!8.C4ii

MaXJdJ™lM.£rco^ oa7n°£° A^°A'P e°r 26"» ° "re<lio 78regado.. n/D VI ill Xerv l*>rrelra. Cattete.^ com dous pavimetitos em citna:

A''1.!?'^"*1? "m quarto ecozinha. independentes, com™> f tere"°. Próprio para umcasal, na r. Sorocaba 92, Botafo-BO. Preço 501000. (A. 42.05S
LUGA-SK por 220$ mensaes7. ta\a, a excelente casa ,b n>,p „ . - ---celcnte casa da rua"!cIe"Í® j7s, Copacabana, comduas salas, trcs quartos, quartode ci ado, grande quintal~ <»gí)Ca' ciiavoe

131.
o luz

„ , . eatSo 110e trata-se na r. Rosário(A. 42.057
A LUGA-SK o solado da ,r. Ha-f fiKi ile Guarallba 59, por 1201-trala-se no mesmo. (A. 42.018
A TvPGAM-.SE dous quartos o«5--^¦paijosos em casa do família, apessoas, som filhos; r. Pinheiroc-ulmaiaes '9, (B. 38.806

A LUGA",SE um salão dc frente-*-eom alcova assobradada
tem uma sála c tres quartos nopavimento terreo tem tres salas,electrica, banhelro IndepenJenti*'« ™» f},Iart9* batihelro. despensa,em casa de um casal* A r Sari ! a .*ariJl,n; as cha-Clemente ISO; aluguel' SOJOOO ! es, eslao na ^ra(-« s- Salvador

(A 41 H°n n* ' armazetn e trata-se no tnes-! mo' (A. 41.707
A - - SL': unia boa casa com !bons cominodos para família:*»enjamin Constant nr,fundos; as chaves eslão na ir A,
2»a «. «rata-se A r. "da' Asse'mbflã(A. 41.52.'!n. 94.A LUGA-SE a casa com bons"commodos da rua Vinte deNovembro u. 17S. Ipanema; ascliaveF. esl5o no n. 170. (A.3S.S62

A LUGA-SE u prédio da rua Gc-A-*-neral Gomes Carneiro 54. noIpanema; as chaves no visiuho e;rata-so no Banco Nacional Bra-lllelro. (a. 3S.7C3
¦ALUGA-SE boa casa nova.com ALUGA-SE um ,iinri„"¦dous quartos, duas salas, co- "-arejado traz i»«,m i. . • •(linha, banheiro, )v. c. Interno a uni ou dous "moeffà „ u 10e luz oloctrlca. pre<ro inodlcó ; I r. da Lapa 56trata-se á rua Voluntários da '
1'utria 218, Bnfatusn.

A LUGA-SE unia boa sala pararapaz solteiro, com visla so-bre a cidade e a bnhla; na ladel-ra da Gloria n. «7. (A. 41.816
-—| A LUGA-SE a casa n. 20 da ruar. As- ! Joaquim Silva, as chaves cs-An" ° Dfodio i'asis Bueno 39 coin dous quar- i "ur 'avor na mesnia rua 33

I , ?s sa!i,s. Purao habitav'el 0 «rata-sc na rua S. Pedro 00.e ui.uido nuinial; chaws A rua I armazcm. (\ 41 .so?D. Mare ana 110 e Irnla-se na 
?ararfuiinl r l,,: , ^'"'nislracilo I AH-UGA'SE na rua Generaloarantida, .1 r. da Oliltanda 68. I ^enna llarreto (liota'foco). o

(15
(A. 39.949

A LLOAM-SE magníficas salas' eSBjíi.artos com pensAo. a família
?.« tratamento; na. ruã CorrêaDutra 19. Telephone 4.7(51.

(A. 40.315
A LUGAM-SE bons o arejados'1 commodos. próprios pára ca-«aes ou mocos solteiros, com to-das as commodldades precisas;agua em abundancia; r. D. Car-

|p» 1 Js«. aft. Santo Amaro; noCattete. (B. 30.329
: A LUGA-SE ttm bom sobrado«"-com todas' as comniodiilades;& r. do Cattete 195; as chavesestão no mesmo. (A. 39.030
IA LUGA-SE um bom armazém
Aproprio para iiualquer nego-
çlo ou offlcina: (i rua Real Gran-n'JLh'  36-893

i A LUGAM-SE commodos. quar-•"•tos e salas de frente, propriospara famílias; rua do Cattete 117
jgg&S (B. 37.0S1
|A I.UGA-SE um liom onarto por•¦*¦351 na r. da Lapa 14.

A '-l'c;A-S15 liiàíçnificó Prédio^-família de tralamenié, °
Luphras'a Ccrrô.a 25

>S.51S « Prédio acabado do construir 142I com duas salas, tres quartos' ba-muito nnelra com agua quente o fria.copa. cozinha c pequena area;trata-se com o proprietário; Ci r.. . .loao Baplista esquina da ruaMeuna Barreto, (botequim).CA. ll.SOt
iãrSi!'do :\l-ehnHa . froxinia ao ALUGA-SE uma boa sala com
valho m SA uodeii.io la,r'v' ''U'- Í7"íll;,s 11 ,"'las as commodi
qualquer !?ôra ™ íi, lsl" a v ' ras''1 rnlllil|a: na ruabec-, das CanceIas 2. A Camõcs '•»r»»J.Plr»4.„
S c" (B. 38.5S6 • ( 41.8i)4

Lnn,. ^|~« a cavalheiro serio,l0* mensaes, um espaçoso9 ' .'!1'1 "-0"1 duas janellaB para o
ínm rt'„.mu ? i>em mobiliado,
,c°" ^uas entradas independen-

.' «0l>t30,,va-sc o mais ^rigorosoagseio c respeito, em casa par-tlcular; r.'das Laranjeiras 109.
(B. 38.817

A ,1',tJG')"SIJ ,:om contrato o pre-^^-ulci da trav, Sorocaba >n, 77.completamente reformado;- alu-guel 250$: as. chaves A r. Vo-luntarios da Patnla 397. (B.38.820
AfelJCÍ.A"SK,.0,b01n Prédio da ruarnei eza Guimarães ji. 16, Bo-tafogo; |rata-se na r. Dezenovede Fevereiro 112, onde estão aseliaves. (b. 38.S31

ALUGA-SE para família des-Mratameulo a casa da rua daPassagem 1S6, com tres quartos,duas salas, cozinha o serviçossanitários, installaçõcs electrl-cas, grande quintal na írento eaos fundos; «s chavos estão narua D. Marciana 82, armazém,ondo so trata, com o ür.*Ar-""""'o. (U. 38.086
A LUi.tA-SH uma casa nova ipa-

„ '',a «aiiiilla, li rua Tavares
gastos .ao0, com tres. quartos,duas Falas, por Ao habltavel. boacozinha o quintal; trata-se A ruado. Cattete 125, (U, 38.081

* LUGAM-SE uma sala c umi quarto de frente, com lindaVista para o mar, a seivhores detratamento; casa do familla; dá-to pensão; A rua Augusto Severo"• (B, 38.957
A T.UGA-SE um magnífico quar-to moblllado, sem pensão, amoro do commerclo ou ji cava-ljielro do tratamento; na r. An-drade Pertence 18. (u. 33.970
A I.UGAM-SE as casas A r. Bar-

?™íoa° 248 8 252, por 1801000 c1-01; as chaves estão defronto e,trata-so a rua Gonçalves Ulasn. 9, loja., (a. 42.026

rua
,, , - .. ,—ids doJtaplru e Oatumby) dom! quatroquartos.duas salas, cozinha e do-

(B. 3S.9S7 !"a,s depndonolas; as chuves es-tao 11a travessa Navarro 1 o tra-«a-so na r. da Alfândega 27. randar, -das 2 Am 4 hora». (A 41.504

A LUGAM-SK uma oxcolllento**aala tio fronte e um quarto,com entrada indopoudeute; A ruaCarollna. Roydnrit' 10, (A. 41.710
A LUGA-SE o prédio 37 da rua".«los Coqueiros em Catumby, afumllla do tratnmento; as chavesestflo no 33 e trata-so na rua doKosario 107, sob., das 11 As 3.

fC. 111.164
A LUGA-SE um commoilo em"•casa do família, para um casalsem filhos ou senhora, srt; A ruaGonçalves 51. Catumby. (.\ 11.701
A LUGA-SE t\ rapaz solteiro um-"quarto em casa do família*. Arua do Chichorro 70. Catunibv.

CA. ,11.75:1
A LUGA-SE o prédio da rua da"Luz n. 155. recentemente ro-formado, com tres salas, quatroquartos e mais dependências, ifi-eluslve porAo habltavel, preço222$; trata-se na rua Chaves Pa-ria n; 70. s. Chrlstovam. o prédioestA aberto. (A. 11.777

A r.U(IA-H|.J i|)or 14 21 n nindliiBlirjHlovtlni 107com Uns qunrlns', iluiis uulns
fftl || M"\'B íaiA nu n. 177, 8... r .H° Mft tlO. liOH PIO |o 30,. (ll.3S.08f«obrado,

UO.Ataffi umA Luii.\*8E um ntiarto a um
nhoni"lMA<,l>m a uma ao-PM1." t"1. »ni oasa ,lu Tartillla •
vànRm'1 P rf' |"'rlsln.'s''rla. 5I> "" •"'""tn*;ÜsHoTÍ

LIjUA-SH uni casa do família
iu.iiU W triilanionto. um.iii..! i 4lVrmll°rlu, com Junullnllluinluado a luz oloctrlca o dlspui.(In do ciHiiorlo nectwHiirln: rim rim-gado /ouha u. 41, (|i, jis,012

tia rua dc., 1 cr 150, pa-milla regular, com bomquintal e installaçílo oloctrlca;•Vai '* ,,lv,ú.H ,estilo ria mesma rua•"un'« •"¦'"'''•a Habylonla; prcco
í » ?,; IiM ll'a,nl' ,v 1-ua ltaildoolc1""'° 0:  (II. ;is. J78

la vlllaMaria
...ui ,. para puiiuenH fa-81»; . iis ciiavcs

A LUGA-SE a crtsa daKritroispá -Vi.vlcrra tainilla regular. oc

ALUGA-SE a casa [ m
| olpll111 il, A rua D,

,,-1 • "Propiüa para pequem a, nlugiif 80»; us u„„,vus
ÒM A,n'',l"olrft J.n'.'.-Al.le.ltiam pist a  ^ • 38.181
A I.I'GASf-sPj sala, quarto ocuiiinliA Inilppnnilohtes, bondriBell reis; S. L.liz 'ijurão^Tua

dc S. JuAi) 4 8.' (II. 38.182
A I.UGA-SE l1 lie s: Chr

ALUGA-SE a oasa da r. I'arai-so 47. Paula Mattos, forradapintada dc novt»; trata-se nar. do Paraíso 4«. (A. 4I.79SA LUGA-SE por modloo aluguel¦"com carta de fiança uma con-forlayel rasa com doais quartos. I A LUGA-SE uma casa A rua Par",n .laneiIas. duas s.alns. cozinha ü t;,v0 anWUeHno 5,">. 'Cnlunilfy

da.
uma casa na ruaCliristovani 30, a vou i -(11. 38.125

A,'JJCi'V'SIJ a ea,ia da rua de., . J anua rio 204, as ebavoMestilo no ferreiro proxlino
<B. 38.129

A LUGÁ-SE o sobrado da rua•"¦do Catteto 61, quartos.

quintal, etc.";
Jo ^Vn,V0J?"f2rma-S6 ® ,r.* Itíipirú quintal o mais '.dopondonclas;
». armazém. (A. 41.o02 ta-se na mesma n. 5. avei

pintada e forrada uma saila. dous quartos, coziniianrorma-s® g r. Itaplru quintal o mais .donendenclas; tra-enida.(A. 42.150A LUGA-SE um commodo »pro-
T^mlo para um casaL om ca*ado família; ft p. Itnplrú s».

(A. 41.478
A LUGAM-SB por 50$ uma aala®„„u» quart° na r. Magalhlesn. 28» Catumby; aluguel oxclu-si vãmente adiantado. (B. 38.615
A LUGAM-SE por 20J. 23, c 30$kona e arejados commodos fi.

Ü"a « aula Homos n. 2, SantaAlexandrina. (A. 41.4C4
Aí'H^r3E ° ca8a lln r. Itapl-,ul 805 com dous quartos duas
f"'"», eozinha. quinlal c latrina,logar multo feaudavel e abundan-cííi d agua; trata-se no 327, ondeestão as chaves. (A. 41.lt*

Ckrislowm, Aníarahy, filli Isalwl e Tijaei.
•A LUGA-SE o prédio da r. ,lan-"•nuzzl 13, completamente lim»po, com irès quartos, duas salas,etc.; a chave estA no açouguoda esquina e trata-se na rua doHospício 30, sobr. (II.38.OS

ALUGA.SE por 100» uma casa¦7 no eentro da cidade, com bondde 100 réis & porta, completa-mente limpa e com installaçftoclectrica. A rua dos Coqueiros
i«,.« k? no largo dc Catum-dous b>; as_ chaves estAo na qultan-trata-sc A rua Tre-íianitAii-n. ««Va8 fcalas, cozinha o j da ao lado c trata-se A. rua Tre-banheiro; todo pintado o forrado I ze de Maio 33 do 1 As 3 liníni

„! T0! trUfa-80 "a TBSm3a8 86? da talde' (Ã. «1442
A LUGA-SE a casa n. 29 da ruar;•AUce, própria para família detratamento» as chaves estão, porlavor, no armazom da esquinadesta rua com a rua das Laran-Jelras; trata-se das 11 á 1 « das

axJ7 ís» 5 horas da tarde, nosdias úteis, & rua da Quitanda G7,1 andar. (B. 38.851
A LUGAM-SE uma bella sala dofrente o quartos com luz ele-

çtrica, a preços multo modera-dos: a famílias e cavalheiros; naPensão Familiar Colombo, á pra-ça José de Alencar 11. Cattete.
(B. 38.818

Santa Tkercii, Ciináj t Rio Coajridi.******* ivovmwiAM

A UJGAM-SE casinhas a casaesna rua Malvino lieisn. lio. acabadas dc reconstruir.(A. 41.323
ALUGA-SE um bom quarto; na•f*-r. Arlslldcs Lobo 212. avelil-da. (A eni

 . 201.
A M,S§iM*SR cnininodos de 20»tt moços solteiros; A.rua Itaplru" IG7.'ê, (A. 41.303
A 1'UOA-SE a casa da rua Paula•*¦¦¦ Mattos 89. con» quatro quar-tos, duas salas, cozinha, despensac banheiro,tia ladeira do Senadon. 37 A-. caramaiiÔilão. (A41283
ALUGAM-SE um quarto o duas"- salas; na rua Itapiru* n. 153.avenida. (A. 41.281

A LUGA-SL por 225$ uma boa¦"•casa completamente nova. teu-do jardim na frente c ao lado.quatro quartos c todas • as com-niodidades para família de tra-tamento: travessa de S.. Luiz 20.
pin frente A r. Bella dc S. Luiz;hontfs de Andarahy e AldeiaCampista; as chavos estão 110n. 28 o trata-se na r.' MarechalFloriano . 1'clxoto 221. (B. 38.281

A LUGA-SE a casa da rua Dom** Ca rios n. 12, proximo A ruaS. Januarfo, com duas salas, dousquartos, cozinha, quintal, etc.; nschaves na rua »S. Januário 230;aluguel 100»000. (11. 3S.2S2
A LUGA-SE uma boa casa mi r.¦"•de S. Francisco Eillio 257.proximo da praça Sete: as chavesestão no n. 250 e trata-se na r.Marechal Floriano Pelxoío 220;aluguel 150». (P., 3S.234
ALUGA-SE uma casa com sala,"-quarto, cozinha e tanque, iit-dependente, a casal sem llllios;r. Miguel de Frias 50. perto daponte dos Marinheiros; preço601. (B. SS.ÍiSl
A LUGA-SE um bom quarto defrente com luz electriea. etc.;A -rua Barfio do Mesquita 007.casa ES (B. 37.311

A LUGA-SE por 100» mensaes,um andar itidepondentc aum casal de todo o respeito, comdous quartos, sala, cozinha, des-Ptínsa. banheiro e tanque para

ALUGA-SE por 100$ unia es-"-paçosa casa com luz clectrica;rua do Paraíso 48. Paula Mattos,as chaves estão no 50. onde st.«rata. (A. 41.52!

ALUGA-SE um quarlo cm casadc fa***"10 Preilio iia ru"> '
x*-\ :nie de Noveinliro ion I ,' I.'?"1'"'1 .a mocos «oll«iros |"ein^o'lnd'^^^nua^e"?! 

r' "da A""a ' "''"arogo'''1 U°"a
Altanilega 81 loja. com AriiiS j - ^ ... 4I.S5,(E- ',!> •"-•« j AV 9. s ill 'rua
Ah lifSB Wapto a um ' 

to. "• " i"'1'' is:: tendd t quar-
e'a"a ^ (B. °,r5tl 

SIS: e" «?ai!debquln!ni;
Aio-(!1I|A-VS^ D" Cai'r°K t: !nfoVn|,0r" '•»^«»>tl'^Ve,lmais-
4n« » irt."s ."".irlos tie :in», ; " mni;nps. (A. 41,081

| quintal" CalVetc"" §RbSffJ : A 1-fC-V-Si: um quarlo.~^71Vs"
A^eA„«ufl r" ^rail1

J'iSnS'SuSr"! i 
Cos! _Cjaie'te' 

DiUU fam}'lV» Uriis0

A LUGAM-SE um qua-rto e par-¦n-te de uma sala com janellaapara a rua, a casal sem filhos; r.ra vares Bastos 124, Catteto.
 (B. 38.S32

A LUGAM-SE dous commodos^¦^•mobtllados, com ou sem pen-«ao; r, Gustavo Sampaio n. .18(5,Lame. (i!# uS. 7S1
A LUGAM-SE "uma sala c umquarin por 50», a um casalsem lilhos; ou um quarto a mo-ços solteiros ; pôde cozinhar elavar; A rua Gcncraf Sevcrianon. 100. casa X-.IV. (B. 38.839
A I.UGA-SE uma optima casa A cozinha "o bom quintal." por' 150»'
^ Piaia do Flamengo 372 ; as l>?nd quasi A porta; pa.ra trat

lavagem cotn grande terraço na A JfVJGAJl-sE <>m casa dc faml-frénto; rua Costa Bastos 130. "Iía unia salcta c um - qtiar-to a .mocos iln commcrcIo ou aua Costa Bastos" 130,proximo A rua do Ulachueío.
CA. 41.0 íllhos; rua dc Pattfci(A. 11.520A LUGA-feL a casa da ladeira "TTit^. » TiTT --~ do Castro 71; as chaves es-iA . iV11a ,,oa casa- ti^tilo na fpharmacia Castor e tra- tni "i JUI ^anios 90, alugtteita-se a rua do Ouvidor 04 lruta-sc no armazem do »r.
(A. *41.064 kast'o; A r. Santa Alovandrina. (A. 41.3 In

A MÍOAM-felil us casas lis. 68 e
f*-<0 da ladeira do Senado por112» cada uma; as chaves estãocom o Sr. Lima A r. Frei Cane-ca 239. pharmacla. (B. 38.120
A LUGA-SE a casa da•^^guel do Paiva n. 1 rua Mi-

ALUGA-SE barato uma grau-•"-do sala para faniiliu; na ruaLie onc de Almeida 44, Catumby.(A. 41.950
A LLJCJA-SE a boa casa com Un--**:da vista, tendo dous quartos.

A LUGAM-SE. por 80$ uma ca-"•slnha e uma sala independeu-tc por 40$"; na aveuitfa dn*- ruaClub Athlctico 32. (B. 37.891
ALUGA-SE independentes bons-"-com modos, - tem co"'.iniia equintal fechado a 30». 30», 10»,dous grandes por fi.">», lemosmais outras gralides salas enibaixo.o cm cima a 30», 12». 35»,40$. 45$. dous juntos- por 55$, tommulta aguado multa iargueza. noplttoresco palaecte d«i BarroVermelho 121. (B; 37.S-,t>

A!,',,',? Sl'i na r- Ararliio Ju-
Moi , [esquina de Bmrao de
consf Ir' e,, e,L'asa» acabadas do
cõm ' !'"llla '»l0 habitadas,
demais lM,i '!ua 1'os. <l"as talas e
arelí í.« •Íí.pend®.?cl»« vastas e
ctTle. , Installasão ole-
^dk iini-r , ulllKL'el <1u I-IOÍOOO
qiiInh n.ft, i armazém do es-
gocio • Ç,"'!!,!", "nra 'lMulquer no-Iprlo Innn l i íL'8 C8laü 00 pro-P «o local, onde se tratam.

(A.41.2 |S
A LUGA-SE unia casa na tm.
(,,jessa Universidade 8S com

WK»?LÍ»ÍÍ (B.d.38Íl
Atam;813 "ma boa casa para
duas «ni„. quarto.?otíf tnmilí i cozinha, despensa.! «•? ?: terreno; r. Uiugnay
niirt* riõ' chaves estão no vlsl-nllf> <la esquerda. (B. 38.227
Aci^a^eSfirmíii1'0111 '1uarto em,. r» « lamina a um casai*Barão do Bom Retiro 203. '

(B. 38". 279
duas. casas com^üoiia quartos, duaa s-tiao i, JCIV"Utl PC rua«uM Souza ns. 70 e 78* n» •chaves estão no n, '72. (B. 38.229

AkH?A-.SBJn casa- 40 da ruã•^Dttqueza de Bragança Andu-
Sn ,5urtt Pefluena família, teu-do jardim e grande terreno na
íao n' Pc'neÇ0 1?°»! aa chaves o"-tao no 60. onde se trata.

(A. 41.030
ALUGA-SE por 100». A rua Er-„ "?to,de Souza «8. uma easnassobradada para pequena ra-mllla, com dous quartos duassalas e mais dependeneias; aschaves estão A rua Barão deMesquita 783. (a. 41.U25
ABSS;\xf"sl? alguns quartos.
,, "? «''Striula Nova da Tljiíoa

™n'"S"u no pont,> doa bonilsde 300 réis. (B.38.216

A LUGaM-SE '.are.fados convtno-los de 25$ a 4 0$; na rua líad-doclc Lobo li. 379. (Jl.37.813
A LUGA-SE uma. oasa tom quln-¦^¦tal, tres quartos, duas salas omais commodldades para famíliaA rua Barão do S. Francisco Fi-lho n. 358. Villa Isabel.

(B. 37.857

eliaves ostão 110 n. 366; tratar árVa* Quitanda 57, 1' andar das
i« ^ *e ,^as ^ horas, nosdias úteis, (b. 38.852
A LUGA-SE 11111,1 boa sala imle"¦"pendente e com luz elèclrl-ca; rua Pedro Américo 00.

(A. 38.868

«l • . «l. II. J O 1 . I.Ulil . . Iduas salas, quatro quartos, boa ' (iuiis cozinha, terraço e—- • •  quintal; aluguel 112»; 110 fim dar. do Cunha 83. (B. 39.056

CB. 7.309
A LUGA-SETavares n„ no Cattete k rua.-Tavares Bastos 123. parle ielima oasa com amplas âccomnio-daçoes. tudo independente, in-rlusive quintal, tem bonita vista• da para morar duas famillas.CB. 37.296

• A LUGA-SE a moço« de eondu-cta uma linda sala indepen-«ente com vistas T>*a.ra a barra;¦ r»a rua Bario de Guaratiba 241.proximo A Avenida Beira-Mar
I,. (B. 37.250
'A LUGAM-SE eni casa de faml-•"-Ua dous quartos de fronte anioqps 011 a casal sem' filhos: At. Chefe de DivIsSo Salgado, an-liga Ca.alano 32. Gloria. (B37560

! A LUGA-SE por 51$ uma casa ap<x|uena familla. com dousquartos; uma sala, cozinha,M^lntal o muita agua, bonds de
J»0 réis: nas Águas Férreas;trata-se á ruavEvaristo da Veiga«5. JÁ. 39.837
ALUGA-SE uma porta jA prom-em p«». oom divisões para qual-quer negocio, ponto magnitico: &rua Jardim Botânico 123.

; (A. 39.G07
'A bWGA-SK unia bella sala dt»
^*-frente. com shcSBo. 6em m.i-tiiliada. em casa de família «•»tratamento. E* prédio novo,fnuito chlc, . tendo jardim. lu>.electrica, banhos quentes c frios,telephone e perto dos banhos ottnar. «d so acceitam cavalheirosfnuito dlstlncLos, ou casal multo¦érlo, de fino trato: na rua IJr.Corrêa Dutra n. 146. (B. 3S.600

J A LUGAM-SE, baratissimos. sa-la • commodos, na chacara aaru» Senador Octaviano 330; Ila•bnndancla d"agua do cachoeiragrandes recreios para lavadei-r«». (11. 3S.70U

A^™rf ? 4f, ^."írp^o^:¦lOÍ: A rua Si.veiV:, ^ínnSaí^^cS &<A. il.io
ALUGA-si.; uu. .quarlo. dVenle-
^•mente mobília,lo. a casal ou asenhor do ooinmcrcio, com ousem pensão: na rua Hr. CorrêaD"tra "• 24. (A. 41.315

 precisas, agua emabundancia. para verD. Carlos J, 181.Amaro, Cattete
tra t a r r.antiga SantoCA.II.974

A LUGA-SE um bom quarto cíc•"fronte, com Biu.lto boas vistas,a homens sérios ; na travessa Ba-rao de Guaratiba n. 34. fundos.Cattete. (A. 41.410
A I.UGA-SE um quarlo iriui.o de-^"cente elaro e mobiliado. comluz eleetrica. por 80$. «('» a pes-soa decente, querendo dá-se pen-mo. entrada independente; ruada Passagem 20. sob.. Botafogo.(A. 41.139

A 'A-SE a lo.'a da rua Ge-ncrjil Polydoro 11. 29S, em Bo-piupiin para negocio ouCA. 41.89.",
tafogofllvliin.'
A U,(iA-HE um grande commo-

, n/,'° ,,ara fa mi lia decente, com«pdas as connnodidades precisasí"''^'...razoável; ã rua do CadeteCA. 41.739
AS;1'? m fl"a 11 o com .ia-"T. i 'UV deceiitemcnto mobília-™ <!!.'!a <io"3 mocos solteiros,
mliin mensaes. em fasa de fa-miiia seria: á rua do Catletq 98

CA. 41.720
A

Ah r"6'.l?.um 'luttrlo e uma-tv»al;i por 45» cm .Santa Tliere-za: A r.; Casslalio 199. (A -II.S20
A^fG-V-SE em casa dc fami-
,. ia «nia sala de frente, mobt-nada ou nao, a casal ou morotHo connnereio: na rua Alice 4liLaranjeiras. (|jf H9,oi;i
A LUGAM-SE oaslnhas novas
a ?,ra morada de familla. A ruaAme Ma L» a 21. pouco depois darua numayta; ns chavos na clia-cara, em frente. (B. 30.808
^WAÍE "tn porão a casa,
ÍT aí io ?,s; (l «ravessa Carlosde Sá 13. Cattete. (B. 37.368
A W°A-SB a casa da r. Del-P^im 110, para casal de tra-lamento; trata-se A r. O Ml-nerviiia 02, Estacio dc Sá.

(A. 40.838
P0r '*^ eIn ca^a de

T , •,',niI,ia um nuarto de frentemobiliado, independente gaz eroupa de cama; A r. D. Carlos jantiga Santo Amaro 04, sobrado!Gl0rla- CA. 4 1.78o

ná rua Clapp ns 17 e 49,' MercadoNo(vo. (B. 37.931
A LLGAM-SE bons quartos e•"-salas muito baratos o om lo-gar muito saudável; ft r. SantaAlexandrina 489. CB. 87.8G8
A LUGAM-SE uma sala com•"-terraço e um bom quarto: Arua Barão do Petropolis 39. liioComprido. (B. 37.993
A LUGA-SE o prédio da rua•"•D. Emllla Guimarães n. 40.Cat umby. tem quatro quartos,duas salas, cozinha, terraço oquintal e mais pertences ns cha-vos so nolinm na rua Itapiru'n. 63. (B. 37.951

A LUGA-SE por 130$, o prodlo"movo da ladeira do Castro. 9,baixo, junto ao Uiiiehuelo. cotndous quartos grandes, sala dcjantar, cozinha, banheiro.' lalri-na, luz clectrica. quintal, tanque.Aborto e trata-so das 10 As 12 cdas 2 ás 4. Depois, chaves, 151a-cliuolo 180 c trata-se GonçalvesDias 58. (B. 39.001

A LUGAM-SE quartos para fa-"¦milht ou moços solteiros a30$ <• 35$ com jaucllas para a ruada Egrcjinha n~.—9, S. ChrisífSvam. / (B. :>7.sio
A LUGAMrSE um quarlo o ttma¦" sala a mocos solteiros; nypraia de S. Christovam -33. s<*»para mocos. (K. 37.811.

AIj«-GA-SE uma casa com Rala,
a ^ ^V^Hto e cozinha por 45$oOOdeposito de SOJOOOO a rua Clarl-mundo de Mello n. 175,
A I.UGA-SE O prodlo da r. dlPioprlo para f,.-nilll.i. trata-se na r. Sete de so-tenibro o5-A, casa fle fruòtas.' (A. 40.627 ¦
A 1.UGA-SE a casa asíohradade
„ " ¦-fuá Barão ae Coteg.pen. Ol.-B, com 2. quartos. 2 sala-*
e^mníV; hil"'le,,ro,la«rlna quintale muita agua* luz electrica,trata-se ii" mesma n. 89-A, Villã lsa-ULI' CB. 36.673
A-c!'G'VSR ,° r)''l!r"o da ruã¦*•*• 1 lieodoro da Silva n. 324 A.por 90$ mensaes, us chaves estão110 preilii, junlo. (B. 3C.7U2
A '"«'GA-.SE a cnsa da ruAACruz n. 10, as chaveua Souza

, — —.aves estãoIla csqi"nn da" rua Barão dc M, a-quliii, armazém. (B. 36.720

A LUGA-SH'*um porão

A LUGAM-SE bons commodos"•para casues sem filhos ou a0_.)S .0 commerclo: r. da Luzn. 34. CB. 38.006
A LUGA-SJ5 a casa «la rua do

. Cunha D7; as chaves ostaoA rua dc Catumby 77. pharma-cia; trata.-ae na ConfeitariaPaschoal, com o Sr. João.CB. 38.135

A LI.(«A-SE o prédio da rua Con- A Ll tiAM-M-, um quarto c sala•"-de d,. Irajá 167. Srt a fairiiüa; 1 7. .71 ''f® !'ft 1'nniiiia. com ser-as chaves estão na mesma, es- , f1, la toda casa; á r. Bentoquina da dos Voluntários, arma- °a 0*'- (A. 11.714
A r,Ul!A-SE o confortável pleato, I* rua da Lapa n. 73. dota-

(A. 11.423
uma boa ,,-isa por"«.» c.i>a pur : -•? «-«kí* •«. «o. uoia-¦"•1-0$. perto do Ministério da ; ü , ' Indos os apparelhos necea-Agrii tillura. dotis quartos, itua» ! aarl0íl « hygicne; tem electrlcl-salas, cozinha o mais dependeu- \ ® o consta de quatro pa-cias. de conslrucção nova; rua I v,"»enfos; t«ata-se na rua do Ho-General Sevcriano 00. (.\. 41.128 I ®arí0 1®«. sob. das 11 As 3 horasda tarde.A LIJGA-SE um esplciuiiilo 'V-r7r;. ."¦"quarlo co.n pensão, a iiiocbs de I A ;«'A-hf.respeito, om easa de uma sonho-ra; rua de -S. Cli.n.cnie 49.

CC. 15.835

I

Mr

íik^UOAlC-SE aala e gabinete"•a* frente, com ou sem mobi.lia; «a rua do Cattete 141. sob.<B. 38.707
'A I<I/OAM-SE uma sala e^H**¦»» fcem moblllada ou ^1¦«MU. em caaa de família;ru« te Olorla n. S. (B. 38j

alco-semna041

II
lAfí?**'8* um quarto a casalflMioa OU a mocos soltei-ros: na rua *• As.umpcao n. 40.e—a 7. Botafogo. (A. 41.597

A LlIGAM-SE bons commodos."•nft r. Visconde de Maran-I». .obr., Lapa. (F.18.433

A Ut^GA-SE uma boa sala defronte: na rua Theoloiiiii fie-Radas n. 29. Lapa. antigo becodo Império. (A. 11.279
A LUGA-SI,; um l.oni o arejado^*-quarío muito ern conta, tendobom logar para lavar roupa; arua Joaquim Silva ti. 53, casa 1Lapa. (A. 11.203
A LUGA-SE um bom commodo a"-moços solteiros ou a casal semfilhos, em casa de familla: A ruaS. Clemente 103, casa n. 13.

CA. 41.297
A.LUGA-SE a metade de uma¦"-casa a pessoa séria: informa-»c & r. Sorocaba 38, Botafogo.

CA. 11.257
A LUGA-SE um quarto a um ca-"¦sal ou a duna senhoras , emcasa de família; por 25»; na ruaGeneral Polydoro n. :.í. Bota-fogo CA. «1.3(13
A LUGA-SE a casa assobradada,¦"-pintada o forrada do novooom gaz o eleotrlcldade; A ruaDelplilm 85. Botafogo; aa chavesestão' na rua Defenovo de Feire-relro 166. <A. «1.390

„„ o. pre,lio da ruaAlice 8r,. Laranjeiras. oomt pomo habltavel. sala de visitas[ e de jantar, dous grandes dor-. mi tonos, cozinha, despensa. Ia-; trina. banheiro, latrina c banhei-1 ro para criados, jardim c gra.ndequintal; as ch;ives estão no ar-mazom da esquina da rua dasLaranjeiras e trata-se A ruaLvaristo da Veiga 01. serraria.
CB. 37.041

ALUGA-SE uma boa casa, pro-r3"PrÍa para operários; na ruaMarques de S. Vicente; trata-s^na mesma n. C. (A. 42.19»
-A LUGAM-SE por 50$ bons com-•"•mo los para famílias decen-tes ou moços do commerclo, per-to dos banhos de mar. com cria-do para faser limpeza; na ladel-ra da Gloria 170. (B. 39.013

A LUGAM-SE uma sala e um"- quarto no largo das Nevesn. 6, Santa Thercza, aluguel 30».CB. 38.002
as casas 6 e 7 dac.„„ , 1 rua Consclhei-ro Sampaio V iantia 19, com dousquartos e duas salas; aluguelt^o» e no»: as eliaves estão no'.ra«a-sc a rua Municipal31. Klo Comprido. (A.. 41.05o

A LUGAM-SE :•"¦Vllla Zaira,

A LUGAM-SE bons commodoa•"na rua Fluminense 10 e 48.

A LLGAM-SE dous quartos de*-»-rreiitc a pessoas de trata-mento: A r. S. Cicmeute 100. Bo-lalfogo. (A, 41.786
* Ti-f aT.~^ "-na rua Fluminense. 10 e 18,j\ jUOAAI^ E uina sala c quar-1 eom cozinha separada, tanque"-to a pessoas seria», entrada ~—1"- 

independente; luforma-se; na «ruaAssis Bueno n. 2. Botafogo.
|  (A. 11.815
A LTJGA-SE um esplendido oom-•"¦modo; A rua Taylor IS. Lapaí-pa.CA. I1.S92
A LUGA-SE. um commodo limpoe Indçpendotílc; rua Cassiano40, aluguel barato. (Á. 42.117

multo terreno paraem .Paula Mattos. cora :1 ouro,CA. 10.564
A LUGAM-SE bons commodos¦t-*-coni bons tanques, coradouro.muita largueza, cozinha: na ruaParaizo 42, ern Paula Matlos.

^A. 40.560
A LUGAM-SE magníficos com-¦'^-inodos com Jaucllas e luz ele-«rica a 30», 40» e 50»; A r. daEstrella n. 49. (B. 36.680

na rua Paraíso 40porão com entrada, cozi-nha o quintal, independente, pro-pilo para regular família; PaulaMattos. (A. 12.022
ALUGA-SE a casai sem filhos•"•uma sala bem arejada; ruaCarollna Itcyilner "S, Catumby.

CB. 38.861
A LUGA-SE por 00$ uma casa-"¦Independente; na rua Idalina26. Calitnib.v. (B. 38.944

nina boa casa com

A LUGA-SExVprane.l

A blltiA-SK uma casa para fa-"•mllia; trata-se ã ri

banheiro,' lalri- A LUGA-SI'rtninini  ^quatro salas, cineo (luartos.1' e 2' andares, com quintal obanheiro A rua Bella de S. Joãou. 00; trata-se A rua Comle deLeopoldlna 83. (f5. 37.977
o prédio da ruano isco Eugênio n.'"^-25l.oom duas slilas, quatro quartos,cozinha, despensa. bom quintaletc.; forrado e pintado «le novo;para ver e tratar A rua S. I«MÍH-tovam n. 380, onde so acham a*chaves. (B. 37.907,

A LUGAM-SE duas casinhas T e•"VI da trav. S. José ll. avenida,perlo da rua General Canabarro;as chaves estão no armazém da.rua S. F-aneiseo Xavier em fivn-te no Colleglo Mllllar. CB37963

Al ' ? cns'nha n. l da"r. alai-la Amai ia 17; ns cha-;es i.-stao na casiiiha n. B e Ira-ta-se ua r. Senador Euzeblo 114"'"'•"'•vm.  (A. 40.69U
A LUGA-SE. uma casa para pe- '

quona família, com dous quar-tos, duas salas, etc., com luz elo-clrlca: na rua Conde «le fccopol-,nina 112; as chaves no n. 4- pre-(>r> IMIKlIlkil . « ..' ço 100 $000. CB. 86.933

ua do CuuhitÍB. 38.911.1). 48.
A LUGAM-SE um (| uar to, sala o"coziniia por 40», com 'entrada

independente; nan. 91. rua NavarroCA. 42.122
A LUGA-SE um prédio á rua"José -de Alencar n. 03, Ca-Utmb.v. tendo duas salas, Iresquartos, cozinha, banheiro, va-randa e terreno ao fundo: trata-se A rua |.'rcl-.Ca neua 230, loja.(A. 42.136
ALUGA-SE por _35$ uma casl-"-nha 110 Curvo 11 o, eom cozinha,ele.; trata-se nu rua do Hospl-cio n. 153. (B. 38.880
A LUGA-SE uma casa nova,"•propra para dous casaca; naa dos Coqueiros 100 o 102.CB. -38.877

A LUGA-SE urna casa na traves-"¦sa do S. José n. 1.3. as cha-ves ostão no armazém da rua SãoFrancisco Xavier, cm freule noColleglo Militar. (B. 37.9113
A LUGAM-SE casa para pequena•"família: preços razoavols: .ruaÁvila 47, S. Cluistovaui. (038-137
A LUGA-SE a rua Mariz o Bar-•^ros n. 229, a casa 11. 15, «?omdous qunrtos. duas salas, cozinha,c quintal, aluguel 100»: trnla-stina mesma rua ». 214. (A. 41.782

AfK.A-SE" em casa de faml-síria, a casal ou .^unhoras,nns mesmas eondlgões um bom'quarto.com jnr.ellns; na rua Ma-rlz e Bar ros 237 A. (B. 30.923
A LUGAM-SE bons commodos u^¦-^•snlas lio frente, para mocosou casaca; na rua S. FranciscoXavier 130. CA. 40.505

A LUGA-SE uma easa nova com
rtfre» quartos, duas salas u po-rao. boni quintal; na travessaAyres Pinto n. 18 S. Chrlsiovam.Informa-se na pharmacia, /

(A. 10.630
A LUGAM-SE bons commodos a*P;25», 30». 35». c 40»; 11a rua Dr.fea l-rcire ri. 82. S. Christovam.CA. 40589

A LUGA-SE por 70» uma sul•"quarto, iii(Jependonte.s, a eu

A I.UGA-SE. metade dc uma ca-"-sa multo arejada a uma faml-lia e um quarto por 30$, a mo-ços; na. travessa Marietta 31, Ca-tumby. (A. 41.998

A LUGA-3E uma sala de frente }.  ¦*• eoin quarto, om conta; .1 rua; A LUG AM- SE quatro commodos;Casslano n. 40 hoje rua Chefa i ^-na rua de Santa Alexandrinauo Divisao fcal'gado, Lapa. |H. 251. por 00$ as chavoa ont/in(A. 42.118
A LUGA-.SE a casa da rua Bento*¦*• Lisboa n. 40 ou parte damesma; flódc ser \ista a qual-quer hora, Cattete. CA. 4" 111

ALLGA-SE por 30f um quarto,-"na rua da Lapa 91. a moçosério, casa de família. (B. 39.036
A LUGA-SE uma portaAi, • • parabarbeiro ou sapateiro. emmuiio bom ponto; na rua Mar-clana 37. Botafogo. (B. 39.009
A LUGAM-SE «ala e quarto de•^^•frente. que eram «le 140$ por30»; na rua Machado dc Asar.n. 12. CattPt*. (A. 43.lt»

A 'LUGAM-SE os fundos da caaa
, da rua do Cattete n. 73, comdous quartos, sala grande, cozi-nha c qulntaü; preço 102»000

CA. 42. UO
A LUGA-SE boa sala -de frente,com luz electrica. dA-a. pen-sao; ,na rua da La,pa 49, sobrndo. u,casa de familla. CB. 38.949 lu» el.e"tr!cn:" tFata-iKlachuelo 419, «obr

no mesmo cotn o Sr. Affonso.
 CB. 36.76:

A LUGA-SE a casa da r."•Paraíso 102, altos.
A LUGAM-SE bons commodos,•"•de 25» a 40», grande quintal,multa agua: na rua ArlstldesLobo 228. Ulo Comprido.(II. S7.GG2

ALUGAM-SE bons e magnifi-cos commodos, todos com ja-í nellas, em logar saudavel e soec-I gado,, a rapazes solteiros ou ca-'
i saes sem filho»: r. Monto Alegro
,179, Santa Thorezn. (B. 38.793
| A LUGA-SE a casa da rua do¦"-Ciinl.a 12. com ires quartosd0 duas salas, forrada e pintada do

CA.39921 novo; as chaves no botequim daesquina, aluguel 130». (A. 41.896
A l.UGA-SE um bom quarto pa-•"•ra moço solteiro, por 30$ ílrua Monte Alegre n. 11.

CA. 41.713
A^l-G-V-SE unia casa nova na

la o
... ... . .. casalou pequena família, tein luz e'e-çtrica o bond A portn: A rua SãoLuiz Gonzaga 11. 219. S. Clirls-lovam. (A. 41.71)9

ALUGA-SE um quarto .em câsnile família a mocos solteirosou casal sem lilhos; A rua Ser-Klpe 11. 104, açougíic. (A. 41.979

A LUGAM-SE na villa Siiinf A•" rua Capitão Fcllx 12, bonse limtios commodos quo eramde 40». hojo, CIU vista da crisealugam-so a 15», 20» o 25»; temgrando largueza de terreno omulta fartura de agua; bondsda Alegria ao virar para A ruade S. l.uiz Gonzaga. (B. 37.093

ALUGA-SE Uma casa com bons•"commodos: ua rua Bella doS. João II. 231, villa, s.. Christo-vam.  (a. 11.9117
ALUGA-SE por S0$ uma easa•"•com luz electrica; na rua Ba-rao (lo Iíoni Kctlro: Informa-seno n. 370 da mesma rua c trata-ae na rua da Assemblóa 27, como Dr. O. Marques. (A. 41.911

A^UGA-SE a excellente resi-
, nela A rua Antonío Santosu. Ji. transversal A rua Condo delíomilm, com seis quartos, quatrojardim, todas as com-modidades possíveis c completoe rico mobiliário, além de apo-sentos outros para criados. Va-riado pomar, licando a casa aocentro do terreno; trata-se narua BcnJamln Constant 135, aténa 11 lioras da manha o depoisde 4 hora» da tarde. (A. 39.429
A Í'«-'GAM-SE bons commodos a
. ,-n? « 30». tendo grande quin-tal e multa agua; r. Bomfim 98.(B. 35.119

A LUGAM-SE optlmaa casas.•2*reconstruidas de 100$ e 1101de alugueis; na Villa Brasil; arua Joi-key Club n. 107. onde sem*> (A.33866
AI^GAM-SE os prédios da rua
j"-\ isconde de I« iguelredo 63 e76; as chaves no estabulo de-rrol"o. (A. 38.764

ALUGA-SE uin quarto a rapazdn o.ammprrín AM .1 n f afz;'n cominercio. cm casa do ta-.' ALUGAM-SE sala e dous quar-
vam Poinmh™ "í- rlí.a ,«-,lr'»to- , •"• to.: r. dos Coqueiros 8. Ca-\am Colombo n. 2i», Cattete. _ ? tumby. (A. 41.101ÍA. 42.152

Paula Mattos 80, com duassalas, doua quartos, cozinha, deeiisa, grande quintal, terreno ..     „„„„ _' se na r. do cozinha despensa e quintal, tem duas salas, cozinha, bairhoíro e. (B. 37.563 sa* e olccirlcldade; na chaves quintal l.asianle graiido peloestão tia casa n. 4, e trata-se à urpço de 100$. cada uma. trata-sorua General Cainara n. 344. | na rua Senador Alencar n 89CU. 38.Gt9 S. Christovam, com o Sr '.Tos?'
— « Hlbeiro.

A^UGA-SE por 280» o prédio•"moderno com porão «habita-vel: na rua Visconde de Figuel-redo 47; trala-se no n. (0.
ÇA. 11.910

ji LUGA-SE por 152$ a boa casa¦"-da rua Santo Henrique 23; as
?aíV|!LSS? Hente: tí?ta;?« na  ». casa. . e z aarua Gtneial Boca n. 81. (A.41.039 i avenida MTen Brlnk. & rua Con-"™ '  dc de Leopoldlna n. 148. saom, toda reformadaelectrica e banheira dequartos e agua morna; as chaves estão na

A LUGA-SE a casa n. 6 A riiai duas -"-Santa Alexandrina n. 87. pro- ALUGAM-SE duas casas novas' ChrÍstovainP°lat'S'. des- , iprla para familla d6jtratamento «M rua Bemflca ns. 186 e18S i com Sz cIcctrlc5n® ' v.om 1". electriea dous quar,os e aãua mor», 1."

AI.UGAM-SE por 121$ mensaea•"-cada uma, as casaa 4 e 2 da

A LUGA-SE um esplendido q»mr-to, bem mobiliado. cóm pen-slo, em casa dc família, parti-ciliar: A rua J>nto I.lsboa n. 31sobrado. Cal lein. ( a . 12.J16
A LUGA-SE o prclio da rua¦"-Joaquim Silva n. 92; lnfor-maçflea nesaa rua 8J# armazom.«A. ti.US

I A LUGA-SE uma linda sala de1*- -".frente completamente lnde-pendente por 50|. na respeitadaCR.a da r. Arlatides Lobo 188,Itlo Comprido. CB. 38.738

ALUGA-SE um quarto limpo e -"arejado cin enaa de família: A Irua da Floresta 11. 42, Catumbv.
(B. 38.5S9

A LUGAM-SE casas a 120$ pormez, passando as <inesmaa aaer propriedade (lo Coentarlo apôs

CA. 41.818
A LUGA-SE em casa de famillauma «ala de frente e dousquartos; na rua Miguel de Frias"r «7. (A. 41.831

mesma rua 170. onde se trata.
(A. 39.813

A LUGA-ÍJE o prodlo da r. do"V4- Gonçalves 59. Catumby; ns 1ÒÓ "móz.i'"dc" àiügüciT"iiâo'"s'êrbavse estl© no-n. SI e trata-se exige llador : prospcctos~ ;het.

Airrx «r- «« ,nn. . A ãs chaves estão na ruã CondnWP&gB .WíE'°M ? rlialet Bomllm n. si)4 "
A rija Nora ti. 14. redregulho.SAM M .. w VIM 1 .. .. I > _ _  _ _ _ ¦com duaa salas,rua coslnlin. banhe'ro dous

ALUGA-SE a casa XXV davilla Fita. sita A r. Barão deUbA, 24 A; trata-se na casa XXVIcom o encarregado. (A. 39.647"¦! . r-~—-A LUGA-SE uma casa para pe-quena familla ua Muda da Ti-jucá, rua Gartbaldl 112, casa 4,
(A. 39.667

ms quarto». | A LUOAM-SE vastíssima tala oquintal mu- commodo. por 60$ o mais ou-. «. «..«w. .1. 1.1.., S~B=S5 ppssM".»!» esquina. (A. 4l.8.»9 do socego e nccelo. (B. 38.609
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I ££:3pfa' ^Sf'sS||£ Kisiifs iNi'sES 9
iJaftOao f _ ' ¦ 1 kg)., htntiolrn e quintal; UM elm- AbRHt4, 14; trAta-H.j na run „ V11'<• fl [. new, ¦ nroM d tic toa ft rua porfto o quintal; uh chavea entlo .— Ho n. JG da m a a m ft l ,. ,% A» U!OA:\( HP r H «:i. - 1201 ncf '^1

TuTqAW-BW •• fiui I VW • maJa ln?ormafl8»H ft maaraa BlUft, i«. ftlurial bWftlo. 0# g,1(.f,pli antfy,V IS0Va OUwWor. 1« a jV^'b MOM Affi^Tmaro". '53F Am<«, pa.^ndo ft meftm'fl » J
Avj, a» »»e»'VSfhiW ?.» ru* r '1 -L-l: (B- »• I aobra.ro. <A.__41.'16 ^famlllrt ft . MJOAW-WC « 40*. 4SJ * 60» proprledaj. do loenlnflo nj>«i :M

Vlduonilo de 'fWaratyi fff .?'Mf* "aVtJoaM-SK no Pa.lregullio A LUUA-SIJ uma cu»a novo, com , a,,0jS^S nor" "0* « quarto A LUGAM-HE <Iouh rirfliof no- 7,n|'t&o n. 81 Knuenlio Novo boo# aoiua lnd»peiid«iit<!», 3J " _,?Z '¦vo« .attlo tin 'lU&tiflu Itf f\A, fflg AdiY,„ rami* tondo umu duai A< quartoa, 2 aalaa, lor«» ,! ir,Llffli^ fflflfl" Avon. »endo um ft r. I). Maria ''e,,a0 ' WB (A 41 631 proprUn para pequena. •*»». IMS'; 1^^HftJt1XSfl Mmuama i-1'11 g^ata-BO nft Av»mj ^.'"ii-g uuirtoa Krando mi n" mats dopenrfiiiliflgu. par.,, rami- tr7iv.Haa li l. ljoz.mln-') 11 22. Sutonla. !8. eputro ft r.CCpndta- nifi rua de CatumW n., 1M1 Ira- "9
da Minn da J§4^1. (B. 31.Till V#^0%Z« aaliS. .loll. »a;r. ft»IM%gl.froa 30; irata- 0«*«mhro glil B«llnonte 3S.fcng.nho Novo, a J.UGA-HE uu eatft na rua tft.«e na M'#nWft Salvador At n ^ (A' *>•"? 9

"TTTink ulir.^ noi umu caift quftrtoii 0 mala dopondenolaa, ao 110 larKO da Uipu. lOO.CatO Ha.- 1_  ««t« ultimo1 Ifem ttmnje ouln- AMadr« .]« Deu» n. it, Bnee- »• »«• <*: 4" '" •, LIKIAM-KK i.arWIwrtmo mill* 9AkUO^Sia por 11S1L)i[?dliln.doa aorvldas por Iron llnlian da runlio».  (A.4.1.58ti A IjUQA-HIO un> tioin comino<lo tal, Vw ..,rtHr, ut» nllo Novo, tem Ki'iind^ t«rreno; . l.lkiA pk .,ma caKa propria. - 1 inn cnjiRK ,, 751 c Ml *xo«l« 'S

I |5S"»— 
leajr'tarxai-.Mu Aiir-& Sjrvioi >is""^w fe..'; 

'—|#-'» 
~™Ha afSSr^'a 

1
T^I„sB g SrS AWWiff»7 ArnS" TSi »fc Z" £;S;SrS3 I

A LUQA-SE i?oxl'mo nuartoa duan quintal oto,, A MJOAM-an ti-h .JJ o t)7 (Andarahy Oran<l©); tut ©ha- rUtjro )o2 Engcnho Novo; tra- •"¦Halaw, tre» quartos e Krande ACa«a inoaerma da Estrada <t& w. c.. corn nhurelro, lanqu* H
merV.mC?Uft D.^nS^No^ ??; q^SST'f ff.Tn.Sf ..^ntaV cor- %SS}ft«O.,"0tt00r",,W ^ "".J,8± (B' ^0a° fe e ohaorft. (A 42088 |

»u.ltt». tr1e" ""J1r<ihavBH no ai- ( ilm SHrllhv l«S?ii «2afiibo?lmo Tra- A ,1 fffi^Ric „„„,——.'.m A t-TTOAfflB o prcdlo novo com Kncantado. (A. 41.07s A LUGA-8K umu cana com dou» »rla* para duaa .perruana* faml- ¦

feaJ&TifpSr? asmbatwrSS^ASS-gSJjJ^gSia IBiiaytina !".• ,lnH 4 ,,, n n«i !KTO.wiS.n,lK.siSSBPn5Sv.?'J*!J nrnAlf ^i' 577^ l>nnn m- phrlatovam. (A. 41.714 inM i,,rr,.n0. | rim Honorlo cliavoa eaifto na irteama rua lo<, melhor. aluKuel 701. para ver « bonds d« OaJica4ura. ¦
1 , 

' 
iftdo, portal do forro o^lMSmlnft" A^"T CaXo Al.°£?o n«- k^OA-SE Quarto IndcgSgS ?<». »¦ <=hav«a <§>« no 207 da armaa^n. .(A. 41.57:. tratarr^rua Clarlmundo do JUW ,A' "'"I ¦

A LUGA-SE a Cft»ft ?*¦ da a Iub eloctrka ; 1 rua So- mcro 124. <B. 38.788 Adonto a um canal ou a mocjos r„ue„4 1X1 A JjUGA»8B a i-aSSffliar Hi Bar- ^tar£o ,lA PlSdftSe "a 41 7«o' A MJOA-SB uma cadlnha na. rua) I
Avollift dft Tljuoa 2»4, toda pin- nador Soaroa XXI; a» chave» por coin tanqiM para lavar. coalnha. 31- com 1 "<%r-a• A „ ,r#i,v/', ) o n al c»taCRo do. Fledftdt. '*¦ <i . A\foura n. 38. alu«ruel 38« rcna ¦.--J 'J W»aa. do novo! tyata- favor, tift.vendn ao lado, ondo so A IiUOA-SIil nor 801 uma cana banholrti. «t«.: & rua 3. Fran- ,D- JS-lo< rn1n$@rftiiS8ffiinrtnn -wlrV^ 5 ?'t - ""f »«"« ,E'B • «u«rto <• rozlnha-. nc-rto do ¦¦rLr. Marl, o Barroj t*i. trata, AMeln_ CmpW;. JA41486 A,» rua Amelia."... 0|(1,!0 Xavler ISO. (A. 41.723 a laUOA-SB por 101»" men«ac, ffial. porfto Sl'tavel; Zou'- A™n^i '.SfeUio com I «'*acio da Pledade. (AP 41.771 |

ALOGA-SB o olialcl da r. Ila- Wl1„?i<'vam' tr,l,ltt">le % "W A MJGA-SB a caaa da rua Se- "¦ 188 ,)a >ua (,B Ca" 0Bi?-0 I,or favor na rUtt Donu nulntal; t> rua Flack 134, em . Lu{.,M f.F g], ¦
TTTirTTsB um predlo novo Anlo do Amazonas 13 com duao trc"u- (A. A„#1i& AUnc-iriai H Ohrla- chamby. -om bonds .'t porta; as Anno Nery 4»2, on.le se J rata. tvenlc k enta'jfto do Riacbuelo. A|a« doua ouarios cmlnhu ha- I
A'nm fren aSW/oa quarto.,, n™. ^'"hft o T^A-SK uma boa casi < na r. lovauV,"" ru'aH da° Qui- fe\r2?L«^S°o  (A- » 989 ¦

S 
Sd^!dTncCa^roprlo0 Para nulna 4la r. Condo a« Bowflm ^ * 

?b "^4^dials'-fe r? Va^l'S Set A.MGA'^ "m„ 'T 0rta"si?va ¦
poquona famlllft do tratamonto, »¦ J• (A. 41.<U mals_aCuomiirl^dacO«H piira _£aml- A ."(.AM-Hlj iluaj casa# 1 run 10 fta 4 |qa <llaB uu.la. (H..18.1-7 |a»a|^a rto^ a®Ina ,-ua IJ'. Barhoaa da S'lva )lh(( (1<( x,Bn(ro. (A. <1.770 ¦

Td?SoMBa3^<prox'«" ArUnu,"r>o J2"h£$$)& 3«Mom C^ndo A^tHeW^d^d^ m* r"n ' 
"'A' A^iLs 

"t" ""oz.nl" ¦
Sf S D».fi 'Bm S?7°4« •^"""" "• 41^731 jutoa do M chaveg por loja. Oi. 3S.o=ra ^OA-SE a caaa.da rua $fg £n"A \T; TVS? B°jA 9
7,,^ nor 1221 mo.BacB, JS%^S 

8„W rj T ...lOAM-HB nor ,0, ex^llen- 
^ ^ 

k 
# 

Mf 38.182 A 1.UGAM-8B ,aaaa novas a ^o^., 9Aaf&sa da ruafBffrilo do Moa- 1. da AsfaomblC-a 17. (A, 41.47S A. rua « orioHm n. ^ wiuu ^le| |ir,.,Uo!) Ila vnlafi. rua •——¦ - »- ^ -«¦ 80|] e 100?. com luz e c-.trHjaJ Jlnha e multo Sterreno aa chavgi ,A'. S
qulta 797, catfL tmi obrM'! tra- ^ LUdA-SB por or.» uma rasa; Co Xavlcr n. 479. (A. 41.730 Uruguay 127. Intolramcnte no- A Baldramj 11 Mevlr tres ml- ooai Ss"'^oVin"^'iaUlr?n^^^Sh'uvil com 0 Renhor!o no niA"'41 fi4fi ^ UJaA"SE f'ur s0» a <,fi8a «• ¦™. .0. en.. Ju — 

Miam— 
"»». 

pr-ofgxL'm ageM.^^,% -lTT.7-.-r 1¦AtuM.aB....^x.r-rf-Jsrss.-wR laitt«saaieaMt 7^-^, 1 = «¦"' - v- ^ 1%»? 2%-/2ft.SS'SS tachS: Abradada. com trca bona quar- ',D. 37.031 da Qultanda OS.  (B M.OSO AZto 2a p'^SlTittWtS A M-'OAM-SE "ash.has com mul- ?tar'a aa chaves aa.ao na rua g
•julta 705, nao o avoniua, na t0S( dUttH ^oaa galas, coin varan- tit^* en v, t «« na ERtar&o flf- ftamoa. (A. 4J.029 A !;l Tartruo/.a ^ muita aria; na I-'f*in<Jrf» "• 111 i A WIOAiM-SE por u0| uma aaiai
ves oslao na oasa 1 e trata s« da nQB fun(l0fl born quintal, etc; ALUOA-SB um bom commodo A !/,! ? V r> M c- ?, i a i?n | r. Portella 1'28. em Madureira. \ 1 „.ica penlrndlda I ^'(,OUfi lu?rl0-s c, cozlnha; A rua S
ft. rua dos Ourlves 300. ru per®|ra Nunes 51), bonds de "-cm casa de 1'amllla a casal ou P»ala do Ilctlro fcaudoso n. 140, a LUGA-SE a casa da r Ange- (B. 3S.769 A « ,V ot! ii nri/.tw-t i "3 9omm€n(,ador Telles 331, Casca- ^' _lL—. Aldela Camplsta ft porta e trata- aenhoraa; 1 rua Jockey Club 185. com dons bona <KUartos, duaa boas Allca S4-A; 1, Shaves «Uo no travesaa |r,ueta. -3, dura. <A, ,,.73, ';1

——~~~ l.'onaw- ae a da Alfandega 200, loja oil (B. 33.557 aalas, grand® quintal c mals de- arinazorn Prlmor. & r. Lucid io \ U'CA-SR a ' a -,: da rua Doria - 'r' eata ,fio da. —_ .9
A bUGA-bb a casa da . naa Gtf„el.a| Ca,n;u.. 302. (A. 38?54« pcn.lunclas; preco razoavol; tra- L 83 Meyer (A 41.208 Aiiarla 133. Pledade ;a« cbaves IA ll-'-s A LI'GA-SE uma oasa com tr<=« MA. o'lt •folios 31. com optimaa ac-  A IjUGAM-SB g.hl ca.sa dc faml- ta-so na rua Vlsconde de Itauna. eatai no 131 vote »i iatft. I TTT^^TTr- quartos, duaa'salaa dos- M

.'ommodafinea para; fajnlMa, aa ^ LUGA-SH um Brando quarto Al|a dous quartos, a 30$ 0 35$; n. 10S. (A. 41 .774 a L.TJGA-SE uma casa com tr-s ' IA U.OltS! li™ Pen?4S« banhelro, com varanda jfl
chaves ostio ft J. do «. ChiIsto iVcom ,U8 electrlca. servcntla r.Conde do Bomflm 07. (B. 3S.012 ------ - - —~ A^uarto.-'. duas salas. cjzlnha. ! a um ca.,al sem flltioa. ao lado e bom tergmo; fl r. d* ¦
yam 6S0 P,„tJ'l'!Vli fB 37.682 de chuvolro. trrando parquc. a - ¦ ¦ —— A bUGA-SB um Prcdlo bonlto haIlhf,jro. |UZ eleetrlca. alfua. A LUGAil-SB dous ..rnmo Joa h°a '.asii....i. asoalhada . in » Caobamby u8. Meyer; trata-«ci® {¦
liiclro do Man.o '*>» oavallieli'o ou <tasal. em cuna d'e A I*UGA*Sfc* o .pi'edlo da rua Vis- -^^-coin dous <juartos, duas sa- despensa. grande uuintal c gra" casa de familia com di- J oompai timento a rua * o . , • . s r. Jj.hu da C r u.i 'A 41 .794—rrrTrr^ jrr eomnTodoa famllla. por 40?. dft-sc pcnslo a f^qondo de Humanity 113, com las. CogHo a gaz a Hiss electrlca; dll na frentu predio; r. L'ulz r'elto a ooxMiKI r. .Magall.aea Ina eatacao Campo oranae. ——— -—• B
4 LLUAM-faB 'mns con1,™° li0$ por posaodS quorpndo; ft rua duas salas, dous quartos c um ft r. Gqnzaga Bastos 82, Anda- c^rnuiro ]28| Encantado; trata- fastro 121. Meyer. IA 41.598 <A- ^ I^GA-SE uma caaa tendo doug 9u.X para fu.minas ou ^avain^jroa, Cojjta Lobo 71> bonds do Jockey- <]lto nos fundos. com electriclda- raliy; as chaves no r»r>. perto da na me8,na rUa esoulna da r. - ————-—"—; "quartog. duas .«alag. jardlm flrom inuita affua na giando Club e Cascadura. (A. 41 .308 de, por 110$; as chaves na mesma r. ttarao de Mcs/^lta. (A 41.803 pernambuco ir>7.'armazem. onde A LUGA-SE o sobrado da r"a A I^OAM-.-E duas casas. a rua grand-e quintal:loj?ar sarubwrri- flnara (t r. Senador n uitauo n.  1]1( f.ft8a 3t ft tpata.so .;L nm esta>0 aH Cbaves ^B. 38.322 "Souza Barros 184 om a un- '-rv*Dr- Lu,/- hlha, bh ^ ,2- mo> na rua Adelaide n. Inl. aH MMattoso. A LUGAM-SI5 quartos a mogoB do S. Pedro 157. (13. 38.998 A LUGA-SE uma nana com dous modacoes para familia; as cl»a- com bons''ommodos para famllla, chaves estao na casa junto, Ila- S

4 TTKIXM-SK bons eommodos A8o|t«lro8. em casa de familia: 'r'TVjr. 77: f^-quartos. duas salas, cozinha, * ltjgA-SE uma casa por :»0J. ves estao no mesmo e trata-se ft trata-se no t4, E. de1 Dentro. mlnada a luz electriea; prec© M'A1 ^i.in ftivnUiMroB. na r. Barao do Bom Ketlro 118 A. A IjU^a.-'SE Poi* J--? a oasa 113 despensa e quintal; ft r. D. Ma- iVr.om duas salas. dous quartos, r. dos Ourive- 51. loja. 'B. 3S.4S0 ,B 38--04 110$. Bocca do Matto. (A. 41.821 MXX Tjaia lanuiia ou t-u. 41.373 *"da I'oilppo (Jamai'ao, com duas rla 102. Aldela Camplsta, preQO c0zinha W. C o varanda ao lado -
L«°i1 nhni» \ionntir ^7• Sfto Chrls-  fialas e-dous quartos; as chaves 102$000. (A. 41.813 no Caminho 'da FreKuezla 50b. A LUGA-HE ou vende-se uma J V LUGA-SB a rasa da r. Dona a LUGA-SE por 90$ uma oasa 'M
?°"i «. Aiontar .10.899 A L1JGAM-SE boa sala e bom estao ft rua de Santa Luiza 54 0 em Bomsuocesso a lo minutos da "casa de co:»Ktruc\ao mod^ma. 1 Adelaide i«t. com tres j x\.na Aveni<la Nos«a Senhora da Mtinsini* "quarto, tudo indepondento, na trata-se ft* rua da Qultanda H8, A,LUGAM-«E as casas da rua egtarao «• trata-se no ^39. por preeo barato. proximo Ci es- ' quartos, uuas sa;as e mals de- , L,a*; a rua D Anna Xerr 307. ^1'4 rnr.A.SE a casa da r. Sao r. S Francisco Xavier 03. fabrica de fumos e cigarros Pen- ^vUmbellna 7 e 9; as chaves es- (A 41.052 ta« ao da Penlia. Campo do Braz ; r^i:dencia«;. As ..haves estao no g_ Francisco Xavler. (A 41,873
A.Franciseo Xavier 134; as cha- (13. 38.600 na Fiel. (B. 38.935 tao a r. S. Euiz Gonzaga 59  de Pinna, trons da Leopoldina; { n. 21 da m.-sma rua e rata-se 77—— 7* 'M
VP, Mltrio na Pharmacia 138; tra-  ¦ ¦ - ¦ ¦ : trata-se na mesina. 8. Chnsto- * LUGA-SE urr.a boa casa com trata-se com a proprietaria. no ft avenida Rio Bran-o 4S^ a LLGA-&E por 180$ o pre.no da
#•» M«ni. r Senador Euzeblo 94. A LUGA-SE por 122$ a casa da A LUGA-SE uma casa coin tres vam. (A. ll.RoO Abastantos commodidades para lo^al. viuva .Maria do Carmo. (Jj- -S.7S- "rua Barao do Amazonas leO.T' (A 40.902 ^Xrtia Alejrre n. 31. Aldela Cam- "quartos, duas salas e electrl- :—7— famllla; o*ua Fla :k 150, perto da < B. ilS.401 — com quatro quartos, duas ^laf J

pista, tern dous quartos, duas sa- cidado; rua D. Zulmira 47. A LUGA-SE uma casa ft r. Se- estaqao do Riachuelo. a tres ml- — | V Ll'GA-f-L una oasa para e outras dependencia?.; trata-se
LUGAM-SE as casas da rua ja8t despensa, banheiro quintal (B. 38.920 ^nador Alenear 89, S. Cnrih- nutos; aK chaves estao no 152 e J ^LUGA-SE barato uma boa ! "qualquo • ramo de negoclo, „a pharmacia junto. {A. 41.891
Ranlo do Bom Rctlro. entre jardlm na frento; as chaves es- ———: tovam, por 48$000. (A. 41 .847 tra,ta-se ft rua do Ouvidor 1«_6. | "cas£ com tres bons quarto?, J • om c6pa, balcao e annayao; na ....

,it, Yif. 117 casas 12 e 14; tsn nr> „ 33 (A. 41.435 A LUGAM-SE uma excellente sa-  TT~T loia. (A. 41.037 | dua-s salas. cozinha, asua. gaz. I rua Jockey ( lub n. l#l; trata-se 4 LUGA-SE esraqoso commodo
n? I'liiivos estao no armazem 132  "la de frento e outros com mo- A LUGAM-SE os predlos 29 da  l eleetrl^idade. porao habitavel 0 ! na casa proxima. (B. 38.819 Aa inooos solteiros ou a casaea
! tr «m r do ITospiclo 30. 4 LUGAM-SE duas boas casas dos com janellas, Ulumlnados a "travessa da Universidade e a LUGA-SE a casa IV da rua | grande terreno arborisado. na r. — seni filhos, na bclla casa 'Ja rua
SnlVr • alu^uel 911000. (B. 37.405 x3na rua Francisco Kugonlo 51 electricldade, em casa de. todo 0 IX da r. Nova, na mesma tra- Apaim Pamplona 30, corn sala, \veno# slfto n. 3, Meyer; as cha-' A LUGA-SE uma sala indepen- Qito de Dezembro 85 A. Manguei-
1! e 53*' trata-se na Avenida Rio re&peito, ft r. Dr. Maciel 27. vessa; as chaves estao ft r. No- dous quartos, cozinha, por 56$; Ves, por favor. t«a me.l:ma rua "-dente, em :asa de familia, ras. (B. 38.919.

A LUGA-SE uma casa com eels Branca 45. (A. -11 .379 (A. 42.033 va V, oasa do Sr. Vloira Lima, trata-se na r. 24 de Malo 503. n> 3. armazem. em frente tra- coin todas as ^ommodidades, pa-  -——
A.rm;rT-Tns duas salas saleta ¦* (A. 41.862 (A.41.164 tar pre^o -u«j com o proprietarlo, ra casal s«*ni :ilbos; na rua Dia- A LLGAiM-SE a S0$ casa nova*
-nm hnns baiLlielros 'do agua A LUGA-SE por 70$ uma casi- A LUGA-SE uma casa na r. Ba- —• — no Mer-ado Municipal, rua V. mantina 36, Riachuelo "com duas salas. dous quartos,
nucntp c i'ria e fogao a gar. com Anl>a; na rua Marlz e Bar- "rao do Bom ltetiro *»- 247; A LUGA-SE 0 predlo da t. Sao a LUGAM-SE por 112$ as casas n. 19. eom Magalhacs. 3S.457 < B. 38.81a agua. esgoto e luz electrlca P ro¬

il HrJmlo niiiVital nrourla para fa- ro? n 391 fundos (A. 41.377 trata-se na mesma rua n. 239. Aprancisco Xavier 274, esqui- i\.da rua Tavares Ferreira 16,  ximas ft esta<;fto de Todos os
niUia de tratainento; ft rua Se- (A. 42.099 na da avenida Maraoanft; trata- 18t e 3^ esta.jao do Rocha com \ LUGA-SE a asa ft r. Adelia 44 i A LUGA-SE .» predio n. 329 da Santos, ft rua Consclheiro Agos-
iiador Furtado 135, as chaves na A LUGAM-SE dous quartos Jun-  ;• se no mesmo das 11 is 13 i^ras. duas saias, tres bons quartos. Ao.;m tres quartos, duas salas ' "rua S. Christovam; mforma- tlnho 44 (rua transversal .t «ja ;
rm Pimnn Alcsro n 81 "ins 011 «en»rAAc* em casa de A LUGA-SE para iamilia de (A. 41 .754 Krande quintal e illuminagao e uzinha com »rntraia indepen- rjOes com Arthur ft rua Prlmelro Jos6 Bonifacio), bonds e trena g

kji ' (B*. 37.398 fnmiiiia a Vasal sem fllho ou a "-tratainento a casa da rua Dr. electrica; trata-se na rua Dona dent'-; bonds dc Cascadura; aside Man.o n. 13 (B. 38 813 quasi ft porta; as chaves estao na
IS mocos sol teiros: ft rua Visconde Jos6 Hygino 269; as chaves es- A LUGAM-SE sala e flcova do Anna Nery n. 424. (B. 36.778 chaves estao no 42. (A. 41.503; ——•¦ casa 1 e trata-se ft rua sen hoc
«l A LUGA-SE a casa da rua Pro- fiP Vhaete 11. 62. (A. 41.450 tao no 11. 267 o trata-se na rua ^frento e um no mm 777 , 7,. . 7 j ^LUGA-m-, por 6a$. na 1 jedade, <io= Pas^os 1^6. <B. 3,.914

Afoasor Gablzzo n. 340, esqulna  do Ouvldor 94. (B. 38.822 fam l.a; ft rua >-ou»l ««inco i luGA-SE por 190? o conlor- lU.OA-SE um quarto cm CO- At rua Santa Phllomeua 40,
da rua General Ganaharro recen- A LUGA-SE a boa oasa da rua n. 104. /ilia Isabel. (A. 41.894 Atavel e elegante predio novo Azmha a dous nomem de tra- uma ca.sa ,.om agua, dous quar- A LtGA-fcE a casa da raa Gul-
ieineute eonstruida, propria para ^^-Plnto Guodes 11. 22, para fa- A LUGA'M-SE por 110$ mensaes •— ~ da rua D. Anna Nery n. 448, ballio ou a casa 1_ sem liiho; a. i ua tos. duas salas, etc.; as chaves marae> 4i. Koch a, com «• -9
familia de tratamcnto; preco mllla do tratamento; as chaves lAdu'as bonltas casas na villa A V? >' t>unlia caia.«"^i s»" 00m duas boas salas. quatro es- I Moura 41. Istacfto Ua Pledade. n„ n. "•» • tratajse na-rua do quartos, duaa salas, cozinha. ba- ;
220$; traln-ae na rua Kctc de Se- estrio na run Condo Bomllin 122. | Marina, ft r. do Uruguay 104, com liida do_ noulovard 28 de Re- pa50sos quartos, despensa. copa. (A. 41-ojO, Hoapicio n. 1»3. 1B; 38.87J; Si'

» tombro n. OS. <B, 37.420 c trata-sc na rua Thcophllo Ot- duas boas salas, dous quartos, tembio n. 407 A, casa n. 3. P®'o cozinha e banheiro com agua . . „p- ... r nnna ! Lh j. mirataton. u 74 (A. 11.389 inz electrlca e Krandc quintal; as aluguel mcnsal de 94$, trata;se quente e fria; trata-se ft rua Do- A " , , a ? a ? ; A I^LGA-SE uma casa na rua bonus 4e.lM rt.s e rua calcada,
A IjUGA-HK ou vende-se a casa  J.|"v« eVtfm nn. ' meama villa. «¦ "a Visconde de Itauna n. ^7. Ja ABna Nery „. 424. estacao ^A""a. Guimarae_s|^!9.__ no_Ho; j Avinti e Quatro de Malo n. 47. prew 110*000. (B. 3S.S9S

Ada rua Torres Ilomem 216. A LUGAM-SE quartos para mo- VIII. (B. 38.777  (A" 4-147 do Rocha. B. 3....78 cha. "a. ™f,s^a't ^i V i'.la Emilia. trata-se na mesma . r-n i si ^~^7:~nor 60S (4Villa Isabel; a chavc cstft por A?os soltelros ou casal; na rua t——.r" .. . . aP"~~.7nT, " (B 38 500 rua n- lo- ,A' 4--10t Ami^- tATa-ao ft rua Fl- X
ta-sC ft'r^^ila'pa^lng'em°125. Bo- toVim4 Pr°lr# 7#' ?A? 41* 367 AI'UGA-SE por 190$ mensaes, A,,'a ,ia riia Cnmpo Alegre 36. Ae bem'sltuada chaeara da rua £, i eiiTJGA-SE uma boa casafna r". guelredo 43. -Meyer. IB. 38.886 ¦*

,B- ~294 AI.UGA.SE por ,05$ 
"Tuna 

boa ttl\ n 
il rua 120 \^OA^K os alto. 9 bftl-xo,

A LUGA-SE um commodo em "casa com quatro quartos, lllu- marmore, entr'ada ajardinada, A^t re- clnco mil mctros quadrados, de tres quailos, duas salas. eleutrl- pharmacia. (A. 42.1(0 h«U^p -nvnfrnnrSJ nn' f1/\ . f ,i|i. . 'intnno i,,. ,* .. irunevsinca iliim flTrandea salas tres esnaoo- ^1-LrUn uay 9—, proprio para re- tprreno todo arborisado com cidade. etc., cha»o no n. 118. ..  - Enggnho de Dent.o. predio no.o,
, La r>hri»nvam 3(1 I'.isa 35. n S3 .»7ihn vo=!i'nn 'si. 'honil de Sao sos quartos, banheiro, quintal gular familia; as chaves estao ft n)ai3 do 100 ,l43 ,j(. excellences iB. 3>.81. 4 lL'GAM-SE duas casas 11a rua traia-se ft travessa de Santa Rita'm as.osj (A. 41.402 luz electrlca: aa chaves na ave- mesma rua I08, e trata-se ft rua ai.vores fructiferas. tendo boa -  — ,. ~ -^-Durao ns. SI e S3, por ,J.5 30. sod. (A. 4..104

i l_. nlda junto, casa VIII. (B.3S.778 Sete de Setem'bro 40. (A. 42.113 ,)orta e g,.ande galllnheiro. tudo A I-l.GAil-hE duas casas da .. 75l ,,om duas 5aUlSi ^oua quar- r- '<
A LUGA-SE com dous quartos. 4 LUGA-SE um predio ft — servido «oor agua em abundancla, "-Souza Barros -10, avenida, lo^t cozinha. agua e quintal; m- A LUGA-SE uma casa a rua An
"boa cozinha o quintal, com A Jorge Rudge 43, casa 1; as A LUGA-SE um predio novo; na canalisada para os bebedouros, ^s^^s. 4e ?». na, estagao do forma-se ft r. Cupertino 85 e tra- r,elica -1, estagao d^ Ramohj <
electricldade. ft rua S. Luiz Gon- chaves estfto na casa junto, on- Arua Baraq. de Cotegipe n. 69, al6m do um Undo lago coin ilha ^ennoNo.o ^ pel to tla esta- ! l&,se na pr;l<;a n radon tee vovembro 8 e trata-se ft rua desaga a casa 611. bond da Alegrla. de se trata. (A. 41.395 com duas salas, tres quartos, co- oflDTTORVAfti n? contro, o^redio .que¦ & de con- e hon^.^.?or..1.?.' a.f '•?,%'** I ,A* *rEXZ?J»Z Vn e rTR.^Sf^Snor 661000 (B 37 269 . —— zinha W C etc * trata-se no DUDUnDivoi strucQao antiga, dispoe de am- esiao na niefcina 1 ua 11. ** . m i..iov .n» ¦ - *>•

T^AM-SB boas casag.' n.u- A'^^trca SM- ^ta"c 
°a r. *» | A^^

douT'TuaV-tos. 'Suns'"salasf coz'" Felfp"!"''camarao n^n^e^ra^a- 
*4 

X.TIGASI-SB as casas 118. 1S» A Sf'"prtffs" .la ria# Tavarea ^LUGA-SE a .caaa da rua All- A^^u^^as^ mills d«! SSl^VuT^lel^ra^T"
ftllportaa;"ftCrua ^opl«S™22l,0An? a 1-Ua Mal'lz e ^"'"a.4«'.411 tendo''^\ftmd'ii?^en:tr^&t0p8la°rtift com^'sete' sTla's,' Dons' eommodos'2fcnumi'da.los pendenclaa com esplendjda tfba- | in!orina-se a r. Awtino 3^e azem'em frcnt'eaon-da-aliy; preqo 70$; trata-sc ft rua .le S. Luiz Gouzaga 227, preqos, quarto para banhos. despensa, luz electrlca, porao habitavel cara. ft r Honorlo 102, Todos os ; t: (ta.se na praca Tlradentcs fi|tao no ar^ejn em rrcnte, on
Tliconhllo Ottonl 00. (A. 40.78S a LUGA-SE ou vende-se a ma- 110$ e 120$; as chaves estfto na 0opa. cozinha. quartos para crla bom quintal: ft ^ave na rua Santos, chaves a r. Josh Bonifft- (A. 4..ISO de t mforma -rata ft ua

Anniiica casa nova da rua Bo- casa 1, com entrada pelo purlao dos, banheiro com ehuvoire, tan- 24 de Malo n. 247, armazem <-,o (B. 38-6-6 ——- "r,_Joap Kiearao io». .in. 4>.«»
\ Ul'OA-SE uma casa com duas „a irelphlna 2D. um minuto dls- n. 227 da rua de S. Luiz Gonza- que bom quintal e jardlm etc (a. du.<u r.Ttn«.«p r„r i.nt „m, \ IjL"-r-r~'-. '"'KV,\ 4 r.roA.M.SE diiaa casas multo. I

ausasriusssint susmifssni-ffi %£gv»tjsst*& a' &TA.t.'w.w
»'• -»'• a»wfc ggfe-g nssssrjsf OS »•"¦¦ ¦- ¦"*¦ "¦""' ,B- "¦*" ^BWdKfWR« 

"SSA"mi 
WW* v».

ae^Skf. ax-SHS zusrxt # I51 indepandflutea. desde 20$ gjg das 10 4a 3 boras. (A. 41.1.13 nfto e avenida; as; chaves estao I bond de tins de Vas- estacao do'\Iever IB 36 7"3  . " 'Va 1 »clinn Apletamente novos. com trca ¦
a «*; tcm grande quintal o mul- ——  na casa _1. pr.».;o 00$; tra a-se no x^o.,110 o^ o^ ylntg ^ jtor<;0 eatasao c.o Meyer. <B.¦ W^T.3 * I.UGA-SE uma casa com tres ,J' ;,tos ',0' alu=u-:1 *'*, , ' K-.iS7 quartos, duas amplas salas. . o- 1Ui agua. a r. S^ Luiz f.ionzaka » LUGA-SE por 110$, para fa- chalet ai, 1 andar, das 11 a 1 e n» (%«an i\*- trata-se ft rua * t ttp \ <5P nn,-,, )l|n Axninrios duas sala^ iardini ——  ¦ zinha. banheiro, \V . c*., installa-

dr&iajsr'ifs XilFFs rrJuwjr. ia.«ss,ij: 8
Ei"f«il -%!j°,s 

si^»s?«ig Asg^.-;8s^5g 1
, ~ 

^ 
-yp* 

jsjss jwsps nm »«»*, r-.iSr4¦A'sssm a?a es -r»w.> . tsu6nges&.'fr-ia IA UOA-St, cm casa dc um ca- xAfiruwlo. colli c.nco. bons doi- Acaaa acabada de construir, a no iocuaup, a i {ln c r. ?"¦ Vo Theatre S'rioo ar.uaz-m quar;o= luz electrica; a r. Jo»« AV. Vl rl-tovam Colombo mosa. sem numero; lnforma-se 4'h*a\ sem lllhos. mcta.le de niltorios, tres boas salas c ou- rua Gonzaga Bastos 125 perto n. Jl. o|ffiWO s9, to ao Theatre Mrico arnui m UN o iuz da 
„ Pnc.nho Vovi t"ndo tortoa mesma rua. armazem K 11. comuma casa, com luz electrica, en- Iras depen.deimias, com grando da rua Barao de Oleaqulta, tem til do uan^.i. yo. com Aloraes. PI°dide . \ 41.3S2 ' :_ , ,-V t'amii; 4 d.. ;ra- o Sr AveMno Mattos. (A. 42.00Ti

::;^;i,al!"!Sl:!oeiMk^0Ocr Kiirdi'^SlcSnrri^ a/'^ir^r^^r^ q»„^uPa°srX$. \u;G^E ror 30$ o predio da ?tS|S^ MnWVe forrad| de ^^^^m caaal ou doua
M B. m «•«? ta-aa no mesmo. (A_^28 Quintal; a^chaves-eatao^ao lado ^«g»i ^Xla^^toa' e^duj Arua?^r®ea Mo^e® n. ,mm o "ebcarregad.. o| ft
^UoX^iFem casa de .rami- ^UIGA-SE uma casa nova .por »» 3S.m -aG^lioUO. , , trfttft-ae na rua Dona com duas ^alas.^ dous rl.a Se;e d .etembro^U^ '&

*1 in uma sala o dous quartos; ".n?; rua Amaiftl 56, Am,ara 117 trata-se no n 132. junto. chaves nor favor ,stao no pre- quarto, uma g.ande sala. u.n e>.- s
lie K&r*' CA3: « (B- 37-d;3 A^GvAMs-SBGep^d9o5$2.a!. rre As&rs^——— - .¦ 1 . . |i« » opi nm erande nuarto duas salas e dous quai tos, as tttpa csTT' o piri ilo run Dr car Pni»i>nhn vnvn 4? p*!tacao t \ 41 •J."»9 ¦- . ' n i •.<>•! . \<ir> o forra- de quintal todo cercado; aluguel
AV"?AAVSK Ul" q""irl° e sa,a ApnVa' pcquena familia por ^"jl6® tMta se^"!-^ la'Qultanl A.p0dro Domlngues n. 88. es- de Sainpaio.'novas, com'luz ela- da'de novo."f.igao a gaz lanques, 5«? ni-naaea; r. Baroneza do En--||. I rente, em «nsn de penuena. m.CP(J bardto; tem luz electrlca. ShS1,.® flbrtca fle Vunws (flclgar. tacao da Pledade. com duas salas, ctrica e todo o conforto; as cha- i LTJ.AH-.-E boas casas, com horta. terra.;., .lardim . alu- genho Novo 86. ..ampalo.
Ian.ilia, na rua S. C.in i.to\an. Krande quintal, muita agua 0 ™. ,,,' UP®. /B -is 339 dous quartos,saleta e cozinha; ves estio no 3 da mesma village ii-dous quartos, sala e cozinha ¦ „ ,, ; i;v}. ag ¦i.av.-s estao :.a 811. ...... casa monto de 100 rfiia. t fla a8 commodidades; ft rua 10. lanmiyi, aluguel 05$; as chaves estao nos trata-so com Colmbra, ft rua ao a 4,,$ ., ;«*: a rua 23 de Marco . m.>sma com .. en.-arrega.lo • tra- - , . SF , xu«rn«- i( • ¦IS-OSO S. Christovam 11. 610. ponto dos VMSH, n2s me„sacs fundos; trata-se na Pharmacia Ouvldor n. 136. (A. 24.119 213. ..sia.jao do tnsenho da ta..j a rua Sale dc.S.-tembre 1...I '' «..?»¦

A MIGA.SB o sobl'ndoda rua ^ .1, 100 &*. <£¦ «•".» 7 ,.'}s Jffi -b.m Portella. (B_37.820 L/UGAM-SK a~asas novas »<$r°hY ** "^l^ Hon^Tonl!''^on°aS*J2SS
,s- fejirislovam .423, cstft pin- . |.uga-SE o pre.llo da rua Dr. " do ^opo Vi'ni 125, A LUGAM-SE casaa a 120$ por A com electricldade; da Villa 7- .U'-iA^K una casa ,vy .-oin i Bonifacio; as chaves no n. 15..

la.lo olforrado de novo; as cha- Ac'osta Pereira 58. Jardlm Zoo- ;l duiw" sVlas e dous Amcz, passando a casa para de "S. Geral.lo" na rua Lns«iho ILLGA-1,E a :asa da rua t'r. A dous <i«atto» e .iuas «al:^. na 'A- 4--- V

rua do l.ospicio 15., an,u,zcm.80 j.un.clpa. 8. Jtmlar. (A 41.259 ^Ja ft r.toche^S. -- UGA.SE um Brande chalet lo i S^nVS ^ :ie"«Ja tamento ft ^Vin.e t
4 LUGA-SE por 200$ mensaes da Qultanda 118, Xabi lea dc Ana ,.ua Joilo Vicente 2S.. Bio vA.41.204 (A. 42.201 Quatro de Mato tra ta so na.

A l'UGA-SK uma casa com to- Ataxa sanitaria o .predlo aaso- mos o cigarios Penna 1 lei. A BUGA-SE o predio assobra- ,ias podraa; trata-se no Novo —- mesma, do mcio-lia em tiiantc. «
| f . das as commodidades, a ca- bradado o sobrado da rUa Gene- " Xi-dado ft rua Mauft 172 Meyer, Mercado; rua X n. 98, botequun. ^ LUGA-SE a casa d.i rua Luis ^ LUGA-.SE a oasa da i :r >1- 1 |h ' aal sem filhos; informa-so ft praia rn, Bruce "271. S. Christovam. 'TTTt'.TT"^ „n;. onntnnn mZn- tebdo tres quartos, duas salas. (A. 40.30o Acarneiro 125. estacao do En- ^Vva Guinuuaes 47. Meyer; tra- limn Hno PJlqa nft r.,
,31;, 

d° Ohr,8t0Vam 88' °(B?'38.6U rtai^tt'o'^r^es^ A?1UGAM-SBto.,pr^oS4airuft cantado; tralft-se na m^ma.^ 
^ 

r. 
^ 

Ogves 
^^ A Anumjo^adaj^ iu SS^estaeao

i pMAiB a casa ila 
'r. 

Sftnta ^."^qXa^da ?Sa Genera® A?- rua dc S^hrifttovam. S15 ten. qulnial^t'ratf-ae ma mil dua^VSas" dou,"quartos.' cozl- . LUGA-SE em ,-a.-a dc fam,l.a ^ra-.e do No.te ^• ' •; no 37; aluguel ««««»•
II -ti- Bulza 04 (S. Christovam), daO' tsquma a 41.287 mornda para •famlllft a t. ptoprto ma ruft n_ 14S( preco i22$000. nlia, banhairo, doapensai Quin- Auma sala de frente com dous . l.WA-vi a casa da rua Se: ...—1j

tem accoiumodncOcs para peque- i®"0, para negocio decente, como pnsn (B. 37.S02 tal o jardlm; as chaves estao n„n!.tds a casal «oni ttlhos bu A-.ninr .lose Bonifacio 43. casa -r--~—¦1; na famllla do tralamcnto, cstft riinv-SE um commodo em niacin, alfaiataria etc., as tna- na r. Dr. Archlaa Cordeiro 238, quatr0 rapazes .10 tommercio; n com dous quartos, daaa salas. .
limits llmpn; as chaves estao no • T ,1 r„„,uin n sciiliora s6; ves estao cm lionte.wajuompa . BUGA-SE em casa do um casal 0 trnta-se na r. do Ilospiolo «7 Francisco >r.inuel 29. estacao ]uz electrica. etc., e todo o con- A. tHr*. W
11. 00; informa-se ft r. de S. JosO t casade fitinlaa scaaora nhia dc Carruagcnse trata-se ft A„m quarto arcjado com ja- tA. 41.113 Jo Ampalo ,.\. 41.2T1 r^rto poi- 0 defroiite da estaclo —*~ZZ^m
m sob. (B. 38.622 ft run Dr. Sa Freire "j 2S2 rua da Qultanda 118. labrlca de ne„ag p^.n {i)r„ aJum <,asal de. , ,'Vito ,1-' Santos; tratar a rua I
1 . — ~• fumos e elganros 1 enna HJI. cento; na Estrada Real do Santa ,t LUGAM-SE quartos a :a$ . lugAM-SB uma sala e quarto srci,ias Cordeiro 472. por 85*000.

casas por 110$000, Tlll3. cr uo1. 90$ uma boa Cruz 2.325. Pledade. (B. 37.989 -A30$ a casaea quo trftbalhem A-de frente, com entrada inde- .14, ;I5.0L..>
Maria lA. Y 8?*^ aonjaja .1???:^'*rua jl? TlUCWM-SE as casaa da rua 40?8S5 ^fto'.do «amSSio*"" B. *38. *00 

LUGA-f E» casa da,;ua Santo VCIAA.

Hiltas. com tres quartos, duas -- gr egplendida casi- dentcs, em casa do famllla, a ca- aluguel 1.0$000. (B. 37... _• 1 .. , t s.-0 s6 a por 25$. um bom |C. <B. 3i..S98
A para8 (amliuf "S Aj^^avonliU A^tf.^ ffiSV A^r?„^ Ta.^a"^ ^ ^b^ ou casa, seni fUbo. A mmo indcpeiide n,, |?gara - — - -

"A-^iium bom quarto =o Proxlm^.^-. TT £ &
•at.UGA.SE por 80, uma ^a ^ ^ um"~a^

ABUGA-SE uma casa em 
'sdo 

A«5if .mT^Me pri- "* ^fbsa ffinS^ SSS da s^^o^^tos; jA^OO

« b? 
°Tn-SSi|2S| !^r Ss ^5 V^rmeiba? ^ (B^ 37^027 ^ 

firS^I^Ml tal> luz electrlca; aluguel 130$; ros urnplo corredoi c InatolUquo . ^ugA-SE uma casa ft r. Fl- tratar com Ortigao. das 2 fts - cozinha e agua. grando terreno 1 LUGA-SE uma esplendldgca- tul sSuto .-arvalh . 46.

I'l ASf?s»A"a,«f'®s. —— • '""7g»>.<i« 
V5SJ-.BBumaAK?&5Urf»>an\'ii "" '*• "•"* ipae:-?»2!:———S. estao na mesma rua 291. onde „rtUn tT lln rua Annra oualviuer negoclo, o pon- ekey-Club: as chaves e Informa- estao no n. ISo.   4 i.UGA-SE uma porta propria 4 LUGAM-SE a 60$ boas casas ,N iv,\«l _ c a"(:..° m"-

If bafe- 
"*"-aafflft 

v&SFsng; rs AS?,As,.r-ar sstT ssffsssn." — '.1*5 
5«sasaiii s-V^

HI Aa. «ft». »«. r- Ir^'coirAta \ LUGA-SE a casa 461 da rua ^ 
''T.'h.m __ <A" 41-9" '= » "¦»"». om dlantc. IB. 38.03? _

Bkm ?ar!o 171° das 4&s 6 com Oil- "3 da rua Santo Henrlques 95 n. 141. <A* A c8tacao E. Leal, Llnha Auxi- A.Vinte e Quatro de Malo. alu- .. . ALUGA-:sh a ^spacosa asa.da ^r7KN'Pls..PE um t r»nc o- 11
ml-. 

' ' <A <>-5os s;;^Mniiftsrrd^sfaqiiar{ra^ prcco «.?« »r»».V.o.5» Ix. 
><j:

AgigAi^ „aa Cr8uft SaSusTlmS SSfto^lOoftoo; 
'as ctaV25*.°.tto t^SStiTS&Ua ni casj «i LOaAT4rJI~wl®«odo. \ LUGA-SE por 112* o pred.o S'f'rutUfc IT IrenV^ra'T t

IMP ^irrp?6xi,nTaoU^ampo°d^SaS SaQcaaaTe tra^ao ft rna Ma- J*nt«traW.M d W «oOuj dor A«„tm,la Independent proprio Ada r. Alice 38. cstacfto . n no- Meyer <A" »•»* A^Ji ™Vr. ^ - "a!' ^doul'V-irtOKpM& Chrlstovani. tendo duas salaa. reclial Florlano n. 11, PMTOJj a. DO. da8 . fta 3 1|- (A. 4i.».« ^ ua Telxelra cha; as chavea -n0BJ'• . rifeAM-SE -asinhas a 35$. ^acC-."" v'.ia 2 Vie AvereiPo | salas! cozinha. i..»p,m«. ««:
?°ys. quartos, coalnha o bora cla. A.iLUGA-SB por 112$ a boa casa Carvalho Pledade. ( i.\. n.ami A.40? .•>* SO?. a r! Ensrenho de «. i:,o. f ^.,i0s. Encantado. ro e res.uvada, agua -;a >

Atomm ^iomom 240; as ohaveS 10i EticaiUado^ quenaj^^fam as, . (B 
"jj.jjj 

<sta«ilo do Ro ha. (A 39.07 5 Sr Laraii.^.ras. ' i.i " S4o
Kalk I rua Luiz Barboaa 100. .B 34.781 de Itamaraty il«. (B 3? 4.S w*.

JORNAL DO BRASIL - DOMINGO, 12 DE JULHO DE 1014

ALIJGA^HE a o#»a da rua In-
guelrodo n. 2/1, com aocom-

modaqCeu para família reffular ;
trata-se coin o «ou proprietário,tio n. J6 da mesma rua (Moy.r),

A LUGAM-W0 a 40». 46* * 60*
buu» aoSaa lnd«pend«iitoa.

proprliiH para pequena» fajnllla»;
na rua de Catumby n. 103; tra-
td-a.i na Avenida Salvador de ««.
n. 114. tA. «

A LUGA-PE uma «asa própria•"ipara um <'-awal; /ia travesual^eaT n. 9, proxirno ao ponto dos
bonds do E. de Dentro. íA 4-'069
ALUGA-SE por 150* a grande"•casa ipodenna da Estrada da.

Penha n. 339 e chocara. (A 42000
A LUGA-HE uma cana com dou»**-quartoB, duas «alas, cozinha,

quintal graridi. e mulla agua pa-ra tratamento de «aude nfto hamelhor, aluguel 70$, para ver e ,tratar; ft rua Clarlrnundo de I
lo n. 201, antiga Murlqulpary jeflta-olto da Piedade. (A. 41.740
ALUGAM-fiE a 25* * 30* hona"•aposentos em prédio com

quintal; ft rua Plack 131, em
frente ft efitaçfto do Rlaehuelo.(A. 41.989
ALUGA-SE um bom oommodo;"-na rua Dr. Barbo«a da Silva

n. 2S, esta',A o <Jo Rlaehuelo.IA. 41.971
4 LUGA-SE a casa da rua Caa-^^¦tro Alves n. 26, com tres

quartos, duas salas grande^,-co-zlnha e multo terreno as chavescom o senhorio no n. 16.

uma casatravoami. !
(B.

ALUGA-SE uma casa com duassaias, dous quartos, «oztnjja»banheiro, etc.; ft rua Belmlra;tTata-se ft Estrada Santa Cru4n. 2.008. Piedade. (A. 41.844
ALUGA-SE por 60f a casa d*v. Oito dc Setembro 21. an»tlgo 19 Meyer. bond d»; Cacham-by; a chave estft no n. 1, venda.(A. 41.P6TALUGA-SE uma grande casa

por 80Í000; na rua Lyçla 91,
Olaria, as chaves estão na rua
Leandro n. 111. <A. 41.856

A LUGA-SE a casa esplendida"-da travessa Henrlqueta, 2»,,
Junto ft estaofto da Piedade.< A. 41.889

LUGA-SE por 101* mepaaea a
.casa 2 da. rua Barão de Mes-
itii 795, não 6 avenida, ns clia-
n e.stão na casa 1 e trata-se
rua .los Ourives 100.

A LUGAAI-SE por 50$ uma salai"-dous quartos e cozinha; ft ruaCommendador Telles 131, Casca-dura. ÍA. 41.731
A LUGA-SE urna casa com treí" bons quartos, duas salas dei*-pensa e banheiro, com varandaao lado e bom terreno; ft »'. d#Cachamby 38. Meyer; trata-se ftr. Dias da CrUfr- 185. (A 41.794

V LUGA-SE uma ''asa para¦"•qualquer ramo de ne.uocío,• om cópa, balcão armado; nai ia Jockíy Club n. 17': trata-sena casa próxima. (B. 38.S3.9
uma sala indepen-•asa de família,-¦ ronimodldades, pa-tilhos; na rua Dia-Ria diuelo <B. 38.815

iredio n. 529 da
ovam; informa-à rua Primeiro(B. 38.813

\ LUGA-SE"rua S. C;.ões com Aide Mart;o n

A LUGA-SE a asa da r. Dona"-Anna Guimarães »ü>. no Ro-
cha; trata-se na mesma, das 11horas da manhã ás 2 da tarde.lB. 38.596

AMJGA-SE por 190* mensaes,
ft rua Uruguay 102, uma bella

casa com torreões, escadas de
mármore, entrada ajardinada,duas grandes salas, tres espaço-
sos quartos, banheiro, quintal o
luz electrica; as chaves na ave-
nlda junto, casa VIU. (B.38.778

A LUGA-SE um prédio novo; na"-rua Barãq. de Cotegipe n. 69,
com duas salas, tres quartos, co-
zlnha, W. C„ etc.; trata-se no
n. 67; preço 132, Villa Isabel. SUBURBIOSt

A LUGA-SE por 270*. o confor-
lavei prédio da rua Tavares

Ferreira n. 29, estação do Rocha,
com sete quartos, tres salas,
quarto para banhos, despensa,
copa. cozinha, quartos nara cria
dos, banheiro com chuveiro, tan-
que bom quintal e jardim etc.;
as chaves estão ft mesma r. <0.
trata-se na rua Bamblna 97, Bo-
tafogo. (B« 37.999

A LUGA-SE por 90$ um prédio-"novo com installaq&o electri-ca e gaz; tem tres quartos e duassalas, ft rua Daniel Carneiro 74fEngenho de Dentro; as chave»estão no armazém em frente, on-de se informa e trata-se ft ruaDr. João Ricardo 103. íB. 3S.943
A LUGAM-SE duas casas muito•"boas; na travessa TenenteCosta 17 e 22. Todos os Santos;

potte-se ver e tratar hoje. <-"m
proprietav, o. (B. 3- . ;v

A LUGAM-SE dous prédios com-"-pletamente novos, com tres
quartos, duas amplas salas, co*
zinha. banheiro, \V. C., Installa-
Cão electrica e bom quintal: rua
C°.Jobim 44 e 46, Engenho Novo.(A. 4 2.018

ALUGAM-SE as casas 118, I2u120 e 128 da r. Matto Grosso,tendo também entrada pela ruade S. Luiz Gonzaga 227, preços,110$ e 120$; as chaves estão na
casa 1, com entrada pelo portãoli. 227 da rua de S. Luiz Gonza-
ga e trata-se no chalet 57. 1° an-
dar, das 11 fi. 1 e das 4 1|2 As 5
horas, nos dias úteis. (B. 38.849

4 LUGAM-SE casas muito boasJA-ft rua de S; Luiz Gonzaga 227,
não é avenida; as chaves estãona casa I, prot.o 90$; trata-se no
chalet 57. Io andar, das 11 ft 1 e
das 4 1 [2 fts 5 horas. (B. 3S.S50

A LUGA-SE a casa da rua Thco--íi-doro da SllVa 500. AndarahyGrande, aluguel 100?000.

A LUGA-SE uma casa com sala"-o quarto, cozinha, etc.; pro-ximo ao bond de Lins de Vas-
eoncellos. ft rua Vinte de Março
11. 23. casa IV; trata-sc ft rua
Oito de Setembro 25. aluguel^60$: sa de uma

uma sala e
com entra-isal sem ti-
Encantado.(A. 3S.984ALUGA-SE por Ul» mensaes

uma casa pintada e for-
rada de novo; tem duas salas,
quatro quartos, e cozinha, terre-
no fechado; ft rua 21 do Abril
n. 41. estação Br. Frantin. Car-
ta do dança. (B. 37.S94

ALUGA-SE uma casa por 100$
com dous quartos e duas salas,

cozinha, banheiro, electricídade o
bom quintal; na rua Gctulio 140.
estação de Todos os Santos e
trata-se no n. 132. junto.

A LUGAM-SE em Maxambomba*•^-duas casas com dous quartos*duas :«wlas, cozinha e todas ascondições hygienicas, ft r. For-^mosa. sem numero; informa-se ftmesma rua. armazém K 11. como Sr. Avelino Mattos. (A. 42.007Í
4 LUGA-SE a um casal ou dou#"-homens de bom co>mportamen-:to parte de uma casa completa-mente independente. Lendo um

quarto, unia grande sala. u:n es-
paçoso corredor. W. C., cozinha,acrua em abundancia e um gran-de quintal todo cercado; aluguel
50? mensaes; r. Baronesa do En-
genho Novo 86. Sampaio.

ALUGA-SE por MO* uma boacasa acabada de construir, a
rua Gonzaga Bastos 125, pertoda rua Barão de 'Mesquita, tem
tres quartos com janellas, duas
salas, pequeno jardim e grande
quintal; as. chaves»estão ao ladolio 139, com o Sr. Casulo.(B. 3S.855

A"~ LUGA-SE por 132$ a casa 117
da rua Fclippe Camarão, -com

duas salas e dous quartos; as
chaves estão ft rua de Santa Lui-
za 51 e trata-se ft rua da Quitan-da ÍIS, fabrica de fumos o clgar-
ros Ponna Fiel. (B. 3S.939

' A LUGAM-SE por 112$ mensaesAqs lindas casas 7 e 12 da bem
localisada Villa LeopoM na. sita
ft rua Conde de Leopoldina 12o,
tem cada unia dua?i salas e dous
«?urtrtos; as chaves eftão ft rua
General Bruce 11S, e trata-sc ft
rua Senador Alencar 62 ou ft rua
da Quitanda 118, fabrica de fu-
r.ios e cigarros Penna Fiel.

uma casa nova porAmaral 50. Andara-(A. 41.520
A LUGA-SE a casa da rua Dr."-Pedro Domingues n. 88. es-

tação da Piedade, com duas salas,
dous quartos.saleta e cozinha;
aluguel 65$; as chaves estão nos
fundos; trata-se na pharmaciaPortella. (B. 37.S26

A LUGAM-SE casas a 120* porAmcz, passando a casa parapropriedade- do locatario após 100
mezes do aluguel; nilo so exigefiador; prospectos ft r. Sachet 8.
sobrado. (A. 40..845
ALUGA-SE o prédio assobra-

.lado ft rua Mauft 172 Meyer,tehdo tres quartos, duas salas,cozinha, banheiro, tanque paralavagem, reservada, luz electri-ca em toda casa. logar saudávelgrande quintal; trata-se na mes-
ma rua n. 148, preço 122$000.(B. 37.S02

A LiUGA-SE em casa de um casal"•um quarto arejado oom ja-nellas para fdrn. a um casal de-eente; na Estrada Real do SantaCruz 2.325. Piedade. (B. 37.989

asas.
4 l-.roA-SE a asa da r. Augus-

Nunes 162, proxiono ft rua
Ifonorio. ponto dos bonds JosÔ
Bonifácio; as chaves no n. 152.

\ LUGA-SE a "asa da rua D:".Joaquim Meyer n. >2. eo
duas salas, dous quartos, bo
quintal o luz electrica; trata-
na rua do Hospício n. 10S.

(A. 41.2

HA -SE uma boa casa en»
iro de terreno, para fami-
tratamento, ft r. Vinte 9

> de Maio 292; trata-se na
I, .lo meio-lia em diante-.A t:.07S

ALUGA-SE ã casa da rua Lui:
Carneiro 125. estação uo En

cantado; trata-se na mesma.«A. 41.25:
A LUGA-SE por 200*000 men--^j-saes o' armazém do pre-

dio acabado de construir da
rua do S. Chrlatovani 515, tem
morada para família e £ próprio
para negocio decente, como pliai*-
macia, alfaiataria, etc.; as cha-
ves estão em frente, na Compa-
niiia dc Carruagens e trata-se ft
rua da Quitanda 118, fabrica de
fumos e cigarros Penna Fiel.

V LUGA-SE uma boa casa na r..
ii-Antonio Badajô n. 25. estado
do Rio das Pedras; as chaves es-
tão no n. 37; aluguel 60$000( A. 4 _ ¦ 0 e 4k

A LUGAM-SE os prédios >la rua"-Frederico Meyer 11 e 13, com
duas salas, dous quartos, cozi-
nlia, banheiro, dcspens<n qum-
tal o jardim; as chaves estuo
na i. Dr. Archlas Cordeiro 23S,
e trata-se na r. do Hospício ^7.(A. 41.113

A LUGA-SE em cgfa dc famíliaXjLhnia sala de frente com dous
quartos a casal ^cni tllhos ou
quatro rapazes do commereio; a
r. Francisco Manuel 29. estaçãodo Sampaio. (A. 41.2*1

A ÜUGAM-SE uma sala e quarto"-de frente, com entrada inde-
pendente; na ru«\ Minas n. 51.
estação do Sampaio. iB. 38.100

t LUGA-SE o predid assobra-
dado da r. D. Alice n. 9S. es-

ta,;ft.i do Bocha, bon.ls de fias-
oadura a um minuto. (A. 41..-I»

4 LUGA-SE na rua Joaquim Mfc-A.ver n 49. uma boa sala de
frente, com ou sem pensão ; sO a
senhoras ou casal sem filhos.

4 l.UGA-s;: a casa da rua
"-nador José Bonifácio 4.i.
li. com dous quartos, duas s;
luz electrica. etc., e todo oj
forto. pois é defronte da osfc.
de Todos os Santos; tratar a
Archias Cordeiro 47 2. por *•>$

Alugam-se quartos a 23$ «
30* a casaes que trabalhem

fõra. em casa de família; r. Dias
da Silva 19. Meyer. (A. 40.835

A LUGA-SE por 35*000 parte do/X^onatruir ft rua Matheus «^3 A,
junto ft estação do Meyer, comdous quartos, duas salas, bom
quintal e mais commodidades,trata-se na rua Joaquim Meyern. 54. . (A. 40.SOO

4 LUGA-SE no Meyer na rua Ze-"ferino n. 130. uma casa por130$. completamente reformada,com luz electTica. seis commodos.
tan^ae de lavar roupa, banheiro
quintal ate.; as chaves estão porfavor no n. 132. trata-se com o
lir. A. Paranhos; na praia da
Saudade n. 194. bond de Praia
Vermelha. (B. 37.027

ALUGA-SE boa casa com dous
quartos, duas salas, luz ele-

ctriea. gabkiete. etc., etc.; ft rua
Br. Bulhões 183. estação do
Engenho de Dentro; as chaves
estão no 11. 1S5. IB. 37.434

A LUGA-SE a casa. da rua do
«.Rocha 32; informações com o
encarregado na casa IV, da rua
Em.lle Simon. (A. 40.S42

COMPRAI vtnoA

A LUGA-SE uma casa ft r. Fi-
Aguelra n. 40; trata-se na rua
Vinte e Quatro de Maio i». 15.

A LUGA-SE uma porta, própriaApara qualquer negocio, o pon-
to é muito bom; ft r, Sergipe 100,
barbeiro, S. Chrlstovão (B. 39.000

ALUGA-SE a Senhoras serias
um quarto «m casa do fa-

mil ia ; « rua Colide Bomflni
h. 141. <A- 41.548

LUGA-SE por 100* a casa da
rua Gonçalves Crespo n. 16,

fundos; a chavo estA na casa da
frente; trata-se ft i'ua do Ouvidor
D. 90. das 2 (la 3 1|2. (A. 41.924
XíLUGA-SE por 112* a boa casa
"-da trai\*essa Derby Club n. 25,
casa 111. com .lous quartos, duas
salas, cozinha, quintal, eto.; as
chaves estão, por favor, no n. 1

tra4a-ae ft ru» do Hospício 150.

ALUGA-SE uma poria própria
para barbeiro ou negocio Mm-

po logar do muita concurrencia
ft rua Padre JanuaWo n. 112. es-
quina da praqa Botafogo; tratif

se na mesma, preço 50$000.
ALUGA-SE a casa 4Í1 da rua iA.-41.339

Vinte e Quatro de Maio. alu»
guej 101$; informações com o en-
carregado. (A. 40.S41

v LUGA-SE por 112* o prédioAdu V. Alice 38. nstaçfto do Ro-
cha; as chaves estão no 36; tra-
ta-»e ft r. Bamblna 97. Botafogo. \ LUGAM-SE casinhas a 3a*.(A. 11.Sou A.40Í c 50$. ft r| Engenho de

Dentro n. 80. (B. 38.547i t LUGAM-SE casas. recente- I -ftVmento construídas, para po-1 A LUoA-hK um quarto a pes-1 quenaa famílias; r. Flack 155,' -ÂAsoa «ô; na rua 24 de Maio i95_.
Rlaehuelo. (B.28.105 eEta^-ão do Rocha. (A. 39.6,5

LUGA-SE a espaçosa-rua do Rocha n. 60;
rua D. Anna Guimarã<cha. *A

\ LUGA-SE a casa 11 da aveni--"da Franceza ft rua Goyaz 120.
Encantado, aluguel 60$000; tra-
ta-se ft rua Lucidio I.ago 115.
Meyer. (A. 41.354 4 LUGA-SE"sal?, co:

formaçõesn. 150. f -'
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K' •.,«ruin; 
vah.#m1 L i, m E" S1? W'«i!,ra,o'n!,,fwri;sr «»»«f ^4«nhbw sp lES^lnc111L. epuMii.il 70. uv. 4i,io3 K" ™1"/ lnfonmui'floH a run »• aomoBlfS (i0 1510 r\ n'.v \vY DenViTaWoJ.°2 &?' " Sl" AK"Hllnllu' ®w 1 dona hu noVrSo^nto? ?iaffsti«»S r"''0, nNS,m(n<1<,fi om nl">" W<telr»i vllling iuft^VWu|^ta|l»m data

nraMac5cam.nl S, C<18nr «' a'fA°« I. W"®i5.«?«,WS! 
"" " *»- Jfe| &>">«««»» "° porta° da u"Wnrtt 08 "omana M**

^H.' *« ,V.. l9- ;~T—r.T— :—. aemeatre !".lain '!,!"°a,„V,.i7.. (A, 80..1ST 'pJlA^rASSA-sv; unm i„m do uui di'llcH, mi rua do Andnrahy, i'os, seimndo nnni-ln ji£»i». JUa*.
Lrii,^atA?° n#«a°tavSA^ ^|SralNunosP,,68'°com dun" 4i» .' V™^ »» muchimi MlTi'lM S.^ EPHEMERIDES IHMieo nltfin da HepumUi^ra bto «Mo«eu de. QuMttflTHB8I $ *

^¦r ,to da Vellga. 1.4. (A. 41.073 «»"'<;». dous quaVtos? ifto.KrcSS eWo. W^$X ilia! ffivea ma'^fin\Z\ A r' a«««r«l 0«r l>ro*imo da Avoulda « no <r/W«m fonnado palaa actuaca c>o da ran tanum
W7UNDE-SK uiiia e... nAm V.~ bM0 trn,«-ao oa iiiosnm, torn ©lliolro, -100*000. "." ' '"J"' (A -llKlo Hiiuioo. cm axMllontn poti- riuiK do Haddock f-obo, Condo da — DIzoIh bom ninnn '(iv hit!
Bimil »S|! 1„rrc" 1". "8:_? 

^l"5- .lli»?tPOc^efi|0#. Vfffc.T Irc<{ "m!!".'",',' nj f 12- do,1') "n' B'""lim 0 S- #»clsco Xnvler- mona voiivnig uo' mcu sonho. VH'
Hk'- Rf«Wei trata-ao a r. 'in KstJI? ^fiiudM pr® n^innPa^na 1'eOMOM1,1^ n"«'lf,ni;nfv"8 "• Uo" <?'a '"rda IcSbuSS^iiB0 ' "" 

, O' aol -Mm «itt' h. |p-oee»l J «'» W'nrdavam afhegSda M• aliam, em qiwtro bora., da 8. I'au-. ¦
¦- m "7. D. Clara. (B. n.tii fiaddooli £obo. graudo ^Srnno ",nr .u'a';' V,a«a° ,l0 «<iir. (A, 41.S7I **-?¦& llllfwta, que, partjudo do largo do jo a uata capital por ciina das cor-

/frp.vnB op ..m'np.'it—I TTT ai JJ!,ro vista; lufornui- ca 4 •% r l.-vni-* qw 7T~ —* ''P ^ A S p A S .S A - S10 mn botoqnim « m fM «** ,ll#* oc* L1 raiiL'iMCo de Pauln, Jrt in top, dilhoiraa o doa ahv»ino« £3 nn<» «aV „Vu urn predlo flu plati« se directatnento A r ltnnniriurt K. linnlrfi' ir»«» n* s«*nio«ir. uma quitanda fa- I'osiauranto. llvro o dc^cuilia* As 10 h. 2] in, — 2(>u dia <i,»,m?u <i.. «k,,„. « 4 . anywuioa, ci ono so
C01' J' J; acai»ado do construlr, n. 195, proximo a do* Iilspo d« 1910, sr. Francisco Tclxo ra 1''e,1u,l\ boM1 »c»oclo, por mo- rngado coin contrato do olnco dipoia dt longa o accldtntada lato: tinhnm tnra'bom win bnncos

^;raiS£3;S „ j;rs-err: T t=£sxssurj-jr.
ft fchi.voim" r 1IU I,)urilu'. tanque, » Souio Carvalho com ires Motta, M. fi:o»o$"idomlco, i«i..m \¦ {'-NOK-SK uma qultanda mul- rnn.\SPASSA-SW on vendo-.se Nosia S«ull i' .1.. P,i».. ni.ii. l^aoaa, era procino de vespcra dciitro, conio verdadoiron neixea.5,.,^, ! e Prhada, tendo um bom quartos, com poifto habiiavel por Idem oxore. 1P!o IjiiU (menor) n afroftueaada; fl. r. do Frol -*¦ unm boa casa do quUanda o ij lAiJ?H n * , atloclalo. couipnii' o b lhcto do onHMiiirom imln un^u u » * iT ^ft"1 'Vl1 o ttirua com farluru. e com 17:500?; tral.vse V r VI ie lioje l.ulz Teixclra cm Motta l'i Canccji J.7. (A. 41.OHO carvoarla. com contrato ou Hum f s-, '!°a° /iuajberto,' abb,, couf., o ©.inttt ut pawwifcOiii. mdo aurglP Uiuito ildinirte. Nem 4. jnsraliac&o eloctrlca; lnforma-se Quatiu ,ie Maio-531. (A 41 725 5:000|000. VVT^TT.T^  e1,°*. ailmitto-so um socio: fmidador da Ordem doa Vallom- I«'Hi«nbarcndoH os piiHHtigeiroa, tudo: so uma fljoulauba oa inenm.£" f,|esma; na rua Macedo Rra- \< " ')1''-ST0 * uin tmportanto , motlvo o dono nilo podcr estar l>roso« noa Apcn uos; Santa Her- sciruinui-ae as oenruulna do oatvlo rnodnrn niin« •> „„. , ,p 6°. Estrada Real de Saa- VrENDEM-s|3 Uo 1 :600| a 8:000$ . , V ani* amerlcano. grando 0 l,rpfe«lei *'• »r. Carmo Netto Jnagoras, ni. Sauti Ma viana ,li ,,T "JCKiara, el fa a ranivam de lado aU cm*, bond do Caseadu-ra. /buns lotcs de tcrrono tendo Jjonlto/onnato; um dlto do cole-| n. 203. (U, 3S.2D7 SS. Nabor e Felixmm - allnnn iot,,,K mai8 ou m*w* reaumidaa no lado... Tluhara para lato tuna-V (n 37'S16 ?a.Pfflail el)00>il'otolr0n^ l-n^0 nf l.rl* VENDAS EM LEILAO Mi to f or^in a to/ ^pe r f e U os^ ^ t a m b^ii I rnUASPASS-SR ou vende-se i»h. ,S- .{^tcrniano, bb.; I'looles* c Hi- ^u,08° onvelbecido : ~ aubataneia, comparada com a qual

Jt7roXDE-SE por 2:300$ uma ca- i»a'Uy* e Hellu, entru To.los'os  '^nioa pianos novos, do uo-j rat". »m bum montado bote- « ""'QmV.!?1"; \ S,I|UU W|,l^l,ai,iu' lu-'• ®"c ha ^ novo T Quo is,° nnti* a nossa pol\\)ra aeria um fnnoccn-
tPN^oCrh^»8,la®a|ar: a^J'SS' i5: , " f a'o'oX.'X.r^ I a'!«S«cS? 20 de Ji.luf d0 S ,abaC0-; Corlavam iSthmoS, en, 2SG. Front in. (13. a: son bl'wdo. ( a . 'li.oot 

i !. V'Vi.Pr°/f,io;^ tu^, 'in, , tIe 0u,,o. A rua Ttla- mara n. 9,». (n, 38.157 1012: S. Pedro cS. Paulo. Ail. lopliama. ,lrt iia (jiecia, os jfl «q nutevia o dia cm que, fatl-
feTTvnpu an xTi^mT^r-, - • ''1 ^ ,8I-12- (B.: 98.951 -=rr^-——  Calemlarlo laradiia; 18 d« Ttt- m«c» doaiHicupadoa tlnlu.m por K«d0 do pln.neta, irlam extender

. ft lUjooot ou "hoim ritdfamento  VfX™ «»-» ».«9W„-"a T^pJSS ""S 
le ulSS.u.u.inaao • ,5 de »» <la «»» "''""nlos em outroa orbes t«:imi{ Ulna « G:u0.0j 'oUtra; A rua "'cuin.i ulanta^-io e luuitu nguS -jagBav " Bptura, imra.,®®oopuBai' pffltincKoolo! run. ,1c .Santa Lu- Clinlmu de Sffi*' prhicipal via de Athena*, arras- testes...

t;;::Tr PROPWEDADES ,0M"' 
"» taa,s! Zl:l,9S ^A. 

it.OU, ^"Ho^Pbta: 5 de Abib l-dor,,n| das tunicas,opor- - Mano Caspar, dissc Bel-
^^¦1' ^t v0l ,._ (B- 37-.UC9 P^'"»eza 41. (U. 3s.y4s ADQUIRIDAS TTigvDp\f.g,i. "—"-r •• • mipaqpav^a en T~i 7" Pilhi^inri m . .u tf»'«taiido flquellea qfie so Ibea iam chior, vosso arroa de camarflo era
¦I t\ K.N'nE-sn Um" terrcno coin V'KNUE-SK uma boa avoniaj ^ '?,« P"to' l»ant ao'nophun'o"3 o Tcaj«Mlo"c coneertoa^.bero'arro? de .r>2 do 7(1° 'cvvlo. ' ° .'"'i'ln"""o 

, 
''' <'1" realmouto prenhc de pezadelos, e

I ' meiroa por 31 ,iu fundos , g>ni olto rasas e uma d« freri"' n-orun arauKtcA.i im», do ?ir»p6?r Vft, "><iltB5? s.uof'n»6.u.:l,o um socio para a Calondario I'ositivista: 2fl de latim: 9"M >'ccu»s f I ortuguez- j« vos poss no mundo da liuj. Va-
°sHT„; i A,v?m k te«?c s,,"ta lsa- T\6 ¦ "ossa pbr ""bit,,nl: 

t para a yaran^ ^a ^
fei<rsS *Sn?P>*w'«.r ^joinnAtado.<,> c,ar«: wzz''n::tr z:,r-sTor^rs,,iiistesm-flProprietarlo. (R 37 yui l^vuiiModa Vclira I'M ' (^ Ji yv? nn J !l? n?» iU/41 (\s!s,ro* terre- , jnachltia typopraphlca Af rua ASP ASS A-SIC um deposito do dl1 •Const i tu igAo. . , 

' 
t . I • SAo jll cinco boras, e quero:rrr:r: (A' ar!??ne^to il0 -AU'»^r- "odriKo Sllva ». (A. 42.039 1 aves em muito boTs conal" - Fnlleco em-Santa Cms. ,n,,mMV tf"«wIni...TO-iii!i.»ciit« 0 mcs- estar na cama antes do toauo <to

l\ ni t, ' un,il bo;l cajs:i (i* «'» I'om terrcno de Carlos iluinerz lorronn »...n n vri'vnjo TTi—^ (joes. muit0 boa fregtiezla. o mo- U-0 Urn tide do Sul, 0 Coronel Vits- " espirilo ltumnno, com a sua AragAo... Mas iA airorn fnyol f/».
Kar'CeX Piir«: uttd«^,ra 

J6; l~WaTu2rMSp1?,ai «V,rra.Wa „ t''"" „o a, a^radlf Z'Ce Ut
^dar0prSv?ase com0 f^oSTnoi'" S' ^1^^ dor Fompeu Jit. foTW^' ^llba^l° -M,Wr' B"°r 

T"" *» «M

. J0 rotirar por motlvo de doenga \ o predio 99 da rua 20 :OOUSOOO.'' ' * l° Vfhn,^« f," ^ »>» botoquim, bi- de Copacabaua 512, tem commo- — Lnudo dado um I a) ml res vursnr. npparece ornnda do 'lodaa nfln t ' *a ' uIss®
ge.famiilsv na Kuropa; train-sc na tarne/.i. mono do Pinto, tra- JusUno Hrito Teiveiia torron » i^-u nn pm„,iJ ®a do Pas'to> pem do para familia; trata-se na me.*»- PCJ« Roi Jorge V aobre a quusiAo ' ¦ . ' , . ' " n"° ljou^SSeia tocado... Emqunn-.&«'p- <B :i; -J75 l»-|grarua dc S Cl.rlstovam se«. rua Nabor OpEcw. poV,:idosomi? ™n"f aSo2 tin holt1 ?ie.&te;^" S; (A.41.3DI Alsop, pendente cut re fi 

'Ksludbs' "* ^duccOcs, n touca da aim, to voavnmos liomens oupenfun-
(trraDR.SB u piedio I. 62 da 'A' iL!!! '?nilenle o dono dlri|rual 6 o moi mRASPASSA-SB uma casa de "Chiic^dttB £ eom^innadn nmi° 

'!°"10 j# "Wi^jnmou-alpwinj lflto dnvam os mavios subuiereivcis, fal-
i> rua Conde ju Purt„ Alefe're; \ tNOB-SB por 2:S0#|' prBklmo t#^ tlvo lI» vonda do iiosocio. J- pnsto on admlttc-se um socio; flu ..iimeii* t,,'l ill 18 " """«ln"Cu0- 12,11 Uavcudo Java a gente prodigiosnmonte com
;"»: te do ,aasr« M; Venda8 dlversas nra0ds ^ uwlttTos' ";,m' 

n 
im]T 0 rcsl°do muudo«i,nr ,od,i;',,irtaBrittcaip n„ 64. (6. 37.824 ,r."a (l" Kusarto 115. cartorfo com v-S^DEM-SE bons niovels. os- caiiltal toilo nuo fas dirfercnca; — l<nterft> em Jacnrfpn- oHtamstiunia nno t licllo expOl-a, (iinlia-mc esnuccido •meiicioiiAJ-oi— Carvalho. (A <! 973 " -—  cmlns o onrroclnlias do milo A r. D. Anna Kcry 224, S. Fran- SUli, H10 de Janeiro, do Senador <1 lioeiVu romtietc substMnil-n No- niwln. .1., 1,,., i„ , .rt- r-.VDE-SE uma casa nova A TrH\'DUM-«E nrm-ipRnn i.m K1' PreS08 ™n'to modlcog; r. do cisco Xavler. (A. 41.010 Quintino Bocayuvn, 0 I'atr'nrelin  1 ondas de lu^ bnnbavnm esta for-

fcV-lrua dos t*p,„.,,,ro. .02. IMc yBNOB-SE o predio '-'.nr. gran- > 'a'1n 
cwuon" 

l!laU"U010 (A" 12-191 milAdPA^A.^ & Kett«blka„; . ' 
t ' " V" •»««. £ «P°lu*> '»™>- ddade. no erario publiflO,' ban1"! Ma. toffi.aU?(S*dtl°8i,e«6 'tuarlij; ®°a-s? ^Vesim rui iSIS^m? ^(,U|W! vH« y!B.\OB.SK um varejo de fru: 1 chic com 12 quartos 0 duas JoZ.10 ^rbsldfcnte dns AbigiHis ait- 0 ,'t'slir«l<ior aberto' a lorneira dOs pagamentos,do bind de Ca.-cadura- ira.a-se lsii- ( a <l $n dc I ti 1111 a hi "a ,U!n if0".r clll!'' -em 1,oas condiq5es; tra- sains, sendo scls moblllados ou abertnrn de uma foil I vl- Binito Jittcrario cm I.oma, penosamonte poigavam as gotlm«>n I'-^sina, das 3 us i noras ~ ——¦ "e <"• •»«•»»" 'a-se no Flumlndnse Hotel, pta.- Le"aerf,e 0 fontrato: neBnclo si*- « mmte com 0 Banco do lOstado outm eseravo, L'bedro. 13 o pro- de utimerario g

,y "s 060 VW5-SE a casa da -ji «i Tri'vnp ;—; Ca da r.epubllca 207. (B. 33.003 Tio 0 urgente, nor motlvo jus.o; para a despezu com a cousrrucciio 1. i„„ , , ,, utimtrario...H t—,—-r ,* ""'bao 26. InlmraJA; e '.rata- \ itvrdos?mba?acad°o cm trrvm",-" A r. Lu|K do Camoes 82. (B38730 de oscolas publics e obras de by- " l;0l,rnlnc- <l«e to. idle sc- _. Ahnp. vamos S bisca. Nr.orer : DR-.SE uma casa em con- se 4 travesaa Poriella 1, venda; ponto do multo futitro. dopendo \ , Uma a^ma5«o de mn\SPASS V-SE um bo.nnnim glt'IR'-<,0i auult<ia escrnvos quo me fallels em ponsns ttistes !
^M':i,,:S»dl tnar" S°m 'DtTaSS A,l'Br0 ° "nT" 

r 
d0ir"d0S Sri",6CSda ®' bateud0 Ua nmP'a algibeira,

Br|SloScas-?ruM™eVeSOdrSe^emb2b ^ d" lareo do lloflcarm E't Sff ifitor^«»rotonde»le 
' r:'l'iif.rU_!iM- ' Cunlm, t'r. General cSmara 245.' — li«iugura-sc no Itio de .lanel- flei Sol'-'*0 tT It"" d° °nd° "" b°'Sa ,ho li,,inm m0,!1,as

p. i;'l. eo'ni 0 '^r. Arnaido Asuas l-cwoas, do doua pavtoe# cSnha, A ¦ ™s'^rancl"co Scav^Y VENDE-SB um arrcio comple- .CO_Jt^7lS ®8t»««0. <"» Pcsca do DUtricto vlpnlm ra" «le onro 0 prata :
(B. 3S..93 7. «";> H'Jii o conforio j.ara ta- n. 44.1. « A it it! ,• to PaTa sella; trnta-se A rua muASPA^P\-sp umn—777^17,7777. crcad* ncla liwuetftorw da P"'-I,<'s difindcpendencia, e porfiou . — Ainda bejn 0110 sen tnntas

H Rn.-NOB.SB ..a Penha dua, ev V s A «m botoqu'.J e,' P™> 
"*"»»**« - '"NIdadc uo inditoso  niara^ba,; pos X* aX

^V;i ^ 's,?!uns novafS- tnXorma^Oes na na r* da Alfandega 17S. fa- ) boas condigSes; trata-s© n'. t"tFvdf stT" 7~7~ . 
" (D ,<8-698 t "tl — O; Ouservatorio As- P^,Jeu as boas gragas do soberano. cqm que se compram os undoes !

i ni 11j- loJa« com u Sr. r ia- (13. 3b.St5 Avenida do Mangue 2IS. VmnlcVo n , uma 'abrica de fnrtASPASSA-SK nor 400S nmi iw (?u ''anelro re- J^udo-iato ft certo. e. na liypotlieseH Montelro dc Barro. (P.88;M  (A. 33# f M~ofs vcrteote. serve para most™ quo
fteNDEM-SE flous bons predlos .•* "^"s.' Campo dos Cardosos. irEXDE-SE "Bo„nrri,»n." '"s tle ^'"bn. tambem vende-se ,Ja IlarVnforma,r„1VI? Maxim,. •».. . ... os •">**«* 11'es heroes, na fnlta de ——» * «;.» Cascadura. um na rua o: ma- >este remedlo ¦oura as sinor- '"•> '»otor a Basollna: para v«r ° • "!?.»; (U. 38.083 .Minima 18.3 As 8 li 40 b sunia. de vez em nunildo tipbam 'Baibosa e o ouiro na rua lts'ias- kniiuon lotus com pajramenios rheas cm poucos dias- veil do-so 1 tratar com o dono; na rua Fer- mRV<P\SSA-SR .imo „,, i, Evanoracfin . ' uunam 

"• 79. onde se trata. i»«i 15| atft Co^ nas pharmaclas Dep. Assemblea «.«ira Borgea n. 28. Oampo -Gran- 1 (,'u admitte-se um so2io- ?uS Chuva 0.0. dl' ""WW tnntns coitsas, PflUCQCCCn UAMAUll
£V'M 

**¦ UCC'",|a"- <"-3« I"W o!^.CU^ScSn?^ "-lil: (B-!!7-946 B°nto Llsboa 47. "m (BU°38.^ Nota _ Aa lBmpcl,luras cx. g dlxlan, te, sonJindo. llUNUiitOdll NAblUHAL
ptTJOXDEM-SK duas casas supa- '.''V;1, 1,fail°. ° servldo por duas |\7'IiJXDE-SK um bom piano, de 

"VE,VDE*SE nm botequim com filRA-SPASfeA-SR um boteouim li- SJinc^'o ^Baforagil0 o chuva sAo , 
disse uma bulla Car- •*

L |adas ou lndependentes. na cs- 'a s 5erro (Central i> Me- * bom autor, perfeito e «aran- , seneros ntalianos, livre • o 1 vre e desembaracado cnn. ill,, A boras; as clemaia ob- du Uaapar, nao sei se foi nor lur O F* Ml M
88«anamffJr =~s,ai,.grav,vdtar«M8#aiisue:-S'S' S-S • SENADO

Eerat« » ««awsj vsgsssi.'ws. ?. s Vr*" — •"¦¦«¦• • ®waraur.iau! collaboracao W ^s^rsrs!.Sn- S accommodates. ca- Poderttp procurar no to- caneca; trata-se e lnforma-se / 'banca, proprias para ourlvcs; riia Otianabara 12. (A. 41 3S4 v*»l»kHBUIlllyMU — Contac-ns pois primo Ons- 'J0 31 S"' ^enadores, IVd approva-^¦Hfi paia Jan.illa (predio novo) Ar. ^al o^ar. Antonio Mayrmk. na r. | rua Conselhelro Zacbarias n fx tjnta-se na rua Mareehal Flo- ' ^ _... ,. lwls' I'nmo. i.as rtn, sem rcclnmncflo. a „,.i„ .....
iir f'las d.,. Cruz n. 109. esta- doa Cardosos n. 352. osjiuiiia iln ttt o Sr. Anntbal. (13. 30 75S r:ano pe'xoto. 170. casa de fumos, rpRASPASSA-SK ou accoila-so p'"' dissernni os outrus com ar silo anteriorE?" Uo Meyer, trata-se no mcs- '¦ do Cattcte. que mostrarA os —— eom o Sr. FroltasJ (B. 37.170 J- um soo:o „» nluira.*. » m'.l. clioctirrciro, .v., „,„„7iV„n,„ r. '

^^o'^e^^auin^i^ve^^vo^^dj yEN'DE-SE um deposito de pao desMa 'cWade^fem"® 
3aC°^ar°tos® II L J ft ~ luiag?UHe. esordiou o inter-

¦bflr fY .'fn Vi" ter- assignamira dos contratos. d-evc- rua 1 heodoro da Sllva 111 e 113. a0/>r* Sanhor do Mattoslnhos mesmo a 20$. 25$ e 30$ cada II AflNnll nil rllllliAV pellado. que em nossu terra nAo J i n c" r°Ml('Vl"° I-sta-
i„ ! V".° ,no _m®Jhor ponto de vn- diri^ir ao escriptorio da livre e desembaracjada. o motlvo n* CB. 38.712 commotio,. deixa. llvro d«» initnu II Vllllllfl Hal ¦¦Qdllla Imvi i m.iiu  i_ , "" <lef Ooyaz, commu.inca.ndo ter as-

7 11' en' rr."n,te ft' praya Sc-ia CoiKpanUta ?re.dlal. A r. da At- da vend.-,-se dlrft ao pretende.ite. Vrpvnr ar- as despesas, 2:000» por mez- torn U uUllllll llll Unulldl 1 aulolidade. suinido o exerc.c.o do enrp. de I're-
?»17i, f,g„?iV m a°, 11 ;V 

"L ™ Kr; ;,,!55," 4s 17 ll0rA's- U1Ia Isabe>- (B. 37.305 V^PE-SE »»1 bom piano po, sete annos do contracto e para vvifin* HU MUWI4III se repantia por mt.ilos liomens, que sidonte no iuipcditiieiitn do .Sr. Olc-

fc lv"af; mr "¦ -..s.pi. 
qi. —Isx E?,sii"Asrt v™r=nssc-5: iWrti &L(B. 3S.G79 T^NDB-SE uma casa no ce'n- conservaQAo; para ver e tratar v vidragada e balcSo, proprios- querendo alugar, desL quo dfi com Vu»nu>n - ' "U1111,1 w,m u,es niaia . baixo,. town «• proferiu tun. ditfeurso Ae<Hi ot, f tre. da Piedade, fazendo bom com o Sr. Beato. na Avenida I).ara ai»narln''ho ou outro nego- um bom fiador, nu0 antra com ' «-ugui«.a ca neulitiui dos pre- atauo, quo atft os muros- tunv ouvi- fWHlendo a ndministragao do IOstn-11/ '-Ni-»i^Ai-hE bons lotes de "egocio, sendo casa de pasto, das Mem de SA S. (B.38.434 clo: na **• Estacio de SA. C5. dinhe'ro. (B. ;^s 451 sos "ccorria o erimi'uoso peiisamen- dos. d" du Matto Grosso, ultimaJneute

Hi L,:lSnri1iSeCr1^ ^°CTft?r.rcCt6o fWum boV^i^a- FTi? ^ ^-golir » atJlbo; quaodo, co- - nepubiica, nno sei So oera. feSf '
mV a dos bonds e da es tacit it t|Ua, (l"rA aH oxplicacOes ne.:es- ' zendo bom negoeio. com duas V '" um bom cofri! 1'or T do rammmw rma 1? casa ul° nos d,z 0 £,'ei Aptf.o uivs Hnvia opinions. Sei que nao ha via iOisse S Ex ¦ 1

(B- 3SSM ZZV& U«r; 
para i S° T 'V*- de °r<IC,U «»»• rd' DOm !,"t0rida(lc ^vd. Slas recebi bonton, |^¦1 j? vlMa.: para tratar com o pro- "I^KNDEM^E dou's osplcndolos a r. VIsconde de .Vtaranguape (A. 41.005 horns "" ,t!°o53 5 salves Iifps, em o rei iiiisho pen- os povos iam rcgendo-se liclo cos- n amigos do Kstado de MalloUr' ° rua Curupalty n. 67, / '°}es de terreno,1 com grvores ootn seis annos de contrato >B — (B. 37.745 e e)j| acvacao coiisiiminm n» tume mnis do one nel-io (jl'"sx0 ° teiegrnmmn que pego ii-Ba Bsma esta.jAo. (B. 3S.00U fructlferas. tres minutvs da osta- motlvo da vonda 6 devldo' ao V ^-SE uma maohlna Sin- mRASPASSA-SE nmo i ^ coimimiam as me mais do que pais rcgras, por- Cen<;a para lar :

rrri. vm.'17 " ""7 tlo do D.nmnho do ntntro, r. do propriftario tor outro negoeio KelY om bom estado dc con- 1 pedarta. tawd« S0US 8 : llca3a 1I,ia' qlliSl1,n lei caJ"ln' bavin ran tal ar- "Km i.onie aosso partido besle
1 l»dSZ,ob0,na edtcire-.nr°, dradas am"se na l.do?„^5j n°ira vtrTirat. CoraJlrj l0'''• p «-Fo^pavfmti&to r.en.° ?enado f ™otlvo so dlra ao coinpradd?! dra auo «brouatogicamente nilo tigo, scgundo o qunl, em se Jul- Kstl.ul°' MMeitflmos no atuigo quernic-ul 

pll A9? D0 R^n^na.^- ^ i±±111°. SJ , Aren't f^ilcT'd" fk i"" 1C(^e.°-3S a rua da MI&jcoV fi«arei. bavin uesta oidade tres Saudo eopycuiente, eessava.u jodos l"tfZ C!°casas 72 e IS; trata-ae no'l^JNDU-Sii por 1:500) a insta!-. Xio Sl. :tl ,1 /  ' -4  (A. 11.309 comnadres. Oasnnr. TtnlM.i »«„„,» 101,08 a.dcfesa dp governo do l)r. (Josta
(A. 4 L. jee » lasao complete. de uma casa W tt media "os. t^en'DE-SB uma qultanda A rua mRASPA<m sp „m»—. • ueiciuo. osotitros... Marques, itijiista e v;olontnmenl.e

„„ l para casa I: esta intelraniontl no-  ( ' '* Barao de Itapaglpe 233. 1 em S mnilS.- tendinha BfiKbn/ar, que todug as tardes so — Singular paiz. mano Caspar! aggrcd.do em alguns orgnms da im-
IV <^a?7J'°™s _t_.;atar na r. Guanabara' VEN®i-KE um boteoulm fa'.  <A. 41.4S8 A^rua.-GomosVnarSn'ai ''euuiam (depols da janla. que Quasi que o sonho foi nezadelo... I»'«nsa dalii.
Jtruvcao. 

acom° deul salas^ dous ' °as "lu alJJfiS d/iT% "itauSJ^'mSlivo 
Vn VP^'^-SE ,Para desoccupTr d° Cost"' Ca7 illSl! era alii pelas duas boras, c em - Sim, mas por outro lado nSo pllam'Xe^' M^r^nonln#" I

fcn Canada'"" bom terreno'" prew' VEXDEJI-SE baratd tre« c-vsal ^nSm'S?,,1nPfS?m -ft tes-ta 1,0 um Pn?tuen°o halblo- Tf xiulr'11° TRASiTAS?A"SB 0 contrafo "o " trov°nd"' lue regular- 6 facil de suppor como eu via tudo verno estf. abu.idouado pelos re-
h!~l-° : I1 Lrf/' ArauJo e 34-k * il* commodos em logar de la Uc^biica ^ na^ra0^a Camoes n. 82,. ' ( { 41CB4 I l7aunS. o fe't Visconde de roncava das tres As quatro), mudado para nielbor. Pela eidadc Pr^ntantes do Estado no Coi,-' Mui/fnt0 miG w Al"l.os.: vend em-se oiHlem; trata-se na r. Catumhy 1..1 ( "S"*" ^in ¦  . oado- com I'm e«,2m8eJn^hara- para entfto se communicarem im- corriam una carros exquisitos sem Sresso Naemaal, o que nao pode-

¦l £?* "1Mm! L ar'1 a3'(B.tr38ltt68! 
|2:OOMOOOP.l,Bam f°A. " SikMn V^^Pr'ni ,n Uo" »®roba7 a rTj^Ru^, 4° *J$M lommodos pa'a to- Prw»9c» 0 desafogadamente, como burros nem uada... Corriam,'nao: "mnetcmoi'a1 '"'V AjL,™!£" .HZ*!!?.

^lON-DE-SE um nredTo em 
~eJ sf 

A rua v „ 777"  tA. !l.5l8 'JS&'Si 'Juc,u fn"° tcm tempo a pot,par, voavam. men to dos bomenf ^eEousf 'de
cie '®Treno com duas 'sa- V at AgnMo" ' „erto los° ho »i« trita S.:0 7°,ldc'st! Iffiratlsslfwg ^pS-VDEH-SE uma boa vlfrino" (A- 41 .347 ^W'etearem, trocando ideas. — Sent burros acm' CH&llos ?t M,itto Gr°ssp, para com brill.t, ilcs-

iatlrSlrt- - -a - 4 uSr. 1SJZZtlZ r4 
-03'1,unha cm

i l iKl?"- VKW -?fsnsbr -safe pd°8 ^ rz -ZL BMe„e,
H ^P^.nAna.C?g- ^ VZM !&enVa& iS 

^ ^ 
^ 

»<» ««« aao van, 6 eerto. -Dautro! tnoens, ve- ^'{« M «,' fCrKVDE-^F nor i-nnnt I * nietros por 50 e outro do 20 nnx Hermes m?iMVi.?a 1>ara,da ^a?'i" 1!  atjoiigue, com o Sr. JoAo Rlbeiro se Pod,a occultar. Nfio esqueca- lliaa, velhos e -rapazes. O chAo, liso inente ii^o nroplnmnnlt/i i !!?1 o *T
1° "• »a cor. s«= trntn-^ 41-ui>.> vsrr zza&T? ° -e " .—• (A- ll-3,i8 ^que 

0 terroto de rj^- ^ co»°«**»»«* «» —' Mil as e ma Is deneiiSpnrin?'' <iuas '..V, T^EINDE-SE uma qultanda, uma nrmacao; a r. S. Chrlsto- ™nASPASSA-SE um •botequim M,J0' aPenns foraeceu materia pa- Havia tambem uraas fitas de ferro, u excessivas pretumjoes: IBmitbs do Encinuar.n- '',C"r'nn "V'KNr'E.M-pr-! em liotafogo um ''.^^"''eira de Andrad'e 02 vam 11 • 1"- carpintaria'. (A41352 .nmC mn,r?m in0 S/i0? <l0 1>ol7to' ''a. uma escassa noticia, sem por- sobro as tiuaes eaiinlannnf-e dnull^n. P0ktu5?8 Ott .'Individliaus.

dV nrt?;8, forCa.^ KS aSftS ™^ml^aW7o =s nea, oomm^tarios, e Lo vam granges Jruag|| £,& so^^ej^a^Zr ^(A. 4*1.rtis se a rua dn Alfandega 240. n^ l.4, Mt-yer, (B.3S.09G J..bar.bB,™. '»2(indo liom "ego-• ^'".^rira'o le 50 annos. ponto alguns dins depots do 1. de No- mais gente do que cinco ou seis dos ngrndecimeiKos. Affcrtuosas snu-
. R7Pvdb.SE unia boa cas, - "  ^ V^-SB. ...ua 

"felTqua. D?.' 
ir't'fi! 0vembro om que oecofreu A catas- nossos omnihm... ® por signal »•. (Assi^ado) _ Goronei

-J* duas srandes salaq « ri^nl A rua Francisco! ? lldade; rua Frnutiseo Kugeu"o com ursencla 'devldo a fophe. Ass.m a necessidade de que uma dellas corrin por cima dos ¦U?,n',ru ~

k%aTVo\''%» terror. H " « »™~rJieT« 'pOT: ( que c- ,,m dos pri- arcos que o grnnde Ilobadeila.man- ^Km que
BOi r.O do fundos todo arbarisado Alranricsa 240. (B. SS.SS3 I VE^PB-SE ou traspassa-se ba- Pletamente novos; na r. Aquida- Tt^.iac'aaa"do n™? bem mon" ™ corollarios da uattireza so- dou i'azer iiara ievnr agua do inor- W;'." reao c nu uusenoa do mcu

^Klv J tendo agua TrE.VDEM-SE A rua 7 PiSw oZtrS^tlf^ a" ^ eStacr'° d0/AMe,i?r-J«« rada para famlli^'Son^rato"1^ C'nl d° h°™'n' tiuha maior Preci- ro de Sanla Tbereza ao de Santo T'Sn° Tfig<>i ^fg|HHI »• m esta5a.°. "•«»«: VjCinSreuJEum te?reuo'de 14 a\uguel C0?; na "a '«« (A" 41-4Bg r- S. Lute Gonsafa is"(A 4°ST? 880 do «» expiuidir em beatos, ima- Antouio... ^ cd,°' sltuadb-
::! P".'r_h0J ^££2 K?lt, outre — »=- <®?f« ^-ASpaSSA-SE nor motiv^; 0 ^ras. - Que perigo, uiauo ! 13 teda

(V'cMaotO doteynr,°ctncu*ml" da Alfandega 210. (B.' 38.SS9 V'KXDK.M-SIO galliubaa gordas <los J-obo "• "21- Comprido; tt*6ml"^ml6a°dePman«m«ift Spar' I?eloll,or « Balthazar, nquella gente uao tinlia medo de jjo Senado, tratnudo desse nssu.n-
Klutos dlstante, corn tres salas, T^EN'DEM-SE A~rua N6ra r- <¦ p.ato,s ^ nuintal; na rtia Vis- ° niotivo o dono explicarA. molliados,' boa casa e ..proata-n- !rr 

€r"m pr,mos e amig08» P°«c"» so despeuenr 1A de cima cA em R' verdade quo in lornal imnarP** quartos e cozinha, por pre-* Vdregulho seit Ses de terr^I cond<? (le Jla"ta''at>' (B-38HD (A.tl.270 do-se para addicionar botequim tinham que se dizer. Tedio- baixo CmV, desta^ CnSlal tm immSST
Hf' fe. A™hl"coVdU?oam. Ireye? % FrTaV Al&gf A}™"' » P»rte d~,nTi^: laSnUd™1 Info^mam —te corria a vida ao pais. Pa- _ Nao. senbores. Todo. satis- 

'do 
e aiada na Wo de hojVnppa."

^¦4' eon. Montelro. (A 41.27s Alfand^a iO >Itequlm. t.m ponto especial, de tlvJSm^nto $ 'nrn^wn.^S do Morelra & C.. A praea do Me ,a bacudlr os oervos A populncno, feitos e conteutes, mesmo ottando I f"'' um ^rrcspondente ou noti-
^¦7 (h- "S'SSj f'«"o rniuio: 0 motlvo da venda Lliramento 54, preco 20*000endo 34, sendo o estabeleoltnebto de vez cm quando se eaforcava um do al.o ,ln ™„,J .7, 7 ?rista' "ppel'lida "Um

.T^I.NOB-SE uma boa easa com TTENDiE-SB A rua Maria Flora L' "" 03 sVclos t6"r. lJe se retl- (A- 41.a prai;a do Bngenlio Novo 23. inobre dlnfin ™ n„ „ a l,m mouo cnllla n'gum 'Cujubano1' e que dfi As suns com-LT„.",',-s,-.lotes ile terreno bem V 120 um terreno de 22 Dor r.R c.FJ ?..a Europa; Avenida. Mem T7T3NDE-SE um lmm nian,, »i. (A. 41.527 D.° la s° da 1 ™'uba, desses enrros pelt, bnrrnncn, acha- muraicacOes a epigraphe "Olimir-
K"emdMaraai™esr,nSI a'tu&o- tmr,'rr\W ^ '^ao com cTpo d?meUl?coJ- mRA3PAS6A.SB 

' 
um ' Wu^.' m,W 00 Beao? tava tnn(1° vario8 desgragados. Nas's*'9,^rguc, ^ ,cu V.can-

AncWeta. ' (A. 41.424 «'i, " tSa - /•,; gp-BNDE-Sf uma boa carvoarla !?a^ l'^o:,."a . ''azondo bom negoeio; a casa S, _aoal)a a Avenida Rio runs a mesma indifferent#. A enda I StUi  ....- fc » ou admltte-se um socio; fi. rua jua Ivtidge <S, casa 9. \ 11- tem bom contrato: o motlvo ft Braneo. Sim, noraue. naoiiolles imotnontn mnuM'n :„frtiu I s' <-omo estes esuriptos sao
7. • jf^EXDBM-SE lotes de tcrrerio. TrEXDE-SF' um for-#»na a i"i r» ^abuco de Ereltas 163. a ^abel. (B. 38.16'j o dono nfto cntender da arte atrnyji*ir>u totnnno allu '^nfeliz e os anonymos, concebidos em lingua-. Lv :1 rua. ItaIla D'Incau. aberta V por 55, em Todos o" suntr.V- (H. 37.938 Sr»7?m? gp Para mais ln'formai;3es A r. Go- tempos, era crwne de outfos. encolbendo liombros, nem |gem vloleuta, de verdadeirn dintri-

¦' SaSS 'Ssd®dMm\&Pi'assm£ '"^aisvsrsi- fe-:a£«i:r2€
K,ia(;u?f Thomaz Coelho e Ca- vista para terra e rna' livre tri-minr^  VEN;DE"SE Por J20* um viol.- I rwmTsptsial bi-. T~ collier de uma proctssdo, para que vos conto aquillo que vi en, so- „ ' f° 80 0 facto hoje 6 sO e uni-

«,Ve^?' as7lln e iuz> proprio o terreno, no t-entro da Vmn', t'j!,'?! V ll"!a , fl»itanda V no novo chegado de Paris' A AfcSA-St, um longo con. em tal se fallasse o resto da se- alios nuando no bnoho'mi. cnmcnte em. satisfasflo nos amigosb'..|f«1a-s« & rua. da serra OS, sO aos cidade; para tratar A praca Maua 7 tendinha. Juntos ou sepa- r. Buarque de Uaeedo 30 sobro- trato de um armazem com mama ' f buello mt ptsava que appellaraiu para num.biiiinsos e diariamente, A rua 67, com o Sr. Bernardo "dos com boas accommodacoos do. oiti, 'olira miatno nortas; trata-se A rua 8. o nrroz de camardo... Ouvi mala. Fui compotidordo Sr. Dr. Cos-
mmy?*"**1™ Dlaa "6- al%a,a^.. <u: 38.89, l^—r "• 2u- «?? ?. *h N°8 «»•«» (JO vfides que uao A gente, para ter aoticias da Ion. ta Marques" clS ^ndidatoda op-
^V#:. fc-  • ~7~~~ de pouco capital; o motivo 1 2 VdiaSdL' ?  T03 entretealio do tempos pre-his- ge, nao prceisava mandar nortado. ?031??0 ?* eleinBo para Presidento
Hkt'. :. nTKJfDB.SE um bom predio no- V® 5'" Por "3 eefttos um dono ter obtldo emprego publico n. 220. nue*^te^nt'na <fm mgF n'i^ i T?^P^™A".8B um bom nrma- 'wicos; baviu ji deputados o se- res, iorreios on^n^nMinW^'^il^lrf?..1. ,deP"'s 1"c «®e nssu-

i* vO. tendo cinco quartos, duas « "n"«, t>redio A rua em Petropolls; dirijam-se A Es- ,a n7'«oc"o e rauulTar.tn SS? ' ".m Jom tres P°rlas. tendo uiadoros na „ ,¦, res' coirci°8 on aiensage.ros; the- auu o eiercicio do seu cargo, nem. grandes salas. despensa, dous j&g&|-fgB1">r* de Conacabana, trada Real de Santa Cruz 2.932. motivo do dono so rctlrar £ ,und?' tl«9. quartos, uma „ quadra em queatilo) gara-se a ,parcilf-, levnva ao ou.vido a'lber tlve, at* agora, a fortune
m§7;' t ^•L.varanda. aolado. urn gran- 3e^e<^llo Cor- (B. 37.828 ! a Europa; trata-se m.T c,°.llI'.ha . e„, bn"'. inlntal, e "as cameras, leglslativa. tudo se um cam.dlubo. o nor os., no,lb. d». l'»d« ^sitar a minha terra aa-

ola" f-ti^t ' fl o cl?a d c yi^Hr-sE urn ^ ^--remoaiaticamente, sea, trar em c«n4^|J^fc ^?^aS&S
HI ?Jol 0aA^nm »hora,e?a,4VcNM5tS <A- *Jk 

SS^SW'||0 <I«o a,o„liSo tao nfastado, por ex- ^a Kchamby onde se pddc ver; m0cs 1*<!- s°b.. de 1 as 4 boras, sacas com porta-chapeos. tudo 1--.^..-- miSASPASHA-SE um botequlra e Quando emplo, quanto vae ..qui do Anda- jl08 ?"10,ll do Coronel Pedro I*itena rua Dr. Mala i.acor- (Bi 3S.87U novo; a rua VIsconde do ltiu  BBOSSg. -'-•casa de pasto", fosendo bom *rancisc0 Ge Acayaba de Monte- raby ao Jardim Botanlco Osorio, jA failecldo e que foi l're-
REstado de sa, pr.-^-o ^,,vnrv cTT-,  franco 57. sob. (B. S7.S77 T*a*n«ssaa 2*""?,0' 'IvJe 0 ^esembarao**#; nana, depois Vitconde deste ulti- n.n " sWente do EBtodo, em #poca bem

^¦81 M.-fliiOIOOO. XA. 41.903 \rE-SDElI-SE lotes de terreno, —- I 198088889 o inDtivi, « ter o dono de .rre- .. „ J„ . — Ora essa dlfficil, eetanilo o menor bolc aia-
Cr,~„ '  promptos a ediflcar c uma ca- X'ENDIi-SE um botequim ou tlrar para a Europa; trata-se 4 eppetlido, uma vez, orando, sa- — Sim,' senbores. o scmnre se trieulndo no Collceio Mllitnr de

¦I- l'.NDEM-SE optlmos terrenos. 5.a ^ belra mar, em Paquetfi; na * admitte-se um socio aue faz ?ua Gomes Carnelro 118. (A 42141 ceu da alfibeira da sobrecaaaca nnvin.i^ „  . c. Barbapena. R««i. tnmt fnl^H. || promptoe a edlficar. na rua Avenida Gomes Frelrc 28, loja. bom" negoeio. depende de pouco II  llmll ,. .u ouwnuo a voz, e ludo 1 So o que ^"1,™?™"* ™|„ "J" ipeoiao ioi
£^';U1A: W a" Encantado. (B. SS.90: oapital; na rua General £edra mP.ASPASSA-SE uma casa de T ™ aSA- -uma. c»»» de " C*IX>. de rapf e * dispunha tmha era que, de vez em quando, me «nrJ51! 1 iSj!WAm. 10.0 de (rente, pre^os ba- n. 14. (B. 87.802 A hc-ccos e molhadoi, tem con- -*¦ commodog com contrato por • fungar a sun pitada, foi imme- mnnjn ns»L. • <• me nppareceu ®° Estado entre«m»simos. podendo-se faztrr a —— g~gCT trato e moras* para familla; In- nnnos, deixando livre am Aistsmonto :n).r'7_„,, 0 can"do nilo quei.a fallar e a gen- aquelles que tCm sollcltado conces-
Jen.la em prcnagoes; trata-^e ft 1rBUn,_ __ T^EXDEM-SE todos os utensi- (orma-se _A rua de S. Francisco prdenado de 350» monsaes; In- V* , °, rr0™P'do. 001,1 voz le levara am quarto de bora, com 8808 « favores. Nem siquer requeri
pa do Hosplclo 58 sob. (A 1.722 VENDAS EM PRACA * I'os para botequim, quasi no- Xavler 164 com o Sr. Ben to e na 1°"??*"® * rua Jiavra<Wo ?«. so- «")«>« polo Bispo Prcsidonte da caru de tolo aritaado <1 ,jamais, mesmo a titulo de comprn,HB   vos; para ver e tratar na nn pra«a do Mercado 171 e 173. lado oraflo,. com o Sr. Telxelra. auomhUii ¦  .. " .. ' gr'iaaao a parede... nm n.imo ilas terran d..volniM«%^"ENI>E-SE por 8:000$ o predio Do Juizo dnii irottn. * Frei Cal,eca 231. (B.* 38.S28 da Cantarelra. eom o Sr. Itels. (A. 41.HT Sffl" .... j' . !10" ® melbor de tudo € que, no mcu met. Estado, como tantos outro*
Ifcrn'/ JSS£SSHi^^^^SLS0'i: dB Municipal, rua Ueaezes "nli I TTRvnrcv.etin 77771 77, <A" 39,323, rp'-ASPAS.SA-.SE um varsin d» t rr-r.!!!!?! <a S0I1,'t>> tambem fignravam uns mas- l®m feito no exercicio do mais le-

da Estrolla 70; JnformacOes nellctto ""bl'lsoa Mlcl»»do{ roa da >imulares en. bom estado- A rf mn ASPASSA-Sf" uma casa de' ct "TJ* °iU aJ,"lt,,c-'"! u™ so- J" lros muito compridos, e polos quaes *ftlmo direito. fistas circuaistau-
I rua Seta de Setembro 44. Job. n«rtr?1 a^?.ii,5v ?. 0 ^' L!ma Barros n. 11 e vae umi 1 seccos o moHindo? A run in- «?, P.rlmeira ordem; o *"« ""P^dicicia /" (nistorico). se podiam receber novas ats dn> clas quo lcmbro sAinente pura uios-

^^^KWDEM SE por tre/tontos 
'11'' 
g' LI..'!'0!?1"' ^ 

^ 4""-? 
""''.'"om^Sr^Co^. %. ^5? «»•« mar' " ^ C<>S,a

W® ^ ^TCa Biert?no!' ci>m las ® custas. ' j T^ENDE-SE um botequim e bi- Madureira com os Srs. Assuinp- fnUASPXSSA-SE n contratn a* permiltc® oa nossos respei- — Eutfio jk> niesmo d<ia obiecion 9ue possam constrnn-
Mm fcVBL# £?&**- m. n Jh para Estrada do Santa Crur 195. ex- j tern^cmffrafo dft Sldade- Qio & C' (B.-86.749 proprio par^om* taTcii WtWore% reciprocamente Belchior^ 1 «er a m5nha Wdade na aprecia-

stA'-' ">•'a' i;-is?£SHir£"v-" ..... * iai-sSiiS »•»»-¦* *—»S"-.SS"| -w ° 
r faaasnsj&aro" (A" 41 -"7' R- Dr- Araujo Lcitao 14S eser- de S. Peiro n. 289. (A. 42.1s* sapatelxe, r. da Qultanda 13I. )nforma;3es k rua Joee Mauri- ! •meacando-se com armas dc — Sem duvida, e ntA na Cochin- deiapnlxoaado c sereno e talrczIB* "•C" clB 7,1 (A 42.02* »»o e passando as suns Uonradas china e ao Eevnto No Conns ir, ,,or, Mta clrcumstaacia os meus1 J" amigos me nctdheraa, onrn a >ni*-

.TOTfNAL DO BRASTL — PO^ríNOO, 12 DE .TOLHO T)E tí>14
clolo 910. 1'odro Antônio, hojoKinillana Vieira, 1;500$000,Ti. Itaplru' lf»D, oxorc, 10101H unrto, .lotto .Monteiro do CJuel-ro* 5:0001000,Estrada dft Santa Cruz 153 nnt.exe-rc. lülO, João oliveira da Hli»VA. 1:50010000.II. Municipal 03 o 113, mod.,2 aemeatro do 1010 OorrOa Tellos Tolxolrai ;i;000|000.H. da Imperatriz 80 mod... 2'semestre dli 1910 Anua Améliade Farias. ,1:000|000.lt. do Imperador 415 mod ,exerc. 1910. Antônio ,lo»í Alvesniboiro, -100*000.1». Dr. Clarniur S7 modernoexercido de 1010 ncorta i.i.ribo.le 011 via l.iíff floni;nÍyj5s r. :-1:*fi00$000, ou o maior preço queapparocer por sor terceira pra-ca.K. Itapirli* Ifiil, 2" pemeslr»-de 1010, Sr. Francisco Telxcraila Motta 1:000$. idêntico, lilomIdem,. exerc. ÍPIO Carlos me-Jior), boje Carlos Teixeira «'.*»Mr.tln, I I. 5:000» Idêntico, lUeiuIdem exerc. 1910 Liuir. (menor)boje laii/, Teixeira da Motta i'i.5:0002000.

VENDAS EM LEILÃO fJllíASPASS-SE ou vende-se ba«A rato, um bem montado bote-qui.n com contrato, gingando doaluguel I10J; na rua Oeuerui Ca-mlira n. 9.1,  (n. 38.157
rim AS PASSA-SE uma pequenapensão em ponto magníficopara negocio; rua dc -Santa Lu-nla 19S telepbono 4.502.PROPRIEDADES

ADQUIRIDAS

l'ir.r.ram acquisi<;Ao da immovei:os Srs. :Saul Soares da Costa bitna. terreno. rua D. Leocadla. por 2001Annlbal de Sou/41 Castro, terre-no, rua Oito do Alencar, 001por^ 0:9008000.1Carlos IJuenerz. terreno, rua Ja-ma Harros. por 30 ooojoooManuel Macbado Leonardo, i>r«dlo rua de S. Luiz CoiizaKa. i»o1 :00G$000.Alzira Amado l.opes, prédio, rn.Rarao do S. Francisco Filho o020:0,0.05000.Justlno itrito Teixeira, terreno,rua Nabur do Rego, por ;:G0>0t{fc

Vendas diversas

* ctas, .em boas condições; tra-ta-se no Fluminense Hotel, pra.-Ca da nepublica 207. (B. 39.003
V^ENDE-SE uma armaçílo de' peroba e paramentos- proprioapara boteriuim; na rua do La-' radio n. 51.

\/Ii.Miii.-sE uma fabrica demassas a vapor, com todos ospertences, desmanchando 8 sac-• os iie farinha, também vende-seum motor a gazolina; para vôre tratar com o dono; na rua Fer-i cira Borges n, 38, Campo Qran-•le. (B.37.940
T^EJTDE-SE um botequim comv gêneros italianos, livre • odesembaraçado, fazendo bom ne-'goclo; rua Benedicto HyppolitotSO, antiga rua do Al cantara.

(B. 37.1)00
SENADO

C0LLAB0RAÇÂ0

Tratpasses

VENDAS EM PRAÇA
Do juízo dos Feitos da Fazcn-da Municipal, rua Menezes Viet-ra 152 escrivão Machado, rua daBelacAo. baixos do edifício daLõrte de Appellação. no dia 20do corrente. As 13 horns dos íu-KUintes Inunovelg para papamen-to dos impostos era atrazo, mui-tas q custas.Estrada de Santa Cruz 1S3. ex-erclclo 1910 João Pinto d<* Fa-"a. 1:800)000.R. Dr. Araújo Leitão 14S eser-

7FINDEM-SE por três contos d«' *éí«, três terrenos, com 35 de
jjrnt« por 85 dê fundos, paraIr t tratar na rua D. Thereza3!. ponto dos bonds de En-Wiho de Dentro. (A. 41.77»
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municipal I¦ lunnlO. ^ Muraueit ofto 1 WD dever de repreaentante Ala*8ag. h UUHWnO lln I ULII lUf* n ac;lna ,|(l KobiTiiiiia popular lhando pelo futuro, monem quasi II IVlH !¦ I LI IU IflUlvRUIR Wfc
iSf J... J 

• - 
. _ ..  2 

u mw"' ¦
I V^!tt«lutumrutia Mdelri na Bntxando bo aMunpto, t»"J» J quo o bocado nfio 6 para quern o A eleiC&O de h0]6 110 E8- glu®' quulquer melg ' 

Cai»ara doa Srg. ^lo <{35 a«udlag Mtrudag forom faz o aim pura quem o corao! Per- tadO do Rio de Janeiro J',ira 'I'' I,r- A 
||u}f|r|(|f / TWWTlNPf \prestou Inostlmavol»ervl«o » Mat f ^ A admlDMratBo d,a nambuco fieou com a boccft <lo- | , 01ivc.ru liotell.o, u | effl <lo seu II DXTHrilll l>fc ITIlAV Pi DijlMJlNt'lA

&STWSLalaMoBt?S CO, no caw dan HUM docan, o por f»-»« * "$ ' 'U""0"H,ra' U CM01 ,UI ¦
4oao do Woyd Ura^lelro. tanto, apewir de haver flgealleacao isto, na "transcontinental", lia Bio, o inais not in el pli ilo « 

III •» O
i,A1"»4?1ob compntto^MUH na- Pop pui'teda UnittO. do bo dnr a mesnia comm. Traba- ral quo rill! so torn realizado, 'T'!" 

f)fklf| tnlofll'QIlllfl C|at«4 VGrdflCl© IH
naS^KM^'deW; Ihe para ahi que| quiaer, por- P«i» * ndvento da 

gpublica. DE 0 IB Bfll OUlID V ,:±~ \M
leittcaiiunbo da fo^do Soil e dta que a DnlBoyemi qualj que aos pernumbucanoB tanto se W Akseguraai®* 1 com todfli as B ( Win de ver que «>* H
JS!\S q««. «» & mtem «w nn" lhoB ,lfi' como 80 lh,!B dou' <|U0 P**""'" iMlWSmM\ INGLATERRA I rencrva# ix'glstramos eswi informa- j Jorital do llrusil, registrando wb
por iiilnii 4S2?*!r'™J fcltng a« eserlpta« dcBfins' compft- molhoramouto vonlia a(,'ora, on . •) qu«y a *it«n.;»o preoaria das | todns as refervaeKijwa iptormvo,
por grando noa igle- nhlagaue goxam de-garantla de ju- danui a cem aniios. f, ¦ BEmmKk/ > 0 futuro das naS6es e a reduegg ftna„,.at. »u0|dpaW, cujo nurn.-ra- | ontro n#o t «engo o de pi:ovpcap
SfSitoir P&Wcoa m h»J| <»• ro%dT#rl|do d0 ^ esaotada a ho- Kilos o que .mo querein Iso h J Nm HMWi Mnmil doa armamentog - Palavras ri„ jfi , inKufiH-nt, pan.. attend-r (da ...linioiMracno da J 

^''u" ^ {»rem guerra desabjli. o icr°je. e*nedlouto, quando iratava macadaa "•'* dc sir Edward Grey — Scriarn uo pu«amento dOH rwpectivoM fimc- pUcacr>e«, qw> pro\n <> P
• «m.^'15SrtSS, J?att X^«ffiHStorSr.Dr.Oitl- Qn uefM i jg , '9 WlrM" Wm. J^Sradai na obra do A B O? vionarios^eitA iicnrretando ' cobnI-j oeilencla da mou.a .nforma.^ »

gOM, que «Indft fc«t«ro ora dtgno ci )o K0V1.r,|O Oo .Sir. Ma tu, Ou por tas, ou poi nelw, . *•' ! WMmW WV&m d^ravel frr-juiw ao Monfpio do« ; tranquill!*'-.,. os funcconarlog mt»-
£ SerSVum^mofiSto m- B. Hi. Vt'lnmHmS'. "°T 

V"'^ v' T' P» R^f?/ ' Agaardamoa Imfe .« inJe- 4.d..s - p«lo au- nWpaes justamente a,.,vorad,9 ,WM
fa «» «». ^ I)al(ar, o a Fran^S ,|A ostfi. fuzeii- . , m -W  

jSr   pu- ^ „ o»i.va deBKa InaOiolCSo |««. . n.-rida que largamente dr-

^naswtrAfes: •:= r; '"fe,'::;::": ii— rs^r:s 9
-wsKs-a« E«7?" - ¦ 

mmm rz:rJ:,.£'- iwTodo o Scma<w e os to- an glorias caibatu a 11111 contorra- Ml t-, int. ui-«-iona! V -no- «*»nip!*-s »•:.:» i»l'» doM-a tuforina- ] o u.i urn a ,n^ 
^

rut ma DA 
"vXdd^te"""^ 

kIfe^ f^te*' 
^y4^,y,rrr.i 

m
® CAIwARA Mo querem «uo ma<;adaB... flXar^.

finitarcials t a um dos sens au- pjfio lioiive scssao. por falta de wHe' '^W;. . ^SH| lMrtiuueiro- nrwoni^ou pnia r.!'i'!'i,' \i,,nt<-1 KBtanio.--. poriSm, comveB^dM d»
jiilkrcs, a um parente, seu que Mum#ro Compaceccram apouns 48 Mr oh auuuue:oH d« Aetata* E3Sk» i - - !,nb """ ' ' ' , <„ pr»Wto nao demorarft "y .9

• ^ S^af« s| de,mt«dos. , WnH(tof . m soecflo propria. -.mISTm ^luro'afc WstSe^ fh'Tv* $¦'que1^Taieusara_? de, <Ko,prO; ** —— WHI BBI ''MtfWfiSfip ','i^ LL/J UH S<-«B lia s*'! •'! iVt ri ii n" 
'¦« *" 

t'l.-skp Mon- sam prov.'.-ar <• que.se tornam im-
curador, promover mtwew^ O Sr. Soarea dos Siuitos. Ire- a Directorla da Ucapesea I'ubllea **¦¦"»*** mialquer pr.-s.-udiv.-U para Mc-larecifflBg , ¦f<Tcoiroa perante o mftsmo gw gidcy^c tiu excrcicio da CainaratTc- f.onp<'di»ii hontorn ok s«»iruinto-{ cn»- 0 .'-riMumfi to-. trpio. <ju -• ' a„t-« infrirmicS<» ^
iio dc qwe Xaa parte; dc» prwurar cebcu de goveruadores dos Estados (^toH . ,je c 7.^, respecti- Senador Ou ar,«i.'llo. ostadihta nada dis- acto l^jsal qt»«- \>w>\ ;l^'-ulpar si- da cornp-o e * •
obtei* va-ntagcn«. em fiett^pro\«nio, OH s<jgu]ntey telegrammas: vnmente, Ti« Delegation V'wovh em tctto PPCANHA <. \*'n s,-* e o <iu« r tno iinpr^icunnf not!eia. w*> tjvejno.-.
dos eoncessionarlos de obru e me- «Bahittf » Tenho a faonra de Matt0 ^rOKHO / Marani.ao, para 1>,IL0 PECANHA lXL'0I/*;0 SO DBS' , 1 ? 
Ihoramentos, que correm sob a sua BCCnwlP 0 telegramnia qoe V. fc*. iwgament.. de despejuis i.or wnta  |llrL,a ,..im- te!c«r»fflj> affirwi, por eggse- -itfnr.lr.f***
mperintendonela. . me cqtmminlea ter iiBBumido pre.si- do 01.(.anK.n[ll ,]0 J|igi$tei-V^ Sn Ma- "'¦ " ' - -. . .  A ¦•, inn .-v. -i:as paiavrns, <iu, so o n ,.nl(l m t'tnilllilXao serel eu quem applauda um dcuc|u Caumra em virtude auscncja ri|lll|1 0' im* lt Oelega. ia Kiseol panlin deii!®atiea, iii.M jmwkohI- Sy jil'  - ' 1,1 ' • viveffi entre si fomo Deua c.oin A » -»
tal procedlmento, dlgno da_mws p,. Sabiuo Barroso. Agradeeido.pe- m gerBi,„.: |mru pa-iimeiil.i de , t| „„ tor? a Mrprema "«•*>*" 1"1 ••"!•«•«:i.a rcjffler!-. •'. "• via. >¦•¦>¦ .•pM.bar esaa I ^ J . | se 0, grandes aruia- -— _A
Bevera reprovasuo, Wffi JL'_ nhoradu gentileza. (aco siaceros vo- eon!,rua ao servwituarlS d» Omtrd ,!<, M-. ieusruMoual revelarao eom rngu-' ' vmti'i<W <le im- DfilQrR® \7 \ondp estft a prova dessas mv^I tos para que V. Kx.. uo desempe- Cu.tbollco, Padre V:Oent<- Valp'tlm inj'esti'lma fallnr nos ru^ cl|- | M.^dutaiuei.tH i '"cntos a x'1"t•'-e", |L r'Jo 1U > AvvVjliMVjU
vaa? Peco lleonca paia ler uh0 tao alto cargo, continue corres- da 0l|lDhUi vipirio ®llodo di>; I'.# tores, .-j.por-!1-.- t ¦> sva-i i-i k ¦) .. , ! •"'-utoi' ' ' ' '• por mi attitude e tiarautir um* JjQ ..'^H

mSS trodnlo a.  h-T&>1 **$£; 
,  „ J.. »_»«,, M

mercio. 'JOmbora nllo t^nJia assi cumprimento deveres, brilhante ka- natural nao a iIimpho de bojc m' « cj.n.nair.l i Edward Grey preeomna jtaia lj«e ^JOrilttl Uv) DICloll
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Sflo, na otttrtf Casa do Oongrcsso. telci;1,lIllrau iniciraUdo-me dos pa-   ..... R v«.to J llMlfii ' "  ". S.-,.1- S  ,|os ^,efts „ot,.„,ias reduzir 0S seus arma- Sr. In. Adolphd H^elmaM.v Dig esse artigo: .triottow totuitog que o anlmam na . . J.o.r,pe,l..  <• •« 
(az. r .•:• .¦ -.-• ..ar, i,a. el. s d< ,l(. ro .:l. sr.s,o.- |l01 " 'f Hontem a coacnrrencia foi S?••Nao ha Provas P°W ®ao 5, direcoHo dos trabalhos da Camara, 1 ol envitlaudo todos m eslor«;o« por ho;:-. mentos? m*Tci&i M

tacton. iProva# tem-n a« s«m du- qMe tanto bonra pelo seu talento e. „ri!l.n;y(l oleitornr na • !'^ :;w' mu 11 l,1,u" , ' E' bico ou prego? Ou traz , . «
^ofaKrUttnd^ ^°eHOdBnJi^W enS m'"j'-'am...' de ,Lxi,,a 

" 
orde.u e ref:ularid|e, 

" ' 
, , 

 % le' affia no bieo e,:ta de.-la.aeao of- M
saida de cabeca erguida, quando ..,Ki 0. - Agradcco bonr.«a exUteucia do que ben. pou.-os e® mer<.,ori 0 r,no do Sr. Bote- tr , ^'df.ino ao'Hi-.e da 'a,;ofts ''0r'^ 05 ""IT ioial. tao afouta eomo iuespe- Fll
dewrta. estor. dos^ieus .oommunicailio eonyeneido que eon- «» l««o i«-:r.,do do Ifc li(, oii;m ^bii 1,„ d- lis.ru- -->«• „.,a? EU SOU O .:H
eio e bem locge o fructo df«» seu tinuareis na presulenem vossa bri- txiatcuiu. •!!-*• . ,, -.munanii» <1 . S.-. t *js- \/ .mm to que quanto mais cor nlllfkC DIIITAtecundos arramjos de outrora. jhante tradu.»ao republicana. Affe- Francisco Bernaidino U buio, V-M. 0 re«jime!, .k-iaociatico i:o- : . Anton .. lf.r. ...r^w RBMuS PlflTU -^1Man a opiniSo pabKca nunca so ^uosns saudagoes. -- General Ben- lilbo de Francisco das CbagasUi; . nratiea.io ontro i»6s. . •. i-.v s"!ru;o." na- ,l,^s SH0 ,,un> 4 ,c "Hmug I H" ?!¦
deixou Uludir polaa asseveracoes to Ribciro." ° Henna**di«»« #1 )/°5' / 

' . .. ..VvrG 'vio-. ./•» Ii> njah.ln C'uisianl. procuram armar-se ate os den Partindo do print?ipio que as do YillhO (10 POflO
gratuitas que xe lho fagem. PiU«- "Goja-/., 8.-—Agradcco muito po- Itibe.roi uaseeu negtu e.-. le -lo J oderomos inn..t<. .-¦¦••¦- 1 .-,. r,;,i/..-s nao bo palavras ditaa ea. Westntiuster 
was. calumnias, anemtiraB, nSo _i,0ra(i0 a jdfcada comnmnieaeao R.o_de ,1-ane.io na data Je l.oje «m j Oxali'i que i.ssiui w.-ja, ..es- .. ' . ' . - - ^^SS^SSSSSBSSSBSS es;3M
sno nor eerto os melhores memos » . y p>x <]e baver asaumldo pre- TSlo e aqu. falleL-iu em 0 de Ju- ' ,,,-HtHa i.,r™. pr.:a w garfflti.em pela torea sao a exOTtssao de unia <c
ie preeaucilo. Estes remdejn pre- gUJentiu Camara Deputados no im- libo de 183.. uiont"ido-.« aa ... . . • A 10 .route, o jornal Fan- ta.nbem para rcn- eao politiea de uma vontadc
cisamente nos benrf.cios pedimento Dr. Sab'mo Biir.oso.Cor- Na ta-cu dn.k de 1)1.0^0^^0 mente jK>r nut espaliindas .lo que „ubii&.uB8l-eorreiMn.lenciu - .. f divisa- sineeraSMfem p6dffl affirmar que _ , . -t M

do -Br. Dr. Coata Marques, bene- 'fl?lorinnopolis, 8. — Agradeeeti- encins jurid.eas e soeiaes em Ou- secedes ele.toraes llu.nineiiseb „n,,i,i.Ma Sr. I.a./. Lumtti. fa- . ,rrande encetada do A B C, as reaolu- antondadeb ..anitariM ie g%M
tie.os que se retleotem em todos j0 a y. Kx a gentileza da cominu- tubro d<- ISM. o d - n' a vj0iencia procurnrii don.inar, aindn apreeiagoea sobre ' ' 1 f ,-.es ¦./, tomadas pelo« aeu= dele- Slr 0 abuao mveterado daa falsM
ob ra^B da admlnistracao e que Jlcaflao de i,aver assumido a presi- 'Suw tendo a mriparal-a a propria parte financed d»n'gbg«m de d" J^h"10 •1" lD8,aterra " , J ,!Jr noxL an.e ^eros de alim*B. %M
lfi.%tejSSta'to sTuTwmpatrK «» —ravel concn&o etuis'- ac,fl0 llo Oovomo do Kstado. de Jlaio ultimo, do Sr. Mam-hal ven.-annuneiar para breve a re- gados na ^ ^ dc ter conhecimeDto da' 1
os niais caloi'osos eneomios, el^ no Barroso, ponbo ft disposicao dc ton. br.ll.antemraio ujii l^p ra Se (| .roncnte pt, Kelieiano Hermes da [Einiaeca. O Sr. Luzzatt. |ue?ao dos armamentog nauo . .., d s, reeente lei argentma, que esta- ||
ivanilo-o a muito:mais alto nvana y Bx> os meus servigos qucr pu- c°rl« i?ae,?"icw^rrim"™!. fei-e 

eonta, realmonte, com salienta o deMlib|| naps, eaperando apenas para, isso forma no espmto de Si. Edwar I Mg fls azeitca que nao fo- 3
S[TPdoraqu?,aq«eUamt vX! 5*^ ..^"^niran:";! advn- ^ 0 nonie, rio do |asil. fazendo eo:,id,.ra,oe3 •• ...ell.oria de relates". Grey! rem Jpura oliva deven. eonter |
agltam os poucos adversariOf, que X«uoSa' saudacOe*. - Mo i'i- ?ar demonstrand.. .;xtr::ior. ...aria - ao ,Jo ^..ado, NV a 'le »»?;« fielaeoe- de que ordem? Poll- Quern pode affirmar que dq r dee!ai.a So Lsoplii^ 1

SS' ate brHbantes U-iboV dj.ire^b gti|iS<|font- de reeeit! ,|. cu.tea.-g. ^ ^ jorLW inglezes que na.oes sul-americanas dos quaes |
deturpar a verdade ao sabor das f ndo'03 meu8 liiuitados presti- grange uumero 4« PO"-»'#s- . -., q»« »s 'lo ".andidato ottu.al. Kuiq.iantrf nao for ons.-rvaao eslr.- -lllu,.-„i,.„, resultein a redueeao dos seus ar- ?vn,a j
w«.Vsquin1,a..pal«to partdjr .Ua^ufe» dc Sauza." to Ae FranVn da SoiMcdnde Ph'do- e0Iliiul!l 0 Sr' 01iveira 15cie,ho ctamrnte cue postulado el-mentl uo^ ,»0' .J 

^ t-m mamelltos e Jag suaa esquadras, Wucro cspcut.,ada J
' ja?™SmharnoCSnapel ridieulamen- "Curityba. 10. — Grato pessoal- matlca dt. „... dog fun.la- que oa seus anngoa o Spromet- fla (gton|mia politiea. igniresso -a e. dcvendo ser os eonflictos que se sua composi?ao. J

te^d'otesco Ue que pretendem ta- mente a V. Ex. gentileza commiun- dorcH Hn isiW e do outras ngre- tai„ dando cainpo ao espirit-o «lo niudird a missao capital da sua ra- ar v snscitem 
resolvidos por eommis- Parece que eb,e r . - m

- -»• rr:Iri I««.. z;j°:zz:icv,^ srr. Is— fc.i7to|3 £ J-tr&m - mm. »aasar»*s&*^ys xff. wrtsar^sat rz TJ.:r.... —... u*u »«•»- *»" «y~ ^.rrr. I
Imnarcial livessem provas com- nossaWcprcsentnqao cni prfil inter . . . —^ „«n i-v-m-inii de rflo scr senSo aquelles <-njos n..mc» veren. nun.a santa l.armouia, per- da na^ao as ixetss a. ¦
pletas. eu pergumo: aerla^ste o 

^ 5 Corlii..™ ApresentoUrse lion tern, as al- f°eto"n; "0nl&lc 
do povo. 

'' rm-istam a Luict -ristica do < 'am- cebe-se, 6 humano e logico, mas applio.idas a defesa ' O submersirel .»F 1" fart am* ;.
caso do comfemiiai' f"®1 J' de - (Jailo* ffibatcantl." tas in.toridades da Armada, _ por n' " pns Snlles g de Murtinho qujg !"m reduz aa propor.;6es de petas in- quem pode affirmar que esta ele- nhR a. gjgf ,„-:me.ras expencn-
um5 funwiouario ^a&aU- ^Zal 10. - Accuaando tele- ter- t^minado ^° | ^ fc| ZuE " '"'iU 

ternaeionaea as respective refe- vada- e patriots oriental sul- cia, . . 1

ET^u3SS5°^ a ^rma"da,UU 
^ ^ ,,U 

^ as Jeiioes f^#a« do A 
A R P

^Ta^aa^apmentada r6BAS - ^gn.t.c',- ac^conta quo « menoa difMl.t^ g,ez, jfttransmitgas Pelo|ele- U A 0 t

$?*%v-«o s f,? ;cr^sr *» - cssas °,oJw RS ^00 s" ° 
r-tDr- ss±?,

«df« iosa LS - -0 a 
* 

a eome.ad. 
|mpofode. 

porque os h,,es aao o que ellea d.zen., se 
']as sesuintes palavras. , «nmmimioicao baverdes assumido  ---1nislro das Relacoes Exteriores o* ^

a 5:X3;K jwaewaJBtte^^ do E,lt„d„, Ihe e,. „ M
Janeiro a Dozem'bro do mcs.no an- que ^tar" iovoSfser- • " •"¦""¦•¦ eordiaes felk-.tacVs p,-,a v.eto-.l «i

iin^nto 

^r' minbo 
da 

'iiiipuni.lade, 
a cujo ox- > ** H

f°rnm 
®u"nl'J'^a(l03 iulgar* pw mvl^l^uidagjo "|l

trem. Portanto, n9o ha nenbuma nobre povo do Pernambueo, una- £" que toram depois
prjce^ncl^^^s 0 nimo en, condonmar o pro'eedi- v".^ *¦ dos^ft S

1 tomar" nrnla att* V..'. "4 titulos imminotii;o™I>qm-rmdo Es-

! O Sr. Eaymundo de M'""dna flmulo TMelfte^do°t|>xcrcito Ma- L"w" , 
I w'^tenderaem4 ao^ofti-'iac^ dewa '-ifl

Alguns instantaneos consegnidos durante as evolu«8eS do submersivel ,T «; real.zados hontem no pono-^ -- • •• - - 9
Digge S..Ex. que a base .lo^u PaUou.sc aq„i com insisteueia, OO IVlO U6 JdllClIU ordem na mi -do jJ|

prntfcadoR por eaaa companhia, as- 0 o "Jornal do Braail registrou iXElitar 
of- do e puxado por fortes cabos, o melhor possi-vel e a sua velooidade O eapectacu!.} mais siirpTebe^ cumprida porque naqu 1 pe .^Hj

ssn?«!XVKs .^sgsSTS^t stfyst?aa«.; SXS2,,»'ASS.SK ."; .-jR
saaiarr^^ •»&.»«rvr»v ^«dsrjse*.na; -a.. ,-.J.. -F|wc*i;4i £;r.r :r :,,,¦ - - -- 
AlgJWs at* o Uio Grande do Noite. pagan^a "Luiz Gomes" pela Sr. l^eeldcnte da Republlca parU- parte Kanguroo, foi amigtlt ao lans pudendal proximo & dlv]9»o de comportam em 8(tts bojos maior gla ibv accumtila«^»re«. ' * •. j ^ r..•!;.»?:: v.> -! • '•-v on- ^

Nessa campanba, que chama de P v t* .lo Recife no ra do Arsenal de Marinha, a oordo ^^to do MP ln ao mar. hcnaicmAtm onantldade de torp^los do que os ?e exhibia «»m m. mazntti-
moraliaadora o reenperadora nHo arteria equatorial, no ueciro uo j0 ptesidencial acompanhado co^acwro#. .. .Wr-furm
•6 dos dlreitoa da UniRo corao dos j»ac|fico. Eucerraram-se, por^m, SrR> ^erraos da Fongeoa, mem- Depola de abort* • P^ta do fun- O erito deesa experien 1a f* ^
•nterewea dos povon daquellas iro-

JORNAL. DO BRASIL — DOM I N( 10, 12 DE JULHO DEM

sob oh mais l.rilhantog napentog
seria projudi.ada [,.doa que collo-
catn acima da soberania popular
a própria vaidade, o doncjo de vi-
«toria, )ior qualquer meio.

Para honra do Governo do I)r.
Oliveira Boióll.o, a eleieão do bcu
sue.ccHbor deve ser a demonstra-

alio louvado» pelas gera./,cs preset.
tes ao pflBHO que os outros, trabn*
Unindo pelo futuro, morrem qi.na:
sempre esquecidos.

INGLATERRA
O fnturo das naçõos e a reducção

doB armamentos — Palavras
dc Sir Edward Grey — Seriam
inspiradas na obra do A B O?

Aguardamos com o maior jnte-
resae os jon.aes inglczi-s que pu-
bliqiKMii o discurso pronunciado
por S'rr lidwiird Grt-> na ronuira
do* Cumuiuna sobre íi ro-tual poli
tica. internacional. VOm-nos esse
interesse das palavras «lo
kianima respectivo que sHo cs
trts: 44o .Ministro «los Nogorios
li-t r.-ii.peii-o- prcpo.!Í»(iu paia
brevp. urna rnelboria de rcluçocs;
<(l i- rcí tam«'ii(e jMM Msittiria ás

i "randes potências redu/ir os seus
Senador

NILO PEÇANHA

A VARÍOLA

POSTÜ VÃCCINICO
DO

«Jornal do Brasil»
Continua, a funceionar, das 13 ÍA

14 'horíip. no Jornei do Brasil, O
serviço de va/ccinação, dirigido p^lo
Sr. Dr. Adol-pbo Hasselpiann.

Hontem a cooeurrencsa foi na»
mc-rosa.

ÍCDRB

vivem entre si como Deus com
j os anjos, e se oa grandes arma-
j mentos têni a vantasíe.ii de im-
i pôr esaa altitude e irarantir essa

harmonia, como «' então que Sir
Edward Grey preconisn para bre

j \ e uma melhoria de relações ? h'¦ como é que essa melhoria, quan
do se der. permitte ás grandes
potências reduzir os seus .arma-

' mentos?
g| l.ieo ou jircgoi Ou traz

apua no bico esta declaração of-
ficial, tão afoula como inespe-
rada?

12 DE JULHO

sao

nr.ra a- gainntiiem pela lorça s
pu')ilca, mas também para ren- <
«lerem preito á famosa divisa: ?
"si \*is ®eem para bellum". :

E' nerta altuia que o grande ,
boinein de Justado de Inglaterra
vem annuiiciar para breve a re-
duecão dos armamentos nacio-
na es. esperando apenas para isso
"melhoria de relações".

Relações de que ordem! Poli-
ticas cconomicas, diplomáticas?
Eis por tjue esperamos com an-
eiedade os jornaes inglezes que
nos illucidein.

Sc aa nações européas se têm
armado cada vez mais, em pre-
juizo doa tliesouroa públicos e da
economia nacional, por descon-
fiarem umaa das outras e não vi-
verem numa santa harmonia, per-
cebe-se, é humano e logico, mas
reduz ás proporções de petas in-
teruacionaes as respectivas refe-
renciaa noa diaeuraos com que os
chefes d'Estado inauguram oa
parlamentos.

Se, ao contrario, essas relações
aão o que ellea dizem, se todas

O empenho muito louvável dal
autoridadea sanitários de corri,
gir o abuso inveterado das falsi.4
ficações dos generos de alim^n-
tação, ha de ter conhecimento da
recente lei argentina, que esta-
belece que os azeites que não fo-
rem de pura oliva devem conter
no rotulo a declaração insophis-
mavel da sua preparação. Assim
80 tomarfi azeite falsificado
quem o quizer fazer, porque no
involucro estará especificada a
sua composição.

Parece que este alvitre da Ai.
gentina ú um bom exemplo que
poderó ser pleiteado aqui pela*
nossas autoridades sanitarias.

O submergirei *F 1" fará amft*
nhã as suas primeiras experien-
cias.

O Sr. Dr. Lauro Jlüüeí xeeeh«t
ante-honxein um telegramma íf
Quito no qual o Dr. Ersalde, Mi-
nístro das Relações Exteriores dt«
lUípabrlIca do Equador, lhe env.af
coTdiae^ felicitações pela victoril
da medmeào do A B O no conf] «'*0
«ntre o» Estados Unidos e o Me
xico.

Os jornaes de S. Paulo diz*'®
que o Dr. Paulo de Moraes e !>' *
ro.s. Secretario da Agricultura,
oebeu telegramma do Inspeeior a*J
Immigração. no porto <!«' Santosj,
eommunicando que a Aitand^ga*
continua creando dittieuldades na
eu trepa das bagagens de iuimigran.*-
tes. com desrespeito íis iustruc;ões
do Sr. ,M nistro da Faaenda, qnr
mandou facilitar esse serviço.

NOTICIÁRIO

Por falta de comparecimentò dl
ínmcró legal de inteattByfe. deixoir
lambem hontem *i< se realizar s«»9*
são no Conselho .Municipal, sondo
mantida para amanhã a ordem do
dia jã designada.

' ií- ¦

guarniçâo, cm cerai,
minado.

Ora, ordem
cumprida porque m
deu. -l d» Mln«4*^l0
hontem nât» haviam

O éspectaculo mais surprehen-
dente do hontem foi, sem duvida, o
of fervido pelos noss«»s «ubmer^ivels
qno. em^nanto o UF V ta : ?*"' tàra
de barra, afim de aproveitar a • u^i -
çia dos aeenmnladores. ¦ "V ">
sc exhibia em metcalh.K niazn-H*

bros dag Caaaa Cdvil e Militar, of-
ficiaos, generaeg e jornaligtas.

O St. Marechal Hermes, depois
de Tlgitar demoradamente o trana-
porte Kanuuroo, (oi ««aigtlr ao lans
camento do HP lw ao mar.

Dcpola d« aberta • pçrt* do fun-

O tTangporte Kanguroo deixou
hontem ao mar o «ubmersivel"•F 1".

Seriam 15 1|2 horas, quando o
Sr. Presidente da Reçubllca parti-ra do Arsenal do Marinha, a bordo
do liiate presidencial acompanhado
da Sra. Herm«g da Fongeoa, mem-
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¦s-.. . I-*ll.-lana Hour* Junior — Tlvu-

p. .:¦ A Situacao CANADA' ASMuvas „ J «mT.Wia e. 
r conseuueno.., daa. rendna

MortMrt, irv(i,;ifl Clu.ro 88 ° ixaUHim-o m.i.iii: <t mi. JJ,',l«ft,J'jfgSgF Couth,da i. I'aala. it, <a>. -ISknto MMaS^,Iat!u«S folUr^?do>^e^^^iL''A i ,'m"lV Ceut,''U "'"'lffifr"
ma Ifl ^ Oovomo, Sr. iDato oonvermuidn I.11'10,0 1,0 <,E>il,HW*s or memo. "iltuupta 0 copiosn- 0 mez ilo Juiih<r*ornm rotflstrii- cam a Importttnto roforma por ruo, uuo (>troiixoVl?^.pyyfii !u2I V «H||<fcto pelu suit¦; BhA MA VIAA h0|(. ' ? ,H{UU'° 1 hula ad" o' i»ptl||,„ft« a do« 1111 Junta Commercial 44 eon- que aca'ba de paasar. <l"t » tiouxc <le iNinv^ia ao uos- Ulu.uiiuagnu cleclrcti. lindos tm.IBU I VIC A inn alguns jornallsias, |my* jnK 1a?» ,,vi ft W0? ,1olfts lml,KS do novas firman oommer- so poito. vUlirten I bellu orimmiuitS '

IWIVAIUU mostrg|.Se snWelto com a prl- Uuehec. 11 (ll>gpi,r,,!l..ou us <i 10 > liu A l?T. .. ^z^vV^o ?'rjf SSntSS""tttMd0 ° 'SSilP1 VAI1IAS NOTICIAS I..&.«*»*»>.<!« aM}wMndw o HOttvU A run VIkJj» ' tol'lran-l I'i itii 111 .v,. moira scssilo loKlslativi da 8"l,s trnbalhos a Commlsmlo quo 1 . n 5 0 tontos. (IihIoh, foi offcrecido urn lituali po- co dendo .. .jrt m,,,,.,." ... p.,'!"

I 
¦ 

hr~f;F 
|P"r::lEi l«P' 

£«
I *«"••• Partiu i iti i'ii f,  U|s#fe" "'V? »7,#r !•#. o D?? JTPSSSr o Co- etPI Tso'on^TMm?,} Europa o ox-Ministro ,ios .\c<?o- i logo que- voltah.se a ViVin ^n /! !' ° hi,,lro ol ( 0" ° Uenoral Thaumaturgo se- dor «Mlll<loill« *ll>c vao oin via- J;rancl«co MascarenhaB, im- nlii'iru .Miichndo, Oliefo tie roliciu, ni (Joints Cnniciro
| izt:"™- -»*r *oo,i  

jB-a-w t»ras 
gcwrasar*~- 
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 ^ jy amazonas ®|l=5»| 
fiapsw^

CTOH.HV  •  •'« •"'•:¦>". »•«'•. « ^uru^i.io "Ucvada". verlu„lor ,i„ MstiulS un ?ofnto®io «"»• »o referld° projteolo. Junior, lllho <lp"Sci?e«arl®"la 'i !i »mUou. cm uutomovcis
K I v , 

"JU ARGEWTii -x„aa «2»to a sc"horl,a M1- 
^gJte1,11 

",,u,u l&^la

¦I i'.mwio"'Vom.n-.II'.Hr1 
> ai.!."mi.m» 

PARA' Lj* intllS^' |t1,,,|"'0-varft arnanha, ° *»™VBIBABlo DO rami. Ministerio da FaZenda *'UWrnb^''UMirain 
(la pnlavra «•

pi,' u. das vt$pu> '-•••»- y •<».. 0. rAKA ^{^{1,^ A»00.-5:°rf M,M "° BSTAO® - PE- n or* <in cr«,, 'uefS.'Xtv
ie u'.:cup:ii..t(j Stticnon i ,,, "" ' > " "s '• . . O ">1 lOIIC.vno ua BORII1CR4 (1° oommoralo ile cnfi! lia nra- "'tCITACflES — FBSTAS P l^1- declnloti cm cir- <lcfnl e \lvcho- dc \as(.'onccllo<i.

¦¦ |o Sr. Hociur Vuv, ¦ -1 , «'   0 : , SSm ?., U",'n,„'' *'-~l, ;,v,:': .. ca ,,L. SaMlo(li L,° ue 1 au- ,lu-l"11" eiil.tr; nos inspcutorra tins alfundc O tlicntni cstnva cholo. rcDdo-w
m los  .. iLsiru,-,.-,.,  o"r?o .'.V i I "on.lV. vKaim-, lion" . ». «A». — Durante o mez n,5?I? " (A).— Por gas da Imiao. liaver tesolviilo *us- Epp resell tantcj de todas as classes

linorain-se !«>rtCoimi.ra i ., a« <«'"• 'l0 a«nlciut. .id .,ua| |i.. !.",!° "s ulUl''®S ,le borra- A 8B8MO 1M» SBYADO — no. tallcfo ^cebnu "Un1].**! ° na* »W 30 de Setoiuhro proxi- soentes e Rraade nuiuero de senllo-
mm,v " OS :a , J. ^ S!i ,:» u„lu. S»m?ara,''?^,n J-SUO.OOO kl- JKCTO Afl'HOVAUO «"2l 1 o11uc0e<f « ¦=;^1'H?„J""uV?er 11" nto fitltiro. os leiloes de mereudo- rus.,, ''"" " ''onu-a-i • .Mn-.n <ia .u-nsa n.-i.! ua ''MQ ! lii'ius- .'u V'i"08, 1*°,'M78 s ,, ... v d#o. Prosidciitc do Estailo r""' retidas ims niesnms repitrli- Nu ruaiQiiiriiid de Novomhro. euiAlnurani,. l-ur.«u,,, a <i;«r si-.w i:i>.ViHi1} p,,a n.,:,"',!l- tttl- ti:®' '5 w- ithnW W «. llaeoa- do lioj^ do UnUi'TT^'V., T5 «. Ex. fol fell?!t.ulo nor ro- "" I""'ei'ao Mr despn- trwi.tc. ao llicnlro liavia gramlc eoii-
Ihanto orilcin. | HI ^ sc IAcre o splru's jfs s'oV. <!¦>. om ultima dlscu^L o m-ol P'osontatitea de todas as classes j;1"" "H ftAhjiwII# data, mediants Wrreucl", toruando-se o trausitoV:. ii i i> i - . .. r... nj-l0 ,-r,, nos«ivc-!*f Madeira. 892.052; ToonntlnS jecto crea.tdo a Bul'ta do C'!i ft'- f.?,Vaes 1 '''orna recebeu PUffunieitlo de' armazeuageits corres-

I' ftO.Mfc.ACAO !>]¦: Ill Mixivruo o I.M I! .. . ". q averlsi o nppan-llio perdcu o 1 {©2S; Alio XIiikii ' 
j«% Via' " L-'limlir,> ''os Corretoresde Caf« 'pi,.'?. ? <fos "orlos do 11 ,A^»jJ0 lioras rouiecarani as sen-Kt'! . ,01,-t   ""• ... e.min.n. rarii;dai,iienu. ao 20.012; Mntto-GroVso <• a C'alxa dc MquldacSea « tara- clalmin'in 'n™L 0 vlnflo espe- — Pot asfilgiiad® titulo de, apo. Hiles do Ojiigina Itoynl. scudo exlii-

Mjai"  "I'-i-o: !.<.m..ado ,. ci'vls ao ... t c.iuio completamenic es- J • - - < ;i: on outros lotfares lis1901 m',\'nodlHealido ihspe®{or da reifn? mft"iar »«'»«'•«<•» Ue.Anicelo Kerrclro Bar- IjMhw film tin cxi-uraiio do -Dr. 8o-
pAstersarc 2:-S»..r  » —- Stafr,WlJ fUIte • s)>\ nrestou Mr,,t( -n- ^ u w,rsf -i W- mercudo te n ?>2i«.?« ^ncludas. O rou que ia aprcsentar umi Jm J valcanti. r~ Confereiicitiram liotiiem- com yidmios, assist nun o lioinonu^a-i •»:.!i.-.is i\.\rcii hacao 0 inacl<vo, (la ao ultimo projecto deixandn nn?!V. Iee:0t8^0 Pelil passagem do 'Mmistio da Fazonda os Srs. "^as autoridades o grande nu-

Ip %ssinta »\-si: oi k n t.i'M' r, ... , . i ni: t ma fkuho-via vaiiias xoticias ;*e toi-o para nAo demorar a Bueno Brtt«?ii.ii?a«n,,ei0 do Sr* ?enilnl e Duplcss, rt'presentantos mero clc convidados.
it a ii h i i:ut v hi:m\(i\ijv' <* i I-is it \ .n \<u J)im> I, ,15 "ndo .projeoto, visto coino diente nas pftnn»5?ni«UVCi.»ei*,>0" ' 4i*l,e os. Cl,rt,,c<JZG«- A.s deiua.s sessoes, que foraiu fa-

¦Il4r ! if^V.'n,.,rM ¦ A *' I1 JA K. . ,v'5 n**'<%in, 8. i A). — Anpi»Mnfft,. Mrnwyi i"0111 tem Cft,,imento no do ?3«tado publjcas — Rcspondendu ao tclcRrnauna w'ltadas ao publico, tivcrain ^ran-
Wfc. |Y«„hl.J  I, .. N(J> " mm. ... 1 M*^.'1 r:'.r;*'1. ,V,:. ,vr'! ¦:/1V:; o" C.,' ;V'O' ri'.'r'.V .»»' V^«aJ|§raa0eU 

IOittOdSOrtam""t0' A-^Vte .-eallzou.se unia ro- T",° If^ento .Altfitieipal da ^ eoncurrencia,
"!Cl0s autii..Kudos ¦ .i.r.i •..- reticar ..;!M • .... pr-Kn,.cte ."'onloha i H i- '•"eas Martins, ffovernudur O'avnaUKWvro nt ¦vwin cepqio no Palaclo do Governo eidade di: S. tSalrndor reelaino.i A eonc.irrencia ua I'o.ile 'Con-.

HI fluc,.o B'n.eral II",.. u,. i.-t.'i prom- •<«•"•,•....* ., .., <: |,m : mfiiH imp-jctiVViie ..epois .la fwn ,', '"lc se e,lcontta en- GXTHAnUDijiAHU no rav oomparecendo & mearoa grande contra o aeto da'(•ninpaiiliia Docas tml e son* iiaiiu-dmo'ics.foi extra-V. I ;,.'f,,u'" •'" •• :•••?• •• 111. 'I. -M.. ! tai. ;, povoa^o Be fevranw, cs- K12lof GRL'SSO numero do peBsoas. (la Bal.in co.npell.ndii .. aitmlcipa- ««!"««rut di'.fanlc loda a noite.
Gafhni. ¦'l.i' - ,.. ,,,. ,.  1 ¦ ;•'! .da Ka.rada de Perro On- •J if(a o advogado Fran- O »Em\iiprnit.«™ lidude ao paganieuto da tax., de A l»n»C« tlouies Cnnieiro, ondSuM 1 Ue ''"f" ia! "" p.^v-® "® - Pol l.in,K,,r-..l . s. ll (A), -..sesunda- « s SRS' I C"iMit«i!tu.s. pelo dcspa./lm | deposi- toeavam dung bauditse f.uiecioua-

I • / Nesoi io. 'I..t' '• nta Pnlaee.'iio'h?£fiin Jl nF'"?~ d?i wJSilf11*80 ,° •°n,'ierramento ». MOIUiiHA K I,. I.OPKS to fora do CV.cs do 1'orto. do ma- vutn ns foules l.imiDosas, ostava
I ' . 

°t'im"mahtiv "olc"- ° ,an seSi'j'drrort 
s„iA>-?*< 

c"S!Kfi;#fteiao 
l0Wtt

SANTA SE' , 
™ ..safefe* ALAG0AS 

!»M«iirAS a«.ws»t^it fittM
1m IMA n \m\ % uo Kl,sn, , , "  • feu- «ntu'a aWu/illte'tcK wm- OS jogaHohes do A. A. DoU - 0 Sr. Jriaisti'o niandou deela- „ Terminada a 1' scssao do Cine-i m:K>if !:thuniidn, fiir. »• ..iiu\«,.so que te- • CI.amacoes AS RK- PALMKiiiAS' p ^loreira e Levi ndo Lopes. Lnr. .n° fuspoi.'ior da Alfnndoga tla nm torniou-so uni grnndc prcstilo

ltoniM ii ,i-. ' *?ar lo'J"s • ' . wo* 'ilo ai^uns .lias a esta m 
' a p«i,i« ti uv O IIKL ATonvn Bahia quo o titulo dt» li«l deposi (a* JluP 80 «lr^:u pam 0 <Jremio F«-

W:> Prus'la'jinu! V~\w.i,.t.-,„ ...tm . ..*¦«*». " (A>. - Contlhuam <JoV "e ,a" "° C,,EPB r.o do m.e tra ta o art. 2<M da Nova '«'M0 bodrt, A rim do V.sconde
SMiitou a Sua 'Vantill Ii pmuxu„ , , ' ' IM .v. M)rXTP vn < ni,fcV iSimn8!.recJama«;0es contra Prwnsa desta Capital seeuirnm DE POMCIA Consolidacao das Lois das Ali'andc- UiugU4i>, percoirendo as runsJ*lu x. fill nonic do k^isc,- r !" i... 1 11 ! « i'Smmrvr vrio" — toni riaSJ-5? da Great Wen- }>oJo para ahl, polo nocturno de Britn n m ««h 1180 pode ser ewsido dn Com- \'™otidc do H.n Bronco, Coronet
'"ernu.. precldslsslmo 1 -"ta-.i. . , Capl'iai io'nt,^0 ?s Jornaes desta Juxo os Jogadores da A. A. PaN pubflcado l!o?« fo1 R"',11."" C?-'s»lotinrin dt.s Ddcas da funics Machado e Viscoude de

If" do eaandurie. c.." ManMnHno "»' »•»< A««i* 11 1A1,— Kstfi 'lc Vo"lsc™rt„ 1'alta, ?bsolut» "J5!r,a? „ qV0 va° disputar um raes- 0 relitorln "J?.®11, c... face das disposk-Oes do 1'"Kiin.y. .

Ik »•#««'—» -•"*»  
' "-rsSS&HSS 

SS»"a»Aa»13® 
™»-<«•«s.a.«.,a,.a,,a..r,,™1„nsiD;4»0d!*»s;s'.

|;:: ALLEMANHA \VU 
'l.iV' 

i.ji.i't' i! *t> nodB" ailianiiVpiira oel!uI "fnitch" ¥ HU.W- MtlMwl, ifc KlnMl JS da fj*** fl'noin.nsM..'
H| I-ai.i.kc 1 Vmvro ' ">M° S£r£S'^';''''l "&^d^ 

S^VlnhMW*'"® "e F'rr° Campos|do JofdSo? AmeHca,'^™" a dlspula'dS"ta!° 0 Sp' C""itn° ««. Coml enge- Re{'fJ'A"ores'ni.tu'rw. To 8r!
PAR***' HSSW«SWB« J5: Si551? s~>» «r¦ate dVutsci,,. ftundsci.a 1". ,..., l5.s-s  d.. nma praxo tracla 'p|ls a» referida es- A FB8*A SPOHTIVA dor Harrow, solir.iloti reforma do ??„!*•¦Denagondo, Srs. Oltvetra Bo-M L~ .. • ****** 11 ta..-auo in- rhu-iunaus. iiffilocoll.-ir niagbol. proton- QIUSIXA •»»..» D . - . I servi.;o da Armada. »?. .?' ,Marecn®l Hermes, L'inheiro

IWGI ZiTFRRn • ¦ ",otlv" I'or 'I de .le.xofi II,. . V;'"'V," Vlt-e|BresW5ntS lia r»»in« Iiomcnascm !n s®; n^'7Em —Para iij.idaiile da Oapitania ^lndo e VJenceslf.o Braz, diri-r?W lH|) IWULMI CnKA Kiar pai , , , .. BAHfA (*). —-Fol.aprJ dao PrSdM.n •. S°. Bran-Id# I'ot-to do Estado da Bahiu, foi Sm"se,0 'Or-itadtv para 0 panlhao

feWfe!0  

' ' -va»O„ 
V,axX, iHwlr-?

IJ t.MKS" UUMi° '»= »f-.uJAA„A l^o^iS,1:, (A,A"bordo ^  . .. Jnaz'Ahm ^ iS'&'f
¦fey l.l.lt.11 okai. crno so'ici-.i ,1 inicio Ilo especia- dess-i <J5V?.V'i SP^essou hontem O servico de policiamentn corrctiLoiiilrtft, ,1 (,,,—O --fflnes- I.UIm.h, i 1 t is „ i VI iviii i'. alr,^° '• Vlanua sl„<in ,?^®;'.ut'or Lulz 0 CAPitAi. Do BAl^onB crf Ministerio do Interior Oinelhorpossivel. Iiuo ti'iido ha-

ssrrz IS.-.S:? =&,; -;-£i-- §s'' 
p, 

li B^rasw™ 
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[ PARC ROYAL ...¦te« facto do Sr Rivad'i vi'i r- d- 111 Ito",.lt|° '!«.l"-pp«gan- ! I.I.CKU) v» < utrt i.o tevam. "aa em h. Kb- I A MAIAI! | "eral Commandant© Superior vae
EMInistro d-i 'r Oii'HK.v.SA do PnriJ IL ! i( V— Informam I ^ MELIIOR CASA 11 mandar publicar editdfea. annun-I c ? dtl 1 agenda, reconiiecer '-ntris on iron r'aiiarao os l»onu- l/M TKIiKfi MAXIMA nn sn !Li i ol «ub.scripto o ca- lrfi..A.ui!j ¦ I ctando quo no dia 19 do corren- .'sml «¦ sravidade das condicoes eco- tados Srs Julio '.Martins .• C*-. mil i .. "'"'moh AIre»». II < A>. — K. GtiM.E cantil dn ^0°° Cred,t0 Mer- |E»|lCCllllldlltf e cm lite, &s 9 horas. se installarA o Jy TAPRTBS , mm Vtcomicas do paiz 6 nor hi *<\ nr.. 1.. 1 •#..«r:..- J/rnl- j i.zou-se hontem no f.*irc»tlo da nm .Parana, apolado por I ICnxo%'Ai«n m>M ¦JConsclho.de hev;sta, no Cjuartel- Mr OLKADOB 1 nuE.¦1 ^VM«,if.ntr rirnnt ' , . n ,'-s' apivciarao a Imprensa a ass*rr.blGa ireral this Salvador. 11 __ r-,u-nu trrinSn 2 1 blfnclueiro8 <iue ob- > I p ,r* I I General deste Commando .Sure- I PAlURAV^ | fntfifl r
H; p:,api":#ri« °G^S ^vern 

T ; ;e 
noces3[,r,°1 (C. 

J inu: ossssg* *^.
I ^oiovcrno de —diar a — 

rde~ w<  - sra r£
Pt i ^ — oreiun lo„dr,„„ fWm^ 4 -as lama op,kauios r^f= vV. ZnL „„ *- « do. ..nuncios e.con• SSSS^''
If: S«™andoM,ur.e^Codn™Sb ,S™nUUXMt '•kv-*-"-»«a Ur„, „ 4ai. - aalfrlf ' »*'^zenda"^®"0 trn™ e Pcrdido.. Scr^XK ^"insfeo:

acceltar as recommendacoes Eel- '' Ml (—0 Or. El.niar- liarcadas" rrlmelfir!ma?eHa"s i iU'^'^^avouri %Esta''r' aIC^'"k"» " (A) .-.Fol multo •' l-np^ao Jos« da Costa Souza Ma- I. Omm . '
tas pelo Sr. Rivadavia Correa, na V"'o Magl.ado-levantou a inierdi- ft c'?r"st^ [dfe 10.000 I processffljaiie'sfi serVlrA n-.rh^5l° ParnSfl? o aoto do ailnlstro da - n:a ao Quartel-General; Capl- Vk • •JhThJi * ,y

|^; exposlcao ,ue ncompanhou f»|-e rWreasar a P0rtuBa,. | r ^ Sra^os^^os^  '"H^m^^fflelae. 
sendo I ''projecto de. orcamento para U»15, 'lUt- unha sido inipusla ao ipr- i ameriea.no. por 'caSSiliT 

/£ ii?i?r Ie-aP Sa" T?i°rtnCedl<1?8*,«fl0s ^portadorca S1HT1 PIC1 III IIICCDIPflDBII ! d« 4v « «ul»'o clo 16* batalhaoH ;/ _, tera.* dado um grande passo para "altsta brasileiro Sr. I'lato Quar- I , 'c^sas. do inodico nluifiud. dp nial intensioiinlnu'nu amac,w^s L®fe rcJativo3 a mercado- wMln UnUn UA mluLnlllDnOlI I do iri'fanteria;
. I restabeleclmento do credlto do «m. por causa „a exptosSo do **<» rotar<ladas •>« Alfandegas. " """lHIUUnUW 

^rd^js. ao. ftunrtM^enerahum  ¦¦¦ 
I t! fdfeasK» 

v.™,,,r, °""" ^-ssrs : 
.21 :: niARRHfiAs

L: V^-«bwsssswsrr&csjzz aodM^b„„,„ isS 
|HKa«assda5£

iTALIA - Kf>- ruESVt"™NS dt ft'^'od'aW" 
Po,,cW -•Sm.fKIH.%

.|_ue vao laztr o -raid- Londres- lft re'nela o iVr. IMclorhio'd .'S^'pial tarlos.'k q^stnoTo'Vn^1!?!!"" cadura foi no dia 10 do corronte o m^Iipern0r^3e..dla: CaPit5° A'" Vcilde-ic na> principles diopj.i.is
Bfi'" ' vo a 1501 Berllm. |o MIMSTIIO .OA M ARI.MIA za- Vlce-Presiden'iS da Itepuhlica pStliecario. L ¦p" #®>WMWO DE DM ME.VOR segumte I ofncl^de" dii a Tt.im i. n 'uasi de Marco 14.S t*edro 421 10'),

I>R. JOSE- CAHLOS ItODRIGtlBS COMTINUA AIKMIORAXDO .C»rM- |' U»l JUIZ COMinEltA-SK Dl^lto^d"'tlr^T0 JU'Z de '™"SeirosT t^T&T 6 ^ ^^dlCoT^ ^al 
'/ 

tt! Ml
mm o »raboVdo«M^e« ^riS'SiirfS x^ii>J%£e££ t«|5gssrioSi,^io,,a-e-*^^ br.^,CSen^ f r n 

': 
r„

B pisjet'iAssn^ sfcgsr^p--#^»arfc £g«i,.a!rs.g sgaarmasrus ^Sss'S.-a--•10•pga'iii'f 
—• 

f. f. Centn it Mdo "Jornal do Commerclo". Acin.dlo oCr.cial Ciencru ac- , Ale"!' de oulras medldas toma- h r , iZ, "ara dcS|,a" men to paterno. fc'alleceram: C naeionaes e 3 es- nlmlmnpl...pl'ar.mac,ia : „ A"eres "Willi HI HW WIDQII

|.: sf'IS:$SBS WnTs geraes r~F
E* ,isi'us, ;?i| S ¦ H ,r: r'S:;!?."iaisSa ... ysxistiix „6fvissri«T«V| . Jla communicando Icrem sldo ja 1 tt Mul : apresenta cm favor do Estado, Liin eat,4 sltuado Bello Borlsonte 11 . .. a™. 0 dos cousulforios p.iblieos foi, no ° ?,,„T.„VlmbJi0r 1,0 f balnlha°' Ci",te 'lre,,"0 J»sto 1 en. Cufvcllo,
ilk c-oncTuldos os trabalhos de peis. RBKORMA DE u M ch.vek Al. i IS H'Tnff, do an,n0 Pa onio na S."'Clrcmn ba d"° aer^""}cido orfetoHo a,„"®n10 d" 1-24U eonsultanteJo ri ftj." mctralhadoras: o praticantc Gilberto Castro; cm
Rlf luracao do tunnel d| Havens- „ dc H foo So? , ™.' ;'6 v;,lor on, ,, rcske o D .r , n ' r ': '1S110. apresentado ao soverSo do Es- ""u® 08 ^?aM M aviftram 1.272 re- Ajudanto>^d„' aarada • >,m ofn e ^C.?lpt' 0 t>™,"('aute Waitlflfir

loin, eutrc Bale e Ciiten. , "oma 11 ,K,_o -Giornalc di : '<•<#» <-ontos de rols. es.ae o Ur. Julio Brandao.- tado pelo director da Imprensa • oral' subMtenio do l.ntTiha ^Wiaw; em Ugeado. o prati-EL Italia diz que o General Anna- o nil. s\E.\7, Pi.t. o q..„ . "miniportante documento, Kxti-ac.;iies de dentes: 24. I Coadluvanto no rfSSSR h« S.1"'1' Anlon.o Meudonca; eni

I; VHA EI.EICMO VUtoreili 08 ^ 
j Sa^^enVa^T lUR KOT,C,AS ^a^pIrV

Wm fmttm, 11 (««).—O Sr. Maurice A «**»«"*./.acao 
ICI4 IS~ 3™"' Sepnltaran,^ hontem 35^s- ~ Ao gabincte do Dr. Paulo

1| do Consellio ii .Mlnistros sf? nailsn.o ^.obl^o, attendcri Gonzaat rtte"'1 Lulz <|U£^„l<:r fe«'lfio. 
porle,la sexo femioioo. l^ZSotn ^12 da^?Stoeda S..Casa ,''stn'',i"s desta .ferro via, e que <5Hf O VE5.tr.DOlt DE DIA fcTAPE Antonio .Salamfra, nomcou uma preferenola ao rbniepto dos ter- do Tbezouro do 4p«tnrtrn8Pert0J „„fa ^ Sf,°^man,rauli° 00,ltrIbul" 'nnoe 81, menore. de 12 annoa 25- E«tSdo-ifaior noH L'ai„ a;:Wgmnte:

K a -".'iif%£?*- asgpfwsE — fta^swaas^i M,aM "• asis?- ssFcffiCi ^ TO 
S

B r.„,„.„)..—o«;?¦«!,«. saarwst ftwa."ws\sms!>"- ;I" 
—* *'  !»»«-##jsggR-j»aet °n*-er4-

wk.[ ¦ J,«res®aoCkfazendo 'o^ra^i^^? COi«niOAS 
dT oicvci Pi ta 

°W *lCOLAo ™AXCto ftwen' uV.W"ta de 80 pril-. vf°«ncUido°tt Ue'^ia"# dfoS^¦X'A Mires-Paris — Berlim-Londres. OltiCliEirAS liueoo* Air*, tt t ku ~ Seguiii nura Sorocalft o bu- IIM I IVfffl llflTAUCI *. I n?» J A"**l'ares, Tenente i "Wjca o rcquerimetato cm queRl; rliegou aqui em primeiro logar, noma, n <ri  n . M..i„ so nosta caniTni ^ ri'.. ""xr,1??* peritendentf- <ia L!g«iit and Po- LrlllU RlJIAvtL Candido JosC' Goncalves pede rt*-Hfe*,; tendo reaiizado o percurso em cyclist a de "oe!"'S^^r™iiSa.S:\SS 
al ?fcll?tdrirai!:!,?iras»ob^f aai»l HP Mi.M. . I l&farm<!: c0m no!al„aS vi,no' do sua di. la do mVp^kS"..-'' tres horas, trinta e tres minutos. cisputado camneotiatu oromnvr visitou hole aa rftdnorrtio ' ?««« p "?? de cnergia cie- ||i1l||1 ¦>§ TnllVlf Mil All IIIM A  i'nl.„,m «

1-i^il™ HlHiii ?. 
TWMIMII VIM grtrf:'J

Hj| Bor.lf.ii., 11 <II.>— OS crladoa A nEPREMJVTACAOITAI.iA.VA neur?Iac& "°bre °a p5OJecto Jrl- DlsclplVnaV e ''iri* amanhk"8"^'ji° MfilOS 8 QUctlldfldfiS rtllft '^ndn^^W'^DIalrleto "ientfo 3osi Joflquim Pere^ra
mf SfWkM. dsto 0 '^0 l,E s l ,,A>- noughu?^ e vent'a ^os "dread, query, em * vISlU* m' ®plotbf ° MUflUUttUTO qUB no^ifo para substltull-o o D, l-otjO: .Toaquim I-V^reira 1.GC7:
Bfe I'V* »T<? 1 c ^avfgH,*5° l'f A esse resneitn (iioaa mantido pelo Estado. *"™**,^*S™S5SS5S5SSSfiSS Augrusto "Mendes, 1« supnlente dn Apollmario Januario de AlmeitTa
Mroggar-g BS-V;, ssst «£^SitSi pemilttem alcanor ffi;

, . rlos r,uo Ilevlam rec-et^r. |on^Tore,.clou looffamente com actI^Jtes^^do Muchado. Apostollco.^Squl^Vsperaiio no dU =aaas^^^ Wencesllo lSz Dr-Abelardo 1-^0; Caspar W V.eira 1.671 ; fKv ' No emtanto " "I.utelia" couse- f Co'0"?- ^ccrca da represe'.- celos flun 2vn..nn«J mals re- 24 do corrente. no a ~^SSSf '{enedleto 1.5.2; Carlos 1'c- I
^w,.; pnio zarrar ft noite. para os por- ,a<;!10 .'taliaiia ..a Exposlqao In- ilenubltcas nuT-am«^™Sn a* A?|[A A fni.fnno form de Bombelroa — Rervi Jyiru da Silva 1.573; Edmundo
Wfe. .1 or da America do Sul. porquc r?„ri"i?^'ol,ial e s- Francisco da armamento excesalvo *' un> fNOMEACOES PROVAVEIS "" " lOrLuricl Co para lioje: " Perry ,1.374; Adalberto da Clinl.a /coir,.a 1.Ira. desconflando 3ft do California. excessivo. SSBaa Bstado-Ualor: CapllSo For- Ferreira 1.575: Boiendo Jort de Ip»'!eria pebntecer, Hnha lo-  IIDIirniu •. P«»l», IK (A>. — Pareca nand.es: Harrus 1.07<1: Pedto Ribeiro do !He.:" «r.:.do as licccssarias providen- r,fI! ,' „'lF,,.WJED COVVO. UnUGUAY ?„u,f eata» dellnitlvamente aesen- SflCUR AQ OnnCalllAP J..1. |. Auxiillar: Alferes Barbosa; Val 1.577: Manuel Jos« de Oli- * /tp.. <--ns. tot os nfvPRESE.VTA.VTES tadas as pomeacSes do Sr. An- OS COllS0iljOS CtOSt6 llVrO 0 ft niS "Sf 2: 1 * soccorro: Ca* veira Xeves 1 578- Arthur Thnr- '

UA!? P®?°IAS PARA UMA FESTAS FRASiCEZAS tonlo do AssumpcJo Nettd, para 4mq triJn <1. J. ° tt pltio Moraes: 2* soccorro: Alfe- lnp l wo. i„'a< i. /Hfc;? • o r A i«>« ATI list A MAXsi Ktl REU.VIAO presldente da (famara Syndlcal .Ua V lCla Cte DlfldlOfirft TH1S01>nira1 ?» Carvalho; ' «ost _ 'Cnrios nt Kl (
IP?:; «;n> ii A ai.i.ema.vha , Mob(«!tI«*o, h (D>. _ a co- Coireto^es, de Caf«:do Sr. . . , *"wUlU*/r© miseravet ,«JIiMlobr^s Je reglstros: Capl- '"fO-Joaquim r.uij \Viral581 ;

...  WSft-S WWraa.«WSfSS gs« S's.ws«;a» s»'on»r4facil,interessanteeele- 
IsSr- .a»~ = SlteMrfeK82'

vada.Sertsum hqmemsuperior '»< ..3S Sf / *•(
¦p «"»¦¦>» »,„A « oonseguiris a fortnna PfeaJ Ifl. ii- ^$SS?r&«£& b-I. a. I ., i-ia. por SC cncontra o Eplro, Jft em parte Mp.trrHf. tt mt_n_ VISITA PRESIDEBTCIAI. „ . IVI *UU#. ®tInKnrm7? Meudonsa. mas. relat.vo a pagamento em ex-
I 

• 
a';5a %S TSK'-a:?. Ser4s «»«Mo e respeitado

I »v r. • 
jr. «r £^5ausffy.*r a aMSBwrsast-sw nm vnh.ni ¦TTr'—- A vascaf •« B sasr..- ": 

I
I- . m M-faws sa» fa.ssss.*aarjwss JiH2S8f™g$ IBS- paslnas jszss " »• ^v?SA.n&2TiS!

.. a'tuacao. dos a qualquer hora da noite. IIVAVGLRACAO CtlSia apenas 9fQQO M&lfl OWH^n = ?fca« Calmon, e L, 247.
GRECIA UMA HOMBWAGB* AOS DELE- 8. Paulo, 10, (A) — ReAliaa reira Junior "e^ajudante1Manuel — Aaite-Uontem a importacfld da

¦Hp hwv,.. J "HCOIH OADO. do OOSGRESSO SAN1. dODols de amanhV aIna^I F*SiPpei ' Mnt' "•"»»> fstado de 8. Dlogo fot 4e 4.2M (J
ft ' *i- %|»hkse\t4CAo nr' ?Jo oa escola de enfermeiroa da Baaiilaa m VnmnMn J. ||l I ¦ m «J?a.a?. «ecc5es: fiscaes Nica- vo^mes de encommeutias e tnor-

-wr.ixiwn »NiLsc.\rAaoDE f.0rca Publ|cai no Hospfta? &f* IODIBm 1 UBbfiffl lDIlDTI ill Iflnill M Until'1 2.°£a.Avlia' ^nandea. Ollvelra. cadoriaa com o peso de 159.5W M
fe | ........I,jsag.sfr«.fesraS Jsn.rjffvs»af •—-
V- R II. a hoje as suas credcnnlaes ao ael 7-„Ui l?,8!r.> na, nova odlgHo do <ario da Justlca- o Conim'-tifdaifl 11/1 1 ITpiTJUa |)IA nn I itnn .... c&° Ber*,: "scat Bari-elros- 1,-, e "neomuieudas, (le 5l0.1«S-l

i-Io ^.ltlio- Constantino o novo Mtnlstro da Hnn^S^ ^.enon^^n®d°-Montovideo Geral da Forea Puhllca Coronal 11U, A VCilNlIJA HlO RR A \r0 119 ,D'a * sec,;So: ilscnl Naioli e kllogrammas. aE
li pela po- Bulgaria nesta capital. Sr. Pas-' fit IS? 11,6 lcat®" ®«Dtl»'a da I.ui, os membra*^fa I»W DllidilVU, Ho ajudante Dern.eval; |j O r.-ndunciito do dia 8 do cor- K

Si ^auiTf^«ouBit^arn^"0 X£°france- por ^M 1
|V|^4/- (<^w.«00 

S«r£VV. ,J ^

.TORKAL DO BRASIL'

NICTHEROY

A Situação

no México

••aicacaijs DO ciiiorin
«O GI1VEIIMI

Mndrld, i, („.)_0 eil(!|.0 (|ooverno, Sr. Dato, conversando"O.I,. con. aliíuns Jornalistas,mostrou-se satisfeito com a pn-moira sosmIo legislativa daaetuul Camara, aflirmando queestava coiivoncnil)' jiiie a campa-nha contra a eonstrm\ào danova esquadra fracassaria porcompleto, icffib que jfp|í.is|a areunir-so o Parlamento.

CANADA
,, 2M1,?.!,. . !',,U "li.— ContinÚH
mciiié Inlnlerrnpta o ooplosa-
i. i l»r«Julaoa causadoH pelas)V,';TO.^S 8il(> avuitadlMHimoa.•¦I.MIIIAI, 'IV |IE A/.EVI-niO

Mi,nl,.\ |,|é„. II (|Mi _ ]1]M|ao.lti; ,l„ Ulb. de Janeiro, clieKOU
l.i.V !• I. j, pelo paquetò ".Ser-
gjjio , o >r. (teneral Tliauniainr-ko <lo Azevedo, i'nsoecif»r íi*. 1 inile^lflo -Militar dl» Hranll,

H01"'1"!1- Tliaumatui-tíS sc-bui.a amanha para Matlu Grosso.

Qih»Imm*, li (II i.*1". riu I liou obs<uib trahalhos a Commlsuáo quot'o! encarreiíada para apurar naresponsabilidades e as eausas dodesastre soffrldo pelo vupof•MlmproHs <»t" lr«dand".A euiumlssàt) declara nas suasconclusõca que o siuísiro foi de-vido ao facto do carvoelro"Storstail" ter mudado de dire»C(,flo no momento cm eivo se ap-pro.Nimava do lümprcbS of Ire-ia a 1".PORTUGAL
INTERIOR

AMAZONAS
ESTADOS Uf-UDOS

Nos estaleirosi«»is Jançado ao"íítvacia".

ARGEWT1P

AVa^li inclua,oieios auto:is:a<|iic o eeneral H«>to a -renunciar
Kepubiica, em í»cCarliajal, juiz d;ide. Justiça • a- l'Vesoclos Estran;

ALAGOASSANTA SE'

UoillH, II (liPrússia juntoSjutou a Sua-rto -\# eui nollierme, precic5°" do estandji»ara conserva,ano reconlat.ãSua .San tida dla, c^ferta.

ALLEMANHA

PARANA

INGLATERRA
SITtVCAO IÜRASII. — ATIMES'»

r TAPETEI . .. V
* ML^* lcssass:!>¦ COCO « DIVERSO ieortlaaa. mmMhi • tu.f* — ull(« da iuJ..,™«"aa«ar «ala.,(«de boa, a baratoi.u ru„«a Quitanda a '"aSLJÍiíiSr " C*""". Artlwr Lettl», iran^r .

y • nmuw A

O autorizado orgam londr.noconclue as suas consideraçõesaflirmando q.K-, se o Congressoacceitar as recommendaQôes Eei-
tas pelo Sr. Rivadavia Corrêa, na
exposição que acompanhou o
projecto de orçamento para li» 15,
terá" dado um grande passo parao restabelecimento do credito do
Brasil.

Na secçílo dos annuncios cucou-tram os âcltadoi e Perdido».

AH li CO LOXDKES-ni:m,iM-i.o\i»in:sO "RAID'
PARIS
IaOBdres, 11 (II).—Partiram;hoje desta cidade oito aeropianos<jue vão ta/.er o "raid" Londres-Paris, voltando por Berlim.

I)R, JOSÉ' CA «LOS RODRlfifES

ITALIA

Londre», 11 (H).—Segue parao Brasil, a bordo do paquete "An-
des", no dia 17 do corrente, o Dr.José Carlos Rodrigues, director<3o "Jornal do Comniercio".
A PERFLRAÇAO DELM Tl.V.VEL

Lwndrea, II (H).—O "Times"
f>ubllca um telogramma de Cer-na,. communicando terem sido jáconcluídos os trabalhos de per-íuração do tunnel de. Havens-toin, uatr« Bale e Oiten.

MINAS GERAES

FRANÇA

Pari», tl fII >•——<O Sr. MauriceDarrés foi eleito Presidente daLiga dos Patriotas.
O VENCEDOR DE UMA ÊTAPEDO "RAID" LO.VIÍ IIES-PA-

RIS — BEHLLM-LOXDRES

Meios e qualidades qiie .

^rgittemíicançar
êxito e fortnna

Segue os conselhos deste livro e a
tua vida de medíocre miserável
se tornará fácil, interessante e ele-
vàda. Serás um homem superior
e conseguirás a fortuna.

Serás querido e respeitado

Um volume de 226 paginas
custa apenas 2$000 réis

URUGUAY
FESTAS FRA.MKZAS
" (D). — A co-lonla francesa aqui domiciliadaprepara grandes festas .para com-memorai- a data annlversaria. datomada da Bastilha.
UM PEDIDO

¦l®TUi*k 11 9»>-—O" agen-tes das empresas transatlânticasde nwveg&çio aoHcltaram das au-torldades competentes a necessa-Tia autori^acfto para que os na-vios tenham entrada no portodesta capital e sejam deserapedi-oos a qualquer hot^. da noite.
UMA HOMENAGEM AOS DEI.E.GADOS DO CONGRESSO SANI.

MaateTidéo, 11 (D). — a Con-rerencia Sapltarla internaclontôrprosidwla pelo I>r. E»ptíro, resol-
yeu Inserir na nova ediçgo dotrabaübo denominado !MontovtdéoSanitário -uma delítaida dedlcato-ria aos delegrados do congresso•<qui effectuÃdQ ultimamente.

GRÉCIA
AIMIESE.VTAÇAO DECREDENCIA ES

Atlienaa, 11 <H>.—Apresentouhoje as suas credenclaes ao HeiOonstantlno o novo Ministro daBuIgarla nesta capital. Sr. Fas-aaroft
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pete. Cinto de fita azul marinho fechando-
se por um bottçitót de çrandes rosas. Cha-
péo do palha azul marinho guarnecido por
um enfeite de tom egnal do vestido.

era mister as patrícias libertarem-so defi-
nitivamcntc desses preconceitos verdadeira-
mente tolos. Nos meiados do século p;t--a-
do é que as senhoritas receavam mie a vi-
tinha lhes reparasse na "caiarão'';"o scculi

quadris, é de bcllív seda cotctec, assuii como
o corpele e o cinto.

Uma leitora. — Não ha inconveniente al-
gum. Já daqui dissemos muitas vezes que

J
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oleosus. O rosto e regular e seria
Pintaram- niesmo un} tanto «W6igo scjii o cxtrava-
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poupado as^xurta, cm torrentes, veaad°r?da .llum.na^, cons.derando
I nesse. .tempo de grandest cluivas. o as 08 b°n:S 

,servf3 
de bons Vlnte e cin|

% (Aftonso Arinos] |  j. ... annos, deste honrado homein.concerlen-

j|S ft pic 0 dorso da serra parec
ip ;f nuvens baixas c aprunm--s<

leito ao reiniii.sado Bavanai
Passava pomo peregriut

p' , paragens mints, tab oh
I, jji'l dadc| e do belleza, euja ei

Ifvaiitii o espinto a indagagj
lies problemas cosmogonieos

Jfe- .i -. 0 veiito, cabrioti®, pel;
solitarias, carregando panm
<ia. que jse afuhilavam, c
em amplos ni-mtos de firii

fe";I, g'lutes, on voejavam ao Ion
«¦ . missura do Korizo.iite, qu;alborozes iiunia eseapada de

Pel as fraldas dos morro.
vLHp os>> te'dandn os: valles, em
TT m espreguigavam panesl son:
»v;, buritizal erguia siias verdi

^ao lavadas pelas chuvis a t
tes, que se affiguravam miij

fl{ jal tie pedras i'iuas.
Ahi, neste quadro grai

que ludp era magestade e jnatureza, doparou-se-nos
£j'; singular, inofiuo e rachitic

berto poi1 um esburacado eha
$v "la e uns farrapos de algo

,lido- que estavam a ealba

ipelle 

cheia de lividez.
Era lima pobre creatura

^ ta, bisexual, nem ruenino uei
cujo rosto ebupado tinha ur
sao, contrastadora ak'gria,
descarjiados que nem podian

||| nos olhos pequenos e admir
I-. nos esguardavam eomo a ec

j ticas.
; — Uma bandeira! bandt

II toil o misero e, espigando-lhe
fj I ra exigua, levantou a eabecja

os brayos era raeneao de q
::j, abrajar. De seu magro pes©

ram sobre a pelle do peito ad
mfc*- ¦ repanhado, rosarios e bentinl
r||" — "Ta la, o bandeira !

bou assiin de expriruir o que c
m a conhecer ao viajor, que eu

mesioa memao de abrago, e
depojs, para a fralda do m<

baloueavam as frondes do
Tinha visto um grande tamai

Depois, deu uma gargalha
g|; , tinuou pela estrada afora, tai
SI:. palavras, cortando-as com
Bv! travagantes, que mais pareei
fit de aniniaes.
f.; Aeompauhei vagarosamen
K le ente mirrado, tao conterite n

seiencia, tao forte na sua iieiil:
|1 ?a. que mais se aniiullava dianl
m-l tureza pujante e infinita que c

Perdizes piavan'i tristemei
Rji eampo, ehorando o tempo em c

• ram nas mattas, onde abundant
Wp ctos e, cantam as fontes ci-ys
^p<; , Conta a leuda que dahi as ex

;/'¦ as jaos, uuma guerra cruel, euj
Blfft'-- ria umas e outras, eonservam o

. lamentoso ou no inolvidado des
pj|t. ; Mudo, no meio do cscam

corupadecendo aquclla miseria 1
- eu seguia com os olhos os Bioi

daquelle ente sem ventura, inq
ya por que motivo as feras o havi;
E pado ein suas monterias ou os
pll no meio das tempestades.
Bg5- Poi entao que o idiota, dai
Hp-; los de eontente, mostrou no n
i||., uma mouta, um casal de pequer
¦p;J' ¦ dizes. quasi implumes, pipilando,
Wt- do tuna na outra os cotos das a:
SHfe(; O ninho estava desainpaz

•TORNAL DO BT?'ASTU ~ "DOMlNfiO. 
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DESAMPARADO

^ |Arrosto Ainxoí)
Foi no cha-

|iadão exten-
so que cliau-
l'ra' as eumia-

ilas da gran"
de eordilliei-
ra das Ver-
tentes. níi-"qiielle 

ponto
dos limões
entre -Miuas
c Goyaz, em

cjiie o dorso da .sorra parccc inordcL' as
nuvens baixas e aprunwr-sé para abrir
leito ao reuiansado Paranaliyba.

Passava 
gomo peregrino por aquel-

Ias jiaragens ermas, tão eheias de. soi-
Jade e de belleza, cuja contemplação
levanta o esjjii^ito á indagação dos grau-iles problemas eosmogonieos.

O vento, cabriolava pelas campinas
áolitarias, eari'egando paunos de nebli-
na. que se afunilavam, estendiam-se
em amplos mantos de urminho roça-
trautes, ou voejavani ao lon^c, lia com-
missura do horizonte, quaes brancos
alborozes muna escapada de eavalleiros
do deserto!

Pelas fraldas dos morros, cingiudo-
os, bordando os valles. cm cujo fundo
se e>preguieavani panes somnolentos, oburitizal erguia suas verdes froudes,
tao lavadas pelas chuvas e tão brilhai!-
tes, que se ãffiguraram uiagestóso gor-
jal de pedras finas.

Ahi, neste quadro grandioso,, cm
que tudo era magestade e pujança üanatureza, deparou-se-nos caminheiro
singular, mofino e rachitieo, mal co-
beito jior um esburacado ehapéo de pa-lha e uns farrapos de algodão encar-
dido, que estavam a calhar naquella
pelle cheia de liyidez.

Era uma pobre creatura incomple-
ta, insexual, nem menino nem homem,
cujo rosto chupado tinha uma expres-
são, contrastadora alegria, nos lábios
descarnados que jjeni podiam se unir,
nos olhos pequenos e admirativos quenos esguardavam como a cousas exo-
ticas.

Uma bandeira! bandeira!—gri-
tou o misero e, espigando-lhe a estatu-
ra exigua, levantou a cabeça, abrindo
os braços era menção de quem querabraçar. De seu magro pescoço desce-
ram sobre a pelle do peito adusto e ar-¦ • repanhado, rosários e bentinhos.

"Tá lá, o bandeira !" — aca-
bou assim de exprimir o que queria dar
a conhecer ao viajor, que eu era, pela
mesma menção de abraço, e apontou,
depojs, para a fralda do morro onde
balouçavam as froudes do buritizal.
Tinha visto um grande tamanduá.

Depois, deu uma gargalhada e eon-
i tinuou pela estrada afora, tamudeando

palavras, cortando-as com risadas ex
|ravagantes, que mais pareciam vozes
de animaes.

Acompanhei vagarosamente aquel
le ente mirrado, tão contente na sua in-
seiencia, tão forte na sua nenhuma for-
ça. que mais se aunullava diante da na-
turèza pujaute e infinita que o circuna-
dava.

Perdizes piavam tristemente pelocampo, chorando o tempo em que vive-
ram nas mattas, onde abundam os fru-
ctos e, cantam as fontes crystallinas.
Conta a lenda que dahi as expelliram'
as jaós, numa guerra cruel, cuja memo-
ria umas e oütras, conservam o seu piolamentoso ou no inolvidado desafio.

Mudo, no meio do escampado, e
compadecendo aquella miséria humana,
eu seguia com os olhos os movimentos
daquelle ente sem veutura, inquerindo
por qne motivo as feras o haviam pou-
pado em suas monte ri as ou os conscos
oo meio das tempestades.

Foi então que o idiota, dando pu-
los de contente, mostrou no meio de
uma mouta, um casal de pequenas per-
dizes. quasi implumes, pipilando, baten-
do urna na outra os cotos das azinhas.

O ninho estava desamparado á

beira da estrada e também o tinham
poupado as enxurradas, em torrentes,
nesse tempo de grandes chuvas, e as
rapozas em sua ronda da noite.

Também' os mesquinhos de desara-
parados encontra caridoso aconchego
no seio largo da natureza infinita.

O CAHDlEIflO

(IiANS CilRJSTlAXO AKDERSBK )

(Continuado <h> n. ISü)

Neste nioménto levantou-?c o vento
e por um Imraquinho penetrou no inti-
frio do candieiro.

Então que é isto? disse elle, par-
tes. não poderei incommodar-te. mais.
Pois tenho pena, e talvez não acredi-

| tes. sempre fui teu amigo. Vou dar-te
: um presente: pela virtude do meu so-
j pr<| terás a faculdade de não só te lem-
i brares do que tens visto c ouvido, mas
[ainda de comprehender e de julgar os
sucessos que se deram á tua luz.

Muito obrigado, senhor, é esse,
sem duvida, um valioso piesente; mas
para que me servirá elle, jse eu de novo
entrar na forja?

Não irás tão depressa como sup-
pões. Sentido! Vou assoprar.

Agora ahi estás dotado de memo-
ria e lucidez perfeita.

Com outros presentes eguaes tens
para entreter o resto de teus dias.' :

Sim, assim será; mas se fôr ar-
ranjadõ de novo, quem me afiança a
conservação de taes faculdades?

Ora, meu velho candieiro, não
sejas exigente á ultima hora.7. E' bom
conservar alguma confiança!

E o vento continuou a soprar.
Então, por uma fenda das nuvens,

mostrou a lua o seu perfil.E tu que dás ao candieiro? per-
untou-lhe o vento.

Nada; isto agora vae mal; es-
tou 110 minguante, e cada dia perco
um boccadinho. Demais, nunca me in-
teressaram os candieiro;?, meus pobres
rivaes.

E a lua occultou-se com as nuvens.
Julgando ser muito agradavei ao

candieiro, uma gotta de agua cahiu e
di'.>se-lhe:

Vou dar-te a verdadeira felici-
dade, que consiste no nada.

Molho-te, transformo-te em fuligem,
ficarás depois uma leve poeira que o
teu amigo fará desapparecer.

Obrigado, obrigado, ainda gosto
da vida e gostava mais de outras da-
divas.

De repente uma estrella atravessou
o espaço, deixando após si um rasto
luminoso.

Que é isso? exclamou em sobre-
salto a cabeça do arenque, pareceu-mever caliir uma estrella, até me parece
que entrou no candieiro. Com a breca!
Se personagens de tal lote também pre-tendem o emprego, então faço a minha
cortezia e retiro-me sem mais palavra.E dizendo isto, retirou-se;oboccado
de madeira e o insecto retiraram-se
também.

Que felicidade! exclamou o can-
diciro, lançando apenas da sua velhice,
alguns raios vivos e penetrantes; as for-
mosas estrellas que eu sempre admirei,
e cujo esplendor nunca pude egualar,
dão-me todavia attenção. Sinto, .sinto
agora que me transmittiram a faculda-
de de communicar aos que estimo a
ex-periencia e as lembranças do meu fe-
liz privilegio. Dom mil vezes precioso:
porque os bens que possuímos só os
gozamos quando os partilhamos com
outrem.

— Bonitos pensamentos, sim senhor,
disse o vento; mas as estrellas esque-
ceram uni ponto importante. A tua luz
está agora pallida e tremula. O azeite
já se não conserva no córpo estragado
pela edade. Para que pudesses expri-
mir e fazer comprehender todas as im-
pressões da tua vida, precisavas ter em
ti mesmo uma vela, cuja chamma bran-

ca e Fcintillante rcanimasse os orgams
enfraquecidos, débeis, e elucidasse as
tuas idéas. Mas estou com pressa, não
tenho tempo para mais explicações:
adeus...

— Uma vela! exclamou o candieiro
assim abandonado, uma luz branca e
scjntillante em mini mesmo! Provável-
mente nunca a terei, não tenho dinhei-
ro para a comprar. Agora, o meu re-
ceio maior é de voltar á forja.

Na tarde do dia seguinte estava o
candieiro encostado a uma cadeira.
Onde? Em casa do limpa-candieiros. O
vereador da illuminação, considerando
os bons serviços de bons vinte e cinco
annos, deste honrado homem, concedeu-
lhe o candieiro. OJhava-o como filho e
na ,sua alegria não deixava de olhar
para elle; depois de jantar fallou elle
muito do que passara em companhia
do candieiro: longas, longas narrativas
de frio, de chuva, de tempestade, e as
recordações de taes acontecimentos fa-
ziam reviver o nosso candieiro. Graças
á faculdade insuffiada pelo vento ti-
nha presente tudo o que o limpa-can-
dieiros. contava.

Tios dias (seguintes o bom do homem,
emquanto a sua cara metade fiava, leu,
em voz alta, uns livros de viagens, onde
se descreviam as florestas da África, e
a sua povoação de feras, elephantes e
leões, panthéras e rhinocerontes. Es-
cutándo-o, dizia o candifeiro comsigo
mesmo:

E' admiravel, parece-me estar
vendo esse tão singular paiz.

Depois entristecia por não ter em
si a tal vela accesa para mostrar aos
seus amigos tudo o que valia.

Para que todas as minhas facul-
dades moraes e intellectuaes, suspirou
elle, se eu não .tenho o côto de vela.
Esta pobre gente só me dará azeite ou
sebo, e isto não basta.

Por esses tempos alguém presen-teou o limpador com um pacote decotos de velas; a maior parte ardeu
numa palmatória. A mulher estragou
alguns para encerar as linhas e nunca
se lembrou de pôr um no pobre can
dieiro.

Com todos os dons maravilho-
sos que possuo, pensou este, tenho deficar triste e abandonado, sem podercommunical-os a ninguém. Ignoram to-
dos que eu sou capaz de transformar
estas paredes inerte;; em télas magnifi-
cas de verduras e flores. E' sina! quelhe hei de fazer! para cousa alguma
posso prestar.

,. E cheio de melancolia lamentou asua inutilidade.
Um dia — dia de annos do alim

pador — a mulher approximou-se docandieiro, dizendo com um sorriso:
Hoje também darás luz em honra de meu esposo.

A estas palavras as latas do candi-
eiro vibraram alegremente, porque pen-sou comsigo: ahi vem uma vela, final-
mente. Mas a mulher apenas lhe dei-tou uma porção de azeite e toda a noi-te teve luz, mas deitando fumo e las-timando-se por lhe terem as estrellas
concedido um thesouro esteril. Teve
então um sonho, pareceu-lhe ser trans-
portado a uma fabrica para ahiocon-
certarem. Mão desconhecida o poz naforja e ahi sentiu elle indescriptiveis
dores; quando viu, estava transforma-
do num gracioso candieiro de mesa, re-
presentando um anjo com um ramilhe-
te de flores. No meio do ramo ardiauma vela.

Puzeram o candieiro sobre uma se-
cretaria coberta de velludo verde, numa
sala ornada de quadros e de magnifi-
cas estantes de livro?.

Era alli a morada de um poeta ce-lebre. Tudo o que elle pensava ou es-crevia se lhe representava em torno
como a realidade. Ora sombrias e ru-morejantes florestas, ora prados riso-
nlios povoados de aves e insectos; de-
pois o mar. os navios balouçados nasvagas, os céos e as estrellas innumera-
veis.

Infelizmente o candieiro devaneava.
e com o despertar veiu o desencanto."

Que admiravel sciencia possuoeu, e tudo isto perdido para a huma-
nidade! Na verdade, sinto desejos desupportar os tormentos da forja...
E todavia... melhor é continuar assim;
este desejo é uma ingratidão para com
esta boa gente que me deu hospitali-
dade; continuemos emquanto elies vi-
verem neste mundo. Afinal de contas,
eu não sou mais infeliz do que a aca-
demia das sciencias; ambos temos ad-
miraveis talentos, mas falta-nos a d*.

reza indispensável para que nos com.
prehendam.

E com reflexões taes, o candieiro
poz dc parte idéas de ambição para se
entregar ao inalterável repouso que
ainda hoje goza.

QUEM VIVE OLVIDA
(Campoahok)

Efflii.— Quanto amor, minha Maria
Aqui um dia

Me juraste e te jurei!
Ella — E' certo, foi em Novembro

E em Dezembro
Me olvidaste a te olvidei.•

Elle — Alli gravei com paixão
A expressão

De que viver é amar.

Ella -— Sob expressão tão traidora
Gravo agora

Que viver é olvidar.

Elle — Por ti meu amor se inflamnnva
Pois quem ama

Nunca olvida, se ama bem.
Não faças de amor alarde...

Cedo ou tarde
A grande amor gran desdém.
Mesmo aqui, com voz celeste,

Me disseste:
"'Não te olvidarei jamais."
Não vi nesse erro profundo

Que no mundo
Quem mais vive olvida mais.

¦ Quando, com loucos extremos
Tornaremos

A amar com tão cego ardor?
• Nunca, pois já é sabido

Que o olvido *
Segue, qual sombra, o amor,

Elle —- Que bellos dias risonhos
Em que, em sonhos, • j.Viyt* «rj Idolatrar! 1

lebridadc, advertiu que 11111 dos vois IÇ HIIIHÍDÍQ CCI1C t fiCvencidos de tal maneira caminhava ao ™
compasso dos outros, que o rosto e os
olhos sempre os levava voltados o pos-tos 110 rodar da mesma earroça. E como
Sesostris lhe perguntasse com que pen-samento o fazia, respondeu : "Levo
sempre postos os olhos nesta roda, por-
que vejo nella que assim como esta par-te, que agora está em baixo, esteve jáem cima, assim a que está em cima; com
meia volta só, tòrua a estar em baixo".
Entendeu o mysterio o rei vietorioso c
soberbo, e mandou logo tirar do jugoaos vencidos.

n NOITE

(Sílvio uu Almeida)

Nos

Ella

pri -
dos
liei-
era

Ella Quem então nos apparecesse,
Dissesse

Que viver é olvidar!

A, FOBTÜJSTA

(Padre Antônio Vieira)
Variamente

pintaram os
antigos a que
elles chama-
ram Fortuna.
Uns lhe puze-
ram 11a mão
o mundò, ou-
tros uma eor-
nucopia, ou-
tros um leme;

j> uus a forma-ram d ouro, outros de vidro, e todos afizeram cega, todos em figura de mu-iner, todos com azas nos pés, e os péssobre uma roda.
Em muitas cousas, erraram como

«entios; em outras, acertaram como ex-penmentados e prudentes. Erraram nonome de fortuna, que significa caso oufado; erraram na cegueira dos olhoserraram nas insígnias e poderes dasmãos; porque o governo do mundo, si-gnifieado no leme, e a distribuição detodas as cousas, significadas na eornu-copia, pertence somente á Providencia
Divina, a qual não cegamente, ou comos olhos tapados, mas com a perspicaciade sua sabedoria, c com a balança desua justiça na mão, é a que reparte acada um e a todos o que, para os finsda mesma Providencia, com altissimo
conselho, tem ordenado e disposto.

Acertaram, porém, os mesmos gen-tios, na figura que lhe deram de mu-lhor, pela inconstância; nas azas dos
pés, pela velocidade com que se muda,e sobretudo em lh'os porem sobre umaroda; porque nem no prospero, nem noadverso, e muito menos no prospero,teve jámais firmeza. Dos que a fizeram
d'ouro, diremos depois o que agora só-mente me parece dizer, é que os que afingiram de vidro pela fragilidade, fin-
giram e encareceram pouco; porqueainda que a formassem de bronze, nun-
ca lhe podiam segurar a inconstância
da roda.

Sesostris, rei do Egypto, depois devencer outros quatro reis visinhos, se
desvaneceu a tanta soberba, que em lo-
gar doutros tantos cavallos, mandou queos quatro reis vencidos tirassem pelasua carroça. Assim se fez.

Em um dia, porém, de grande ce-

mordios
mythos
leniuos,
Nyx a vene-
ravel deusa
da obscuri -
dade.

Pintaram-
n'a bella-
mente os ar-

tistas : deironte-azul com grinalda de estrellas,mas não raro velada de sombrias nu-vens, e o corpo envolto 110 magestoso
peplo das rinhas do Olympo. Atravézdo espaço mudo, ia o seu carro silen-cioso, puxado por corcéis de azevicheno caminho de ouro das constelações.'Assnn nol-a invoca Lecomte deLisle, a essa mãe de Hypnos, que nosíeíngera com o abano de suas azas, se-melhante ao languido bafejo de umleque.

Ponte de repouso ou de volúpia,ella foi sempre para todos "o esqueci-mento dos longos dias anciosos".
Nyx abre aos homens o carinhomaternal de seus braços, attenua-lhes

para os olhos cansados a claridade dosares, e acalenta-os em um borborinho derede de mansas vozes.
Reeostados • em seu piedoso seio,ouvindo a musica de suas árias longin-

quas, nem sentimos a chegada do Som-no, que, com nm dedo intimativo aoslábios, e cingido de papoulas, nos fechadevagarinho a luminosa flor das pai-pebras.
E' então que cada um de nós, naíeliz expressão de Boileau :

HOMENS BELLOS l FACEIROS

Os missionários itiglezcs que perma-neceram por muitas annos na ilha de
C.eylâo refercni-sc aos costumes extra-
ordin.vios da raça dos Veddalis. .

Os homens, entre esses hindus, são
notáveis pela belleza, ao passo que, sal-vo mui raras cxccpções, áj| mulheres sãofeias c envelhecem mui precocemcnte.Convém, entretanto, observar que, na-
qucllas tribus, as mulheres se entregam
não somente aos grandes trabalhos comoainda se servem das armas, sc porventu-ra alguma guerra se declara, emquantc
|eus preciiirosos maridos se deixam
mui comniodamentc ficar cm casa.

Aliás, basta considerar 11111 poucoessa gente para comprehender a diffc-rença que existe entre marido c mulher.,
O Veddali é um indivíduo irrepre-

liensivelmentc proporcionado, de fôrmas
harmoniosas,^ torso ligeiramente conicocomo o dos Gallas que, anatomicamente,
passam por iser os mais bellos represen-
tantes da especie humana. Seus cabellos
negros são macios e finos, e por isso
mesmo, elle os trata com cuidado, gas-tando muitas horas do dia em alisal-os
com o pente e a perfuinal-os com essen-cias oleosas. O rosto é regular e seria
mesmo um tanto meigo sejii o extrava-

Os cabellos negros são macios c finos...

A delicia desse quasi anniquila-
mento suggeriu aos philosophos da In-dia a beatitude do Nirvana, após a fe-bre activa da vida que nos devora.
Quando o nosso corpo vae despedaçar-
se qual um vaso de barro, é aindamesma divindade que, como diz umhymno védico, nos depõe nos olhos umlongo beijo de treva.

Se, para a poesia, a Aurora foisempre a imagem da noite, que se le-vanta de um leito de rosas, lembra-nos
a noite uma viuva : — a escuridão é ocrépe, o orvalho — lagrimas, e o luarsaudade...

Não sei, porém, qual mais belloseja : —um eéo de lua solitaria, ouapenas com recamos de estrellas. Estasrefulgem como adereços em velludo ne-
gro, ou polvilhainento de ouro, forman-
do as reticeneias do eterno mysterio.
No outro caso, parece que a natureza
toda se extasia e as arvores banham ascopas numa suave luz opalina, atirando
aos pés, como uma veste desprezada, arenda fantastica de suas sombras ir-regulares... A terra cáe num enlevo,
os corpos se envolvem em uma lenta
uneção prateada e as aguas ennnara-
nhain os fios brancos de um impalpavel
novelo de luz, jaspeadas escamas a tre-meluzir com as ondas...

— Ave, pois, ó deusa que Ilellasadorou na infaneia !
O' céo nocturno, da pallidez e mei-

guice de- Abel e da fecundidade deAbrahão, cuja descendencia egualou asestrellas !
Como Isaac desabrochou daquelletronco secco, também de ti desabrocha

o dia sorridente !
Esquece, pura Nyx, as nefandas

acções que se praticam sob as dobrasdo teu manto...
Infiltra em nossa alma, ó maviosaconfidente, a nostalgia do ignoto e osocego dos affectos !
De tua taça de ebano cravejada debrilhautes, verte sobre nós, ó Noite, osilencio e a doce resignação do anniqui-

lamento...

gante costume de ligar as sobrancelhas
com 11111 grosso traço de tinta azul, qua-si negra, e que lhe dá certa dureza deexpressão. Elles são ainda notáveis pelaestatura elevada. Um homem de dousmetros e mais não constitue uma exce-
pção, ao contrario, os de 1 metro 85 ou1 metro 90 e que são tidos como fóra dotypo commum. Estes homens, que nãotrabalham nunca, são, entretanto, mui-
tojjibustos. Suas mãos finas, porémBriga?, são nervosas; seus musculos fa-

As mulheres vestem-se com
mais communs..

as fazendas

riam inveja a mais de. um sportsmuií.
Verdade é que caçam e pescam bastan-
te, dando o resto do tempo aos cuidado!

dc toilette. São faceiros como a mais ele-
gante menina; só a elles é permittido ouso de joiajs.

As mulheres não só não trazem joiaScomo se vestem com as fazendas mais
communs. Pouco favorecidas phvsica-mente, ainda mais se enfeiam pela vida
trabalhosa que passam,'de modo que ao,5'vinte annos já são consideradas velhas..Infelizes e não procurando agradar,
poucos cuidados dispensam ao proprio .
corpo, deixando mesmo sem trato aabundante cabelleira que, sem a menor
elegancia, prendem em chignon 110 altoda cabeça. Mereciam, entretanto, melhorsorte, pois são mães extremoàas, traba-
lhadeiras infatigaveis c, quando se faz
preciso, guerreiras destemidas. *

As suffragcttcs inglezas emprega-riam talvez melhor o ardor que tem reve-
lado ultimamente indo defender estassuas infortunadas irmãs.
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do Qhico Sabido
«mxs»

—Surpresas sobre sui*pr<!sas, "seu"
Ohkío ! 0 Dr. Sabino abalou para a Eu-
ropa sem dizer aguu vae.

0 Dr. Luiz Vianna voou para a Ba*
liia de um dia para outro.

— Exemplos talvez nascidos da
proeza do aviador Edú Chaves.

O Dr. Irineu voou sobre o sitio e
"abriu-lhe urna assignatura''..

Tal como fez o
do Rio, esperando
OVOS.

Dr. Nilo no Estado
hoje o frigir doi

K o empréstimo ?
O paiz continua a espcral-o, mas

sentado.

E esta pachorra feita gente ?
Está á .espera.da agna da chuva-,

qnc lia dons inezes não cáe.

Aquillo é moda ?
Uniu nova moda vellia. a jog

tina que ineoluine...

E esse gigantesco nianriaiijo 1
¦ Parece ser o !'trust" do bife..
• Pai-ece antes um t-ra-ste.

O que nos consola da crise ê o
theatro fino no Municipal.

Nunca vi uni e-iylo tão "terno!"

A flor ((rougel) de Brulé — As

cabelSeiras de côr não re-

presentam uma innovação
«Á flor da moda

Dizin, ha dias, um dos nossos ehronis-
ias elegantes que o uso de uma flôr na
lapella constitue sempre unia nota de
distineção. E disse isto a propósito da
flôr "rouge" usada pelo aetor Brulé,
esse ultimo figurino que de Paris nos
yeiu e cuja elegancia tem attrahido mais
as attenções geraes do que propriamente

o seu talento de artista applaudido.
Ainda bem. Nós, que, at-ravez a vida,
nem um dia apenas deixámos, nem dei-
saremos talvez, de usar uma flòi\ seja
qual fôr o nosso estado physico, finan-
eeiro ou moral, Sentimos só agora a gra-
tá consolação de um elogio indireeto com
que não contávamos, palavra. Somos
chies e não tinhauios dado por isso. Em-
fim, o que lá vae lá vae e, d'ora avante,
faremos então por valorisar um pouco
mais a nossa pessoa... perdôetn-nos a
falta de modéstia...

Usar uma flôr representa, quanto a
nós, uma duplicidade contradictoria
mas deveras interessante. Toda a flôr
tem a sua vida própria, ainda que por
vezes parasitaria, e trazer uma flôr ao
peito denota portanto a ostentação de
despojos de uma vida que nos entretiye-

n>n o,ii 1'ar Tnrlavia. a ruir desses iu-

stinetos um tanto ou quanto selvagens,
caminha, de braço tlado, a impressão de
que usando uma flôr se presta assim um
culto ao bello, á maravilha eslhetica que
a própria natureza encerra.

E, para nós, uma flôr na lapella con-
stitue, sem duvida alguma, uma
mais delicada na arte diffiçil de
um se apresentar na sociedade, do que
essa tal moda, que surgiu 110 campo do
feminismo e que parece não tomar alen-
to, de usar perucas, eabelleiras de côr
uniformisàndo com as toilettcs e.vlúbi-
das. Oíque se está fazendo já não ô no-
vidade e o fracasso que essa moda alcan-
çou não é também mais do que a repeti-
eão do insuccesso obtido em outros tem-
pos. Maria Antonietta era loura. E eo-
1110, 11a época em que floreseeu a .sua
graça altiva de mulher, havia uma ex-
traordiuaria difficuldade em adquirirmos em ceifar. Todavia, a par desses iu
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bastantes cabellos da côr chamada dü
ruinha. inventaram-se" os cabellos lierva-
cios. Estendidos sobre a lierva, os cabei-

castanhos eram postos a alourar pelo
processo adoptado pelas lavadeiras 110

de roupa| brancas, lavadas. As
obtinliam assim uma côr falsa

i'oi passageira, morrendo logo
para resuscitar só'muito mais tarde, com
ò uso da agua osygenada e agora com o
uso de tintas de coloridos berrantes.

Mis voltemos a falar da flôr ao peito
Na larga e adoravol escala florida que
vae do minúsculo e azulado mvosotis.
de significação íimorosa, ao avolumado
erysantemo ou chrysanto que annuh-
cia pela Europa a despedida do verão
oeeupa um logar de destaque a dahlia
que, como todos sabem, ostenta uma in-
finita série de tons e uma certa varie-
dade de conformação.

Os exemplares mais formosog são
os que têm as pétalas compridas,
quasi enroladas, ponteagudas e levemen-
te arqueadas. A ^ardeuia. o jasmim do
Cabo, a eamelia branca impeeeavel. o
botão-musgo, o muguet, a rosa-chá. a vio-
let-a e o crysantemo. todas essas flores
que firmaram a reputação elegante de
nossos avós, e até de nossos paes, perde-
ram a aura que as bafejou e agora é a
dahlia quem reina no mundo eliic.

E' ella que está actualmente em voga
em Paris e ainda muito mais em
dres. onde o uso das flores 11a botoeira
está mais generalisado. embora pareça
que não. E é tal o consumo das dahlias
que as floristas londrinas, flores de car-
ne. preciosas rivaes das primeiras, não
dão aviamento a todas as eneommendas
recebidas.

As dahlias finas, de cores apagadas,

são as que têm maior venda, logo após
as a^ue mcís triumpham.

Referimo-iios ás dahlias brancas que
são as preteridas n que. attendendo á
numerosa multidão que as traz ao peito,
formam tuna especie de jardim ambu-
Lmte.

Eis como a damís branca, ao contra-
rio do que era Licito suppôr, substitne
presentemente a flôr "rouge" de Brulé

, que. em matéria de minúcias de moda.
Lon-1 Bossue o defeito de ter realizado uma'longa viagem ate cá e de estar agora, eo-

mo todos nós, a bastante distancia do
centro elegante por excelleiieia, onde o?
pequeninos nadas, sejam ou não frivoli-
dades. se respeitam, se discutem, se im-
põem ou desapparecem.

Mario Monteiro

"v iTt ví~í>TÍ
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ARISTIDE BRUANT

FLÍRIA

SEGUNDA PARTE

AS PROEZAS DE FILOCIIE

intelligente, tinha bastante ins- guma illusão a
trucção, possuía a facilidade de Gilberta calou-se
assimilação ouepermittia adaptar- Parecia que o — -
me com* rapidez e facilidade em moral lhe fazia esquecer as dotes res I Uip primeiro prime ve u ain-

~ ^ Artr.vi>«Vin An nV>\/cir»n<: da estieitar p icioiçar o elo que

meu respeito., jugo por vezes brutal que elle
um instante, exercia sobre mim. Considerava--

seu soffrimento me a mais venturosa das mulhe

qualquer meio onde o capricho da physicas. da estreitar e rciorçar
sorte me quizesse levar. Consegui O marido estava immovcl, co- me uma a e^e mi^ravel. ^
promptamente vencer a desconfi- mo paralysado por medonho pa- — Um '
anca e a hostilidade que me teste- vôr ,e não podia encontrar uma petiu o Sr. ae Montferrat com voz
munhava a sociedade elevada on- palavra que exprimisse o dilace- suitocada. _
de o meu casamento me fazia en-; ramento do seu coraçao. — S\m. è ho^el Pr0;ee

Depois de tomar folego a mar- guiu a indigna esposa. — Mas vae
queza proseguiu vêr que era apenas o principio,

—; A ablação do olho e depois a
sutura dos ferimentos do rosto 1
Nesse caso, fico desfigurada, hor-
renda ? Elle não respondeu.

Comprehendi o que significava
aquelle silencio e perguntei:
Quando deve effectuar-se essa ope-
ração V — -Hoje está ainda sob a
influencia da commoção que hon-
tem soffreu. Mas amanhã, se con-
sentir. — Pois sim—acceitei eu. E
indispensável que eu viva. embora
fique sendo um objecto de repul-
são para todos.

Gilberta 1 — disse o marquez.
Então, accentuando muito as

palavras, a marqueza declarou :
Preciso viver para lemediar

o mal que fiz.
Como o marquez esboçasse um

gesto de protesto, Gilberta conti-
nuou :

Roberto, só agora vae come-
isr a minha confissão. Em neme

Deus, em que acredita tão fir-
_ -mente, em nome do nosso filho,

>XVJI
confissão

que tanto amo, deixe-me dizer-lhe
tudo até ao fim e depois será o meu
juiz.— Oh 1 Sim, falle I— disse o mar
quez, novamente leceioso.

Appellando para toda a sua ener-
gia e força de vontade, Gilberta
proseguiu :

Roberto, eu nunca o amei
Oh 1 Meu Deus I —¦ suspirou

dolorosamente o marquez,
Quando me requestou eu era

pobre, sem nome, sem posição, sem

trar. Abriram-se os salões deante
de mim, esqueceram a minha ori-
gem, adoptaram-me. acaricia-
ram-me, festejaram-me. E' cer-
to que o seu nome e n respeitosa
sympathia que a sua pessoa inspi-
rava contribuíram muito para eu
ser assim recebida. Mas posso af-
firmar-lhe, sem vaidade, que eu
também influi bastante para essa
conquista de inimigos decididos
a desdenhar-me, a fazer-me sen-
tir a distancia em que eu estava
antes de casar e que a alliança
comsigo difficilmente lograva at-
tenuar. Fiz muito para vencer
preconceitos e sahir victoriosa des-
sa luta que- não era sem perigos
e da qual muitas outras teriam
desistido. Mas por isso mesmo
fui mais culpada. Depois nasceu
o nosso filho, e altamente procla-
mo que mãe nenhuma foi mais
extremosa e apaixonada do que
eu. Seria puramente ternura ?
Talvez. Não hesito em reconhecer
as minhas faltas, ou antes, os
meus crimes, porque, como vae

não podia viver sem mim e que
se lhe tornava odioso pensar que
eu pertencia a um marido, foi
pouco a pouco insinuando em_ mim
a idéa de que poderíamos vêr-nos
livres de si, como da criada in-
discreta. Disse-me que possuia
um veneno que matava lentamen-
te, sem deixar vestígios. E ensi-
nou-me a mistural-o nos seus ali-
mentos. Juro-lhe que recusei, e
como tive receio de que elle pro-

prestigio, estava destinada a vege- ^ (uj reaimente criminosa ; mastar miseravelmente na mediocn- é possive, que no cáQS da minhadade mais °_bsc""' "t- 
t 

" 
de alma atormentada e sem escrupu-em mim, nao um sent jos tivesse entrado um sentimen-ternura e gratidao pa a t0 suave e puro. Também podeque de repente me vmha illuminar ^ houvesse lhoa vida, mas uma satisfacçao selva- e vaqjdade Não sei Nesse

gem, egoísta, por ver ponto não ouso interrogar-me nemrealisados os meus sonhos de ambi- " j o-analysar-me. E' um recanto do
çao e grandeza. So cuidei em p coração 

que prefiro guardarveiUr as vantagensimmenEas. ines- ^ m^)a eq ao Pmenos, Kà falta
peradasqucmeofferec.aaminhaic(e consolaçao conserVarei al.nova situaçao. Nao deixava ae ser»

Ã* medida que o meu lilhoia
crescendo, sentia por si maior;
afastamento. Cheguei a odiai-o
pela sua bondade, attenções e ca-
ricias, que se tornavam para mim
um fardo insupportavel. E' hor-
rivel !... Comtudo. nada vale em
comparação com o que vou dizer-
lhe. Tive um amante. Oh. não jul-
gue, porém, que eu fui uma d'essas
mulheres pervertidas, que se en-
tregam por vicio ás mais odiosas
loucuras. Não. Pertencia ao nu-
mero das que se dão por amor
e querem gosar as delicias de uma
grande paixão. Appareceu-me es-
sa occasião na pessoa de um me-
dico estrangeiro.Abdul Marrach 1 — silvou
por entre os dentes o marquez de
Montferrat, cujos olhos chamme-
jaram de súbita e tremenda co-
lera.

Sim. Abdul Marrach — re-
petiu a má mulher, com a firme-
za de uma culpada resolvida a ir
até ao termo da sua confissão.

Animando-se pouco a pouco
continuou :

Era o homem, ou antes o
monstro, que se tornava preciso
para me arrastar pela senda fa-
tal. Amei-o doidamente. Forte
pelo ascendente que tomára so-
bre mim, Abdul não tardou em ser
senhor de todos os meus actos,
e eu. louca, amava-o, abençoa-
va aquella tirania e mesmo o

Lembra-se de uma criada de quar- j cedesse sósinho. preveni-o de que
to que eu tive chamada Leo-1 o denunciaria á justicça se meu
nia ; marido desapparecesse ae modo

 Sim, uma pobre rapariga | anormal. Nesse dia salvei-lhe a
que morreu de repente com ruptu- j vida ! Ah 1 Porque não rompi eu
ra de aneurisma ; então com esse homem, que 01

Leonia não morreu de aneu- o gênio mau da minha existencia .
risma. Fomos Abdul e eu que ai Mas elle tinha-me nas mãos.
maIanl0S Havia entre nós o cadaver da po-

Miserável I — bradou o mar- bre criada e além disso o amor que
quez, levantando para Gilberta eu sentia por Abdul era cada vez
a mão ameaçadora. : maior. Adorava-o e pouco me im-

. . ,. portava que elle fosse um mise-Nao me mate. ainda — disse um assassin0 ,

pos o meu odio pelo marido ha- feito desatar xudo quanto ella
via-se transformado pouco a pou- dissesse. Comtudo, era precisoco numa especie de indiferença, não só desfazer o projectado ca*
á qual se juntava alguma estima samento com o conáe de Saint-
e bastante piedade. Não consen- Clair, mas interdizer-lhe toda e
wria de forma alguma em contri- qualquer alliança, que daria em
buir para a sua morte. Não jul- resultado fazer sahir da nossa
gue que era por gratidão, mas casa metade da fortuna, que ei.
somente porque amava caca vez queria para meu filho e que Ab-
mais meu fiiho, que queria vêr diü cobiçava para si proprio. Ima-
um dia rico, poderosos e bello, e, ginei então a historia do annai.
a presença do pae de Henrique j qUe teve êxito,
lisonjeava o meu orgulho de pie-'
bea e a minha sêde insaciavel de
dominar. Talvez até com o decor-

friamente a marqueza. Deixe-me
acabar: quero que saiba tudo,
não só por si, mas por nosso fi-
lho. O nosso filho ! — disse amar-
gamente o pobre pae.Sim. Mas deixe-me contar-
lhe os factos conforme se encadea-
ram. Julgará e comprehenderá
melhor e verá mais claramente
nos outros e em si.

rer do tempo eu chegasse a voltar
para si humilde e arrependida.
Considerando a extensão das mi-
nhas culpas e a grandeza da sua
bondade, teria talvez buscado
no affecto conjugai um apazigua-
mento ao remorso que começa-
va a torturar-me. Mas um aconte-

Infame 1Espere, ouça o resto. Dia»
depois soube que Abdul, vendo
que eu não entrava no seu planode envenenal-o a si depois de sup-
primir Yvonne, tinha tido a ou-
sadia de se introduzir aqui com
o intuito de comprometer irre-
mediavelmente sua filha e obri-
gal-a a conceder-lhe a sua' mão
Era demias e. portanto, rt---: Ivi

aenvenena

Extenuada. Gilberta calou-se
um momento.

Acabrunhado o marquez, dei-
xou-se cahir num fauteuil e occul-
tou o rosto nas mãos esperando
o seguimento da horrível narrati-
va.

A marqueza. que parecia ter
pressa em concluil-a, proseguiu
logo:

— Passaram alguns annos e
con» as precauções que tomava-

cimento imprevisto deteve-me no ,.- ,
caminho do arrependimento e; implacavelmente
lançou-me num novo tervelinho cnançaque, por irônica zon-
de crimes e infamias. Uma noite , eu unha alcunhado de _ 

"F- v
vi-o chegar á casa trazendo sua . °°° * ,^s escondidas ae Abuuu
filha, que se julgava para sempre consegui apoderar-me de um frasco
perdida. Houve um reviramento contento um veneno que mata
completo nos meus planos. A for- lentamente, sem deixar o motor
tuna que tanto cobiçava, maisvestígio. ^Deitei no vinho tônica
ainda para meu filho do aue para aa s^a ' a droga que do*iamatai-a. Mas... ouça-me, fo' o

Acalmado por estas palavras
enygmaticas. o Sr. de Montferrat - .
calou-se, ficou de pé junto do lei- mos não houve maiscreção que
to e escutou febrilmente as pala- fizesse suspeitar a nossa ligação,
vras que a mulher proferia. tão bem a dissimulávamos aos

 Então — concluiu ella — olhos de todos. Abdul e eu fomos
julgando ter-me de todo em seu hábeis comediantes, elle princi-
poder, seguro da minha discre- palmente, pois, como vae vêr,
ção, visto que eia sua cúmplice, enganou-me ainda mais do que
Abdul quiz obrigar-me a outro eu o enganei a elle. A nossa existen-
crime mais atroz ainda. Reprc- cia de embustes teria talvez con-
sentando commigo a comedia do tinuado assim, sem attritos, sem
amor. como eu a desempenhei ruido, sem escandalo e sem novo
comsigo, depois de me jurar que crime, pois com o andar dos tem-

mim, esses milhões que tanto am-
iam

com uma intrusa; essa posição
unies., que eu julgava assegurada
a meu filho, ia ficar diminuída,
amesquinhada. E então todo o
odio po» si se avivou e duplicou-
se contrâ sua filha. Abdul, a quemconfiei os meus sentimentos, acon
selhou-me a que me desfizesse da
intrusa. Recusei. Todavia, deli-
berei perdel-a, tanto mais que ella
também me surprehendeu um dia
nos braços de Abdul. Mas isso pou-co me importava ; sabia que não
daria credito ás palavras de Yvon
ne, porque eu tinha de antemão

:s que tauio dm- r-ii_ v v.*bicionava iam ser partilhados nosso íll"° 3ue a bebeu 1
O que diz 1
Digo que o nosso Henriquft

morrerá se Abdul Marrach não
lhe der o problemático contra-
veneno que elle prometteu ar-
ranjar.

Pallido de fúria, o marquei en-
direitou-se e disse soluçante:

Não pode ser! Henrique não
morrerá... E' mais uma mentira
para me torturar!

Disse a verdade l
Não acredito 1

tConti"
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CARTAS DE PARIS

!A queda do gabinete Ribot— 0 programma
do gabinete demissionário — a perso-

e os grupos danalidade
extrema esquerda — A nova Camara
e í| sua orientação — A lei dos tres
annos e a situação financeira — Uma
campanha pessoal — Sérios receios
sobre a política internacional — as
combinações parlamentares difiiceis
— Dupla gravidade da crise.

PAUIS, 13 de «Junho de 1014.

O gabiucto riifoot, ;í]ipii;is 80111 ; grupos, outra qualquer eombian-
dous dias de existência, «aaba dc
ser vcueido «juando 1'a/ia n sua
apreseuta^ào e expunha o seu
progrumma político á nova Ca-
mara dos Deputados.

i'jssc trágico destino era de es-
personalidade do

iados <»s auteceden-
as teudencias con*

perar, poisSr. Ribot. v
tes político:

eào parlamentar será impossível,
e o aecordo dos partidos tornar-
sc-'i por loiiCH uk motivos impra-
ticavrl.

Entretanto, os grupos avança*
dos da extrema esquerda, serão
impotentes para fazer annullara
lei de tres annos, que é o ponto
principal da campanha soeialis

sei vadores <lo eminente estadista, j ta, pois a maioria dos deputados,
das mais suspeitas para a maio* qualquer que seja a combinação
riu do Parlamento, ipic ó eousti-1 ministerial, é favorável á. nianu-
tuifla dé socialistas o 'lo radicaes
unificados e de republicanos de
idéas e de processos em extremo
avançados.

touijão dessa lei, aliás eousidora-
da de salvação nacional.

E' verdade que nas eircuin-
staneias actuaes nenhum gabine-0 Sr. líibot uão era a pessoa ' te será capaz de inscrever aber-

indicada para constituir i> pri- I tamente em seu progra-iuma o res-
jneiro miuisterio de uma legisla- tabelecimento da lei de dous an-
tura em que predomina o elemcn- nos de serviço militar, quaesquerto ultra-radieal socialista. ! que sejam as suas teudencias c

ire as tentativas do yr. Vivia- j as suas opiniões,
lii foram mal suecedidas, simples- ; Neste ponto como em muitas
mente devido ao phraseado da de-
claraçáo ministerial relativa á
lei militar de tres annos, uão era

outras grandes questões pouficá|a opinião dos parlamentares uão
é hoinogeuea, e mesmo no minis-

ile esperar que o Hr. Ribot, ape-, terio demissiouario dous de seus
zar de inspirar o seu programmanas idéas da esquerda, conseguis-
te triumpbar.

Apezar do respeito c da consi-
deração que o ex-Prcsidentc tio
Conselho e os seus illustres eol-
laboradores Lcon Bourgeois, Del-
casso e Peytral inspiram a todos
os partidos, a Camara não accei-
íou esse ministério, ]>or ser chc*
íiado pelo porta-voz dos partidosmoderados, cuja sinceridade é
posta em duvida na execução da
vontade dos grupos predomiuan-tes da extrema esquerda.

Os esforeos do Sr. líibot fo-
ratu infruetiferos e apezar de
ter procurado dar uma satisfa-
eãn ás aspirações dos partidosavançados, a Camara repelliu-o,
por uma respeitável maioria.

Entretanto, as declarações po-liticas do «Sr. Ribot são em extre-
1110 favoraveis aos partidos da i
rsquerda, cujo triumpbo nas ul-

membros eram contrários á lei
dos tres annos de serviço militar.

No Ministério Douniergue, queofficialmente acceitára essa lei
e prometteu executal-a fielmente,
diversos dos seus membros vota-
ram contra olla.

O proprio Sr. Viviani, que es»
te\'c a ponto de organi/.ar o p:a-binete depois da. demissão do Sr.
Douniergue, foi no tempo cm queessa lei foi discutida, uni dos
seus principaes combatentes, c o
seu voto foi contrario a cila; eis-
tretanto, elle não conseguiu or-
ganisar o Ministério, somente
porque na declaração ministerial
não quiz acr.eitar as insinuações
dc dous ministros pertencentesao grupo radical unificado, queexigiam a retirada das reservas
cora que o Sr. Viviani encarava
a probabilidade remota da refor-
:11a da lei militar.

Apezar da certeza que e:.iste
tinias eleições reconhece, pro- ] de que a lei dos tres annos será
mettendo corresponder á vonta- j executada, sejam quaes forem os
de do eleitorado, para o que con- i ministros, o elemento nacionalis-
ta exclusivamente com o apoio I ta mostra-se cm extremo receioso,
de unia maioria exclusivamente temendo que uma surpreza im-
republicana. j prevista venha fazer triumphar

Relativamente á lei de tres an- a opinião dos socialistas e dos
nos, o Br. Ribot pretende man - radieaes unificados em matoria
tel-a em attenção ás razões que . militar.
determinaram a sua approvação, A repercussão (lesagradavel
c estaria disposto a applical-a I que a victoria dos partidos da
com o mesmo mcthodo e com a esquerda tem tido nas nações
mesma lealdade que o gabinete vinculadas á França por alliança
precedente. j ou por amizade, assim como o

Quanto ú situação financeira e contentamento que esse facto
ao ".déficit" orçamentário, o ga- produziu nos círculos da triplico,
biuete Ribot tiuha a intenção de é motivo de sérias preoccupações.fesolvel-a mediaute um einpresti- ' O tom da imprensa russa o in-mo de 000 milhões nominal e de gleza, incitando a França a con-
¥00 milhões reaes a 3.50 '|",amor- i aervar o seu poder militar,única
lisavel em 25 annos e sujeito ao base de sua preponderância in-
imposto de d °|° sobre os valores ternacional, c a insinuação ve-
jnoveis. lada que ella faz de que sem aAfim dc estabelecer o equili - lei do tres annos, que e a única
brio orçamentário e saldar o "de- f garantia de sua força, a alliança
ficit" do tiOü milhões que deve- o o. "entente" não poderão ser
ria figurar no exercício de 1915,1 sustentadas, causam grande des-
o Sr.Ribot pediria ao Senado,com gosto entre as classes sociaes
cujo apoio couta, a approvação <Pie antepõem ás paixões da poli-do imposto sobre a renda, já vo- tica interna a defesa nacional e
tado pela Camara e crearia no- a manutenção do prestigio davos impostos directos, iuspiran- França entre as potências,do se 11a legislação finauceira da A crise, pois, tem um duplo as-
Inglaterra. j pecto dc gravidade, affectando

Tacs são as idéas avançadas ao mesmo tempo a ordem o a ad-
cin matéria dc finanças propos- ministração interna c as relações
tas pelo Sr. IJibot e pelas quaes da frança com as outras nações
tanto propugnaram os partidos européas.
da esquerda e que determinaram Sob o ponto de vista interno, a
a queda do gabinete Barthou,que i difficuldade dos governos, paraa ellas so oppuuha. se manterem no poder durante

A derrota, porém, do Sr. Ribot alguns mezes, augmenta conside-
não é motivada pelo seu pro- ravelmeute e a realização de um
gramma, que não foi discutido ; programma determinado é uma
cila é devida a seus antecedentes tarefa irrealizavel, dada a hete-
políticos, que repugnam aos gru- rogeneidade dos elementos que
pos exaltados dos unificados.

I O serviço militar dos tres an-nus que o Sr. Ribot incluiu em
seu programma, foi aeceito naultima campanha eleitoral pordous terços dos deputados ac-
tuaes, e o resto não se manifes-
tou pela suppressão immediata ;os projectos financeiros são, em
parte, os recommendados pelos
grupos da extrema esquerda; não
existo, pois, uma razão politiea
quo determino a opposição desses
grupos.A carreira parlamentar do Sr.
Ribot, é, entretanto, motivo suf-
fieiente para justificar a descon-
fiança dos extremistas.

Segundo um deputado radical
socialista, o Sr. Dalimier, os par-tidos da direita sustentam o Sr.Ribot em recompensa ás lutasdesto contra os verdadeiros repu-blicos, e lembra que elle votou aordem do dia que arrastou a qué-da do gabinete Waldeck Rous-eeau; que também não foi favo-ravel á lei de separação da Egre-
ja. do Estado, assim como o fôra
da lei das Associações e queinesmo não votou a lei de eneam-
pação da estrada do ferro deOeste.

Trata-so, pois, de um conflicto
de idéas e não do princípios.A imprensa radical mostra-se
jubilosa com a queda do gabineteRibot e faz prognosticos entliu -
siastas sobre a influencia futura
da política extremada que cara-
cterisou o Governo do Sr. Com-
bes, a quem desejam vêr de novo
á testa do Governo francez; mas
a maioria da nação, os espíritos
patriotas e desapaixonados dc-
pioram o grave acontecimento
político e encaram a situação
com bastante desanimo.

Póde-se affirmar que as nobres^tentativa* feitas pelo Presidente
Poincaré no sentido de conciliar
os differentes grupos republica-
nos do Parlamento, fracassaram
e que de boje em diante a dire-
cção da politiea francesa, pelomenos no correr dos quatro an-
nos, que durará a legislatura ac-
tual, pertencerá aos radicaes e
aos socialistas unificado».' Dada a força numérica desses 1

constituem a representação nacio-nal; para que um gabinete possaconservar-se no governo é neces-sario fazer como o Sr. Doumer-
gue, que nos seis mezes de suaadministração só fez adiar asdiscussões das questões mais im-
portantes que se achavam pen -
dentes da saneção legislativa.

Quauto á politiea externa, graças á tendcncia da nova Camara,o Quai d 'Orsai terá d'ora avante
que pôr em jogo toda a sua habilidade e todos os seus esforços
para manter iucolumes os seusvínculos internacionaes, e contínuar a manter o seu prestigio entre as grandes potências.A nova Camara creou uma grave situação política, cuja soluçãocustará, a resolver constitucio
nalmente ao Presidente Poincaré,

PUBLICAÇÕES

Recebemos' as seguintes :
Côrte do A ppcllaçôo. Concorda-ia preventiva. Embargos dc nulli-dado e infriugentes do julgado doaceordam da 2" Camara da Côrtede Appelaçüo, que negou provímen-to ao aggrãvò u. 1.205.Relator Desembargador SouzaPitanga. Etnhargantes lAzoieao

Telchidi & C. Embargados, credo-res dissidente^-.Advogados, Ds. Carlos SilveiraMartins e J. J. Silveira MartinsBoletim de agricultura. Marco.
3914. Insere vários trabalhos leva-
dos a effeito pela Direetoria de¦Agricultura e secçüo de ínspecçAo
c defesa agrícola. Transeripções
úteis, serviço meteorológico.

Boletim do Etcriptorio de Di-
reito Internacional. N? 2. Cootinúa
com britho, traz bons artigos sobre
qtrestões jurídicas, occurrentes, no-
imeadamente sobre o crime da rua
Fluminense, a proposito da pre-tensa loucura de Secundino Hen-•riques.

Rcfjurog, Comntercio c Estatisti-
ca. Itevista mensal portuense, ver-
sando ajsianptos couforajes com o
seu titulo. Bem feita, com noticias
abundantes sobre o mutualisino
no Brasil.

Bolletino deU'Emigraxione, an-
no XIII, n. G.

FACTOS DA SEMANA

A manifestação, no Io regimento do cavalluria, no Sr. general Joaquim lgnacio, recem-promovido
áquelle posto e ex-comoiandante do reíerido corpo do Exercito

Galeria policial
Agrippino Annibal Mor-

gado,preso pela
policia do b" Djstricto

A chegada ao Rio do Sr. Conselheiro Rodrigues Alves, presidentedo Estado de S. Paulo

Exéquias por cima das victimas de Sarajevo.
O rico cadafalc armado 11a egreja

de. 8. Francisco de Paula

O novo paquete «Alcantara», que fe'. a sua primeira viagem ao Rio.
Ao alto, aspecto do almoço realisadu a bordo.

Gabriel Guimarães, Francisco Rosa dos Santos
c bylvio Mourão,

tres espertalhões, engaiolados pela policia
do 5* Üistricto.
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PORTUGAL

NOTICIAS DAS PROVÍNCIAS

Alandroal
Quando se dirigia do Monto

dos Machados, freguc-ziu dc São
Braz, para esta vllla a íamilia
do lavrador Af*onso Manuel Ko-
sado. um filho do mesmo clda-
dâo ia para montar-se rio carro,
mas, com tanta Infelicidade ò fez
que ealiiu e o carro passou-lhe
por cima.O infeliz moyo falleceu poucodepois no meio de atroz e an-
gusiioso soffrimento.Contava annos.

Aljustrel
Júlio Pereira, de 22 annos, na-

tural de Degrada Cimeiro, Ga-\*iâo, solteiro, fllho de IjourenfjoPereira, quando subia de um po-
ço de cem metros, na mina do
Valle da Doca. cahiu da altura dc
40 metros, tendo morte ínstan-
tanea. devido a fractura da base
do craneo.

Almada
Appar©ceu na praia do Ginjai

o cadaver íje um Indivíduo do se-
xo masculino que mostra ter uns
70 annos « aer um pouco calvo,

22 de Maio de 1!)H.
vestindo decentemente e calgan-do botas pretas de elas-uco.Comparecendo o cabo i:: ;in pi»,llcia civica, aqui destacado, foio cadaver removido para o cerni-terio desta vllla. onde o obito foiverificado pelo sub-delegádo desaúde. Dr. Judice Pargana.Trata-se de um suicídio.— Tendo o soldado n. 7."> eraguarda republicana ameaçado osargento commandante do postodesta villa. procede-se à in&tau-ração do respectivo processo des-ciplinar. vindo de Setúbal paratal fim o capltüo da companhia.

Arronches
Ha já muitos logares marcado*na praça da Hepublica para bar-raças da importante feira an-nual que se realiza nesta vlllanos dias 24 e 25 do mez correntee corno o anno 6 abundante <*r.

pastagens espera-se que concor-ram bastantes gados de todas asespécies.Os marchantes hespanhóe» qu«scostumavam nos annos anterio-res fazer muitas t? importantescompras de gados para levarempara 03 talhos do seu paiz, 6 desuppor que pela falta do com-mercio e devido aos excessivosdireitos aduaneiros, poucas com-

pras possam realizar, omtora te-nham o cambio -a «seu favor.E' este mais um grande pre-juizo que num anno esoassissimocomo esto os lavradores tèm tidoa falta dos marchantes hespa-nhóes nas feiras, nâo tendo tidoog seus collegas portuguezescompetidores, comprado , por bar-xos pregos o que vílo vender comgrandes lucros na capital.
Aveiro

Pelo governo civil do Dlstri-cto de Aveiro foram concedidos11a semana finda, em 28 de Marçoultimo, 84 passaportes a outrostantos emigrantes, que se fa-ziaiii acompanhar de seis pes-soas de família e os quaes tive-iam os seguintes destinos : Ame-rica do Norte lie para o Bra-sll 73. Eram naturaes dos se-
guintes concelhos : Aveiro, dous;Feira, cinco; llhavo, 11: Olivei-ra d*Azeméis, quatro; Meailvada.um: Ovar. seis-. Vagos, oito;Agueda. cinco; Anadla. quatro:Castello de Paiva, cinco; Alber-
garia a Velha, dous: A rouca, 11;Macieira dc Cambra. 1J: Severdo Vouga. quatro Estarreja, cln-co. De profissões eram : lavra-dores. 47; serradores, um: ma-rltimos, tres. carpinteiros, qua-tro; ferro-vlarios, um; Jornalel-ros. dous: domesticas, cinco; tra-
balhadoree. oito; serralheiros,dous; costureira, uma; proprle-tarios. tres; commcrclantes, tres;
estucadores, um; pescadores, dous
e calxefcros, um. "Edades-: até
aos 14 annos, tres: de 15 a 20,
10; de 21 a 40, 6:'., e dc mal» de
10. oito Instrucçào ' sabiam ler
e escrever. 46. e eram analpha-
betos.

Braga
No largo da Senhora-a-Brancadeu-se um desastre, de que foi

victlma o Sr. Alfredo da Co3taBraga, um estimado rapaz, de21 annos, filho do Sr. 0os6 daCosta Júnior, proprietário doGrande Hotel do Parque.O Sr. Alfredo ia a subir paraum carro americano, quando ca-liiu e foi colhido pela rodagem,ficando com ambas as pernasesmagadas e em perigo de vida.Aos seus gritos, o machinista
parou o vchiculo o os passagei-ros retiraram a victlma que foiconduzida ao hospital, ondo lhefoi logo amputada uma perna.E' já o quinto desastro quese dá no mesmo local.Na Só foram celebradas so-lemnes exequias commemorando
o primeiro anniversario do fal-
lecimento do Sr. D. Manuel Ba-
ptista da Cunha, que foi arco-bispo desta diocese.Ao centro do templo levanta-va-se um catafaleo, com as in-signias prelatlcias.Cantou-se o "o" nocturno" do
officlo de defuntos, seguindo-se"Iiaudes" e missa solemne, quefoi cantada pelo Revino. Viga-rio capitular e acompanhada avozes e orgam pelou aiumno.s doseminário, sendo 110 fim entoa-do o "Llbera-me".

Ao religioso acto assistiramas autoridades ecclesiastlcas,pro-fessores do seminário, parochose outros clérigos, bastantes se-nhoras,. educandos da Offlcinade S. Josò, etc.A Vllla do Conde foram osRevmos. Dr. João NepomucenoPimenta, Padre Luiz CJomes daSilva, abbade José do EgyptoVieira. Padre Manuel PereiraJúnior: Padre José Ribeiro Bra-ga. Padre Antonio Maria Per-nandes e Padre 'Manuel d'AguiarBarreiros, afim de tomarem par-te na homenagem que alli íoi
prestada Junto do jazigo do fi-nado Arcebispo de Braga Sr.D. Manuel Baptista da Cunha oâ memória deste prelado.

A's 10 horas foi celebradamissa, na -Matriz pelo Kevmo.Manuel Pereira Júnior, aconipa-njiado a vozès c orgam, estan-do o templo repleto de fieis.•Dos concelhos de Barcellos,Povoa, Kamallctio, Braga e Vlllado Conde reuniram-se alli 42ecclesiastlcos. No cemiterlo, jun-to do jazigo, foi entoado umresponso e depostos dous "bou-
quets".Reuniu a grande commls-sao promotora das tradiclonaesfestas sanjoanninas, que vão serlevadas a. ef.feito, com o maxl-mo esplendor, no proximo mezde Junho. Trocaram-se impres-sões sobro os trabalhos Jft ini-ciados e deliberou-se effcctuarnova reunião afim dc se resol-verem assumptos dc alta Im-portancia, tacs como : aprecia-ção das bases sobre que ha deassentar o programma das los-tas a realizar, eleiç&o do variascommissões para o desempenhode encargos relativos aos dlf-ferentes números do programma,etc. O chefe da secretaria doHospital de S. Marcos, Sr. Se-bastião Antunes da Silva Mon-teiro, informou os correspondeu-tes dos jornaes do seguintecaso. sobre que a policia iniciouas suas diligencias :Estevo alli em tratamento, emum quarto particular, AntonioRodrigues, de 43 annos, pedrel-ro, da freguezia de Santa .Lu-crecia, o qual retirou, por nftoencontrar melhoras, fallecendo
poucos dias depois.O Rodrigues era casado, masha cerca dc seis annos desappa-receu-lhe ft esposa, tendo sidobaldados os esforços feitos paraa encontrar c attrlbuindo o ma-rido a fuga da esposa a desar-ranjo mental.Agora, que o Rodrigues mor-reu, uma sua filha do 12 annosvclu declarar que sua mfte fftra Iassassinada pelo pae e que este

enterrara o cadáver no quintal,plantando no inesmo aitlo um»arvore,
Carrazeda de Anciães

¦ Kúl entregue ao poder Judicia,-Maria dou lieis, soltotra, Jorna-loira, 1'lllia du Kranoiíico iiohi •de lSngrucia Pereira, natural deSouzellos que jio sitio da Soriu.limito duquella localidade, an-duiuio a arrancar ulutituu puralevar para casa, dura (l luz uraacriança do sexo inasuulind, que,Hogundo se dl::, vivou apenas umfiuarto de hora, IJlUo ao escure,cer entcrral-a no udro da «JH*
pella.

Cintra
No hospital da Miserlcoraiadesta vllla. outrou para recebercurativo de um tiro do revólver

quo recebeu lio peito, Luiza Joa>
quina, viuva, moradora om Mon-tolavar, cm companhia do umasua filha, casada com Manuo)Josò Cooliio. canteiro.Contou cila que, acudlndo aunia altercayfto quo so deu entrottuu filha o o marido, este, cn-furecldo, puxou ®or um revólver,disparando contra ella, penetran-do a bala pola parte superior, di-
reitn. do peito esquerdo, o indo
aahir A parto Inferior, do ladoesquerdo.

Chamusca^
O cabreiro José Moedas a^sas

sinou á navalha José Oharnecacarroceiro, que deixou na misorlaviuva com quatro filhos monores.
O crlmo foi praticado proximo«lo largo da Republica, desta

villa.O criminoso, que tom mãos
procedentes, foi preso pw> J>(*pu-
lares, quando fugia.

Coimbra
Constando aos alumnos «u

IiVccu desta cidade quo o hr.
Dr. tíylvio 1'oliico havia, pedido
a exoneração dc reitor daquollo
estabelecimento do ensino, aban-
<íonaram as aulas c dirigiram-se
u Cõliliil, onde habita aquollfc
fuiicclonarlo, quo 6 ao mesmo
tompo uni dos mais dlstinctoa
professores; a quem pediram ipa-
ra desistir do sou proposito.O Sr. Dr. Sylvio declarou aos
seus alumnos quo ia satisfazer-
lhe» o seu desejo, ombora com
bastante sacrifício.Os estudantes vindo dalli, di-
rigiram-so» ao chefe do dJstricto,
pedindo-lhe para elle telegraphar
no ministro da instruccilo Pubü-
ca no sentido ile sustar o pç-lido
do reitor, Sr. Dr. Sylvio Pellioo.
Os professores, por sua vez, tam-
bem reforçaram o pedido. O br.
Dr. Sylvio tem exercido o cargo
rom .multa competencla o com a»
syiapathias <le todos.A' "porta forres.' da Uimor-
«idade foram affixados dous"plaoardáãí recordando que 110
dia -'3 ilo corrento passará o pri-nieiro anniversario do cont leto
entre populares e açadarnuos.
quo motivou a greve dc 11 ala»
em Coimbra, o encerramento da.
Universidade o os a«;t.os dc Direi-
to serem feitos cm l'i»boa-_

Uni desses (placards pai eco
ter alli estado pouco tempo; o
outro c escripto om latim ma-
carronlco". „._ informa o "Imparcial . to-
lha dos estudantes cathoiicos,
ter-se fundado aqui a "Associa-
ko dc defesa dos costumes chris-
trios" uue tem por fim. usar
sempre vestidos afogados. ev -
tando os deçotes; ev tar ahsoiu
tamente o "deixar correr no
porto c nas conversas, nao cn
trar om datisas exóticas "em as-
sistir a espectaculos immoraes,
nlo usar vestidos abertos ou de-
masladamciito »streitos; empro-
gar os esforsos para fluÇ °s
ribundos recebam os ultimos sa
cramentos: fundar uma blblio-
theCa de obras instruetivas o re-
creativas e a maior
c respeito nos actos religiosos.

Esta associação 6 constitui ia
só por damas.A policia judiciaria coTÍse-
euiu prender o ineorrlglvol Bat"-
no Paulo Barbosa c sua amante
Rosa da Conceição, depois de ter
averiguado Que tinham sido os
autores .do roubo de -que foi vi-
c ti ma o Sr. Josò das Neves Ma-
chado. „ «ollrlaUns selvagens quo a policia
nrocura descobrir apedrojaram em
uma destas ultimas noites as Ja-
nellas do gabinete do physlea da
faculdade de sciençias, ficando to-
dos os vidros partidos e, ainda ai
guns apparelhos do gabinete»

Coruche
Quando se banhava no rio Sor»

rala morreu afogado o menor l- e-
lippe Pimenta, do Montemôi, em-
iprogado do oonwnorcianto ifer.
Costa Lopes. A sua morte £ol
multo sentida.

Évora
Atipareceu enforcado em uma

arvore da estrada da clrouin-
vallttttâo, Junto ao cemitério, 1'rau-
cisco Branqulnho, do 26 annos,
filho de Antonio Braifquinlio ma-
tural e residente cm Reguengoa
de Monsaraz, que ha dias se a«lia-
va nesta cidade. — A guarda
fiscal, sob o conimando do tenen-
te «Sr. Claro, cercou o efitabele-
cimento de drogaria pertencente
ao Sr. Adriano Augusto Murteira,
da rua Ser.pa Pinto, e paBROU-lho
uma «rigorosa busca . approhe<n-
dendo-lhe oito armas de guerra,
dous frascos com polvora nespa-
nhola, com o sello daquella na-
çâo; H00 cartuchos embalados, uma
pistola, um punhal e um "box .
O Sr. Adriano, qilando soube qu®
lhe passaram a busca ao efltabele-
cimento, fugiu. Foi preso um
criado da drogaria, morador na
travessa da Fabrica da Cera.
onde também foi passada a bus-
ca, sem resultado. A todas est-as
¦diligencias assistiu o juiz de ¦paz,
Sr. Egas Muroiz Ribeiro. A .multa
a applicar devo ser superior a
3:000$.Foi citada judicialmente a
Camara Municipal, afim de pagar
a José da Rosa de-Gouveia o for-
neclmento dc palhas, feito em
1913. para o pelouro da limpeza.

Houve sessão extraordinária por
esto motivo; porém , com funda-
inento nos dizeres do Codlgo Ad-
mliilstrativo, vae ser convocada
extraordinariamente a Camara.

Não é só o Sr. Rosa dc Gouveia
que publicamente se queixa de
quo lhe não são pagos os fome-
cimcntos; outros fornecedores o
fazem e a quem a Camara deve,
com atrazos bem sensíveis.Tem causado sensação neste
meio a penhora effectuada (l Ir-
mandade de Nossa Senhora do Ro»
sario.Após a implantação do actual
régimen, foi nomeada uma com-
missão administrativa para S*-
rir os negoclos daquella Venera-
ve] Irmandade composta dos ei-
dadãos Luiz Sebastião de Sou-
za, Antonio Forro o Álvaro de
¦zevedo.Ao que ouvimos, estes ciaa-

dflvoB descuraram os assumptos
a seu cargo, referente» aquella
Veneravel Irmandade.Daqui resultou Que a Santa
Casa da Misericórdia, desta cidade
por falta dc cumprimento de le-
gados pios que não são cumpridos
desde 1911 mandou penhoraraquella Irmandade.Jíffectlvãmente effcctuou-se *
.penhora para pagamento da quan-tia de 2<4$71, custas e selios. ten.
do-se feitoaapprehensão de um tu
tulo de encargos de divida publj—oa, tres -por cento, do valor nom1«
nal do um conto, numero t«.299.

Kol nomeado depositário o Pr.
Ttobocho. actual thesoureiro da
Irmandade.Também foram penhoradas noBanco Alemtejo duas promisso-rias. pertencentes á Já referidaIrmandade.O menor de U» annos. An-tonio Cyprlano. desfechou casu-
nlmento um tiro de espingarda nacabeça de outro menor, AntonioJoaquim Costa, quando ambos seachavam brincando em uma co*ohelra. ao Buraco Ttaymundo, sen-do a morte in&tantanea.
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I tAR ¦ ¦¦¦•Vfll^lHrtl ITI i| Janeiro mio os p. (Jo 1(rn "match" da Aentmcao, ^ -yJ^H
I ill It IlLT(J|1D||| I I n U II de ifi onde so eneonlrarn M me- N,,r rtlKpuludo por urn "team for- ;
Uuft mtlnurULIIAnn u.o«.«.»«i*>~ . i%Zu#ysM^<B&»* til«***#% Para H. Paulo pttrtiu j«i ^on jlj0 U|timRrnente no rcferldo tor*

DE SPORTS ATHLET COS tztx.*: 
% *• 

i"" ijesN| 
~ 
¦UK. VI VII IV >www (;].pmfl, ,|Ut; p,.im(. nm ••or- J^on

Anviara «m Rfit.p.mhro nroximo r"'"K «**»w M"nti''' Bran®?' - cUmpo."Swiff- 1 7?flBlneia tiura o NoHe « para o »ui La sicca — Domoathenm —
Cesar — 0. Blcudo — Aloncar ;do pun:. _ j_ Pedr„ ! 'H

B' tempo de cuidar-fcc do asKum- xii0 nos pareco que a victoria f
nif. o desde loiro com criterio «e* peuda a favor rle«*te "icaro" rac»-pio e fKsfJt 10*0 q{Jli ollf; jogUfc contra o "era- ¦
gu.ro. tch" paulinta com a mf.BiM di»-

I.-, r. \i s A, gabe como pouic&o que este teve no Rio, i
.. ,,ncqi. qual. conin J ft. dieacmoB ha temcusta orgamzur. as piti»>.«i> P ftS1 poy na_0 gt nem podcrla scr, *

ma<rnente umu t'n">P( que tenha de mais vantajosa. dada a dealoca- -.j^H
,. . r,j i„.rcu flo Af/. '&° poHitiva e evidente de algun*(•.star fora do Iiio, rc clementos dos melhorea que o .

diflb: a f-i/uipc representara oitX'i- coinpGe.
Pr-.tli c • ik Knfirts <iue Entretanto, a luta entro asaJmcnte <> I»ra. *P duaa "6qulpeaH nio doixaria d«

nrlle ?e prativam: as responaaum- >sf;I. muito inovimentada, c nftt
dades 'Ho nor'.'into inormeii aos serla ccrtamenta com taolIWade M',,,,.. , ..... a non.a protendida mclhor
boipbrOH da T/. gl . ¦¦¦ •» • 1u- vlle rcpreeentao&o alcancarla a victo. '-3H
i-Mimil-.iH pot" obr sii'.'iio, dc um ri;i. Ln^^H

, .... :M#0 E' poii, noma, oplr.iao que a '-£¦
11,1,do voaijuct'' ¦'»«• ' p.ir.' '• A P de Sports Atliletlcos <J«vi
i, in 11 itil bal<iUdade <• do apola ae favoreocr a. Inioiailva doa Job»- i^lH .1 s,.. dorca i|u« Ihe ofticiaram. propor- ;Slufio.4; o.. 6 port III u . ' ,1 ciojiando-noa uma luta t&o inte '.;tH
iaul do Itio. s^jam - - I auio, r,..,i;anle quanto util. Trari. (iti

, ' 
,.• , ¦....,, ir. ,... ,j„ pari. »»•••«". e«t« logo a Krandc vanta- !»¦do K.'.- 'u s,m d- pa ten tear alnda uma ve» ,S0 assumpto d ppildfroso. • pre- 0 valor ,je nosao^ "players" so-

iv, «,.r bi'iii encam nbudo desde bretudo numa tal eventualidade,¦isa scr oem p1"" em que eil"s pu*nnm deviraf smj^M,.-o. por uma victoria, uuma lata qut ^>^91v 1,'irtiM serii "D1 uma aef^inda- .rrA para amhos collocada no t«1 . /.,,,v...i v«flu ok- terreno da l.onra sportlva «« . I -ifM
f-'ira no B!to. onde a cmb.tixada . pr0prl0 nomc. >JMm
fivii de resresao na (piinta ou sex- .Depols deste "match", cremoj 1,'M,sa sera

quantc ';9scratch" Mproximo Montra a

rac^o' . flconcor-cia para.ntc en-eahzado
a. Pradc <%|§de^ourOjj

mm

excellent# .'.4
,o. .ip^H

. Nelle scru discutida c rcs*»Hida t n»nii per»unta aos iuossos iei-tores 1
res — t'anuat^adores ji«; t»«rceirsi iiniS- 'if-an dos reguiamentos nuando terminara este anno »

^ro Promts'aos ires pri-| ¦. S'ntktu-:! •i.vrii1 * meiro de Marco 77, London Bar.
miro), classifi«.ado» 0 

Sr. Dt\ Bicardo Aldno. Presidente da Federaqao Argentina de Foot-Ball, qu. A directoria . wiso va 3uta. entre o campcao 3aet £ill
10.* prova — "A ltua — Ue- esteve de passagem no Rio. O conhectao sportsman, a bi.ido do paunsta ae ': H ,A ¦ 5 d„s Mtv]i sera offrawci-da ao ... ¦HI

^vorfipratWo^'Wtioo wncentri- Alcantara, em companllia de pessous de sua ramilia do Seereiai lO aa e V' 2^?ers""pa5nsta3 <1UC «mp»- 'veneeaor uma rica mcdaUa de' 
CO de if MM n.1- Tiro rapi- Argentina e sua seilhora e dos 0„, zeram'o quadro de Mro> |H

i: dTu.18m&n-^ amtf£ir directore j da Liga Metrupolitana de Sports Athleticos, que o foram a^sj a - ^

^^ ^ 
" 

 I outro canni'a>Vi 0 vo adiacte e ou tive t«upo de Wgg

FOLHETiM sz=:fjbb^ 1 
„ d.otnay §f^=:  

HifenHS 1bieo — disse a loura, undo. d^ 
Hoamffl'nins para^Ss ir collo- —Cem millioes. £ Conde e njfo-iwpedir os "esceUento jo- ^ ^ 

i Jttdias ggtao com dies cava-

R^i»ihcs! 

. a^pis£nw Rii,E^^Is^r40,iaovaoto" 9
c^r°nho 

que 
;ao 

ae,& 
uulI adrjrs°o ° ffiw«u - p— 1 ' iDevo la estar as novo, | Cartel. Anda do (tutomoNel. 0 pwjuen0 Vcr- niosamentc as bobijla. c una\a Aqmll,o 1 1 ' 

\ t-a^a nao c -muito "''I
mais tardar. • com um iihiiuffeur" vostido { 

» 
na^tao. os olieBjes eom dfaar mais de&- — Ja ia_toste 1 buiado... A ;/.|—Bern... Tens tempo do ma- como „m eossaco. _ Mas. o oab'esudo, so e®e confiado. . 1 asset < e roiiif. -tan. . •s^' • 

mobi- ¦ ^
tar a sede... Podes molliar as — E que mais ? Eu c quo nao d! t- eUe> 0 tumulto catisadp pela mes- Ntni «le>aion a m. - >;,o nota.te
gueilas durante uma ou duas ftquoi ainda achatado — di«* !L pailas-te-lha perada appari.;ao de Riri sere- _ En tambem .i« pas?oi de- llano - rboras. Julot, deitando jpelas nannas  Eilei non. front© do palaeio de Kotti— • i""u ^s« Hr»"tmnw

Que traz ahi, tia Miebon duas eolumnas de fumo. —EUo rospondeu-to Nao se otonpavam ja delle. Hiild... e mV«ria eapaz gl di- pwhende» que t P ,
Vermouth 6 a dr^a pre- _ Que nlals n Lembras-to do _ A(. me ,mtou n6ti,ias Reconmiecaram :«-¦¦ t-onversa- zcr.tc como hi por dentro. dj^rtls eseuipi- Mferida por este amor de hivi. patife do foarotb quo ;foi jausa , coes a me-.a vox durante as. Riri encolheu os-;bombros:: bon.to cotre rte ror as cs ,

E por ti tambem. mama. (]o tu panares seis Inezes na _ Oh'1'E tu que Uie disseste? quaes se lan?am em redor olha- _ Pensas'que tens muita gra- das... nada de eha\es nas por-
Sim, de tempos a tempos Santfi e Mini um mez em Saint _ qU(" passavas mcl,os nial. res funivos. afim de so ob.-ervar ,..l? Ouve... E' um rez-do-chao. tas-*- . , - . . :

nao me -motto medo... Lazaro muito obriu-ulo se os vianhos escutam o que se na ,.ua de Orleans. " • "
A tia Miobon enobeu os eopos _ ^ ^ ^ 

, U(n vermo ^Vdeg|t diz. Pa^i la pelas nove horas da *££><"** °U 880*
da respeitav^l eOTipauhia e pa- ^ uos ^ a rotirada. demo- _ Depots... Xao possiIjun- A cewjana tomon o habm«a1 manh;,_ 0 ..cbauffoa^ _ por- 

ta^a 
inelinando-se mais par»goti sera resmunga Undo a passagem entre duas n- tar que me convidasse a jan- aspeeto. sob o enotmo fn»o do. ^ fi!e tem urn "chauffeur".L]ie Rirf ajuntou*

. Sao os freguczes mais an- Ju,0p cn',- tm Siint Cloud mas do madeira... E depots ,ar... nao. Pelo eontrario... macacos aznes. destaeado em (U1C la? a> vezes de criado bar- ' 3 . , , <
da easa. . - E entao, cm Saint-Uoiul, vc|ho fez aisazalTa e os „,andou-mo passcar muito deli- fundo amarelio ao longo da> pa- ^udo-eom 0 cabello assim & gui. (• - La. depois das dez boras da ,
Nao lia tanto tempo, tia que tal ~ i agentes quo cbegaram... cadamente. redes. a (le ,.arljor de cafe artistico oj-noite. nao anda ninguem n.

ion... Ohio que ainda nao - bstas (:om ul°A > : Se mo lembra ! Fomos a pa- _ Emfinl. COmo pode aeoute- Kin. Nm, e -Inlot tinbam-se ri!a v0stido de eossaco-. "«•
rinta annos... tenho todos Ainda agoiayesteo .1 nhados como ratos na ratoeira. | semeli,ante bistoria chegado mats pis.aos^ntiof. 

¦ __ r de ter?a-feira - L o criado barbudo t
„„i f*m.• • pM' «»?';•• fc .i™, 3™x-» ¦ rJSSSSf- <t»»« 4. »-*T •»»»=°~ ¦ ap~ 

*
»„ A m-io« y.ri»a», -B ..«¦ - -1 » SZJJ&SjSrj 
J accrcsecnton- peros »«« eu que tinba ttdoo ama. e foi, mats tardc, eneontta- „ pupf.o de saias - Pois -tm... vae convcrsan- K mK> v6m a Paris. a queu 1{h. goUon lun goto- trabalho do embonacbal-o ape- do por paes nobre». * * , sarrateiramentl pa- do... E* muito "chic" qnando horas regr(.SsaTn a Saint-Cloud!

T N«f somos unba corn ca - 
_ Qh , ^ ,oa||s... Mas "as o precso... sen. uma gotta _ Depots... ^ 0 -en baicao. gma o auto amarelio... de «s- _ N.„;„.a antes dc ro,ia-aoi.c.

v" acioCU pagando-nos um demt-mc eonhu-te... " Com a mistura inglcza... filou. .^laV'e elle, e Td'td... - Entao. Kiri. dizes que eiie SC^^*UoS; 
0 tt,u „ !W.ua. \?m «««>«»•. Ha J

| mamfi. Subi, quasi a cor- Abre os luz.os, N.ni, e tu tam- ^ ^ Michon> rindo com „5o 0 negou. torn "arame" a valer. « 0 uu ma "u* «« ^ ^ *le , i
It avetiida de Saint-Ouen. e bem, mama, porque te interes- ?os(o _ Cetn milhoe> - munnurou - Olha. .lulot. eu nao lh« con- ••• man!,a. S

« secco do sede. sa-• - Vao ' _ Teve die a sorte de nao me Juft, com ar preoccupado. tot osmtlboes mas nap bavera -• Estava arranjando a c«sa _ Sim. mas o rez-do-chao d«- |gjn|razo tambem um para ti... —Bom, dize. , oantieas crn>. Ksso l onde Kan.za e (.o> eom a> .ianel,a> abeila>. ve cstar bem defertdidu, ben:
, fazer uma satide ao ten fi- - Ha la nm forriel, um cabo calm na^vl lho _ ^Nin;f mais chorudo> miltonarios de TT tulaneas-te-lbe uma olha- blindado. * .
que vem do Esercito... forriel. .|e de achat at... -I 

^ 
h . _ 0h ! Mesmo quo so tivesse Paris. Diz-se que tem tta Rus- della _ D,-iei tambem um olbar a. M

sontou-se a mesa de Julot - Por quo 1! s" q. zeres enoontntl-o, vacs metade. podia bem "marchnr"... «a mtnas e mtnas de prata e de - 1 udora... - >mo lamos en- porlas dc !aael!a... ^
> Nini — Ello aebata todos. dc.-de o oc qtiizercs en £ — liertnintoSJulot. se- diamantes. servtvo. ao pa^armos na rua — E entao;!
- Ainda llie nao di.^e quan- Coronel ale ao cantmem.. ser .>etmp J. . _ ^dndo'scmpre a Mia idea, nao - E e pae do peon^no catta- de Orleans, defronte do tal rcz- _ Septras sao, o que nao . .
copos paguei |>elo caminho. -Entao elle nao 6 como os _^d0°^el 

ne 6 Conde e ^onbestc mais nnda a sen respei- lha. do-cbao. ftnet one *> dwata- qacr dixer que se nao p«-
ia plla aehava que cu bebo outroft I ... «... n - - — Ob ! pcoueno c mo«lo de ta um cornao -u» sapat^ e « ne- nHID abnrd«»rcssa.<-om o BouiL J
iasiado c cortava'os vivcres. -g Pnme.ro logar. e filhp tem cem m lboes t0_I*T>o 

Sr. Conde ? - acabou Vallar. Esse Toto. que ^ vhama Uei-me ,, . •• «<«- lCLt,ni* f-

SS^'adTma^l^ue -"oSTI wplieou Nini com - Parncm. que afinal fica- Riri jovialmente. - Nao me, V^ili, e mais alto one eu. I Os ontros ,>assanim-me um pen- (Contuna). |.

no qual qllen fazem a propoítsde um "maich" de *ens*c»o, a
«í»r dlHpulftdo por um -team' for»
rnado dentre elle». conlra e"acratoh" pauliata, que Jogou no
ftio uItlmRrn«nte no referido tor»
nelo inter-ratadoal.O "toam" contra-acratch ch^4
aaaim drgantzaclo:itaohouO^ny •— I^uiz Alvei
O. Kuydlo — Campos Mello -

I.aSTC a — Demonthene» —
Cotar — O. Bicudo — Alencar— J. PedroSAo npi parece que a vlctorla
penda a favor deite "toam" mel-
mo que olle íogue contra o "era-
tch" pauliata com a me.Bma. di»-
poaiç&o que cate teve no Rio, /
qual. corno Jít diaaemoa ha tem
poy, não i, nem poderia ser. a
maia vantajoaa. dada a de«loca->;ko poaitiva e evidente dc aiguna
elementos doa meihorea que o
compõe.Entretanto, a lula entre a»
duas "équlpes" nâo deixaria d«
ser muito movimentada, e riâc
seria certamente com íacilidade
que a n08?a pretendida melhor
representação alcançaria a victo.

guindo sempre a >u;
soubeste mais nada i
ÍO .

— Do Sr. Conde
Riri jovialmente. -

.' : .• ' '

O tiro completa a educação

patriótica do 
"sportsman

Appello á mocidade e aos grêmios sportiYos

Um bellissimo gesto da Prefeitura que pre-

cisa ser correspondido; inaugura-se a Linha

Municipal de Tiro na Quinta da Boa Vista, onde

se fornecem gratuitamente armas e munições

aos sportsmen que desejarem exercitar-se no tiro de guerra
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ãiirpar

DE SPORTS ATHLETICOS

enviará em Setembro proximo

res cie «liu>«fl -- I'remlo« nos tres
primeiro» olflaailicados — Inacrí-
Piiltó J5$000, . „JT.* prova — "O Tiro — l'u-
zil Sííium It. li. — -'to metro»

Alvo liciirativo elyptlro coi|j
centrico d'* lií zonas n. 1 —* » ti#
roa oiu j)Ohíi;Ao facultativa ^ regu*
laineninr — I*ara "ftqtiipfw" de .i
atiradores, sendo um mostro» uni
lgrl»luma équipe de footballers brasileiros

a Buenos Airesn. T — Prêmio- i'j* "Oqu^pea
classiíicadoa em i.°. - ° «'•*
ífares luacripcflo 10$000 por"/Iquipo".

Com exee|M;Ao da 11." prova,
que serrt roa>li»ada no dia '10. todas
iih outras sel-o-ào no 1-.

O» prêmios constarão (!<• objo-
etos de arte e de utilidade, sendo
q^ie <ik (ia II.' prova serilo d'-pl«-
mas e medalhas de ouro. prata e
bronze de euuho pequeno respe« ti-
vãmente aus 1.*, o »j." logarcs.

¦w

IS IRCDlia Dl
rpft

O concurso Que hoje se vae iniciar

Abi estão a Su.sea u a Bélgica,1
abi esta o a Inglaterra u 03 Esta-
dos Unidos, nações todas om (jue
JS sporta s»; praticam em todas as
edaries e cm qu« jíi não se compro-
lende a educarão da juvoiiitude
eem os exercícios phjsieos, que
ppepu.ram indivíduos robustos e
Tortes I>ara toda» as lutas.

Em todas ellas, o cidadão em-
úryonario, recebe na escola a cul-
tura do corpo e do espirito, com o
tim de ser util il sua patria, á so-
ei otl a de e ú sua íamilia hauríndo
nas lições dos mestres e nos eonse-
jbos paternos o sentimento pátrio-
tico, que o torna ardeuie e dese.
joso de saber manejar o Cusií, a
arma que, no caso extremo, será
empregada para a defesa da bu.n-
deira que se acostumou a querer
2 a ninar.

Todats ellas contam em cada
filho um cidadilo valido, que obte-
ve no sport a fortaleza physica
a resistência organiea, bases da
sua vida na sociedade — e qu
tabe, no caso de guerra, defeuder
utilmeule a sua patria, iwrquo
aprendeu a atinar e é valente ali
rador.

Assim se faz pelo sport o mais
util cidadão.

O sport mau. que sabe maneja
um fnsil. ou o moço que eomplel:
a sua educação escolar e a sua
educação sportiva, tendo tido o
seu curso regular de tiro — eia
abi o mais util soldado.

O tiro <5 o sport mecânico que
completa e arremata a funeção
patriótica de todos os outros
sporls ph.vsicos.

for .patriotismo todo sportman
deve ser bom atirador.

13* á mocVlad»; do nosso paiz
que dedicamos este appello antes
de indicar-lhe o meio de O saitisfa-
zer. sem esforço, sem o menor dis-
peud'o.

Não nos referimos ao tiro que
pratica o soldado no quartel; não
nos referimos ao tiro exercitado
uos stuiids e que obriga o ukh;o
a aeceitar uma caderneta dc re-
gervista do Exercito; falíamos do
tiro como sport, que so pratica
por prazer que completa o sport-
um d e o toma npto a empunhar
jom segurança e alegria o fusil
:erto de que livremente pôde obc
3cce»r «1 voz do seu patr-otismo
quando este o impeli ir «o campo
da luta onde iperigar a honra do
Brasil.

Infelizmente a instituição das
Sociedades de Tiro nào correspon-
de agora As gratas illusões dc ou
trora e o problema que vimos de
esboçar, parece, vae ser resolvido
por uni velho amigo dos sports,
por um patriota que ama a rnoei
dade do seu paiz c delia tem reco
bido os preitos de sua estima e a
homenagens do seu respeito
Sr. Dr. Júlio Furtado — que cm
nome da Prefeitura, installou un

Quinta da Boa Vista uma Iinllia
de 'Kro Municipal, onde a moei-
dado dos nossos clubs <le sports
poderft exerci tar-se no tiro, sem o
menor dispendio, porque as armas

as munições serão fornecidas
ratuitamente.

liàtus foram as condições basi-
eas da iuslallaçSo da Linha Mu-
nieipal de Tiro na IJuinta da Hoa
Vista e <la sua entrega ao Tiro
Brasileiro federal (n. 1 da Con-
federação), que dirigiu a se;uiute
circular aos plubs siwi-tivos cujo
endereço conseguiu saber:

"Tiro Brasileiro Federal n. 7,
da Confederação, sede: Quartel
General do Exoi®o; polygouo do
Tiro-Quinta da,.Hoa Vista — ítio
de Janeiro.

Exmo. Sr. t'resi<lentc — Es-
tando fúncciouairío a nova Linha
Mu,nieipal de Tiro, entregue
guarda e diréçção de.-ta Sociedade'
dc Tiro. linha essa destinada uào
só A instrueç-ão de tino dos nossos
associados, como sobretudo dos so-
cios das associações sportivas do
Rio de Janeiro, tenho a honra de
commuuicnr-vos que, de accordo
com o compromisso ussuuvdo p^>r
esta Sociedade, os sócios do Club
sob vossa digna direecüo que dese-
jarem receber instruccões <le tiro,
serão considerados soeios do Tiro
u.
nos seja enviada uma relação no
minai desses soeios.

O Tiro n. 7 fornecerá gratuita-
mente armas c mumições para to-
dos os vossos associados que dese-
jarem praticar o tiro de guerra.

Contando com o vosso apoio, es-
peratnos que ooneorreres para que

maior numero possível dos-asso-
ciados do Club que dirigia possam
se trenar na Linha Municipal de
1'iro, no necessário e util sport mi-
litar, de modo a tornarem-se aptos
ã defesa da Pátria no dia (pie fo-
rein chaJnados ao cumprimento
desse dever civico."

a ser utilisada c que uma vez rea-
lizadii daria optimos resultados.

A PRIMEIRA PRQVA DA 
"TAÇA 

JÚLIO ft. ROGA"

A ASSIGfUTURA DE CONVENQOEb

((Prometto-lhe desde já que

os brasileiros terão em Buc-

nos Aires urna estadia cari-

Hoje o Tiro Urasilciro Federal
realiza no Polygono Municipal da
Quinta da Boa Vista uma interes-
santo serie de .provas que se vfio
prolongar de domingo ao dia 10 <lo
corrente.

O programma da festa é o sc-
guinle:

3.a prova — "Jornal do Com-
mereio" — Fuzil Maiizer lí. J».— 300 metros — Alvo ligurativo
elyptico coneentricô de 1- zonas
n. 2 v — 15 tiros nas tres posi-
cões regu.lamentares — Para ati-
radores mestres — iPremios aos
tres primeiiiis elassilicados —1 lu-
scr-pção 5$iXlO. * ,prova — "O raiz" — Fuzil
Mau zer II. B. — metros --
Alvo figurativo elyptico concentri-
co dc lw zonas u. o — 1H t'»ros nas
tres posições rapuíttinçntarès —
Para atiradores de 1." classe —
rreinios aos tres primeiros classi-
tirados — Iuüçripcao -1$000.

:j.» prova — "Gazeta de Noli-
cias" — PuziJ Manzer It. B. —¦JCK> metros — Alvo figurativo ely-
ptico conccutrico de *1-5 zonas nu-
mero 2 — 1") tiros nas tres posi-
cões regulamenta res — Para ati-
radores dc li." classe — Prêmios
aos tres primeiros classificados —
inseri peão o$000.•l.a prova — "A. Noite" — Fn-
zil Mauzer II. B. — -00 metros

f« ;..in.nHiit — Alvo figurativo elyptico con-,. uma vez. que oficialmente jcenlri<;(> de 12 ZOnas n. 3 - 15 ti-
ros nas t-res iposições regulamenta-
res — l'ara, atiradores íie teffléira 1
classe do Tiro n. 7 — Premos aos
tr«'.s primeiros classificados — ln- |
seripcâo -$000.

prova — "O Imparcial —
Fuzil Mauzer It. B. — 200 me-
t.ros — Alvo figu,rativo elyptico
couceutricô de 12 zonas n. 2 —
Tiro rapirlo — 15 tiros no tempo
máximo de 00" -r— 'Para atirado-
i*íís de classe — Prêmios aos tres
primeiros classificados — Inseri-
p<;flo 5$(XM).li.» prova — ".Tornai do BrasilRevólver ou pistola — ~>0 me-
tros — Alvo figurativo elyptico
<.ionceutrico de 12 zonas n. I. —

15 tiros —Para atiradores mes-
tres — Prêmios aos tres primeiros
classificados — InseiMKjào . >$000.

7." prova — Revólver ou pistola50 metros —- Alvo figurativo
elyptico eoncentrico <le 1- -zonas
n. 1 — 15 tiros — Para atirado-
res de-1." classe — Prêmios aos
tres primeiros classificados — In-
scripçào 4$U00.

8." prova — "X Tribuna" —
Revólver ou pistola — -5 metros

Alvo figurativo elyptico con-
centricô de 12 zonas n. 1 —lo ti-
ros — Para atiradores de segunda
classe — «Prêmios aos tres primei-
ros classificados — Inscripçiio rói a
D$000. , „0.* prova — "O Século — Re-
volver ou pistola — J15 metros
Alvo figurativo elyptico concentri-
co de 12 zonas n. 1 — 15 tiros —
Para atiradores de 3." classe do
Tiro n. 7 — Prêmios aos trespri-
meiros classificados — Inscnpçao
2 $000." 

10.*' prova — "A ltua" — Re-,
volver ou, pistola — 25 metros _
Alvo figurativo elyptico concentri-
co dc 12 zona» n. 1 — Tiro rapi-
do — 18 tiros no tempo máximo
de dous minutos — Para atirado-

ociedudu de Tiro ao vôo do
Rio de Janeiro" — Comquanto »tivesse marcado para domingo ul-
timo um «torneio extraordinar o d«;
tiro ao vôo, nào .ponde o mesmo
ser cffectuado por nào ter compa-

ido numero lesai de atiradores
concorrentes, conforme fóra esta-
líclecido.

Mesmo a»sim reinou muito eu-
thusüsino no "Stand", durante
toda a taide, sendo realizados os
a anunciados exercícios e escola de
tiro ao vôo, com a presença do
niuitoã» associados "novos" adeptos
que pela estréa ( de ci^r-se serão
uns tantos sérios competidores aos ^futuros torneios.iDistinguiram-se dentre os ve-
Ihos atiradores os Srs. Jorge da .,
Costa Uitcj Alberto Brasa, Car-i ciosa de que o Brasil e a .\rg'n-
loa Plácido. Oetavio da II. Miran- I traaf têm firmado officialmeute as
da, João F. Silva, e 110 numero : guag relarões internaeionaes .-por-<l'is "novos sao dignos de n«»ta os j
«.rsí A. Bittencourt KfHfo, F. l»l- Uv|J. ppr intermédio da comeu-
menta de Mello. Jo^P. Montene- c^o assignada nesta capitai a 0
gro Serra, A. V.eira Mendes, eoni j fj0 corrente, para estabelecimento

nhosa)) disse-nos o Sr. Pr.

Ricardo Aldáo, presidente
da Federação Argentina de

Football

Campeonato Sul A mericano

Janeiro sáo os principaes centros
de sport onde ae encontram o» me-
ihores elementos naciona es.

Para K. PatlJo partiu já bou-
tem officlo da L. M. S. A. a tra-
tor do aaaumpto.

Cremos que pelos prime ros cor-
reios seguirá Idêntica correspon-
dencia para o Norte e para o .Sul
do puiz.

B* tempo de cuidar->o do assum-
pio e derfo logo tom «riterio «e-
ga.ro.

Já a L. M. S. A. sabe como
custa organizar, ás pretísa* e pessi-
matuente uma i qui]" 'I'"' " "ha dp
f.star fóra do Rio, cerca de dez
dias: a ('/ui-pc representará offíci-
aJmente o Brasil e os sports que
nell| te praticam: as responsabili-
dades sáo portanto enorme'» aos
limnbros da I- M. S. A. que vae
aasumil-aa por obr Ração, de um
modo completa: «aree para isso
¦J. muita habilidade | do apoia de
iodof. |s sportmea do líraM1.. se-
jam do Rio, sejam dc S. l'auto,
do Hio Craode ou do Parã.

O assumpto c çònderoso. e pre-
¦isa ser bem encaminhado desde
UeO .

A partida será em uma segunda-
feira no Rio- onde a embaixada es-
turã de regresso na quinta ou sex-
ia da semana seguinte.

speci al idade o Sr. Bittencourt ! e regulamentação das relações tm-Filho, que sendo a primeira vez que 
atirava cm utond. tomou parte em j tre a Liga Metropolitana de bport>.
lima poiile empatando o primeiro A-thleticos do Brasil e a Federação
Jogar o levando o desempate até a
dista nu'a de 19 metros quando foi
vencido. 4 . }A's JS horas terminava a ' «oi-.
r<5eM de sport que a todos agradou ,
immenso. tendo sido verificado o jsatislaclorio exilo das Hç-ôes de
tiro que foram ahi dadas1, pois de- |
níiii ensejo a. que o numero de con- j«iurrentes aos proximos embates
fosse ...ugmeutado por mais 

^ fSitaU^ brasileiros e argeuti-

Argentina de Foot-ball.
Publica laurbem c já a informa-

cão de que egualmentc firmada foi
no mesmo dia a regulauieutação da
Taça. offerccida á instituição ar-
ge.n ti na pelo nosso grande am go
Sr. 'General Juüo A. Rwa, para

er disputada, anuualmente entre
atiradores. „ 1Domingo tprox mo serão efte-íjjos.
ctuados os 'torneios aivnunciados | j.y todo este um passo de alcance
pára o dia 5 e que polo ingjivo de , cxtra0|.,]inarl0t ,.ae a |,. M. -S. A.falta de coucurrentes inscnptos, i
deixou de ser cffectuado. jconsegue realizar com o app.uisq

Na ultima sessão de Dire*jtoria j decidido das ehancollarias do Bra-
foram aceeitos sócios da Sociedade .\ri-eutina. pelos seus mais
tonlo™bi£wcolirt ^llio^A'.' St"- . ^timos orgams c com_ os Bçms
gado «. José Oandido de qfbçios e o apffio dos eminentes d -
Araújo e Fernando p.-mcaitel de ; plomatas apolog-stas do interçam-
Mello. . ... I bio de amizades da juventude pe-Sahemfl» tue a Dirwctoriu esta .. s . .
organiza»*» os projectos de in- lossgpotts Svrs. Dis. >'• M. bouza
scripção para os proximos torneios . iDantas e Lucas Ayarragaray.
cm que serão disputados os .pre- j _\s àe^iações foram demora-
'"ios H|'-®!LWa I*C'te' I das e lentas, mas chegaram a bomBronze m Iioyaic .

termo, cujo primeiro resuftudo sc-
rá a ida a Bu<*nos Aires, em Se-
tcinbro próximo de uma équipe de
joot-ballcrs brasileiros, para dis-
putar a primeira prova ofiicial en-
tre as duas pátria.- e que vae ter
a honra de ser a primeira prova
da "Taça Julio A. íloea .

A convenção e a. regulamentação '
a que allmlimos, linnumm-se no
Rio. .*.iu a passagem do Sr. I»r.

F.

A Argentran está a esp-ra da
resposta do Brasil, fixando a data
da sensacional prova.

Es'a data precisa ser marcada
«:om urgência porque deliu d**pen-
de o Congresso Sul Americano que
ao mesmo tempo se vae reunir em
Bueno- Aires.

K' poia, nossa opinião que a
A. P. d<; Sports Athlcticoa devi
favore-.-er a iniciativa doa Joga-dores que lhe oficiaram, propor-cionando-noH uma luta tâo inte
resaante quanto util. Trará. df.
íd-.to, esto Jogo a Krandc vanta-
S,.m d- patentear ainda uma ve»
o valor de nossos "players". so-
bretudo numa tal eventualidade,
em qu»- ell^s pugnam devera*
por urna vlctorla. numa lata qut*crk para ambos collocada no"terreno da honra sportlva ai
próprio nome..Depois deste •"matei)", eremof
que muito menos escabrosa será
a missão da A . Pauliata. quante'a reorganização do -scratch"
paulista que em Agosto proximo
novamente encontrará contra a
representação carioca.«abemos que a Associação Pau-
lls!:i tomou c-ni consideração o
offi-io que alludimos. concor-
dando com elle providencia para
a realização do importante en-
contro que sera talvez reallzaao
no dlà S3 do • orrente.

O Dr. João dc A.l7n-ida. Prade
offereeeu onze medalhas de ouro^~At> < onítirida^ ao "lb+M

I! ,-ardo Aldúo, Presidente <L't
A. F.» acompanhado de sua se-
nhora e sua gentil íiJhu, que re-
gressavam da Europa pelo "AS-
•jantara".

O eiuini ate propulsor dos -port.-:
na Argentina teve estas palavras,
quando se referiu á disputa da
"Taça Julio Ií'>ca" e que dizem
bem da fidalguia. das festas c das
attenções com que será recebida e
distrahida em Buenos Aires, du-
raute a sua permanência, tt em-
baixada de sportmen brasileiros:
— "Prometto-lhe desde já que os
brasileiros terão em Bueno- Aires
uma estadia carinhosa .

A data certa da real saçao 1 «-e
certamen será lixada <\(- a < '>rrl' .
;io que nos consta com 'S. Paul".
Rio Grande do Sul e Pará, os Ls-

. tados do Brasil que com o Rio de

... jjuj Americano de
parece ".iiiia utopia e

liem pouco de facto, co-
s "sinceras"

- da America
tniL dipi *nia I a

eram as amizad
ações principa

dizer df
roso

internaci
es tra ngeiro,
das relaçõc
tivas.

Hoje. está porém•formada em êxito
trabalhos prestes i

O Congresso Sn
Foot-ball

apubcL-ia
jnaes spor-

i utopia traus-
brilhante dos
couciuirem-se.
Americano de
u:na. realidade

Setembro pr-ximo. quando se
! .sc reunir ém Buenos Aires. p"r

<)•¦• as ã«> da estadia da embaixada
brasileira -na metrópole platina.

Qual o fim des.-e C
de tantos outros, euj<
só (5Í-t'-m nas Ilib
commendadas V

d fim praiico é de effeii
media Ws: o seu alcance é
cen-ieiral : os seu> intuii
um

que serão conferidasvencedor. * •
A fommissã/> de informa/joWj

segundo ouvinios. tal vez apresent*
na próxima sessão do congelho o
sen parecer sobre o pro.jeeto de re-
^uiamentação do Cairapeonato Bra-
sileiro de Football.

Um gesto, dessa ordem, assim
nobre, «patriotico c nlevantado, pre-
cisa de ser respoudido pela nossa
mocidade dos sports.

H ao faltar assim, uma lembran-
ça nos ocçorre: não deveria a
I/iga Metro|K>litaun. de Sports
Athleticos, pelos seus ideaes, in-
teressar-sc i>elo assumpto e patro-
cinal-o ao êxito '!

Tanto tostava que sc interes-
sasse junto dos clubs que a consti-
tticm.

Não seria mesmo caso dc enten-
der-se com S. S. o luspector de
Mattas e Jardins e com a Socieda-
de n. 7. instituindo um campeona-
to para ser disputado annualmen-
te entre os seus clubs filiados ?

Ahi fica a lembrança, prompta

- ira-
trans-

são
ideai hriihantissimo dos sports

no continente meridional do novo
muado.

Nelle será discutida e res"lvida
a unificação dos regulamentos
sportivos das nações que no Con-
gre>»so tomarem parte.

Será firmada a regulamentação
do Campeonato Sul Americano de
Foot-ball. com a de*-crm: nação
datas para 1015 c do íocal
que. nesse mesmo anno talvez se
reunirá o Congresso.

t.ls convites para es>c Congresso
serão feitos ao Chile, ao l. ruguay
c ao Pararuay, pelo Brisii <• pela
Arsentina. reprêsenta los pela 1.1-
-n MetroiK>Íifeaiia (P-Sports Athle-

do Rio de Janeiro e pela
Fedoracíio Argentina de Foot-ball,
de Buenos Aires.

RIO — S. ÍAUI.0

(Está sendo an/.*-ocamente espera*
da a Temi lamentação do Camf-eo-
na: o de L.'i w Te n d i s do Rio de -Ta-.
oorro. qaô a cotnmiasão respectiva,
tenciona apresentar na próxima'«esaão do conselho, detormlnando
lo20 a abertura de inscripçÕes.

T" .ii dos mearbros da com missão^
Sr. Pr. Osivaddo Gomes, tem já

concluído, segu-ndo nos informou,
esse irabalho e dello será o rela.

. tor na comn:issão.
uíi-f-.soO E' dc esperar-se uma excelleflteregulamentação para esse certa-

men, 'pois tanto esse -ni^níbro, co*
mo os Sr?. B-rrto I»:as Pere.ra 4
Cláudio Sroax-t, que a completam,
sobre serean reputado» "tenti.s-
men". vão enriquece]-a de sab.a*
lições que só a pratica do julga*
«rae-n-to dc muitos torneios fome
cem.

resultados
i cões en-

preciso mais
^ foot-ballcrs

actividade dos
nas diligencias

O Sr. Dr. Ricardo Aldúo. Presidente da Federação Argentina Foot-BaH, q -
esteve de passagem no Rio. O Sonhccido sP?,W°?®^Pptlfto dâ Icaçâo

Alcantara. em coinpanDia de pessoas de sua família do Setieiauo aa Leca,ao
Argentina e sua senhora e do» síi ,

directoreí da Liga Metropolitana de Sports Athleticos, que o foram saúda,

E'
noss'-
•para os trenós. *-

O ítio que se acauffle: tem de
mandar no mcz proximo a S. Pau-
lo. uma cqi(ii>r. e no mez seguinte
uma outra a Buenos Aires.

Encontramos as seguintes linhas
cm um jornal dc S. Paulo:

\"Oi-1A("ÁO PAfUSTA DE"SRÒP.TS ATHLÉTIOOS — UM-MATCH" IXTEilE: rAN 1 E.
A directoria da. Associação

Pauüsta de wSports Athleticos re-
eebeu liontem um offlclç aos-players" paulistas que compu-
seram o quadro de reservas para
a disputa da taça Rio-b. Fauio,

Apresentamos hoje uma oppor»
t.nna pergunta aos nossos leitores:
quando terminará este anno o
(Campeonato de V oot-ball do Rio
de Janeiro '! ,Já ouvimos uma resposta: cm
meiados de Novembro.

CYCLISMO
O festival sportivo do Elo

Attletico Club
No proximo dia 14, rea!izar.M,-â

no Vclodromo o festival sports o
qua o R». Atibletico Club fará em
IvDefieio dos jK.brcs da X..ga da
Defesa Social.

O prosrrani-ma constará de tr?s
.provas de cvc-lífeUM. uni "raatch"
de box e uma prova de luta ro-
¦ma.na.

A direcção da pista está a car-
o*o do ••sportman" Sr. Ail">erjo
Mendes, servindo de juiz o Sr.
James Stowart.

N,, Rln A;blei co Cltub terão os
"sDortnien" e suas famílias ins-
tantes agradaveis, sendo o 'fest:-
vai abrilhantado por uma banda
de mus ca.¦Os ingressos estão á d^posçao
das pessoas caridosas, pois. como
dissemos acima, o produc-to rever-
terá em beneficio dos pobres des-
ta Capital. ,

Esses bilhetes, estão á venda a
rua da Carioca ns. S e 40. á rua
Senador Pomi-eu 296 o á rua Pr-
meiro de Mareo 77, London Bar.

* »
Xa lusa entre o ean-.peão Jaek

Mtirray e Dill. será offerecida ao
wncedor uma rica medalha, de
ouro.

FOLHETIM DO 
"JORNAL DO BRASIL" „9

PAUL BERTNAY

CRIANÇA MARIYR

quarta parte

Vasili Kaulza

RIRI

 Eli, lá, súcia dc zaragalci-
ros

cha-Calem-se... Voccs \ao
mar a curiosidade dos flics .

E tu—ordenou ella ao "amor
do filho — fecha a porta cm
vez do te quedares como um
somnambulo. „

A temível palavra tlic»
abaisou o diapasão dos cnthu-
siamos.

Uma voz mais clara disse en-
tão: _. .Boas tardes, Riri.
muito d© ver-to assiui t

E, acto continuo, uma
masculina disse:

Nini, ha uiuito tempo quo
isto dura... e acaba, dc certo,
por mo fazer "sangrar-te

Todavia, a voz era brtncalho-
na, porque a tia Micbon dizia:

—Não faças tal, Julat— Ha
d<68 ao dos quo vocês dão bom
exemplo na passagem Saiut-An-

Gosto

gc... São os freguezes mais an-
tigos dn casa.

Não ha tanto tempo, tia
Milhou... 01lle flue ainda Ui4°
fiz trinta filhos... teulio todos
os meus dentes... pode olhar,
nem um postiço, não c verdade,
Nini 1

Riri acercscentou:
Nós somos unha com cai*-

nc. Julot. c eu. o tu farias uma
linda acçiio pagando-uos um
copo, tnamã. Subi, quasi a cor-
ver. a avenida de Saint-Ouen, e
estou se eco do sêde.

Trazo também um para ti...
Vem fazer uma satide no teu li-
lho. que vem do Exercito...

E sentou-se á mesa de Julot
o de Nini.

Ainda lhe não di>se qttan-
tos copos paguei polo caminho.
Aliás ella achava que eu bebo
demasiado c cortava os viveres.

E' verdade quo sinto a cabeia
um bocadito iiesada, mas é aue

faz «iqui muito calor... 0 quo
eu queria era desabotoar a far-
da... , ,E' também uma verdade
quo tens uma gotta a mais no
bico — disse a loura, vindo.
A que horas recolhes 'I

Ao quartel 1
Supponho qne não será a

Charenton.Devo lá estar as nove, o
mais tardar.

—Bem... Tens teuipo do ma-
tar a sede... Podes molhar as
guellas durante uma ou duas
horas.

Que traz ahi, tia Micbon í
Vermouth é a "droga pre-

ferida por este amor de Riri.
E por ti também, matuã.
Sim, de tempos a tempos

uâo me -mctte medo...
A tia Micbon encheu os copos

da respeitável companhia e pa-
gou sem resmungar.

Julot enrolava uni cigarro.
E então, cm Saint-Cloiul,

que tal 1
Estás com tuna pressa

Ainda agora estão chegando re-
crutas o andamos num rodopio
uns atroz dos outros.

Os ajraloados são muito as-
peros 1

Riri soltou uni grito:
Oh ! Os ngaloados... Mas

deixa-me coutar-te...
Abre os luzios, Nini, e tu tauí-

bem, maniã, porque te interes-
sa... Vão vêr...

Bem, dize.
Ha lá um forriel, uui cabo

forriel... é de achatar...
Por quo ?
Ello achata todos, desde o

Coronel ale ao cantinciro.
Então elle não é como os

outroR 1
—Em primeiro logar. c filho

de um Conde.
Ora ! — replicou Nini com

desdém... Se é por isso qne el-
les achatam...

Espera um pouco: tem cem
milhões do fortuna...

Cem milhões ! Dizc-me ou-
do elle os metteí para eu ir vêr
se ficam alSuns para os ir collo-
car na Caixa Economica.

li tem uma habitação ca-
tita fia cidade, muito perto do
quartel. Anda <lo ;uitomo\cl,
coui um "chauffeur" vestido
como um eossaco.

E qne mais '? Eu c que não
fiquei ainda achatado — disse
Julot, deitando pelas narinas
duas eolumnas de fnmo.

Que mais '? Lcmbras-tò do
patife do garoto que ioi causa
do tu passarei seis mezes na
Santé e Nini um mcz em Saint
Lazaro 1

So me lembro ! Um vermo
que nos cortou a retirada, demo-
lindo a passagem entre duas ri-
mas de madeira... l| depois o
velho que fez. algazarra e os
agentes que chegaram...

Se mo lembra ! Fomos apa-
nhados eomo ratos na ratoeira.

Nunca me esquecerei.
E então eu... — excla-

mou Nini — eu que tinha tido o
trabalho de eniborraehal-o ape-
nas o preciso... sem uma gotta
a mais.

Com a mistura ingleza...
disso a tia -Miclion. rindo com
gosto.

Teve elle a sorte de não me
cahir nas unhas.

Pois bem, meu velho —
continuou Riri com ar trocista.
— ív- quizeros en«vinl ml-o,
ser servido ,iá.Ondo está olle .'

—E1 o forriel, que e Conde o
tem cem milhões.

Riri olhou-os um apôs outro,
Parecc-ma que afinal fica-

vam agora tão achatados eomo o
Coronel e o eantinc.ro.

Vamos — desembucliou Ni-
ui, encolhendo os hombroSi —
Não venhas impingir-nos cara-
petões.—Cem milhões, é Condo o
chama-se Vasili Kaulza.

Ora ! Naturalmente Riri
viu no quartel o typo que diz...
E pôde também ser que esse ty-
po se pareça com o pequeno ver-
mo em questão.Mas. ó cabeeudo, se eu te
digo que c elle.

Fallas-te-lhe 1
Falei.

—Elle respondeu-to ?
Até me perguntou noticias

da mamã.
Oh 1 E tu que lhe dissestel
Qite passavas menos mal.

muito obrigado.
E depois 1
Depois... Não posso n.r.tn-

tar que me convidasse a jau-
tar... não. Pelo contrario...
mandou-me passear muito deli-
cudamente.

Ernfiui. como pôde aconte-
ccr semelhante historia 7

Explicou em meia dúzia de
palavras... Trocaram-no no
atna. e foi. mais tarde, encontra-
do por pac-s nobres.

Depois...
Depois... boa nos te.. .des-

filou... Mas é elle, c Totó...
não o negou.

Cem milhões — murmurou
Julot. com ar preoccupado. —
São cantigas...

E Nini:
—¦ Oh ! Mesmo que só tivesse

podia bem "marchar"...
— perguntou Julot. se-

a >ua idêa, não
nada a sen respei-

velho, não me julgues tão idiota
que não procurasse saber mai>
alguma cousa.

Neste momento a tia Micbon.
tanto para obedecer ás exigen-
cias do seu mister, como par-s
não impedir os "excollentes jo-
vens que iam conversar sobre o.-
seus negociozinliofj voltou para
o balcão.

Dal li distribuía mais parcimo-
niosamente as bebidas o vigiava
os clientes com olbar mais des-
confiado.

0 tumulto causado pela ine.—
perada apparição de Riri sere-
nou.

São se occnpavam já delle.
Recommeçaram a> conversa-

çpes a meia voz durante as
qiiáes se lançam em redor olha-
res furtivos, afim de se observar
se os visinbos escutam o que se
diz.

A cervejaria tomou o habitual
aspecto, sob o enorme friso dos
macacos azues. destacado em
fundo amarello ao longo das pa-
redes.

Riri, Nini e Julot tinham-se
ch egado mais uns aos out ro?.

Encostado! á mesa. quasi to-
cando a? cabeças, falavam a
meia voz sobre "negocio.-" tal
qual provirá o papão de >aias
quo voltara surrateiramente pa-
ra o leu balcão.

Então. Riri. dizes que elle
tem "arame*' a valer.

Olha. Julot. eu não lhe con-
tei os milhões, mas não haverá
erro. Esse Conde Kaalza c dos
mais chorudos milionários de
Paris. Diz-se. que tem na Rus-
sia minas e minas de prata e dc
diamantes.

E é pae do pequeno cana-
lha. Oh ! pçqueno é tuotlo de

acabou fallar. F.ssc Totó. que se chama
Não me Vasili, c mais alto aue eu.

co adiante e eu tive tempo dc
olhar para dentro.

Como era. lá dentro_ ?
Uma e-pecie de saião, ga-

binete. ou como quizeres... Em-
tiui. c onde elles p>assam o tem-

. po que têm livre e onde os ca-
I maradas estão com elles

E o outro camarada
—Chama-se ^ ictor Langlois...

Não percebo bem... E por aca-
so que elle tem o nome do outro 1
0 que -ei c que é quasi tão rico
como o seu camarada.

Como sabes ís>o
Não 6 preci.-o srande cs-,  , . ,

peíteza Andam de meias em queàndo; quando nao vao todo,
tudo. e só na casa era quo mo-1 para o cate.
ram devem gastar bom diuhmro. | L esso ?aia,. .

Aquillo é que se chama luxo.
,lá lá fosí
Passei defronte.

Nini desatou a rir.
Eu também já passei de-

fronte do palacio de Koths-
child.. • e nao seria, capar, de di-
zer-te como c lá por dentro.

Riri encolheu os hombros::
Pensas que tens muita gra-

ça ? Ouve... E' um rez-do-chão.
na rua de Orléans.

Passei lá pelas nove horas da
manhã. 0 ,'cbauffeur,, — por-
que elle tem um "cbauffeur", i
que faz a> vezes de criado bar- 1
budo. com o cabêílo assim á gui-1
sa de cantor de café artístico e|
que anda vestido de cossaco.-..

Uma figura de terça-feira
gorda.l ma- não estamos agora
no Carnaval...

Pois sim... vae conversão-
do  E" muito "chie" quando¦_"uia o auto amarello... de ses-
senta cavallos.

Bem... e o teu mascara-
do...

Estava arranjando a casa
com as jancílas abertas.-

—E tu lanças-te-lhe uma olba-
delia.

Pudera... Como íamos em
serviço, ao passarmos na rua
de Orléans. defronte do tal rez-
do-cbão, fingi que -e me desata
ra um cordão do >apato e ehe-
guei-me ao passeio para o atar..
Os outros passaram-me um pou-

Admiravelment-e bem mo-
binado].. A casa não é muito
grande, mas que "chie" 1

Não notaste nada no mobi-
lia rio Alguns "bibelot-s"... Com-
prehendes que não tive tempo
para 'longas observações. L' m
bonito cofre de portas esculpi-
das... nada de chaves nas por-
tas...

Dir,e. Julot. esse cofre não
parece uma papelaria, ou secre-
tária '?

E, inelina.ndo-se mais par?
elle. Riri ajuntou:

• — Lá. depois das dez boras da
I noite, não anda ninguém n;
1 rua.

E o criado barbudo t
Quando traz os patrões a Pa-

ri> não pôde estát lá.
Nem elles também.

E quando vêm a Paris, a que
horas regressam a Saiat-C-loodf

Nunca antes de meia-noite,
[Hirquc têm lieenea. Ha noite'-
em que ficam cá e só voltam de
manliã.

Sim. mas o rez-do-chão d»-
ve estar bem defendido* bem
blindado. 1 j 

* 
.Deiiei também um olhar a»

portas da ianella...
E então ?
Seguras são. o que não

quer dizer que se não pof-
am abrir dijj.ressa.-com o BoufL

(Conimna),

1

1 gl emu
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Kr I ooneluulo o (apele. mas nao a incommoda- / | / / < Iff IVW / / \ dammar por ]0ngo tempo, diz-lhe:
vain porquo esperfvain tuie ella eumnris.w Pore fo,„„ —•— M I * / \ ...» , °» mcu 0II!'° amigo, nao tenho pre.; j o que promettera, ate que um dia. inespera- experiencia, Caoamba es- ~ 

 ' -— clsao cle empregados agora.
damenI e, depois de yinie amios de ausen- CI"even (com lettra disfarsada) uma carta para ^ segulda disse a Patureba que preeisava Logo aue tudn PRt.nv* prmnrfA ft rrrm(1r nrua' bI^| voltou da guerta e encontrou elle mesmo, assignada — "Conde da Louca fazer luna Vlaf?em a S. Paulo, afini do mesmo ,• . ,. . . I'1 ^-,-i^J ¦- rhTiP&ua mulber que u esperava sempre. Partida". arrumar as malas. tista sahiu simulaudo grandes preoucupaeoes. jS^^w" jK/ C->

| 
. 0 ?°r esfa raz^a® Penelope e ate hoje glori- r ^

Attenpao, amiguinhas! | 

|

¦I .'iin 
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P°,r ISS0 mesmo e que se costuma di- publicacao do ft)nciU'SO do ultimo DoKj „ * .... . . zer muita vez que varias eousas ha no mun- % niingo de Tulho ate n A\a Tr.i„ a - -
C0"p0n P»Ta trocar P°r bllhet« de do que, sendo muito simples de dizer-se, sao r 6 J ' 
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Hp trada, para meninas, neste cinema. comtudo, muito difficil de executar-se. Os lindos J)reniios ser" <<&& | I
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tin i nitin.^ ''- Brasil"61146 n° vestibuI°do "Jornafdo jjfflHf

Pra5a Tiradentes 50 ^ 

A 

Mmspo^eada deve ser enviada a 
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^Coupon para trocar por bilhetes de en- fT^" 110 e 112, 1 andar. \ g—,.
Vi trada, para meninas, neste cinema. A ll / ¦,S^"1 tr«. «-— .. .
II / VyV^JP K -j m bom c°stume norte americano 

^ 
O^Delegado manda vii- O Luiz a sua pre-

1 OS RflTOS E O GflTO XV / (A^
\r ii- sa 1/ "t[,lr^.: —Mas, entao esla louco?

I ^KtA!;5i&S ^ MW // "' J>. I res^"' 
m"s' "rvorM 6 ^ fl<" K|dfe.Tfc^^ate

Wl^ [/ I 22SE;?*=--!¦>:.temiam que o gato, o seu terrivfel iuimigo, ' f — / n,i0 rnJUf propnedad« alheia para I" II g I I ' "~^T
se 1an«}asse sobre elles, para os matar. Que_respeitem a jninha; J«=j=J= = ^

¦V' Mas tambem, se nao sahissem dos es- csS^ ' i Usar sempre do lingu-agem eorrenta; I im
B couderijos onde se alo.jaram, como baviam F.u. ru nan teuhn c j Cfijamba, o couhecido artista aiifi twntn tom ,1M,,. , j fc>er sempre I'^peitoso com as senho- JIVtL JV'H *•¦;; de nutrir-se os ratos, se elles e que baviam P-d™ i „ 1® 
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y ^ havJa ;. „ff.„rrr ,.r |hr. , m t M| « CaoambatranaborHn •, "as sal as de aula; 
nas.nem

¦c uhos „ " de alegi'ia ». Nao atirar papeis nos 'ard' WBSBBfB
K' . 

'Por isso, elles reuniram-sc cjd conselbo, Nos exames: blicos." ¦¦ s J 1 lns P«-
ii Para aebarem um meiode escapar das unhas — Voce sabe ler n escrevcr ? ConerftlSfiS rfft 

 ' E', com effeito, uma feliz id^a JUL fTTl law |
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15» ,AgQSt0' Ias e0m0 pcel'lente meio de incutir Mil ''-^.1
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» niu,t0 "ovo — E' muito simples, — conti- sei ler... 10 LINDOS BBINOUEDOS Para ter direito a estes Na Escola: !® gra^a; mandou cbamar o Luiz e deu-lli'e
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Logo que tudo estava proinpto, o grande ar-
tista sahiu simulando grandes preoccupações,

Attenção, amfguinhas!

m » " » " » 11 r T f n t 1 1 r t, M
CINEMA IRIS

Rua da Carioca 49 e 51
Emprcza Cruz Júnior

." m 1111111 n 111 n n i ]; 111 t ¦E a carta foi collocada na primeira caixa
do correio.

Coupon para trocar por bilhetes de en-
trada, para meninas, neste cinema.

j.! 11 1 I 1 11 1 1 I I I t t l I i i t i i i i i t n.;
~ CINEMA PARIS ;

Praça Tiradente* 50 .
*" Emprega Couto Pereira & C. ~
' nniiirnniirnnn:i:r:u^

Coupon para trocar por bilhetes de en-
trada, para meninas, neste cinema.

O Delegado manda vir o Luiz á sua pre-sença: 1
O senhor ameaçou de morte a 500 nes-soas 7 1
Sim.

—Mas, então está louco?Não, mas como sou obrigado a estudarmedicina de que não «rosto...

Nos exames:
Você sabe ler o escrever ?Ler não sei; sei escrever. Veja

isto que acabei de escrever.
Mas isto são simples rabiscos...

Que é que está escripto ahi 1,Eu já disse ao senhor que não
sei ler...

Coneursos do

João Paulino
PRÊMIOS:

10 WIS SBDIOOODOS Para ter direito a estes bellissimos
prêmios os amiguinbos devem remetteras soluções dos concursos que, aos Do-mingos serão publicados e juntar omaior numero de coupons que diaria-mente o "Jornal do Brasil" publicaránesta secção, especialmente para estesconcursos.

Os premioB serão conferidos aos

Reflexão de um estudante contem-
plana o um rio:

Feliz que és ! SSeJues o teu cursoscaix -ibauiloua.1' teu leito,.

I
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ASSOCI AÇÕES

0 

"Jornal 
do Brasil" abre um inquérito entre os homens

que mais serviços têm prestado ás associações

O que pensam e o que fazem em

relação ao seu progresso

vm;fle» huuh. II» que .dfipf-nujjlde de'»ua pratica « da opinião
do autoras notavols quo Mm "
umptiram. conclui» qu<- uh dose*
«la vacelna antl-gonococcia uo*
vern ser «levada» e * om oflpaço
grandt» de que o Inverno dwuío.
Entretanto concluo e«m ,o ,J'"„
Dnrior iiud "paia fWinular um
julgamento definitivo «obre a

Vfteclno-thoraiiianonoi.occíca pri.*- cjjrajr ..
cisamos de experiência* « obser- Publica Uom como
vac/mu clinicas, porque é na pra- , do í,onn«lho ntiponoi
tico quotidiana (|Ue daremos pr°* j afim íe armar a
curar a ''rllica pondiííada. das dados caparei) d
novidades tliftrapeutlcas", j s*Ja profissão

Usou em seguida da palavra o
Dr. Alelxo de VaBConcellou quedepois de felicitar (i seu culloHa ,entrou ria critica do «eu trabalho , posto, d
pedindo licença para. em ms/ft fie ' argumentadas

quer uo* uMtabvidCttnehtox exis* lorinuçútN* prtiitu-.ua pua
tentes. pode o Sr. presidente j m*a#uo U«> byuulca»;-i.a.
neja isso tornado nrn considera •
cão joffv*:«lo o nwsurnpto largodebato opinando a maioria pelarepressão desse •exercício 11 legal,contra o voto «io Br, RaguslnonarcolIOHAa^im. fo: propvsU ti nomeaçãode uma comml«!jQo i' • deve pro* JDlrer.jor da Saúde I

presidentede Knslnoassociação doimpedir quodentista en'?
lameada por quern quer que seja-
Foi approvadaDurante a discussão d ema pro-iv j'. vornrri vehement

Oi .A Caixa do Caridade 'oi funda-
d-a i?.\jf;iarnenn> para auxiliar os
port'Ugue«» pobres, que por do-
umja nocesb.tem repatrlar-se.U Sr. Iaiu AlVM Vieira'xXUli-¦ a qufc lae» caixa» furam fuiiJa-
da» para auxllar aquelles que |uc. csHitam e cita unia autoriza-.•ao que deu para a Caixa d«; t-a- ;
ildaue da Mouainho de Albuquer-

u

Todos sabom que luuumoras aa-
sooiacócB existem 110 Rio. Quam
toda a população ignora, todavia,
o iatenuo movimento o o grando
numero <le famílias quo por ellas
euo soccorridos.Entro assoeiaçocs,
somente boneficontes, ha 110 Bio
,lc Janeiro,sem exaggeraçao, paia
cima de 900. Umas vivendo doa
«eus rendimentos proprioa, ou-
tras das mensalidades dos seus
socios, outras ainda sómente da
caridade de todos.

São notáveis a abnegaçao,
amor, a rara dedicação do um
erupo de homens que, com um
desvele o dedicação altamouto
Hvinpatliicos e cheios do nobreza,
desenvolvem a sua actividado,
ató o sacrifício, para manter ca-
ses edifícios de caridade, que a
cada canto da eidado distribuem
equitativamente o obulo que vao
soccorrer o enfermo, a viuva, as
criancinhas orphams...

o "Jornal (1o Brasil", abrindo
hoje as suas columnas para um
inquérito que julga do grando
interesse, mostrando ao mesmo
tempo o numoro o o valor dessas
instituições dt caridade, presta
uma homenagem âquelles quo pe-
Ias asaociações tanto têm traba-
lhado.

Ninguém, como os que nellas
têm sorvido, como soeios o dire-
ctoros, nos podiam dar melhores
e mais ampla» informações.

Difficil so tornava o inquérito.
Era, todavia, preciso começar o,
naturalmeute, por aquelle que
em maior numoro do annoa e
mais numoro do associações teria
servido.

Difficil foi a escolha, porque
do grupo do homens a que acima
nos referimos, todos, sem exce-
pção, egual numoro de actos do
philantropia havia praticado.

Ao acaso, procurámos o Sr.Luiz
Alves Vioira, pois do outra fúr-
ma seria esse trabalho ponoso,
sem molitidrar os seus dedicados
companheiros de associação.

Feita a exposição do quo dose-
java o "Jornal do Brasil", o Sr.
Luiz Alves Vieira poz-se, muito
aniavelinonte, á nossa disposição.

Iniciamos o nosso inquérito
com a pergunta:Ha muitos aunos que presta
serviços ás nossas associações?' — Ha mais de 20 annoa que mò
tenho dedicado ás nossaa insti-
tuições do benofieoriéia, por so-
rem, na minha opinião, as quo
maiores beuoficios prestam, não
só aos seus consocios como a
grando quantidade de viuvaa;'or-
phama o indigentes.

Em quacs tem servido e ac-
tualmento de quantas é director
e socio í

Sirvo presentemonto em 26
e sou socio «lo mais de 50. Tenho
prestado sorviços,de aecordo com
a minha boa vontade, nos diver-
bos cargos da directoria, inclusi-
ve de Presidente, Secretario o
Theaouroiro, nas seguintes: Va-
milias Honestas, Filhos da Luzi-
tania, Saldanha da Gama, Cam-
pos Salles, 29 de julho, D. 1'odro
do Alcantara, Bethencourt da
Silva, Congresso dos Artistas
Portuguezes, União dos Varejis-
tas, Eeal D. Luiz I, Real Condo
do Mattosinhos o S. Cosmo do
Vallo, Real Centro da Colonia
Portuguoza, Luiz do Camões,
União o Beneficeucia, Mouzinho
do Albuquerque, Paiva Coucoiro
e muitas outras que Beria longo
enumerar.— Qual das associações do quo
faz parto julga a mais impor-
tanto ?—'E* um tanto difficil respon-
der, porque cada uma presta sor-
viços valiosos aos seus consocios
de accordo com os seus estatutos
e não mo é permittido, na quali-
dade de eooperador do bou pro-
gresso, salioutar esta ou aquella,

BOIENTIFICAS

porque, na minha opinião, todas,
som excepçüo, são dignas do
apoio doa sons consocios o dn
aympathia do nosso publico.—E quacs são «s vantagens
quo offerecem aos seus conso-
cios ?— Tudo quanto bc acha deter-
minado nos seus' estatutos, quevariam conforme as bases funda-

senta um grando beneficio de
propaganda, pela demonstração
quo faz dos serviços quo prestam
e que infelizmente são em parte
desconhecidos pelo publico, por-
quo, se os conhecesse, concorro •
ria om maior numero para o dus-
envolvimento de trio úteis insti-
tutos de philantropia, inscreveu-
do-se como socio, evitando assií/i

favor oi. 8r«.
um ponto, divergir das oplnl6e» • Áltx-tto Attaõ'-:no Oue'!«» Jf
iiolle expendlilas. , Mello <|in: proíUga.ram o a!t«n-

Tratando d,\ vacclno-therapla! tado apoiado-.-: no accordam oo
antl-Konococclcã Jul«a de rea*. ; Huprenwj Tri:.ur.al.
importância prntical-a «oo Os br» Gerln e P. BarciíLo»
bnwcH entabelecldaa por. BesrcJka | votaram ¦ onira a diHpo»:t;ao
Isto 6 fazer a vacomaç&o com o j projectovírus aenslblllsado corno se ap- , O Sr.
pllca hoje na febre typlK/de As j bro«

que paru o menino «Sr. .Salvador. |oiecrcaceuta «jue ki o pretendente :
rito uece«»ltaHiíe. nHo viria pairo-clonar tal podido.O Sr. Tbeaourelro diz que o
que ue pínsüa naa deunala a»»ocla«
ítei n4o dt:vo servir tlt (oitngAcha muito natural # o acredita
na»s* paiíavra» do r?r. Vieira, fna»
a nouteacflio df uma conunisaaode syndicancla para verificaçãoda nc-ce^sldadc do »r. .Salvador
n. 10 imporia üiiü ««.tióía-.úo ao
Tneaourelro e »ini ao conselho.Ainda Abre o asaumyio. loinfa»
mente discutem o» tóre. Preelden.h lh»íCreiario. que propOem

prealdcnte nomeou mem* j a quota de lOtOQü.
le^fia cornmlfiK&o. ot Sr». O ~r Manuel Joaquim

do ¦
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A assignatura de graça

varitaKeiiH desae moihodo -ào : Alberto Attad<»n:o. A Oucd^n de ; p^-h pede que aejam dadoa
confirmada» Mln vltro". onde , Mello e Oc.avio ICurlcio Álvaro rél»: r>.
iiôde mostrar a efllcacla de u:n po: rnareada ;;ova hOHSão para >j f>r. LuU At.ea ?.ej.a no
Kôro bacteriolytlco obtido com ; 0 dia do r>rox'.mo mex catando j mente uao ^ajia.auagormens vivo» acnaiblllsado» ao • inseripto-^* os Hr». Ra il A.rnaral.
envrx d« um aôro preparado com que diH«ertar.1 nobre "as var.ta-
gormens morto», que possuem (rena <• inconveniente-' d" brldge
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apenas propriedade» agKlutl-mantes notáveis, sçrn valor cura-
llvo.Prosegulu fazendo outra» con-
sídcraçOes sobre o valor da vac-
clno-therapla.Km seguida o Sr. Silva Arau.lo
(Paulo) felicitou o Sr. Alcixo
Vagconcelioa pela critica P°p."derada e perfeitamente sclentl-
fica, que este colloga ?vem c.e
fazer ao seu modesto trabalho
o que observou c ouviu na» «au»
vlxltos <! Vlaiçpns na Htiropí.

Pelo adiantado da hora o Sr.
Presidente levantou a sessü.0.

Compareceram o» Sr». |jrs.Wemeck Machado. Oliveira Mi)t- .
ta. Custodio Fernandes. Alvino do Lo_m>e<*ieir
A k ml ar, Crlsaluma Filho. Gusta-
vo Asmbrust. Plínio Marques,
Jullo Monteiro. Silva' Araújo

Paulo). Fellx Nogueira. Pedro
Magalhães. Guedo» de Mello." aul Carneiro. Carlos Novaes Fl-
llio, Teixeira Leito e Alelxo de
Vas "oncellos.

ASSOCIAÇÃO MEDICO-CinuiutCA DO mo UB JAJÍBIHO —
Presidiu a iicssão de (|ulnta-relra
ultima o Sr. Dr. Caetano da 311-
va, secretariado peloa Srs. Dr».
riamiro Magalhiea e Carlos Eei-
nande».No expediente foi unanlmemen

convenientesde SL'-!1<-" »• Sevcir.o da Silva
sobre "Kstu«>v comparativo de
diversos methodo» de tratamen-to de canae» radícular-»'.

BENEFICENTES

O "Jornal do Brasil", correspondendo á prtíereaci*
 . com que é distingnido pelo publico, a exemplo do qiu 14

I fez em 14 de Fevereiro do corrente anno, resolveu ermrluatMi u.ttf AsiiUMav'1'8 *- .
a« jiuiid,?ruí:úe3 do =r_. 3i gTandes e importantes prêmios para os seus asngnanxei.

Assim, pois, o "Jornal do Brasil" distribuirá:

anprovada uma moçlLo de soll-. '._j_ r-_ Tf. l.Vllv V/l.

Sr. Luiz Alves Vieira

mentaes. Umas limitam-se a con-
ceder auxílios transitórios aoa
seus consocios e auxílios paru
viagem, funeral o luto;

dos
--- ap

outras
estendem esses beneficios as viu-
vas, eoucedendo-lhes uma pensão
mensal; algumas não. esquecem
os orphams, porquo om determi-
nadaa occasiões distribuem por
elles obulos em dinheiro, vestun-
rios, otc. üovo aqui registrar,
com certo prazer, a creação de
dezenas de caixas de caridade,
quo de ha alguns aunos a esta
parto funccionam annoxas a di-
versas sociedades, para auxilia-
rem indiatinatamente orphams,
viuvaa e pessoas a ellas estra-
nhas. Os serviços que têm presta-
do são inestimáveis, como pôde
ser attestado por dezenas do in-
felizes quo das suas caixas têm
recebido auxílios nos momentos
mais afflictivos da existeucia.
Nessas occasiões ó quo os impre-
videntes notam o valor das nos-
sas sociodades e lamentam o es-
quccimonto em quo têm doixado
ficar instituições do grando mo-
recimonto, quo diapeudem * au-
nualmento centenas de contos de
réis.

Acha que a iniciativa do
"Jornal do Brasil" publicando o
extracto das sessões administra-
tivas das associaçõos possa tra-
zer vantagens para ellas?

Certamente, porque repre-

J aa conseqüências amargas
dias negros da existeucia.O "Jornal, do Brasil"
peila, afim de que o'seu serviço
seja comploto, para o valioso au-
xilio e boa vontade quer dos di-
rectores como dos respectivos
escripturarios. Pódo elle contar
com essa boa vontade?

O "Jornal do Brasil" pôde
contar com o auxilio franco e
loal, tanto dos diroctores como
dos seus auxiliaros, porque todos
têm o máximo interesso cm au-
xiliar uma propagauda que tanto
tem de útil quanto do eonvenion-
te, porque representa uni benefi-
eio prestado á liumauidade.Quan-
to a mim, garanto que, de todo o
coração, concorrerei para quo cs-
sn liella iniciativa seja coroada
do feliz êxito.

Despedinio-nos. Havíamos to-
mado já muito tempo ao Sr. Luiz
Alvos Vieira, quo tão gcntilmcn-
to nos atteudeu.

darledado ao Sr. Dr. Fellx No-
gueira por proposta do orador of-
fieliil da Aíiíoolaçao Sr. Dr. OU-
veira AbuI«i'.O Dr. Merbert de Vasconcellos
tratou em seguida de tres caso»
da aua clinica que capitulou como
ujastrim, observados todo# na zo-
na suburbana, chamando para es-
ses casos a attenijâo dos seus col-
lesraa.O Dr. Antidonlo Pamplona es-
tudou, logo apôs, o diagnostico dif-
ferenclal entre o alastrlm, a va-
rlola, a varlocella e a varloloide.O Dr. Caetano da Silva relatoutambém um caso multo semelhan-
te do 6ua clinica, fazendo referen-
cias (í cthlolosla e evolução dessi»
entidado mórbida.A acç&o da emetina sobre o ba-
qo dos Impaludados, foi objecto de
uma interessante communlcaçâoapresentada pelo Dr. Luiz de An-drade, quo promettou na próximasessão trazer a observação mlnu-dosa de um caso que teve, no quato emprego do chlorrhydrato deemetina produziu a redvic^ão consl-dcravel do.baqo de um impaludado.Observou esse doente em compa-uhla do Dr. A. Pamplona, i|U»
também fez considenujôes sobre o
assumpto.O Dr, Carlos Fernandes, refe-rlndo-se a verdadeiras surpresasem obstectrlcla, citou um facto em
que a Inserção central da placentaem uma prlmipara, accomméttldade fortíssima hemorrhagla, ao pardo todo um conjunto alarmante desymptomas, lhe fizeram, a elle *outros collegas, também chamado»,estabelecer um prognostico fata»
para a parturiente, quando dousdias dopols essa doente dá. á luzum féto morto, de cerca de -oito
mezes, nas melhores condições 'pos-
sivels, restabelecendo-tíô completa-mente ao cabo de poucos dias.Os Dr». Octavlo Pínt«, RenatoBaptista e Capanema de Souzatambém discutiram a questão, cl-tando casos Idênticos.O Dr. Antidonio Pamplona, e&-tuda largamente' a questão da in-sufficiencla supravenal^ discorrendocom erudlqào «obro o assumpto.O Dr. Carlos Fernandes acre-dita que o chloasma, tüo commumnas mulheres gravidas, também  corra por conta de uma lesão das ! >ro ,)()l. qUCreferidas capsulas supravenaes. ' • •

Cr:\'i !u» nxs.xKFicu.vrfs pai-VA (.-oucmiio — Presidiu a #es-»ao<línlia 1» docormiiH o Sr. LuizAlvt*j \'ieir.i. secretariado p^lo.sSrs. .'íouo d»? l*'rritüA- Lima e JoiloIludindo.
Após u ieitur» da acta. que foiappruvads, foi lido o expédii-nt

que constou vle uru
Joaquim Itibt1de Almeida, jufctwicando a suaausência e fie uni pedido de fune-rui de D. Maria (Augusta' Ferreira

por morte de seu marido r< um re-
querimento do Sr. .losí Monteiro
de Barros Sobrinho, pedindo a
suspensão de pagamento das saias
mensalidades, por t°r de ausentar
se desta Capital.A' commisfião de sy.ndícanciavão as propostas para .novos so-;
cios dos Srs.: «Luiz Joaquim Ba-;
ptista. lOuirenio Paulo de Oliveira. \Adolpho dos Sautos Reis. Alberto I
Bastí/g e Alíeres Oliveira Pa-
choco.'Na oitlem do dia o Sr. Freitas
Lima apresenta ao Conselho as
propostas com as competentes re-,
formas. No bom geral, o Sr. Pre- J
sidente chama a ntten(.-n«» dos |Srs. conselheiros para os annun- jolos publicados nos jornaes sobre |o julgamento dos 'fuaeraes ein
atruzo. A mesa corigratula-secom
o restabelecimento do Sr. Costei-
ras. que por sua vez agradece a
attentjão da commisbW) que varias
vezes íi foi visitar.

O Sr. Itódriiíiio do Almeida
com meu ta a feitura-, das projetase diz ser necessário remediar o
mal effeito provocado pelas pri-tniiivas, pois á caixa funerária
poucos soeiosdo-lhe ser isso devido ao deleito
das primeiras propostas, poucoexplicitas sobr^ o assumpto.

O Sr. Presidente explica o mo-
tivo de ter a caixa poucos sócios.
Diz que a principiocios do Ceii.iro .ha via

rjecre
tarso, que volta a triuur.â paraexplicar as sua» palavra*O Sr. Antonlo Lopes o a 'wO«:a
íalla do* abuHOS conscquenics ua
dádiva i)Ue laz-jm a» reierlüas
caixav e cita u:n caso occorriuo
com "elle proprto, »endo o soccor*
riflo um homem forte que vivia
pelo mísaio proo^aso de varias
associações sem
que dizia ter. necessidade

Posto a votos o pedido ^o sr.
Salvador. £ acceita a proposta do
Sr. 1." The toureiro, votando con-
tra tres dos .-ra conselheiros,
sendo concedidos 22JOOO r4is.

Corrida a eaccola em favor da
íwilierimíintn1 Caixa de C.iridadí D. Bctber' : Ouiinai-a..-.-, esta rendeu 1S$000.

O Sr. Pressente agradece a
! dadiva do Sr. José Gonçalves
I Ferraz «t sociedade de uma me-

dalna commemoratlva do 3 ' cen-
tenario da morte do patrono da jsociedade, agradecendo ainda a

; ftta dada pelo Sr. 1.' Secretario
! A. R. da Motta. encerrando-se
J logo ap6s a sessão.
I *SSOÒIACAO BAHIA.VA DE

BK\KFICK\CIA.— Em sessão do
conselho deliberativo denta asso-

: cia rio, realizada em 1 do corrente,I foram eleitos para compor a dl-
rectoria * commissão permanente,os seguintes Srs. :

T^resídente, Dr. Joâ'» Baptista de
Campos Tourlnho; Vlce-Preslden-
te. Iir. João Munlz Barretu de Ara-
rS.0v primeiro Secretario, Teocrlto
Jusé Siqueira Uma; eemiodo -Se-
cretàrlo. . Capitão Arllndo Costa
Bastos; Thesdurelro. Acylino P^u-
tino de Mattos; Blbliothecarlo, Ur.
PJu^lydes Alves Ferreira da Itocha.

Commissão descontas, os senho-
res: Eloy M. dos Santos Jacome,
A. Freitas de Vasconcellos e Ca-
pltã'i de Mar e Guerra, João Anto-
nlo da Costa Bastos.

Cora missão de syndlcancla: se-
nhores: Calixto Borges de Barros,

| Jos6 Fernandes de Oliveira e Ru-
ben Gonçalves Barata,

j Commissão hospitaleira. senho-
res: Dr». Deocleciano Doria, Af-
íonso Santos e Ant.onlo Franco
L/Jbo.

pertencem, pareceu- i Commissão de representação, se-i ..:-i í. ': nhores: Delfino Carlos de Sá, Arls-
tides Jorge Estrella, Manuel B.
Figueiredo Portugal e Dr. Frede-rico C. Costa Brito.

Prêmios de um conto de réis a to-

dos os assignantes de anno

cujo numero do respectivo recibo terminar pela CBN-
TENA final do numero ao qual couber o maior prêmio da
Loteria Federal de 18 de Julho do corrente anno.

A RESTITUIÇÃO DA IMPOBTANCIA DA AS8I-
GNATURA a todos os assignantes cujo numero do recibo
terminar pela DEZENA final do referido numero ao -ircal
couber o dito prêmio maior da alludida Loteria Federal
de 18 de Julho do corrente anno.

Esses prêmios só serão conferidos aos assignantes in-
dividuaes, cujas assignaturas terminarem a 30 de Junho
de 1915 e que pagarem a importancia da assignatura

ATE' 15 DE JULHO DO CORRENTE ANNO
Os assignantes actuaes cujas assignaturas terminarem

nos trimestres anteriores a 30 de Junho de 1915 poderão
habilitar-se até 15 de Julho, pagando a differença e só
então, pelo novo recibo, concorrerão ao certamen de Ju-
lho.

Além dos prêmios acima indicados terão ainda os assi
gnantes de anno direito ao seguinte:
1.» — O Mappa Geral do Brasil, , BOCAMBOLE, romance

nova edição corrigida e au- i de Ponson du Terrail:
gmentada, podendo ser çonsi- I volume — 1* parte — A
derado como o mappa mais j Herança Mysteriosa .
completo e exacto dos que ' 

gg," _ o.
existem actualniente; as edi- . —
ções anteriores foram .inteira- i
mente esgotadas, o que prova
de sobejo o grande successo!

ASSOCIACAO R. A* MBMORIA
lltre ns so- DE D. PEDRO »E AI.CA.VTAIIA

lesconEiança — Presidiu ultima sessão o
Sr. Antonio Joaíjuim Rodrigues

deixaram „„r isso. de entrar puraHln, o que fazem agora, depoi» ra e Itcynaid0 Caetano Henri-de verem a>» vantagens que. elia

parte —
O Club dos Valetes de
Copas 

III volume — 3.» e 4.'
obtida , | «Süf.TS&ra de Baccarat

I"V volume — 5.'

2*)00

3$00t

ile que a caixa não fosse avante:

No proximo domingo continua-
roínos com o nosso interessante
inquérito, ouvindo somnualmeute
a opinião do todos os quo têm
collaborailo nas associações como
directores o socios, registrando
com prazer todos os aeouteciinen-
tos associativos daqiicllcs que tão
dignamente trabalham pelo bem
geral.

ACADEMIA NACIONAL DE ME-
DICINA. — Presldoncla do Dr.
Olymplo Fonseca, aecrotarlos os
í)rs. Fernando Vaz e Honrlque
Duque.Estavam presentes ft sessão rea-
üliada quinta-feira ultima os Dn.
Aloysio de Castro, Azevedo Sodré,
AirmaJdo Quintolla, Pinto iPortelln,
ferreira da Silva, .1 uliano Morei-
ra, Vieim Souto, A Irar o Guima-
j'Ses, , Francisco Gitfoni, Vüconte
Werneck, Henrique.. Autrau, ' OU•
veira Motta, Domingos Nioboy,"Weitneck Machado,Isaac Wernecjc,
OBmilio Gomes, Neves Armond. Os-
waldo do Oliveira, OrlíJido Uan-
gel, Gurgel do Amaral, Eduardo
M ei reli cs e Neves da Rocha.

Na primeira parte <fos trília-
Mios, isto é, ma primeira sessilo,
procedeu-se íl eleição da nova ai-
reataria e para os cargos acade-
micos.

O Sr., professor Miguel Oouto
foi reeleito por unanimidade de
votos. , . ,Annunciando-sc a pleic«o ao Vir.
ce-rresidcnte, .o Sr. Dr. Olympio
da Fonseca declarou ter sido in-
r.umbido polo -Sp. General Ismael
da ltochn de conimunicar aoa seus
collegas não poder dlc acceitar a
sua reeleição, por "não poder com-
parecer fis sessões, cm virtude <wi
moléstia qiíé o levou ao leito, mui-
to embora seja lisonjoiro o sou es-
tudo actual.

Para o cargo de Vice-Presidento
apurou-se, em segundo escrutínio,
o seguinte resultado:Professor Aloysio de Castro, tu
votos: Dr. Jiitâano Moreira, cinco
votos e quutro cédulas cm branco.

Para Primeiro Secretario —
Dr. Fernando Vaz, IMi votos: Dr.
Oliveira Motta. um voto; Dr. Gar-
üeli de Almeida, um voto c Oous
votos eiu brnnco.Para secundo Secretario — Dr.
Henrique Duque, 22 votos; Dr.Oíwaldo de Oliveira, um voto:
Dr. Álvaro Guimarftcs, nm voto e
uui em branco..'Para oitidor — Professor Oscar
de Souza, 15 votos; Dr. Arnaldo
Quintella. dous votos: Dr. Oli-
veira Motta, tres votos: Dr. Vi-
eina Souto, 1: Dr. Isaac Werneck,um. c um em «branco.

Para liedoctores dos "Annaes

da Academia Nacional de Mediei-
na» — .Dr. Ferreira da Silva, 19
votos: Dp. Henrique Autran, 19;
iDr. Oswaído de Oliveira, dous;
Dr. Toledo Dodswortli, 5: Dr.
Garíield de Almeida, itres; Dr. Ju-
liano Moreira, um; Dr. Arnaldo
Quintella, tres; Dr. Azevedo So-
dré, um; Dr. Isaac Werneck, um;
Dr. Gurgel do Amaral, 1; JDv*Ekluardo Meirelles, 2: Dr. Júlio
Novaes, quatro; Dr. Vieira Sou-
to. uni; Dr. Pinto Portella, dous;
Dr. Neves Arinond, dous; Dr.
Domingos Niobey, um, e u-tn em
branco.

Como niio houvessem os mais vo-
todos Dr. Toledo Dodswórth e Dr.
.Túlio Novaes, proce;leii-se a novo
escrutínio com o seguinte resui-
ta<lo! _

Dr. Toledo Dodsworth. 12 vo-
tos: Dr. .Túlio Novaes, 11 votos;
um om branco e um que nao toi
apurado. ,. .•Pnocedou^o a novo escrutínio
para este resultado:

Dr. Toledo Dodsworth, 13 vo-
tos e Dr. .Túlio Novaes, sete votos.

Os rednetores dos "Annaes ,
eleitos, foram:

ques.Lida e approvada a acta da ses-
são anterior, foram lidos ocj officlo»
dos Srs. Lúcio Philomeno; aifrade-
cendo as attençõés da Directoria;
JOsé Maria da Costa e Victorino
Rodrigues Moreira, pedindo auxi-
lios. ~

Feita a collecta ean favor da cai-
xa D. Thereza Clirlatina, rendeu
2$700.

offerece.O Pr. Freitas Lima propõe a
elaboraçflo de uma circular <iuev
juntamente com algumas propôs-
tas, ser/l, pelo correio, distribuit|jt
aos sooio?.íParece-lhe ser effiçaz esslt pro-
pagauda e niio é, diz ainda, se
.eitfrc dous mil socios niio appa-
rece pelo m®8s uma nova pro-j
posta. Falia ainda sobre a reor-, família*1» HOXES-ganlsauüo das matrículas: serv® ,,.AS _ prea|dii a se-Vão de 6 dofeito com esmero e dedicação pele» j ,.orrente 0 gr Manuel Joaquimescripturario, para quem iietíc í çerqUeira, oue convidou para ae-
uma recompensa, de 20$C00. i uretarios os Srs.'~Al£rédo Rodri-

O Sr. Simão Fernandestle Cas- j çues de Almeida- e -Bernardo Go-
rro relembra a data de * de .Tu-1 mes de Almeida. -
112 im n., cidade de! Lidíl a acta- (lue fo1 approvâda,lho de 39U foram lidos requerimentos: oaOhaves, eon 1'ortnpil. se encon vlllva (Ic Manuel Augusto (Tetra rum as forras do l,a pi tao i ai\a , ^fenfionQa. Silvino de Almeida e
Coucoiro com as forcas republi-lgi,]Va 0 Joaquim Pereira Leite,
«%anas. Não. comiu«ntH como |ioh- • pedindo auxílios e beneflcencias.

Dous ou mais romances da i
Bibliotheca do "Jornal do Bra-1
sil", na importancia total de |SSOOO, aos assignantes de anuo. i

Toutinegra do Moinho,
romance' de Emilio Ri-
chebourg (S vois.). . .

Féras roínauce de Louis
Baussenard (3 vols.)

Miserável, romance de
Xavier de ilontepin (2
vols.)

Alma Damnada, romance
de M. Yogand. (4 vols.)

A Fortuna do Defunto,
romance de Paulo Ber-
tnay (2 vols.) ....

Álbum Alegre
O Espiritismo em Synthe-

se, de Frederico Jofrei
Desposados da Morte, ro-

manco do Visconde de
Arlincourt

Bussia Sangrenta, Johon
Foster Fraser

Carnaval de Paris, ro-
mance de Mery (1 vol.)

5$000
«000

Ü$000
48000

3$000
1$000

$500

. 1$000
«500

1$000

6.*
partes — Os cavalhei-
ros do luar e O testa-
mecto de Grão de Sal
volume — 7." parte —

Besurreiyão de Bocam-
bole

VI volume — S." parte—Ultima palavra de Bo-
cambole

VII volume — 9." o 10.*
partes — Misérias de
Londres e Bocambole

¦ na prisão
| VIII volume — 11.» e 12»

partes—A corda do en-
forcado e Maravilhas
do homem pardo . . .

Vinganças de sangile . .
Patifes, (2 vols.)

4$P0,

3$000

:$ooo

£$000

3$OQO

.".$000
2$000
3$U0C

annuabio illustbado
Anno de 1914 . .
Annos anteriores

2S00C
líOOO

tico a accao di patrono do Cen- \
Kstatntos não o I
approveita todas!itjrMias capsuias supravenaes. nprmith-m mu approveita toaasO Dr. Amadeu Fialho trata do penmuxm,, mas 1 ,u„so de uma doente que, Spfis uma j as occasiões que se Ibi o^crpcem

iretacrem uterina so anresentou para relembrai os t-eitos u >}'} ,sòWatlo,A; ri cs. .

cacuretapem uterina se apresentou I para ..
com plienotnenos do bradycardia. e heróicos do legendárioA cafeína administrada por via • que nas campanhas dhypodermlca foi de resultado tiullo. | ^anto elevou o nome de «Portugal.
No dia immedinto, tendo n doente \ i?.,1,^,1,..,» « data porq-ue maistomado uma Injocção (le adrenall-1 ^ ^ a c.1|)hao paivíi Cou-phenomenos desapparece- j ceiro mostrou ser o mesmo valo- >

roso soldado, o uksuio homem \ a-
lente e heróe. Pede que em
seja. exarada um voto de pezar
pelos quês «iliiram
Kite de Chaves

neta jle
mortos 110 com-1

de satisfação,

•na?
ramEntra em apreciação sobre o ca-so, e, recordando trechos de Josu»pergunta se a adrenalina, que é ca-paz de provocar contracyòes lie-teretropicaes de myocardo de anl-maes em experiencia, não seria I ^'1^ «,>hrevu»ram.também normalmente um comple- | iu>L ò' í ..'l »»"., ' •
mento dos centros quo regulam oi O br. Luiz al» uKl,„.1 g,l,i;c o mesmo assumpto. .abun-

, dantlo na mesma considerat;«ao d°
um caso que assistiu, estuda tam- j orador precedente <' ternnna oi-
bem o luisumpto. Keiido nue o Gàpitiio Paiva Cou-Compareceram á sessão os Drs. \ -ft:rn Lnlmente tem sabiio comCaetano da Silva, Antidonio Pam-1 °Élr0 le,linunc'
plona, Ramlro Magaliiàes, Hercula

Dr. Ferreira da Silva. Dr. Hen-
riquo Autrnn c Dr. Toledo Dods-
worth. , , , . _

Quando se ia proceder a eleição
nara Presidontes d» Seccões eutrou
na sala o Sr. professor Miguel
Couto, que. ao assumir a presideu-
cin. agnadcceu aos seus collegas a
sua grande c honrosa bondade, re-
elerendo-o para exercer tflo elevado
cargo, no qual. procuraria corres-
ponder ft distinção conferida.

O Sr. professor Miguel Oouto
assumiu a presidencia por entre
paliniis da assistência. *Proseguindo-se no serviço ciei-
toral. foram eleitos:

l'nra Presidente da Secçao de
Mr,i:<-inn. proftssor Antônio Aus-
treges'lo. ,, „ni Presidente dn Secçiio de
Cirurgia Geral. Dr. PmU) Por-

Para Presidente da Secçflo de
Mcslieiua Especialisada. Dr. k-nn-
Mo Gomes. .Para Presidente da SeccAo dc
Cirui^ia Especialisada, l rofessor
Abreu Fialho.Para Presidente da ScnmiHo de
Sciencias Appücadas á Medicina,
Dr. Osxvaldo Cruz.

Para Presidente da Secçao de
'Pharmacia, phaiuuaceutico Orlau
do Uaugel.

Como Secretario Geral c liie
souroíro eontintiam, respectiva
mente, os Srs. Dr. Olympio da
Fonseca e General César Diogo,
pois as eleições para esses cargos
silo por quatro annos.

Ao ser encerrada a sessão, o t>r
professor Aloysio de Castro, pede
!\ Mesa que faca eoustar du neta
os seus agradecimentos pela esco-
lha do sou nume para o cargo de
Vice-Pnesuleute da Academia.

Aberta nova sessílo ordinário
para. votaçflo do parecer sobre
memória a-presentada por Leduo
sobre "estudo das fôrmas nervosas
do impaludismo", foi o parecer ap
provado.Aberto o euveluppe, que conti
alia o nome do autor do trabalho,
verificou-se ser elle o do Dr. «loa
quim Moreira <?a Fonseca, quç
conquistou o prem.o Alvarenga
do Pliuihy, prêmio esse que seru
eníregue em sessiio especial mar-
cada para 14 do corrente.

SOCIEDAHE BB MEDICINA
E CIlUiHdA — Sob a preslden-
cia do Sr. Dr. Werneck Machado,
secretariado pelos fers.: WrB.
Plínio Marques e Gustavo Asm-
brust realizou-se terça
ultima a 14* sessio
desta assoclacie.Wda a acta que foi appro\ada
passou-se Ã leitura do expedi-
ente que constou de jornaes o
revistas de medicina e da esta-
tlstiea demograplio-sanltarla «a
Directoria Geral de Saúde Pu-
bllca. .Relembrando os serviços pres-
tados pelo artista Sr. Arnaldo
de Carvalho, â associação, o Di.
Oliveira Mottã propOe que a so-
cledade demonstre A família da-
quelle artista recentemente tal-
lecldp. o seu pezar por esse des-
enlace.Essa proposta foi unanime-
mente approvada.Na primeira parte da • ordem
do dia teve a palavra o Dr. Pau-
lo da Silva Araújo. paTa tratur
da Vacctno-therapia nas gono-eocclas. Lê um longo trabalho
em que, a par de considerações
outras, relata varias estatísticas
em que sobresahe. o modo eyi-
dente, as vantagens colhidas
lias mais diversas manifestações
patliologicas de origem bleno-
rrhaglca.Em seguida refere-se a obser-

no Pinheiro. Oliveira Aguiar, Mer-bert Vasconcellos, Luiz Andrade,Souza Carvalho, Capanema de Sou-zn, Campos da Pa/., Renato Ba-ptista, Sebastião Tamanqueira, Am»rico Baptista, Carlos Fernandes,Mario Plragibe, Amadeu Fialho,José Carneiro e Octavlo Pinto.Foram propostos socios da As-sooiaçfto Medlco-Clrurgica do Riode Janeiro os Drs. Pedro da CunhaRomunldo Borges, Joio José leCastro e Octavlo Eurico Álvaro.

O Sr.Presidente empossa, sem
mais formalidades, no carso de
conselheiro o Sr. João da Costa.

São acceitas as propostas parasoe'os dos Srs. José Tavares ue
Macedo e Ur. Eugênio Augusto
Alves Mergulhão.O Sr. Thesoureiro falia sobre
melhoramentos dos prédiossociedade á rua Co Senado e
stallação electrica.O conselho autoriza-o a fazer
as üespezas necessarias para tal
lini.

O Sr. Io Thesouretro regosija-
se com a entrada para o conse-
lho do Sr. João da Costa e tam-
bem se regosija com a presença
do "Jornal do Brasil" á sessão,

Vi<*int falia 1 fazendo inserir em acta um voto
de satisfação.O Sr. João da Costa agradece
a sua nomeação e as palavras a
elle dirigidas pelo .Sr. 1* The-
soureiro.O Sr.-Simão Fernandes de Cas
tro Justifica a sua auseiu-ia na

iK uUi,„i1Uu ....  , t sessão passada. -
lor;,a ter a associação tal p0r ultimo o Sr. Prado .iu-o 11 nior congratula-se também com

' a presença do "Jornal do Brasil
e rede para que antes de ser
encerrada a sessão, seja dada
pelos presentes uma salva de
palmas, o que é feito, agradecen-
do o nosso companheiro.

Km seguida fot encerrada a
sessão.

Os assignantes de seis mezes terão direito a escolher
na lista acima indicada, livros ate o vaiar de CINCO MIL
RÉIS. (C. 16.373

, tremulou
ceiro
prir o juramento que
deira queé uma
patrono.

Corrida a sacca para
de orphams. esta rendeu
B' em seguida
são.

ÍÍA á lia 11-
mi África

encerrada
a caixa
ÍIÇOOO.

SAL-

feiraordlnarla

ASSOCIAÇÃO CENTRAL BHA-SILEIRA DE CIRURGIÕES |)K\.TISTA8.— Sob a presidencia doprofessor Sr. Frederico Eyer.realizou-se na semana últimauma reunião a que compareceramos Srs. M. dos Santos Nogueira,Abílio Ribeiro, Alfredo Cledenen.Raul Amaral. Severino da Silva.Américo Figueiredo, RagusinoBarcellos, Roberto Etchebarne,Alberto Attademo. Ernesto deOliveira o Silva. Octavlo EuricioÁlvaro, Agenor Guedes de Mello,Francisco Duarte Silva. AntonioPires Júnior. Joáé Fernandes daCosta. José Miguel Fernandes.José de Calasan» Silva Filho.Antonio Gerin e Frederico Eyer.Aberta a sessão serviu comoSecretario, á. falta dos effectlvos.o Sr. Severino da Silva.Após a leitura da acta. que foiapprovada. procedeu-se â. leiturado expediente que constou deuma carta cm que o professorJung.de Berlim, agradece o titulodo socio correspondente paratoda a Allemanha; é lido depoisum officlo do Sr. lc Secretariosolioltando 30 dias de licença.São remettldas ã commissãodo syndlcancla sete propostas donovos sócios. E* lida uma cartado Sr. DDlrector da Escola Livrede Odontologia, agradecendo aremessa de uma collecção do"Boletim Odontologico". orgamofficlal do. Associação.O professor Frederico Eyer
propoz para que em acta se Insiraum voto de pezar pelo falleei-monto do Dr. José Rodrigues
Pacheco e que é approvado.Passando ã parte social, é pro-posto pelo Sr. Severino da Silva
um projecto. sobre a maneira de
serem authentlcados os debates dja
parte sclentlflca. que é* appro-vado depois do discussão entre
o autor e os Srs. G. de Mello.
R. Barcellos e Roberto E^jlie-barne.Pede a palavra o Sr. Ai Geriu,
thesoureiro. para apresentar suas
contas, que egrualmente foram
approvadas. propondo o Sr. R.
Etchebarne um voto de louvor
ao mesmo.Devido ao adiantado da hora.
o Sr. R. Amaral, socio inscripto
na parte scientlfica. deixa de
apresentar seu trabalho.

Tendo a associação conheci-
mento de exercerem a profissãoindivíduos que não sendo díplo-
mados afirmam sel-o por qual-

Joa-como
S. M. A' MEMOHIA DE

nAKHA 1>A Cí AM Ai -- ¦
presidencia do St'.\ Manuel
iiuim Cerquelra. que teve^
secretários os Srs Fnuieljv-O Ho-
ti e L,ulz de Almeida Coelho, r-a
lizou-se a primeira sessão ^dmi
nlstratlva do corrente mei

Depois da leitura da acta. oue
foi approvada. foi lide, um reciue-
rlniento do -Sr. Joaquim|teirelra
Cirtieiro, pedindo benetiv-tncui.

Ò Sr Presidente falia «obre a
personalidade do Almirante - al
íhnha da Cama, relembrando o
seu passamento cujo annlvers.

•fe e Ktí
el ra e g ira 1 m e n t e j u s 11 f»c a a a a
sencla do Sr. João da HoohaLo-mesmo senhor onas-

diversas
CENTRO ACADÊMICO '"'I t *

SveV _ Reuniu-se, no dia
,1o correntèi; em sua síde. com

a presidência do
Sobrinho, o t^«Qlfs0e verificado

cie vinte e cinco so-

suaSr. MendonçaAcadêmico
Fluminensea presençacios- .Lida a acta na sessão anterior,ontestaçãofoi approvada sem l°n,V \%r' .Vni *eguida passou o Sr. I rest-
dente a deliberar sobre dlversos as-
«»minto< inclusive inoumeras ,pro-
n«v-ia-< Vie novos socios, que f°ram

nomeou em seguldaapprovadas
«es, por«eu lar augmentndo com
cimento de um fllhlnho e ped
nue seia exarado em acta um
voto de satisfação por esse nioti-
vo

Corrida a casa para a caixa
de caridade, esia rendeu a quan-
lia do 1S500. sendo apôs encerra-
da a sessão.

i««(iriACÃOiimTiGt ra v uE
UÊNEFICEMIIA MK.MOIUV A
I-UIZ DE CAMÕES. — I residiu
a sessio a 7 do corrente o br.
Simão Fernandes de Castro, ten-
,lo como secretários os ms a.
R. da Motta e Antonio Lopes da
Cosia.

Depois da leitura da acla. qü|
é approvada sem discussão, o br.
1.* Secretario passa A leitura do
expediente, que constou dos re-
querlmentos do Sr. Antônio l'ti
relra Salvador, solicitando um
auxilio pela Caixa D.Lsther Gui-
ma rã es, para se repatriar, e de
D. Rosa Costa, pedindo o que lhe
cabe en» virtud-e da morte uo ^eucompanheiro si»clo da associação.
12" proposto para socio o Sr. Jo-
sé Teixeira de Macedo.Terminado o expediente, o br.
Presidente -põe em discussão
pedido do Sr. Antonio 1- errei ra
balvwdor.Falia sobre elle o br. Antônio
Fernandes, condemnando taes pe
(lidos A Caixa e acha que aberto

o precedente, ttar-se-ao conse-
quentemente os abusos. Desde
que o pedido não venha, como
este sob a responsabilidade d
algum Director. vota contra.

O Sr. José Alves coelho vot
contra. .O br. Luiz Alves \ ieira é a
favor «lo pedido. ,O Sr. Nlcolão Guimarães. I.
Thesoureiro. oropJe que se sa-
tisíaía o pedido, depois das in-

èaan^do ^ q-b^^sj;

Foram todos applaudldos por lon-
gas salvas de palmas.Não havendo mais naua a >er

I Bçatado, o Sr. Pres:dente deu p-rda I encerrada a seasão.;n-
SOC1ED A I>K VMAO «COM-

MERCIAI. ÜOS VAllEJISTAS
SECCOS E JIOUIABOS.—sob a
presidência do Sr. José Alves
Machado, que teve como secreta-
rio-s os Srs. Luiz Alves A leira e
José Luclano Corrêa Amaral ,
realizou-se no Jia 6 do corrente,
ãs 13 Vj horas a primeira .s.es-
são de" directoria e conselho do
corrente mez.

L,ida a acta, que foi approva-
da passou-se i leitura do expe-
d lente, que constou de um re-
querimento do Sr. Hercults
Rlcca. de cujo tefir sómente o
Sr Procurador pôde tomar co-
nhecimento, por ter da . direção-
ria os poderes necessax os pata
deliberar. ,O Sr. Presidente 1£ um despa-
cho publicado lia dias Sobre as
aguas sauitariasí em que íoi
condemnado â busca e aPPr<:"
hensão um fabricante- clandesti-
no das mesmas aguas

Nio sabe explicar i
demnadas são todas
que não pertençam a lirma
greto Todavia previne ao» bis.
associados. , ,O Sr. Alfredo Antonio Gestal
falia "sobre o mesmo assumpto e
justifica a sua ausência nas ses-
sões passada--.\inda sobre o mesmo assum-
Ptõ falia o Sr 1- Tliesourelro
Domingos Antunes \ ielra e diz
que havia já previsto na sessão
pas«ada o caso da apprenensão
5a« referidas aguas sanltarias e
depois de varias considerações,
propõe quo seja nomeada uma
comm-ssão quo se entenda com
o< fabricantes de acuas sanita.-
r;as que tenham autorização
piira circular na praça, evitando
deste modo futuros

da sociedade, para os amigos da
directoria. para a imprensa, atiro
de solicitar o amparo a que a
classe dos varejistas tem -di-
reito. E" necessário, continua c
orador, combater quanto antes
por meios legaes. o referido im-
posto que é exagerado.O Sr. Thesoureiro. fallando
sobre o assumpto. diz que o
commercio está demasiado so-
brecarregado para agüentar no-
vos impostos.Para a Assistens.a Municipal,
para a Liga contra a Tuberculo-
se dá o commercio a sua quota,fóra ainda as necessárias licen-
ças e impostos.O paiz precisa, é certo mas se
augmento tem dc se fazer, quese faça proporcionalmente por
tolos.A sociedade devo agir e pro-
por para que a directoria faça
por sua vez o que fôr possível.O Sr. Gestal diz que a soeie-
datlg deve agir para a annulla--. Itriníitlf n

ie as con-as aguas

desgostos
Secretario commcn-oc ft.ifi i tanoo um» proposta feita por

lo Bnracho, enaltecendo as qua | J(j. pre5t,ntcf diz qns a res-
lld.ides do novo socio. j , nilJa nUsou da palavra
condiatV umas propostas feitas por
alffttn» associados, solicitando d
Presidente e dos socios todo - —
forco para que se
raria' <le Xi
"«AM' 

Íc'^0

es-
realize com o

festa litt

Nelsonao Sr.
por que

Pinheiro de
Presidente vetua para pri

fosse nomeada uma com-
nllesàò para introduzir no rwint'
o novo socio Sr. Oswaldo wlHa,
nendêmico de direito, proposta esta.tannnuencia

cão" do referido imposto.
A medida aventada pelo ora-

dor que o antecedeu, tem a iua
razão de ser. Pedir aos jornaese aos representantes da nação
a annullação desse imposto.

A sociedade não deve esque-
=e. i cer-sc da defesa dos interesses

de seus associados. Acha que o
esforço da sociedade não tem
estado á sua altura, porque va-
rias tentativas ella tem feito
sem os devidos resultados. Acha
que a sociedade não tem sabido
satisfazer o prestigio da sua re-
presentação. Não tem tomado,
como deve. o patrocínio de cau-
sas. defendendo os Interesses
collectlvos da classe.Como não fosse feita propostasobre o assumpto, o Sr. Presi-
dente declara esgotada a dis-
cussão. .. ,O Sr. Secretario dirige
phrases gentis ao nosso compa-
nheiro presente á *»essão e pede! para que em acta couste um vo-
to de satisfação pela sua pre-sença á sessão-O Sr. Bernardo Rodrigues de
Souza agradece os cuidados queà sociedade teve durante a sua
moléstia. —O Sr. Cerquelra responde ao
agradecimento. regosijando-«€com o seu restabelecimento.Nada mais havendo a tratar o
Sr. Presidente encerra a sessão,
agradecendo o comparecimentodos presentes.

acadêmico de
quo foi acceita
dos presentes.

Nomeada a commissão composta i
dos Acadêmicos Srs. Nelson Pinhei-
ro de Andrade. Álvaro Soares c
Alfredo Baracho, foi o novo socio
recebido com estrondosas salvas de
palmas, fallando nesta occaslüo o
acadêmico Sr. Alfredo Baracho.
que trocou a btographia do s-r. Os-
waldo SilvaFatiou ainda o acadêmico Sr.
Nelson Pinheiro de Andrade, que.
niio sft na qualidade de secretario
daquelle centro, mas de socio que é,
confirmando as palavras do orador
que lhe antecedeu. propoz. em
seguida, quo o novo socio tomasse
parte nos discursos a realirarem-se
por oecaslão da festa 1'tteruria da
quelle centro.O Sr. Oswaldo Silva agradeceu

palavras dos collegas que o pre-cederam na tribuna, dizendo quo
elle orador estaria em qualqueremergência prompto. com o concur-
so dos seus humildes esforços paratrabalhar pelo alevantaraento da-
quelle centro, que sO poderá honrar
a mocldade acadêmica fluminense.

deve ser publicado. varejistas, por-
que acha que essa publicação
importaria cm um reclame ás
referidas açuas.Diz que se deve indagar quacs
as patentes de aguas que podemser vendidasConcorda com a proposta ao
Sr I" Thesoureiro. | CENTRO VMAO n«»S PROO Sr. José Le te Machado la- pribtarIOS DE HOT131S Ementa a parcialidade ua ici ao ASXEXAS. — Resumocontrafaecão de marcas, «xaÇ»- I <fa ,""ctn ^ Fess&o da commissãomente pela administrativa do Centro UnlB.Ocrescente negociante poder d0. proprietários d» hotéis e«"Parar o falso do \ertadeiro. pj H j, Ann(Xag_ Teailiada em *graças á habilidade dos falsifica- J de juiho de 1914.

A's 13 horas prementes o» mem-
bros da Commissão administratl-va. foi aberta a sessão e lida a

anterior que foi

dores.Acha que a sociedade deve pro-curar os fabricantes e saber ao .certo em que se funda o despa- «aM»o
ho publicado para appreheusio acta_«a^«eB»ao
as aguas sanitar-as. . uresidcnte communicoiiO Sr. Cerquclra conc^orda com ' a' eummissão. iuntamen.»i proposta do ^..1 The. ou- oom o ajV0Kaijo c« ntro. foramreiro- ao Kxmo. Sr. Getivral Pre-Posta a votos. é a proposta > ^ representação contra o»unanimemente approvada sendo ^n.sôes V^ndestlnae. n&o ten-lonomeados o autor da proposta e Solado com S. Ux. por estar au-0!L . 1^er.le -Nl»cnado ® ! sente, deixando com seu secreta-Alfredo Antonio Gestal. - -rio a referida representação, di-

riigiram-se depois ao Sr. Dlrc-ctor Gera3 das Rendas, tendo es-
te promittldo providenciar aaelm
que lhe chegue ás mãos a men-
cioivada representação.Resolveram dar plenos pouereaao advocado para chamar A
ponsabilidade um jornal <* nta-
nhÍL sol.re as publicacAcs qoe e»-

I se diário lem feito de descrédito
- ts rn-a-- de seus collegas. des-

não padece duvida que o au- ; a reditando-os sem pro^as uo Qut
gmento em questão é elevadls- j aliega . _simo. | E nao havendo ma i* nada atra-

E' necessário, dn o orador, I tar foram encerrados os
appellar para os velhos socios Jho» ás 14 horas.

Sobre assumpto geral falia o iSr. José Leite Machado, quechama a attenção do Presidente
para o facto de pretender o Sr.Ministro da Fazenda propor umaugmento de. 60 réis em litro de
álcool e 1-0 réis no de aguar-dente.Acha razoavel que no momentoactual todos se sacrifiquem emfavor da Patria Brasileira mas

'DEMI
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HOTICIARIO POLICIAL
08 imprevistos da vila

"Encrenca" colossal
Casa ou não casa ?

NO REINO DA_VELHACARIA

Os rivaes do
"Pirata Mojses"

•Gódofrisío tle Oitr.vnllio, medi-
•u roceiteSíouté füríuudo, seguia
um din iiélà cidade, du»pi*õoixiii|Íu-
do; <|iiúndo reparou ifite ulgüiiin o
olliuvu, fiiKondd. uui pequeno ges-
10 «li! -s.vmpiithiii ¦

O medico •npproxiuioii-se disse
duns nmnbillilndCH, » chulo do utn
eoutemtnmõlitò intimo, perguntou,
iio ililu ev» ludlseritilo sulbcr-st-lbe
a nome...

Absolutamente. Oliiuiirunio
Violeta ¦lllflfnui, resido .nu rua de
¦Smito lAniuro ii: ll'A...

l'o.-so iiconipitnlml-a ?' Nüo
nu inconveniente?

De fonnu alguma: sou uiinu
niow pniilente;..

tlutlofrcdo, pouód conliocedoi* do
muiu, seguira-a. o ílcniii no que
parece, 

•iipiüxOuudo, pelu synipa-
tliien Violeta!.. ¦'!,'.,

Qiiíihdii iln conversação violeta
llissi* sei* unia miO(;n ric-n. muito
.•it-ii, possuir upproxinjuilaiuente
duzentos coutos...

Como, sendo assim tflo rica,
Itiin possuiu uo menos uma join, e
uudnvú tilo modestauioiité vesti-
d» V pcigiíutiirn-llié o medico.

Sabe V detesto a» jolns; —a
oputèuciu.V. O sorrindo: poripic
us niio usii égiialímente o doutor,
iiiii. parece ser tão distineto...

Já usei: nlnavdl ü eoutlden-
oiii.1. o mediou mostnm-ililie itinti
pautelii dè penhores, onde se di-
èi» ser umu vez corta jóia...

S'ioleiu olhara iittontnmentu a
ruulela. finara o uome do doutor
i.i.r extenso; illu e noiiio da cana...

Violeta o iliodoíredh, tnl i)iial
li..meu e .lulietli, fizera in os maio-
res protestos de amor, o seguiram
Oo bond... . ,

Quando chegaram tl esquina da
rim de Santo Amaro, nppnreceti-
ülies pela frente, uma senhora gor-
iln. rosada...

Ura madame Biffanr, Julia Bif-
fiiiii'. professora de canto ,c mãe
de Violeta-;

— Dr. disse a mndomniselle,
aproveito a opportunidade de lhe
apresentar minha mãe...

Houve nn apresentações, rica-
ram-se conhecidos-

•Alguns dias depois, cousa cx-
itrnunliuiiria «o passava:

Miidiune quelsou-se .1 policia de
caso sravissiui

O Doutor foi chamado, e, sç-
guindo declufou era uma "vi-

clima".
Mn*, Violeta daclarnra nue o

-doutor, para ter relaçOea intimas
€*i)in ella, havia posto determinada
•jóia no prego, indicando a casa,
nome e dia...' .

O Dr. 'Godotredo constittnu
iclous advogados, mas comtudo nüo
deixa de -estar encrencado.

Koi .tirar informações da unade-
ónuiselle. -e as iinformnções recebi-
Uns nio süo das mais lisongeirns.

Houve quem se oferecesse paru
ISeper a favor do medico, relutou-
Bo "casos" que podem ser proju-
«diciacs a tentativa de Violeta, e
ie. sua mile.' '-'' '.' ,..'-

Ô inquérito sobre..O ..escabrpso
.JSbso foi aberto na delegacia -do
•1-1° Districto policial, Tccii«ti.rido-
Be o delegado, devido â escândalo-
hu proteccilo da "madame" a -rola-

>a.l-o A reportagem.
Paliamos com "madame", e

"madame" nngustiosa tentou eon-
t-estar o que ao sextanista de me-
dioina Ovldlo, um sympatlhico ra-
paz,' contara, umu noite em rias-
aeio', Godotredo de Carvalho que
ee diz a "victima".

Saiu-mos que, com o nome dc
Helena, salvo erro, Violeta esorc-
«rerii curtas a um rapas qncíOrnda
Imprensa, mnreando-lbe uma cu-
trevista.

Não se concluo daqui quc Vio-
leia" houvesse "peccado".

Todavia chamamos a attenção
tio delegado do 14" Districto, por
Onde corri! o inquérito, <; eigunl-
mente a do Dr.Francisco Virlludfl-
Ves, Chefe de Pollcin.para a -convc-
íiloiuti: especialidade mo cnso.

Se inndnme Blffuni diz ter sido
O exame medico "positivaria quem
diga ser Violeta Biffainl umu

. "lüoquette jo.v«nse".:.'. vulgar fre-
Que.ntailora de casas que a moral
CouiKniim.

umoES mmm
A QUADRILHA PRESA

Salto de um 2° andaf
'';¦¦¦' 

Tiroteio

iüta dia 7 do rorrc-titc* o .Iornal
üo Hrasil, .na soeção dc anmii.eios

publicou o sogu.i'n.te.i
"«Precisa-so de um iipmòni .pára

onearre^pidu de urtia cusu de com-
modos, próximo ã ruu LM dc Maio;
owlennilii dc l".n$ c çhsa; c.vige-sc
fiança de A"iQ$ cm 'dinheiro, em
virtude do encarregado seivobrigá-;
ilo a zelar pela. casa o receber os
alugueis7 por inãó; ppdcr o dono fi-
Mir á tosta; .trátãr « .mais iiifonin.-
i\ócs. c-om o Sr, Oumcsj á rna Oe-
n-ernl Cnma'r.a n-. 2(U, sobrado'.',

O earpiiateiro .Iftão Iférsiioiles
Gomes, que ihn oit-o mezes eslava
cm tKilu.inont-o de ümii dns irnos
no Hospital da Bt-neficcnc-in -for-

tugueza, por ter -sido viotiíníi de
um accidente lendo o tal annuncio
foi íi cní.M refcr-iila.

•Pcinandq Gomes, qm* possntn
27 libras dèu-tis como fia.iiça o ic-
ceboü uni s:to[>!c.s recibo.

-IA -tnl e-usa cio coiiiiiioòiis é si-
tinida ú rua Minas n. 7ü, estação
do Sa.in.pii.lo.

•Como não llie eòhv.iés'* foi Go-
ines procurar o ^««i pura iccl.er
as libras d'a fança.

.Esto .nâo 1'h'iis (|Uiz entregar e
iiuinvlou-o .pcT.U'ii,r macacos.

O lesado qticixo-u-sc ao pclvííàdó
do -1" -Uislric-to. que iniciou iníquo,
rito a, 'respeito.'" " 

,

"Jornalistas" ie arribsçao
liapola.o, o malandro

Hontem, era o 'Iloliu. famoso fal-
catnieiro, que surgia como "joruu-
lista", offerccendo a suu penna
ailtnniintiita, paru a defesa do Sr.
Inspeetor da Alfândega, contra us
invectivas dn imprensa indígena.

Hoje, surge-nos oud'0 jornalista,
a Napoleão Peruandes de Souza
Velho, quo conseguiu embrulhar
uma porção de proprietários de
restaurantes, boteis e cnsus de pus-
to, convencendo-os de que necessi- j 

"" '
turuin de um defensor nrdiirosü qub j
se atirasse .1 Sinide 1'ulilicii. conio |"gato ii botes" uni es que elln çncè-
tnsse tremenda,' demolidora eainpii-
niui. puru a qual estava se nppuii'-
ljiniidoi contra taes úcgóciuiites.

Os que reliitnviim. punlinin em
duvida o prestigio jornalístico do
Napoleão Velho, eriini uinciiçiidcis
de ser atacados e dcsinqrnljsndoíí
seus estabelecimentos, uind/i pelos
jornaes.

Houve, porím. diversos negocian-
les que nüo se intimidaram com os
nriigniilios do malandro*, levundu 0
cas» no ciinhcciincTitu do 2o Dclçsil-.
do Amiliii qui.* ir.ieio:. Inquérito
a respeito, devendo depor os miiie-
semantbs iius segninles lirmas:

Fcrnaiiilcz de O.livèira & C Ker-
niii.de* í: Kodrignt-s, Theophilo I'e-
reira o otiliti».

ajuste de contas enfre
duas turunas

Andavam de i-ix.i us nacionaes
fícorgiiin du Sllvu e iio riu da
Conceição, ambas du "pa virada",
Isto é dos que nfio costumam lc-
var «ItttitforoH jmm cÁfJB*

ll.inti.iu encontraram-se us duas
nu estação do Hio das J'edras _e,
depois dc irm bale boeça violeulis-
siino. «Gsorglau iiiiriu uniu uavnMin
e atirou-se a "Jlurocu»" desforJn-
do-lhe extenan golpe mis custèllas,
ío ludo esquerdo.

sangue cígúlclióti logo o Ge-
orsíiiu foi presa quiundò pretendia
dnr "u rúrn''.

10 nssim terminou o inciâontej:
innu no liospitsl da Misericórdia '•
outra no xadrez do 'SA'' Di-ítric-to.

Mais uma do "Pirata" Moysés

Habito da embriaguez
O l'r. Cunha Cruz. por processo

espéclail. lira o luiiilio da einbr.la;
guez; rs-pldiimcnli*, irnta dc iloeu-
çuh nervoBas; rim du Carioca n. 'll.
dus 2 a» Ti. CB. M.7HU

NAVALHADA
No loísur iJciiijiniMiiiio Calui-gu-i

no Kiigenlm Novo, hontem, o car-
plntelru Clirlatlttiio 1'hI1íiik<). mo-
rartor í run Ijt. Clarlmundo de
Mello n..ss, na estacRo da vie-
tl tnl**. h-iiijn uma. (ijtefcarjfio com
um Indivíduo, este* ap6« a mes-
ma o uBKredlu com uma nuva-
lha. ferlndo-o nu. cuheca.

<'hriKiI:.nu dlilslu-aii ao Posló
Au Aíslaiencla. medlcou-se, dlrl-
íííii'i''-*-.r ü-epoi» para aua ret-i-•dei» ta.

NOTAS SOCIAES
Vida elegante

liienii «llie sob ns optou* do liarnt
d'.*>rik'ii entraram um Portu»»',
Convencidos di* qu»» i> «t*j í»'Uo ira
íi inicio d*» ttrr. moviin«*nto qUe -U*-
vin llliertnr PortUgáli diz o oi u -
dor, da deinHKoKln «ine foi «tll
Implauiada em a S» Outunro I
Fajjfl iltrpolu. fJon íl! tri in il tos urUiA-
rn^jiioK da coljimtlfl it?íiIÍHfa f das
tllfflfWlâüLitá para abrem dlitTÍ-

l taçao de apicço que Me o»lors pro-1 butdo».
ipsrada, Xo einíaulo, o>* mnrüdores i . lJ'>'a«ra, o orador, sol.rt n« K'"-

Na Santa Casa
Sob as rodas de um trem

Ko d n 0 dn rorrentC) foi -.ntc-r-
riajlo »a 3*3" eníermaria vio Hospi*
tal dn -iHperifiord-ia, d-epoís -de
medicá-lo [yla Ass!«teneia, um in
d-ividii-o dc i-bt Ibronca, do 40 sn-
nos preeu-mivoií, que fora colli'do I COflCertOS
por um Irem da i.Vnt.-ni do Bras.l.

llonu-iii, jy-la írucbã, veiu o ín- 'A pianista
feliz, u fuIk-^or, eendo então o ra. IOu.ou.ar .Xov
3a-Ver rwnovldo para o 7sc*frot*erio'| li _ 1ir*r:is,

Corso de automóveis — Boa-
Jiza-se üioje, dua 10 is IS lioras,
«a dprszrréí Quinta da •Boa Vista
o corso flo automóveis promovido
pelo Aulomovel Cluli do Brasil.

Como sics domingos anteriores, |
o A. 0, R. offerccerá ú çlegsntè
sociedade do Rio; qr.e a elle cena-
mente irá eni grande nuiiuo, abrir
lliant-audo esta cníaotadora re-
união (-'.-'iiii. r.u icHii.irantft da
(Ju-inta-, o ;<.r: eo de chá. chocoiu-

Bailes
o -iti

liey
iia iio-te d-?

an a
-. .Io,

Commejr.oraiicu
a'tr.i, de tm-va inetai
Oir.lj rosi za um ba
Ki -do coircole.

¦A ftsta tí-rá iogar -as iõí_t_
eu aèAe Aa referida iO:'<-A:Ae,
.Vvend-j Rio 'lirancj.

Ae-jto -ilha, 
querendo dar-lhe uma

prova de estima, iDcuirfbiraai os
m.-rnbios do respectivo Direetorio
Politáeo du irem a .lai-aióiiajrui
ti-M-Mur etn .«rcu nome o natnliciado
e offereecr-íhe ,iiu s;^;nfi...at.vo
bronze,

lEnsa prova de eaiiniho dos mo-
| ruiíores da illm du Governador' 

iiuiiti, cóniuiovÒtl o -Sr. -í
tni, que, em expriswtvHí palavras
nianlfestou a Sna gratidão,¦Alfan dc.-sn ma-nijfcs.tacjão rece-
fcev o Sr. TVr.en-feCnione! 'Pio Dil-
•tra muitos carti"ies c teiegramoras
dc ichcit-i.erti s.

Os am'n,t.,) jio':lieos desse cava-
Iheiro e os moradores da ilha do
Governador .pic-psiam lhe .p.wade-
jor- ilo -x-j rcgreiíá á ilha do Co-
•vcrnadpr, uma grande m-un.fc-sia-
<;»(i •}*. apreço.

_$ ic-üi /;

Sessões solemnes

la .

O "Dr. .Moysés Jansen do Pa-
ça" ou inc-lhor "'Pirata 'Moysés",
explora uma fonte ile renda, que
até agora uâo lho conhecíamos.

O "Pirata Moysés" aluga gran-
des en^as; onidiora não .pague os
alugueis, transforma-as em cisas
de commodos e os seus inquilinos
paga iu a d iii n t u-dn ni en t e.

Uma dellas c a da rua rio Xun-
eio n. .112.

Succede que o proprietário desta
casa, pâreoo <pie a -inundou .fechar
e os inqiiiliinos do "-Pirata Moy-
sés", Antônio de Azevedo Botelho
e Manuel Vieira dc Sá, ficaram
com suas bagagens presas c por
isto foram pedir providencias ú

policia do 4o D:stT>ieto.

Mau-- um discípulo do grande
mestre em rapinagem

•Não lia duvrda que Leonel do
Oliveira. Lima, representante da
Companhia Singer, eom escriptorio
á rua Visconde dc ttauna leu at-
lentamente us leitos gloriosos do
"•Pirata Moysés", deseriptos polo
Jornal do Brasil.

Oliveira Lima foi procurado por
Humberto Constaatino Oucdésj
Mamiel ¦ ,T«u-sen- de Mello. Pelk-ia-
«o Oomes Tavares e A.vrcs -Pcrei-
ra, que lhe pedira.m tiriiiprcgo.

ILÓoncI, prom,pt'rficou-se u atton-
del-os! inediante a í-iSnii-á-de 200$
cada inii, o que foi acceito.

•Ile posso dc l:!200$ dos quatro
pretendentes Oliveira Lima dispa,
rou.

'As quatro victimas apresenta-
ram queixa & polieva do .1-1° Bis-
t-tiicto e tambom vieram referir o
facto ao Jonmí do Brasil;

EXPÜüSO
A bordo do paquete "Bluchei*"

partiu pnra a liuropa, expulso
do território nacional o "ciittcn"
Pietro Itore ou Henry Antnnle,
que explorava a decahida Anne
Detilna, moradora, na pensão da
rua da Lapa n. í<8.

Lobo em começo da campanha
còntro o It-nocinio, Pietro fuslu
para u Algerla, do ondo C natu
ral e para ondu volta.

PARAÍSO DOS LADRÕES
¦ 
.V

Dous "gajos" no xadrez após
furtarem um relógio.

Belativanicntt* ao l.-ulo ipio
noticiámos bontem, sob o titulo
acima, temos a accrcscentar o se-

guinte:
Jo3Ú Carvalho, quc fora leva-

do ao 5° Districto policiai, cm
virtude dc Francisco flomc-a ter
declarado que lhe pertencia um
relógio que u policia julga ter si-
do furtado, foi posto cm lilier-
dado, por nada ter ficado apura-
do contra elle.

Verificaram aa autoridades
que Carvalho era uni homem tia-
lialhador, que era empregado do
restaurante da rua- do Cattoto
u. 102 u quo nunca havia .sido

preso.
Francisco Gomes, preso como

suspeito ilu ter furtado o rolo-

gio, continua no xadrez, até .pie
esclareça liem o caso.

E' uxtraiihavel quc n policia
lance a pecha do laiaoio, por
simples indicação, a homens tra-
balhiidorcs, como suecodeu ago-
ra com esse. pobre Carvalho, for-
iiecóndo notas iiicõiiiple.tas a
destituídas de fundamento á re-

port agem.

Morte repentina
•Fallocuu repentinamente; na

manhã de houtein. cm sua resi-
déuclu* A rua Aeury, na estucuo
de lílcardõ dc Albuquerque: Kml-
lla Ribeiro de Ollyelra, .te côr
pretu. casada com '-ili unnos dc
edade.

Levado o raso ao eonliccimen-
to <la poliria do 28* I>'strI"to.
estn fez remover o cadáver para
o Necrotério -Publico;

Hoje serfl examinado por um
dos médicos lojista» e em aeRiii-
dá será inliumado no cemitério
do S. Francisco Xavier.

ila Pcikria, nn<h_> foi auto ps 
'u*]o

pelu íír. Çel-aatião Cortes, fjcc at-
testou eomo cansa da moit*': "He-

moiilingia. dos vasos das nicnin-
geas moVks, .icsultante do contu-
são do wrameo".

illo.il», s-rú o cadáver inhumado
ao (.*'.*u;:-r*í>rro dei S. Fraiacisco Xa-
v:t'r, _<r\ti a i\í* phcftògTaplixwlo o
iiler.; ficado.

•ção df.s -Ki^pregadcs
f.o o e*eu :er,í-*ç:io e »uli
besta Capital.

Já diescnws em ãa

no

Iifj|(*. á:
'Associa

Coni-mer

O finstituto de iProtecçüo e Aj-
stoncin á Infância effectua ao

rias da bandeira azml o hranru
falia d-fpoU na mar^iia p**!afl r.l-
deíat, rnontcB e oa.frrpoÉ de Por-
lusal.

A'aria. enfim, o o,ue foi o -com-
bate de CIiaVeH. descruvend."
coni Vivas '-ores o h*í»rol«tno íToá
homfrhi que H-lt .sob am ordens ilo*
Tenente VanconCfllo» Inlproru
r.io pu a corpo com <tu republica -
noR. Cila peripe*?líiH da batalha.
exaJta oa que morreram e diz rju*

Du.! oa nomes desses heroes partpn-
cem íi HiBtoria. Narra oomo f<-»
feita a, retirada., com todaH an
íronra* *_. termíita pur enaltecer
o« feitos dos nel»ts companlieiron,
nac|iiella memorável jornada da
heroísmo e de dedicações.

Kaila depois o Sr. Dr.. Alexan-
dre de Albuquerque que affirma
quc a derrota de Chaves foi uma.
(jrandf victoria moraij Falta do
combate e twe elogios ao heróis-
nno do Kr. Capitãu Martins dw
Carvalho. A derrota de Chaves.
proueuue o orador, se-rvlu par*
demonstrar qu.- o.- rupublioanos
eram rncapa7.es de governar *s
tjrinci-palmente Incapazes de Ur''
s-en Um entoa elevados. ^Naquella
época o vencer era perder, porque
flraria o sermeu da republica, ao
passo que agora a monarchia tem

, de construir o que o a^tu^. ...
14 do corrente, a- 13 «hpras, I gimen le-m desüruido,

j a sessão solemne anc-i-versaria de : Falia das dynanilaa rim., têm
*ua iris!ui!a*;iii), «òvernado • Portugal e affirniu

'Por essa oçca-s ão çerá feita a
mo eoacerto 

j eMrega ÍQf urplB.;os do .,_. c(m.
etirso dc robiificí, e r-.s Dama; de

ute.-ióres <
i

nfrehsarlo rèlntôçrar a na-
ciorialidáde jior tu gueza c esta ho
pôde ser f*»-ita quando o pOVO
em aMianoa com o seu itel
Tiv.nr a restauração da monarchia-,

Km seguida oecupa a

BRIGA BE ll»
limitem, nn eusa n. 4 dn rua

Frnncisen Amélia. Friim.-si-a d«
llarros. alli residente, tendo r.ina
altercucão com ltosu Marta da
Conceição, de côr parda, r-ua com-
panheira de cnsa, !igsi'ed'ii-a. dei-
xuuilo-n com contusões pelo corpo.

Amlsjs fornm paiur na I>«'li'iiu-
cia dõ 10°. Districto. sendi) lt"sn
niediciidn na Assistência e Frnuçis-
ca recolhida ao xadrez.

"rtom rafe, rhoeolate e bonhona
«« Mnlnh» ilr «nn». — Cuidado
com aa tmltagOr». <C. Ia.401

NECROTÉRIO OA POLIGIA
Na estação do Encantado

— Victima de um trem

em |oias
Foram-se

O Sr, ,lo=t* Tangolu. resiilentç í
rua Senador Euzebio n. KW. «ul-
quanto dormia iranivuillnmciile. foi
visitado pelos ladrões que Iln* «ar-
rc&nrani eom jóias üo valor Je 'íis
(S:000$. apenas !

A victima.por descilcarjn de ivii-
sciencia. foi oueiniir-se fi polieiu ilo
14" Districto.

am 5:000} em fazendas

Os investigadores Januário e
Oscar, coiüinuuiearuui hontem, no
Delegado do 5* Districto, Dr. João
liorae», que tinha chegado do es-

.«traugeiro uma quadrilha composta
de o.to ladrõea, que «o haviam abo-
letado na casa da rua D. Manuel
b. IM. /

A autoridade resolveu dar caça
Aos ladrões, tomando para isto pro-
.VideueiUH.

Desde 1 hora da juaubn, dc hon-
* tem-, aquella casa foi cercada, por

todos os lados, por aquelle delega-
¦ío, couimlssarios o prata» de poli-
tia.'

A'm 4 horas, ja haviam entrado
Be » ladrões para a toca e receando

•o delegado que os dous restantes
tino viessem e aquelles pudessem
«scapar-se, desconfiando que Jft ci-
ta vu m cercados, resol titaincn te snt-
biu ao sobrado c bateu u porta dos
Adiantes.', 

nstes müo responderam a pria-
eipio; depois \o fizeram de mt ron-
tndo e com grande difficuldnde
Abriram a porta.
. Quando elles se viram diante da
policia reagiram t bala, havendo
tiroteio.

Um delles, audaciosamente, atí-
rou-se do 2a andar t rua, uada*aoffrciido scnüo a prisão. .

Silo elles Antônio Cabrera, Ali-
giiel Garcia, J. Fernandez. Santla-

Saldanha o_^barba azul"
Pae e calten

DIVERSAS VICTIMAS
O .Dr. Ferreira de 'Almeida, 2"

Delegado Auxiliar, tem cm mãos
uai inquérito, riue prouiette ser
niais escandaloso do que ,já 6.

João Ita nul pho Sal da nha., é ca-
sado e tem seis filhos menoroj.

A mãe destas crianças, foi se-
duzida por ello o quc abandonou
com os .fil.hos no 'listado de Per-
iiamõu-co, vtuC- p;ira cata cidade.

'Aqui, não perdeu tempo: seda-
ziu e offondeu a menor de 10 aa-
nos de edade, Rosa Tuadlosa, íl-
lha dc íra-nucl T.undlosa, residente
4 rua Oeneral Gurjão. om 8. Chris-
tovam.

'Apurou a autoridade que Ma-
nuel Tiiudlosa, recebeu o preco da
desbonra de sua filha e aiuda vi-
ve 4 custa do seduetor.

ID. Severina Saldanha, esposa
de 'Ranulpbo Salda.iha, queixou-se
delle 4 autoridade, dizendo ter clie
era Pernwmibuco deshonrndo uma
sua .prima menor o orpham, a

quem u-bando-nou.
O a» Delegado Auxiliar, prose-

gue ao inquérito, quo instaurou,
constandoJhe erísbirem outras vil-
cflmás de Saldanha, o Bacon A mil.

Ao Delegado do 1-1° Disti cio
queixou-se Antônio Pinto Botelho,
estabelecido com alfaiataria á rt'-»
de Snnt'Aiina n. li. de nnc ns lu-
drões com auxilio de chaves fnl-iis
penetraiuni no seu csluliole..-iiuciUo
e roubarain-lhi* fazendas na iui|"'i-
tauciii dc ü :000$(KH».

A autoridade instaurou iiiqucíilp
a respeito. 

EMLÜTACOM0M\Pi
SALVO A TEMPO

NA PRAIA DO RUSSELL
Os rroiiueiitadores da praia do

Kussell presenciaram hontem um
ospeulaculo qu* eraijas a r-ora-
gem de um "soprtmau", r.ão love
um desenlaeo ratai no momento.

Distante da praia um iudlvl-
duo dobatla-so furiosaiiieiitc,. ora
nierifulhando, ora voltando .1 to-
na d'iiBiia.

O "sportman" José Iisleves
Garcia, quo so dispunha a um
"tralulng" dc corrida a pé, atí-
rou-se ao mar, corajosamente,
trazendo o Indivíduo cm unes-
tio para a praia, J4 som falta.

A Delegacia du «°. Dlstrlcto
removeu-o para o Hospital da
Misericórdia, Ignorando atê fts 2'.'
horas, o seu nome.

No Necrotério da Policia foi
lionlcm, pelo L>r. Tjizaro Tou rin ho.
medico legista. procedido a auto-
psin, no cadáver de Jacintha Rosa
de Jesus, portugueza, dc 70 annos-
de edade. resideute í run TVtiizCar-
neiro n. 18.

A.iihfèliz, conforme noticiou o
Jornal do Brasil de hontem, fora
colhida pelo .trem S 0-38. quando
atravessava a linha na estação do-
Kninniiidii.

Aquelle facultativo attestou co-
mo causa du morte: "Fracturas

multiplns". .
O enterro, que foi bastante con-

còrridõl realizou-se á tarde, sen-
do O corpo da desveuturada inliu-
mado no ceinitero de S. 

'Frnucis-

co Xavier.

Victima de ura conce

Sobre a mesa n. 4 
' foi deposi-

tádo peln policia do 13° Districto,
o cadáver do cocheiro r<aüriano
Ijotircm.-o da -Silva, dc c-ôr preta,

de .111 aunos de edade;
l.auiinno. conforme noticiámos

hontem, nn suecursal dn cocheira
Recreio, ú run Haddoclt Lobo. le-
vou um conce que lhe occaslouou
a morte.

Foi o Dr. Miguel Salles o mc-
dico leií'stn que procedeu ú auto-
psiu, 11 vtffttando como cmisn «i^i
morle: "Múltiplas fiuetiirus de
coslellas e ruptura do ligado".

A-' tnrde realizou-se o enterro
.que foi regularmeute concorrido,
'hciiiIo o corpo iiihiiinildo no eemite-

rio de S. Francsco Xavier.

pQUENXS PACTOS
• Xo Cüfs Lauro Muller o -tf^tt-

vador VItkÍHo üe Freitas Ilibei*
ro teve o brfiçò e-s-íjuerOo bas-
tuntí! machucado por uin a uin-
(Inste.

Dèpoí« de Poccorrídó pela As-
slstenciu recollieur>e elle á nua
cana, Cl rua Barão de H, ITclix
n. Vi.

O sfiiarda-freio Capitullhq
Trota CorrSa na estação tle
Gónra*lo, llcou eom os d cri os da
mão esquerda feridos, por have-
rem sido apanhados pela porta
de um dos ¦ arròs.

Capituiino ficou em tratanien-
to em sua residência, á rua Cos-
la J*oIjo n. 13,

—tí?*1 rua Theophilo Ottoni. em
uma casa em recoustrucção* o
pedreiro Francisco de Oliveira.
mo rad or h o rrio<*ro de Sã nto An-
tonio. fo! colhido por um tijolo;
que lhe produziu um ferimento j11a cabeça do lado esquerdo;

Mnnuel da Silva, copeiro. re-
sidente ã praia do llussel, em
sua cas% pisou em um caco ,je
vidro, ficando ferido no pé di-
reito.

Na praça da Republica, o
trabalhador Aliilio Ferreira; re-
sidente a reúerldii praça n. 139,
ficou com um ferimento na cabe-
ça. pela pancada de uma pá.

pobre uns cacos de vidro ca-
hiu na casa n. VI tia .rua da Al-
fan«J«-H;i. Anlonlo l-uiz Baiitista.
dlstrlbuiilor Oe lc-Ue, morador a.
rua Senador Ponipeu n. 4.'i. fe-
rlndo-se no supercillò direito:

Manuel de Oliveira, op.-ra-
rio. resldéiVe » i*ua do Itiachne-
lo n. n:i4. nus oflicinas do Auto-
Avenida, levou uma pancada com
um pilo na cabeça, que o deixou
ferido. -Sobre uma escada traliallia-
V-a eni uma cusa da rua Primei-
rô' de Marí;o. o carpinteiro Ma-
nuel lludrigiies. morador a rua
Visconde de Ka-pusahy n. 37, que
perdendo o ecuillilirio. eu hiu. fe-
rindo-se no 'braço esquerdo.

 Lavou unia queda em sua
residência, a ruu Elias da Silva,
n 75 na estação Dr. Frontin.
Sylvlo F.-rreira da Silva, menor
df 12' annos. fracturando » Per-
na direita. '-'¦',,

—Arthur. menor de 2 annos, fi-
llui de Custodio Costa, morador a
rua As-si.s Bueno n. 21. na atlu-
dida ma cahlu e feriu-so na ca-

. ~<rr ,' ,:<*l*..¦,'-.?'.; À_7 ' ' ¦££¦'//.£¦¦ y '.'/''-''"i v '*
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Assistência á -Infacèia tffeetuarão ,¦ ,,.,.,. *„;,.» ,.-/., . 1 Um ntiK\*xàn. oecupa a tribunauma farta diftrrbuiçao- *de soecor. Sr:; Antônio Gulmaries. qu,. cm
ros cm veaif;, calçado, cie. aos I palavras repassadas de amor ffieia
poriadorés dc» -cartões de ns. 1 c 

'

3.000 o de 4.(107 em d.iiute, cum
xotai de £.100 matriculados.

Anniversario nupcial
Completa hoje o icrceiro anni-

viisurio d<> seu casa mento o Hr. 1"'Ji nenta Adalberto dõ Abreu
Mt-llo com a Sra. ü. Cu;omar de
Souza M.- io.

Retreta
A bar.',

Mirinbe r
tr.;ta hoje

de musica do Oor.po íe
s Xaeionaes fani -re-

oo .lurdiiir Saenz 'Pena.

Concertos symphonicos

pátria distante, diz. ter pezar -de
nílo estar em Chaves; r.o dia S do
Julho de 1912 ao lado dos o.tie en,-
p-unham uma arma lutando pela
liberdade;

Falia ainda por largo tempo
dando loí-par na tribuna ao Rvmo.
Padre José Maria llende.- <iue
cnn eloqüência discorreu sor>r*í: a
Historia Portugueza c termina :"lia dou» annos a nossa ban-
deira. tremulou junto aos muros
de Chaves e em breve pela forra
natural de um grande movimento
nacional redemptor ha de espane-
jar-se altiva e gloriosa na terrx
QUé tantos heroísmos lhe deve**.

J-*alla por ultimo o Sr. 3oké
Ribeiro dos Santos sendo ao te"-
minar, ."orno os demais oradores,
ãpplaudido.

Ko! «-rn seguida enrerrada a
Heèsãn «Lindo o Sr- .Tonqtiim Fref-
re um viva a D, Manuel TI. que
com enthusiasmo f(»i correspon-
dido.

A pianista senhorita
GUIOMAR NOVAES

Tem havido grande .procura de (.

lo^icT^n^r^^oai:! Passeios marítimos
cos. quo se :ea!Í2a-rá a 14 <3<i cor-j ¦[
Tente, no Theatro Mutiicipai. ií
Ifi lioras. soh a regcnvõa do mae-nolic:as eorrcspoiideiitej uos i

taes effectuados p*:a e:< niia ur-jtro Sr. Francis o Biagá.
tis?a na* ,-aias do •Muc.iiíipa: e Ly- j Eis o prfográ'ininii a ser executa.
rico lodo o liem quc c-ila n.ercee e • >lo, com o hiítprivo das com-posi-
a impressão produzida uo «larnií | r*ões:
.publico uc-an-ime uns manifesta- I — .*ol:unlala (ouverture) —
ções .-•ulorw-.ii de applausos. I O. OoWniark.

•A sessão de lioje obedecerá a Carlos Goldirrark nasceu -na Hun-
um prograníma organizado de gria, Discípulo do Conservatório
modo a sat-sfazer plenamente aos
amadores da boa mus '-*n.

Festas
No dia fi do enfrente por ocea-

slud de seu trDDÍ"versario} o maestro
Sr. Domingos 'Machado recebeu
em sua residência muitas filiei-
taçõtís de seus amidos e diseipu-
los. A' noite ffz--" tim pouco de
musica. Tòiiíarám parto o reto-
rido maestro, a professora 5-ra.
D. Maria d 

'.As? um peão Machado,
o f»r. João Macedo e Sras. II. n-
riqtieta iNolíigin.iNoemia d'Assum:
p(;0o Machado.

Terminado o concerto, foram
iniciadas as dansas que se pro-
longaram atí alta noite.

Estiveram presentes os Srs-Jdsé
Patrício tle Castro Pereira, lyu-
¦.'euiu de Castro Pereira, Candrdõ
Sosí do iBomsuccesso. .Tose do
Bqmsuccesso, Alexandre Martins.
João MHeodo, Alberto Silva, C!re-
Korio de Carvalho: as senhorita-s
Ileuriqueta Noldicin. Bianca Ma-

Cecilia

So 
Marinho, Joio Garcia Mlgucz,

Iiuiui»! ltodrlgues fjuran e Pedro
Alguelle, sendo que dous delles jA
foram expulsos e nüo scr todos.

assim escaparam
Durante o somno

por via cirroçi

Ao Delegado do l*t* Diabrioto

queixaram-se J. Fanigard '4b A.
Weiintwuiãi, estabelecidos i Ato-
nida Meni do Sá n. 30 e morado-
res era unt commodo ft rua Sena.
dor Euiebio n. 38, de quo 

'-áiarla-

monte carregaram para o seu

quarto as jóias de maior valor.
•Como coaiipaaheiTos de quarto

tinlham elles os árabes '.Vbraham e
Jlabinowiol. .

Ulontcm, quando acordaram de-
iraiot por falta do jóias oo valor
de 3:0001, notaado quo Rabiaowi-
cu havia aa ausaotado do quarto,
em quanto, todos dormiam, contra
os seus Ih.-ibitos.

A autoridade procura capturar
íiãvãdo''paira a Aashítenora, foi Ha.bino*«vicb, para explicar o mott-

«envia. w foi... -

ÜMA SYNCOPE
NA VIA PUBüICA
Quando hontem o trabalhador

Belmiro Alves, portuguez. resl-
dente a rua Senador Pompeu
n. 142, passava pela rua da As»
semblêa, tol acoommottldo de
uma syncopo, ferindo-se na ro-
Blilo parletal direita, na queda
quo dera.

Depois de soecorrido peln As-
Bisteiida, recolheu-se o enfermo
a sua residência. -_¦•

Antes do tempo...
Um susto

A creoula Theodora Maria Bu-
genla, residente cm um commodo
do predio n. 10» da rua Bario de
Itapagípè, estava hontom, A tarde
no seu quarto, quando um garoto
atirou uma pedra, quo foi partir
ura vtdro da Janella.

Ella, assustando-se e estando
grávida de cinco mezes, deu & Iu*
prematuramente.

Tendo o facto chegado ao co-
nhecimento da poluía do 15"* Dis-
trlcto. com suspeitas do que »e
tratasse de um orlme, ella Invés-
tigou do caso o chegou a conclu-
sao de que tal n»o havia

VIAS VIUXA1IIAK — Dr. C.
BoiafoRo. reeem-elietrailo da Eu-
ropa Ourives Sl, dè IJjs ã.

7li. 37.410

Fim de um alcoólatra
IA pòliç-ia do IS" Districto, cn-

viou liontem, pelu manhã,- para o
Palácio da Policia, José Mandin,
de côr branca, de "õ annos de eda-
•de, <if.'.im de ser éxãniriiado _se]oa
medieos legisUis pur .parecer sof
frer das faculdades -mc-ntacs.

O .infelis, dopois de ter sido ve-
«ficado ser um demente, foi reco-
'lhrdo ã carcoragcai. lajruardando
ahi um carro.forte que o eaodu-
tsissa ao Hospital (Nacional dc
Alienados.

¦Quando esperava essa conducção
veiu a fallecer. sendo então o (*fl-
daver, por ord^m <lo S" iDclcgado
Amiliar, removido para o Xccio-
terio.

iHo.je será autopsiado e depôs
inhumado no cemitério do -São
Francisco Xavier.

Uosé Ms-ndi-n íôra guarda civil
ha tempos, íendo estado .destacado

em aa das delegacias anxiliarcs.
lültiniamento dava-so ao vicio

do aleool, vJodo a soffrer <de uia-
nia de .perseguição.

—Ao passar pelo largo do São
Miiiiiliifío.s, um i.inlo alcoollsadp,
.Manuel Abrantes, residente íi rua tnruua
Senador Pompeu n. -ir, Col attin-
Kldo por uniu pedra, resultando fi-
cur com um fer-mento na cubeqa.

—Nn lua Dr. Dias du <-'ru/.. o
carregador Manuel de Oliveira, re-
sidente i. rua Ua Gamboa n. 122,
teve o pé direito contundido por
uma pipa.—O empregado dn Limpeza Pu-
tilica Torquato Guimarães, rest-
dente a rua de S. Pedro n. :!-a.
na praça da Republica, calnu e
contundlu-se »» perna esquerda.

—t'esar Cardoso, servente de
pedreiro, morador no morro de
Santo Antônio, no edifício du Jo-
ckey Club 1'oi colhido por um t i.i»-
lo que lho produziu um ferimento
llll cabeça.

—O pequeno AuierSco, de " nnnos
de edade. flllio de José Salame,
morador a rna Estacio de Sá n. 50,
em sua própria casa; foi victima
do uma queda, (jue o deixou com
um ferimento na cabeça.

—Na caaa da rua doa Toríelel- j ceiç:
ros n. 188, Õ carpinteiro José da ^ja (
Silva; residente a rua Primeiro de |
Marco n. 101, quando alli traba-
Ihava, ao fazer uso de um fi-rnuri.
feriu-so na coxa esquerda.

—Alberto Joaquim da Silvo, inó-
rador 4 rua do S. Carlos ni 90,
na alludldii rua. foi apanhado pela
roda de uma carroça, que llie pro-
duziu algumas contusões-; no pé es-
""-O 

pequeno Aníonio Martins, de I «gifi-das á felicidade do amaiver.
4 annos, morador & rua Barão de : sanan-to e de S6Ü8 paes. ,
S. Pellx n. IOS, ficou Uueiraiiiente *-W*uuiram-se depois as dansas

liomsi.cceiso, \oe-
mia d'.\síiim[içuo Machado. 7ãü-
mira Moraes, Ol^a Moraes, Ah.vde
Moraes, Francisca dc Cnrvnllio,
Mercedes e ús Sras. DD. Buge-
nia Vilia de Lorenzo, Bibiana SU.
va, Mana d'Assumpção Machado
e outras, cujos nomes nos escapa-
ruiu.

 O "comitê" da festa ma-

cional fianee.-n de 14 de Julho,

escolheu o saião da Associação dos

Empregados no Conrmereo para
realizar este nnrlo o ,iitbi!o?o acto

quo cc/u-tará de um concerto se-

givido de dansas. , ,
•A sossSo ni-usiial con.ic.aia as

21 hoias.
 'Para eominemorar o anui-

versario uatalicio do seu filho Ru-

bem. o S*\ Capitão Rubens Con-
funeeionario

el. offereceu
da õ" Preto-
onte-hontem,

em sua Tes'dencia, á rua C;rmo

>'ctto. unia festa aos seu? amigos

e fan*.i!.!as «ias suas relarjões.
O Sr. Capitão Rwbem Concc:<;ão

a todos bfforecuu uma lauta n*.e=a

de doces, vinhos e champagne dan-

vio díOtivo a que saudações fossem

, Transitava liontem pelo Boule»
?ard de S. Çhristovam o maree-
neiro Antônio Ilthelro da Silvai
portuguez, morador a rua do Ohi>
(Chnrro n. 81, quando tol alcan-
cado pur uma «arrotai perten-
«sente ao 52° batalhão, de caça-
flores do Kxerolto. que o deixou
com alfruntas contuaOos nela ca-

. beca e nombro do lado direito.

Perdeu alguma cousa 7 Anuun-

cie na rsecçlo dos Achado» e Per-

diíoi do Jornal do Bratil.

Foi teor li... i
Ml Mi

Em seu "cantinho". .1 rua Por-

_ -^sSSSSRflrs» o N.. dfd'oa &%iSSSfc feã^:
oroterlo da Policia, onde «er4 ho- ria das Dores.
Je autopsiado. lElle mío tem. culpa nie ser So-

niio e, por isso tuna outra ella, n.
Antonia Maria da Ctoncelçfio, quc.
acabar com o menage, e foi ter a
•KiPorl-ella.

Recebida com quatro pedras na
nlo pela Adelaide travou-se corte
(empo gaenro qne acabou em pan-
cadaria, uahlndo a Antonia Maria
com doa* brechas oa cabeça.

Oom o alarido aocodiu a policia
do ar Dtatricto, tendo pret», An"
tonto Oandldo • a A*d*ela§d« Maria.

A outra «oi Boccorrüa P«a
As-rótencU IPubltoa.

CBste .«* Antonia # da bulta
•OM»! . '¦

A itirm inprudencii
Hontem. em «ua residência, ll

rua Farneul n. 76, no morro do
Pinto, o Hallano Antônio Blol-
Uano. quarnío e»perlmentaT» um
¦revolver, est» «detonou • o prol»-
ctll foi alcoroar-lh» A coxa dl-
relta. fertoao>*. '_, 

'_. 
_ 

¦¦-'_
Antônio, «o», t«m lt •n»o,*..ê

casado, fot -*ídlear-»e na As»!»**
tencia, «cando «m tratam»nto «ta
aua própria casa.

Do caso teva esnheclmant» a
¦aollcta do 14" Dlstrlcto.

queimado; ria testa pelas charamãs
da nlcool.

— T>e. um bond cahlu na rua
Visconde • de inhaúma, quando
prptehdítí saltar do mesmo ainda
.iu movimento, Arthur Bandeira.
tnoraObr a -rua Mariz o Barros.

Ka queda ficou -oom algumas
contusões em ambas as pernas.—¦ O pintor Josí Augusto doa
Santo-, residente a rua de -San-
to Amaro n. 96. quando traba-
lhava sobre nma escada em uma
casa a rua da Gloria, perdeu o
ci.nlllbrio. cahiu e feriu-se na
cabeça.

N*a rua Conselheiro Terraz
o carpinteiro Davld Paulo Men-
donca, - morador a rua Dr. Leal
ti. 37. levou uma queda, resul-
tando ferir-se no rosto.

O macanlco José de Oliveira,
residente a rua do Catlete n. 199.
quando trabalhava em uma ma-
china, na oftlcina da rua Sena-
dor Euzeblo n. TI2, a engrena-
gem apanhou-lhe um dedo da
mio direita, ferlndo-o.

Cahlu de unia escada, era
sua própria casa, o pintor Ma-
nuol Martins Santos, morador a
rua Senador Octaviano n. 233.
contundlndo-se fio pimlio do lado
esquerdo.

Na praça Tiradéntes, o man-
sageiro urbano Balbtno Silva,
menor de IS annos, morador a
rua ltaplru' n. 927, foi apanha-
do por um carrinho de mão, con-
tundlndo-o no quadril e costas
do lado esquerdo.

Feriu-se com um ferro na
perna esquerda, nas obras do In-
utltuto Surdo* e Mudos, o pedrel-
ro Joaquim Castello, -morador A
praia das Saudades n. H4.

i— -Entre dous avisos caminhões
Soou oonyprlmido no *o4es do Por-
to josê Dias, aiuaante de moto-
rlsta, morador no morro do Cas-
tello, recebendo varias contusoos
è oscorlacSes pelo rosto.

' — De um bond, cahlu na rua
Haddock Lobo, quando pretendi»
saltar do mesmo, em movimento,
Antônio Ferreira Nunes, mora-
•Jor t, rua d» Catumby n. s, fl-
«ando «ferido <na cabeça.

 Na rua da Assembléa Itel-
miro Alves, trabalhador, realden-
ta a rua Senador Pompeu 0.14Í.
<tol victUna de uma syncope, ca-
bfndo ao solo.»

.va qutda
mento na cabeça

*->eguirani-se

c'heias de encantos, proioagando-se
até alta manhã.

Entro as seriioras e senhontas

presentes vimos:
Odette e Jtidrtih iPi-llar da Siva,

Armiiida. AValdemira e Ali.*c de
Barros, Dulce e 'Palmyra Bbrenz,
Leonor Ferreira e 'R"-ta da Silva
Barros.

¦dc Vlcitiia. ¦D-ejMjís d-2 uma estadia
c-m íPcsrh. cchibiu, com grande
êxito, a abertura -de Satunlaín.
regressando a Vicnna oniiç se ii
xo-u ac vez; OoKlma.rk é o íictor
tinia opera bem confoe-crâa no mnn- \•An musical, A liaiiiíia dc Sahá.:
Parece ter preiiílecção .|K'!os a-s-
siirr.ptcs õr-ientaes. Sal-uistala ê
uni drama do -poeta hindu Kali
Diisa. gue do um cpi.^od-io do poc-
Jiiíi do Mylui-ÍKirjta cxtrohiu o •a*--
surnpto daquelle idylio' dramático,
cheio do frescura c- dc encanto, ti-
do c 'havido pela pc-roia do thea-
tro sanscrito:

II — n) — Virgem Mortas —
(Olavo 11:1a.-) — F. Braga; 6) —
Serenata de Mephisiopheles —
<-i«itor liorüoz — 5r. Xas..* imen to
Filho.

¦Virgens Mordi.* é unu. das n.a:i
iwlias e couhecrdas poesias do es-
crinio artístico de Olavo B'hj.
Emparelha cum o seu celebre Ou-
vir Estreitas. Francisco Braga
aprornitou os rersos 'de Bilac pa-
ra a sua compôs.ção cv.jo «atento
é t-raduz:r todo o lyrismo, toda a
HKlancoiifl. dos versos originoes
do [K)eía da l'ifi Láctea,

Heitor 'Beriiaz 
(1S03-1S09) foi

nm dos maiores músicos do se«*--'.'.o
ÍT-ansãcto, nelle um verdad-e-^o pm-
ca.ro de genio. A suu obra «5 nume-
tom. variada, nrig^inf-^i^nia. re-
oovaâtíra. Crea^]-*'»- i^Ia eói>ia -e

jM>ia 
"."ar.ôvi**d«-. assom-elba-sc á.s

(rra.aucs íorças naturaes, .iá como
conrfKisJtor, .já como jornalista, já
como entico.

'A $erc*.ata de Uejiltistoplieles
pertea-ce á Vamnaçàa de Fãvsio,
executada «n Paris em De;c.'ul>ro
do IS-tC. Ccnstitue um dos -trechos

i mais celebres dessa otia de Ber-
lioz.

'III'—TV — .Symphonia em sib,
op.. CO — Bewbovfn — Adagio.
A'1'.cgro vivace; 'Adagio; Aiie-groí
vreaee; Àllegro ma *^on troppo.

iBeethóveo (1770-;.**.27) publi-
cou cs--a í.y.iiphoniív em IS00, nano i
em _»e uo meio dr.s guerras de
iNapoleão coiitra a Áustria, coroa-
das' polu victoria -de TCãgram, não
cessou de compor, cotoo Are-hirr.t''.
des não cessou de estudar em Sy-
raeusa sitiada.

¦Kn.-bora sc-tu a impréssionadora
originaii-dudo da Sywphonia lio-
roica, a IV Svirapaon-*"1;* i* admira-
vel de prinoiplo a *'im.

'Bcrlioz coir.paTsva p thctr.a ,ada-

gio a -oii^rDocn-do brircno cio a-?-
«•hanjo Gabriel, pairando sobre a
lifiwnon-ia das c?;'hera?, r-omo W«-

çaer eTclamsra que t-m stias nove
svnnphoitias Beetno.von escreveu a
Irstoria universal da 'musica..

¦Uma das íbareaJs /Ia Cam-pan-Hia.
Cantareira c A*iação FlranineJise
daiá hoje mais uni dos seus cs-
plendídos e pittorcstios-pa«soios
dòniiD.íenes pela lío.-^a formosa
OuaLíabara. -passauJo ,pèla* ãioia
.belias ilhas do futtora! .-onio sejani
Mocangué. Piores, Kugenho, Con-

..eeiçãÒ, ete.. estacíouiimio uuia hora
em Paqueii, pn cs eseursiou s-
tas peréonreiem e-^a Uha.

A partida ^ stá uxuiMiia .paia
ás 14 horas, do Cães 1'liiuoux.

^Hospedes e viajantes
I»f?rre,=?i>ii bcTiWm :i Bar^Kn-

¦nat no vapor Tir<ix.le_ o Bègiíe^int**-.
Sr. ,lo;« Tous Hora. que a*qii-
teve. represenl-ai&do fJrmas impor-

.tante.1*; iii Cataitíiííhn, para prQ!iv.
ver um conxorlhtitt eommereí»"
«.¦'.mu a. Cooperativa Brasil. _

Comprimentos
'F:i7.i'm

Sras •
acnos hoje .is F.xir.a»

dc
Bel!

Mvij«1üih;;í, v't\
irniino Je Meu-

Visitas
De .passagem por esU Ccup-ltJil

visitou-nos liontMi o Sr. C. Ood-
frev Turncr, director do jorna!
r?iê ^un, de Sldney. O Sr. Turner.

pereorii-ndo as ófficinas do Jornal
do Brasil, mawifeftou a su* admi-

„i„ mn.ni-iT-ivli l. a,.. »^ri'ii- segundo anniversario do combate
Taçao pela re-guianda.le .WgtY* I de Chaves, a Ue» Monarchica D.
ços e elogiou o npparelhamento aos iJIanut,1 u reajizoú quarta-teira.

Ii'. Adriáide
va do General
ãõnç-a;

D. .\.u:<*li;i ilF.ifdei <'o?ta;
tD. EHsa de «Soi-rra:
¦D. Eívíra -de Jesus Arcas;
(D. Francisca de Vasconcello*.

O.i.iei.-o;
D. Joanna Je Abreu;
D. M::r:a Fernandes de Atau.ii.

Carvaího;
D. Marietta Gomes dc 'Almeida,
Tl. Zulmira da Custa Percra da

Silva;
ps Srs.:
lAnlènòr Xabirco:
•A-atonio Ouaíberto Xabor fifft

Rego. cobrador 
"da 

Prefeitura Mu
nicipai;

Abilio Brito;
'Agiiinaldo Pio Freire, filho do

profêf-r.r .lacobino Freire, reda-
ctor-eihe-fe da «revista Mor e Terra
e Cítudartte de preparatórios;

ÍDelpiiiiri Motta de Meneies;
Dr. F-ra-nc-iíieo 'Ferraz;
F-rrrKiseo da Süva beite;
Guilherme Paranhos Velloso;
T>r. Honorio Gomes Le-ix-e ò\

Cu rv:. lho;
•Heitor Manuel da Costa;
.rorge Ferreira Leite:
Capitão João Maria JacoVinA

^tiarda-livros da Empreza Fune-
raria;

'Pharmaceutico .loão Alves Ba»
ptista;

.loaqu-im -Antônio de Olrveíra;
Jus tia o lüin-t;
João 'do Rego Pontes;
Major .loão de Alvarenga Cin-

tra;
¦Oammendador Joaqoitm *de Cin

rra Jitnior;
'Dr. José Maria Barreto;
Dr. José Podro de Araújo;
Dr. Joaquim, dc Salles, reda.*tol

d O ruiz;
Manuel Donúnçucs Alves Ma:--i;
Suul de Mendu»i;a;
Vicente Wanderley;

Sessões solemnes | Baptisados

XlEl. II. — Coiimiemorando o

nossos trabalhos.

Manifestações
Sendo hontem, anniversario na-

talicio do Sr. Dr. Caetano da
Silva, Superintendente do Posto
Central da Assistência Munici-

pai, os empregados subalternos
daquelle poeto fizeram-lho uma
manifestação de apreço, offere-
cendo-lhe uma carteira de couro
da Bussia, com um monogram-1
ma, cravejado do diamantes e
esmeraldas.

 aluamos do Xir*ceu de Ar-
tes e Officios farão nojo carinho-
¦a tnanifevstação ao Sr. Dr. Fre.
fcrieo Augusto da Silvia, Tice^D'>
teetor desse eataibeleeiaiento e
qne hojo vè .passar a «data de seu
anaivorsu.rio natalitsio.

 iFos «a-a3K»s_ ihontem. o Sr.
Tcraonte-Oorooel ÍPio Dutra da Eo-
cas, Intendente 'Municipal.

AdandO-se em Jacarépaigná,
.por rmotivo >àe ligeira «rafermídaide
uma pessoa- 4a sua -familla-, não
foi, por isso. posssrel, rrealizar-ee,
na ilha do Governador a matrife»-

LIGA MONARCHICA p. ,MA-j (Receberá hoje as açttdg hetraes
do baptismo o n:eii.«tô \estor, f>
lho do Sr. Oaofíe da Costa Cam.
pas e de D. Julio Campo».

'A "eerenwKiia roaKza-ie na Bgre-
ja de Xossa Senhora do An.i-uro,
em Cascâdura.

Serão padTiirhos o S*. Ajjeaor
Campos e a seohorita GuilhoraiLaa
da Costa Canipos,

ultima, uma sessão solemne , A
\jual compareceram grande nu- i
mero de emicrados políticos e !
elevadíssimo numero de uoelós.

A*s 20 horas, repleto o vasto sa-
lao das sessOes, o Sr. Joaquim
Praire, presidente, abre os tra- I
baihos expondo em poucas pala- jvras O motivo da reunião tatlan-
do das principaes peripécias do C3Sament0Scombate dizendo *o;Ue os que en- |
traram tia dous annos «pelas
fronteiras portruguezas foram os

•Xa sua residência. na Tijuca.
casamet-ío,pioneiros de um movimento que ! sers. boje pedida era

se ha dc fazer, porque assim o ' _& je seu aaniveriwrlo, a M»fco.
exigrem a honra e a seeurança das i . , \rap'"a LoDe«Texeir» flhatraiiçOes heróicas do vellio Por-1 ™„~TÍa,r™Pr m-
tugal. Kaz ainda varias consl- de D. Carolina Lopes Te:ieita «
derações sobr* o oue foi a jorna- I do Sr. P«edro Lopes Malhão. u-ego-
da de Coucolro e padre Domin- i eSAss.it nesta prac.r. O noSo. Sr.
gros. o truerrilhetro exlTaordlnarlo , ,, - t>_. ¦' ,. n;t._ r*,,„„-
de Cabeceiras de Basto, e com j 

Arí!?"r 1'^-"- "la »*^« G»na»
cede a palavra ao ár. Capitão I também ao nosso commcre.o. e
Martins de Carvalho, um dos i f.lho dn D. Cândida Pereira d*
companheiros de Paiva Coucnro. ! gjj_ Cunha e do Sr. José da Si!
no combate Junto aos muros de
Chaves.

Sob os mais calorosos applausos
o Sr. Capitão Martins de Carva-
lho nicla o seu discurso, come-
çando 'por -declarxr que o que va«
dixer, ^ apenas uma r*oau*pna par-
cella dos -apontamentos _u*?* to-
mou na OaUUa, quando, oomo

1

:^*>

va CuaTia. eoabeeido n<*go«riaate
na Lixa Portugal. »A_

 Effeetuou ¦»¦ hoDtcu, na \-l
rcsidencSa da viuva D. Leono: 

__l_S
Borges dos Eeis. A rua Conde de

Lcopoldina 115, o enlace matri-
moniat de «ua filha, senhorita

conspil-adar, serviu sob ss ordens j Ermelind» Msria dos Relb. c
do •Capitão Paiva Coueelro . I 

g q^^o A.lelino Bodrig'P.nata as privações Jos ho- *-^» ^*gue»

•*&Arm»n\mmmmtimmimm

MêêWÊÉi-



^.^•'^'W^ T 
- .^V"' •TOP^ •'' ^^i^^msw^" i^*.w^?mwmi'^

18 {TORNAIJ DO BRASDJ - DOMINGO, 12 DE JULHO DE 1914

a, 
da Camosse,4o Carvalho, negociante da nos-

fn praça.
Após a ceroinonia, que sa rea-

lUou perauto o Pretor, Sr. Dr.
Xdgaid Limoeiro, o foi tostomu-
•bado, par parto da noiva, pelos
ire. Augusto Luiz dos Hol» o
JLuiz Augusto dos Heis, o do nol-
VÒ, pelos Sr». Dr, Oastlo Vioto-
tia o Antônio Augusto do Souza
• Sft, foi sorvido aos presentes
lauto jantar, trocnndo-so por oc-
«asião do ohampngiio, muitos
brindes.

-r—- A senho rita Josepliima da
«Veiga Obrai, filha dos Viscondes
dn. Veitga Cnbrnl, foi homtem .pedi-
da em casamento pelo 1° Tenonto
da Armada Dr. Ali.pio de Oliveira
Alves.

. .._ ..... Waldumlro da
^Otta Bastos o Jacintho Leal de
Carvalho, Edgurd Dja» de Moura
• Argentina de Oliveira, José
Corrêa dn Silva o ülaudina Oar*
ola Fuunte» — como pedem.

Passaram-se pnovlsBes;
Ao Rev. Padre Amorloo da

CoBta Ntlo para oelebrar, confss-
sar, pré-gur e os avulso» ns. 1 4
t por um anno.

Ao Sr. Jullo Marques Barbosa
paru se cagar com Bosalina
Marques Barbosa— Concederam-
so os avulsos ns. 1 e 2 ate 15 de
Junho de 1916, ao llev. Padre
Plínio Teixeira Pequeno.

VIGAIIATIIA OETtAX.
Audlenclan

O Exmo. e Rovmo, Kr. Bispo
Auxiliar ilarlt audionclas na»
to roa a e sextny-felrns, daa 18 da
16 lioras, nn Câmara Eccleslns-
tlca.

Fallecimentos
rPalieccu no Araxá, Minas, a

Sr. D. Adoliwi -Di«R 'Aranha, ospo-
sa do Sr. Sei rn st iii o Aranha, pro-
priftatio du Circo Pavilhão Mi-
aoiro.

—— Faileceu bontem, tU <i ho-
ras, o conhecido capitalista Sr.
losó Cíimpello de Oliveira, presi-
lente dn Ooc»l«nidiia. de Seguros
União d...s I1rr;;v.ietarios e do Con-
gresso Beneficente Alto Mearini,
ande havia muis do vinte annos
.me lhe vinha prestando os in"i'.s
jBSsi^nalailos servidos.

O seu enterrauiewtii sorá feito
hoje no cemitério da Ordem do
"armo. snliindo o .*.ovpo Ja casa á
ma llndiioelt Lobo n. 273, As 9
lioras.

—i— P.'aio'.i.se. hontem a. Sra.
D. Isabel Tov-ar dc Vaseoneellos,

tkim l SALUtS
PELOS THEATROS

Um ultinia matinée serfl repre-
sentada lioje, no .Municipal, pelacompanhia do netor Sr, André liru-
lí, I.a Ucmoisclle du Mueinin.'- O (luliirit' vue dnr hoje uo" * iS*. Pedro muis tres enchentes.
A celebro revista tem o oofidAo de
levar tinia ;i sente uo theatro. 10'
provável que huju uo lüo, «inein
ahiila não teuha visto O Útibiru'.
mus deve ser muito |>ouco. Parece
até que o publico uno mnis pode
pus sui- setn essu p>'»ja.

Vae ser unia difliculdudc obter
bilhetes puru hoje.' Nada menos ile dons especta-" " ciilos teremos I1040 iio Carlos
Gomoá còm a celebre peça dn Si*.
Olyúipiu Nogueira c intitulada O
bobo. São, portanto, duus encheu-

"1SPORT
Ultimas noticias

JOCKEY CLUB
?

A CORRIDA DE HOJE

BRANDE PRÊMI016 DE JULHO
»

Clássico Diana

«esposa ilo Sr. Major José Camdido , tes que vae cõuscg'iiif o popular
de Vaseoneellos,

O sen enteiT.inion.to realiza-se
lioje, ás !l lioras. sahin<do o fere-
tro pana o ecm-iterJo de S. Fran-
cisco X-uv.ier.

.'No cemitério de S. Fran-
cisco Xavier será sepultado hoje
o corpo da Sra. D. GiiiUienivin-a
Freire de Figueiredo, sahindo o
eortejo fúnebre da estação Central
da E. F. C. do ilrasil, ás 17 bo-
a-as.

 Durante uma intervenção
einirgicíi, imposta por uui ataque
•dc volvo, faileceu hontem, ás 18
Éoraa, D. Amélia de Queiroz La-
cerda. esposa do fiel da Alfande-
ga desta- Capital Sr. Oldemar La-
corda.

Senhora dotada, dc excellentes
qualidades e distineção, a morte
inesperada de D. Amélia Lacerda
Causou consternação na melhor ío-
cied-ade do R'.o de Janeiro, onde
era muito estimada.

A finada, senhora deixa dou» fi-
Ihiíiihos, nm de sete o outro de cia-
eo annos de edade

Seu enterro realiza-se boje, á
tarde

Missas
—'— Amanhã, ás 8 \'i horas,

serão celebradas missas, na Matriz
Bo Engenho Novo, em eommiemo-
o-ação do 1" anniversario dos fai-
léexmciitoç da senihorita Jandyra

thentro tki iim Bsplrito Santo.Sua Magestade dieerte-se é* unia peca cugnicádissiuin, «pie
faz rir o publico dcsabaladamcntc
durante os crês actos. No segundo
ueto dansa-sç o tc«so e é bisndo to-
das as noites.

Os Srs. Henrique Alves, Corrêa,
Leitão. Aiizeudn e Médlun vão es-
plendidauieiite nos seus respectivos
papeis. Hoje, u divertida opereta
serã representada duus vezes, eus
matinée e fi noite. Ninguém, certa-
mente, deixara de ir rir um bocado,
uo iíecreio.

Meu- Bebe, a peca mais hila-* rinute do repertório da Com-
panhia Adeliun Abruri.-lies, repre-
senta-se hoje. eni matinée, no Apol-
lo. A' noite, teremos o (laia to de
Lisboa e Canções portiigueztts. O
publico oão deve faltar a estes cs-
jiectaculos, tanto mais uue a compa-
nbia estft dando os últimos espe-
ctaculòs porque tem de par tir para
S. Pnulo, no dia 22 do vorreute.

Na quinta-feira, lü do corrente,
terá a sua .lerata tVonore a gentil
actriz Srn. Aura Abranchcs. O pro-•fmmniii desse espectnculo 6 tenta-
dor. Kepresentur-se-ãoa linda peca
.1 Presidente e a revista O 1-iwtro
é outro... em primeira represen-
tn ção.* Tanto emi "matinée" como fi• noite, representiir-se-fl. hoje,
no S. José, a hilariante revista
CAiró /, dos Srs. Alvarenga FonBe-
ca c Amando Oliveira, musica de
Costa Júnior.

A peça, cuja maior força e titido
dc r«K*omm«arj*dação reside em ter
muita graça sem descer ã poruo¦Rocha 1'into e de D. Flausitna | graphia, vae a caminho <jo cente

Vmbelina Ferreira.

os bilhetes ns. 21.180. 20.494
« 17.440, premiados, respectiva-
monte, eom 50:0001. 5:000* e
4:000$ na Loteria Federal extra-
bida hontem, 11. foram vendidos:
o 1* e 2" nesta Capital e o 3°
lo Para. (C. 16.594

FALTA DÁGUA
O Jornal do Brasil por vezes tem

reclamado a constante fnlta d"agua
na rua da Misericórdia.

Entretanto, os moradores da ve-
lha e pobre artéria continuan) a sof-
£rer os tormontos da falta do pre-
cioso liquido.

Assim, ainda uma vez transinit-
timos neste registro .1 Repartição
Geral dn Obras Publicas, Águas e
Esgotos, a repetida reclamação qne•aos é feita pelos muitos moT.idores
Vi ma da 'Misericórdia.

PARA OS POBRES
Tíecebenio

Bran r o a «.
r-PIfl par» o

Dar-mos
131 a 133.

oo Si. Abílio Diniz
oantia de cinco mil
; nossos pobres.
v esmola de lí aos
*St*H .*:ii"LGeft tle ns.

Dr. Joaquim Abilio
doA coinmidsã.0 promotora

oanquete nue a 14 du Julho será
ofícrecido ao Dr. Joaquim Abílio
Borges, Director da Escola Nor-
mal Collesrio Ahilio e Univcrsl-
dnde Nacional do Rio de Janeiro,
previne aíis amigos o admirado-
re.s «lo illlisíre educudor, que os
cartões ,le presença sc encon-
trám <.'om o gerente do Restau-
rant Assyrio (Thentro Munici-
nul) at* o dia 13 fl. noite.

<li. :::i.or.-j

SECCAO -SUtlKk
S. JOÃO GUALBERTO

Nasceu em Florença o foi educa-
:' dò nas máximas da religião e

««isto vel».-t lettras.
A principio, na sua juventude

nao concordava muito com aa ma-
almas do Kvanjçetho. Sou irmão foi
morto por um gcmli-homem oo
paiz. , . ,McUeu-so Gualtierto cm tn ioa de
vingnr sua familia.

Sexta-feira da paixão encontrou-
-. ho «>m seu Inimigo em usn logar
1- tao estreito que nau so podiam evl-

lar um au outro..
Guallierto puxou da espniía para: t-ravai* no adversário; este, porém,

laneou-se n s<his P«5a, braijos om
• cruü, pedindo-lhe pela morte do
•.Jesus Chrlsto que lhe poupasse a

vida o o perdoasse.
Um tnl ueto commoveu profun-

daiiiente Guallierto quo relembrou
toda a «ua «diicução clirustâ; toca-

. <âo do exemplo do divino mestre, dei-,
I xoxn cair a espada o «fli-sse: "não

«ros recusarei o que me p«."lis em
nomo de Jesus Christo, meu ho-
fxhor; não sô vos uoncedo a vida,
man dou-vo.s ainda a minha .-nriUa-

«Be Pedi a Deus que mo perdoe."
Depois de su abraçarem, sepa-

mm-se. . 
, „.- Gualbcrto seguiu dalli puro a

Kirrcja dos beneditinos e pediu o
liablto du Ontem. •

B Apiilleou-se com todo o ardor de
;-"vÍ!ua alma juvenil ã pratica ilas vir-

ludes rellKiosus, numa observância- edlflcantlsslnia. .
Vor morto do Abl.ade, foi-lho

\ dada, bem contra, sua vontade, a
dl, :*n*3o do mosteiro, netirou-se a

- um lA_-ir mais ermo o eslacionuu
cm Vallonibrosa, onde, eom alguns
companheiros que so lhe ajunta-

-ram f«irt<loii um mosteiro, sob a re-
gru de S. Dento, na, sua primeira
autoiidaili*.

A nova ordem foi approvada em
1070. pelo Papa Alexandre II, ram
o nome do Vullombrosa.

Propagou-se rnspld-ainente. ¦ Tal
foi a fama .tai; virtudes de fí. João
Guallierto quo o santo Papa I^*ao
IX foi rlsltai-o.
Morreu aos 71 annos de edade

cercado <los «blindes «le sua Onlem
,% quem feü as ultimas rctoinmen?

daç*i*»5*í>if*.
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Deíflaclios de hontem:
| Francisco Ia Rocha t

-Qm Ido. ãn i;on*-.'«ri*»:üo
4_m--m* jndiiui.j.1 tf Ciusc'*'i

'1'ristão
IJecanJo,

uario, com essa singulnrissima
circuinstiunciit : cada vez agrada
mais, endn vez maiores méritos dâ.
Hoje, domingo, então, o biliheteiro
quo se prepara... Devem ser qua-
tro encoentes, p«>is tantas süo a»
scs3ôcs,<!ontaiido-sc a d'apris midi.
As famílias cariocas, de. ha muito
fizeram do S. José o seu ponto
pTedileoto.Tanto na "matinée" familiar
dnettistas Os Sorrentinos, Laura
Theatre tomarito parte os me-
Uioro* numeres da *'ti*ouj*«e", des-
tacando-se entre elles: Granada c
Navarro, no tango argentino, os
du<?ttistns Os Sonentinos. Laura
Orette, na dansas serpentinas dc
.Toliam Kairoohn, os bailados ar-
gentinos das Sras. Sanfioriniso
Emma. Ijinda Thelina e. lüarive-
rita c a estréa de hontem, La Ko-
sales.

Xo dia 14 grunde festival gio-
riificador da dala francesa! e na-
cianal. Os artistas da "troupe"
cantarão a Marsellezn em scena
aberta e liíiveru umn apotheose.

10' niiciosamenti* esperada a
¦«* ésttéa da Companhia 'LjTica

italiana uo dia IC do corrente, no
Theotro Municipal.Com o vnudeville em tres

* neto-, Ciiefii Flora, fará a
sua estréa no Carlos Gomes no dia
20 do corrente, vinda de Portugal
pelo paquete "Ai-n^on". a Compa-
nhia Dramática Pòi*iugue?a.

-B' nmanhã que embarca, em
* Liüboa, n companhia de ope-

retas e revistas do A podo.dessa ca-
pitai. A estrea aqui. no nosso
Apollo, será na sexta-feira, 24 do
corrente, cora a peça pliuntastica
Sonho Dourado. Fazem mais
parte do repertório dessa compa-
milia as pee.is:

Paz o União. Preto no Branco,
Chico tias Pét/as, Pão Nosso, Can-
çiio do Trabalho. D'alto ú hai.ro,
Agttllin etn Palheiro. O Fado, Cu-
pote e lenço. Revista do Apollo,
etc.

,S'on/io Dourado conta trezentas
representações etn Lisboa.

Prosseguem com nctiyjdade. no
* S. Josí;, os ensaios da inte-

ressante revista Ver e Crer. origi-
nal do Sr. Celestino Silva, com
musica do maestro Sr. Uiz Ju-
nior. ...•Segundo bons informações a pe-
ca vae » scoha com desusado bri-
fho puru o qual trabalham todos
no 

' 
popuiur tlicat.ro. Os scenarios

são de efeito, havendo scenas no-
vns.
C1NEMAT0ORAPH0S,

0IRC06, ETO.

Com esplendidos prosrammas
fuiiccionam hojo os seguintes:

PA IUS—Um bello conjunto de
fitas que são: "A dor de um
adeus", ou o "Domino trágico ,
drama moderno que demonstra
até que ponto pOde o amor levar
uma alma: "O Trabalho", drama
de Hcenus sobre a luta do capitaj
contra o trabalho; na "inatlnee
teremos "Milagre de Amor", co-
media e "folldor tem pressa",
charffe de suecesso.

ll)i:M. — "I.eOes ã Solta",
grande drama artístico da Gan-
mont, emocionante o arrebata-
dor; "G Associado", outro dra-
ma. o maior assombro da arte
moderna.

Como extra, na matinée, será
exhlbida a fila "Blisodinho Can-
dldato » deputado"". u»ia série de
scenas erníraçadisslmas

SPJXKI.M— O espectaculo de
hoje mais alirucgões offerece
ao-s innumeros freqüentadores do
circo Hpineli.

Exhlliem seus melhores actos
os Terrlperanl; os Savalla e Car-
dona, o clown som rival, fará
rir a todo o panno.

O gra»*K- «uccesso que iem obti-
do a farsa em 1 acto. "Marquez
a forga", seri mais nrn attra-
ctlvo.

Terça-feira, M. estreará o.
"Homem Projectil", acto de au-
daela e arrojo.

JAItUIM ÜJOOl.OGICO — Será
extraordinarlamento concorrido
lioj-f» o Jardim Zoológico, por-
que alil se reallsam hoje. das 12
íis -4 horas, festejos de ra-
ra imponência, como o lei-
lor veTjiii-aríi no annuncjo que
pml>li'.'amo^ na ultima pagina.

A entrada contara 3$ até ás 16
lioras e 5* das 16 horas em

A veterana sociedade, aue os-
tenta gloriosamente o aeu pavi-
lhão rubro-uegro, no aprazível
Prado Flumineuse, realiza hoje
unia das suas principaes festas
annuaes, cenunemorativa do 46o
anniversario da sua fundação.

O programma da promettodora
festa compõe-se de sete interes-
sautes pareôs, servindo de base ti
festa o "Grande Prcmio 16 do
Julho" e o "Clássico Diana".

Nesta ultima prova destacam-
sc visivelmente Ipamory e a pa-
rolha do "stud" Eipeditus, Jani-
ua c You-You, entre os quaes se-
rá decidida a corrida.

Do "Grande Prêmio 16 dc Ju-
lho" impõe-se como sério favo-
rito o cavallo Bohallion que ha
S dias produziu soberba "perfo-

mance" no hippodromo do Ita-
mnraty.

O filho do Mauvazin medirá
forças com Dagon, um benl lan-

çado filho de Marcovll, que terá
a direcção do jockoy Marccllino
de Macedo, o mestre do bridão.

Competindo com estes dous ca-
vallos, Théve, a veloz pensionis-
ta do "stud" Expeditus, será
apresentada em optimas condi-
ções, sendo depositaria de funda-
das esperanças de seu proprieta-
rio, Sr. Dr. Linncu de Paula Ma-
chado, a quem iucontestavelmen-
te o nosso "tnrf" deve reaes scr-
viços. . -* '

Na importante prova correrão
ainda, nutrindo "chance", Prin-
cesso Cressou, de propriedade do
9r. Commandanto Carlos Alves
de Souza; Volupto Chaste, com-

panheira de "box" do Rohallion,
e outros.

O pareô cm quo Calepino, Or-
natos, Voltiga e Biguá s» eacon-
trarão é oiitra prova quo devo-l
rá offerecer grande interesse, pe-
lo equilíbrio das forças.

Entretanto, o cavallo do "tuif-

man" Sr. Albano dc Oliveira foi
o depositário daa grandes após-
tas da maioria dos "turfmeu",

quo sabem avaliar a suporiorida-
de do pensionista do velho
"sportmau" Sr. Albano Gomes
do Oliveira.

Os outros parcos, qne, como ;já
dissemos, oíferecerão grando in-
teresse, estão no dominio dos
"sportsmcn".

Resta-nos, portanto, indicar
aos nossos leitores os seguintes

PALPITES

Jagunço — Ortegal.'
Avaré — Fuzil.
YOU-YOü — IPÃMÈRY.
Mout'd'Or — Hclios.
Calepino — prnátüs.
ROHALLION — -THÉVE.
Vital Sparlc — Magnolia.
Aüares — Comete, Sorrette,

ROWENA, Sa.tham Bcau, Bi-
guá, DAGON c Bubylouia.

O "Grando Prêmio lü de ,Tu-
lho", instituído em 18S7, destina-
se aos animaes da turma de 'A nn-
nos.

Apenas cm J905 foi permittida
a inscripeão de animaes de mais
de tres nnnos.

O pareô uão foi realizado em
1896, 1SU9, 1900, 1902 e J 1)031
Nos demais annos, o seu resulta-
do foi o quo se segue:

1.SS7 — 2.000 metros —8:000?.
Rabclals, tres annos, Franga,

por Salrator e Toos, do Sc. F.
Schmidt, joeltey F. Luiz.

Em segundo PEcsnicia; em ter-
celro Oranjre.

Correram mais: Bonapartc,
Dnybreaek, Vcloutine e Alfredo.

Tempo, 133 segundos.
188S — 2;500 metros —«:000$.
Rápido, ires unnos, Fram.ii, porMourle e Orpheliue, do Sr. F.

Schmidt; jiK-key F. Luiz.
Km segundo General, em tercei-

ro Huguenotte.
Correram mais: The Witch, Tc-

nebrosa, Ti-unips, Houblon, 'Per-
vcnehc, Warlike. Puariseu, Cer-

van tes c Ormondc.
Tempo, 101) segundos.
ISS!) — 2.500 metros—10:000$.
Suavita, tres annos, França,

por Mourle e Sees, de Mimes. A.
Ivcitão e M. Schmidt, jocltey F.
Luiz.

Em segundo Paladino, em ler-
cciro Fenlana.

Correram mais: Tiiunderbolt,
Saiirc, Águia, Thessalia, Eile, Du-
chesse, Guns; Awa, Cocktal,
Troya, Settn. Sirius e Toreador.

Tempo. 1H8 segundos.
1S0O —2,<>00 metros—10:(i00$.
Tberezopolis, tres annos, Fran-

ta, por Mourle e Toos, da Conde-
laria Vlllalba. joekey F. Luiz.

Em segundo The Money, em
terceiro Hampton.

Correram mais: Eread Winner,
Atlante, RcnC*. Frivoline. Odcon.
Mysteriosa. Lanhearn, «Oallinioor
e Puritano.

Temiio, 174 segundo».
1S91 — 2.500 metros—15:000*|.
Ilenume, tres annos, Inglaterra,

por Charles I «.* Itomana, da Cou-
delaria Mario Brizard, joekey
Meunier.

Em segundo Fantoche, em ter-
cciro Lo Brésil.

Correram mais: AUy. 'Bessina,
Bonrgogne. Bordeaux e Altivo.

Tempo, lil!) segundos.^/v» ***,.**•

Snint S.vlvain, tres nnnos.Fran-
ça, por Saxlfragc e Mile. de Sen-
Us, da Coiidnluria Villalbu, joekey
F. Luiz.

Era segundo Rayon d'Or, cm
terceiro fleuinessy.

Correram mais: Licteur. Prime-
vero, Bruxa, Evian, Miessina,
GrSo Para, Brcst. Sylrio. Mctlio,
Fosca. Tapir, 1-von, Kirch. Dia-
inantina. Réve d'Or c Titnm.

Tempo, 309 segundos,
1898 — 2.500 metros—25:000*J.
Simonstone, tres nnnos, Ingla-

terra, por Saiut Simon c Tner, «Jos
Srs. Cario Pallos & C, joekey H.
Cousins.

Em segundo Perii. vm terceiro
Fructidoivs.

Correium mais: Saint Jaoques,
Therezinn, Trantella, 55ut. -Pava-
ne, Ki9her. 'BxceUencc e 'Seio-
ream,

Tempo, 10S segundos.
1894 — 2.B00 motros—16:000$.
Jui*.1, tres s'Uiios, Inftaterra,

por Trnp&e e Serenia, da Coude-
laria (.'rão Pará. joekey J. Olmos.

Em s.^Kundo Santa Fé, cm ter-
cciro Toiião II.

•Correram mais: Conscauence,
Magdalena e Falscaff.

Tempo 168 segundos.
1895 — 2.800 metros—00:000$.
Voltairc, tres arhnos, França,

por Mourle e La Delivrande, do
Sr. Pedro de Siqueira Queiroí,
Joekey F. Luiz.

Ekn segundo Holy Friar, cm ter-
cciro Montmorenej.

Cotreram maia: Newmarket,
Mary Master, Saint Cyr. Sliwal-i,
JuruA e Masinisa.

Tempo, 1.73 segundos.
1S97 — 2.800 metros—5 *.'
Cjaxare, tres annos, França,

por Oiunbyse ou, Sansbnnet e Con-
stantine. do Coronel F. B. de
Paula Souza, joekey Geerge.

Em segundo Uivbamera, eO» ter-
ceiro Chat Bichou.

.Correram mais: Ijuliy, «Jurnac,
Itu* e Morian's Pride. ¦

A victoria pertence a Morlorn s
Pridc, que foi distanciado em com-
quencin de irregularidades havida»
na carreira.

Tempo, 192 segundos.
1808'— 2.800 metros—1:000$.-
Danois, tres .annos, Franca, por

Mourle e Dance, da Coirfelarla
America do Sul, joekey Josí de
Souzn.

Em segundo Ranavulao, em ter-
ceiro Moorgnte.

Correu mnis, Licores.
Tempo, 192 112 segundos. - .

\ 1901 — '1.800 imetrbs—3:000*.
Votada, treB annos, Republica

Oriental, por Esperanza e 'Pan-
therit, do Sr. A. de 'Carvalho Mo-
reira, joekey George.

Em segundo Diamante, em ter-
ooiro Loln.

Correram mnis: Tnlisman e
Icltta.

Tempo, 123 imundos.
_<)_._ _ 'i.ioõ metros—5iOOOíí.
Oriou, tres annos. Inglaterra,

Prisouner c Pnppet dn Coudelaria
Omegn, joekey George.

Em segundo Caprichoso, em ter-
ceiro Osmonde.

Correram mais: Oder, Garibaldi
e Vulentius.

Tempo, 142 112 segundos.
,]<X)r> — 1.700 metoR—3:000?.
Velastiuez. quato iimios, Itepu-

blica Argentina'; por Stone Cross
e Igua.na, do Sr. Beltrau Vives,
joekey Luciò Januário.

Em segundo Jurén, em terceiro

IObelisque.Correram mais: Osmonde e
. Toi.'o.

Tempo, 115 112 segundos.
190(1 — 2.400 hi/ros—1:000?.
Tejo. tres nnnos, fnglaterra, por

Freeniason e Ilnreiiiiinadc, do Sr.
Albano (3. dc Olivcirn, joekey Luiz
Rodrigues. . ,

Eiii-2", 1'er.v; cm 3o, Brinde.
Cóirérain mais : Peiendongu,

Brasileira; 'Scarpia e Ricota.
Tempo, 14(i segundos.
1907 -- 2.400 metros — Réis

10 :<X)0?O0O.
Jiignrthn, tres annos, Inglaterra,

por Bii.v Honhld e Acména.do Stud
Treze de Março, joekey Lourenço
Júnior. ¦ ¦ _

Km -°, Iguassu'; em 3o, Opu-
lcncitt':

Correram ninis: G:illimoor,Haut,
Sniiteriic. Rubi, Putriii e 01uxim's.

Tempo, 107 .segundos,
190S — 2.400 metros — Reis

S :000?QOÒ,
Sobem no, tres nnnos, França,

por Le Snmnritaiii ^Bicn AimC,
do Sr. Bernardino de Andrade, jo-
ckey D. Ferreira. ' \

Em 2', Dictridór; em 3^°, Javdy.
Correram mnis: Sargento, Pm-

mier Dinhiond, Yankee e Sorriso.
Tempo, 1C4 4J5 segundos.
1909 — 2.400 metros.— Heis

1.0:000*000.
Clnmiirt, tres nnnos. França, por'Le Hardy c Iuesperíe, do Stud

Galopin. 'A. Znlazar.
Em 2°. Tanus; cm 3°, Rouxi-

nol.
Correram mais: Lnzitano, Bon-

joui*. Tnmandnrê. Monarcha e 'Ma
Choutte.

Tempo, IIHJ 415 segundos.
1010 — 2.400 metros — Réis

10:000*000.
Zainbo, trcs annos, Republica

Argentina, por Sea King c Znma-
cueca, do Stud Vcsuvio, D. Fer-
reirn.

- Em 2o. Honor; em 3°. Dina.
Correram mais: Pngunini, Aa-

dnz, Electric, Piccinina, Avenida e
Trovador.

Tempo, 1I!C 1)5 segundos.
1911 — 2.4O0 metros — Réis

10:000*000.
Maestro, tres annos. França, por

WinklielrVs Prido e. Pnlatine. do
Stud Huterpe. joekey 'Marcelllno.

Em 2o. Gerfaut; em 3°, Tlioéde.
Correram malB: Tilda, Marte,

Grcytown, Bononart e Odalisca.
Tempo, 1C4 315 segundos.
1012 — 2.400 metros — Réis

15:000*000.
Aventureiro, tres annos, Ingla-

terra, por Mocanna e égua por Sir
Hugo, do Stnd Joekey Club, joekey
G Herrern.'Em 

2o, Condor; cm 8°, Rock
Ferry.

Correram mais: Mogy Guassu'
Good íMornijrtS- WcTtlier, Jequitsia,
Phariseu, IIndson I/>we, Dynamite,
Ouvidor. Âccacla, Veneza, Turque-
za e Oüvette.

Tempo, 102 2|5 segundos.
1913 — 2.500 metros — Réis

10:000*000.
Jahu'. tres annop. Inglaterra,

por Perieles e Red Agnés, do Stud
PntilWtd. joekey Lmrenço Júnior.

Rm 2', Araguay.ii: "cm 3o, Lord J

Correram mais: Botafogo, Juel,
Selone e iMout d'Or.

Temuo, 1118 enflindo».
O Deroiei'1 iii Julho foi g_

iiho por 11 animaes fraoostes, 8
liigleíes, 2 argentinos e' 1 uru-
guayo, ,

_ O joekey que mfls ntunoro de
vezes o levnnton foi o saudoso
«ÍVauuisco Lul», nue venceu nm
1887, com Riibelali, em 1888, «om
ÍHapido, em 1880, com Suavllu, cm
1690, eom Thereteopolis, em 1892,
com Saint Sylvalii, cm 1893, com
Volta ire.

Georfe Boutbledgo «auhou tres
vezes: um 1807. com Oyainre, em
1901, com Vanda, e «ta 1004, com
Orlon. . .Os quatro nnmoiros veucedo-
res do Deeeeeii de Julho e o do
1802", Balat Sylvnln. foram Impor-
tados pelo Br. V. Sehmldt. Todos
e.ruin provenientes do celebre Ha-
vas do Vlctor, em iFrança, do pro-
iiriednda do grando criador IM.
Paul Atimont, pne de «ST. A. Au-
mont, criador dc Nliage, Nimbus,
La Finnçaise o outros grandes ra-
cera do turf franeez.

|Shlnt Sylvaln, o herfio de
1892, erã filho dc uma grande cgua
uMlle«4c Senlis. por Trocadero, ven-
cedera do PrisJ de Diane, de 188-.

Ao Brasil veiu unicamente
um filho do celebre «Saint Simon,
o extraordinário chefe de raça.cujos
descendentes são hoje reputados cp-
mo os melhores garanhões do
mundo. .,

Foi clie, Simonstone, o berôe do
Desvaei» de Julho dc 1893. •

—O Dezctei» ie Julho foi dispu-
tado uotc vezes cm 2.500 metros,
seis em 2.400, duas em 2.100, duas
em 2:800. «uma cm 1.700, uma em
1.800 e uma cm 2.000 metros.

O reooni dos 2.400 metros per-
tence a Aventureiro, que. em -l»l«*i
marcou 102 215; seguem-se Mães-
tro com 164 3|5"", c Soberano com
164 4!6".

O melhor tempo dos 2.500 me-
tros foi marcado, o anno pnssado,
por Jahu', «ne fez cm 165'. oe-
«íeui-se Suavita, Simonstone c Ju-
râ, com 169". , 7 ¦ ..-: n 

¦ ....
O maior prêmio do Dezetuiu

dc JtdKo foi o de 1893Ã*OO0*00p.
Em 1892. 1894 e 1013, o prcmio
foi dcl6:000$000.

O total dos prêmios dc 1° logar
da grande prova, desde a sua insti-
tuicüo até o anno passado, monta
fi somma de -214 *000$. com uma
média de 7:925$ por anno.

O maior «atí-iHfer que ganhou
o Deseiei» de Julho foi a égua Sua-
fita. A filha de 'Mourle «hegnia de
França dous mezes antes da reali-
zaçüo da prova e, na semana que
precedeu a corrida, trabalhou mar,
perdendo para Duchcsse, oue nao
ac coHocou no pareô. NSo inspira-
va, pois, a minima confiança nem a
sun «iearie. nem ao seu jçekey. Con-
tn-sè mesmo que Francisco Luib,
tendo recebido da sua eeposa ÍOÇ
pnra jogar na pensionista de Mmes.
Schmidt e Leitão, preferiu gastar
essa quantia no lar do prado, em
companhia do seu amigo e collega
Mareellino. Depois, teve de pagar
da sua algibeira pouto mais AOujf,
pois, a tanto montou o Tateio da-

O campo mais numeroso oo
De.etei» de Julho foi o «ae 1802, ata-
no em que correram deeenove ani-
mães. Ganhou Saint Sylvain, de
nropriedade do velho Santiago Vil-
lalba. que ainda obteve o 3* logar
com Hennessy. „

_ Bm 1897. ganhou o cavallo
Inglez iMorion*s Prlde. montado por
Alcides Ribeiro. Foram, entretan-
to, tflo graves ob "partidos" appn-
èados em Cyaaarc por esse jnckey
e pelos de Habanera c Ijuby. que a
directoria resolveu dlstaucial-opns-
saudo a victoria ao filho de Cam-
¦byse. que chegou em segundo logar.

No Dezcai» dc Julho de 1893,
o movimento do nareo elevou-se a
lll:82O$OO0. Foram jogadas 6.524
poule» em primeiro logar e 4.0o8
em segundo

Excellente c Puygareaú II, do Sr
OI. Z Martins, foram ,favontos,com
1.66a poules, seguindo-se Simoua-
tone, com 1,588; Zut e Pavane,
do turf paulista, com 1.363: Fru-
ctidores e Shorehnm, da Coudelaria
Hannovcrinna, eom 744; Tarnatet-
la. còm 604; Perifi. com 324; The-
rezina. com 140, e Kisber, com 0A.

anal* ou uiouos amhn coiistihu>id<>8,
utro modiiíicooao do ulrtiimi. bonai

PAJiMiEirRAS *
Banhou

Paulo (Pinto — 0«t*rlo $$!____.
Senoulean — Llraeola —- dwbeirto
IPiot — Pinto — *N«*«aar*t>h — ***•

vier •— Mordi i
ÍBOTAlPOGO F. 0.

Apio
VilimBA, — Dutra

Couto — latiu (oap.) — Rodam**»
Viteita — Albetardo — Fontosello

— Burtemaqtki — Ifamecea
'Antea da «or realis-aido o jogo

•eixna, o m" team do Botafogo t»-
«Mntrar-Mii comi. o 1° team do 8.
0. Brasil. Este jogo tori inicio
áe Ul Vi horas.

Os teams serão o» <jeg.aiintof!
m° team:

BOTAFOGO
HoydaniiSs

•Vianna — 'Rega
Oswaldo — J-»r«o _ ,pi,n0 

^
Gana — M. Pirato — 0. Hasehe

— J, Haoene — «Lauro
1" team:

BRASIL Jilj

Mwào Mendonça
Jael — Oswaldo

Luiz — Dan-tou' — 'Mada
Farda — Ernani — 'Heitor —

Gonç-alo — Washington
A dweiitoria do Botnrfogo F. O,

convida os "Bpprtmen" cat»ioeaa a
comparecer aa "gare" da Central
as 8 horas, para receberem oa die-
tincitos "sportoen" •paulista*»,

Fluminense — S. lento
Para a cidade do S. .Paulo, se-

mm hontem, «ni «jarro wpeclail,
ligado ao moeturno de luxo, o 1°
feom do Fluminense F. C, que
vae disputar um match aanHstoso
eom a primeira equipe da A. A.
S, Beato.

Pelo rooctuirno de luxo partipíimi
hontem oa "glayera" do glorioso
FluávineMe í*. C, que hojo vão
disputar am "awatch" amáítoso
em 9. Paulo «am a "•equipe" d»
A. A. S. Beato.

Com' oi distitootos moços segui'-
iram oom delegação especial da

LOTERIAS
NACIONAL

Listu geral doB prêmios dn 6"
loteria do pluuo u. 825 da 05
•gtfercçfto do anuo do 1014, venll-

Prendo, ie 00:000* o liOOOWOO
2U80 60:000 000
2WM 6:000000
1W40 . «iiOOOOOOoooo:::::..:  vt:t,
20242  l;000$O0()

640h ISSÍ-líVaSS 26992
Premle» d» 200$000

335 092 1278 4096 9224
10546 13685 10100 24340 26186
26207 28124 28185 291189 20904

Prêmios «fo 100»000
18 676 677 2680 

'2813

8272 4009 4700 0385 5938
6097 0265 6304 0648 6960
7192 7227 7708 7709 8829

10043 10161 10219 10386 11367
11808 12406 12954 13982 14107
14531 10276 16500 1W114 17745
18548 10324 10905 20OÍ9 20318
20500 21778 28081 28282 23564
24916 20775 27877 28308 29326

ApproxiiHttçie» „¦¦ -
21179 e 21181  ^_W_\
C0493 e 20405  il«OOÍO00

Vesciias
Mm a 21180  8OS000
20491 a 20300. .m  40$000

Centena»
21101 a 21200  24*000,
20401 a 20500......... ÍOSOOO

Todos os números terminados
em 0 «m 8*000. ,-.

O Fiscal do Governo, Manuel
Co»me Pinto. ... ;'

O Director Presidente, Aloerlo
Baraiva ia Fonseca.

O Director Assistente, Augusto
ia Rooha Monteiro OaUo, Secre-
tarlo. .

O Eserivüo, Firmino ie van*
tuaria.

Himiiuu:
Purls 
Hamburgo

Londres .
Haniliiirujn
Pari» ....
ltulla ....
New York
Portugal

16
A"

t>/8
7411
1108
007

Ml*»'

ÇS8
vista

Ui 18

it.

Duo

OAÍMA-HA OYNDICAI.

!:»(i:if

A vamara HyndUial dos Cpix
rotnres de Fundos Publico», detl
as segulntoa cotações hontem:
Londres
Paris 
Hamburgo .
Portugal ...
Itália 
New York ..
F. Aires—ouro
lilb. est orli na
Ouro naclo-

nal, vales .

IC 7/8 lã- 47/«i
éoí* ioi
«48' 74»

8104»
74

8104'
«Oi

8104
11*04

16*07
l»5iíi

EXTHBMOS

Bancário ¦..
Caixa Matriz

8/4
3/4

lt

A PEDIDOS
AOHAUBCIMBNTO

Lula Maria Monteiro por si e
por toda a sua fumilia vem alfir-
mai* a eua gratidão para uom to-

T. \r fl «A a Sr Couto Sou«a. 2" das as pessoas que, durante a dp
L. M. ». A. o or. ixoaus pousa, » 

€nçn ft jv^ jB{ejirtB1,ente SUCcumWu
a sua aaudo«rfísimn esçosa D.secretario dessa instituição o oa

Sra, Affottí» do Oartro o íMawon-
dee FCTraz, diireetoiés do ÍMuari-
nenae F. O

Mangueira — Paulistano

ÍBealiza-se hoje, no campo do
primeiro, â rua Pinto Guedea,
Muda -da Tijuca, um> amistoso
".traiialng" «entre oa .primeiros •
segundos "«toama" doa clubs - aci-
ma.

O jogo dos segundos "teams"
est-i marcado .para as 13 _ horas
e dog primeiros ás 15 Vi-

Og "captaiii-s" 8r. Alberto Tei-
ireira, do 8. O. M. do Sr. O. AHam,
do >P. F. C. pedem o compare-
cimento de todos oa jogador-ss &
hora acima õn-dicatia.

Andarahy — 8. Çhristovam
Os "teaina" destes dous. grêmios

tronarão ihoje em "oiatch" do be-
oeficio,' no campo do 'Andarahy.

Margarida Joaquina Malbeiros
Monteiro, se interessaram pelo seu
estado, visitando-a e mandando
informar-se, assim conio para com
toda« aa pessoas que acompanha-
ram o prcstlto fuaabere e assisti-
ram a missa do sétimo dia, ou cn-
viaram pezames por telegrammas
c cnrtBos. . „

Perante tantas demonstrações
carinhosas de saudade o considera-
cão pela memória da exttncta, o
enlutado viuvo e toda a sua lamlt-
Ma, sentem-sc immcnsamcaite «po
nhorudos o protoetam o seu reco-
nhecimento eterno a todos quan-
tos assim os distinguiram.

Caixa de Conversãb
Movimento d* hontem!
Bntradas*.
Libras '22.
Francos 120.
Dollars 25.
Marcos 90.
(Sahidas:
Libras 298.85IV.
Francos 200.350,
Dollars 060.
Ouro nacional 10(000.
Maroos R.ODO.
Lastro:

Ouro em dspo-
sito

Responsabilidade
do Thesouro
(Lei n. 2.357
e Decreto nu-
mero 8.012) .

174.598:220180*

1*.33»:77(|«1*

Total.
Emlsslo:

Notas em
culaçUo 

Moeda subsidia*
ria 

cir-

199.037:9901322
—ii ¦¦¦¦»

103.928:450*00*
9:540*82*

«Total  193.937:990*82*

j;-J|U BOLSA

FOOT BALI.

Campeonato do Bio de Janeiro

SEGUNDA DIVISÃO

CARIOCA—BAJVGU'
!No caiinpo do priitneiro, & Estra.

da D. Castorina a, 262 na Gávea,
reali7a-se 'boje, As 13 % e 15 Vj
horas, o encontro entre os -jeguo-
dos e primeiros "teams" dos elubs
a^iurta, tramffferido de '13 de Maio
próximo passado.

Keferees do 2o teoiii, o Sr.
Hoiíten de Amibrosio e dos primei-
ros o Sr. Rodolpho Paes -de Fi-
gueiredo, ambos do O. A. Guana-
",**'1'a'* «. -,

.Representara a Liga o 'fer. Al-
fredo Alves da Silvn, secretario da
commissão de football da. 2" Divi-
são.

Matches Inter-Estadoacs

nOTAFOfíO—I-AI.JIHIHAS

B' com grando interesse quc se
espera nesta capital o sensneio-iial
encontro daa valorosas equipes
da A. A. das -Palmeiras, de São
Paulo e do Botafogo P. C,, a rea-
lizar-se hoje, á toide, no fielil da
r.ua General Sovcr-íano.

A syiniipaWiin do que gozam as
dnas soeicdaidies sporMvas, no mos-
go n**io, explicaim de soberbo, o
enthusiasmo quo tem despertado o
encontro de hoje.

A A. A. das 'Palmeiras ó ji
bastante co>nheci.da nesta Capital.

No campo da rua Guanabara,
tivemos <sste anno oceasião 'de

apreciar o valor de sua poderosa e
exeellento equipe, quawdo aqui veiu
t, coh'v.ite do Fliimiincuíse P. C.

•O Paiimelras ê um dos clul»
paulistas, que mais louros tem co-
Ihido, é vencedor 'de diversos cam-
peoiíatos 

*do S. Paulo, é também
vencedor da bella Ta«ja Salutaris
offerceida para a disputa entre o«
ca-m-peões carioca c paulista de
1010. |

O iBotaíogo, taiifliemii em ques-
tio de viclorias .brilhantes, nada
fica a! dever ao sett 'digno conten-
dor de ;'hoje. A sna collocaçãj) no
campeoóato actual, demonstra com
«xuberaincia _ue a sua eleve» é <das
mais • respeitáveis, (podendo aipre-
sentar u.ma í^esistencia onergioa e
quiç.' invencível ao team paulista.

W, pois, desn«scessarlo d'Í7^r-ee
que'' o jogo Botaíogo-IPalmeiras,
sero inn. suecesso sportivo ipropor-
cionando aos amadores o admira-
dores do tfoot bali nma tarde mo-
vintentada com uma pugna que
•^espertará ns mais bellas emoções.

. Tintamos certos dc qiie, as archl-
tiancaidas o demais dependências
io ítrouná do caimpeio <ic 1910,
«ierão in«sufíic.ien-tes pa'i*a compor-
{iar o consitiieTavel numero dc es-
jóectadores, eni; vista 'do entliusias-
ino que, rema entre nós, quanto ao

^iolcnto e «nofionante sport.
! O jogo terá início ás Ifi \{i lio-
ra«. sob as ordens do referce Sr.
Dr! Antônio Luiz Wernclt.

Os teams «ntrarão om campo,

AVIAQAO
(No aeiodreroo do Aoro Cluh

Brasileiro, na Fazenda 'dos Affon-
sos, na estaco Marechal iHcnnes,
far-se-ão hoje «interessantes expe-
riencias de aeronáutica.

(Nos appaTelhoí que sorüo pi.
'lotados por Bdú Chaves, Kirk o
Darioli, voarão também o fi'* So-
cretario do Aero Club, Sr. Capitão
Lunia de Carvoliva e o Sr. Io
Tenente Dr. Palmyro Serra Pol-
cherio, membro do conselho admi-
nÍBt'i'a.t.iivo daq-iiello instituto.

TOURINO-CLUB
Por nilo ter-se reuuido numero

competente pnrn íormnr a assem-
bléa geral que estava annuuciada
para hontem, iicou trausferida para
quarta-fcirii, 15 do corrente, a mes-
ma asseniblé.i em 2* convocação
realiMndo-S'.' com .jüalqíiôr iuiniero
de ussoeindos presentes.

Esta assembléa & para leitura do
Tclat.orio do presidente do cluh c
eleição dtt commissão dc exame de
contas.

Terga-feirn 14. renlizar-sn-fi umn
passeata em coniínemòrue.ãò da to-
mada da Bastilha; domingo 19, ha-
vera unia reunião familiar—domin-
guelra, e no dia 26, será realizado
o almejado "pic-nic" na Pcnbn,pio-
metteudo estn festa sei* mais uma
gloria para os touringuoiros.

TAUBOMACHIA
'No dito 14 do eorreinto, rea'1'iz-a-se

na pnaça de Touros dus Neves,
uirn-a festa em coinluioiiiorucão a
essa data o ent lioniciKigciii' ao
operariado nacioiml.

Toiiinrãn .parto nessa corrida os
•Srs. Josó Teixeira da Costa, Ma-
galhães Costa, tFrairre-isco Oruz, A.
J. iPircs a .T. Mnithciis, havendo
tatiibein uni touro para. os mundo-
res desse- gênero de sport.

«IIBIMACAO

O'"queima, tu jâ nao queimas,
NHo queimas, mesmo que oam-

Mas norque tanto tu" teimas 7
O' queima que ia nao queimas I

Da usares pOs üo Joannes
Deves Ja. ter morto o bicho;
E pelos teus ademanes.
De usares pós Oe Joannes:

Tomaste a cousa a capricho.
O" queima que Ja nao queimas
Mas porque tanto tu teimas,
A ponto dò virar bloho 7

Clilm-cbiia-fO.
(C 10.001

Estão em baixa senslí-íl At
apólices: na semana passada a*
geraes de 835* baixaram liontera
atô 800$, e as de 1909 dc 801* a
7808000.

O motivo dessa baixa sô poda
ser explicada pela demora na*
negociações do empréstimo; ve»».
dade é, porém, que tem provo»;
cado algum reparo o modo por»;
quo eBtfi sendo effeotuado o po».
gamento (. dos juros, que oom
effeito n5o oorresponde ft lowva-
vel rapidez eom que é executado,
o servlgo de entrega dos «ne-;
ques. . ,Estão também em baixa at»
apólices de Minas, facto Inexnll»
cavei pois que o pagamento dos
juros é effeotuado com a maior,
"""^Àdas- effectuadas

Apólices:
7 Geraes de 1:000* 57o-.
17 Idem Idem Idem....'
23 Emp. de 1909 
00 Idem Idem 
11 Est. do Rio 100*

4 lí port ;•;••••
10 Munlc 1904. 5%...«
2 Idem de 1900 .%
28 Idem idem idem ...
28 Idem idem Idem nom.
10 idem de 1914 nom...

S01IOOQ
800I00O
7858000
780*00*.

79*50»
275*009:
183(000
184*50»
189(0001
170*001

pnosriio-OACAo
-A anemia, a fraqueza nervosa

ou muscular, o cancro, o esgota-
mento, etc, süo rapidamente cura-
dos pelo' Phosjilid-Cactía, cato po-
deroso reconslltulnte, esto uUnion-
to vegetal — Je snlior delicioso, quo
todos or médicos aconsellinm.

Deposito: Granado & £••.„'''"'
Primeiro do Marco. (C. .10.500

AcçOes:
300 Loterias Nacionaes.
100 ldom idem 
20 Tecidos AUlança....

Debentures:
40 Docas dc Santos....

Alvará: . **- '..
4 Aps. geracs de 1:000*

6 

20*0001
20(500

137*500.

184*00*

801(00*

A BICHARADA

JOANNINHA-—Espora-mo ama-
nhã, bem cedo. nn cnsa Guarany,
¦Sete de Setembro, para vermos a
exposição de calçado bom e barato.

L8 estes versinhos :

Bastante airosa s
N 

'Stft no jardim,
Beijando a rosa
D o jasiniiii.
Foi este o resultado de hontem:

Ant. 20 — PEBU' 180
Mod. d — CABKA 021
Itio lll — L10AO 0152
Salt. 5 — CACHORRO.... —

2° prcmio 404
3° prcmio 440
4° .prcmio 000
5° prêmio 242

O NUT1IOGEN01. UltANAOO
Uma comliinacüo de Guaraná-,

Kola, Coco, Copáo c. Acitla Pliosplto-
rleo «i «; reouiiimnitfãrto jior 1 'Ju ine-
dlcos como um poderoso tônico ao
(isootamculo nervoso, aiiainlu, ra-
cltitisnío o ooitvalosceuças tle cnlcr-
iu Idades tjríiucs.

O JVutioflctiol 0 fabricado cm trcs
moaalidades: ellxlr,iirnniilada u tjot-
Ias noiiccuírarfus. (L.. lu.tiò

A EQUITATIVA
SOClliiDADK DK SEliUROS MU-

TUOS SOI3KI3 A VIDA TEU-
RÉSTIAS H MA.l?l/riM.OS

Aoetúda Itio Branca

..Esta sóulwiado procederá pu-
blieiiinonle ao sorteio trimestral
do suas apólices sofleavois om
dinliciro, no dia K. ilo corrente,
tis 15 honis. na Héile social.

Oh soguriiüos roce bo.ru o intu-
griilmeiilo, em ilinlmlni. na lm-
portancias dus respectivas apoli-

O sorteado, além do receber o
valor Integrai da apólice om dl-
nheiro, continuara, com o snguro
em vigor, pugnvòl por morto ou
no iiin do prazo du contraio o
cóm o direito il concorrei* u tun-
tos sorteios quantos Corem os Irt-
mestres daquelle prazo.

Os prospectos no escriptorio
principal, ondo serilo dados iodos
us eaolurecimeutoH ptitllOoü,

O noto é publico e •• nlretítoda
recebera com ealTiSciHI agrado;
alôm dos Srs. mutuários, lo.io
aquelle quo so dignnr honrai-a
com a. sua presença.

Aflm de evitar Inconvenientes
de ultima hora. a1 Directoria tom
a honra do participar aos His.
mutuários quo o recebimento ú*03
prcmios pagos por niiteoipaçuo
dos respectivos vencimentos so
serft feito ute o dla 13 do corren-
te, fis lü lioras.

10 E
CAMBIO

Muitos beijos, muitos abraços.

Mabocas.

Os bancos estrangeiros abri-
rnm liontom Huccando a 15 3/4
o declarando comprar letras de
Ultramarino  15 ;i/l
J.'ranco Italiano  15 2/4
Luudon & llrasilian .. 15 3/4
Sudamerlknnische .... 15 3/4
Hespanhol .'.. 15 3/4
Transatlântico  15 3/4
Brltlsh Bank .-  15 3/4
Allemão  15 3/4
Itiver Plato  15 3/4
exportação promptas a 15 -7/S,
tendo-se feito negocio nestas lo-
trás a 15 27/82:

ue tarde o mercado era tnals
sustentado, visto alguns bancos

qaatrooeataM paslnas, das quaes ine]ezes declararem saccar n
aeaseala de índices geraes e al-|is 25/32.

Jft se acha & venda o fascleulo
da l,»al«ln«.io a Jurlnprudenrla
da Brasil, relativo ao mes de Ja-
nelro de 1914. constituindo um
grosso volume de mais de

As letras de oxportação silo
offorccldas no mercado uüinento
na oceasião do embarque, devido
ao facto de obterem mellior col-
locação porquo os bancos prore-
rein comprar letras promptas
mostrando ter pouco interesse na
compra ilo letras a prazo.

He portanto os embarques bo
avolumarem; a otiorta dc letras
tomnr-se-a mais avultada, tor-
nando assim Incvltavol a alta do

phabetlcos. Contém a' indica-
cio completa de todas as
leis e decretos federaes do
mes de Janeiro e a Íntegra
das leis da lleceita e da Despesa
para 1914, e dos Regulamentos
do Corpo de Engenheiros Navaes
e o de Serviço Radlum-telegra-
pbieo Nacional e tmêmm os Aceor-
dama do Supremo Tribunal Fe- j cambio'.'
deral • de todas as Câmaras da i 

' 
o Banco do Brasil 'eontínna

COrte de AppellaC1o. em numero; saecando.a ^gjgjg Se 
"costu-

além das. decisões recorridas. ' 
_*•_ 

com- aB
Este livro Indispensável a to-; ' 

tabeLlAS DIvÉhsÀS
dos os juIzob e advogados custa |
aoenas sele mil rél». (C. 15.007 Bancos: .
do quasl diiieatoa a<rcordama. Uinsil  '"

Movimento do Porte

KNTUADAS NO DIA 11

De Hamburgo c escalas — 1'aqu»»
t« allemão Bltichcr, pussag».:
Paul Lewutillinl e senhora, Kdii-
ardo iPulschcn, professor Dr.
Diilusson. Luiz u Re*1'llíí. aQV"
inaiiny, Elizabeth lloCfmann,
Dr. Itaul TJMmanri; Iticard Ne-i
ves e senhora, Adolph Hcll, Ge-i
rard Frcitait, Paul von Mtuvhta-
ler, ©r. Johun W. Hacker o fa-
milia, Hans Rudert, Joscpü
Oiiúa, Willielm 55abel, Dr. R.
Nõde Lande Xavier, Berthaj
Schnrcy, Ollliou Ijeonardos Jui-
nior, Reno Levy, U. Oalh, Sra*.
M. R. Henrlen, Cliristiue OotU-
umu, li". Pintes, P. Prátosi Clon
tilde Limiírubiíi*, Marfim Wollitz,
c Iillia. Chiirles B. Curtis a te*
nliora, Dr. lè; S. Haydc, Capi-
tão Miigiiussoii, Mujoi* licorga
Oriigur v senhora, José Pereiras
dos Santos. Aumislo Tavares do
Alnuiidn, Josd Anthct'0 dc Al-
iiieidn, D. .1. dn Silva, Uenriet-
lc Morano, 15 em 2», 70 em 3«
classe e 271 em transito; carga
n Theodor Wille.

De 1'iirft e escnlns — .Piiqucti! na-
cjoiiul Pininijij; carga fi O. C. e
Xavégagfio.

Dc liuenos Aires o escalas — Fa-
quelii itnliuno — Brasil, irassen-i
ilo -'1 passugeiros para o Rio 8
1)52 nm trnnsito; carga n sslat*
linelli. '

De Buenos Aires c escalas — L'a*
qtiele ullclliúo (Herra Vcnlana,
piissiiBSi: A; 54. Sonrcs v. senho-
ru. Fcruhiridb ltehemniiu, -Major
Ciissinelli ii .senhora, Fran/, Ub-
belohbe. (.'nrlos Giitorres' Bul-
ion Uriuier, AVilliaui Jithn,
Friiukliii Fuy, nove eun 3" cias-
se o OSil em transito! cargu a
llerui «tollz.

Do Talbcrg c escutus — Vnpoi' uoi
ruegiiez Cometa, carga a KugtH
•dat-tli & C. . „,

Dc Snntos — Vapor nigi"cx. riu-,
tnrch; carga a Noi'tòn Megaw.,

De Wéllingtoii c escalas — l'a-
ntiete ingleu '7'aiiiiiii, tnizeiido
quatro pnssiigeiros pnra o Uio
e lin em Ininsilo; carga a Luge
IllllÜO.

De Porto Alegre e escalas — la-
quete nacional Itapoan, carga
u Luge. Lrni.no'. I

' 
SAHIDAS NO DIA 11

Pnrn Bremen e escnlns —- Piiquet*
allcoiiió >S'i'i!ito 1'cnlaiia. iiussa-
gs. : Artlíii.il Alvares do SouM,
Kurt Kuppler, E; Shmaleiilierg
c familia, nuia.'«Bbellngi Dr. Ja-
cintho Gomes e fnmilia, Paulo
Olyntho dc Oliveira, Manuel Ar-
cos Cozendo c senhora, Wi 1.V
Tcnkc. IMchurd; Hermann, ;l'a-
dres' F. Mnirulioff, 3. Vi Fis-
dhci* e Antúo Vollnieinei*. Uax

Osterinevei* u senhora. II. Schroc-
der e fnmilia, HiinsWimklinuscni-,
Ida da SII\'a, "i.l em 2* e lld eni
3» classe.

Para Porto Alegre e escalas — ia-
quete nacional llancina.

Pnra Buenos Aires c escalas —l a-
quetc nlleniilo lltticlier, pnssugs.:
L, Linduinim e senhora, Charles
Kbbcrs, Adolf Rheingunlz, Lar-
los Loekwood, .1. M. Hofre c fn-
mllla, Fernando Kloppenba-SK. e
fnmilia, Df. Bernardo Schcnigo
c senhora. Santiago Brle « fÇ-
nhora. Luiz Guerreiro, Marccm-*
no Allen, 10 em 2" e 10 em .1*
classe. ..

Para Porto Alegre o escalas —I a-
quete nacional Itapema, pni-sa-
es.: Belinirn Alves e faniilia,
Luiz «Ttimoii, Oscar Pinto, ba-
geain Obcrot, Adelino do Sft, «L
Ruas Mandiii, Mario Silva, Te-
nente Ltilti.veltc C rua - faniilin.
F. Otto. Srn. WiiIHü. JoiiO
Grendiui e II em 8« '•!;«*•

Pnrn Gênova e escnlns — lanuete

— mm

il
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italiano Bratile, pasaa-m.: Fran-
cernia.L. Aceot», Dr. Gregorlo
Fnddu A, V, Tomnslul, At! tlu
dn Oliveira Teixeira, Adda Alui-
se, CmrteHsn Provana .Delia
Abbiono, Oav. Villn «Joufi, 10U uni
•2' e 11* classes.

?ni*a Trliildad ¦— Vapor Inglês
lYa/irnioHift.
Para Parn e escalas — Paquete
nacional Wfitoa.

Vara Parft o escudlas — Paquete' 
iiincional ltlo de Janeiro, passa-
gu,: liiiideniiio Muiuno e senliu-
rn, Jos6 Amorim Gnrcia, Joso
Bossas Filho, Alcides Santos,
Arthur Motm (« snnhora, Joa-
quim de Sonzu e filho, Mnnuel
Alcofornilo Munia, José de
Araújo, Garlos du Abreu c fa-
nillla, Pedro Slimer, Di*. Theoto-
nlo de Brito, Coronel José daCarvalho, Dr. llishello Kioreuli-
no, Coronel Francisco de Mim-
doiicif, Marclfino Fortes, Nor-
fierto Medeiros; José Itabello,
Lula Naejrfilo, Dr. Amtonio Mo-
reirn, Nisiirlo Gurgel e fumilia,
Felisnrdo Mendes, JonqiVmi Lo-
.pes dos Sanlos', Capltilu-Toiiòntii
Alberto •Cionfitllvcs, José de An-
drade, Maria do Oliveira e *11
em II" clnsse.

[•nrn Havre — Vnpor inglez Palm
llfáiich.

pura S. Francisco dn Onllforn a
— Vnpor iiiglu/. Cap Ortegal;

Viirn Londres — Vapor imgloz. Ta-
itui.

UIIVOC-IO Oti MANTO ANTÔNIO
»B 1'AOIJA B NOHMA «1'NIII*-
RA UA HOA VISTA

HUA OESTUMO N. Ml

<i« roavoracAo)

De ordem do fir, Jul/, convido
todos os Irmãos a reunirem-se
em mesa conjunta hoje, 12, d» 19
horas, aflm dc ouvirem a leitura
do relatório do Sr. Juli e bala»-
90 geral do Sr. Thesourelro, bem
oomo eleger-se «a commlssao de
exame de contas.

Todos os Santos, 12 de Julho
de J914,-—JOSH* DK OLIVH1UA,
2«* fificielitrio. (A 42.076

iHMANnAUU OK ». PKIIHO DA
«AMHOA

De ordem do caríssimo Irm*o
Provedor, levo ao conhecimento
dos UmIs Irmãos e devotos que a
missa compromlssal continuoraa
ter logar todos os domingos, As
i hora", na Capella ds JJ. B. do
Mont-Sorrat (morro do Pinto).

Outrostm, «cientificamos aos
nossos Irmãos • devotos que a
procissão do nosso Orago, qu*
teve logar no dla 5 ilo corrente,
deixou ile percorrer o Itinerário
publicado, por motivos de ordem
superior. — O 2* Secretario,
JAYME S- DA SILVBmA.^ 

o<7

VAPORES ESPERADO»

Itio dn Prata. A iij(r'>e.......
Rio da Prata, Tia tlrctiionò:;,
portos do Norte, Olinda....
Suiitos, Scòttlsh Priiio'
Rio da Praln, A'. /•'. Attyusl..
Aracaju',, escs. llupurij
Bordéos, escs. I.a tlitseugiioi.
Rio da Prata, escs., Vuitdyck
Trieste, escs.. La ura
New York, Vcairia
Liverpool, escs., Oiiaau....;..
'Soiithnmpton, escs., .4con....
!,ohdres, escs.; Sullust.

Previdencia
Mutualidade

a i-iiRvmrcxclA—Caixa Pau-
lista dc Pensões com uma secçuo
rio Pecúlios — 1'ocullo Popular
10:000$ e 3u0* pnra o funeral —
Jóia do Inscripçfto 300$ — Con-
trlbliléuo por rallcclmento 10*000.
Pccullu Llernl 110:000$ e 1:000$
para o funeral. .Tola dc Inseri-
pçjlo l:000$OOU. Contrlbulcüo 15$.
Avenida ltlo Branco 11 95, so-
brado. <C 13.833

COOPERATIVA ESPERANÇA
Autorizada a funecionar em todo o Brasil por carta patente

n. 28. — CLUBS de Jóia» e muitos outros artigos com direito a sela
sorteios.

HBHVI/I-ADO DOR NVMKHOM
MANA FINDAI
Terca-frtra

NORTEADOS DUHANTK A SK-

arlaHro arraelo Hea o luarru BH4.
.rmu.Oo mrrmlu «Jan » auuero «nv.

Ouarla-felra prlaatre areailo éamt m amarro 014
" " »su«Jc «armais imm o aurnero TTS.

¦abbado primeiro premiu deu o aaaaere IHU.
armado prêmio Uva o aaairro 4H4.

aviso aos sna. prestaiiistas

A MUTUA PEDKIIAI. — Socle-
dade Anonymn de Pecúlios e Pre-
dios—Aut. pelo Governo a func-
cional*. Cuplt.il 150:01)0$ — Dep

líl lctriil no Tliesouro Eiíil. tel. 1113-
VI MISSÃO. Calx.f Púílill 1.737. Te-
í-.! j lep. 4.i'.;u — Av. lüo Isrnnro US;
1,1 assüiiitilrti '•'"'- l'.-"'uli"*< ".post-

mortem" de 3:000$ a 100:0001. Pe-
cuIIoh de predios mensaes por
sorteio. (C. 

13.993

• A PHKVIDKSTK lllll Al.
BHAMII.KIHA " — Sede: nua da
Assemblía 21 — ConBtltue dotes
por casamentos de 3 a 30 contos
de reis. Os Jovens d» ambos os
sexos, encontrarão um valioso
auxilio para poderem realizar a
sua mais nobre asplraçjlo — a
"constitulrjfto da família .

Montepio da Fnmllla — Cha-
mn a 2" sírle a onir.ir com lu$
até 27 do corrente.

FeuHlunalo ila Fnmllla— Clia-
ma o.s mutuallHtas a entrarem
com 20$ atC* 20 do corrente.

A Provldeocla.—Chama 2». I'
e sfrlo especial a entrarem com
3$ 15$ e 20$ até 20 Uo corrente.

A Mundial.—Chama séries A
e especial até 20 Jo corrente.

A Família. — Chama 2". 4« e
l" sérios a entrarrm com isi
15$ e 5$ atê 14 do corrento.

A Naeiimal — Chama séries A
e n nlé 20 do corrente.

A Vletorln — Chama sf>rlc III
nie 11 iln corrente

O proprietário desta Cooperativa, ile accordo eom" :4o, multo digno Fiscal do O.
Rimo. Sr.

Ooveroo, resol-
contar de 13 da

Henrique Gonçalves Casc&o,
veu estabelecer a seguinte forma de soneto,
Julho de 1914 até novo aviso:

Os >ort.*los serão varlflcados pelas LOTERIAS DA CA PITAI. FE-
DERAL o S. PAULO.

Os planos iiue düo direito» a «eín floridos lerfl.0 direito a-o se-
gundo sorteio «a ultima LOTIJHIA «la semana;

Os Srs. Prcstamlstas que se acham Inrerlptos, ficam com dl-
reito no sorteio da fôrma estabelecida desde o Ala 1 de Maio de
1314, salvo os que desejarem que oh sutis sorteios *cjam verificados
pelo systema adoptado de 13 em dlanif, que nesse caso terão de
avisar o Proprietário por eseripto, ficando liem paU-nte que os que
nfto o fizerem -nüo terio direito a reclamação alguma.

rtlo de Janeiro, 11 do Julho de 1»H. — O fiscal do Governo, HEN-
níQfK GONÇALVES CASCÃO. — O Proprietário. RICARDO AU-
GUSTO HIATO.

ACCGITAM-SE AGENTES ACTIVÒS E HONESTOS

;v p-.

Companhia
CHARGEURS REUNIS

0 novo e rápido paquete

CHAMPLAIN
Esperado do Itio da Prsta em 21,

sahir (<mj dia '22 Ao carente para
Lisboa.

Lelxòc*,
Vigo e

l.e Ilnvre
Excellenles aciominodai/ies para pis-

sageirus de 1" e 3" classes.

PECAM PlíOíiPECTOS K CATÁLOGOS
nus A.*VOnA»A8 ... — 'iki.rimiom; 5

II.MIMTRADOH
,0:19-Norte

(A. 42.196

INEDITORIAES
1 lheos escs. Íris 14
i'nrtns do Sul. Júpiter lõ'JWostc escs.. Latira 10
Tortos do Sul, ltapuca lõ
Uio da Prata. Saniurii 15
itiijah.r esesr Ita ipara lõ
Kir/ da rruta. Asturius lo
Cíillílo, ests., Oronsa lõ
Portos do Norte. Al; Ocraca..., 10
Snutos. Petropolis........ ;vt lü
Portos do Sul, Itupiiliu 1U
ítrcníen, escs., (lotlnt 1(!
S. Francisco do Sul, escs..
IViirzbttru 10

Itecife, escs., ltuqttera 17
Itio dn Prata, flrina 1"
{índthamiitoii', escs.. Arlau-ã. '20
'Antuérpia eses. E. Van Belgié '20
Portos do Norte, Bahia .. -1
Itio da IVuta. /'. Alajulda.... 21
ltlo da Prnta, Gap Ortvtjal... '21.
Itio 'dn 'Prata Champluin .... -1
1'ortos do Sul, Ittttiliu. ..i.. 'S2
ílenovu, eses., liu tiltorio... ¦ 22
liio da Prata, Alcântara...-. 22
Hio <ln Prata, Ttihunlla 22
Jíio dn -Prata, Aquitaine 22
Itiu da Prnta P. Cltriatopher-
sen. -.22

Iti» dn 1'ratn', escs., .Sírio.... 21!
túnenjú. escs., Itapcritnu.,.. 23
iTortos do Sul, Itutlnna...... 23
Stockholnio, escs., Axel John-'son 

23
iiin du Prata Coluinbia 23
Pnutos, Santos 21!
Tiew York, escs../»di«H Prinec. 2i\

.Jtecife, eses., ItasHitcô 21
[fiordéos, escs., Ltitetia...... 24
iüiivjêrpool, escs., Siddons..'... 21
Iinjiilij', escs.', Itapaci)...... 2.J
"Gênova, escs., Itália  2õ
itio du l»rata, S.-Neoada.... 2õ
iílordéos, eses., Gtironnu...... 2õ
Ütio da Prata La Guscotjnc .. 20
IMarselhíi escs. Pampa  27
Híi»' da Prntn Haalerti Prlnce. 27
ütio da Príila Blucltcr.  27

'' 
VAPORES A SAHIE .

Itio du Prata. Jap. Prlnce.... VI
Cabo Frio Itauna  12"j
líeclte, esesi,"t!aãáiièô .'..17. 12 jIMiiTsclha, escs. Algérie  12 1
ílordéos, escs.,;Lo Bretagne.. VA
'Snutos, Pirtiiigu ._.. 13]
f*.'cw i'oik, vscs.iSeottish Prin-

ce  13!
J?lo da Prata, La (Jascognc.., VA
Hlainburgo, cscs„if. /¦'. Augaat VA .
S. Fidelis, escs., Pidclenié.. • 13 :
Nova Orlenns... escs., llitnga-

rian Prinec • 13
GnrnveUas, eses. Philadclplita 13!
ltlo da iPrata, eses., Vcatris.. 14-
Itio «la Prata. escs.. Laura.. 1-1 j
New York, escs., VOndtick.. 141
ÍVilla Xova, escs., Aymoré.... 14 .
IPanamú. escs., Orissa  14;
lliu dà Prata, escs., Avon... 14 1
Itio O. ,1o Sul, escs., Salluat 14 |l'ortos do Sul, Itapura  15.
Hiinlos, Colturg.  15:
líio da Prata, eses., Laura.. lõ jOPortos do Norte. 7'nrn  15
liordéos, escsi, Samara  15'J
'Southanipton, escs., Asftirias 15
Tilverpool, eses., Oronsa  lõ
Itajahy, escs., Itapacy  15
Iiiiguna, escs., P. de Moraes.. 10
Jíio da Prata, Qotha  10
Hamburgo, escs., Petropoli».. 17
J.iverpool, escs., Drina  17
Uio da Prata, escs., Orion.... 17
C de S. Matueus, escs., May-

riiifc  17
Snutos, Corcovado  17
ITirenien. escs,, iVürzliiirg,,.. IS
J 'ortox do Norte, Pi rimou.... 18
Hmárracilo, escs., Pgrineua.. IS
liio dn Prata, escs., Arlanza 20
lArncajii' Itaipava  20
Tüo da Prata escs. S. Von

llchjie  20
Gênova, escs., P. Mafalda... 21
Ilnrurburgo, escs., C. JOrlegal. 21
tPaysnndií, escs., S. T^nlo.... 21
Amarração escs. Pianlig .... 21
•Vortos do Norte, liraail  22
Itio.dn Prata, Rc Viltorio.. 22
'Snutlitimpton, escs.. Alcântara 22
Amsterdam, escs., Ttthantia.. 22
IMni'selli.1, escs., Aauituinc... 22
Ilnvre escs. Cltamiilain  22
tStockholmo escs. f. Christo-

phcracn  22
Trieste, escs., Oolainliio  23
Ttio da Prata, Iiulion Prince 23
Hamburgo,-eses., Santos  24
Ttio da Pratn, Luletia  24
•Snntos, Siddons 24
Tlio da iPrnta, cscs.,AxcI Jonii-

1 aon  24
Tortos do Sul, Júpiter  25
Tthvdn Pratai Itália  21»
llremen, escs., «9. iVctado..,. 25
llio! da .Prata Õaronna  25

'f&ordéos escs.-to OascOffne .. 245
Ttio da Prata Pampa ...... 27
New York escs. JSnstcrn Prin-
.te  ar

Ilamburgo oscs. fllucftcr .... 27

Previdente Dotal írasilcira

A* PRAÇA

Eu, abaixo asslgnada declaro
que vendi o meu negocio de bo-
tequlrn íi. rua Oarollna Mactiaifo
n. 108, aos Srs. M. Teixeira 4
C, livre e desembaraçado de '
qualquer ônus e ae alKuem se
liiluar credor queira apresentar
suas contas no prazo de tres dias
pam serem atténdldas, lindo' os
quaes a firma nüo assume re3pon-
sãbllldnde aleuma neste assura-
pto.

nio do Janeiro. 11 de Julho de
1914.— MAltIA ItITA SILVA.

Confirmamos a declaração su-
pra.—M TEIXElttA & C.

(B S8.S13

EDITAES
nHPAKT.V.M.I*JNTOv

XISTIt.\('AO DA
DA ADSÜ
•CfUERRA

IlKfAlllli.Ao DÉ COSTURAH

Distrübtm/iio «lc |ie«,'ns dc farda-
nlento 11 umiiufn-turar. fia costu-
reirtia imatrlcuIadÚR *iflfl> na. 701 il
000, .nos ,|ius 13. 15 e -17.

Depurtauinntn da Administra-
Cãõ. 11 de JliHio de 1014. — Capi-
tão Arllndo </<¦ Cotiza. 1" offic-ial

iobcn rregafl-ff.
(M. 7S0

Tendo um jornnl tia t a nie do lionlcm nu mm
cindo «ine csln sociedade Unlia cessailo síhis pn
•cnuifíiiio-. decinininos quen iiicmiih |iagou du-
innle a scninna fle 1« 11 o» üeauinlrsdolc»:

Dia 7.  «:4MÍO«0
8  <H)::MlOiOOO

das passa-Preços
gens em
1* classeE^. Rs. 1052000
e mais o imposto.

Oa passa-zolros de '•> classe tôm
vinho de mesa.

Parn mais informaçõe?. trn Ta-
ff com O a;rentf> .^i (-. Cunttttrni. fi.

35 A, Avenida Rio Branco, 35 A
MlUIHUO

Llojd Real
Hollandez

AMSTEBDAM
Llnbn pnra o DraNll *

ltlo da Prnla
SAHIDAS PAUA A EUIIOPA

TUBANTIA. .
tZHBUATNDIAS
HOLI.AND1A.
GEI.K1A. . .
FRISIA. . .

22 de Julho'„ da Altosto
19 da Agosto

2 de Setembro
18 deSetenibr"

O IjUXUOSO H RAPIDÍSSIMO
PAQUETE

TUBANTIA
Cornmaniiánte K. H. K. Wltsma
20.700 tonelada» de íleslocam-ent-o

Esperado do Klo da Prata no

G___\f*
S Safe

Kste palpite «.«insiro
Vue inirer nin dinbrlrko,
Aieg-.tnAn bem ri., . -rueiro

B uo pavllo.

O KKWZAJIDO.

CARIDADE
018

dia '22 <lo
me-mo Jía
L.ISHOÁ.

i.i;f.\oi:-i.
VlfiO.

BOI .I.OCNC,
UOVÜIt •

corrente, sahira, no
üa 11 horas, para

Itio, 11—7—911. (A. 4 049

Slit.
AJISTF.IlDtU A POPULAR

Todu» oh pa-qurt-cM toran
porto tle íterlxüf».

Atrm-M ao Càen ilo Porlo,
CA SIAl'A'.

i De accordo
nossos estatat

o art. 16 dt
oou remido o

N. 429

AVISOS MARÍTIMOS

(A. 41.334

»
V
»

io.
II

•••*•••••• 3-2:400 IH O
3(!:<)(lO O O
38:04 4 íOOO

158:1 !0$«OOTolal.
Os recibos desltis quantias, dous «los quaes

firmndos i>elns icspeilnveis Oipulndos Fedeiues
Drs. Irincii Alnvhudo e l.amniounier Godotredo
nchiimse á dis|ioslçj"io «le qurui «pilzor exnmi-
nulos nu sede sòeihl.

Hio, 11 «le Julho de 1014.

C USTOIHO .lus-mo CIIAC VS, >
l>. Ocrenli*. (C.16.598

i

M^. ,^7*>W
riambuigMneriki-

líscíie Dupls-
irts -ficselttchaft

HAMBCRfi-iWERULA
ll\IF.

SEIIVIÇO 1IAPID0 - SAHIDAS. PAItA A F.L'P.0I'A

= PERTUSSIH =
Remédio recommendado desde 20 annos

pelo Corpo Medico, contra a

COQUELUCHE, a TOSSE,
o CATARRHO e a ASTHMA

CURA RAPiPA.-Vonde-sc em Iodas as
phnrinacias. Depositários: llisserich *
Grünbcrg, Kio de Janeiro.

•Cap. Orleiífl» ,
•Bliiíiilíér» . .
•Cnp Traíálgáfi
«Cap Viluno» .

£1 de Jalho IjoCap Afcoiio>
27 de «Cap Finiilerre.'
18 <le' Agoslo;j"Cup Ürlcjul» .
24 dp » ||.'lllueilicr.. . . .

Õ ItAPIOO PAOLF.TK

31 de Aíosln
1 de Seten.hro

52 de
2Sdc •

Viagens .rápidas
PARA .

PORTUGAL
HESPANHA

Viagens em 10 dias
Paquetes "MALA-COMIQS"

r»illi<'l«*H ilir«N"los iisir-u
Psiri- 1* Londres.

Kmilli-m-so bilhetes
pnru :\«*wYorlí, viu Bou-
lm«nc sim ou Amsler-
«Inm.

Preços muito reduzi-
idos nu segtiudn «-lasse -
è hu.clnsse intermedia»

; riu.

Esplendidas accom-
modações para pas-
sageiros de_3' CLASSE.

0 KAPini) RAQÕF.TS

ZEELANDIA
dia Iii cio cor-

Rio, 11-7-iSU. (B. r,s,s»

GARANTIA FEDERAL
408

Itio, 11—7—l.H. (A. i- 0A

a.stuki;
DRONSA. ;.¦-.;.
DRINA
CAiP OIWIV.ATj. .
AlyCANTAIfA. . . .
BliTJCHER
AVON'
DBSEADO
«JAP ROCA". .'."-..

I AÍR.1.XSZA
AliAGOX
CAP TRAIEACGAR.

KOENIG FBIEORICH IlUeüST
B-piTiido (lo Hio da Prata no dia \Z Ae Julho, saliiiá para *

BAHIA.'LISBOA, LEIXÕES (vVLisboa). VIGO, SOUTHAMPTON, HOLXO-
GNES/M (* HAMIUItliO

uu nicsino dia as 1-2 horas, atracaado ao cães.

1£
ír.i
17
L'l

31
51

i:
ic

.-ainra no
ren'e para

Sanlos, Montevidéu e
liuenos Aires:

Para passa^m? e paals infor-
maçõ-es, díritrir-se íi Sociedade
Anonyrna MARTINELLI. rua Pri-
meiro dc Março n 29. ^uiine»-
OA3IHIO. tc ir. «d^

A SURUTA
1 serlíí
¦ série

série

. 07B
76

.. 19
(A. 42.2(11

250
(A. 42.Í04

A FELIZARDA
Centena  616
Dezena  16
Grupo  4

(A. 4^.20*

RECEBF.-SB X1CKEI.

Rllbrlr» üc lilu e volla .".%» <•»<*.

LEItÔES
Leilão de penhores

A ORDEM

ospeciaes pnra
¦"¦''m crianças

famílias

PASSAREVS VEJÍDIDAS A.VRA
7.(1 COM ABATl.niü.VrO

F.M 21 PF, .IIÍ1.TIO DE
A.GAHEN &.

•i. Ro» Barbara iic ÂlvãrcDea

1914
O

OI. 763

m»2mV

Véritable EauioNinon
Taltfinâo de mocldade e belle.a

Duvet de Ninon
Aeelluda e Idealisa o rosto

Sève Sourciilière de Ninon
Realça a easpretsão do olhar

Véritable Laitde Ninon
ÉmOranquece o eollo

Poudre Capillus
Decoloe ao cabello .

o esplendor prtmitteo"•ARFUMIRII NINON; PARI»
31, Rua du 4 Soptemtore

I «/««irJM»nJtttrllKltat. P,rtiim,rlMdogH»SIL

PRISAOoVENTRE
GRÃOS

de SÂUBE
doDFRANCK

(M.

I
(lif^mvíàrr \t>\deSammtat ni)

Apprts-ade. pita htsptctorta iiral
dt lli/aitiie do Kto d, Jantlro.

In Pvli.Ph** LER0Y.96.Rii» d'Am«tir«tam
r. todas ai ___________¦

CM. B5»

SEHVÍÇO POSTAL—SABIÜAS PARA A KUROPA
• Pflrupuli*." . .. . . . . 17 de Julhol'i«Vale-ia>  7 de Aposto
.Saoro   24 de » «.Tijuca..  44 de »
•Cap Roca»  31 de . •> l|«.Holif iistaiifcn» 21 ie •

O ESPLENUILO PAQUETE

.vPçtp-dpoli»
esperado de Sanlos no'idia 10 sanirà para Bnliin,lindei-
ra, X isboá, Leixões, Rotlenlnin e II umbu reo r.o clia
17 de Julho, ás 12 horas. Este paquete atracará ao cáes.

listes paquetes proporcionam nos Srs. passn-
gciros «le 3* clnsse o mnximo conforto e bem es-
lur.visto estarem doi mios com os mnis modernos
aperfeiçoamentos

Preço da postagem em 3" claissc pura « Kuro-
pn em lodosos paquetes, 105$ e ninis o imposto.

A Companhia fornece conducção gratuita para
bordo aos Srs. passageiros para os vapores que não
atraquem.

Agentes, THEODOR WILLE & C.
N. 79 Avenida Elo Branco 1SL 79

F.scriptorio de passagens no anilar térreo.
Telephone Morte «,081. (C 10.578

DA-kc (iMiihfHi l.lnhna-Pnrlo.
routlitrcHti parn hordo e -f'»mnn>ie
de íí" »*laKH4'.

GRÁTIS

os pauuetes ATRACAM
AO

AS PASSAGENS
MEDIARIA E

DE

-- IltOlUTIlit
A -. i ...,A 1.ICOÍT1.UINA

Tçndd fle fazor leilão em -1 do
•corrent**. fis '. I '.i horas da ma-

I nhft. ile todos o% peiilioreM coro o
prniíi d** -\. iiiexea vencidos, rirc-
vinem «os Srs, mutuários que

CIES ' potlem restrntnr "u reformar
i Buas_ contelas até

T7^«t«tt> ' hora.
Eatn rn«ia nflo tem nüncs

Cpiii«'I';i
Dezena..
Cruji"...

.. 33!
.. 33

9
(A. Ki.idi.

refftrldà i

CLASSE

\'en«lem-se nn

! AVENIDA RIO BRANCO 51

14, R MARECHALFLORIAHOPEIXQTO, Í4
CAMBIO

a preisos baratos
(A . 4u !'.'!

\r:i vi: I.i>I l> 1.1*1» A
B.-ÍORES

(Ci WS-SSI

Leilão de pennores
bm ;: r.E .ttn.HO dh inn

L. GONTHIER &
Henry .«n Armando,

Casít nuidnda •*

G
suecessores

i 1867

R.M.S.P.
P. S. N. C.

45 Rua Luiz de Camões 47 ,
Os Srs. mui usi rios po-

ilem rerorniai* ou i*«;>«í:i- j
lar as suas catilòlas ale
si **espera «i«vs>e «iisi.

A CIGARRA
«ea

63
Grupos  2."S0üU
Üe/et!..-  9I1SUU0
Ccblçuai  90US0UH

So»'lclor ai (ininias e subbadus.
A. '.2.Ü0^

A.» HOF5A
511

4 1
Ci. II

Si.rlcio- Quuilj.leira (A. 42.2(11

Achados e
Perdidos

CHAVES 
— reio

<

EÍCICÍviaâ^-3-Be ^á«gj^*^*^9.;g;;i-:i^*CKXK*)3'

DECLARAÇÕES
A PREVIDENTE DOTAL BRASILEIRA

Autorisada a funecionar no território da Republica, pelo Decreto
n. 10.4K2, de 15 de Outubro da 191«..

rnnqrHue dotes por casamentos de 3 a 30 contos de réis. poden
ser S'iidépSlí Ae seis mezes de permanência na sociedade.

Dotes V»Soa»ltsJSAoA»r,ho. ;.v.. v, ;... .. ¦»$•$;$
A nacar at6 .1 de Juino A oasar at6

Total

00
5$000

S.0I5:52SJT00
10.086.

ü^m^_.\____Íi__V-Mutua tu ndada no Brnsll com tão maravt
lhofó Slaml^ufconsèsulu bater o record d. Mutnall.mo. nao sô no

r^^o3'ípa^^i^a^«^o
llua da

C. 14.341) O Dlreclor-Qeronte.
.Tanelro.
CUSTODIO JÜSTTNO CHAGAS.

O TADKI.I.1AO BUl.MinO,

por seu actual. o
prevlno

/.eu riue
i,u. =v« representante
CapUSo José de Azereilc. I
a seus amigos o tregue/..
seu'cartório continua d rua do
Ilosario n: «. "«•»•« «í!?0» °"
Neua anlUoB Biixlllare»^ 

_$;--*

Associação uk socronnos
MÚTUOS DB NICT.UÈliOY

A administração attendendo ao
pudldo de alguns associados ro-
aolveu prorogar até o dla - ae
Aaoato próximo o prazo para
qultaçlo dos Srs. asaoelados sus-
uenao» e- em atrazo,

AVKUNO IJSITE
Thesourelro.

Club 1'F.riNos cauxaVales-
COS

Do aecilrdo eom o art. 20, pa-
ragraplio »'. «^s respectivos es-
tatutos, silo convidados os so-
elos a comparecer ft . assembléa
geral ordinária, nue se realiza
hoje, domingo, 12 do corrente,
fts 14 horas, para ttekSo da eom-
missão de examo ilo contas.

Kngenho de Dentro, 10 «Je Tu-
liio de 1914. — O !• Seoretar p,
AGOSTINHO D. V. DB ALlIBlj

SAOUES
1 ANTUNES DOS SANTOS & O.
-. Autorlsados por «iccrelo do Governo

| Deposito no Thesouro Federal... |OO:00O$00O *
SACAM'à 

Sobre todns as cidades e villas de

É Portugal, Hespanha,
Itália, França,
Turquia, etc, etc.*:

<C CÂMBIO — Compra e venda de moedas de 'io-

| dos os paizes em condições muito vantajosa*^-

114 e 16 Avenida Rio Branco 1*4 e 16

!

v bgt.opa

Leilão de penhores
[ 15 DO COP.KKNTK
DIAS & MOYSÉS
HiirlMir.-i Alva ren arn 14

'Cruz foi encontrada á r. Hii<i-
1 dock Lobo uma argoUti ooi» cha-
I vc-. auu lie» a disposição iie
: quem a uciüeu. na tiõríaria íl"
: -Jornal do üráslt". ('-'. !!-!SO

Srp. mutuários re-
csgaiar as sun-s exu-
hora dè principiar o

CB. Zm.S"--

J. Lages

DESAPPAHECEU 
nir. cavallo

russo, êom umas pintas pretas
no focinlii'. da r. D. Amia Nery
12S; giratlfica-sò a quem dér no-
tielas t.u bhtre'Kal-o. (A. 41.ÜU"

AUMA/.F.ir. E ESCRIPTORIO :
RUA DO HOSPÍCIO N >5, Te-
Irplioiit* n. l.iMtl

efr*ectiiar-se u» m-ihhuu
IS il<- .Inilin üe llll-t

PERDEI,
f-m-áa". ln

j com i» :
! Oliveira.
j lo atí- ft

I Qiie.m a a' 
por favor.
ond-ô será

¦p-K tima carteira -.-om
«i!.-i-rte...-ma, tarroçji.
nmie tie IjonilS^Om^ZZ
desdo a :. dv Rlacliui*-

Br aí a ào Bota/o g o;
har pode entregai-
na r. de S
grralíiicadc.

Pedro
(C. 3S.:

DERDE0-SE
*- mero 22fi. 0-tJU

caderneta nu-
da :!3* serie da

Caixa IScouomlca, e quem achar
pede-se o obséquio <ie entregar
na Avenida Passos SS, Armazem.

CB. S7..SH

pEf

SEGT7XBA-FEIIIA 12. í \ hora
—Léflao de utensílios de açou-
gue. a nia da America n. U23,
massa fallida de Vicente Capelli,

SEGUNDA-FEIRA lü, fts 4 ho-
ras — Leilão de magrtlílco pre-
dio, ã rua Maríjuez de Pombal
n. m.

TEKÇÂ-FEtnA II, íi 1 hora
Leilão -Je offieina deconstrucçàò ....
constando de machinas; divisões ; ]-'
pura escriptorio, dyuamo, etc, !
á rua SaufAana n. ':", massa  (A- 41.851
falli.la de Ladiistin Cunha & C. _,»__:__¦.__ 7~, ~~ 

T,~"
QUAlITA-riJillA 15, a 1 hora j pEKDEl. 

-E a cautela

ERDEU-SE .-. cautela dó Mon-
Soecorro n. 74.579.

(A. 41.S01

. jl T)ERDEU-SÉ a cautela do Mon-06.361.Soecorro

HtlItMItlli: H. SANTO AXTO-
MO IIK PAUUA, P.nECTA NO
MOIIHU l>K S. CARLOS

BASTOS
(A

0KVOÇAO DO SABBADO CORA-
VAO DB JESUS NA ISGMKJA
DES NOSSA SENHORA DO I.I-
VRAMENTO

,' Terd logar ho]e, domiago. 12 do
¦corrente, a festa ido Sagrado Co-
raq.todoJeaUB.conBtamlo demlaaa
«lantada da 11 horaa pelo Rev.
Padre Nilo Htnelll; Bermao au
Evangelho pelo Dr. Rev. Padre
Clementino Cantente; fts 1 ho-
tn» da noite, ladainha.

A lrmtl Presidente convida
todas aa Irmos o mata lieis de-
Votos para maior realce desta

idade. (B 38.602

ATTE.VCIAO

O abaixo asalgnado. morador ft
rua. Ferreira de AidJíw» n Bl.
Meyer. declara crua "»*> ¦•.1™*"
iioivsarblUaa por conta alguro»,
que nao a«]a por sl próprio au-
torlzo«líi pessoalmente o por es-
"'¦fiever. 

D de Julho do líl*.
A. Vlaaaa.

(II. 31.995

De ordom do Sr. Provedor,
convido os demais Irmãos a com-

S9.091 i parecerem hoje, Hs 10 horas, allm' de assistir a missa o em seguida
a posse da nova administração
—O 1" Secretario, MANUEL JO
SE* DA SILVA. (A 42.164

COMPAGNIE DE UHH.TIH SP »TtAHT1ÇüE
(Compagnie Generale Transtatlantiqae)

1.1 NMA

^A**mmm\-*\^*7^ Am%— 
*T«V

A.»?m_t_m*-_™^_ £fm\ _m

áfl ¦àaBB^BBteaHBBtáfl

n^^^^ eM_me___^rc^^m^

1 Paquetes correios fazendo a
linha entre Bordeanx, lislioa
e Rio de Janeiro, indo a Mon-
tevidéo e Buenos Aires.

Viagens rápidas, sendo; cn-
tre Lisboa e Rio de Janeiro,
10 DIAS K IIOItAS.

JOCKEY-CLUB
CAeotKJoa in Wiirofa

eahldas para o Rio da Pr»
*LA OASroONT!.. ... Am tLA*..-,ivlJa

0 jk-VQUETK

ENTRE RIO DE JANEIRO
K BtlRÜEAUV 11 lli DUS

Chagada» io fila m\
Sthldsa nara a Europa•BP-STlTAON-E Hoje

¦SAiLAUA. 15

SAHIDAS PARA
ASTURIAS. . .
ORON*SA
DR1XA

15 de Julho |15 de Julbo
17 de Juüio

O PAQUETE

ASTURIAS
Commantlanfo A. P. DIX

Esperado de Buenos Aires no
dia 15 Jo corrent'--. sahira nara
Bahia.

Perna wbncõ,
S. Vlt-enlr.

Madeira,
\,\n\.on,

l.rliõt. (via Lisboa")
Vll£*

Ctaerbitrfffn r
Soiilhnmptnn,

no mesmo dia, âs 1! horas.

O PAQUETE

ORONSA
Commandante F. H. Hobson

Leilão de casa de pasto. & rua I
S. Clemer.t,' a. 13: utensílios in- j
teiromente novos.

QUARTA-FEIRA 15. ris 4 ho-
ras — LpíIíIo do rattghffico tar-
reno Ã rua Jacintho n. Sã. antl-
go n. l"t, Meyer; espolio do thia-
do buíz José d« Souza. A rua
Jacintho fica 6. run l>las da Cruz.
por onde passam os bonds da
Eocca do Matto.

QUINTA-FEIRA 15. & 1 liora
— Ijeilüo do rriàgrniííco paquete
de eonstrueção in glosa, denoml-
nado "Aa^ra** massa fallida da
Empreza ie Navesação Rio e
5, Paulo.

QURÍTA-PEERA Ifi. & 1 lipra —
Leilão de .iola». coCre de ferro, a
rua do Hospício ti. S.í. armazem.

SEXTA-FEIRA IT, (ls 4 lioras
—Leilão do solido prodTò x rua
Coronel M.igalhaps n. 3t. Unt-!-
ga Andrade Bastos, r.onda de
Casrsdura.

SABBADO t'. a 1 V. hora —
L»eÍlao fle mov-als, piano crys-
taes. & rua do llospicio n. 85.

SABBADO IS. á 1 hora—Leilão I
(?e um grande predio de tres an- i
dares, a rua do Hospício n. 14."),!
espolio do finado Paulino Gari- '
baldi Pinto. (C 16.60G '

te Soecorro u. 66.ot:,
(A. 41 SC4

ia Mírv-'
i.í>:li

¦pERDEU-SE uma carteira do
-*- largo do Senado a Estrada de
Forro, com alguns papeis de i.ni-
portan-ela, pede-se a pessoa que
a tiver achado levaí-a a rua do
Paraíso n. 64, que será sratltl-
cada. CA. 41.726

pr.ECISA-SE sai.or o paradeiro-*- de Sra Senhortnha Iieopoldtna
Eiray da Costa c B. Ba.rhara El-
ra<5 da Costa, naturaes da eídad*1
8« Bomsucc«*so. Estado d«
quem as procura 6 vtiti"
«u brl nho, 0\+».*y4Q__j\nj J>- 

—
que pede a qu^sT *«iftí«- t
souber, o favor á-_ pro
r. de S. Çhristovam 51, .jriO(B. Ki ,

Csirteira perdida
P*&»le-sc a. quem a encontrou

trazer a. rua ViRron-ie do Klo
Branc.i :r., riue serfi erratificado.

(A. 41.SS*

(( mtX

festividade.

Kermesse na Penha
KOS DIAS 11 e 12 DO OORBENTB

Qrande festa e leililo em bene-
fido dos pobres residentes no
ánburbto da Ponha sendo abri-
lhar.tad.i pela banda de musica
So 140' de Caçadores dirigida pelo
jutto digno .maestro I-ourtval C.
Bosta.' 

OOHIIISSAO. (A. «31.713

MICII-WADK »"«l¥Bli*iriQNTB
AMPAHU OPKItAMI»

Faarelaaanila *» edlOrlo P*fJ-

Krta. 
¦• Avealda Vim»*) mo

Io Braarn a. 15». «»tl«o

De ordem do Br. Dlreotor Pre-
sidente, convido os Intoressados
pelos qpphnms deixados por tal-
loclmènlo de nossos sócios tra-
lerem a ostR Secretaria, ale o dla
16 de Julho, os nomes, odnde.bem
como de quem 6 filho resldenola.
em onvoloppes fochados.nllo coo-
tendo cada onveloppe mais «o
um orpham, allm de tomarem
pnrte no sorteio quc tora lotear
no referido dla. An C M horas da
tarde.

Secretaria, :s de Junho da
1914. — ALVABO 8. HEIS. 1«
Secretario. (A. 41.77»

A Direelorin convida
nos Srs. sócios c n suns
cxcellentissiinns fnml-
Uns n compnrecerem
no bnile que se renlisn-
rn na noite fie 16 do
correnle mez. em com-
nicnioraçiio no 40? nnni-
versnt-io du ftindnçno
dn sociedade.

Riu de Jnneiro, 11 de
.Itithode 1014.

Ictivio Siinriis
SECRETARIO

TRAJE DE RIOOH.
(C 1Ò.MI

.»

Command>uu(e G*t)l&>!0:

Passagem de Saciasse ^^^ ****** «•«« fc um
brÍtagne
Commnndnníe BIEMOMT

Esperado do Rio da tati.nlig* *&?X$«™__1,,_J,0. ¦cio *•
para DAKAR. LISBOA, »OR»E.aX, iJKaKS OIGO, nu LISBOA.

In... . P„«a„« Pasnf/em de ?'cl*>sse.«0$SOO. Çoodtcçlo |raüs1 Piri í EUrOpa pari bordo ao \Pas«gtiro cora a saa batagem.
1 Fste naonete ntraca nP *-*e* do Porto.' 

pS?tt^taSSWlUi«lS im*' d» Companhia. TELEPHONE
N. 2S!>. N0RTB. •-..,_,.- _ _

ANTUNES DOS SANTOS. «% C
Ue 16, Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro

Sinlni* Run Ouln?* de Novembro VO
S. Pnulo" Ri»» Direita 41 (C. 16.603

Eaoerado do CallAo o escalas
no dia 15 do corrente, sahira |
para
SaaJa,

Perumhnca,
9, Vteeate,

l.aa Palaiaa,
Llaaaa,

LelaCeai
TUc*

Conrila,
I.a Paltlca *

l.lverpaol
ao mesmo dl.i, as 13 horaa.

Camarotes de 3* classe.sem au-
Itmento dc preco, nos paquetes
das series D e A.

A companhia otferece condu-
ccSo gratuita para bordo ao*'
Srs. passageiros de terceira
classe e suas bagagens.

Aa encommendos e amostrai
•erao recebidas neste eseripto-
rio ate a ve-pera da aahlda doa
paquetes.

Para cargas trata-se com o
corretor Sr. F. de Sampaio, no
•¦crlptorlo d*a companhia e para
Passagens e mais Informar**»,. A

BS ATCntda Rio Rranro Ü3
(C. 1*3.5*9

ANNUNCI0S Hi

GARANTIA
669

VARIANTES-
60 — 8 — 1 - 54 - 53

Hio, H—7-1914. (a. 42.123

LUGA-SK a ca».a du
run Cons«--lheiro lho-
mnz « oellio n. U9 n

chave estn na padiiriu
da esquina dn rim X\n ¦
rào de Mesquita; Ira la-
sc na rua do Ouvidor
n. 18».

. C.Ü.Í.S

A XNCNCIA-5Í3 um bom 7 »^*-ressor dc violão e~cavaqT. \
ena no £ratlco e theorlco; \\-M-
ee na praÇà. da Harmonia, IVi.
casa de m«?ri lei, (A. «1. **>4

í -*

nmacFMtA
554

R!0, 51-1-I914.

A CCE11
«-*-criar.

CCEITA-SE uma criança rara
com leite ie i»elto, oom

toda a estimação; na trave»»**
Miranda n. ZW. Copacabana.

CA. 41.51»

D„V'3£ 
'"-'7... menina de 1% «xn-

nos s ••:-.r- a de tratamento
que v4 para, Minas. S. Paulo o*
Santos: lnforma-se 1 r. C|4»

(A. ll.V.r. de Bomnm 300. (A. .5.P7J

-i £
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^Wfwm

AUTOMÓVEIS E ACCESSORIOS
PRINCIPAES GARAGBS

CENTRO DA CIDADE

•AHAOB BAFTIsTA — Av. nlo
Branco 108. Toloph. Contrai
n. 1.704. (C. 16.000

«ahage mbroeiu.k — av. ao-
mes Frolro 50. Toleph. C»"'-™.1
n. 438. (O. 16.001

«ARAGB no VAI. —nua Sonador"Dantas n. 115. Telopli. Cen-
trai n. 820. .. (C. 16.003

OAHAIIB IS OFFICIKiAS CAHIO-
OA — Hua Francisco Bcllsnrlo
(antiga dos ArcoB 62. Toleph
Ceniral 1.341. (B. 20.032

tAPA CATTETE
— LARANJEIRAS

OARAOF) AMERICA — nua Cai-
valho Monteiro 13 c 15. Toleph.
2.815—1.105 Central (B24753

OARARB GUIMARÃES — Rua
do Catteto 249. Teleph. 4.380
Contrai. *n. 24.750

WTEKVAriOSAI. BAHAOE —
Praça Duque de Caxias 27. Te-

lephs. Central 3.34C e Sul 331.
<B. 24.750

GARAGE E OFFICINA8 FIAT —
Rua das Laranjeiras 530. To-
leph. Contrai 657. (C. 15.938

GAIIAlilü IIF.H1.IET — RUa do
Catteto 182. Toleph. Contrai
u. 1.608, (C. 10.999

GAlUiiU "iViiiTK —Itua das I.a-
runjolras 71. Tclaplt. Conlrul
n. 4.015. (C. 10.000

BOTAFOGO — GÁVEA
— COPACABANA

GARAGE LANCIA — Rua Bar-
roso 213. Toleph. Sul 760. ,„_<A. 37.17»

S. ÇHRISTOVAM— ANDARAHY
— TI.IUOA

GARAGE HADUOCK 1,0110 —
Itua Haddoolt bobo 150. Talo-
Dhone Villn 904. (B. 21.750

ft Alt Alil? S. LUI» GONZAGA ,—
Hun S. Luiz Gonzaga 37. Tele-
pliono 1.45S Vllla. (B. 24.750
GARAGE E OFFICINAS YAN-

KlüB — Hun Haddoclt Lolio 214.
Tolcpli. Vllla 1.628. (B. 29.034

GARAGE) ANBARAIIY — Burilo
de Mesquita 153. Telenli. 1 ¦ *'-'0
Vllla. (C. 16.002

GÁIIAOB BAPTISTA — Condo
de HoiiiCtm 151. Teloph. Vllla
n. LM). (C. 10.005

AVISO
lNHPECTOltlA l»l*. Vl.llll l I.IIS

loxAatu dio ..MoroiiisTAs
Silo ohamiuliiM amanhã, 13, fia8 liorns :THiinlniíoH Josú do Krellus, An-tonio MnrquoB Vtconto, Josfi Po-ro rn. do Oliveira. Armando l*"or-reira do Valle. Alan umi de Mu-

palhans, dose Vieira dft Sllvu eManuel uMiirtlns Neves.Turma supiilomenitur — Anto-•llo dc iNe-Rro, Alhorto Augustoiiii, silva, Munuol do NascimentoCarvalha, .loítnuini ltibolro (»•)..lonf. I; L-rrcIrii <li* Atai los, Aman-«Io .Vives da Motla e AntônioUlaa Duarte.(Doveiíio taniliom comparecer osnaiidldnto-s Joilo Marques o Fran-cisco Monteiro da Costa, a<iin*lli*paru ii prova regulamentar ecstupratica.

II-

AUTOMÓVEL
Venilo-no uni em perfeito

tndo de fiiiiruliinamoiito, «uni
eeiiijH e taxi, por 1:300$, pura vér
o trutiir nn rua Mariz o Burros
li. 200; (A. 41,871

Delahayé Torpedo- Z-».
um quasl novo grando, pintura
tii.'1111'ii, doua loiros do fiituiH, lio-
slnn uloclrlen. por 6:000|000. ft
vImiu; quòitl nílo estiver nas eon-
dloòos fl escusado vol'! Iriitn-sc ft
run Theoilo dft Silva 40, Villn Ihii-
boi. (A. -V2.0T2

Chauffeurs e mecânicos

' 
£|h^l Automóvel

I
Cluli do Brasil

IjtSCOLA 
Automohlllsta — Pre-

-«•pnram-ue candidatos a exame;
r, S. Luiz Goiizaea 240. (A377C8

C"'NT1'!0 
DOS "CHAUPFBUR8"

— Hun dn Quitanda 6, sobrado.
tC. 14.849

VIAS URI-

N ÁRIAS

SYPHILIS

DR. VITAL DUTHU
Pelns Fiuuldmle» d» RIO 8111 .IAS Kl IIO e di*

••AHI". HlMiiOr tl»M nii-lltiirr* InsIriimriiltiH Irn-
kIiIiin d* KmiiiHi, Im-liislvm ,im «|ii«* prniilUrni
*»*r o Inlerlor llo ennnl i* dn lirtlae, pnrn n curn
ranlrin c Bnrnnllitii dim inolexIliiH nnllKnn «" r«-
et s dns rl«N iirliinrln» liirellirn lirilun. pr»»-
•JiiIr. rins, ele),,em nmbiiN »'__«• S_t_.,í_V_'!S"
meule a» MSTRHIT \MHN'l'0«* E A II» IMIOJ l«-
1.13, «em opíTiifHo i*or»nnl<« «• Nrm dflr. piHlcuil»_»
doente eontliinar ««nn owiupaelH1*», di* t a»
run Crie de Setembro n, tlll. (A.

I nn
-11.902

/-IAIITOMA.NTI3"-/ 
trabalhos

Fil» todos os
pelo òcouUlsihO a

21, das S íis Sl nn rua do l.«avni-
dlo 113, «íitrndii pelo corredor.

(11, 38.871

AGENTES DAS PRINCIPAES MARCAS'

RUA

REPRESENTANTE

Colombo Bamberini & C.
BARROSO

TELEPH. 760 SUI.
213

AÜTOMOVEÜ
CHASSIS

— '20 x rifi — 30

Quantos carros desta marca estão parados?—Nenhum!!!
Quantos de outros marcas existem encostados?— Res*

oonda o gentil leitor, (A. 41.017

Se.io soeial, praia do Botafogo
n. 30S; escriptorio. Avenida Hio
Branco 112, 2' andar.

A Commisaflo do Estradas,
Sport o Turismo rcune-sc As
terças-foirns, (xa 2 horas da tar-
«le. no escrlptorlo da Avenida ltlo
Branco. (C. 13.713

OHAUKKBUH 
-

com carteira,
rua S. demento

-Offereoe-se um
estrangeiro; ft.

79. (A. 41.101
du

Automóveis de oceasião
\ UTO.MOVEL compra-se umApronipto ii trabalhar na pra-

ga, a prcstãíjo-us, com endosso dò
j negociante cdòneo; cartas no es-

crlptorlo ileslc jornal a A. >>'.
B. (A. -1,1.733

I A UTOMOVKIS— Vendem-se inn¦»• *•>-pa-r dc pliaróes, um dito do
lanternas e mais alguns apotro-i

I clio.s pura os meamos; r. Mariz o
Burros 133, com o.íír. Xuvlor.

•in.- :i;i.oi',i

UM 
cliiiuíffeur, com curtas

Hespanha o Buenos Aires,
sendo approvado nesta capital on,
machinas <> direcçilo, deseja, cn-
coivtrar uma casa nara traba-
lhar, para ser procurado íi rua
Senhor do Mattoslnlios 05, Cliln-
dndo Novn. (A. 41.US7

CONSULTAS GRÁTIS
por medleos e oporadores
«siieclallstas em moléstias
dos OLHOS, OI'VIHOS.
GABliAMTA • NAHIKl on-
Ierm'dades das senhoras,
crianças, pollo o syphilis,
voncreiis o das vias gcnl-
tiics o urinarlai do liomom
e dn mulher. Todos os
dias das 10 horas do ma-
nha fts 12 da tardo, rua
Bodrlgo Silva 26, 1* andar
(entro Assembléa o Seto

lo Setembro). (13.' 34.505

/-1ARTÕES de visita
VV sd nu Cusa Hildebrandt, rua

Motocyclettas,
bicycettas, etc.

'1713NDB-SB 
uni automóvel Sto- loja.

! * enier. fuiicioiianJo bem; nal

C^OMPRA-SH por préçjo módico
-' unia hoa UJcycletta, cm ner-

feito estado, com todos os pur-
loucos; cartas » Nnui Uus; no es-
crlptorlo deste jornal. (A. 413S3

VriCNDKM-KB 
quatro superiores

blcyclettes; pn homem, se-
nhora c menina;, multo baratas;
mi Avenida Salvador de Sft. 1SU.

(A. 41.359

rua Senador líiizobio n. 24^, ea-
«age LIberlí. (A. 41.785

VBNDl-l-SBV f
um automóvel do

fabricante La-Buyre, reíor-
inttdo o pintado de novo, o aln-
Sa-sc casa garage, com deposito
para ganolina; para ver o tratar
ii run Josí Bonifácio ISO, Todo
os Snutos. (A.

uma bicycletta
por preço barato,

do corrida; â. r. Senlioj- dos Pas-
aos II. 5S. (A.. 41.075

VEÍTOE-SEquasl nuva.

MERCSDES-MILER
Autos-cauiiiihúes

de -', 4 eõ toneladasDouble-pluietoiis .
Landnulets, Limcsines |

de 25, 35, 15, 50 tttvíillos |
Únicos icpresontantes :- WERNER HILPERT & C.

Telephone 2.032 Norte—Rim tia Alfundega 101
Deposito:—Kua Conde de ilomlim 132G—Telephone 1726—\illa (016.308

YBNDE-SE por 3:0005000
Inndatilet Bonz, forçn ^o

VENDE-SE 
uma motocycletta.

riiarca "Alclon". de 2 1|2 ea-
vallos de forca, a dinheiro ou om
prestações, conforme se combi-

tratar na' £¦', da
1" limiar.

(B. 3S.374
41*?899 ;-".ir; para vêr

j Alfândega 221
um

vallos; r Condo de Bomflm 135.
(A.37.S91

\ri3NfiE-HV no com
nãsáinehto
1 ralar á r.
á 1 liom.

•¦ mn automóvel Po-
sois moy.es de uso ;
em condições; paraChüe 3, sob., das 11

(A. 39.933
¦yE.VDE-SE 

um* boas condleC
na praç
Caneõii
i hora".

automóvel, qui
:"cs. trabalho ndo

: liara iratar na r. Frei
.'«'!. bairboarln, ,laa 11 a

iD.3S.lli9

OPEL Representante : UOIIGHOFF, SANTOS & C.
—Avenida Ilio Branco 45 — Telephone

Norle 3.0ÍU.
End. tglcgraphico HUCOMAN. (AJ5.03-".

BERNA CaminllflCj dc fabric.ição SUISSA — Ite-
pie>enlanic : Soe. C.omiu. n Iniliislrial
SUISSA XOBUASIL. rua 1- de Março 100,
Eml. leles, HIG., Tclep. Noite 3.-9P.

V BMJbM-.SK dous carros Ber-> liei 10x20 o Odlor 1x15. Am-Dos reformados com taxi e llcen-
ça; r. IJarão «le Uba 140'. com o¦Sr. Guilherme. (B. 3S.230

YENj;"':-.SE uni bom iiutomovol
T i|iiii.si novo. taxi. sete logarosc licença. comprado ha mezes

por rnOSOS c vende-se por 3:2005;ver e tratar d rua Uà-ugüíiy 154.«asa 11. a qualquer hora
(A. 41.273

FISCHER AUTOS DE LUXO — IicpVcsèii.lante:
Soe. Còttiiu'. e Indiistria ISUISSA no
BltASIL. rua l"'de. Marro 100—l-.nd.
Têlcg. Illtí. Telèpli. Norle 

'5.296.

iPOLACK AROS l)E «OltlIAClIA—Rcprescnlanlei
Soe. Comm. e Industrial SUISSA NO
BRASIL —Hua 1° de Março 100—End
Teleg- 11ÍG.—--Telep. Norte 5.296.

(C. 16.201

m^ÊÊÊÊr

V 5

LLOYD
ügenies Geraes: LOÜIS HEEMâlI & G.

Hua Gonçalves Dias 67
Telephone fiOl-V-

VKNDE-^E um automóvel emliom estado, de fabricante al-' lcmão com 30 H. P., por 2:000$,I «linhoiro a vista; trata-so ft ruaConselheiro Saraiva 22. (A41438

OCCASIHÍ EXTRAORDINÁRIA
! para comprai" um bonito
) Liindaulot Benz (torpedo)

j Este cano, propriedade dc particularestá cin usi) diário, mas preci-andoello dc uma eairosscrii mais espaçosa,
i|uer vcndcl-o pelo preço alisiiido de
3:600g"O0 I

Combina-se com o Sr.

Engenheiro Lewis longfield
26 Rua Geiier.il Carmira Io

Tclepliüiie 2317— Noite
( A 41901

T7ENDE-SE niotoeyclcttes Per-
T ml, usada», átes-ile 450$, u'a-

rnntidas, üóiicortds com poi'fel-
1,'ilo, offieina de primeira ordem,
com miicliinisirios modernos; rua
Marnugiiape «3. Casa Peugeot,
tel. 3.S50. . (B. 3S.977
"VriSNDK-SB um motocycletta

V "Terot", quasi novo, por 500$;
«•unas a
UO, casa IX,

Abreu, t. Goyaa,
encantado.

(A. 42.0J5
¦\,TE.\11U-SE

' perfeito
uma bicycleta, om

estado, com licença,
preço de pechincha, nara des-

oecupar logar; trata-se das 12 ds
7 horas, r. Senhor dos. Passos,
40, sobrado. (A. 42.082

0FFICINAS

AUTOMÓVEIS
Vende-se unt bom automove»

I com s..|,> logares, licença o taxi;
para vor e tratar íi. rua dè Ca-
tumb.v lõ. ia. 41. IIS

Cooperativa mecânica
Automobilística

GARAGE OFFICINA LANOIA

RUA BARROSO 813 — TBI.B.

PIIOXB TOO, SUI.
Executam-se com precisüo. •

garantia pecas para automovelB,
caminhões, motores o machinas
de qualquer espécie.

Especialidade em engrena-
gons, cimentados e rectllleados
para caixas de mvdaiiça e difte-
rencial. „,„

Concertam-se, modiflcain-se,
trocam-se, vendum-se e gunr-
<lain-so automóveis. (A. 37.176

O 
OFICINA de estofador — Alu-
ga-se a profissional compe-

tente, tendo basiante serviço ;
r. Haddock I^obo 241 (GaraKe
e offlclnas Yankee. (B. 3S,0t«8

Ilodrlgo Silva 9.

— Conto 2fj
.randt, rim
lA.-42.038

fl R. SETE DE SETEMBRO 1031

(C. 140

DH, 
Cândido il«* AnUrmle —Ope-

radOeni partos o doenças das
seillioriifl; r, V. da Pntria 221.
cons. dns 12 ft» 2. an segunda*,
quartas o sextns-tclnis, Cons.
r. da AÜHOinulca 59. csq.. entra-
dn pela run dn Quitanda 11, dns
2 ftn 4. dliirlanienle. t<-". 13.097

Tíiriripirrt — línilircsth-irjo dl-
ífluavllV „|,elro «obro penhor
de .lolns de ouro, pruta e brllhiiu-
tos, fazendas, roupas c objectos
do uso doméstico. Union cnsa
neste genoro. — Hun •••il« a-
CnniÕcH 3H — Comprii-HO ouio a
1*300 a gramma--Cnmpòllo {_ ,S;(O. 7.167

Dn. 
Sylvlu H»ieo operador. Cl-

rurglfto du Instituto de-Proto-
cello o ABSlslellcln il llltaliola.
Cirurgia Itcrnl, tumores, honior-
vholdeB, esU-eltaiiieiitos, etc. Cl-
rtirgla infantil: dofprmldnde»
congênitas o raohlllcaa, Imperfu-
nicil". tintainciito das tuburcuio-
ses externas, ete.; consultório:
Quitanda 19, das I fts 5 horas.
Tel .1,221 Central; r. Visconde
dc Itauna •?"• (A._ 25.01.'.

TtIOKHJAM comprar barato liolis
moveis, nniliis c concliocs .'

vfio na easa do Arnaldo, em
frente a estnçfto da Plediidi..

(A, 11 t S o o

x HOTÉIS EPENSÕES $
AMERICA HOTEL _ Hua do Cnttúle Mi

Tclopliono 107
Sliii. telci;i'.i|ilrii*o ; A i.erioilol — lll

BRISTOL HOTEL!AVENiOA RIO BRANCO 241
Oiuilos bom iiioliilinlos {>•¦ ij

Inu.iliiiK v c v«lheli'iiS'-llost:iui¦anl íi lu curte c a prego lixu.

GRANDE HOTEL- 1— Visconde du Miii*iiiignn|)u
(Lui-go du Lnpa)

Toloph. conlrul 17Ü

(Joilo Ü. P.i/0 A C, )-IO
ruu du L-ipn e Uloiiu 2

Mucuilicos u|iosoiilos—Prego»
razóúvcis.

HOTEL lli- AVENIDA HIO BKANCO
N. lf>2 a 150

Telop.li. contrai Ü.S73

CIURSO 
do eluipÉO:'Mme. """ jos e fAres i —'
Jliboiro, professora do

chapéos c flores, unica que lia-
bi.lta cm 30 licôes a executar to-
das as iiualiiluilos de chapéos pa-
ra senhora, pelo systeinn fran-
ce», Ilcando as nlumiliis promptas
a trabalhai* por preco medico;
fnz e retórriia nliupéos,' frizii «
tinge pliiuins; rua Haddock l.o-
bo 111, onde ^e encontra criniple.-
to sortimento de cliiipéos; para
senhoras e senhorltas. desde 1-? I
a 40?. Ensina-se a domicilio. ]

(A. 41.930 |

DINHEIRO 
— Tenho pnrn eni-

-prestai* sub hyiiot!iceim,„ido
prédios o Icrrenos, nuiiiitlns de
2 a 10 conlos, n .luros de 13 o|o.
Empresto sulu-,. Inventários e P":
ra extlneção de usüfructo,. v
descnnto Juros do apullcos, mos.:

Io niciiorcs. ferreira. Hia domo
Ouvidor OS, sob. (A. 13.010.

HOTEL upnsn Hua (lo Ouvidor n, 4, sob.
_0—

Toloph. horto d.201

HOTEL BELLEVUE— HUA MARINHO N. .
—o—

Teloph. 501 central

HOTEL CRUZEIRO DO SOI PRAÇA 04 REPUBLICA 27?
Restaurant

HOTEL CEI1 PRAIA DO FLAMENGO 202,
20-1, 200 o 208

Teloph. sttl 872 — 950

PR.ALV1N 0 ABUIAK
Bspcclallsta em moléstias de ;

Estômago, rins e pulmões, trata-
monto das anemias e depaupera •
mento oreanlco. Moléstias dus se.
nlioras. Clinica niedlcn. Residência
trav do Torres 17, Consuliorln: rui.
Rodrigo Silva B. das 2 as 4 teiu.
Sísemhléa e 8. José) Tel-p.*
n. l.!65£ (13- *".«*-!

IBMMMMMMMMDM*
GUIA PRATICO!

uo
de EstradasISnísenliciro de Estradas do

Ferro, pelo engenheiro ci-
vil Dr. Adolpho Oomes de
Albuquerque.
Volume 1° (Estudos)—Re-

conhecimento; Explòraclo;
Projeclo, Orçamento e Loca-
yft O.

Volume 2o — Conslrucção
e Annoxos, contendo: Expio-
ração do Arco — estadia de
Boaman, booiros ''A rnico"
èstra-cla de rüdagcni, Uc au'*
tomovels, do eromalhelra •
de ferro eom bitola Uc ses-^
senta centímetros ~

Com estes, dous livros só-
mente qualquer engenheiro _
novel poderá incumbir-se deg
reconhecei', explorar,' prci'o-*i
ctar, orçar, locar e construir
uma Gstraóa Uo ferro.

. Preço de cada volume, lã>;
preço da obra completa, 30?;
pc,lo Correio, mais 1$Ü00.

Abatimento pura porções.
A> VENDA na Phartiiaclâ

llotnoeopathiea clc Adolpho
Vaseoneellos, 27, rua üa Qui-
tanda. (C-10.101

•••••••••••••••••••«•O

I0TEL «OIO- MORRO DO COKCOVADO
(Puiiieirasj

Tolcpli. ecutral 100

Pensão D. Luiza-
loiile '.'iiesii— Muito assein Pioços
Central 1.491.

llll.V CÂNDIDO MKNDIiS tiíi, atlli|{>
I). I.UIZAir-ülagii dn Gloria - Uhtrkto
ConihièiiiiiiU Mniin ctiiivciilcnlo para oj
Srs. viiijãillos, cavallicii us o K-iinai. la-
iuili:is — A|iosi*iilo.i conlurlavcis. Kxcel-

módicos c proiteza iic soiVigo—TcloplipilB

HOTEL GilHUHh (João B.Piizo & C.)
—o—

Rua dn Lttpu 103

HOTEL INTEISPt-

OFFICINA 
de carpinteiro e pa-

ra outros misteres. aluira-Be
á r. Haddoclt Lobo 244 (Garage
c offlclnas Yankee); (B. 38.000

ACCESSORIOS
riSNDKM-SE uma boa garage,VENDcurn .

da ofllclna eleetrica; lnforma-se
ft r. do Rezende 14". (A. 41.Sll

S_.}-V]" ,''irmiâ>1r^r--'oii o íl'J
-,.-'™^"".¦ 110XO, rerncliu {lue "-'lir

gtjijorrltéa-s: \'onúe-.-:u t-m loJa
as pharmacias. lli- 

'21.Ia
COLJLYBIO Moura brasil :^.g2SgSi;

NOME REGIcÂTRADO MOURA BKASIL

.1 LFAlATIr: . modista — Kxe-
!*"¦*• iuta iiuai*!'**"!- •-•ostuini- Ue toi-
lelle; Avenida .Mem de Sá li. sob.

(A. 40.743

Anemia, aiilor.ose e moléstias
rios órgãos sexuacs

femininos o moleslin-s nervosas,
curam-se com os banlios carbo-'êazosos ferruglnosos: Avenida
Comes Kreire 'J9, das 0 ila manhã
«a -J ú noile. (A. 3U.200

ADVOÍiAIJO. 
llr. Arlliur

Lrculinx — Adianta custas pa-
ra inventários; r. do Ouvidor 68;
telepli. 3.754, grátis aos pobres.

(A. 31;52*1

A LUGAM-SE tornos novos de
casacas *í sobrecasaoas for-

. radas a ser.la; na Casacarla Itl-
¦-.bclro.ft rua Sete de Setembro VJO,

sob. casa recuada. Tel. 4.J-82.
(B. 34.181

ACCEITAJI-SB 
pensionistas ft

mesa e fornece-se a domicilio,
pensão farta e variada e por pre-
co razoável; á rüa Corrêa Dutra

,n. 115. (A. 3S.S06

LFINAM-SE 
planos a st e con-

certam-se a preços módicos ;
^,-Jp na colehoaria Santo An-

tn'r--'o««*i., dos Invalido» 80; te-
Guiilliç.-Central. (A. 39..US5'«ravar 

^— " *!"—
lançou-sl-SE um' soclo dlspon-
cruz, Pbiuco capital para qul-
Jesusearvoarla; na rua Con-
vifVo -Zacharias n. 78.

(A. 41.804

A 
IA G A-SK «o prcdlo ¦ :» da

r. Conta Bastou, estft limpo,
tem luz eleetrica, agua. gaz. es-

Íotos. 
etc; multo próximo ft rua

o Riachuelo; trata-se na serra-
ria Moss. a. r. Barão de S. Felix
B. 148: a chave estft no n. 35 ;
•higuel e taxa 2741000 (B. 38408

, JiA de leite r— Vende-se üma
l-boa cabra com duas crias, que

Ia diariamente tres garrafas de
elte; trata-se com o Sr. Mol les,

travessa emandina 41, La-
ranjeiras, preço 8i>f ou o que se
omblnar. (B. 38.5H

?I80 aa famílias — Na rua
¦-Costa Lobo 112-A tomam-se

aenlnas pensionistas. (B. 33.440

LOS MÉDICOS, portuguez com
um curso pratico de cônsul-

lorio ¦ m hospltaes, deseja collo-
r-se junto de um medico, ar-

naxem Herminlos: rua Sete de
etembro se Informa. (A. 11.381

FINAÇÃO de plano «S o unlco
aí* afina, bota cordas e foz

lequenos concertos por 10j; che-
¦nados ft praça Tiradéntes n. S7,

»fé Guarany. telep. 4.191.
(A. 41.3ÇO

CCE1TA-SE roupa para lavar
engonrmaT; ft rua Mariz -

jgs 445 casa 4: trata-se
Oeü!' U'
Krãnc,

.,¦$¦ Má m.m -,mt.mAM*m*mAm^mr%
>^ÍMI**UI4 «.- ímf\jt»tz.,

Conlra inllaintiiaçôcs o ptii"*iK»çòtís dus olhos 37.Rua Uruguayana 3
id. 1U.100

A COEI
^ri-vesti'

COEITÀM-SI3 eiicommendas de
lo*; d rouj>as braitcas

ra senhoras c meninos; exe1
cutam---:e por qualquer flsürluo
com perfeição o pontualidade; ;'i
rua Souza Franco 170. Vllla Isn-
bei. CA. 'I1.S03

A CC13ITÃM-SE enconimendas de
-«-i-corlinas de roupas brancas
em cambraia .le linho. pongC* de
seda ou outro iiuuiquer tecido;
especialidade em enxovaes para
noivas, costurados e bordados in-
teirameiite ft mão; r<-sponaabi-
lis.a-se pela perfeição de trabalho
por muis delicado que seja: ft rua
Souza Franco 17'J. Vllla Isabel.

(A. 41.893

fiança dV-

\ CCEU'A-SE roupa para lavar
¦*-•*-e enffommar
n . :T,9, casa 10.

Humaytfi.
(A. 11.815

A„ PÜBSTACÕES de. 10| por
mez, machinas de costuTa,

trocam-se velhas por novas; car-
ta a Oliveira, r. Visconde de
ltau'na 18, que ..'ft tratar.

(B. 38.906

ACH.
A^-ÚO

CHA-SB guardada no "Jornal
Brasil", uma linda ca-

chorra, encontrada na travessa
do Ouvidor. Informações com o
porteiro.

BANHOS MKDICINAES e
QUENTES na cura
de todas as moles-
tias ú Aveuida Go-

mes Freire 99. Peçam prospectos pelo
correia. Banhos sulpjiurosos de iodo
arnenicats, ferruginosos, de amido, etc,

A. 33.-262

Braz Latiria — E' a agen-
cia que vende

mais barato Jornaes o revistas
estrangeiras llltistradas; á, rua
Gonçalves Dias 78. CC. 16.-59U

_ com
41.751

CARTOMANTE—Mme. 

Ta-
glld.lniciada nos mysterios
do occultlsmo, possuidora

de grande poder em seienetts oc-
cultas, dl* o presente, o passado
e predis o futuro;, faz qualquer
trabalho para o bem-«t»r, como
sejam: casamentos dlfflceis, re-
conciliações, embaraços commer-
ciaes, etc; á rua da Carioca 67,
\. andar. (A. 87.763

CARTOMANTE 
e CHinOUANTE

Tor 21; r. de SanfAnna 12í.
(B. 87.7*18

CURSO 
de preparatórios. Para

todas as escolas, 201, todas as
matérias; rua da Quitanda «3.

(Bi -ío.iij

CttARTAS 
de

<hegõola.iites, firmas retcls
-lo-se Ucdc./ 10.U

trn- I \J fre

I10JU10DO 

— Aluga-se um de
J frente e mobiliado, em casa

decente; rua do Cnttete 51.
113. 36.485

18 nnnos: não aollfundlr com
aventureiros; rua cio Kosarlo 161,
sobrado. (A. 40.187

CtA.SAS 
vasias — Informa-se pa-

1 ra todos os preços; na rua
327. "PadariaHaddock Lobo

Allcnia". (A. 38.235

COMPHA-SB 
qualquer

l

Cartomante

quantl-
dade do Jóias velhas, oom ou

som pedras de qualquer valor,
paga-se bem, na rua Gonçalves
Dias n. 37, Joalheria Valentlm,
telephone 991. Central. (A31155

— Mme. sinal,
com longa ara-

Hen nn Europa e profnades eo-
nheclincntn» de sciencia» oceul-
Ina, explica tndo com elnrexn e
fnz qnnli|iier «rnbalbo para o bem
k felicidade em nesocio», usando
de toda n seriedade e dlscreeno-,
Aveuida Pnssos ?*, sob., tele-
nhone «19, Norte. (A. 37.949

CASAMENTOS- £__•%
os papeis uo civil e no religioso,
por preços baratisslmoe; na Ave-
nlda Gomes Freire íi esta casa
CBtevo longos annos, a rua do ua-
vradlo . Abre-se aa 7 c fecha-se
fts 7 da noite. (B. 30.335

C1ANARIOS 
belgaB— yendem-se

/oasados ou separados; na rua
Barão de S. Felix 171, loja. _¦¦(A. 40.097

caneca — Vende-se na
Camerlno 10, dispõe a.

pouco, capitai e faz regular ne-"•¦"•'" (B. 38.24»

P«Al'"li.'V rVua •
pouco-
gocio.

CO 
ST U REÃIHA — Moco" educada',dando as-t melhores referen-

cias. «fíerecev-po para trabalhaT
em casa de trac«amento. cose poi*qualquer figurlnS, 0 t__z cblletes
com perfeição; cari>i_aa __ __ j, ___
n. 86. no escrlptorlo'» UC8te jornal.

s CB. 37.839

CASAMENTOS -~*
Praçn 'riradenten a. 7:i, 1° «andai-,
aeSOOO no civil, sem mnin faeap-snn n pastar, trazendo cejJl.Md5cs
ou passaporte»; nflo recebia
nheiro ndlantado.— J. Bo?. dl-

ia. ^Y'õó

CAMPELU) 
& C. rua Luis Vie

Camões 36—Perdeu-se a cau*.
tela n. 18.552 desta casa. ^

DENTISTA

Pr. Lui.

Dlt. HOilKItTO
DE SUliZA LO-
1'ES, diplumudú
pela Facuiihidc

de Medicina do Ilto ilo .lanciio—Sala ile
operações nii)doi'iia,lnsl:illaila cum lódoí
os recursos de rigoiosj liygioiio. Tinha-
lhos iraianlidos a jlícços módicos, üa
labolla ou om prcstaijOcs. Hxumo da

Coslu, medico pela P«- ; bicca o orçamentos grátis; llua da Uru--- -¦ •  ' 
guayana 150, das 8 ás 11 horas c das
2 as o horas. U 38.485

Dr. Luiz Costa'

culdadc de Medicina da Bahia,
especialista em, moléstias der-
thologica e stiphiligraphicas.

Àtteslo quc tenho empregado
por varias vezes o Elixir de No-
gueira, do pluirmaceutico João
da Silvrt^Silveira, em todas as
fóitnas sypliiliücns, tirpndo sem-
pre os mnis surprcliendcntos re-
sultodos.

Fortaleza, (Ceará), 30 de A gos-
te da 1013.

Dr. Luiz Costa.

(Firma reconhecida).
CC. 15.7B0

DK. 
MOURA BSCOIIAR — A d-

vogado; 145, Itosarlo, (B30731

Vma-nea-
..a Ur.
O. dc

ÍTgueireuo. especialista em e*
tracoOc3 completamente J«m ooi.
moléstias da bocoa e outros «»•
balhos sarantldos; Pje00* "Ç:
dicos, em prestauõeB*, na ran do
Hosploio 222, esquina da Avenld»
Passos, r-!*s 7 da manha as 8 ho
ras da noite. (A, 32.164

DENTISTA

-'¦VS-r-a-u-''!-»-'-'-'-'-*»-'»-'^^

Dr. Ed. Meirelles* • Doeil-
ças in-

ternas — Vis» urlnarlas— Trn-
tamento rápido do Knnorrlr.ea, es-
troltamento aíetlii'á; ilstulas, sy-
phllls. A,ppl. o 806 o 914— Rua
!3eto dc Setembro 188, das 3 âs
6, Haddoclt Lobo 458. (A. 32,1170

D~BA'.' 
Autonletn Morporiro —•

Moléstias de senhoras, ope-
rações, partos; pratica dos lios-
pilaes da Europa. Cansult. e re-
Sld. rua S. José 4». Cons. se-
gundos. quartas e eextas, de 1
ie 3 horas. Teleph. ai^Cen^rah

Cartomante séria "fíJ.r.
atê ao flm «ia rniém; das 8 heraa
da Muna «• 7 «a noltef preco¦WOMl ma Feaaee» Telles _,_»Cnristovnni. (B. 8G.4J6

OAItTOMANTB 
— Mme. Cunha,

trabalha sem remunerações,
r. S.Luiz Gonzaga 189. (A.40,83«

COSTUREIRA 
— Deseja encon-

trar uma casa de família,
executando qualquer figurino,
querendo dormir em casa da dita
família; quem precisar responda
para a ladeira do Vlanna n. 83,
Catumby, para Carmen D.

. . (B. 38.058

COZINHEIRA 
— Precisa-se de

uma para easa estrangeira;
paga-se bem; na rua Mala Lacer-
da n. 76, caBa nova. Bstaoio de
gi. (B. 38.032

CãfiRIUentOR "™" Tratam-tevHnnui«uwB 001n bjuvidade
no civil, por 20| e no religioso
261, nao se cotira adiantado;'nc-
eoclos na Prefeitura e foro, a
rua doa Inválidos 4, sob., proxl-mo & 8* Pretória antiga, cam
Waldemar Aires. N. B.— Para
os operários, para nao perderem
os seus atezeres, aos domingos

feriados, daa 7 as .20 horas.
(B. 38.471

Dra. Anna Garfield —
Dc volta da Europa, eep. cm par-
tos e moléstias «as senhoras.
Cura radical das moléstias do
utero, ovarios, an"exos, etc.

„ Brita a ¦ ravldcx sem * dOr, sem
(BB. 3S.4.Í7 P^prejudioar a saudo. etc. Cônsul-

! »mi a aualquer hora; rua de Sao
03. sob. (B. 37.449

OASA—Aluga-se 
uma na rua

Coronel Pedro Alves, 287,
tendo tre» «uaftM, duas salas,
cozinha, banhe Us» tanque e um
bonito quintal, ponto dos bondes
da Praia Formosa; informações,
na mesma oaaa. (B. 38.824

/-4AHTOMANTB
Xif mnambula;

cearense. so-
„. .... fai fortes traba-

lhos. chega ao lmposBlvel; vira
o mal para quem o fez; quarta-
feira nao ha consulta; a r. Bfto"Pedro n. }«2. (B. 36.84»

«rtARTAB de fiança — Dao-se de
\J bons negociantes e proprieta-
rios; na Avenida Gomes Freire
n. 26, loja. (B. 38.903

CARTOMANTE— 
D. Marta Kml-

iln a eelenre e primeira «mr-
«otnante de Brnsll e de Portugal,

.consagrada - pelo povo eomo ¦
¦tais peritai • ma Mala U_-
certa 2*7. Betoef*- (A. 41.724

CARTOMANTE 
recém-chegada

da Bahia, delta cartas ba Ion-
gos annos. conn muita pratica;
entende *ae tudo; rua «ío HospI-
cio 226. sobraido. (A. 42.185

^_jAro 203.
TRjINHEir
******* -tiirna

INHEino sobre hypothecas a
. juros razoáveis; compra e

vel,rd» de predios e terrenos; 4
r2a Jorge Rudge 21 e Rosário
15*' \ cartório Dr. Penaflei. com
VIcei-iír Carmo. (B. 38.014

D?-/ OLIVEIRA BASTOS, com
. 10I\ga pratica dos hospltaes da

Buí°«a. especialista era partos,molesfttas da mulher, syphilis.
etc..' Svlta a gravidez e faz con-
ceber. ;etc.; «o(. 914. tnassagem-
Thure-^Brandt. etc; consultas das
I as C-. a rua de S. Podro 203.

LÁPIS"KOH-I-NOOR"
Estabelece definitivamente o
lypo de perfeição na qualidade
dos Lápis por todo o inundo.

' Fabricados.em íy graus diver-
sos, e os dc copiar, ou lápis dc
tinta, cm dous (medio e duro).

Obltm-x */os iejhlas de pêptl, and*> quer
que seja.

L & C. HARDTMUTH, Ud, LONDRES,
„. Isflaterra.

.';.' Dirigir todu:nda«jn;õn itlilir», to }Commercio a
W. Cmsn Tswhi. Viinixte 741. Buioo» Aírei.

(M. 912

Triiliimeiito dn OZKNA
Ifclidoz Ae nariz); pro-
cesso inteiramente novo
e com resultado.

Doenças
de

garganta)_\\, EuriCOds LeiHQS
nariz

ouvidos
bocea

Cons. Rua do Carioca
36-Del ás6 da lardc-
Téleph. 6.109, Cenlrnl—
«es. PRAIA tíV. BOTA-
FOGO 114 — Telephone
1296, Sul. tn 38.190

ESPLENDIDOS 
eseripto-

rios na Avenida; ira-
ta-se A Avenida Rio
Branco ns. 110 e 119.

(C 7.39*

Rua do Acnuoductõ
SI7U —,H»nla Tliorc-z»
Teleph. vllla 334.

(Antigo White) — ISoil Vlsva
n. 2 — Alto dn Tijuca

Teleph. vllla -133HOTEL ITI1TY-
HOTEL MiRA MAR E BABYLONIA- »i#?
10TEL METRÓPOLE- Hua das La ran jeiras OIU

—u—
Tolèpii. conlra) a.ilflG

HOTEL PENSÃO CENTRAL-:;: llarãii llaiuliv
n. -Õ0

Tolupli. sul 15!)

HOTEL PENSÃO VERO Hua do Cattclo i). 190'
—o—

Tolepb. sul 370

HOTEL RESTAMT BALNEÁRIO- lt. 4 do D04
zeinhio 5.11

Tel.sul' 'J02

HOTEL TIJUCA- Rim'Conde'dò BouiCim ii. 1053

Teloph. 373

RUü DO CATTETE N. '.:
—o—

Tulepii. contra! 1.708

NU HOTEL Rico salão de visiln, liillmi* o. filmai
Praça Liliéidado 100, PKTIIOPULIS.
—Tele, liunc íilil — Man spíiiilll deii«.
lstli;on palie ri!ini;ais, IMopiiclariu-—•
.Miguel ll. Lixei & Irinãu.

(II 38.003

Pensão Amarante (Tijuca) Casa dn primeira or-
dom, Cfpecial para la-

milia-, e cavalheiros du Iralaiiiciito
HUA CONDI'; DU BONFIM 1.331,

tclepliutic U07, Vilia

Avenida liio Branco
ií. 45

Teloph. norle 4.680

PENSÃO ALPHA RÜA DO CATTETE Sl. 1SÜ

Toleph. eeiuriiJ 4.583

DCENSÃO AMAZÔNIA llua Mtiniuóa de Abrantes
¦i Ti. 1IJ2 ." 

';
¦ Telépli. sul 44

ENSÃO AMERICANA- Rn Marechal Eloria
n. 170, sob,

Toleph. norle Siíli

AVENIDA R.IÜ «RANÇO
n. 33

Teoiih. norto 1.374

PENSÃO BELLA VISTA- RUA DA GLORIA
n. «40

Teloph. central S10

PENSAO CANABARRO-"'1 MllüSt£ímH*
• ""; y***':*T^: ".«• w recos; ra/.oaveis

Kua General Canabarro n.271—Teleph.Villn 121'.

sobrado' (B. 37.832

/-«tASAMBNTOS — Preparara-se**-^os paneis oo olvll ou reli gio-
bo. multo barato; na Avenida. Qo-
raes Freire J*. loja. (B. 3».«»Õ

^uIIlO — Empresta-se «m
*">aS^eonaii;aes de 4:000$ para

çlmaW lobre hypotheoa de utc-«lios /na cidade ou subúrbios; 4*•*• ih, Quitanda 132. Sr. Jullo
m rifl(B. 38.055

Dr*. Octavio de Andrade
pratica nos hospltaes da Eu-

evita ¦ «¦rrnTtiea r*or indi-
_ nvienilflcn, sem prejudicar
rganlsmo. HemoTrhaglas, sus-
níes, etc; residência o con-
torio, a rua 1 üm Setembro 186,

,vb. das 9 aa 11 • fle 1 ts 4. Te-
'•phone 1.581, Central. Cônsul-
Hb «ratls. (A. «1.48»
"(vbbÃppÃbÊCEUI «Sft r. Vision-*-_f_a»»m de PlTassinumra n. 17
mé*\a cachorrinha de cauda bran"^ e preta, de multai eBtlmacao;
__*»-» a. levar a caea aoime, será
fítMoadO.

Os tec

B8TW5ÃQO
ligado e intestinos curam-se com o

aso das pílulas
- VIRTUOSAS —

únicas de effoito 
' saihfuctorio logo

nas primeiros iló=cs. Em iodas as
drogarias e nas ruas do Hospício, 18
e Gonçalves Dias, 39.

TITS&TTTT

PENSÃO CAXIAS- LARGO DO MACHADO N. 63
—o—

Toloph. centrul 5.115

PENSÃO COLOMBO Praça José do Alencar
ii. 14

Tfclcr.li. sul 080

ENSÃO FERRAZ- PRAÇA DA REPUBLICA N.
—o—

Toleph. norte'2.002

1.

EXTKIINATO 
MAVHKM —Cur-

aos eBpcciaes da Eseolus su-
perioreB. Diurno e nocturno; nu
r. S. ChrlBtovara 60. (B.37.940
"IJIMPltEGADO BnA811,ElHO —

DOBeja-oe cllocar eín um es-
crlptorlo, repartição ou comji.v
nhia, Kiuiliando do 2008 a 2508
mennaes. depende de unia fiiintja
de 4008; quem precisar dirija-se
m, rua de S. Luiz Gonzaga 320. o.u
escreva, para Aíranlo A. Vinnna.

(A. 41.392

ENCAHNAM-SE 
imagens e fa-

sem-se pequenos letreirna cin
vidro. Cbamados ao Sr. Emes-
to, na ladeira Senador Dantas 4,

(A. 42.044 sobrado. (A. 42.107

0 GARCEZ PRAÇA DA REPUBLICA 190
—o—

Teleph. nortu 1.100

PENSÃO HADDOCK LOBO-:Ruu .Haddock Lobo
n. ia

ícleph. vilhi 005

Dt NOGUEIRA Rua Marechal Floriano :r. 105
—o—

Tclcjdi. npito 1.834

PENSÃO SCHRAY- RUA DO CATTETE N.
—o—

Teleph. central 1.021

100

PENSÃO TORINO RUA DO
Telepli

CATTE.TE N.
uunlfiii 5.853

4!0
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AU PETIT MARCHE
OUVIDOR N.86

Casa que nunca liquida e vende sem-
pre mais barato

Casemira, lãs e escossezes, eín grande
quantidade e variedade em pregos

Milhares de paletots de castor para
senhoras e crianças a 4 ? 700, 6$5Q0

7$800, 8$700, 9Í800, 10,500, 14$800,
16$500, 17$ e 23$, sendo a maior

parte forrada á seda

Fyrineus artigo de 50$ por 23$

Blusas, malha de lá e paletots,
a preço de verdadeiro reclame

Manteaux setim a 93$, 98$ valem
o dobro

¦ TMI'OTK.VGIA — Clura-so comi
7 ¦¦• nn KiiriiiiuH ilu ciitiiiilni reino-

ilio vendai, vlndn dn iii.rlfto do
Coara, niiuontru-Jo tt ruu do Snn-
to ChrlHto t)3.  l.A, 88.828

Inglez pratico f™ i ($$_$&
sues; Informações d ruu Tlieo-
plillii Olluiil n. 70, 1' nndnr.

(A, 37.783

IN 
BchOnstcr Lano der íllorlu,

Im Cmitruiii der Klndl líi-lc-
Konden Uoutxclien i'ciinlun «Ind
/.linniur mlt hull.or odcr ganzor
1'pnrlon mi verinlcien, llrosscr-
lüiilcn mil elei*lrlsi*liur Urutu-
'•liliinií und AuhkIcIU ,iufn Mer
Itlm Hunndor Ciindido Mendes
ii, SI, untlita ruu ls. l.ulzn, te-
leplioiio Ti.Hiis contrai. 01.2».009

Iseil.K'/., franco»., portuguez —
KllHlllll-Hl! l'll|ll'i|lll'"llll", l'lllll,
do Ouvidor li», limiar,"

(A. 11.718

TOSK"
'J flllio do

('OtlltKIA l>l'l AIIAIIJO,
ll. Constância dn Unu-

célC&o, nuf; lia muiiuH annos nao
ii vê, deseja miber òndo oHtA para
«cr procurada; responda pura a
run Kuranl ii, 10. ltlo. tl!. 3S.17I)

JOsTil' 
PAES CABllÀb nvliia

que nüo e mais íhulor tln ahi-
guel (lu predio a, 38 da r. S-vljeó-
poldo, Nlellieroy. (B. 3S.H.r>

LÈCCIONA-SE 
e'm curso ou a

doinlulllo, portuguez. fra nue*,
historia, geORrapliiu, urltlmi/tl-
ca, plano desenho, pinturas e bòr:
dadoH diversos, Lcoctona lambem
no Col le gio Santa Cruz, íi nia
Bem llca 10, fatiando francoz du-
ranle os recreios .preroR asóA'-.
cos; rua de S. ilobcrlo 13, lista-
elo de Sli. (B. 41.034

Manteaux de velludo, astraekan, ratinée,
artigo fino e cores-MODA

vendemos pela metade do seu valor

875paletosfnhos e vestldinhos de pnr' là para diversas
edades a 5$, 8,700,9&800,10$ 6 128,09

<tr \M)I* a venda de um
produeto, apezar do bani-
to, è demorada, estíi pro-vado que ello não presta.

tlA-SH luso com algu-
mas marcas de leito con-
densado de qualidade Info-
rior, que de tempo cm
tempo arribam no mercado
e que süo offerecídas como"melhores o mais baratas".

Fitas espossezas e listradas, sedas
moiré, listradas e escossezas

O Ptini.lCO já está f.-irto
de experiências eom pro-duetos novos e prejtsamen-te quando Be trata de lei-
te condensado deve haver
o mulor cuidado o ser usa-
do aquelle que já se co-
nhece.

DlOVIlld & enorme ven-
da de quo goza a marca"Moça", este produeto é
vendido sempre fresco.por-
que 0,3 remessas chegam
no Rio dc Janeiro todos os
15 dias.

GRANDE VARIEDADE

Offieina de costumes tailleurs e toilettes
VISITEM

AU PETIT M4RCHEV
™tr6 M f§ P11D0R § 86

Esquina da rua da Quitanda
(A1G.S93

HA MAIICAS que ficam
rolando o anno Inteiro pu-
lus prateleiras e taes al-
ualdes sô podem fazer mal
& saúde quando finalmente
encontram um comprador
incauto.

PISCAM SUMIMir, o ver-
dadeiro, saboroso e rico
leite condensado -suisso
marca "Moça", que se en-
contra & venda cm todas
as casas de comestíveis.

A SYPHILIS
(l'in IimIiiii na mauifesInvGrii, |,ln,.,.„ r perludou)

tl-iilfHiliif* ile prlle, rli-rtiniatiMiiifi, f-tuiKiiN, piuvtot,vnmcrom. ninuflum dr pel Ir, ulcem» e tutlnn im tluvitrun
reMilliiutr» dn lni|iurr»N d» «niicm-, Irliliim-Nt- nlé A
«•um rmlli-ul e ruiuplelM com o diiiU potente do* üc-
purnllvns *•

OEPURATOL
IDui fnrmu <1r iiIIiiIhn)

¦tlnrfM n-iclntrailn r approvada prln Directoria de•iniidr Pulillrn ll» lll" dr .liinrlru
soberbo rriurdlu de OIIIUIHI MA.V.llA

O unico «Irpurnllvo «nll-xjplillir.-,, „„_ ,,,-,„ riliír
dlelu — o. nul, ii que ufiu ê purKMIr» ! — li unlco uue
ull» «au» n mínima alteração nu uriciiulamo il» ilurntr,
yiier *ej» (iiiiiimIo imr adulto*, quer |,„r criança*, quer
por iichiiiih frinti» e dr eilnde «vmii.nilu!—o uuho queuhr«- o niiprilir, dA corrida r um bem calnr u«-r»i au
ilinulr!— O inileii que nSo. rxlKi* n iimlli, ,ir lava-
«ru». |ii'ik, iii.iiiailua, aarlfarcju* r uiilroa Irulumrutus
¦erundnrliia !

Itrinrdln nirralru, rrilena e inlelriiitirnte Inolfra-
•Ivu, rujn nailaia prvpncauiln, n mnia bello, a mula
arandtoaa, vem «cado frita duma flírina rilruurdinurla
iu-:*»** |.*ür>/.ii«« <j:r- *y tien tonado !

Todas nc pudrra trali.; ,h.-U, DUPlIHATOt, nndsndn
nn* nuaa «crupncff** linbltnnt**, nua .ou. >!nirrna, nnn
•run pnaarlua, arm •• mui* leve Inruinmuilu e nrnao ul-
niroo lucouventf*nlr !

O 11KI'1 HATOI. rnruntra-ae « venda rm Iodas nn
boas pburmarlna e ilroanrlns.

Tubo eom na pllulna, 8 n lll dina dc tralnmrulo,
T.umo. _ 1'rlo l.urrrl», unia 4110 rrla.  u mbua•27fUIS0-, prln Corrrlu, mala 1*0(10.

Ilrp.wllnrU.ai V. SILVA A C, HUA r>A ASSE31.
m.feA, 84 K ItOlKll.lllO IIKSs A C„ HIA SETE IIB
SETEMIIRO, «1. — ItIO IIU JAXEIIIO.— UM S. 1'AL'I.U
IIAKll-I. AC,

IConiicliOfô
! Tcriivcis

A's vezes chegava a ter von-
tade de arrancar a perna.
Não podia dormir. Quar.ío
acordava encontrava o joe-
lho. coberto de sangue, tão
fortemente tinha sido co-
çado. Insuccesso de toda a

• espécie de unguentos.

Cura completa com o
guento Cuticura.

Un-

"Como tenlio veiai vnrieosas,
soffro lia cerca de duus nnnos, uu
joelho, du<|iiillo a «jue c snéülço
chaiim

CC. 16.105

Ti
N
B
Oi3

BRONCHIGIA CURA

OI.IIAU SF.MIMIU que o
rotulo tenha a ino<;a com
um balde na mio e outro
na cabeça. O que nâo ti-
ver esta marca nao e o le.
gitimo leite condensado" Moça".

CURA:
Tosse», bronchites,

aslliraa, defluxus,
coiibliparões e inílti-

cnza.
Vendcíc nas phar-

macias: rua
da Qtiil s n«íp,'.27; Pii

geiiliu de Denlio, 33,
Assis Carneiro 9

Aticstami sn'.i cfrica-
cia : Conselheiro

Ü.miIjs, Baião de Ipa-
neina, I rs. Sá

Pinlo, Mendonça So
du-, Clemente,

Gomes, II. Moura
n uitos outros me-

i'iu v c pessoas q«e
ficaiam curadas

He
(A
tf
ntu

\ À-- y

Quando chegava a
a<iu<-(-'<-r na cama,
entiio o roeu fcoffri*
mento subia dt i>un*
lo. As eonmhõos
eram então uma
cousa terrível. Hoa-
tin-uie capa/, de ar-
roncar a perna <¦; nflo
conseguia conciliar

«oinuo. Muitas ve-
:;rdava e en-

ItKNHXOli« mili,
Ulx-SO !>(*' UKKÚ

lu; bem feita '• 'aru
rua l>r. Ulu* __\ VHH<
n. 2õ'j, I '.l

inm um•JS.DOl

d» , TTSA
: ft ! LJ ni-

B «umpre o "Oonorrhono",
íui produ»'Irrltaçò.» u cura

prtECISA-EK fallar com o Hr.a. KmlUo, lilho de (iimluvo Poi.lt;
ruu da .Suudu II, Gaspar.

(A, 12.003

PENSAO
Marõfhal
«'litl .1 'Í'i .

íih Koaorrn^aif;
AwiombJéa ',14. lit;|'u.-ltn .i

(U
rua itasu. cr. t

UMA 
mnliora poauuidnra «Ia

iIouí Invento» privileBiudo»,
pretlen «le um «ócio cem capital
pura deitínvolvliiiuiito doa me»-
ni-oif, pura inííiririíicúau ne*t« Jor*
na| com ml. Cunianjo. iü.is.oWVortxf-.tí-Híi íl rn'*fíi

Fio^r^ixóto ^JlTsavKST,, m: ...tm.
(A . II

I>KIII)l-:iiAM-s;i dt- Homijuiocfi-
.-o k elúíit.M um reloKío *i« oui'ü

t- um cofiXQmio tlu rn.ir iiin, dentro
âc uma «a'! uin lia, o junto uni en-
crlpto qua tiízia: o relógio ** pa.rà.deitar corüa nova e o eoraçio pa-
ra deitar uma |fra4e de ouro em
volta; (iu*i*ni o achar d favor eu-
trí-sar no escriptorio dente Jor-
nal. (A. -ti.íiii

¦Manüa-ie
Jil ÜO Oli p!'jo a uac-jlhMr, :

nsíoniataí

¦pENSAO
a. llo, va

cum so bi <.*• mo isa
avenida Comeu

i d«,nlíri-
uo»; p-e-
;*5eííatn-*í!e

i éfuícão.

liAims a—Cura
iliro*. fe-

ruiu» novJti «; antluai. tira oa»-
cão e t»i «leriapii.il eeer u <*onil-
chio como por eiie.uuii: .'• venda
na ll.WHKAKA. UHANIiB; ll r«">
Vrmsuayana. m. ix-uieu.--.-i',t>«,;"
Corielo. Ul. .17.USO

im

UIA'
U preífar-no
mènto. pnra.
tura. tom»

fltpnhu-ra pohn
firt cas;
«erví<;oa
conta

.lesi-Ja em-
a de trata-

leveai eon-
•dt: alKuma

criança; eierever para o e»«ri-
ptoiio dt-uto Jornal a U. g._

e café, 1»;
Freire ioi.

na
^ ao

JlA Loa fcala i-oin honila vltta

(B, as. 071
pendente, eõni ou aem mobília,
aluKii-iie* na rua üa (Jiorla, n. 0.

(B. ili.603

1>KNSÃO 
— Fornêce-fe em ex-

sa d o família po 11 \* % Ueza (-
entrega-ee a lioml ilio: de ãu*( a
C0$; ná rua do Hosplfcio -0J, -o-
brado. (B. aa.034

I'll 
A NOS— Comprani-ae. meamo

precisando de concerto, do l_\
armário, paga-fe bem: avenida
Páscoa üo, loja de electricidade;

(Ti. -is.ial

enlic

TM homem artlnta de umIi edu-
i rniio.i. preoUa du

branca*, dt: aí* a V,
com:pra.inl»i*io«i pai.,
de nun cana. deixe

cartas no eacrlj.tòrio d«»te Jornal
com a inicial K. Indicando iniii";
fc motada. CA,

TTM
iJ Oli
uma f
anuo»,
tomar conta

11 .711

T»E£lDEU-SE
-L da, caaa de

cautela HO ÍI33,
penhores Oui'inà>

rfiçs & Sa*i severino; rua Ale-
xarídüò Merculano •"> '• l-uíz de
Camões 1 A. (11. 3s.ti«'7

1IENSAO 
*— I'\'!'nece-He ptnsão

de easa de familia. laria e vu-
rlaJa, a preços batatl»símd*i na j

TTMA fceiiliora carlníio»o
^iiiiu criança 0;* nua
de para cria.-; preço
carta ao escrjp:yrio oi«t*
para B. S- •>''¦

i'tU*'I*
razoa

toma
...la-

.vol ;
ornai
S.l-13

TTMA senhora deseja empresar-
Use ém cHí-a de um M-nhor viu-
vo; tri
pt-u 4i

;a-f*e a rua
t-uarto ".. Senador Pom-

(Ti. 38.SC-,
r*A<i-.\\\ 7',.s acordara e en- riada, a preços baialliislmõ»í na | ttm senhor serio de 40 annos.

1 NP* ^ contra vu o joelho \rua Dii-rque de Macedo Jí.-, Uíadlo. dwejaeoiihecer.com to-
V.\ 

• 
cXrto de sanKUe (A. 41 .<J0'i ] da » res*. ,m..u:u-à moca. co os».

W\ Rnníii-«wSh Un »" •-.uiiimerclo, para ãUitílml-»
Nrl 

"' i-into o ua*.ei io /-.'«jArtTOS com Janella — Alu- ; em despeza» de upoíe.T.os. >•(<..;
.»»°. , «oi [çaiii-se a 2DÍ, "iS e ãOJ. a rua ; cariai, neste jornal, pu-u M. \ -• Rrperimeutci , «j<1iis as espécies

Je uneuenios taes como . 
e oulro unguento gue me foi dado
pelo men medico. Dcbalde t*>dp. I
Nada me fizeram e eo chegara a j
ter vergonha.dâ mim mesmo rjuan-^j
do tinliu de déípir a roupa paia i
vestir os trajos inherentes ao jogo :
do foot-ball. Us meus companheiros j
olhavam para mim surprehcndidò:
qmuido Viam coçár-mc
me mui

QUABTOS 
com j:in..']la — Alu-

gam-se a 2it. 3JJ e 00|. a ma
i da Constituição '*/-. a rapazes ou
j fainifia. CA . V . Giü

V>l.!iac
Icstameiitt* mobi-

do. de frente, para cariai de
tratamento e cavalheiros bom
banheiro é ca ic. bó se alujja a
pessoas serias; a rua do Rezende
n. 71. térreo. (A. 11,303

- Km casa de um;1
„ sem crianças alusa

fácil calcular iiunnlo | se um mobiliado. com luz

elicndiuo! f.f.si-.TOarrniiliaL- ] 
*«ol senhora

27, Rua da Quitanda, 27
ÍC.iC.iúO

(C. 10.393

i*'azuni-seÍEmprei3timos ~b "liyp0ti,e.
tas de predios, mesmo que preci-
aem de obras ou pagar impostos
alrazadoa; Avenida íík> Branco
101, sob. (B. 30,917

.illINGOMMADEIKAS — Qtloren-
•**Jdo dar um lustro perfeito sô
com Pasta Sem ltivat 6 lnofícn-
diva; da ofllclna du engommados
tln rua Senador Pompeu 13; ensl-
na-se.a usul-ii e a engommar
Com porfoii-uu, tU. JS.7DS

ESTIlANOEIUO.querendo 
apren

der portuguez procura um
liiaslleiro ou ' brasiluira la-
tetllgonte phrá ligôes de convor-
eittílo; proposta eom preyo; a
caixa postal i«. IOS, sob ri.

(A. 41.8118

GRAVIDEZ -n^-as
velas antisepticaB. Sao'lnoffcnsi-
vas, commodns e de effeito segu-
,ro Caixa com 25 velas, f.tUOO.
Peio correio, mai3 J600. Depusi-
larlos : Itodolpho Hcís & Comp.,

jãn.gj.° '° Be'e"lt"'° 
__ 

"«°-4M
'Õ^norrhéas 

X^^
-f.cla usem iis pílulas de Bruzzl,
êspecilico vegetal liue cura sem
estragar o estômago. Deposita-
rios: BruzKi & C.."4 r. do Hos-
pício 133 e P. de Siqueira & C,
a r, da Uruguayana "°-t. ,.,,

'IGADO1711 O BUxir de Boldo e Fi
I chi de Orlando Rangel é

o mtiilieauiüiito proíerido
pur todos os módicos para

combater as hyperUeiiiius torpi-
dus do fígado o us perturbações
digestivas ligadas a osso sof (ri-
incuto. —

T YMPHATISMO
I J K' prodigioso o citei to

JU du "Iodotona"—do Orlitii-
do Iíaugol, combinação in-

tima do iodo com a Peptona; cm
Cottns: é hojo a mellior prepara-
$ão iodada, preferida ;;«lu classe
medica. "¦•-¦

Aveuida Bio Branco, 140, cs-
quina Assembléa. (C. 16.420

IiiUANCBZ pratico - Mot, IM e
í partleulur; lt. Colomblôro,

14. rua da Carlucu, de J *»,»•-,
• (A. 31.151

GONOHRHÉAS Cura radical.
Obtém-se uma
sem uijecçõusl

cura rápida o certa do todos os
corrlmentos recentes e ohronleos.
flores brancas o retenção de urt-
nas, com o uso da OP1ATINA,
unlco especifico antl-blennorrlia-
Bico que cura em poucos dias.
sem sor preciso Injecqao I Cui-
dado com as Imitações: De-
Doslio, Phnrmacla e drogaria do
A. Ruas & C. (antiga Phurma-
cia Slinasl, Praga Tiradentcs 'J.

(n. '.n.m"

T^CCÃO DE COUTE de alfaiale,AJ ensina com uma sô llcgâo; pre-
oo modice; ultima invenciio; na
rua Silva Manuel ti. iiii. Atelier.1 .', . ____ ______!

LEPRA 
DOS CACHOIÍRÒS —i'0

sabüo TERP.A NOVA cura ler
pra, gafolra, affccçõos da pelle
e os darthros dos cachorros, ga-
to», eavallos e toda a espocle de
gado; na GARRAVA GRANDE .
â r. Uruguayana n. CG. reinetíe-
se pelo correio. (B. 37.339

USTllO PAItA GOMMA — O
preparado ENGOMMADEIRA;

endurece e da um lindo brilho aos
punhos, collarinhos, etc;, poupa
tempo e polvllho; fi. vonda na easa
GARRAFA GRANDE; r. da.Uni-
guayana n. ed.  37.'J'.!8

COLORINA
TíTUTITO A 'I,ca'' fc'i,,*n'','ua P*,r*1 resiiiuir an ri.licll.i a su.i cor original,
llll X UHA|.rrlu nu rtistunho. unica que oliítie o çr-jiide

prcmio ua E.\nosição Nacional dc 1908.
1'reço lOSOuO ; pelo""C(irrci'i mui> 2S000

A 'venda em todos os KMados do Uij.-ü. DEPOSITO GERAL,
Umi Sele «ic sclcmbfo n. iíi7

¦ li. KAMTZ (C 10.39:

eu me sentia mal em face delles. |Finalmente experimentei um.i I
porçfio pequena de Unguento Cuti- i
cura. tão grandes melhoras obten
do tjiie comprei I050 uma caixa dél-
le. (]"'- me curou por completo dos |
meus soffrituentos, Sou >o'âo rio;
Club *? recominendò os Remédios
Cuticura. puni moléstias de pelle,
a todos oí Clubs coutra os quaes
jogo."

Assignado—Tj. Murray, 24 Bus-
toa StrK*t. 1'eodleton. Mancliestcr,
l.nncs., Inglaterra, 21 d.i Maio de
11)10.

O Sabão o o tfaguenlo Cuticura
encerram o mais econômico trata*
mento quê sc oimLecè coutra »¦> af-
fecções da pélle e d.i cõú-ro cebel-
ludo. Rásta por yenes uma uuic-a
tablette dp Sabão Cuticura e uma
eaírâ de Dn*ju«trlo Cuticura.

A venda em todas as pUarmacías
e drogarias. Acòmpauhaiii rada :ac-
ãicamento iustrucuíiif çoni^ltlaí
nu porlugue*.

N. Um

t>EXSÂO—Foi 
nooe-se a domici-

lio. generos de 1" qualidade,
: acceítam-.Be pensionistas á me-
ta. préçb inuüívo: na avenida Oo-
n» s Freire '«•> '1 * andar.

IB. 3S.033

SanfAnna
(A. 42

SOBRADO 
— Alusa-se mn no

centro da cidade, pira pequo-
na faniMia. escrlu-òrio ou cm-
pregados r.o eommereiò: trata-bs

rua Acre &.!', a - tiiázeiu.

SCiuriAlX) 
chie — Alusa-si- por

22.0$» com cinco quartos espa- j
cosos, duas KiTaF, grande terraço j
e todas n.-. com mod ida d es, a rua [tá. Clemente -Uii; iralo-se no men-
mo. (A. 10.S07 1

«.011

j 
'\TkiHN1Z':DE l-"A M ll.l A — Espe-

i 
* *i*i:il para «rualquer pèsaoa *Y'm

pratica rnvevnizar a hmh mobília
• se'ii auxilio de lusuauor: \endi--
| íe na casa da A Garrafa Grande.
, íi r. Ufuguayana 06. (B Z7.9-.

Vr.vmiu 

si: «loti*. ioie«
iic letra I «/". r»0 jimni
ii vtMida «ío Moltii

cm iveitlc a<» quai-lel «><"
policia iiii Esla.criJB Ma-
i-t-clial llerme»; lnafat-sc
á rui C«>"!»L'*nei,'(' !*>a
i-iíiva ii.¦"»*-_ (8 38.670

; cí-ga. com um
cego, sem meiol
pede Ai almas

ia.riüosri5 uma esmola, que po-
c-rá ser enviada á redacçib desta
iornal. para Thereza dt- '""'••*

(C.11.655

T^IUVA
> :;elu ta nu/i tupobre

subsistência.

Vide anuuncios de Traspasses
e vendas na pagina 6

SAUDE, FORCA E VIGO?.

SÔ'

MOVEIS

¦TTtortNIiCE-SE a domicilio ma
JL Bnlflca pensão^ prociia multi
rauoavelaj r;

ito
Pediu llla.

IA.41.24S

FAnniCA 
UB COI.I.AUINII08

—Precisa-Be de vlrndelraa com
•pratica; na rua lladdoclc Lobo
Xs. 408. (B. 29.«St

11*1(2A 
transferida para 31 do

- correnle a rifa de preparos de
tollotte do dia lã. Hilda Ra-
mos. 11 — 7 — »14.. (A 41.8114

F)RNECE-SE pensão a duns ou
tres pessoas; acceita-se roupa

pnra lavar o engoiamur com per-
feição; avenida Mem de Sa 113,
loja. (A. 42.IBS

GOlMORRHENO! 
ad este reme-

dlo cura as (tonorrliéas em
poucos dias-, deposito: Assembléa
iu 34. (B. :t«J.li52

fiRATIS:. — Peça o sup-¦plementu tllustra*
l do «Jo Meaaaadni1 4a KartiiB*, qua

.. Ber.l enviado gra-tis pelo Correio ou dado em mioprópria. _ IndUpensavei aquém«nutser «aber o que 6 o Hypnotis-mo e o Magnetismo, assim comoconhecer oa meios para ganharno }ogo a ser rico, saudável • fa-
: Ms era amores e em negócios.
, Peça-se hoje mesmo ao Sr. Afia-

|PlMtaa* Prlntta 83. mk.—Cal.
Paatal «M — Ca«M<al P»-

(A 37.07»

G\MHK MNHEIRO -
Apparellios maunetlcos que obrl-
cam os clemciituros a obter o que
fôr desejado. ACCUMUI.ADOR
N 6 faz entreter amor ou Iiarmo-
nia neutrallsar males do laveja ou
odlo, facilitar casamento coma pea-
soa desejada, .destruir fetllearla
ACCUMULADOR N. 6 fais ultra-
hlr abundância de dinheiro, alcan-
cur emprego rendoso, adivinhar nu-
meros de sorte, ganhar no jogo de
bolsa, loteria ou quclquer outro. Os
doua ns. 5 e 6 tem multo maior
forca e servem para outros rins.
alem dos quo estão indicados. Quem
oa possuir, hypnotisa ou rnusne-
Usa-facilmente, fas curar somente
com a mio ou o olhar, ou mesmo ft
distancia, por alguma carta quo dl-
rija ao doente. Estes accumulado-
res sao os melhores tallsmans que
existem. Impregnados de fluidos
odlcos vltaes cm relação com o psy-
chismo do certos astros pela for.
mula secreta da Escola Occultuita
du Callfonria. Sua crficacia oata
aarantldii pelo sablo Dr, Ochoro-
ute* da Universidade do Lamberg,
pelo Coronel Rochas, director da
Escola Polyiechnlca de Parla e por
multas notabilldades que a verifi-
caram, mesmo Padres, c cujos at-
testados estio no folheto que da-
SSSl grátis. PREUq DE CADA
ACCUMUfuADOn 331. Preço do
HYPNOTISMO AFORTUNANTE
com receitas para o cnfcltlçamento,
desenfelliçameiito, dcsCnzer paixões,
faxer com quo amante ou namorado
flquo fiel ou volte paru antiga com-
panhia, desfazer pal.xoes o curar ra-
pldo as doeiwas: 10». Esto livro
fas ter sorte em tudo, attrao amor
ou protecçlo dos outros e revela
segredas quo valem ouro. E' o uni-
co livro elogiado como serio o scien-
tiflco, ao alcancei do povo, pelo Jor-
nul do Commercio, Jornal do Bra-
•II. O Pa*M, Correio da Manha a
toda a Imprensa da Inglaterra,
cujas apreciações estão no folheto.
COMPRAR JA' NO INSTITUTO
ELECTRICO RUA DA ASSEM-
BLE"A n. 45. sobrado. (B. 31.707

¦ Vcndcin-fe qnr.si
de !!iii(;;i nu ponic
dos Marinheiro», na
iiii f.oroiiel Pedro

Alves n. «ll, liijuirtação («or motivo dc
mudança ¦¦ camas de madeira para sol-
leiru a 20$, 25$ e HOS; dilas para ca-
sado ii 2SS, 'JOS e 4US; dila* paulistas

_ M, 15S e2U$;,dilas de ferio a 5J
e IOS; gnnida-loiiça a 31S, W e Sl-S;
¦jiiarda-coniidü» 358, «S e 50j üuar-
tia vcülldu*. j 4SS, 50S. WS c 120$;
Commod.'l^ a l_ e Ü. S; mczas flasli-
cas a 50S, GOS e 055; mobílias de sala
de visita íi 1001, IIOS, H5S. '-lOOS «
2Õ0S; loilettes a 100$, HOS e 120$; ta-
(kiras auslriacas a HOS a dúzia, meias
nara cozinha a 8$, 9$ e IS; dilas para
(«uaito ilj c 1 S; coldiücs de erma
para solteiro a 10$, para catado- 20$;
dilus para capim 4S c "S'. ''.asatlo i$. «*>$,
9$ e 15$; muitos outros artiaus iiiipowi
veis dc enumerar; «ei (>ar.i crer, na
PONTE ÜOS MAIUNIIEIUOS.

(A. 10.817

,H'; calvo-«íoem n-Jer.—Perde os cabellos quem'
quer.—Tèrfi a barba falhada quem quer.—Tem ca3-
pa quem quer — forque O IMLOC.EXIO faz nas-
cer novos cabellos. impedindo a sua qué-Ja e extin-

uue completamente a. caspa. bom e barato — Em tolas as phar-
macias, drogarias o perfumarlas e no deposito — Uroicnrin íiif-

tonl, rua Primeiro de Marco IT—liio de Janeiro. (C. 1C.I-7

"•*-(|U0
primeira

alldade obt8m-se por pou-
co dinheiro nos Duus Mures; a r.
Estacio de siá n. TO. (A. ^9.510

TtTACHINA de costura — Ven-
¦^'^-de-se limíi cm bom estado pa-
ra ver e tratar; na rua S. Pe-
dro n. 114, sobrado. (A. Jl.:'.!!

MARCAR'ROUPA 
— Para este

flm deve-se usar somente a
TINTA PKUESTRRLI.Ü que.
marca roupa, com penna, slncto
ou chapa! Não s.ae por mais que
ac lave. frasco 1$500; á venda
somente na Garrafa Grande » r.
da Uruguayana n. CG. (li. n7?:i;

mu
Especial leite PAUM1RA

pásteurlsado. Superior man-
tclga MINEIRA, fabricada
especialmente para esta cusa
Kntrega-so a domicilio nos
bairros. t

Rua ilo Riachuelo e Estacio d» S*
Preços nsslgnanturn mensal,

litro  15J00O
Preco; assignatura mensal,

garrafa •••• 13Í0M
RUA DO RIACHUELO. 401
Telepsone 183B. Ct-INTBAL

USTACIO OU SA' -14
Telephone. 815 Vllla

MOVEIS 
— Vende-se uma mo-

bilia em peroba clara, para
quarto; -preco muito cm conta; na
rua Miguel de l''rlas n. C7.

(A. I1.SST

Moléstias das senhoras
— Dr. Octavlo de Andrailr, com
pratica dos hospltaes da Europa;
dispõe de um processo paru evi-
tar a «craTldest 6 applicado rela
própria cliente c de resultados
seguros. «Consultório e residen-
ria. rua Sete de Setembro 1S6,
das 9 aa 11 a de 1 ds 4. Telephone
1.591, Central, consultas gruti.--.

(A. ll.Dbu

lirACHINA de fazer cigarro» —
ai».Vende-se para fazer cigarros
fi indo; r. Luiz de Camões 99. oi-
flclna dè Camlllo Vlmeney.

(A. -I1.9IS

PARTEIRA
pratica da Maternidade, trata to
das as moléstias do utero. evita a
Kravidez nos casos indicados, é
lapido e garantido; ceceita par-
lurienicii em .sua casa. asslni
como recubai üenhoraa de outraa
enferinldaiiej, garantindo bons
médicos; r. Viaeonde õe Itauna
n. 122. (B. 3-1.2SI

|>];0]-*ES?01I.V de nric-s fi-mint-
-*¦ uas, ensina em a uia especial
toda ;i iiualiiiatír de iraballios üe
iiuulba. pinuiraM _• ai tes decora-
Uvas. a 10$ pur mez. fornecendo
cs preparos. Admítiem-sc ma-
tri-rulas até Iim de Julho. Para

 mais informações iom Mme. Ce-
. bailoe, á ladeira Senador Damas

• Mme. Barro- j '¦• -í. sobrado, lOdò-s os dias. üe
so. com longa i 1 ás fi horaa ia tardi. í.\ . (-. 103

f»^"^if
tgÊ_\____J0^

Rua 7 de Setembro 103
(C. 4.0H7

OIíECJSA-SE saber o paradeiro J¦*-„da Sra. Senliorínhã L*ín»poidi-
n.i Vieira da Co^ta e H l?arl>a-
ra Maria da Cosia, naturaes fia
(-••(.lado do BomsueeesÃO. Estadoil-e Minas, no-^jn as procura •* bm
irmã.» _ sobrinho, Ole^ann do
Oliveira, nut*. pede a quem -.ias
mesmas senhor o favor de pro-«•urar » r. dc *^. Cluistnvam CI.
ca-*,.'i ,",. (13. ns.ITO

CALA fle treul
¦^ rapazes ou *
¦/.ou vel: ná la d eira »i o
sobrado, ts-uulna da

| clmeio.

— Ahipa-Fc
aes:( prv;-' ra

í"*enad«' I
rua l";;:i

ib. :¦¦< y.

obiÊm-sc com
o uso do fa-
— nioi-u —
Vlnli.i IU-
«*uit»t tluiule
Kònr.üla do
]^>r. Pach-eüo
l.uao, i«i..!.-s- [
bur da i'a-
cu Idade de
Medicina <lo
Kit» Je Janeí-
ro. t*x- í >!¦•.•-
ctor 

' Geral
da Saude i*u-
blica.
Tuiiico it li-

mcutiir—• I-H-
iImiiliinte dua
HyHtttmnri uvr-
VOMll ** inu*l-
teci uai.

venda em todas as phar-
s e drogarias — Deposita-
KSTABiLE. BASTOS <ü C.

Drogul-ilas — P.ua Primeiro
de Mai-o 31 — liio do Janeiro.

(C. 16.333

ESPIRITA SOMKiMBÜLO
Consulta com clareia to. os o«

segredas e mysterlos da viua hu-
mkua. fazendo desápparecer o-i
at::iZos. embaraces e raraUdaües
per mais diffleeià quu sejam; cura
radical de qualquei moi-ístia pelo
espiritismo *- sciencias oceultas,
diagno-^1 ico-s protr.\osticos Bcíett-
Ulicos c garantidos; das 10 as t
hoias o Oai 0 Ws S dn noíi- i-\
Diaca <la lí^-iiuLilica '.$,'.. ÇBmii..

CHAPÉOS

A*
macl
rios-

PARA SENHORAS
o *<*iilioi'ita«

maior- sortimeiato

Aü MAGAZIN DES MUDES
Rua Gonçalves Dias 20 A'h;i.i.i*iiu.m: 4

|A. 40.5'JO

l>l!<Ti't-:.<.-TM:.\ dc ün-*- por mez p aula= t\c
pintura, trabalhos todas
ta s- f ei ra s; a. *. >ia S. ¦ l*"*rahf i*'-a
Xavy;-! n. l*~, 1 easa *>. t.\ 11:£G7

nns. ií$
•feseaho,
as q

¦pENSAO — Fornece-*- meira ordeni á nu
inicilio; r. do Carmo

pri-
. ilo-

Çjl-VUA de frenle — Alngam-se j¦^ uniu chie, ricamente mobília-
I da, t* um quarto; avenida Comes '

I __ti^i-h ííbJtlíl \ Companhia de L o t e ri a s
SÓCIO para aluir um botequim __ j __ i.-ni bom iHiiilo; não paHa ahi-: NaClODaeS QO Dl'aSll

Loterias da Capital Federal
t-pi bom

^uel. ;'i r. ,1

SOl!
13

aluir nm botequim
iii tt»; n;"n) paga a'*u-
H.i-picio -M".. loja.

(U. 2b. 14-,.

an
¦pnovAissoaAi
¦*¦ nona bandolim

Ia li
U Syphüis - %$£$— Moléstias da pel-

Vilia- Isabel.

pi-nno t* i)k">-
lippe Camarão 71

(A. :;n.si9

PU.ida
U.ONOI, evita a casp.n f a aue-

faz crescer o cabello. é o
melhor tônico. Vidro itãOO; na
rua Uruguayana n. Sli pelo cor-
relo o mesmo preco. Cartas a A.
Pacheco, caixa n. 1.72S. Rio.

(B. ;:6.7S0

PEN'5ÃO 
—

mlda fárli
! dico preco: .*i' andar.

pROFES*50n.\ 
--

I -*- m.iíla f> rnm

•c a mesa cn.
nliada por mo-

?:u*het ii. II! I'
ca; ii so;

herpes; sarna, tüchttismo e sy-
[ phills hereditárias, èuram-se com

03 banhos sulptturosos de iodo
caibo -jazosos; Avenida «Jonies

] Freire 911 das 6 da ma ti lli as 9 da I
I A. ^a.J.',U j

ESTV.ACÇõKi: PUBLICAS sob
a fiscal isa cmo do -Governo l**e-
dt-ral, Ay " X;'2 lio tas. l- aos sab-
bãdos íis o horas, à rua Vi-coüde
dy Itaborahy n. 45'.

«liuiria-lcir». 1," •io
11»

(L*. iU.394

MELHOR 
remédio pura curar

BonorrtiC-a» « "Oonorrcno"
vende-so nus pliarmaetas; Dep.
Assembléa n. 34 (B. 36.GÜ3

MMi: 
JOSKPIIINA CiAM.!**»"**».

partelra do Hospital clinico
de Harcolona, evita a sravl>U*z o
taz conceber nos casos possíveis,
cura radical das liemorrbasms o
dc todaa as moléstias das aoulio-
rns. a pregos módicos; consultas
grátis, das » a 1 horn da tnrJu
e das I la I dit noite; r. do La-
vradlo 122. casa XX. (A. 31. ili

HYPOTHECAS
Empresta-sc dinheiro sobre pre-dios bem üittwdn* a juros módicos

Credit Foncier du Brésil
44 Av. Rio Branco

ÍOotta, rtieumatismo e novral

ÈKlas. 

curam-to com o*
anhon earbo razosos. simples •ulpliurosos. alcallnos o chloretn-

.os; Avenida Oomes Freire »».
• horaa da manba fts 9 da

(A. *)3.:«t

(C. 16. •.'32

HYPOTHECAS na cidade e sub.
burbios, errandes ou pequenaa

quantias; rapidez e luro módico;
lnforma-se com o Sr. Pimenta;
na rua do Rosário n. 147. sobra-
do, fundos. (B. se.lil

Moléstias dos olhos —
Dr. Meira de Va«*o«cellos, com
lírande pratlea dtsta espoclatida-
de. Consultas, Assembléa.85, das
3 ds 5 horas. IB. 30.848

MOVEIS 
— Alutíam-se • coni-

pram-se e vendem-se na tn-
tcrmediarla, r. do Cattete 29 o
250; telephone 557-Central.

(A* ao.ílBü

Fundição Guanabara
Rua da Gamboa ns.11?, 114, 11G e 118

TURINO A L.IIWIA
Fabricam a prei.os módicos : coluni nt,
escudais, sacadas, içrellins* portas
tie neo oniiiiliuliis, material para
abastecimento tl"a«rtin e qunesquer
peças de ferro lunclicio ou de serr.'illiana.
F.ncarrc&aui-!«c de concertos de ma-

chutas marítimas a bordo.
TII.I.IMIOXE C. 2 aso

Moça üiplo-
pratira; toma

dlütunos A, tSroço taxi>n.vol. paraénsinav n ler. esctvvor. uleinen-
t*OS tie arilhmoiicn etc., na tra- i rios;
vessa Mnrrtucz di* Paraná n. 31, |e leccionn innib**:ii poftugrue^
arl ('ninei \ctx. hl si òr ia o tr eoura-
phin, itiprl.-*?. r franréü práticoseni casa ou fYir-j a aUinino? mnis
ndianlndos. i A . 41-.S2S

ÇjÁUA — Alusa-se umn es-plen-
V dUla sala para escripLo: io ou ' Por
dormi torto em casa tio família; jr. -Ja GòhslHüífifiò 'òü* (.B. «S.oll

20:OOOÍOOO
3$2Ü0 em quartos

Só jogam r.o.ooo billie.es
Sèxta-fcirzt. IN *I« nirmiic

ÇjAl.A — Aluga-s
IO to com quarto

: unia <Je fren- |para esorlpto-
Setembro ii*3.

(A. -11.5 CS

; TJRICCISA-SK .1.- roupa para la-*- var o rnsonim-.vr fle homvin e

QÜAlíTO—Alus-a-su 
a casal sem

flliiOM ou moços, e.m casa ile
família; r. Santo Christo St; so-
lirndo. CA. 42.087

T>Opms

.senhora: trabalho
\ preços moderados
. niii-7. de Abrantes

i>.-iilo:
a roa Mnr-
160. in.'í;ss:

| 1"»OI! I^S. nm professt
j •*- miado pelo governo pr

por seu optimo meilm.lt
i ciência no ensino, lecclotia
1.1 noile. porhlgeJi e nrit

Ainda ensina enm prof;
outras matérias do cura

[rior e vao a domicílio:
,0a Carioca 47, :!c andar.

r pre-
r tuguez

e pa-
nuisnío
m clica,

¦ísiiMicia
* sup&*

lcl (tru); ('-ry cool
tltiiet. willi use ot dlnlrig-ro-

om. kiu-ticu. Quintal, tiuik ete. for
60$ÒÜU a mouilt, in quicl Englisli
housu, Seoti Monday. Tues'iay. |br Wednes day õftor i. peu, only jUna Conde de Irajá n. 5S. llota-
Coso. tA. 11.711

ia ru;

(C. IS. íí

ir. ns.m:
pÃSSA-SB um botequim em¦*- bom ponto ou «e aeceita um
sócio pata o montar: r. Sonador
Pompeu 4:í: aborto bn pontos
dias. (A 4t.ta'J

TKATA-SK 
de causas no lõro u

cobranças amigáveis e .ittdi-
oia es. com o Pr. Bandeira de
Mello, rim do Ouvido! IUS, 1" an-
dar. sala S. (A. 41..",2»

¦ TTM quarto mobiliado indepen-
' ^ dente etn easa de easal. alu-

ga-se na
sobratlt».

dò SanfAnna,
(U. 

"' n:i

20=O0O$OOO
Por 3$-ü0 cm quartus

iíi". jograra ::«.•. ooo bltheics
Siibbud«i. is do c-urrenle

IIIMI — 11»
fn» :: luirn** t|a inrtlc

100:000$
I*i>r SÍOOfl i-iti ilveitiiOM.

N". 1*.. — Os prêmios superio-
res a "00J estão sujeitos ao des-
conto do 5 olo.

ds podidos do bilhete* *io inte-
rior devem uer acompanhados de
mais 500 rés paru u portu do
Corrido e div" gidos aos agenteã
geracs; NaüartUi .& C. rua Uo
Ouvidor n. 94. Caixa n. S17.
Teles. I.USVEL. (C. tU.r.SS

itrACHINAS de costura cm
1» stações de 10$ por
Trocam-se velhas por novas : :
Mobílias em prestacOcs; cartas a
Oliveira, r. Visconde de ItauTno
IS. (B. SS.SGu

cliefo de coslnlia Fernando
manda comida para fora:

na rua do Rezende 157. IB. 37.11o
o,

MOBÍLIA para casal — Von-
de-se uma nova. com pouco

uso; a rua Moraes e Vallo 25:
oreco 350$; para tratar das 10
ao melo-dla. (»- 37.8.o

MARIA 
GLORIA DE CARVA-

VAUIO deseja multo íaHar
com seu comtpadro Joaquim Lo-
pes de Azevedo .Junlor; é favor que
ae dirija A rua D. Manuel n. ».
hospedaria. (B. 37.893

MOVEIS 
— Casas mobllladas.

moveis avulsos, cofres Flchet
e Chubb comoram-ae * rua Sc

OLYMPIA 
Marta do Jesus pro-

cura Tlierexo Hopolonha. que
morou na r. Bento Lisboa n. 43.
para saber do seu destino o lhe
dar conta d-e nma mala que ella
traí om sua companhia; quem
souber acata senhora í favor dar
parte na r. Francisco Ku-remo
ií. 310, S. Clirlstovam. (A tl.DS*

m pre- TJHAKMACIA — Precisa-se dcmez.. a- um servente; na rua 21 do.*•-,« ! Maio n. 493. (A .{ _,

PROFESSORA de pianoTTlollno
£ 6 m,"s'ca« 1«* mensaes; A rua* .raJ R°c» -19"casa 1. (B3S56S

PEN-SJ.ÕXISTA 4 mesaT~pensão
magnífica, por 70*000; a rua

S. Pedro 169. . (A.ll.:t7

PAOA-SE 
a passaeem

i
• orde-

liado a umâ criada que quel-
ra seguir para Manaus no dl»
15 do Julho para tratar de um»
criança do ini-zea durante a via-
gom, caso convonha poderá ficar
no serviço dos patrões; trata-se
a rua S. Clemente n. 168, casa
38. todos os dias at6 âs 5 horaa
dà tarde. (B. 36.691

T1ARA casa de tratamento oua hotel, offeroco os seus «ervi-
ços, dando as melhores referen-
oias, um bom chefe dc cozinha.largo de S. Francisco <lo Paula6, armazem. (ft. S8.*J76

PRAIA 
FLAMENGO— Alugam-

so cm casa de familla es-
trangoira alguns quartos tem
moblllados. a e.i3al ou cavalhel-
ros do tratamento, uor preços

"PROFESSOR; de preparatórios.-*- com longa pratica, dft lições ti
domicilio, por preço módico: paraInformaçdcs A rua da Mlserlcor-
dla 47 ou rua D. Maria 100, Al-
dela Camplsta. (A. 41.071

PARTEIRA T^Moí-íÀdo.
eom longa pratica dos hospltaes
da Eurupa. cura radicalmente iu-
das as moléstias da.s senhoras qua
não possam conceber. F.iila a
(¦/•¦avidez, rápido c garantido, não
prejudicando o orcanlsnío. Tra-
ta de hemorrhasias o suspensões.
prevlno quo se mudou da rua T*ar-
ga para a rua Acro 106. sob., pro-
ximn & rua Larga. Telephone SS5
Norte. (A. 36.SOO

TTMA•U tlca na
de hérnia,
reza Porh.li
tanieo •! 1 S,
n. Ul.

-LtI-jí , Copini, broca
enhora eom bastante pra- '

•ura ilo qúeunitiuras, .
fallar eom l>. The- "

is. íi rua Jardim llo- - i?x-iít-Vvoiilda An-Kelica easa
(B. :!T.3IM

e caruncho

TTM moço com pratica do servi-
^ co de restaurant e c&£é ofie-

cartas
jornal

pa ra
para o

a A. <:

mpieta cm pre-
d ius mo veis. pia nus, emhan'a<;ões
c uua*isinu:i itulrus uhjt-etos, ira-
balho '-iuiantídu, chamados íi rua

• do PrupusUo 25, loja. com o Sr.' Hcn.:ir«li> l\-rieiia ull l'. iKna-

escriptorio
A. (A.

noite, lc]a MachadoU.'Slr "
40.9S9 Concertos de calcado

TTMicnsal aluga a outro nnn Rapiaoa e com nerfomão m.-.ns¦«-'niiartfi com dirciio a sala,I sola» '-'souó. 2ii,»e e r.tooo; oftlcl-
quart» de banho, cozinha, gral.-I )>8 movida, ll clectricldade rua «lo———————  ....*-,.," !"•''-¦ numtal. banheiro e tanque, I Catteto 119. telephone S" Central.

PARTEIRA laVmef ral- p,cc° T0$; n:l rua Dr" Macic! :!n' <A* 3T n9S

PERFEITA 
colletclra de senho-

ra, sob medida, accelta traba-
lhos de casa commercial e parti-culares: ria rua General Câmara
n. 162, 1* andar. (A. 41.159

nador Dantas lÕ5."casa Souza, te- port»; Pr»!» do Flamengo 8.
lephone 1.549 Centr»!. (A MIM (B. -*•-*

PRECISA-SE de um soclo paracasa dc negocio no centro da
cidade com Sal contos de réis,

vantajosos, com vista" sobre » capital garantido: para Informa-¦¦---¦--- ¦- —sr a edes ft r. do Kosarlo 147, sobrabahia, bonda e banhos de mal
do. escrlptorlo da frente, das 10

2 as 15- (B. 37.834

myra. com longa pratica, curi
radicalmente as moléstias do ute-
ro e ovarlos. evita a gravidez,
trata do moléstias das senhoras
quo nílo possam conceber, por um
processo sem egual. exclusiva-
mente de sua Invenção, garante
ter infaílivel *- accelta partur}«n>
tes cm sua residência: rua Carne-
rino 105. e da consultas daa ls âs
16 horas, a i ua do Cattete 295.
largo do Machado. Mme. Arrain-
«a Falmyia, telepbooe 4.10S.
Norte. (B. 34.976

(1 2S.703

LJ tan
IVLalasmoça deseja encontrar

milia quc "C retire desla ¦
Capllal. preferindo Uio Orando i . -Vcndo-Se para liquida? o eran-
do Sul. para todo e qualquer ser- Ae s oi k : tia malas de ponlç.
viço; r. Pedro Américo Õ7. BObr.-l1**' d,ta» :-* eAlAtaa dv couro d
Cattete. (B. SN.t;

UMA senhora do
encontrar uma

.e respeito deseja
ma offieina do al-

faiate para arrcmaiadeira; quem
precisar dirija-se á rua D. -lulia
U. Cl. (A. 41.2.'2

porco ínslex; ITS maia» dt màu
assim como S.»0ü valisea íngle*
r.as. r. Mart-ehal Fioriaiio Peixo-
n. lin. -Ma Irilcna". U*.. -.:,..v*

PRECISA-SE 
fazer publico aos TTM r:lsal alll8a i

nossos freguezes que se ven- j 
*-' 

^quario com ou
dem carrinhos modernos com 11-
cenças de meio anno. com gran-
de abatimento; & r. do Cotovelo
n. 17. (A. 31.149

PORTUGUEZ. 
franeez. inglez.

arlthtnética * alpebra. Pro-
feesor hahllitado. explica. & rua
Senador Pompeu 17S. sobr.. de
manha e ft noite (B.37.7SS

outro. um
sem mobüia;

conforme 8c combinar; proço .40$
ou 50$. cartas ne c-^riptorln des-
te Jornal para Jullcla. lAIliSS

A NTJBENTE
socinsoAoc Ul.*. irMi.iii*.

TIOS
tttm

UM.% 
-senhora dc

deseja cmprogar-se em
boa condueta

casa dc familia para fazer iodo
o aerviço do trivial da easa.
quem prerisar dírl.in-Bc à. rua da
Misericórdia n. ... (A. 41.6-«

rHr.tribu«*s dotes de casamentn
c nascimentos de S: St 10: *fí: •
S0:00ti*ü0t'. podendo «tr liquida-
dos em f«ís mezes. com jolaa lg-
slgnitlcanUs e módicas contr.-
b-ulcões,

A<^celtam-se secnteB rm
jn i-;:-«t:,i. •.. Coiidlçües
josas.

fit.a Sete de .-e embro n.
sob., V.w Ae Janeiro, lll. I

tudo-s
«anta-

tüft.
.079

fl
'¦i*ii
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JATAHY PRADO
O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS

nclo ministerial «Io A ile SHcnil.ro ile I1HO loi iwloplndií h.ih ,iliniinnelas ilo jclortOM) l.xeicllo iMi.slleiio

Únicos depositários: Araujo Freitas ft Ò>, rua dos Ourives 88 e S. Pedro 100

HIRRIVEL BR8H-SHITE—FALTA DE *R—VÔMITOS DE SANGUE
O Kxmo. sr. Coronel Gomo-* tio faria Alviir., proprie-

tario da fazenda da Boa Visla, om Guorany, Minas, scilTrou
do horrivol bVònchlte cliroitüsa, com falta tio ar, tossindo
atd vomitar sangue» l!8se Hlustro cidadão curou-se na
avançada odade do 62 annos, com 24 vidros do Jataliy-
Prado, línvlou-nos honrosa carla-attoslad'\ om data do .1
do Janeiro do corrente anno. Destas columnas agradecemos
cordialmente osse elevado acto de justiça o humanitária
phllaiitropia do distineto cliente.

1'haraiucciitlco Honorlo «lo l»ruilo.
(C.ltí.587

(C. lll.lSl

ALUGA-SE
MiiKii-m* iim» iíÜhÍí l>«i'"

,,„',.„,. Cainllla do iratiunc
.',,,,, ,|uhh snlas, tres iiuartoB.
nheiro, w-aliilin .• .|iilnuil,
lítoelvleh, imíiWi ii lotilm o"
vil» ii (|UÍ*.i*eiulo lambem* rc
'l 

Alusiiel mensal, Inclusivo
éiuillui-lli o agua. l"*"...1!.".
S." |.*i-iin.ls"ii "Xavier n. .LU.
IH-SC IIII 1'llfll n. I • ("• "

CÀNÀSÍÒS
Vcll.l.-lll-si- lllüllllS, ll <1"«-' ll!*

de ineMiur om rmia; »•> ruu mm*

fnrdo om diante. <¦"¦ •____<"

pu-
nin,
lm-
1UV!

cnr-
i|?ilO

UlXM
ruu
tru-
.171!

Mestres de obras
Vcmlo-sc csníinliMii iisiulii; M

Avenida Mem 'do Su. BO. (W-j,!"_-^;/

Cachorrinhos Black-
an Tan Toy Terrier

Vonil-eiri-HÓ nlituwi eneliorrl-
iilms iloslu raça: parn ver e ua-
inr fi ruu IJiwMooU Lobo n..AH,
„„ , hora -40 lanle om aiante.

!

SO' COM PHA CARO QUEM QUER!
\ r COSTA clluma ;i stlencfio dc n*iis imn crusus lictuo/.i*.- t\ue, alciii iloi

iVsiiros MOIIII.I.UIlUS ili:t:'l.A.lll-:. tom uin cnltiM-al Mi.cli tle íilijvcH (le lodus
ijuálidiuJcs c paia nulas as i.c|em!i!iicia>, ns-iiu «mm moveis ile tsivlo elmi-

ia. Olllcli.a iio armador >oli a uiiecruo Ue linhil artista.
eis iireçoM Não i**."M coiMiiclciicitt !!

MOIill.l.MUO RECLAME
mi.miíii .!,¦ I.C.-..I... .... .•i.i.viin. jQ pe(ias GOOSOUu ü

Iinrn uiiiiri., ile emoil. ..... ri .... .„,
SU.IiIIIm «le ner i ml CHiielIn (C 4lO"(|()U!l

iwiru sulu ile junlin II nnn''
Ilidilün eslnfiidn pnr» snln dc vl- JQ 7D0tSI)00

Kllns ll martelos ii csciillier). *13_
39 d l:330$UCO

Os c.'|ielliOâ -.io liiíeautii cos vultos i;i'a*.ados.
Sú no deposito da lajiiicá dc A. I". COSIA.

Capas para mobília*2, novo p'e.*.us 
"03000

Rua dos Andradas, 27 Teienhone 1.350, Norte' C. 1U.3SS

¦Jv^

Dr. tíeneué, *7, Rue Bianciie, Paris.

BJXUHE BtHGUt
RH EU M ATI SM O-GOTA

Venda em todas as Pharmacias
tM. 37

GLuereis um vaporisador de graça ?
C.OIVIF-FíAE

l'ni vidro ile iterftiilic ONMNA. prc»;u 4$6>IO. 1'clo coilcio TS000.
ARMAZÉNS .GASPAR

fiava Tiratleiile» 18 c 20. canto üa rua

tc. n.ms

VENDE-SE
Muito em conta, na trnvessa

Capitilo Salina 11. «. praia For-
mosn, ires casinhas velha», ron-
dendo 1S0Í. rum utn bom tem;-
no pura billlicnr; trata-se coni o
Sr. Costa na rua Prefeito Serze-
.-leilo n. 359 cnsa n. 10. Vllla
Aníonio Fernandes, Vllla Isabel,
du« 10 dn manhã t-ni diiiiilc.'

(A 12.011

Attenção
Vendo-se um liom prcdlo re-

construído .Io novo, «'om tres
quartos, 'luas salas, cozinliu, vu-
rniuln o quintal, insliillucao elo-
ctrica* em liom local ile S.Chris-
tovam. Trnta-se iliarlanieute
com o jiri]ii*l.etarloi l'nrn infor-
mações t'i rua Bella de H. João
n. 7.S -com o Hr. .Cnrvnllio.

(B3SiSõ3

Governante allemã
-Knllanilo fraiicci! e portugiioz,

descia énconitrnr casa .le lamina
nara uma ou 'luas crianças*, «--ar-
ias. por favor, neste lorn.oilí para
Kva. iB- "S-et»

POR TODAS AS RAZOES
Pela facilidade de serem tomados,

Pela eíüeaelá de sua acçfto,
Pelo esmero em que são preparados

REMÉDIOS HOMGEUPATHICOS
DE

COELHO BARBOSA & C.
.^HEGISW

Wít-v^, Ourives, 38 • \
*__ÍS Qullautla KM-Hie X

OIIÍARD* \m

lliMií-M* consfiiiilomciilv iiii|i«islo á allt'iii,'ão «lu
niiiíHas brasileiras, al»; acabarem poi* «iòiivòii-
col as iíc quc c absaliitainciilc inilisneiisiivcl Icl-o»
cu» casa para <pial«|iici' ciiicr^cuciu

Sc V. Ex. os adquirir liiiin vez niiucii ilci.xiifá
«lc prèl'ci'11-os.

OURIVES 08 ;IC. 11. -.91RIO DE JA-TEIRO

COMMODOS
Alugam-se com òu.'sõiii moiii-

lia: rua Mareeliiil Fíorlniio Poi-
xoto -2-10. ili. ;ís.:*3-

PHARMACIA MANILHAS
Rreclsn-so dc uni pratico e do ¦Veiidd-sü uni lole, composto «la

uni praticante; na rua Largu \ ViO, próprias liara nególo! a rua
n. 173. (1*. 3S.S00 | Tlioopliilo Ottonl 33; ili. 38.91*?

I3VIF»- vTENOIA
c toilas as moléstias «lo svslcma nervoso»
ncuiastlicnia, itcbilidaiic gcnital pelo excesso
ile liaballio, e cm toilas as suas fazes são
i*iii atlas com as

Uottas fortifle-antes "Victoriosas"
Vende-se ern todas as pjiãrmaóihs e drosurias

Deposito geral : DROGARIA PACHECO
RUA DOS ANDRADAS NS. A'A, 45 e 47

\ idio.^SíüOO - Pelo correio 10*000

(C 10.403

n$Ü^ PI
!^m_:____Z-,-m -tó-

E CALVO QUEM QUER.
PERDE OS GABELLOS QUEM QUER.

TEM BARBA FALHADA: QUEM QUER
JE* CASPA QUEM QUER

• p* C—-~— ^^Êtm0^m*-*-^^0^ 
/r^-**lW [_____[ ^ 9 ^B B 9

FAZ NASCER NOVOS CfcBELLOS
WPEDE A SUA QUEDA

EXTINGUE COMPLETAMENTE l CASPA

É A LOÇÃO PREFERIDA,

w PHARMACIAS. OROBARUS e PERFÜHAJBAS y

*+mmàml7k*mm-. V^ij ^/^^^

• \'»:''r(Í'mr-'áM-'fla^if

HJ. 111.-1*15

0 mais poderoso medicamento empreQr.üo
nas Brcnrhitesi Tosses rebeldes Coqueluche.
Asthma. Hemootvses. Fraqueza pulmonar, éo: ELIXIR DE NIASTRUCO

IJ]VI ATTESTADO VALIOSO Ven«le-se em to«lasas pliurmacias
Ull ülinixo iissigniidoi doutur cm sdensias medico-cimi*iiicas pela Fiiculiliidc dn Ilio ile Janoiro, profes- e «ll*oj> árias

Eorcstraonlinarioclletlivoda mesma Faculdado, etc. ALFREDO CE LBMÓ9- Atlesto que lenlin lido ensejo, na minha clinica, de receitar o Umi* dc .Mastruço, am-'casos _qu8 se i»hn.rmtiplM *>í .1 Itnnllutn — li íinti«jcoiisiatavam hèmonivscs repetidas. Sempre sc meiafisurou vantajoso o souusoe porissoDprecomso cora; ••• ii.Mrmui.Hi a. u.uapiiMiii — u. uone-
conviccãii. - Ur. Iieiiriqút,lieBrltto lieiford lloxo. ,' ., ... _ ...... 

, 'f :., . .}'!*} .fOlydoro 1
¦Itio'de .lanciro, {3 de Fevereiro de lillii. ¦ m. ¦ .,-.'.:-¦¦ ¦'%"' Depositários liodolpho Hess & C.Bua Sete de SctcmbN
(Se0rne se o recoiiliecimciito do tibelliiomajor Carlos Tlieodorp ; Guimarães,;rua do llospicio. d. 11 (Casa Huber) ¦ ,' (Ü.-12»-

PADARIA
V.-.nJe-sii um iii-edio u lornu,

próprio para principiantes, por
4:000$; rua Kellppo Fruétuoso
B. 5 E, D. Clara. (A 41.5-03

Casa para negocio
Alusa-se uma com armazém

KtjóstantB espaçosò.cora bons «•om-
mote para ramllla, própria na,-
ra ba^iar o;i alfaiataria; no Bou-
levaril Vinte e. Oito <lo Setembro
ri. 2SH as cliaves estilo no 2*'a:
Vilia Isabel. (A. «l.S<8

Cozinheira
precisa-se «le uma cozlnlielra

.«strangeira. .preferível italiana,
para pequena familia estrangél:
ra; para tratar na rua K. Pedro
1). 43, sobra-lo, fis 5 da tarde.

(I). 37.s:;:|

Quarto de frente
Aluga-se liem mobiliado a vas-

eoa ile tratamento; na rua Ba-
rilo de Guaratlba n. 23. Cattete,
perto do bond. (B. 37.S23

Açougue
Vende-se um com cinco nnno»

de contrato, vendendo 120 a 130
Kilos «Je carne por dia: para tn-
fo-rmanOes na rua tio Cattete 21.

(A. 11:385

Quartos a 20$0<>0
Alugam-se a pessoas decentes;

rua Padre Mlsuellno n. 71, Ca-
tumby, antisa rua da Florestai

(B ::s.gui

«ALA 
~~

Tim cusa cTe tratamento alusa-
se, eom pensflo do primeira or-
dem. uma sala o gabinete inde-
pendente, mobiliailos, com todo o
conforto. Perto dos banhos de

-mar e linda« vista; nüo tem
crianças nem hospedes. Traves-
sa Cruz Jjlmu n. 20, praia do
Flaiftengo, telephone 838 sul.

(B 3S.IÍ93

PENSIONISTA
Pessoa de todo o respeito pre-

i*lsa tomar pensão em casa de
familia, no centro cia cidade.Bom
pagamento e pontual. Exige, po-
rém. simplicidade nas comidas.
cartas a A. C. S.. (B 3S.0S5

V ARMAZEM
Traspassa-se o armazém da rua

..V-Angellca n. 30. na estn«.*ão da
Piedade; trala-se no mesmo.

(B. 3S.005

Bom negocio
Vende-se o contracto dc ar-

sendumento por seis annos com
todos os moveis e utensílios do
«jole(|ulm do -Boulevàrd Vinto e
Oito de Setembro 27; para ver
e tratar no mesmo, das 11 âs 2
la tarde, & venda 6 livro e des-
embaraçada. (B. 37.838

Terrenos a prestações
Vendem-se bonitos lotes, com

7 1(2 metros de largura por cer-
ca de 30 de fundos, a rua da Ale-
arria, S. Clirlstovam. bonds ae
200 réis 6. porta. Pagando a dl-
nheiro à vista faz-so bom dos-
conto; trata-se a r. de B. Pedro
tl, armazém, onde se fornece a
planta dos mesmos. (C. 10.010

SÓCIO
Hr«clsa-sê de um sorio para

zerlT uma !n«íustrla considera-
vclmente lucrativa; informações

fi. rua do Hospício 91. i.ob. das
üll horas. (B. 37.Ü0C~Casa 

de commodos
Traspassa-se uma «íue di de

facultado 500$ por mezl trata-
ÍT rua Haddock Lobo 870, com
• Br. Borges. (B. 3,s«t.

potenc:
lieurastliciiia, iruquczu <>m «íimjiI, curti
liipiiiíi e ciíica/ com o uso du ELIXIR
VITAL DE MAfiAPUAMA E YOIMBINA
COMPOSTO. Milhares de atlcslados de
«lisliiiclus médicos provam o suu alio
valor. Este clixir |>óde ser usado cm qual-Iqucr ciiadc c sem o menor receio, pois
na sua composição não entram t A\ TIIA-
RIDAS, 1'IIOSI'IIOItO. SIRYCIIMVA c nfto
atl*ccla o eo"i'Cl»i'ó. Eslá licenciado pela
Saúiie 1'uhlicM. Em todas as pharmacias
e nos depósitos : Kua Uruguayana, 40 e
35. I ni S. 1'aulo: IJanicl & C; Em < ti ri-
lybii : < orrèa \ctlo ; Eni \ictheroy : Dro-
gaiia Darccllos. — Pciiidos para o inte-
rior ii

R. Freitas & C.
Avenida Passos IOS, lio

Vidro 4«S000-—Pelo Correio 6$000

I BhBteJ-ft*-! i lii^aT^lin
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50,000 LIVROS
GRÁTIS PARA HOMENS

Equivalente a 3O$00O para ca.da homem doente.
Se o Sr. soiTre de algumas das enfermidades peculiares aos homens escreva

uos pedindo um dc estes livros. Em linguagem clara diz como um homem sof f rendo
de Siphilis, Gonorrhca, Veneno no sangue, Debilidade vital, Impotência, lleuinatismo,
Enfermidades orgânicas ou Enfermidades do Estômago, Fígado, Rins ou Bexiga pode
ser curado permanentemente cm sua casa. Se o Sr. está desanimado e cançado de
pagar dinheiro sem receber beneficio algum, este livro, o qual é grátis para os homens,
serft equivalente a contos de reis. Este' livro diz-lhe porque é que esla Bof f rendo o
como sc poderá curar mima maneira permanente o.duradoura. Milhares de homens
tcem sido curados com a ajuda d'ellc c reconquistado uma saude, forca o vitalidade ¦
perfeita. í) um armnzem de iqstrucvüo c tem precisamente tudo quanto um homem
deve saber. Lembre-se de que este livro 6 absolutamente grátis. Nós pagamos porto
dc correio. Corte o coupon grátis c mande-o hoje pelo correio e lhe mandaremos esto
livro precioso.Coupon para o Uvro Grátis

DR. .TOS. LISTER & CO.. A 751 208 ST. Fifth Ave., Chicago, III., Ei U.
i Illmos Srs:—Estou interessado na sua offcrta e lhes agradecerei se mc mandarem immediatamente uma copia do

livro. «s
Nome completo .'. ............t-m».Rua e Numero..
Cidade e chtado  Pais

Sobrado por 70$000
Aluea-ae, com ilous ijuartoSt

sala e torratío; na rua Padre Mi-
Biiellno n. 71, Catumby: <B:tSfi!l0™ÍRANSFÉRE-SE 

-
Nii oncruxlllinilii t da Avenida

Meni de Sâ, e .Mariuiíiuupi*, o tou-
trato' ilo arrendamento tle ulnuo
annos, cio uma loja o sobrado *\
infoma-so na rua «Jo Itosiuio
n. 107, soliruilo, tias 11 ás 10 lio- '
ras, nos dias utels. IC 10.503

(J,f. 57(1

(C 16.488

LEGISLAÇÃO
JURISPRUDÊNCIA DO BRASIL

PUBLICAÇÃO MENSAL
SOB A DIHECCÃO DO

Dr. Cândido Mendes de Almeida

Elixir de Nogueira
Empregado com sue-

| cesso nas seguintes mo-

les tias:

Estã a venda o fasclculo de J ANEIRO de 1914. com mais dn
400 padas*, contendo :

. A Indicaçio minuciosa de-todos os actos do Poder Legislativo e Co
Poder Executivo Federaes, do Janeiro de 1914 e a Integra doa textos da
Lei que orca a Receita para 1914, da que rixa .a Despeza para o mesmo
exercicio, do Decreto que eleva & categoria de Embaixada a Legacfto do
Brasil em Portugal, do quo tlxa a força naval para 1914, do Regulamento
para o corpo de Engenheiros Navaes, do Regulamento do Serviço Radio-
telegraphico Nacional, etc.

O texto do todos os SETENTA accordam» do SUPREMO TRIBU-
NA1. FEDERAL o Iodos oa CENTO E VINTE B SE18 de todaa as Ca-
maras da CORTE DS APPELLAÇÁO publicados nas audiência» de Ja-
neiro de 1914, com os respectivos votos vencidos e as sentenças con-
firmadas.

Os Avisos Forenses com a indlcnçSo pormenorlsada de todos oa
Trlbunaes e Juizes cora sede no Dlstrlcto Federal, nomes, residências,
cartórios, dias de audiências, etc.

índices alphabetlcos muito minuciosos c índices geraes.

Funciculo «fe Janeiro
AmilifBatura auuunl.

7*000

ilOfOOO

Fev

Vol. I (Outubro, No vem-
bro e Dezembro de
1913 ), brochado  10*00.)

Idem encadernado  ISfooo
No prelo os fascleulos de Fevereiro e Março de 1914, nos quaes serão»

tambom publlrados todos os accordams do TRIBUNAL DE CONTAS e da
CORTE DE APPELIíAÇãO do Dlstrlcto Federal.

Pedidos dc assisnaturas e venda avulsa no escrlptorlo do JOR.
NAL DO BRASIL, e nas principaes livrarias. (C. 15.99»

VENDE-SE
Ou admltte-se um soclo para

um armazém de seccos a molha-
dos em um dos melhores pontos
dos subúrbios: fazendo bom nc-
gocio e pagando diminuto ahi-
guel ,para Informações com ¦ os
Prs Mourão & Comp. na rua «lo
Ilosario n. 133. CÃ.41.750

Ultimas novidades
OLGA, schottlsoh; ron tç.to

FELIX, valaa.
í-ao compostoGeH de Ernani

Abreu, <|Un estfio acudo fc-rntll-
im-Dir distribuídas ao publico —
por TI5A0.

Quatro e<Hç5ea cBffotadas em
nniH semana ll... (A 41 56>

'Ílil

•NOWCIRA.SALSft ¦
CaROBIVfiWliMO ¦
Ü^NÍ.101"'*?*.00;).— H
_efiirm\<vvm'mÃnyi» H

vm,Jfharpi1i<idi'ífiu/or fc^l]

K^crnptiubt.
IlaTlliros.
Bõulias.
ltOllllÜlIS,
liillaiiiiiiin;«"«p oo nlÇ". ¦
Corrlni"|ilo dos ouvido».
•Connrrliôasi
CiilHiiiailos.
Hí talai,
Kf.pinl.ot--.

[Cancros venereos.
Ilaclilllsmo.

| Flores Braocas.
Uleeras.'Coinorcs.
Saruaà.
Crystas.
lthcuftwtiiuio rm gerai*
Mauclias ila pelle.
AlTcccSes syphilitlca».
Ulfcras ila bixca.
Tumores Urnucos.
AlTecçOcs ilo Hisailo.
Dores no peilo.
T«morw noa otóos..
Utejaradito das arte-
rias. do pescoço « "*
nalmante, «m
todas ¦¦ molea-
ilas ppovenlen-
ias do sano»»-

Encontra-se en

II

drogarias e casa i
vendem drogas.

¦iM/ariu M oniciüAi.

GRANDE DEPDRATIVO BO SÂMGOE
<C. U.C84

LIQUIDAÇÃO
•w PE NEGOCIO

Aproveitem Sob,'etduedocor^setos ou

18$,20$,25M'íy0le35$000
Ternos de casemiras, de cores

ou pretos
1215$, 30$ e 3E5$ÔOO

Não percam esta oceasião
145 RUA URUGUAYANA 145
CASA PARIS
Nesta alfaiataria encontram-se roupas para ho-

mens e rapazes, a preços sem competência. Uma
visita, pois, á Cosa Paris significa ser econômico
e vestir na moda. C. 16.397

Palacete em Botafogo
Alnsa-se um esplendido pala-

cote com grande eliacar.il na
praia do Botafogo-230. Trata-so
com o "Caixa" do "Jornal do
Brasil. (C 10.04»

PRIVILÉGIOS
Privilégios e patentes de In-"¦•on«:"io, são obtido» por Leulerc A'

C, -•'lli*'!. . do Jiilos Gfiraiul, Le-1
elore ,'; .... .. .. do Rosário lSf
_. (C. 81t

Para escriptorio
Alusa-se uma boa sala com . io*

nellas. Tuuibcm so nluua um Rabi-
noto com 2 jnnollas. Rua do liou-
picio 103. esquina dn prnça Gon-
çnlvcs Dias. (O. 15.529
.—4  ¦-¦——

Armazém no «entro
commercial

Aluga-se com-ou aem eon»
irato. duns portas*! para vor e
tratar a praça Gonçalves Dias
n. 12i --.' (C. 13.07»'

*«MATOS
E G0T0S0S

Na Europa nâo se toma outro
remédio para curar os casos mais
tenazes de ARTHHITISMO
KHEUMTISMO CHRONICO, GO-
TA OU IAJMBAGO do que
o licor de COLCIiICINA Salley-

Inlo ila IIoiiklnHon

approvado o licenciado pel»
Exma. Diredorla Gorai de .Sau-.
de Publica.

Este maravilhoso preparado
causou muito Interesse durante o
ultimo Congresso do Brltisli .Me-
dlcal Associatlon.

Numerosos certlllcados dc pes-
soas curadas continuam a ser eu-
vindos aos fabricantes.

Encontrit-se (l venda nas prln-
clpaes drogarias e i)barma'ilas.•*'j com os proprietários o unico»
fabricantes os Srs. Balss Bro-
thers & Sfevenson. Mt. .Towry
Streot, Londres, E. C. o Walter
Bros ft C. 141. rua da Quitanda.

I e vestir"ua moda. C. 16.3971

DR. JORGE SANTOS

Moveis a prestações
El A iilMIKlllu c entrega-se

na primeira prcstaçüo «em fia-
dor c prazo do dez mezes: i »6
na BmpreZa Norte Amerluana.
Samuel Gnlpor. & r. Stna^lor Eu-
zehlo 73. telopb. 3.854 Norte.

(A. 41.413

CASA
Aluga-se a da rua D. Anna

n. Sl, Botafogo, com quatro
quartos e uma para criados e
tendo o mais necessário para fa-
mllla An tratamento. Para tratar
na rua BarR-o de Itamby n. 29.

(A 41.S64

CONSULTÓRIO - RUA DA ASSEMBLÉA Nr 95
DAS 3 A'8 5 DA TARDE) — Tolephune 2.860 Oatral

RESIDÊNCIA - RUA BARÃO DE ICARAHY 32
. TKLEIMIONG SUL 1.C13

Medico ptía Universidade dc Paris, Clinica geral. Especinlidiido :
DOENÇAS DE SENHORAS, PARTOS e MASSAGENS

Tratamento especial dc corrimontos, in:'la.minnçõcíi, desvios, tuimo-rc* uo
ntero. doenças da bexiga, rima, ovnrios e trompno, liemorruagia»,

«««ailidaiU*, ete., «oelos pr-xessos mais modernos, sem
dOr, è evilansio ts o»»era«;õeí ua maioria dos casos.

v»C 14.1)0*

/

JUVENTUDE aimaii
Tônico utii

de aroma agradável
Os cabellos brancos voltam f#

cèr primitiva com poucas applica-
cBes, extingue a casict por comple-
to, evita a calvicie.c faz crescei* o
cabello, da-lhe o brilho c torna-o
sodoso. NHo contém nitrato de
prata c nüo mancha a pelle.

Vcndc-sc nn drogaria Carlos
Cruz. ft rua Sete dc Setembro nu.
mero 81, moderno.'PREÇO WW0.

Perfumaria Nunes, r. do lliea-
tro n. 25 — Em S. Paulo: Ba-
roel& O, J£"_ZÍ

Sabão para lustre
Um excellenle lirlllio na roupi

enKommada oonsoltue-so "ptn o
«Snh»o de liif*(re «la Garrafa Gran-
de. — Eudnruco a roupa — o
ootina o polvllho. Preoo U000:

rua Uruiruayana n. H. J"':
pn. § ij. 11. ai» ~n a

eo

. . . ¦..>i-'-.**^1
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??? Quem quer Jóias completamente de graça ???
%j\ nn í",

oIho «lc todns ub Importuiiclas nanas, e
i-uor Inteiramente grntls, nu Jolas ou
1 «rliitoa correspondeu Us uh sua"

^^s^^

ualuriil, rleiiinuiitii uiiiinoldiiriulo. o tu odlsto
h.-iii KuHtur mn ninlcii real, iiiulu. muis mm
11 fustor do iiiii* hi* -inscrever Immcdlatnmente
ns CI11I1.1 destoa Clalnrlii: — porquanto todos
ou -podou .destes vantajoso» Qltlbs premiados
nu 1", -•, I!" 1" _ ¦>' pr«Hln*t:fi«H tem direito uo
reiimliulHO «lc todns uh Importância» piiKiiH 

"

11. rooc'
oulrus
inuiirlpoBos.

Mstes cliitm «fio parmnnnntc-H, gniuiilidoH
por lcl, com uni capital do üOOiOltütOuu, sendo
os «urtoloH relloii milon ou sabliudos pelos
dou» flniieo <lo premlo„malnr da Loteria da
Capita', c sob u fiscal Isnollo do Governo.

Desejando VV. Kxs. (da Capllal ou dos
Hslndost Inucrever-se nos iiohsob vantajoso»
Clubs, aurovoliando nssim ostu magnífica
ooonslao do adnulrlr, completamente de ura-
ça, rlcns o valiosa» Jóia-', linda mal» preel-
sum fazer do O.U0 destacar 11 l'mi|MMta ndl-
anli* annexadu, Indicar o numero com «lüo
qiilzcrnm Joear (dons nlicnrlauiiiN, â vontade
— ilmenal, o snlilinilo a principiar a entrar
cm sorteio, c iih Jolas ou outros artigos nue
desejarem ndi|iilrlr. ilo accnnlu com n Ta-
hrlln <l<* 1'rrcoM adianto, enviando em eoifui:
ila a referida Proposta 11 cata, Galeria, para

Quem riulzcr adquirir miimplelamcntc doi scr ,,.,,„ a macHucAo.

ffims!"„ren..a 
'Jf 

ÊSiiíS L*m lamanhô I As nossas Jóias lambem süo vendidas sem

ser por Club», pulos preco» AU realojne, ft
snlier; ', - ' ',

MODKI/J 19, 70*000 t< ii-slm suoeesslva-
iiiiuiie; e, em gorul, silo rcmulUdng sum mais
deHpozas pelo Correio, registradas, mon.II-
cloiiiidiiH em rica» calxn» ilo velludo dc 1101I11,
» oom a condlcno dc rctllulniiuH a» suu»
liiipiirlMiicln» no caso ile 11S.1 agradarem.

O» 110'lldn» dovoin vir acompanhados «Ins
miiiih IniporlunclaH, 1 m Vales foslacs, curln»
com vnlor declarado, hcIIoh, estuiuiilMins ou
iinlen-i assim tainlieiu, u» novu» Inpcrlpcfieti
no» Clubs silo feltu» corn o pagamento an-
leclpado das 1" o 2" prostncOos, sendo os re-
clbo» immedatamcnt.o enviados.

l'ara avaliar das grandes vantagens quo
olferoi.oiri o» nosso - O 11I1H, lonlin-su om vista
quo só cm 1911, 1012 o 131.",. lIlHlrlIiulmos
tsraiin, pelos h<*uh t-mclos, il impoi tante uom-
mn do ''lOiiriOlfioii. representando em Jolas e
mullo» outro» artigo-, conforme recibo» em
nosso poder, c que continuamente publica-
mos 110» Jornaes da Capital, como sc vêl

Ku, abaixo n»»'snado, declaro quu recebi
da Ga.orl» Artística Port-URUaza um relógio
do ouro de lcl. '22 linhas, marca Oairaa, o
cujo relógio .nuda ino custou, cm vista dc
ner a minha Inscrlpcuo nos Club da menina
Galeria nrcralada na <• prestagao, recoben-
do. portanto, ns impoi landas quo JA tinha
pairo

K, por. ner n expressão da ve.«dado, firmo
(1 presont-c. autorizando u. taxar de le n ubi,
que llies convier.

H. Pi-buslMo d.i lllo Bonito, 29 do Mulo
dc 1914. — AI.VAÜO DLT.OC.
TAIIIOII.I I)K IMtKCOK 11 rilBUTACOE»

SK IIA .NA KM M>s Cl/M!**.
toOUKUi C 11 — Artístico retrato eín tn-

maniir> natural u .-ürdadçlro cravou, ou nho*
t-ocrayoii coUouado em urna rica moldura
fjouiada, alto rulovo, com 65X75 canUmtttroH
759000; ou i;m 1.0 preBtu^õeH *-; orna naes (!<•
;i?ii(iii no» <;.ubs.

MODIOI/) 11 — Artística corrento ile ouro
do loi manMif;o, com 2fi tiram mas e ricamente
eítiüelada A, mi*», 761000; ou em ZO pro ta-
«j/Sc» «emanais de stuuli no» Cluh».

MOl'Jír.0 19 — llloiiisslino par de brln-
cr-» üu ouro de lei, com doua lindou hrílhan-
tes, 75lo00; ou em 30 prostac6es semanaes
do 31000 nos Clubs.

MODELO Hi A — Linda pulselra-re-o-
Bio, tudo de ouro «le lei. ~f,l: ou am SO pro-
£tuc.<5t'B semanaes do 3)000 nop C ubs.

MOlsV.Us r, — Valioso «•on.ifin de ouro
dc lei masuieo, com 'O, fcramma'8, 7r.J'0f'. ou
em 30' prcsln';õ'.-s sc-nianaes dc 3JO0O nos
Club».

modulo ::i — Magnífico reloiílo (fort«rj
e chatelnlne, ambos Ao ouro de lei, para te-

nliorii. 7."."»ooij; ou cui 30 prestações db 9*000
nos clul,». '."-',

.MOli|.;l..O ia — Htiperlor rdoitl» ae ouro
«lc lei, is linhas', par* homem, Tütuoü; ou vm
30 prcHiiii-'.'.» semanaes -le 31000 nos Clubs.

MODULO Sn — Artístico annc dn ouro
de lei coni umn ri.-a. uapii'rn ou rubi. e dou»
billlianiin. nara cava lhelro, senhora e
sfiihorltii, 7".joon ; ou om 30 prestasOes bc-
iiiiiiiii.» iln :i$'jij". uo» Clubs.

XlillsTAJs 21 .V — ftteo pnr de hKhn» «lc
ouro de lei, corn 20 brilhantes <• dou» rubis
ou snpbIras, 1701000; ou em 4o prestacOes
semanaes do f,$000 nos Clubs.

MODKI.O 1 — Verdadeiro rc'oKlo Omeirn,
Morado oú Invicto, 22 linha-, «le ouro da !'•!
e uiiiiiiitiit., por so annos, 17OI000; ou em
40 prestações SemailKOS de GtOOO nus Clubs.

MODliLQ 65 — Artística medalha dc ouro
dc lei com um lindo brilhante c,20 dlarnan-.
tos, em feltlo do estrella. 1301; ou em .30
prostacOes semanaes «le D$000 i.os Clubs.

Itritlllllaili, «In» Clul» Mil 11 fle .lulln, de lllll
M'jii;no i'iii:.*«iiAlui m»

Si-iidò f-or,t* mpladoa todos os .^r». hocIos
ír.scTiptoH sob acjuelle numero.

Artliur A. Coelho. Fiscal do Governo.

Jt. A, C, Ferreira, Direclor.
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esa

i.iiopo»tam taiia <tu ct.vnn
Üiiflrn |n»('ii-V(rC-mf forlo <1 o»

Club» dessa.«ÇlaJcrln, pnra Jnscar iom
<, iiiiiiirrc ,. .. !«1'(itls alirnrlim»», O.
vontade, ilozcna) o pnra prlnflplar u.
entrar v-m «orieto no dla..,.dc
(qualquer «abbado), parn n ncqu Hl','S»

.Modelo no valor do
. .,. presta-
.f.

. .t  pago om.
r;CivH ^emi^^:l^'H dfi  nos
Clubs; o nua me. serfl entregue rom-
lilot.iinente cli! «rrnea logo 'luc seja
premiado nns l». 2", 8". 4» oti 6« pre-
stoefica, r.or BOrteid em toda» a» ou-
iras. ou no flm do pagamento da ul-
tima presta-lo.

Junto remetto  corre-

spondentes .'.« duas primeiras presta-
efte , cujos recibo» mo enviarão.

N. 13. — Em qualquer oriimluo que.
me convenlta, po«lere| receber o olij'-
cto Indicado neshl proposto, pau»*.do
todas as prestncOes;
premiado.

it..ninlt<>iii s • ir alis. sob iiimIUIos, < a»ali»go<* c\plii.*alivoN e lllnslt-iiilos com o iclriito «Io F.xmo Sr liai tio «lo Itio lli-anro.,u"' %. Co sponiloncla, pedidos e valore» dirigir a Oalcrla Anisllca Poiiiifj*;iH'y..i — 105, Avenldu ltlo Bi»

Importâncias
O Nll''!'! • • - •

Rua 
He«l«lrute em
K-stado dr >.

Ioko que seja
C.alcrla mo reilllulrü as

que tiver direito.

neo. 10r» Itio i?e .lane.ro. (C. U.MB

CALLOS
A Dinslna 6 o remed o rmi'.3 .a

íalllvel im «"a cxtrnhir o» cnlhs om

poucos ditis o sua applicaijno ttilo
.« sil «ior. A* venda nu, piw.risa;
.", Di..». fl rua- lítstiiçio uo Sa

n. (10, nta do Hospício n. ». rua
iios Andradas n. 4il e nu }r»-
guayana HO. QX. d».02.

Prisão de ventre
Qualquer t|ue seja a su? origem

curn-so, tomando dlnriameiito uma

íi.lhcr da» dc sopa em meio copo
fle OBim fria dos "Pos Purgtitivos
Clns". mio produzem eólicas, nilu-

irritam os Intestinos e sfto dc agra-

tln rei paludar. .... , „. „..
A" venda fl r. Estncio Ac Sn Rl

e Uruguayana n. HO- XB. 
,òa._<>2h

EMBRIAGUEZ
Tor tnsis habituada quo esteja

A nesson a este vicio, fica eoraple-
tmnente curada com o usa tio ba-
PKCIFIOO CüNTKA A EM-
tWIAtiüE/, preparado pelo phar-
tiutciMitleo Joaquim lourenço Uias.

. vencia na rua Estacio de 5)8
u. 00 e rua Uruguayanai n

FABRICA DE ESPELHOS
1'nru siili, moldura [«.ira quadros c plerias, espelhos dc cry.-lai lloicnlinos

c | rdinciras com espelhos. Offieina dc espelharão, dourador c firaxarfiu, vidros
l;'btic:inios em eraixii! einla, cs|clhos, iirMgo barato para expoitueSn, \i .ros
liar espe.hos bi-anlís clisus pira u.oveis e quadros do lonas as cimeibOcs.
vidros para vitrines c vidraça por atacado o a varejo.

14 JR-ur Visconde cio F-tio Branco1 1*4
(Em ftenic a do Layrudioj

Fnlirlca KUA UO SKNAIIO XS; 50 e 59
Tfioplifine ii. 505 EiUleieço Iclegt.ipliico IHSEAUTB

Um de Janeiro Manuel Ribeiro do Souza (C 131

Micróbio do amor
(KM HOSir.NAtiRM AO II.I.US-
'IKK IMIKTA IIASl^S T1UKK)

Tango do CarOoso de
Júnior

Menezes

TENDINHA t

ULTIMA SOVIDADE 

llalor suecesso da C-poca

Billlom Casa Cario» Wehr*

-17, UVA DA' CARIOCA 47
(A. 41.815

V-tnOc-Ho uma ••"orn boa fregue-
zia em logar do grande movlineu-
to, paia vêr e tratar na rua dos
Ourives ri. 117. com o Hr. Melo.

(B. 3fc.417

Sala de frente
Aluga-s... l.i.-m -molilllada. a ea-

sal, ou u meros decentes, -di-se
boa pensão, cm casa de familla;
na nua Chile n. 9. segundo an-
dar. (A. 41.851

Guarda-livros
Competente o F^rio. colocado

(•m Importante cata, deseja uma
escripta avulsa l>aia a noite: of-
ferias a este Jornal -ioL. : Itetiro
12, Hi. •JG.c-Ji

Maria Rosa de S. Queiroz Dr. Antônio Joaquim de
Miranda Nogueira dat

140.
3.Í.022

TOSSE
liunlqiter que seja a sua natu-

rrza, como hronchile, nsthnm, co-
Oiieliichc, influeaza, tosse dos tl-
eicos. emfim, todas as moléstias do
íinnnroilio rcsliiratorio cunimsc
:om o XA1Í01'E I>B PHELÜAN-"TiUíO o MAKKUBIO DIAS; a
venda fi run Estac o de Sfi n. lli! e
Urinjuayona n. 140. (B 'UOÜ

Gonorrhéa
1'or mais antiga que seja cura-

sc radicalmente com a lnjecçüo
Écccatlva Dias, n&o causa dOr a
íiia applicanüo: A venda íi rua
•Mstaclo do SA 60, rua do Hos-
«nleio 9. Andradas 43 c Uruguaya-
tia n. 140. (B. 3a-025

RHEUMATISMO
ígudo ou chronico, syphilis o to*
tlus ns molestins provenientes da
Impureza do sangue, curam-se com
o EMXIR DElTRATIVOUlA-s
Tende-se na rua 13sta«*lo de SÜ
i. Ctí o rua Uruguayana n. H«>

(D. 3D.020

S0FFREIS DA PELLE ?

Gatos Angorás
Vcnrie-ao um caHai, cinzento, o

quo lia de muis bonito e puro ;
rua Salgado Zenha n. 34 ou rua .
do Ouvidor n. 122. (A 41.817 '

BANHOSDÊMAB
Alupam-sc esplendidas salas e

aposentos mobiliados, com pen-
s io fornece-me comida para
fora. em casa do íam.lra. respel-
tavel. Ver e tratar á rua Buar-
quc de Macedo n. 36. (A 41.938

ALUGA-SE -7;
AUifra-Ke íi pessoas do commei-

cio um quarto bem mobiliado
com luz eleetrica, banhos quen-
tes e frios, teleühone; Andrade
Pertence 50. Cattete. (A 41.708

SALA DE FRENTE

LU
. | Aluga-se uma com tres janel-

..... , r. íivii-o .. rn..»:. i.„, iin l '*» a casal sem fillios ou pessoas
do Dr. Eduardo Frn_ui;a, UMLO romodio.hMSilo^ ; d0 COmniercio com direito a «ala

jantar e cozinha; & r. do Cat-
•to 136. (A. 41.703

«HOARÍA PRftÇH ONZE
OE JUNHO

fina Senador Eozebio 152
ci apreclao n barateza
-dos artigos seguiu-

Admlraô
'em egual.
ísb :

Camas de vlnliatico para casa.
dos. 30$, 35$, 40$, 45$, 50$ e 55$;
idem de canella para. casados,
40$, 45$, 60$. 55$, 00$ o 70?; Idem
de vlnliatico, para solteiro, 20$,
30$, 25$, 40$ e-45$; idem de ca-
nella pnra solteiro, 30$. 35$, 40$,
45$ e 50$; lavatorlos Inglezes,
50$, 55$ e 60$; tolletto cotnmoda
a 100$, 110$, 120$. 130$ 1-10$ e
150$; guarda vestidos a 110$, 70$,
30$. 120$, 140$ e 100$; guarda-
louca, a 40$, 45$, 50$. 55$; C0$ e
70$; mesas de cabeceira a 30$
;*õj, e 40$; guarda pra as c 120$,
330$, 140$, 150$ c 100$; mesas
elásticas u 60$, 65$, 70$, c 30$,
60$ e 110$; éiagerus a 120$, 130$,
110$, 150$ o IS0$; meias commo-
fliis a 50$, 00$, 05$ c 70$; cadei-
ra» para sala de Jantar a 3$, 4$,
C$ o 7$; dúzia 80$; mela mobília
austríaca a 1S0$, 220$ e 280$;
meias mobílias de canella a 130$.
140$, 150$. 100$, 220$ u 240$; coi.
cliõos para solteiro a; 3$0llo
4$, 5$. 6$, 7$, Sj$, 0$ o 10$;-Idem
para casados, 7$, 8$, 10$ o 12$; de
crina a 20$, 25$ t 30$, etc; al-
mofadas a 1$, 2$, 2$£.oo o 3$; me-
nas para cozinha, cama* de ferro,
arame o lona, tapetes, riscados
de todas as qualidades. As condu-
cijOes süo grátis para a entrada
de ferro e companhia do bonds;
nno existo competidor por serem
«s artigos vendidos ncsla casa!
fabricados na mesma, debaixo dai
direcção do seu proprietário.

Tratam-se papeis de casatnen-
tos fi rua Senador ISuzoblo n. 153,
telephono 2.075, praga Oazo da
.liinho. Unlco depositário das ca-
mas de arame da fabrica Silva
Itorges & Comp. do Estado .<«
B. Paulo. (B. 3S.956

Lavanderia e engom-
madoria "China"

Esta «.lavanderia estfi montada
no H.vstftna Norte-Americano, pois
quem u dirige letn mu tos nu uos
cie experiência uexsu grande Itepu-
Mira. .

Os ingrendicnlCR quo usamos
têm n viuiiuKem dc consentir hem
n i*oupa. Além disso, tomamos
Brande esmero em lavai', engom-
niitr o dar muis hrilho ü roupu, co-
lüo se usa nus grandes capitães.

Ooaio sc vera, os nossos preços
estão eni ífluçilo com as demais
lavanderias.

Xamhem tetuos o cspecal cui-
«lado de mandar buHcár a roupa c
léval-Bs fis casas dos nonsos fre-
Ciiezes com n mais esmerada exa-
ctidão.

SAN WO

[Itua tio Riachuelo n. 423 D, Rio
dc Janeiro

(A. 3S.S77

20
Annos

DE
SOCCESO
Dopositarios

nu lirjsil

Araújo f reitas & C
hud dns Ourives 88

NA EUROPA '•

Cario Erba-Milâo
Ribeiro na tosta

Lisboa
EM BUENOS AIRES

Francisco Lopes
EOTRE KIQS IM

ro premiado com DUAS MKDALUAS DU OURO do
na l xpiisirao UiiívcimiI tio Miliin. 19o6. Premiado tei
himlieiti cóm MEDALHA Dl. OURu na Kxpo>i üo i •-

fi-jcitinal dc 1908 e tn. EMioskãu de Buoiios An es ALU GA-SE
de 1910 - UNll.O iv.itetíio bro*4leirn .nloplatln « , Aluga.B0 a eílvlllhclro dc tra-
cnn tiitrado lia Europa c uas nepunlieas AriiCilll-, tamemt, uma m;a independente,
na, Urumiiiv c Chile pelo- médicos e ho>pitacs C j,em mobiliada, eom luz electri-

t-t,\t IIM ««*• Villltll eu, leleplione. banhos quentes o
li.»! Llll 911 »d"li frios. r. Andrade Pertence t>0.

se obtem u» mai.» cflicMs c rápidos cattete. (A. 41.707
rcsultadoí, ua cura das mole*.ti..'s da j

Cabras de leite
Vcndem-so na rua I.uiz Bar-

bosa n. 101. Vilia Isabel.
(A. 41.S70

ARMAZEM
Âlusa-se um grande, com com»

modos para família, illumlhado
luz eleetrica, praça Secca es-

quina da rua líarílo 101, Jaf.;i-
répaguã; as chàv.ed èatào no idm-
mo correr, com o barbeiro; or.iin
so Informa. (13. 37/'.:;:;

TIRO AO ALVO
A montagem deste dlvertlmen-

to fai-se por pre«.-o barato; â rua
Senhor dos 1'assus 77. ofllclna.

(13. 33.911

BOM NEGOCIO i
Trãspassa-se uma boa -"afia dê

sécCos e -molhados, montada do
novo, no melhor ponto <!•> V.r.-
genUo de Dentro, caba tie esquina, \
paxá 120} de áíuguel, tem com- i
modos para familla, para vêr e I
Iratar na rua Josí- dos lieis 105. i
esquina da rua Augusta, depende i
úi- r**juc*o capital.

.*;. B. — Tem lo.lns as lieçn^ |
í,ú.-* pagas e impostos.(A.-Al *7S*X:I

Kulliut Nogueira manda
n-zar uma mi«i«*a amanna,
segunda-feira, 13 do cor-
r«nte. as li 1|3 boras. na
Matriz de Santo Antônio

dos 1'obres, em Intençio A alma
de sua saudosa amiga MAltIA
IlüSA DE fi. tlVKinor.. Convida
Hriis patentes e pefsoas de
amizade para este acio d<
g|j.„ desde iü. ficando
giala.

-sua
elí-

muita
(B. 33.023

GO
LI
NA

pelle, comichiies, leridns, fileira*.,
snor do- pós e dos soviicOs, a»adu-
ias do calor (dc cinte as rox.i-),
darthros, sarna, ca-pn, queda dos
cabello», queimaduras, aplil.is e mo-

leAiau da bocci, hrotoeias,

POBRE CE'GA
Francisca do Barros . cearense,

cega de ambos os olhos, aleijada
do uma das inilos o doente, sem
recursos, pede uma esmola a todas

manchas sard'S, c%.-ipcl.t, as boas almas caridosas , que o
paniios, moléstia- do" ulero", bom Deus, a todos-recompensara.
L- T ."u.^li^da"^ reÚaJ0orB,rar,fntreBUe & ^(T^lTll
p.ua lotlctití tntiii a ua.. »e- .

ctu^^S^icc^-l1:^. Professor Domingos D.
qualquer forrinteiito cm pou-1 Ant0nÍ0 ItalíaüO

! Knslnn eom motliodo rápido,
piano, violino, bandolim e qual-
quer instrumento de sopro, pre-

eus mas,
A I lltfOl llll
nao coiiiein p.ila>-
sa cáustica nem
soda callsliiüi li' »l
giiftiúras, .'tjué -ao
iriitaule- u» pello
c entram os cmn

ÜM SENHOR
Que esteve atacado de um»

forte tuberculose e de extrema
•gravidade, otferoce-se para indi-
car, gratuitamente, a todos qau
soffrem de enfermidades respira-
torlas, assim como tosses, bron-
ehltes, tos.»e convulsa, astbma,
tuberculose, pneumonia, etc, um
remédio que o curou comi leia-
mente. Esta Indicação, para o
bem da humanidade, ê conse-
queneta do um voto. D-rigir-sa
•nor carta ao Sr. Eugenk Ave.
lar, _c1xa do Correio 1.6R*..

(C. 9.565

Cabellos brancos
Para acastanhal-os e dar-lhes

uma linda côr natural usae Dr—
lhastlaa KlliAHO, frasco 2%, em
tod"as a=* perfumarias. (A 42.040 j

MASSAGENS
SVppiicadas pela habll Mile.

Hcrcilla. preao 'it: na Casa A' j
NOIVA, rua Rodrigo Silva 30. jentre Assembléa e Sete de Be- I
tembro. (A 42.041

Estofador de Moveis
ALBDKTO ltO«i.V

Com o curso do.s esfofádõres em
Paris e der-ano dos forradores e
estifadores «.lo ltlo de Janeiro.
continua a encarrèfjar-so de es-
tíjr»>K «m mobilinH. housses. ta-
pota>mentos. forraçôea o dispoal-
<:ões artísticas nas dependências
dos "irs. clientes, por preços s-r-m
concurrencia. devido á sua grande

i pratica, mudou a sun residência
para á rua Ghrialovajm Colombo
n. 3S. (Avenida Commercio.)
caaa n. VII, " attende n chama-
dos por eseripto. (A. 117 17

1 de
C*.

Dr.
i>r.

Dr. Manoel José Duarte
Carolina de Carvalho

Duarie, Ur. Antônio R. de
Carvalho Duort«-, senhora
fillios; Dr. Clodoinir
Carvalho Du.irle. 13'lltll

| TViarlo dc Cat-tio Araújo.
I Francisco ue. Castro- Araújo,

Francisco S. Braga .Torres; 
-ae-

| nhora e filhos; D Mana A es
Ide Carvalho: Drs.An tonio ,.J-*"J*if:' t<- Pedro Duarte r. -losC- Duarte

(suseiitesi; Dr. Alfredo dc Car-,
valho, Tlburcio de Carvalho e
Manuel Teixeira da Rocha, se- ,
nhora e filhos, agradecem, em
nome de todos os seus parentes,
fts pessoas i|Uo os acompanha-
ram na dor pelo Infausto acon-
lecimenio da morte do seu mo-
latrado esposo, pae. sosro. «sen-
ro. irmão, cunhado e prjjmo U«.
MiCSUEI, JOSK* IJITAMTE, e "tm-

vidam aos demais parentes e
amigos para assistir ás missas
de trigesimo dia

Gama

tEgydia 

Nogueira 'Ja Oa-
inn. Dr. Francisco Vlllas
Boas Nogueir» da Gama e
li.«..j.«. Itosa M. de Barros

'Nogueira da Gama, Major
José Bnsllio da Gama V.llas Boas
e filhos, Adelaide Nogo«i'a da
Gama 8 (Unos. E-lher .Nogueira
da Gama e fllhcu t- o Coronel
Carjos Èürraz d«- Abre; e senho-:
ra -igradeii-m a.)S «eos par«*nte»
c amigos que o IpmpeJiharam os
resto-? «nortaes dôtseu querido ou-
ooso, pac, sogro, av6 e padrasto
Wlt. ANTÔNIO JOAHI l'« i"'. Ml-
«VMÍ.V SOOtKIH* BA <;AM*V
e os convidam a assistir & m.s-sa.
de Ff-t.mo «Sia, que por tua alma
si-ra rezada amanhã, sergunda-
ftí"-a. .'¦'• *\o corrento, as 0 vz »o-
ras. ni. Mat-lz do Ilosario', hypo-
tliecàndo-lhes c-.-.-,dc 11 i,»;
eterno reoònbeclmcntp. tA. ->-.u-.

Elisa Madeira Burlamaqui

t SÉTIMO DIA
Capitão Acltillcíi Burlam a-

qui. Auionlo 1>. Mesquita
Pereira, sua senhora e íiltio,
convidam aos parentes e
pessoas -de sua amizade

para assistir &. missa de set mo
dla que . mandam Celebrar ter-
ça-feira, 14 do corrento ás

i ií K- boras, na altar-mór da
Egreja de 3. Francisco Ae Pau-
la, por alma de sua prezada es-
posa, sogra, mãe c avó K1JSA
MADEIRA BVRLAMAQltl.

(B r.s.9';D

descani-o d- sua alma fazem ce
lebrar amanhã, segunda-feira, lo
do corrente, ãs 9 1'2 horas, na
Egreja do S. I-"ranclsco de Pau-
la. i'or osse if-o piedoso se ron-
íessam desde jã ag- adecidos.

(B. T.9.01C

José de -Souza Machado
(CHAVES — rOBTÇCALJ

Antônio Mendes Vallv
Quaresma e .-"a ÍamlUa,
tendo tido a infausta noti-
cia do fallecimento. em I'or-
rugul tChavea), dò seu ?»__¦

tlcular e distineto amigo
DE SOUZA MACHADO

iuo pelo eterno ja.s pessoas ue nossa
{. .,..11, Oli. . r4 ,-. OUl-iotír {• T

t
JOSÉ'

or.vidaru
sua ;uuiíi'.-

de a assistir í :n:ssa de trigosl-
mo dia -"e seu passamento, «iuo
por sua alma mandam r.-znr na
Matriz de N- S; ^ Cainlelana
amanliã. segunda-Xetra, i- >°
corrente, tns 9 horas; cujo auto de
religião e caridade
agradecem.

Antemão
(A. 11.078

ços módicos, pa-ra cidade e fora;
djilglr-se pelo correio á rua Frei
Caneca ri. 410. (A.41.705

po-içiío dos sabões mcuicinaos c pu.ua>:», fitrnitl-
\a> estns vellu-. e atiatilirotiicas abandonadas

pelos ntcilícos iiiotleriins.

Vende-se em todas as drogarias, phar-
macias e perfumariam (c. ie.486

COFRES NOVOS
ft prova de logo Vllla Nova «le
Cava. vendem-se ü rua du «tini-
tanda n. M«. (A 41.1J',

Noemia Branca
Itecebl tua caria', shllstelto 11-

quel por teus dizeres o Io agra-
dei-o teus esforços feitos. Em-
quaiit" ív Irene, não conheço para
attender a teu pedido; sejas sem-
pie feliz, uuo uu também vou
bem. Aiteus, sempre tou

3íi.Ó.".a(11

COSTUREIRAS
Chegaram os allinetes de ai;o

o colchetes que nilo deixa nr ter-
rugeni, pura vender tl peso, tis-
sim como radarco com liurbntit-
nas para cóz do saias; este cor.
o uma especialidade du casa
Itatlo, &. rua Gonçalves Dias.-57.

IMPOTÊNCIA

DENTISTA
Dt*. Moreira Senun, especialista

extracções completamente sem
Or, garante todos os ilouiais tra-
¦Mios; systema americano; em
restacôes; das S da luauha As 8

noite, A rua Marechal Floriano
40, próximo a rua dos Andra-

is. telephone it(Ki, Norte.
. Preços bastantes reduiitios. a ti-
Nu de propa-nnda. (B. 35.7«G

PREDIO
iMuEa-ss por contrato o Bran-

i predio da r.uu Silva Manuel
trnta-se na rua do Hos-

n. 47. «ob. de 1 fis 4 ho-
(A. 3S.205

'CC,

\

Por nue «ft» liaveU üe ier um
• liimieiu vulre os denal* (II

Po t-Ki* eiitiir ii|ipnrentciiii*nte
Kosuuilo de tiiHii l>un nitMile e

no eiMtunlo cslnr nmrla ou |
luneiiMivrl ii energia «exiiBl

Esiaes luilatulo »iuó a vossa
enorgla sexual vae-se deelinan-
do, dln n dia. on que .ia declinou
sem motivo apparenle quo oxpli-
quo 7

Pois não desprezeis esse esta-
do o curae-vos. E' tão Impor-
tante conservar u eaude sexual
como a saude geral. Porque nao
ha enfermidade ciue mais cittr.ii-
loca o pensamento uue a Impo-
tencia. , .

IMPOTÊNCIA, palavra desola-
dom, quc pinta lüo bem a tuca-
pacldauo de razer triumphar uma
vontat*c c quo transforma o ho-
mcm cm um ser completamente
inútil e a mulher em dubll. nor-
vosu, tornando ambos desgraça-
doa.

O numero sempre progressivo
du descoberta» quc vem «nrlriue-
cer a adenda medica, ê noB nos-
sos dias complotamenle impossl-
vel iião reglslrar o oxlto Incon-
tcstavcl quo offerece o mothpao
do Dr. Zelie pnra a cura da IM-
POTÊNCIA V1BIU do ESOOTA-
MENTO NERVOSO e a. NEU-
RASTHENIA. a ESPERMATOR-
RHE"A o da ATROPIHA D08
ORQAOa 8EXUAES. Negar , oti
até duvidar seria pueril cin face
daa centenares do curas, Islo ê,
doa resultados certos que o seu
tratamento produz todos os dias.

O Dr. Zello çOdo scr cônsul-
tado uo seu gabinete, k RUA DA
CARIOCA 42. 1* andar, das !) Ha
11 c de'-l âs 6 c por correspon-
dencia. Se nlo podeis Ir pessoal-
mente ao seu consultório, man-
dac-lho pedir a sua interessau-
tlsslma brochura Intitulada a
RESTAURAÇÃO DO HOMEM.
que voa sern remcttld.i giatul-
temente: nella encontrarei» pro-
ciosos esclarecimentos e utels
conselho* para reconquistar ns
vossas . forcas viris o ¦ com cilas
a vossa - qualidade dc homem.
que vos arrancara para sempre
.lesta triste c humilhante con-
dlçSo -de Inferioridade. VA. 38.835

MILAGRES DO
BAZAR COLOSSO

Chegaram novos tecidos escos-
sezes, lã, metro largura 3$S00 ;
litas de seda ésoossezas; palmo
largura 2$, marabil desde lf ;
plissO desde $U00; golas, cabe-
i;ôes, grlppei* de fustão nanzouk
e outras novidades. Morim legl-
tlmo 1'rosldente 95300; grande
variedade do morins Unos eneor-
pados; algodão lnrgo 2$S0O peca
10 metros; clinntiuuso das melho-
res nuâUdadòs cnCostado, desdo
V2%. Continua a LTQUIDACÂO
nobreza da melhor seia, forte,
perfeita, garantida, 1>J500; tou-
cas modernas de especial se.la,
enfoitadas, admirar ilesde 4$ã01);
linhos largos fortes para vesti-
dos $300. LAISES lirancas rica-
mente bordadas 1$200; casse sal-
picos $-100; oolletcs espartilhos,
0 ligas, cmbellezam as moças,
senhoras gordas Ü0Í; setjm LI-.
bortv,- superior metro, largurn.
nn cidade custa 8$; nós vende-

i mos a 3J500; grande variedade
j'de vestidos' crepon bordados, es-
j eossez para" mocas 12 annos. Vin-
! do ver nova installação do afa-

mudo 13ii*/iar Colosso; crepon no-
vo pura vestidos, enfeitado,
1$900; bonecas iodos os tnma-
nhos; voloelpcdes c todas as

I qualidades do brinquedos; bo-
I toes fantasia: fórròs lustrosos.

desde $300; cofpinhds; plumas a
2$3UU; llatiellas pura roe ros;
luvas. A" rua Machado Coelho
148 e 130. porto do largo do Es-

! tacía, de Sa. onde foi o ltnunier.
(B 39.018

Oetective Tippe
Pedo-se a pessoa que fez o an-

núncio com o titulo supra, compa-
recer dns 10 as 15- horas; na rua
General Câmara n. 20. assum-
pto urgente. (A. 11.728

TIRO AO ALVO
Fazem-se rolumnas para tiro

no alvo dc cigarros, assim como
vonücm-se balas de madeira pa-
ra os mesmos; ü. rua Senhor dos
Passos 87. (A. 11.994

HEMORRKOIDAS
Se tendes Iiemorrhoidas. muito

embora antis.is, mesmo hn 20 ou
I 30 annos, fnzei-uie uma visita, gn-

rnnto fazer-vos umu cura penna-
I nente c sem opentciTei?. Não sot-
i fraes cm silencio, curne-vos porque
| ns Iiemorrhoidas tornam a vida
j cheia de soffrlmòutòs e trazem em
! couscqneucia a terrível fistula can-
i cerosa. _

O Dr. Zelie p«J'le ser consultado
I no seu gabinete, á run ila Carioca

n. 4_ í" andar, das 1) As 11 dn ma-
nhã e <le 1 ãs G da tarde, e por
o por correspondência. (B. 38.S34

Caixas para agua
Vendem-se caixas para agua

por preços baratlssimos: íl rua
General Câmara n. 198. N. B.—
Entre Conceição e largo de São
¦Domingos. (B.. 3S.85C

Machinas bote-

Collegio Franco-Brasileiro
PAItA MEXI.NAS

laia Aristides I.obo 1S9
ENSINO PUlMAlílO• E SECUNDÁRIO

Escola Nurmal
Sol) ll regência de babeis pro-

fessores acham-se organizadas

as nulas para o -'Concurso Uo Ad-
missão" o o "Curso Completo oo
primeiro anno". (B. Ú0.j7a

COFRES NOVOS
Oe Vllla Nova de Gnyn, Por-

lusal. vendem-se ã rua «Ja Qul-
tuirila li. HS. Tabacarla Pena-
ünA. (A 85.404

kndas éu ehronlcM. Ho rmrts-
. «vtleelmente sem tnjeecko
ene eom o Blenooldt, me
minto puramente vegetal; »

, jaem toda* as pharmacias *
| deposito, i. r. da Uruguayana
IM. Campo». Heltor(» 

Çom^

PARTEIRA

para
quim e café caneca

Voiidem-se por preços hura-
tlssimos mneliinns de folha e de
cobre esttuiliado e também fa-
zom-se por encomníenda; r. Oe-
neral Câmara u.lOS. N.B.—En-
tre Conceição e largo de São
Domingos. (B. 3S.S."7

Lêr § escrever em tres
mezes

Laura Franco da Silva, profes-
sora porjuffueza dlblomadn. on-
sUia nor methodo fácil e simploH.
Tíepli. 3.111 Norte. r. do Ito-
sa.rlo 170, 1° andar. (B. 3S.'J1(!

Tingem-se cabellos
•Mme. Prados tinge cabellos

com o seu preparado composto
do vcgolaes, completamente In-
offenslvo, nfto suja as roupas,
nom Impede do lavar a cabeça;
i\ ruaSachct 11, 1" andar, antiga
travessa do Ouvidor. (A. 41.804

BARBEIROS
¦Na Casa Abel encontrare's -um

completo sKiHiinento de todos os
artigos.

Pô de arroz em latas de íi
kilo, 28000.
Pó "de sabão cm latas de meio
kilo 2»000.

A. Abel de Andrade, rtia uo-
drigo Silva n. 30. entre Assem-
blêa e Sete de Setembro. (A 42042"CABELLEIREIRO"

Faz-se qualquer postiço de
arte, com cabellos cahldos; pen-
to'am-ee noivas e convidados no
salão o a dom»cilio.

Tingem-se catieças -a 20J0O0.
Lavam-se cabeças a 2J000.
Casa A' NOIVA, rum Itodrigo

Silva 36, entre Assembléa e Sete
da Setembro. Telephone 1.027.

(A 42.043

SOBRADO
Aluga-se um. na run S«te de

Setembro n, 201. Trata-se na
loja. (A 42.149

Bom emprego de capital
nous rBEDios novos ron

ltIlOOOpOOO

Vendem-se os «Ia rua da Kepü-
blica ns. 37 A e 39 em frente a.
estacüó do Dr. Frontin. dividi-
.los cm duas salas, dous quartos.
cozinha, dispensa, latrina, com
agua e electrkndado. com entra-
das ao lado o grande quintal na
frente; em cada predio duas por-
tadas de cantaria e sacadas de
ferro fundido, parapeito e gra-
dil estylo moderno, podendo-se
ver & toda hora do dia. rara
tratar na rua do Hospício n.331;
tem propostas para alugar de
120$ cada um c ainda tem um
barracão nos fundos. CA 42.151

Aluga-se linda casa
Alugam-se a 1001 ns casas da

Villn Cruzeiro <lo Sul e Estrella;
il rua Jorgo Itudge n. 7S, Vllla
Isabel: trata-s© no n, I.

CA 42.123

PHARMACIA
Precisa-se de- tim rapaz oom oi-

gmnn pratica 1 nn ruu Goyuz
u. 301, estaçilo da Piedade.

(B. 3S.S01

t
Maria Pires

TERCEIRO .11E/.

Manuel Rodrigues da -Sil-
va, Urbino Augusto Pi-
ret. Guilherme Alfredo PI-
res. esposa e filhos convi-

dam a seus parentes e pessoas
de sua amizade para assistir á
missa de terceiro inez do falle-
cimento de sua sempre ctíbràda
esposai mfiij e avó ma hia pi-
IIE>, a qual serã celebrada;.ama-
nhã, segunda-feira IS °° tor-
rente íis 9 horas, no altiir-niGr
da Ugreja de N. -3. do Monte
do Carmo; a todoü desde já agrai-
decem. CC 3S.?SS

D. Josefina de Freitas
Guedes

(VIUVA DO Al.MirtAMT. rl.
—" NHEIRO GUEDES

+ 

Os parentes, amigos _e
lestamenjelros da finada
I). JOSEl*lIIXA DE KHEI-
T\S GUEDES, penhoraois-
símos pnra com todas as

pessoas que a acompanharam
nos seus ultimo.- dias e compa-
receram ao se.i enterro, de novo
as convidam a assistir a missa
de sétimo dia. que mandam veie-,
brar amanhã, sciíuiida-feira. 1-
do corrente, as 9 noras, no altar-
mOr -da Matriz da Candelária;
¦confessando-se d*sdc já -asrade-
cid-os. CA. tl-ool

Desembargador Enéas de
Araújo Torreão

t
rte

a gravidez e faz-s»
Incommodo. traba-

«4EPHA. dipíomaüa. rua Viscon
dè do li|0 Branco n. «•_»••*»¦«»;
ne 845 Central. (B. 86.9113

K^&lantjap Mfin."MAniA-wj.

CARROÇA
Vendo-ae um» carroça de qtia-

tro rodas com .Inno pouco «sana.
própria parn qualquer mister
qunsi nova, para ver c Iratar na
rua Archias Cordeiro n. 222, es
incão do Meyer. com o próprio. I *'

(B. 30.735**

FERIDAS
Curam-se cm pouco tempo por

muis iiiitlgns une . sejam, t»m o

Unsucnlo Santo Dias. Vende-se a
r. Estacio dc SA u. isis, rua üo Hoi-

piclo n. !), Andradas n. 43 c Urn-
uuayana n. HO. (D. 35.014

ALUGAM-SE
o primeiro e segundo andares
do predio da rua Estacio de Sã

ISO; trata-se nos mesmos.
CB. 3S.905

Moveis a pestações
Fnsem-se a 16 e 20 por conto

de desconto; rua Senador Kuse-
bio 31 e 33. ' (B. 39.032

100$000
Tor diu, durante utn mez, a se-

nliora ou senhor quc empreste
2:"i00S soore -penhor c promisso-
ria. K" negocio «éiio, certo e pn-
rnntido. Carta Sl cnlxa Postal 331,
i W. ,T. Sõ se trata •.•«•.tu o pro-
prio. (!*¦• 88.323

Virgínia Lopes Teixeira

tjoão 

Antônio Teixeira e
Damião Dias Lppes, c-í-poiço
,! irmão da Callecida VIIKJI-
NIA LOPES TI-;i.\i:iKA,c..iIl-
vidam a to*íog os seus pa-

rentes e pessoas de sua amizade
para assisti r ã niis^a ti2 trísesi-
mo dia do seu passamento, uue
mandam celebrar amanhã, se-
gunda-feira. lü do corrente, ã-s
5 >& horas, nn Matriz «Io SS. Ka-
eramento, e por este acto do reli-
giao se confessam sratos.

í A . 'í -' . (' A l

Antônio Salgado tle Sá

t Fran'-:"'.'. Leal & C-.eom-
punsidos pelo passai.lento
do seu antiffo õii)p•'Ojrac!o e
amigo A.VI11M11 ^,ii,(;»l)o
DE SA', mandam celebrar

depois de amanhã, terça-feira.^1- I
do corrente, na Egroja de *-ao

Francisco de Paula, ;'«< 9 horas,
a missa de set.:mo dia pilo seu
eterno repouso, e convidam seus
amigos e parentes do .lua!" a as-
slsllr a esse acto de rcllpiii ' ü ca-
rldadc. confessando-se antecipa-
damento agradecidos. CB. ::s.,í-S

Margarida Sayé das Ne-
ves Baptista
TERCEIltO Ml*.'/.

Jos«? Nunes Baptista Ma-

tnuel 

Antônio das Neves.Ma-
ria Sayé das Neves, punho-
radisslmos polo passamento
•de sua sempre choraria cs-

posa C filha MARGARIDA SAVE"
DAS NEVES BA.TTISTA, pedem
aos seus parentes e pessoas de
sua amizade para assistir á mis-
sa em sutfraglo de sua alma
pelo terceiro mez do seu p.iísa-
mento quarta-feira 15 do cor-
rente, &s 9 horas, na ISgrwa dn
Immaculadn Conceição, ft rua
General Câmara, pelo que desde
ji acradecem. (A 11.901

A viuva Eo6as Torreio.
por si. s..-j irmão, cunhadas,
cunhados, tio. sobrinhos e
mais parentes, agre-dece a
todas as pessoas que .os

acompanharam na dor pelo
fausto acontecimento da mor
de seu idolatrado esposo, irmão,
Uo - sobrinho Desembargador,
ENÉAS DE ARAÚJO TOnltl.AO
e novamente convidam os seus
parentes e amigos a assistir a
missa de sétimo dia, quc pelo
descar.r-'. eterno 'le f.«a alma ta-
zem celeorar no aliar ro.«r ila
Egreja de S. Francisco -Je I au-
la. depois de .-v-manha. lerc.a-fe'".
«4 do corrente, -ás 10 horas, mais
irna vez agradecendo vodi-

Monsenhor Amorim
O Vigário -de Santo Anto-

nio celebra na sua Matriz,
ama-ahã. segunda-feira. 1*
Oo corrente, ás S lioras. so-
leimies exéquias por alma

MONSENHOR AMORIM: para
assistir a ellas são convidados os
parentes e amigos do
sacerdote'.

t
virtuoso

CA. 41.369

Guilhermina Freire de Fi-
gueiredo

que a,sststireir.
gioíto.

acto
91

Delphina Rosa da Cost?
Oliveira

t irmão .
5 e sobi

nora.
inhos

t Joaquim Pires Barroso e
sua mulher Lucinda Lima
dos Sanlos participam o fal-
leclmento de sua sogra. e
mãe litll.HKHHl.VA IKK •

RE PBPICtiBIBEDO; saniu. o
o feretro hoje. domingo, li do
«•-orrt-nte, ãs 5 horas da tarcle. aa
Estação Central para p oemlte-
rio de S. Francisco Xavier.^^

Seus filhos,
neta. afilhado'
convidam as pessoas oe t-»»
amizade e parentes para as-

tir à missa dc- trigesimo
dla qu«- mandam celebrar ^ por

,álma da Idolatrada mEe. - -UmS.

avó madrinha e tia. l>l-.t.l*lllV*»
ROSV DA COSTA OMVEIRA.-na

lEgrt-ja dà iminaculada Nossa &e-
•iho-i da Conceição, na rua Oenc-
ral Câmara, amanhã, segunda-
feira, 13 do corrente: ás 9 112 ho-
ras pelo que Sc confessam ante-
elpadamente gratos, por este acto
de religião. CA. 41.7ii>

Maria Julia Pacheco da
Costa

tAdelina 

Pacheco «ia Cos-
ta Aguiar e filhos. Ameia
Pacheco da Costa
e esposo. Generosa
Pacheco da Fonseca. José

Pacheco de Castro e família, «ar-
linda Pacheco de Castro Mertleus
e filhas. Idallna Pacheco Gulmar
rães Elvlra Pa«-heco dos cantos
o filhos convidam as pessoas de
sua amlzàdáde, para assistir a
mlssa que mandam celebrar, por
alma jle sua idolatrada
Ra mãe, avô, so
MARIA .III.IA
COSTA amanha
13 «lo corrente, pelo t

Tunls
Amélia

saudo-
mã é tia

PACHECO IIA
segunda-feira,

imo

Major Fernando Pinto
d'Almeida Júnior

t A viuva, fiihos, nora. se».
ros. netos, irmãos, cunhados,
sobrinhos e primos agrade-
cem a todos que assistiram

& missa de sétimo cila. e dç
novo. convidam para assistir á
missa de trigesimo dia, de seu
mui prezado esposo, pac-, sogro.
a*,'6. irmão, cunhado, tio e. primo
MAJOR 1"E R X A X 11 O PINTO
IPALMEIOA JÚNIOR quc se ceie-
brars amanhã, segunda-feira, 13
do corrente, fis 9 l.'i horas: na
E-çreja de Nossa Senhora cia Hoa
Morte (rua do Rosarlol, desde ,i«
agradecem mais este obséquio.

CA.4I7!.!'

dia de seu fallecimento as S 1>-
horas, na Matriz dc Santa Una.
confessando-se gratos. ((AtI.S:6

Maria Pereira Barroso

Antonietta Silvestre de
de Souza

t

PHENOL DIAS
Juntando dunj» colhcros das Am

sopa do PHENOL DIAS. em cada
litro de agua fervida, obtem-s»
umn solução altamente antlseptl-
ca para lavagem do feridas •
asada cm InJacçOes nas senhor»»
cura qualquei- corrlmento por
mnis antigo que seja. A' venda
i_ pliarmacia Dias. r. Estacio d»

a 6G o r, da Uruguayana 140.
(B. 35.019

MEDICA
A Dra. 1'raaIlM Lo»**». de volta.

de sua viagem A Kuropa, onde
permaneceu dous annos, frequen»
tando sempre oa maiores hoipl-
taes de Londres, Berlim e Parla,
fazendo cursos esneclaas de sry-
necologia. obstetrícia, pediatria,
olectrothorapla, massagem ma-
nual e vibratória, gymnastica
medica, cystoacopia e csthcte-
rlsmo dos uretêres, anesthesla.
tratamento mod«»rno polo mc
quente, ar comprimido e ar rare-
feito, participa As suas dignas
amigas e clientes quo as acha
novamente a aua disposição, pro-
vlsoriamonto ft rua Miguel de
Frias 54, pharmacla. (A. 41.IM

VENDEUSE
Prcclsft-se i>oi* algumas semanas

eai '• nipórtamte casa da R. Ouvi-
dor. Enige-se boa pratica de ar-
tigos dc motta» finos. Prcíere-se
entendendo frnncez ou iuglez. Tra-
tar ipors favor coar* o Sr. Mourato,
ro.1 Sete dc SctMTsbro -ts. -'.~~', loja,
lioje. domingo, das 11 ao meio-dia
ou amnnhil, das 8 em diante.

(II. 3S.7SÍ»

Bom emprego dè capitei
Vae ca> leilão no dia 1G do eor-

rente o magrciüco predio dc con-
strueção moderna da rua General
Câmara u. 102. (B. 3S.71KI

Antônio Salgado de Sá

t

TERRENO
Vonde-se barato um terreno na

rua Delphina, muito próximo & rua
Oondc do Bomfjm, junto ao torre-
no murado do predio n. 1!3, com
38 metros «âe írente. Trata-se na
rua lt-imeiro de Marco n. 24, so-
brado, com Pomuifco Caldeira.

(Tt. 3S.802

Os parentes do HhãfloAV-
TOMO SALGADO l)K SA*.
penhoradlssimos. agrade cem
a todas as pessoas que VO-

¦ aram pelos seis ultimas dias e
•iC-imoanharpi-a seus riistoâ mir-
laes ft sun ultima morada - de
novo as convidam para assistir
.1 missA dc flima ó'a, que por
snn elma mandauí t-lebrar de-
pois de ar-.anhã. ter.a-feira. 14
do corrente, a ; t ho-.is. na Egre-
ia de S. Francisco do Pr.ulA. e
por es?c acto d.- rell&iíto sc çnn-
fossam apradool lvs. tt".. SS.Ts;

Joaquim Alves Comes
Barroso e seu filho Jorge
Barroso c demais irmãos
convidam a todas tis. pessoas
de sua amizade o parentes

para assistir A -missa de anniver-
sarlo que mandam celebrar por
alma dc sua esposa e mãe, MA-
RIA PEREIRA BARROSO, ama-
nhã. sesrunda-feira. 13 do corren-
tc ãs 9 112 horas, na Egreja dc
Nossa Senhora da Conceição do
Engenho de Dentro, so confi-ssatn
desde i& agradecidos; CA. 41..02

t
í* A.v.Mvnn*. tmo

Joaquim I>!m Oe Sn-.tr-.
Filho, Maria l.nz Sít\*estr*p
da Costa e tllhcs. Ad-elaldc
Amalla Kei-reira de Souza fi
ülhoí** mandam rezar uma

i mlssa por alma do sua esposa.
i müc, filha, iniil. nora e cunhada
I AXTONIKTA SILVESTRE DL*
I SOUZA e convidam o-s dema-Pi

parente.- c amigos para assistir ft
I mesma, amanhã. seKimda-feira.
j 33 do corrente, âs lí _ üoras, -a»

¦Capella de ICossa Senhora da
Conceição do la-vco do Catumby.

tr.. .ns.Mi

Jandyra Rocha Pinto

t
José Campello de Oliveira

Uocha Pinto, sua mulher,
filho e parentes mandam ce-
lebrar ft missa de primeiro
anniversario do EalU-cimen-
to do s»a idolatrada filha.

irmã e parentii. JAÜDVRA RO-
CHA riXTO. amanhã, segunda-
ftMra. IS do corrente, fis S 1|S ho-
ras. na Matriz do Engunho Novo,

! e. íi.s 9 horas, a de sita. saudosa

I 

comadre, madrinha e amiga. IJ.
KL.AUSIJÍA t MRI-.I.LIV* KKH-
RF.1RA. (A. II.Tii

t

PHARMACIA
Vende-se, «m boas condlçAes,

e fazendo bom negocio, por mo-
tlvo de doença, lnforma-se na
¦drogaria Barcellos. ru» Vtaconde
«To Itio Branco n. 113 Ntctho-
ro}*. ( l-*- "í1***

Major Fernando Pinto
d'Almeida Júnior

t A viuva, fillios. nora, sen-
ros. netos. Irmilos. cunha-
dos. sobrinhos o primos
agradecem n todos «ine ns-
slsUratn a missa dc acUmó

dia, e de novo convidam para ft
missa de trigesimo dla. de seu
mui Prezado esposo, pae. sosro.
avô. irmilo. cunhado, tio e primo
M %JOR FK R NASi D O 1*1 VTO
D,Ai.MRlT>«\ J1MOR que se ce-
Icbrarft amanhã. 13 do corrente,

10 -horae», na Matrlx de Irajá;

Alexandrina Pereira de
Souza

Anna Carolina de Olivei-
ra. Alexandrino Campello
de Oliveira Honorio Cam-
pello de OUvélra, Fernanda
Campello de Olive.ra.Vran-

cisco Gonçalves Leonardo. Ave-
Uno Botelho Barbosa, Common-
dadur li-uciano Monte Negro, Ca-
sem iro Fernandes Guímaràe",
viuva, lilhos, v unhado penro e
amidos participam ó fallecimento
de JOSK' CAMPISLIiO dl: OLI-
VKIKA, bem como o eiiteriame"-
to deste- que terá lo^ar boje, do-
mítico 1- do corrente, áf* í* horaa
da mnnhA. sahindo o feretro da
rua Haddock I.obo n. 21Ü, para
o cemitério do Carmo, e a todos
que se dignarem acompanUar
ante.ipam seus agradecimentos.

(TS r.S,.6ti

t
(MOCA)

Iiinvu de Souza, convida
aos se-ÚS amigos e paren-
tes e l*em assim os da fina-
da. para assi9tir ã mis-^a
de BOXtO mez. itiu- manda re-

z»r em surtrasio da alma de I Malrlz do Eng- ali
sua esposa M.KXANDMl"*•'*«. PK- | meiiagem
RKIRA DE SOUSA amanhã., st-
gun.ta-fcira. 13 do corrente. Hs

desde vi agradecem mais esle o><- 9 horas; na Egrt.i» da Com**lçio.
scíiuio. t."*-. I1.7S9 1 (fatumby.) (A. I1.T0T

A TODOS OS rlF.tS

Convidam-se iodos os lle.s pa»
ra assistirem fts missas que
vilo celebrar-se uo dl» 12 s«-K""-
da-Talra fts S t i 1"-' horas, na

Vol*» em lio-
stlfto e Xo»»a

Senhora do Cr»*», pcimdo rnr»
chover manda.la* _**_, l»'-"J»
moradores do morro «Io faui«ue^-
ro. tA. 41.1t\
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5S?*^^ de ESÉI f ísdnoardas "SlANUARu" fi novos CLUBsTHr^staçdeg semanaes
O final do premiu mal.ir il.

Cia do chronomstros [oyal
[\V}Rm»»»TrÍTtfV^^

Carta Patente N. 6

*i.i'n

i. i' i *.

jri.rii

V. pi'1'st.

v, prost.

\V prest.

\, prest.

jt'l.1'1*. Y, presl.
BCl.Ull '/., prest,

N. 1'."

N. ISO

N, ISO

N. ISO

x. isnB

\. is

Machinas
tSSTBIIt-V

3 1*1.1' 1*. II, |IIVSt. X. isol 1'l.l'H 1.1, prost, 00 N, 1S0t Fi)iíiiiioi'lizíi(loliji!on.180
Prestações semanaes

NOS CLUBS

 .-mmmmmmm—mmmmum^m.im^mm. fc 
»J- S,l\Í2Sl>?l.*AmmuÍlt BBBgffi! iTO JUHaMSt*» . .. ,,F _-, _ „,.._»_,,-. Ide IMiimiMi I IU'l.iglo.1, llneliliiiiii

Pianos RITTER | Rinvfilflltfts fif.i'n j 
.<*?.: <•-•••••«•¦••. .» •*¦¦•¦«•¦"*¦. ¦•'-

¦l.rii O, prost. 135:'.
i.rr. ii, prust.., 101)..

'I.UIi I, prost, s;*,

N. 1su I
N. IS'«

N, ISOl

Bioyclettes SÍ.4R jeyelclleM <¦ ÍOH|iliignriliis,
Casa stiiiiilnnl S. A,

N , s0 JjBgttm**«BB*^^ raclari KÔr.'.""lVeno 
"n."Í»oiim«i.ii*1— 

_
ri.in*. li, presl.

O '11-

X ISO 1" Hncal dp Cloverim; Dr. 'IVIxelrnf
ilo Aiidradi'. ¦

KITTER, o nínmnilo piano
MOTOSAOOOHFi, a motocyclotto mmuUnl
BOYAIi, o inollioi.* roloRio
UNDEKWOOü, a mais porfolta mucliüm do oBcravor
STANDARD, a iiiodorna oupingarda (2 canos) . . .
STAR, a blcyclotto mais roHintonto

PEÇAM PROSPEOTOS

12Ç00O
1051000

BÍJOOO
fiÇlOOO
BffUÜO
nsooo

Kicos sií-viô^ l'a,'a P«»pc(5ti»s c mais dotallics explicativos; dirij.tin-so" A CASA ^TA^DARD ,.,",':•'"' J
i \ X\J\ f ¦ 1 IJyl "íl^ilO UU I l 1 **. ' lj |M'l \,. II 'II «- 'i A j ¦ ,* • f» *- [L |t .f ., j.,... „,-.¦¦•*¦ *..»¦*M*ii.*p.»*»*^«i***-utnawi«a»*-ir**^^ »r:«*«**ii^*»**«»«t.»****«-*«t***K».'*^^

tiò ilo .Jnneiro, 'I tlu Julho ile
I I (12, lli.001

________________mmm____M Htcn-Xf

JOCKEY CLUB
O-J-TMÍ- DOMINGO- HGJE

GRANDES CORRIDAS
««Sipaiiíi© ps16 errai o í© eie Ju.S^o

CLÁSSICO 
"DIANA"

tt 1." Pare» Der» peali:eã«lo *t<* 1*8.30

Trem directo para «» Kruilo ás* 1*8. •»•

UouiU e*»tr,(or.3iii!tc*i<>*>. eni <|iianliilafle.
(0. 16.001

GHALET
•Alugra-Be um íU;Jo <*hrJet '.'¦>¦

¦ *íèp«ní!tViU:. próprio píira lou-
nloi;oa oi.'* cdmcierelo; ni:i. ilare-
coal FlnWano l.cnfMo '-'-".

Ferragens e louças

AVISO
Mudou-se o tleposil - lê planta

e llores. da run de .-:. Cloment
M. pai'a* o :iü da mesma rua.

(A. 41.03

SENHORITÁS
De. tratamento pretílsa-soeejani muito activas, para

Ko**.* iodado "por annl versa
l>õm onfenado. ou commi
vantajosa; trata-He á r.u a
Ourives n. õü. Io andar. ^•'¦-
-frente: distribuo pecúlios d'4, S v. iii non»os ili- réis. Pe
prospectos. (A l.

nuouma
rio".
Sr-.fi >

i da

;am

CAVALLO
Vende-se um nove, de sella,

marcha-dov. eom ou seip arrr-ios;
trata-se a r. D. Pedro 07. Cas-
.-;i«liu-.-l. |A. Il.l.",li

Accoita-se utn so..-,u; na Ave-
lida Meni de Sâ -'«. l.apn.

(A. IV-.2S!)

Negocio de oceasião para
fim cie crise

Trnspassa-Rü " cato A rtia do
Uosarlo n. 135, contraio de eln-
cn nnnos; fnz-eo tolo .. negocio
.-,nn liom llador, proço liaratls-
slmo, porquo o dono i*otti*íi-sc;
para uuein so i|iier collocai",

dl ;;<:.ii7i

; Vtmii*Am!lU.-K'.^.rm\Ti—V.iíSZZ:--<-2J^—._

PARG-ROYAL1

AOS FÜMAKiES
Avisa-se i|iie as ll:ilns Balsami-

ras tio Cnilllurá e Jalalij ti o mc-
Ihor n cio de lazer esquecer o
iilm-n «Io i:i..,iri'o e Ae ih.iinlo.

A' venda om todas as Piiarma-
cia>, Drogaiias e Conleilaiijs.

(C IO.jSo

Casa mobiliada
Aluça-se uma para casai ou

pèqtienn familla de irai a men to.
iom •'!>: irieldade, fogão e aqUe-
ceder â £az, preeo oü0$000; in-
forma.-sc com o Hr. M.iranda, ça-sá tít/auidard. rua do Ouvidor 93
e 9j. (A. ll. ID3

!A maior e melhor casa do!
Brasil

Artigos para s«v
nlioras. homens o

crianças; _
- Totlos os antigos sãn ile i|0iili-1
ffi dado |!araiiliila e os preços tem |
_ coiiiiioleíicia possível. , |

(C10.300S*-TtrmTr-^"m"',-',MW-',*'a'*'*>"w:"

TEãÍDINHÃ
Vi mie-sè a do largo Jo Capim

n. I; teín contrato '!<? quatro an-
nos; pnssa pom-" aluguel; o mo-
tívo è o iluiui ::ão eomprenentl-er
do negocio.. t-**- 41-071

Armação
V.-iiilem-se uni -lutleilo (I nie-

tro"). uni niostiMiario 'Io conlrn,
um «juarda-comldas q umiv v.trl-
nc. tudo d" porolin, etividrasado,
em períèíto osíado. o um cofre
portuguez, íi prova de iiuço (uo-
vo); uniu sn vende barato, para
ilesoceupar logar, á run. Solo .le
Sòto'nUi'1'p 00, ln.ia. il?. :is.rji

Moveis a prestações
Comprem nã Casa Veitfíi, a

prestn^ões o" a dinheiro, qiu- são
moveis resistentes e fabricados
na própria ..'asa á rua Senadoi
Eustcbio '22'2. (A. 41.02i

Quarto e pensão
Aluga-so suiierior. íior 7n*f. nn

liKleiril ii" ( nstell" li. IS. <!.1ill lj
perto tlu rua de S. .losé. (H. 'A^i.'i2,

\'eiiile-si! uni bhín varejo ile ci-
aeiiilo i'.vi-1'll.tili* nepoclo ; pnra in-
f.nain'- ii nm llotlrlgo Silva n. Kl,
.•uni o .Sr. .Mnrtin-', Jus TJ li"rns
un diante. (Vn 3S-?jT.(j

Oontra-mestre alfaiate
Pnra liomem o seiiliorns otlc-

reeo-se para «'Sta capital ou pa-
rn soKuir parn qualãudr Bstnilo
ilo Brasil: infoVma-"se fi ;*. Sena-
dor l-:-.i-el.lo Oti, soll. (A. 41.-l.o2

Collegio Santa Cruz
Intornatò e Kxfcv.nn.t.o (juasi

;;rnt nüos. Instrucijão primaria .
secundai ta o art hu leu. Prepara-
i;ão inira n Kscoln Normal, predio
arejado no centro de grando clin-
eara nr bor latida, no ponto dos
bonds «ln .loclcey-Club*; rua Bem-
rien n. 10. (UuíSOS

Eôlos de musicas
SS .NOTAS

Vende-se tuna tirando quantl-
dado por pròcn rolatl.yanibnlb lia-
rato. devido á Saliido do sou pro-
prlotãrio para a Kuropa: rua Dr.
Mnia l.neeriln lã. e»--a 1. aiitlsn
rua tle SaUVos Kodvlffues.

(A. ii.oi ::

MICROSCÓPIO
Vuinlo-so um novo por .prc«:o

íiio.H'"; triitn-so. .nu pliarniucfn
Cardoso, em Can ¦inlurn, das II
fui 15 liorns'. (A. -I1..IÕIÍ~~ÓÃSÃ~

Vonde-Hü uma. boa easa. de
conatruecito moderna, coni ijualro
tiuarlos. doas «alas, eoüinlia. rtl«-
pensa, bnnlte.ro. latrina, tudo du
abordo üoni uh cxikcnclna da hy-
glcnc; jnrdlm. arando iiniiitiil
eom arvores f ru et I Caras, varan-
da, muita agua; eom instalini-ão
eleetrica. porilo habltavel, etc.;
parti ver 6 tratar ã i*. .Major .loão
Hogo 71, a oito minutos da estar
»;ilo dò liamos; subúrbio da Leor
poUllnn, (li. :',S.-ls;;

TRILHOS
tlsndos parn linliim o ctiiístritc-

cti)QH. vigas, eantonelraa. o dous
lan.ines do 1'eri'O, d" L.liOO n 2.000
litro»-. Vrontloni-«o A. rua Dom
il.lllll"] 10. (Ai 41. IIO

Casa em Copacabana
AliiRn-so .-.im bljicòv.fitinrtóa, a

easa n. filtí da l'LUl Nossn Snnliora
il" CiiplLi-':ll.:ill:l, ns ellaves eslão'riu proxl nio 1) asar. com Pires,

(A, 11. 000

Pensão
Ti-aspussa-se uma boa pensãocom* vista para o mar; o motivo

ó a dona eslar adoentada o i|ue-
i^y Iv, para fórn. Informa-so a
run D. rarlos I n, 100. (II OS.OIC

Encadornador e
aprendiz

l'riv'líii-si', á rua 0o1 llosaíio
H. i','2. (H. ."ÍS.7II!

Bibliotheca Internacional
Vetide-sò"~uiiin a| I iinírroiiulin,

eom eBtanto vertical, por 1150$; na,
rua Senalliir .losí Hoiiil'a"io 117;
e.stui'.V) de Todos os Sanlos.

(A. ¦Ii;.202

Oceasião unica
Vondo-so uma hospedaria, «tu

ponlo de primeira ordom; Infov-
mar eoiii Amaral, pVaça ilaJtèí)Vt-
lillca n. 70. (A -I1.00X

Pensão
Vende-se uma oom IS Quartos»,

bem mobiliados, easa nova, eon»
contrato; aluguel "50$; pela me-
ta !e «lo seu valor; na rna do Cto
zonda n. r.l o 50. (A. Jl.iiSi

VSCT

Rècominoiidarh-sc as
E Biiíus Iíalsatnicas con*

tra a tosse.
A' ve da nas IMiar-

macias, Drogarias e
Confeitarias.

(0 1G.Ü8IÍ
________________B—mmm

Dinheiro vov vales
Compram-se vales de cigrarros

Sport. 
' 
Klile, Ttoyal e figurinhas

¦.n.i clKarrbs Hiniilla; rua Bniã"
ii" H. l'*e.llx 171, loja. (H- 37.724

Veiido,-.sc uma estrangeira eom
bons arreios ludo como novo e
linda parellm do rhulns. própria
para particular; r. Francisoo
Bugrenio 1S7.- lB. 3S.33S

TERRENO
Vende-se o terreno da rua Fa'--

nesi n. 10. antigo, no morro do
lJin:«i; trata-se na nia Franelscp
Eugênio u. 170. US. 3S..0Q-1 I

Companhia Cantareira e Viação
Fluniinehse." 
PAS$E!WTIÍ$

Ce*:embn' qne era Paqueta
HOJE

1'arlitjsi «lo Gacs IMui-
roux-ás *£ horns

da lanle
A liarei passará próximo A Arniai;ão.

Toi|iie Tnipic, l'i)')t'i (Io Areia, enseada
ile S. I,"ii!0;i<:«i u ilhas Mociin?ii6 (com-
mando lioriil ilas Torpedeiras) Oajti,
r.i)iiiT*i'ã", (l.xiinliáo. Carv llin.Aliauaz,
MotiliiiigiioiiOi Flores (Hospedaria dos
liiiiiii^ranle..!, Sitila Cruz; .".iigcnhõ,
.liiinlialiylias, Lonas c ilha «le Pui|tlcla
iiaile est eiunará -1 hora párá-nisfâ.
oxciiisioiiisins percorrerem a Ulu.

A baira dar aviso 'tle 
pirliila de

Piiqiiètii; apitando lü o õ miiiiilos aiiles
de saliir.

HAVKlt.V ««lli;i"rKT» A II0UIIO

Preço-da passagem 1 $50 0
. IC. Ifi.:i9'

Jardim Zoológico
Boiul.s — Aiidai-áliy Grnndo — Vilia Is.-jbel — Engenho

Novo — Lins Va*-concflllos
£PP- HOJE Domingo 1,2 e Terça-feíru 14

linpoiioiilus IVstivtms iiiiu nos «• iioclm-iios
Ocilifiitlos á iii-liiif(a < olonia eorlimn _n

DÕlflÊÍÕ~DÍA A' MEIA NÕTTE :
Varias Itaniliis Unsicao-; — r.arfoussel — Mnr*

nicas do stirlcs «le. A
\'s -. lioras mallich dc Fool Wall; ús ? lioras cor-

riilas- A'i? 2 l/'-', 4 M;4, 7 o 9 lioras SessSes cVo
elephante —A's 41|'2hoi*ns Disti*il3iiição cio
fc)r*inc£U.eclos poi' íaaeio de morteiros.

DAS 6 HOHAS EM DIANTE
O jardim estará féericamoiíto iüumina'1.: cacau-

(adora cascai» folorlda, russas acroos fie õ cm
5 minuto- - .Vs 11 horas - Gráhiic víileào colo-
ritlo — .t <l'.;sc:n*a,as.

DAS 7 A'3 IO HOKAS
Daiisas c cnnlós—Failos c nesçari1iViió.s--'Í,niig"08

c Sloilitils.-is
A enlr.ula coslaiá 1 000 nlé ás i hiras da lardc—, Depois oo-lará

2SO0O — O.rianras alé 0 ainios, jiráiis — Os oallõo- ponnaneillei não dão en-
traiia —AS PKSSDAS 1'OHTAHORAS «li! iiisliiiiiienlos miisiraos (|iie s-iiliain
iricar, lerãn enlraila ^r:,\U lll. 38.978

-PJRCÒ _SP|NELLI:__
Companhia ei|iicslic, c iln varicilaite;

lliniluvai-.l ile S. Clirislnvaoi
Dircdnr c prnprielarlii : ArTOXSO

SPINIÜ.I.I

Hoje Ggfeo Hoje
Montiincnlal piograiiiiiia

• Suecesso" g.nanlido

The Tcaípcrani Tronpc
EDUftRDO DAS NEVES

CAIU)0\A A\l» CO'CO*
LOS ITIiIJAXOS

e outros artistas lunaiito piulc uo
graiK.Hõso prõgrainiiia.

Tcriuinari a finicrão com aopeielii
dc real suecesso

Marquez á Força
illiio-on-sçciie oiprielioia— Onze ou-

meros dc music.i.
SI1ÇCBSS.0 COMPLETO

Teica-feira—líslrín tí) AUDACIOSO
HtlHIM PIIOJUCTIL NO AI1R0.IAIIO
MJlir.HO HO ..ANHAU AUMSTHOXft
(UMCONO.SIUNDO). I.II.-.30..U3»

C^RITHiíJk 47, RU/*. DA I-A.]R^i.,—t-mami Teleplione a&8a-- Gentral-iBfe^

CiiME PÂ-B1S
P.faça Tirádenle,^ f0 —Empreza Couto Pereira & C.

ULTIMO DIA
HWfl - Arrojadíssimo conjuneto - jÉO-drÉS

ou o Dominó
i**'jscrir--r\ Solierho dja-
LI d0lL.U n)a inoderno

tííe:a.t^ílo s. r»E3E>aFio
Empreza I'ãsçhoál Scarclo —- Direcção ,losc loureiro

Especlacnios por sessàcs — .Malincc ás 3 i_i—.-Vaoilc ás 7 l|ae O 1|3
IMtF.ÇMS l>F CIVI*H\

A dor üe um adeus!
em 3 longo-rarlof-, cíioi õiO ijú fdro». As scenas palheliras de;!" drama ilriiioas-
Iram alé ipn* paiil.i i'ii'ie o anuir levar uma alma tipaixohiida. A heroina deste
drama morre tragicniieiile em meio ila ruitlo-a aléiria de uni haile a lanlasia.

0 TRABALHO
Scenas vifo;o ; s, imprcss.-iúiíauluSi

I>ja matinée:

MILAGRE DE AMOR

(liaiidioo ilraina tiiodcrilii cai
3 cileusns aclos, niuslraudo,
agitaili^sima a graniiti lurla
do capllal conlra o Iralialho.

Scenas vifo;o ; s, impress-ioiiaulus.
I>ja matinée:

Magiiilic.i '"ini*,iii draiiialica
eni2 ai lus, ili* si;ei)3s inagi^-
iiiic provuiidu ipie o amor
Iti/. in lagres... quando quer.

POLSDOR tem PRESSA ffSSIÜ"*
—¦ •»

HTW Atxiaxahã-O Itapiiio 23—Mimoso trabalho
clraniiiii'*.'' em tresiséiisflcioiià;'s'-àclos'.

llreve • onln ¦ ClieH ¦ üii, (00.03

m no f$ __„ _^ IIOJB

Mrrr 
m m c#—— RI 1pft uni nU

PALACE THEATRE
liinprcia SlOUAKS «£ C.

Mae.-tro rcgonlo A. CAPITAM

HOJEU0MI3SU0, 12
de Julhii

O MAIOR TRIUMPHO DOS ÚLTIMOS ANNOS
m> HOJE E SEMPRE O GABIRU'

ijültlHU1 a n-eç.n «|Hei'lila das família»
Promntas a subir á seeua quando o («ahirú retirar de sce/ia : a

portugueza. VIVIII) XOVO e a revista brasileira'AUÊU-S O' COISA.
opereta

(A 42.183

DOUS GRANillOSOS KSPECTACUI.OS
A's2 1|2 illalinée A's tl soiríe

0 mimoso iludiu

Granada e Navarro
lísles artistas-, con-litiiiram

em Paris um verdadeiro suecesso no
ETaiigo Argeutinu, Tango Familiar

c no Tango Chu lo.
Os "Sorren-tinos

(Incito cnmicii inleriiiiciuiial
Os Palmeiras D"c"° co-
disla.

TRIO I.Y0LA,>dan.as ingle/.a:

LIlMlA InUjMA sempre exilo lias suas
canhões dc c>tylo argloniiiio.

Toma pule Ioda a companliia

Amanhã—Kslréa da bclla coupleüsla
llcspanhola-LA ROSALF.S.

Terça-feira, lide Jnilii — Kc.-la de
gala dedicada 0 illustre colônia franceza
para solemni-.ar a TOMADA DA DAS.
T1LHA. Qtlinta-lcirii, rócila do TUIO
LY0I.A. (A «42.168

1 imco. paro-

CINEMA »PIAL_
HÕJ E Grandioso eexcel.eute programma HOJ E

LEÕES. A* SOLTA"
durante nma soii*'! Tudo as escuras I
plio dc horror e aogoslia 1... ¦

Scnsacioiialissinio <* grande drama dr
serio dos grandes Iiiius ailislicos do
GAUMONT, com 1.8U0 niclros eni Ucr
parles.'—12 Kéras sollas num cáslcll.u

Cmocionalllc I AlichaUiior I Um Iriiim-

— Magi-lral.
cdniinovciili»

c impiesMii-
nau c dr.iiua

O ASSOCIADO
moderno'oom 2.001)í melros em uiiatiii parles,-.-sondo um prólogo n Ires aclo,
Úrilliatilú o soberba pci;a dc I.E FILM DART. O maior assombro dc arle mo'
dorna. ,

Conio e*fli'a na niaiiacc :

BIGODINHO CANDIDATO A DEPUTADO
Desujiila.iio scena cômica pelo applandiilu imperador do liso — MR. BRINCC.

Áiiiaiihi — A DEUSA Dl) CINKMA (uu ...Ma Frissti dus Leões., sonsacio-
uai e grandioso drama colorido — O drama 0 CANTO DO CYSNF., Ires
parles, 1.900 melros.

Oiiinla leira -A fascioadora, formosa e adoravc,
actri/. I..YUA RORF.LI.I na celebre peca A MUL.HBR
NU'A. A seguir—OTHELÒ—Grande tragodiaoeslin-
kespeare. \ (.CU) fOD

_m______m__m__mtmsimm»a^^

mmúmmu ¦ in n'ü/a Páscíioal Setrreto
Direcção JOSR' LOUREIRO

íoiiijiiinhia Dranialici Corlagiicxa

GSTRcA Quirt-i-fer, 
*29 

de Julho ESTRÉA
DESTA. COMPANHIA

que chegará a eát:i Capital 11o dia 28 do correnle
a bord > dõ Áròg.on

Prioícira rcpicsciilação do hilariuiie ..vauilevillc» em 3 aclos

CASTA FLORA
A SEGUIR — Serã representada ii pei).i historie i portugueza, quc constituiu

j-maior succnso tliealrul da epuca pissada, no THEATRO DA IIEPLMII.ICA?
¦¦in Lisliia;

ALJUBARROTA
ELENCO COM POSTO 0US PÍIIXCIPAES ARTISTAS DO THEATRO DA

REPUBLICA ¦

ACTRIZES: Euiili.i <i'0livcíi-.i, íudllli de Mello, Barbara Volkarl, I.nz
Vcliuso, l.ibauiá Costa, Jtilich do Vasocellot o Paz ROdrig*iiei. ACTORES; Carlos
dOlivcir.', Pinlo Costa, Ripliicl Slarí|ues Anloniò Sarmciil', Tlieodoro Saulin,
Thomaz Vieira, Aiilonio Custa, .Mniu-I Pi ia. Mnuiel Yillas c Aiilonio Mallieiro.

RKPEÍ1T0 .10 : «Casta Elor.i, Aijnaarr.ta (psra hisraricJ iic grande mic-
cc.sui. Raia a, Viule Diis á Som'ira, Liiiarcli: \'jrgá:n Louca, 0< Tres Anà-
IJiibtísti-i; 0 Verdadeiro Amor, A Tomada de Bei* np-luani, Sul:-iirel'cilo, Prime
rose, Miri|tioi de Villemcr, O L>d ão, Tlmlidorò & C, 0 A-sailu, Uma llella
Ate itiiru», clc.

(A 42.fePREÇOS DO COSTUME

EMPREZA PASCHOAL SEGRETO
KCOJJB3 DOMINGO 12 DE JULHO DE 1914 <*&Bf> KfLOJBD

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia Dramática João Caetano —

Diiccçãu do aclor Eduardo Perciru
— Regência do maestro Costa Jttnio,-

HOJE 5 HOJE
A's 71|2e9 1|2danoite

« lísPECTACULOS

O maior suecesso da
actual idade!...

NO CINEMA THEATRO S. JOSB'
Companhia Narioniil fundaua em 1 de Juho de lwll

F.m malintc ás II 12 horas  A's 19, ás '20 3/4 e ás 531/2 horas
78', "9". 80* e 8i* repreieiitáçScs da cugraçiidissinia revista de maior suecesso até ao presente, de Alvarenga Fonseca

Armando Oliveira, musica do maestro Costa Juuiorí*" CHUA!
Alíreilo Silvn, como sempre, impagável de graça no lloiuão. o vigilante1) concertante — ÍRtjlixxo ao 3\*íCa.i» !

Pepa Delgado, na JOGATINA ; Estlier, elegantíssima, NA MEDICINA; Laura Godinho, na POLICIA SANITÁRIA.
—AS TRES ZONAS I — A ZONA LAPA. Turrei defendo com bravii.-a o veterinário André—Nova dansa—O GIL0' BEL-
LiSSI.MO ; Dins deslumbrantes npullicoses - ROBERTO R0LDAN, em seu novo repor-torio de modinhas populares.
O DUETTO DOS BEIJOS por BELMIRA e ASDRUBAL •

O joven tenor VluüNiLi CELESTINO cantará bellissima canção.
Amanhã e iodas as noites CHUA'1 A seguir— Vèr e crer, revista.

NOTA—Pará attender á gentileza do publico que freqüenta os especlaculos desta Empreu, serão distribuídas ao
publico, entradas gratuitas para o Cinema Maison MuóVriie, nas seguintes condições :

Os cxpecladores que comprarem camarotes 011 frisas, tem direito a 4 èniradas ; e os que obtiverem distinttas ou
pollrmias. a mm eiltrails de 1* classe ; «inno entradas de-tas dão direüo a um camarote do referido cinema. (B 38 982

IO Bobo lj
Piolagouista. OLYMPIO NOGUEIRA

Musica lindíssima !
PREÇOS — Camarotes de 1' e frisa,

10$; camarotes de 2', 6$; logar dis-
lindo, 3S ;. poltronas, 2$ ; cadeiras,
1J500; galerias, 1), entrada, SOO réis

. (B. 38.983

THEATRO APOLLO p ^ ü
rocoâò José Loureiro

Companhia Adelinn Alwmclies e Azevedo
HOJE <$> DOUS ESPECTACULOS # BaO-dTS

A^a Il*i da laidc A's O >la noile

MEI BEBÊ GiUTO § LISBOA
CJJHÇBES PORTUGUEZA

OLTiMA MITINRE D.\ COMPANHIA
Amaiilifi — Beneficio tltí Luiz Soares o Alvo**

Martins
Ouai-la-rcíia, 15 — Recita do ncíòr Saci'aaii<n(«».
Qnlnla-rcirn, l« — Festa arlislica do actri/ Aura

Aliranclies.
a)mf Sexta-feira, 17 •— Ia reiircsenlnçâo da pei;*

de grande suecesso

OS 3 ANABAPTISTAS
¦Jfjr*. B1IEVEM! Estréa da Coiiiiinnliia doi

1'licalro Apollo de Lisboa. |mm^mmmmBmmmmmmmBmmmm[ti!s'J'.ii 1Ò

THEATRO MUNICIPAL
'^Hicessionario: WALTLIt MOCr.lll-Tcmporada official de I914-C0MPA.MIIA

DRAJ1ATIÇA KHANCEZA

MR- ANDRÉ BRULÉ
HOJE '^'s 2 horas fia tarde fZOvffi

lltima mallnée «Ia Comp7.nhlt»

LA Dl.il oiimu 11um

THEATKO KEOHKIU LAII>KLZA THFAT11AL
Directâo - JÒStó' LOURKIHO

Grande companhia de operetas TA VEIRA» da qual faz parte a 1" actriz-cantora portugueza
Judioe da Costa

— 2 espectaculos 2 --•
Matinée ás 2 horas e soirée as 81\2

A opereta em tres actos, musica do RÒDOLF NELSON

Comedie e.i 3 actos dc Mrs. Fran; Fonson el Fcinand Wilclielcr

MR. ANDRÉ BUliLÉ, joneia Io rôlc dc Andiú Dciidder, .Mllc. SCZAN.VE
MIKHIS jouera lc role Ue Claitc Fiíooi-, Mr. Jlamy jouera le rolo de
Aiuelin; Jil*. Gallet jouera lc role de Dcriddir; Mr. Lucieo Biiilé jooera le
fole de Autoiué.

Distribution

Heuiy Ameliii, Mi*. Poilel; U i clieiil, Mr. Coste; Uu en«casseur, Mr. Deyicns
Ume. Deriilder, Mine. Ilenrietlo Moic:; Mme. Dumout, Mme. Alcinc-Lühlanc ;
iucette Deridilci-, Mllc. Marti.cz; Mme. Cçrmainc Dumout, Mme. Oliamheital;
ia Bonoe, Mme. Amblard. 

AMANHA - Ocipedidi da omp.iunlj—Fesln ai-.i-iicj dc MO. A.NDftE'
•RVLi-:'. -ARSENE LUPIX.

AVISO—0$ biiliele-i lioje serio vendi los na bilhiVcria do tlieatro da-- 10
«aras nm diante. <A 4-134

SDÁ MAGESTADE DIVERTE-SE
^¦¦¦¦et>M*>«>»e>*>i<»»e>»«»Mee*B*>"4*»M"*w^>»»»MM*M*w«M«»«

TOMAM PAUTg OS 1
Peça de grande movimentação e cons-

tante alegria dansado por 14 figuras

THEATRO MUNIGIPAL

o-rr^viv-r
3 Horas de constante gargalhadas ! - Amanhã SUA MAGESTAD*. DIVERTE-SE

A seguir — .1 Ciran llaquextt «le Oer«Í»lèm opereta burlesca em 3 actos
íB 39.010

Concessionário: — W. MOCCHI — Temporada utflclnl «le 11114—Sol
¦ fl«.caltaa<*ao ém Prefeitura «Io Dlmtrlcto Federal

BRANDE COMPANHIA LUU ITALIANA /
io Thealro Comlaail, de Roma. Direcção gerftl: lüaiata Carelll 

j

Estréa 16 d6 JultlO Estréa|
REPBmoniO P.VHA 12 I1ÉG1TAS DB ASSIGNATURA \

Parlai» (Mancagnl), Faaclalla dei "iVeal (Puoçinl). Giiaraay (Cm
Gomes). Tauliaoner (Wagner ). Paralfnl (WaBnor).Uaue- )
note» (Méyorbear). Barblere dl Mvlitlla (RouUil), Hlçolet.
Ia (Verdl), MIbbob (Thomas), Mnnon (Massenet), Fanat •

t (Qounod), Favorita (Donlzotti). /
Aeha-se aberta na caaa Arlbnr \»|iol.i... AVENIDA CIJNTIIAÍ

HS, a aaaltraatnra para » réeltaa. da temnorada l.yrlca aos sosulit
tes preço» T-
Frlana -e eamnrolra de 1*  •• * 

____\-Cmmlm de *¦ 2JSSK
1'oltraaaa S1H5L
Balcoea, oatraa «laa T}J£*_?
Baleaea. ootra» fllaa ••• _«_"

O pacamrala daa aaalcaatiiraa aer» feito ao acto da laaeripffo.

As recita» de assignatura lerao lograr nos «lias «lo aesunia»
feira «oarta, razta e aabkado. A aaaitcaatura # saraatldn (tela
elaaaala XIII da eaatracto eoaa a Prefeitura da lllatrlelo l*e-
deral.

Avião — Ha-ca-ae aoa Sr». aakiKaaatea ane niar.*nra«i «<«a-
lldadea o favor de retlrareaa acua bilhelea. por ter a emprrea dr* ea- . -
cerrai- a aaalKuatnra ao dla 14. da * boraa d» far^e. Imywraga- -
v-lfaewte. t*- <-l3*

*$¦*** -ii-7'ii


