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ANNO XXXII RIO DE JANEIRO *U TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922 N. 152

EXPEDIENTE
«JORNAL 00 BRASIL"

> vi.i.i.in llio Uranvo ua. UU „ 112
ItmlucuAu — Tol. 70 Central.
Administração — Tol. 17SH C

Elld. tolenraptiico — JuUEUAtill.

ASÜiOiíiATUilAÜ
Uraail :

Aniiu ............  4ÜS00O
Vjiii.juiio ....ix....r üòfllUO

Exterior :
Anno  lüuíutü)
A dsatunatura pôde começai

«in .1 ,.,..|.iei data, maa toruiliiurft
im Marco. Junho, Setembro o

..juzumtiro.

VÜ1N1JA AVULSA
JJliia ni mu :

luu riSla, atrazado ZO) rúla
^OJWilltív;, LiiUjab O llUi Ul ¦..':¦. -tulría J .

üiiü role. ai.ruzauo -uu rela.

,. A LUGA-SIS uma bua arnimadtsi-** ro, oom pratica dt» pouaCLo, o
uma Uoa cozinheira ou lavauolráj
uo laruo do Machado "7, tci, UU,
Uelru-Mar. (C. 1O01

\ aitUMAXiEiu.v — Vamiiiu.ro--"Asldouto em Nlcllioroy nrociwade uma arrumadolra Habilitada,
exlso-sc attOHtndu do condueta:
liaiy tratar com o Sr. -Motta, ftrua Primeiro ilo Marco 103. sob.

____(!)'.' 23.2111

EPHBMEIUDE

1 UUUMADEIItA
xA tiue durma, om

A RRUMADEIRA — rrcjilõa-iiã;X-*- A rua Condo do Bomfim 17Ü.
Offjiii .817

A LUGA-íái-; com pratica™ ãrru-
fA. madeira cjlranaeir», do con-llança u cum referencias, 70$ a80$; a General Câmara 333, lul.
59£Í2_Í7Ü: (F. 23.130

A ltllÚMADEIUA, nlugu-au "ümã
fA. senhora estrangeira, paraarruinar iiuarlos om pensüo; árua General Podia 173, casinha

(J1.. 23.182
Preclsa-so 1nia tsiii casa; ordenado.of; a rua Corre,, Dutra 43.

—: ___. (P. 23.303
A íuiu.M auEra Droolsa-se '¦ A

11S' dia oli.. i. ?!Í3?"arul Dloiiyaió,. 'H/-V6-Í
lit. aia do (luntarios. Paga-se 7u$tioii.

A ECOA.SE uma raocaipara. ar.
fA- rumadelra ou copelra e cozi-
S' °,",W_ÍK "• ">a Or. Cirino
ttffi 

'' Ck""Jc *Nova; al"K">':
ft preanmr dano i 1 h. IS im, i '_i!_}__________ (0.-16316

i A '/UGAM-SE copeiras, aiTiimn-'
Ju- -*-*-aoira<í. etc, para ponsfto aoaaa do iamilia, teleph .Centrai-

| ¦jliii, unlca «igeuoia nuo rumlicenciada e que cobra do

TBRÇA-FElitA —
•mie o b *I7" do 6» moz.

O sol Uttfico ws ti !is. 115 ini. J ou-
-ulta-se-as 17 Us. lü ms. .

A lua iiúhCb An ti lia. -7 ms.; oo-
'.iilLQ-iiU Üu UO hi. X in. — 2" dia da

¦pUECISA-SH do uma ama «oc-
•*• cn; ft rua Vlscondo ilu Itauna
n. 301. CH. 2'i.-Ilill

1JKECISA-SE 
do uma mocinha

¦ do ll a lli annost paru norví-
uos lovca do uni rasai; A ruu Dr.
¦Snttamliio 70. Qs*. 2!i,S.",3

pitECISA-SE do uma criada; 
"de

•*• boiis rotôronclas, para arrumar
cusa, pôr mapa* passar tt forro o
dormir no aluguel; ordonado lü? ;i
r.Ot; ft rua Barfto du Itamliy 42,
Uotuíoijo, tolepiiono uio. Sul.

 (IJ. 20.-121

"PUEOiaA-SH
'* ra ücrvicoa

pKECISA-SE do uma boa em-¦*¦ pregada pura casal som filhos;
ft rua Jorge Riulgu U2. (B. 26.439

pRECISA-SE du uma boa em-
•V prosada; A r. Proicesor Ga-
blzo 1.9. (B. 21.572

1>RECISA-SE 
do uma empre-

- ga da de mola edado. pnra
Horvlços loves o quo filrva tíc da-
ma de companhia, om ca«a do
uma senhora viuva; A r. Álvaro
Ramos D, casa VII*, om Botafo-
go. Exlgem-üo reierenclas.

(E. 21.0ÜS

uma iiiocliilia'ptt- t'pitHClSA-ülS umo. boa ajudan-
. loves üe. euAu ,do J- <o...pai_;a-Bo tüni; ft rua liarãouinu riiin.liit poiiuoiiu, nuo ao Uiz u.> Ouarntlba I3ü a. (P 2'i íotl

«ucirodo 03 A. ailacHuelo.. .._. t^t^tssT^i^lto^^itl
li. Clhrlutdv&O. oi, 22.0'J'l(O 14003

IJJtiiUitiA-Si.; uniu ineiiiiilnu pa- - ,Tif_2,,._._ ífü—_-—' „ ¦- ¦-I- ra ama necoa ou do uma cria- lj '.J,LJJL, amimudulru u co-
da paru. todo v sorvlflo;:A roa Itj-n.^i, &:.,Jui c?,"ta ^,U8lua ••'•'•
dos Uoiiuelros 25 CuluniUy. £- fci^^"0 à r"a io Itezellde.

___ç_j_f_i
pnjiCISA-SE uma empregada¦•- para todoa OB «ervli;ou mu-
nos coainhar o lava-r, pura casn
do pequena família; ft rua Pe-
reira de Almeida 21, Mattoao.

(.0 2U-I8»

pilEClKA-SE de uma arrumadel-
J- ra o copelra, para casa dts pc-
qu<ina família; á, rua Ua:4 J^aran-
loirau SO; ]iai;a-«o íiOSUOO. (B3051.ii

JDKGaiSA-SlJ 
do uma emprcíca-

du paru, onrvlço domcetico; A

piUíClSA-fíÉ COíTnhell-u; a ixia'¦ Coronel rigucira __áu 
'iicllu

pi! !'.C1HA-813
:.X UUu uurilitt
fios íeves *;

(P,_22_._lí'l
uma • omprétfuüa,
tira paru servi-

bordar; ú. rua ilen-to
(If. 23.1ÜS

plthClSA-SB du umu.. omprcijwla•*- para todoa os sarvltíós; í, rua
21 do Halo 218, ustacto do Hla-
uhu; :o. <Ç.._23.2-13

pHliCISA-SB .iu uma empregada¦*e para um casal; A rua Flguol-
rouo j.ii Jloycr, (1?. 23.^39

'PRECISA-St!
X iua Dr. .Maia

urna
Lacerda

(B.
07

? ????**>>.j^4'.:«:<<. ?•;••:<•:<•:¦ .:.^^.í.T":-.>*.K.<»j"}>>*>x«;<*«:<.>*'j..i'':..:«»

ks 1-1 hs. 45 ma*
O diu ¦ ilecro3Cb dô 4 minuto*

[iraiUfíii
run ilii Alfândega 301. (E. 2WÍ2

õriõdã'T~£ pr.t.Cl&A-SE du uma. emprugada'"¦''•. J- para lavar o passar; íl rua
fjanuhico Kuganlo 03. ___([!,. 23.227
T>i;ECiyA-HK do uma inbça para
ri ajudar ejn servidos domésticos
«'quu nílo durma no aluguel; pra.;u
da. Itepubllca'231,-aobrudo. (l''232al

&& do uma pofiuena
_ lií üunoti; A v, Krei

Caneca 4011, prefere-so branca.
(li. 2,1.Mia

pRfcXJISA-fíE de uma oopelra o
¦*- arrumadeira para caea de £a-
ínlllu, ft, travesst ti. Viccntu da
i*uula 11, Haddock Lobo.

 ÍO. 15.163

itiUüOlbArtd
A- du 12 a 1

'['ungriA <Jro^L'(íncio; 8S. Zoiv *
9 coaipouhuiros, mm. ; ?inÃf-° para ° eeutro da cidado

nulenilsrio Julliiuoi 14 do Juulio ds ' "iUUO; pagamento feito sô depois1.982; Oaleiiiluri.j Hriolita: 1 do Ta-' i c,Ufc *¦ emprogada Í6r.
.ipy de 5682: Calendário Mniillmauo: (A. 23.S30

! dn Zücad.i do 13-lü; Oniondnrlo Co- A LUOA-SE uma mõãTl^rtTTiT^T,lila: 20 do ll.livno do 1039; Coloa- ¦&¦ -,__. na-, nnnetT-, "onuiílJ,0-_
fnrio Oblna-t 2 do VII mer. ,1o 00 do [ n, ü? iSaJJ_«V£l?a-0_JJT',\M'.!• cycio; Oniondnrlo l'„fItivia|,.: W , tunipi^o! n« 00 S ' (ErdmsiIo Cario.i Maisiio do 13-1; Salailiiw; . fiu- /Txi~ái,~r ,' ~"' - -
,'íoardo. A ,n„;,^ R . mPtír,t!i e. 2 arru.

I8!ííí ~ Tim Txindroí a Coude/^ii".i iVberdèen iasuiíurti o congresw) -dns
tonhõras.

190» — Aísaaslnalo eni Stwkliolrao,
Sueclii, di Governador d;i Pinkndin,
U«jor Gonorítl JíuckiDann, membro da•umitiva do Tznr Nicoláo Lt, \,_r umj-idlvidiio (juo *<j fuicida.

AVISOS

UOA BJBASjlUBIEA oüntea
K rUBUHUULüSE — Asslsten-
ua domiciliaria gratuita. Xel.
Villa li,'/.. Avenida tfoOro Ivo•>. .«38, das ll àa .15 noran.

(C 22231

Correio — Eala repartição ex-¦pedirá hojo maíae peloa seguiotis pa-
mytoa:"Maatilía", imrn Santos o llio da
Çralu; "AIIju", para Batíta, líecifo Da*
kar, Lisboa, Víko a Uordóos: "SÍriu",
j<ura Sftutoü o maí,i portos do Sul «
.líoiituvidíio; "Valdivia", pnra Santo*

« Jtfo díi Priíta.
Auinnlili: Or.inin", para Dali!». Ka-

ciíc, Lad Fáhhãsi l.Wboa, Jj()iir»cs,
Vig;o, Cliorburgu, Snutlinmptoa t
jlrastorii.iiu; "ttaitulm", pura S. &»•
bastifio. Snnto«, Pàr^nojrulV, Uujaliy,
Klnriniiopolis, Imbilubu o ltlo Gruu.io.

— ,-„,- !ln,a «ecca; rua 7uu Setembro 235, Fon. C. -ÜO".

A LUGA -ííe utjia. ,boã. oopelra- õxa- arrumadeira branca, brasileira.¦¦ todoa os empregados doméstico^,ou. conduota: A rua. do Ouvidor
Phone 820. Norte. (A 28910

do

\ '-.CIA-SE uma moca portu-"•suesa. para „ arrunfadcira; ámio..Dr. Barbosa da Silva -10, es-
..'¦ÍSSTÍ-Tl? Itlachuelo. (E. 22.032

A LUG-aM-siü uma anumãdêirã
r. ,}£:" "'VI"1 copelra por «o?o uma corinhelra do trivial; trn.tar ll rua Marechal Floriano 27,iiobriid. ; phono 0,0-19, das S eniJla'»t''' fA. 28.«n,

A LUOAM-SE uma ama secca o-<-»-uintt cjpc-iro 0. arrumadolra; 1ma .Marechal l''loriano Pulxotoa. 2-7, phono Norto 0.310.
(A. SS.S-iS

ALüOAM-SE optima« arruma-¦"-•-dolras e copeivoti. ,Lmn« seccaso tod, „ pessoal dnmeuticii; A ruados Invalido» 70, oojja ila« plaoMvormclliaíi. Sr. Pope; tol. Cen-
-"'»' 2.2S3.  (E. 22..1S1
/CRIADA 6u ama socoa — PreTa-j clsa-«o para servicus levos-.1 ruu Mala Lacerda 03. '

(F 22H3-1
rilUADA — PreclstC-se .l.om or-J duniulo; nao coKlnlia nem en-
goinina; a, rua Visconde ilu ltnnia-
nity 63, Maracanã, -jin S. Fran-cisco Aavler.  (_s, me_.g
rtOPPEIUA Cuaal sem filhos

&m ciiaa pgquemi, precisa ilei.oijolro, ajudando „. coáinha o'ou-tros pequenos serviços, dfi-se 10$
roupa lavada; iiiilltípoiisnvcl'lioas'
re-türehotes; proffsrc-íie portu-
etteaa ou Itlllnna; d r. Orienti-n- W. (d: lô.liTl

Policia Militar - Serviço par»hojo: Superior ilo dlo, Oapltlio Coita;
offlflial do dia ao .Quartel Gonarol, 2a
T&nento Orlando; medico do dia,* 1."
rsnenlo Dr. Saraiva; .módico ilu prom-
litiiltto. 2" ToniMito Dr. Licinio; pliar-iiincoulico ilo ilia, Climaco; in>íiia ,1»
lia, K.ocadenlico Toícauo; dentista de
iliu, :1o Tenente Clodomir; au.tiliar do |..ffioial do dio uo Quarto! Ooncral,
fi.irgcnto Albortc. Rmiilo: 1» Tenente
Saint Cluir. Promptiililo: uo Quartel-ücnoral, 2» 'fonnntn Kaul; pormonou-fo, 3» Tonouli- Manfrcdo o nu voei-
monto d" oiivallnria. 2" TÔttehl» Esco-l.ar. Guordiia: nn Moeda, 2o Tenente
líodolpho o uo Th&íouro, 2° T-eriente
'.'unha. Dia ao*, corvoa: nu lu balu-!.l,,í°',,-1° 

T.en'.n«t(! «"""'""•"l J« ,-N nOPEIIlÃ e armnuulelra, precíIwtilhSo, Oapilfio Dantas; uo .l» ba- i \_/ --
l-iitalliilo, Copltofl Doutas; no 1" lm-
talliflo.' Oopiluo Tíidró; no 5" batalhSo,'Japitfio Corneiro; no rôgiüneuto do ca-.aliaria, Capitão Tliemintoote o noflorpo ilu Sorviros Auxlliiirca, -« Ta'
Tionto Pores. Mu^ica ile promptidão:.Ia* 6 (tr. 10 horns, a fanfm-ra do reji-
mento d. o-avallari» « de.ifa liova 5/i
10, n banda ilo 5» batnlliüo. Uniforme
1° (kaki). ,"serviço 

dõmestioõ"

CRIADA — .ProCHia-se~dó uma1J paro rodo à «orvl^o om casa.In pequena família qu'e durmauo alURucl; tratar ii rua da Ui-pa
ii. .>¦'!, HOhvxidii,  {[p t 2 ;i. ,t:! 1!
(^ K1A1JAS do todas as classesTv-/venham urgonto na Indlcailora-
A rua Senhor dos Passos 100.

(A. 2S.S3G

AMAS DE LEITE

A LUGA-SD uma ama de leite,xa carinhosa o sadia, com ioito del mezes. com cmmo do sangue outteslado medl-o; & ruá AlziraUrandílo 9, Tijuca, tel. Villa 2.009.
(E ,_21,6-12

,V LÜGA-SE1 unia ama de leite.xa portufiieía, sum filliq o muito
saudável; A rua Qeãoral"Polydoro
n. ii, ijüiafogo. (g, .ia.i:.;i'ÕKEC1SA-SE 

dc uma boa ama dõ
leite, sadia a assolada, para ' run

amamentar uniu. monlna ilo -1 mo-
xes: á rua Torres Homem n. 110,
«asa. 4, Vllla Isabal, proxlmo ao Bou-
lüvard. (G. 15.202

sa-su para ijaso. de familiu. deliataniento; paga-se bem; â, rua
Condo .de Bomtlm SS( fE. .IT,.._
TMiNA .io casa, para" caia . dé-'-'pessoa sô, educado e comcrianças c_rcaclil:i9. preclsa-so dòunia senhorn ainda moca o sfirla;-n ormaçOcs por curta. ;iara o er-• rlptorio dento tornai ao SrJíaymundo. cp;t 22.íiiÒ
j7JMl'rtÍ5GAtiA pira -todo o ser-

viço de uma senhora sft. pve-

Publicamos hojo o 112o coupon da !)« Serie. Estes
coupons doverno sói" collnilos no correspondente Muppn de Ju-
uim (n. O azul), que se índia â venda. i

Turabciii parn cates Mnjipns destinamos prêmios de valor
o utilidade pratica.

Figura om primolro logar como de costumo u "Casa do
Ipanema", identleu its que já distribuímos nos precedentes
sorteios, e quo oslú sendo construitla na quadra 42 etn lognr
destinado n grundo vnlofisação, quer [lelu proximidade do fn.
turo Parque Atlântico, quer polu iiiinuiiciniln mudança parn as
suas proximidades ila pista do Jockey Club.

Além desso premio distribuiremos elegante mobiliário,
um outro magnífico "piano allemão" tle grande formato da
marca Hedke do Berlim, Imlsiis de priltii, estojo.-, clegnnlcs, parn
unhas e para costtjras, "iippurelhos de mesas o crystaes, esto.
jos de priíta, turnos o vestidos" elegantemente confeccionados
na Casa "Azniiior" e na "Urasilcira", e muitos outros objeclos
cuja lista publicaremos logo que estiver completa.

líntre esses continuarão a figurar os relógios chronomc-
tros marca "Ijovis"' de ouro, pralji o nlrltel, quo tão [mm nco.
Ihlniento estão tendo neste mercado e que so acham expostos
nas casas seguintes:

A. Medeiros, á rua lírguayana n. 70.
.1. Mi Ferreira, á run Gonçalves Dias u. 45,
Iiiiiz (lirardim, ií rim da Quitanda n. ISO.
liarbosa Aí Mello, tí rua Buenos Aires n. 15d.
Joalherln "O Diadema", a rua Urngutiyana n. 124.
Jollierin "Itio üranco", á Avenida Hlo llranco n. 150.".loallioiia Gobilu", á praça Tiradentes n. 85."Cúsri Roberto", á rua Primeiro do Março n. 48."Joallieria Valiiitim", á ruu Gonçalves Dias n. 87.

pitECISA-SE de uma criada-1- para todo serviço üc um casai
«em fllhoa; A rua Senhor tlt-
-MattoMliihos 79, (B. 20.70.
PWEUIaA-SE de

¦*• da, para todo
belfioi 7S, casa 2

uma uuprct£it*
serviço; á rua
Botafogo.

tll. 20.700
tu* uma emprega-

para todo serviço menos
ílavur u cozinhar; A rua da .Lapa¦n.. II», sobrado, paga-se bem.

(B. 20.770
ru

pBlUlfcSÃ-SSx- da para ti
lavar e cozinh
ti.. 13, sobrad
ji. (li. 21, .1
ÍTJHEC1SA-SE de criado, pa

p-*- casa de lumilla; á rua Sun•Christlna 103, tíanta Thereza.'.
. CB. 20.774

. [JKECISA-SE.¦*• da, para
do uma emprega-

jrvlQOS levcü; á rua
Bonndor Dantas, 10. m. 2G.80S

j ilJfKiiJCItíA-aiJ uc uma eaipr
, l- du

_ liga-
aa para ajudar a. todo o servi-

ÇO dd uir.a oasa de pensão, pre-
.ícre-üíj i\ue durma fura; á rua
[Acro in;, sobrado. (B. 20.sio
ípüECISA-SE 2 copeiras u 2 ar-
A- rumadeiras, ordenado 00$; A
jua làete de rfetembro 2ÍÍ5, sobra-
BÓ. (F. 22.170

"IJUECISA-SE ãe uma. bo* em-x- pregaila para o servli;o do iim
«tsal «om ÍIUioü; 4 rua dos Invai
llao»-3.18, w^railo;,,,, (ia. _.-iti:i&'pUBClBÃ-HS .Ju uma bua oopui-¦•- ra arrumadeira o 1 boa,' coal-nlieiru; A ruu. Marquez do Banu-
culiy n. 102. (E., 2!.!illi

adição de hoje--2§ paginas
pEEGIBA-BE ü-j uma tiiapregada

-'- moca l>awi «trviooi du cobü dc
fíimilia; A rua. ScíiüíIot JSuz^l/jo
113|116: tratar nx loja ilo tni-smo
numoro. n-i. siiiiij

FlKCÍfíA-SK 
dó uma pqcjuena

üe 10 a 1~ annos ' pOtit aor dc
c6r; A rua du, AitondcKa 211.

ÍO. 15.128
íjA-íáE de urna criada pa-

ia cat-a com tre* jnianúon; bom
ordenado; A rua Ü'i tio MaLo Vii,
Sampaio.  (O. 10113

pltEÇflSA-SE de uma empregada
¦*• para ajudan tu du cozinha; A
rua H, Eelpoido 35, pcnslo,tB. mn

0

***»??***&.&•>., -•¦• ¦'.•¦'fUb'.»:

13itE£lSA-3E de uma empregada
liara passar roupa, uue vAo

durma no aluguei, para cAía de
família de respeito. Travessa 0.
Marciana, Bl, Botaííigo,

«3 13186
1JKECIHA-SÊ uma menina de ÍS

X a 15 annos para «ervíços levea
do um casal francez;. apresente-
se com a mão ou pae; íi rua do
Lajaí '.'¦!. auo, '•V' 22030

>• •PôlS
"?£?"• " . .••;•.;. •;.?.*_..>,*<,;

| Ler hc.'T :1 0 caso das cartas
Sensacionaes declarações de

Jacintho Guimarães
500 contos der-vi dos do

Thesouro de Minas

s

íj-itEUlSA-SE
Vy. 1 lavadoira; 4 rua Sete de tí
-tembro 236
TjitEcTsÃ-s:

2 umas aeceus
Se

soürado, (P, 3.170

Pedimos o obsoquli»
teio ilo iloniinço passado,

A entrega (-. feita
llilll illllll.llll'.

aos concurrentes favorecidos no sor-
ile virem receber Os prêmios a que

tias O íis 11 e das IR As 17 horas,

do uma pequena
13 a ID annos, para serviços

lovu-i--; pro£ere-s6 portugueza; á rua
Condu do Eomtim 403, tel. Villa,
USO. CF, 23.170

ÍJ11ECISA-SE 
de uma ama secca

u mal» serviços leves de II a
10 annos. itua Moreira, 84 casa .7
iOngeiiün de Dentro. tC! Iõ21»
ÍJUECISA-SE du uma criada pa-
X ra t'ído serviço, inuiioti coai-
nhar. Avenida Meni dc- Si. üseo".

i.G 1021,11

PKBCISA-SB de uma criada pa-
¦1^ ra o sorvido de um casai, e
uma ama secca para loin»r conta
de uma criança, para tratar. Itua
do Uiachuelo. 186, Armazém.

(G 15249
empregada

;o; á rua dos
(G 1S252

PBECISA-SE uma
X para todo o servi
Inválidos S0, sob.

njKECl
J- dia I" de Julho

copelra para o
rua Santa

CE. 23.1.05

Oh portadores de entradas para o Cine
seiilal-iis alií o dia U7 ilo cor rente.

Falais deverão apre.

PRECISA
.dt!ra; A,

r.í:'J,t:l

As casas seguintes se encarregam do vender a sons freguo.
zes os mappas do mez de Junho ao mesmo preço de 2$OUO."A Elite Citi'ioea:', Avenida -Mem do Sá n. 1MÍ8, ínhriea (To
roupas pnra corpo, cama o mesa,

- A-Oasa "Pellce", de aniiarlnlio e ponto á jour, á nia Barão
de Mesquita u. KOti.

A "Casa São João", dc blseoutos, honboiis, chá, pão, etc.,
á rua S. João ilaptisia n. 55.

i\ ttr*, tt ,x , ., i , . ,, j ilueta an;tn';;i'iíiA "Casa Guttenborg", papelaria, lypograplila, livraria c ía- | x.nhn n, tn.
lírica de carimbos, ii rim Senador Huzebiò ri. 8!I.

IA-SE
1 de *

| A-lexaüdrlna 1.

j l./KKcltiA-íSJá dc uma copeira e
y-x- arrumadeira, branca ou parda;
| A. rua S. Lulü'Gonzaga 14ò, São
í^-hri-^tovão. {i^, :>___;.20G

uma arruma-
A rua Alzira
(B.;2fl.83q¦'0 dü uma. arruma-

rua Joaquim Silva S5.
 11!. 2II.S20

[RKEClSArSEl do
*A deira « copelra;

randfio n. .43,

!A-SB do uma arruma-
i paxá pensilo, â ma- Buíit-»"

io .Ia .Macedo n. Oil. (li. 2l!.g:i5
)KKCISA-SH do uma arruma-' iní, que lave e liasse, do cón-

rua Haddock
tB'. 2C.S3.3

piíECISA-üE d„ uma empregada
J- para pequena família; á rua
S. Mttrti_nho_"2i_ca8a_ 1. tE. 23013
IJUECISA-SE de lima piniuena

J- empregada' para casa de pe-
quena família: A rua Joaquim
Jlurtlniio. 87, Santa Thereza.

PRECItíA-SE 
de uma cri:

ra todo. o eervico; A r.
Barreto 104. Botafogo. (O

pllEClSA SE de uma.
** K'nda par«t os Borvieos
peavicna. familia; ordünai
fi. r. Gonçalves Diae 51, 3"

ORECISA-SE
J- flòccaj á r.

da pa-
Atenua
_15.2_5_5
:-Iiipr'3-
e urna
o 50»;
andar,

ama
Bym-

Achando-so esgotada a edição do dia 18, publicamos nova-
meiile na próxima qülritii-felra o coupon n. 7, pnra os, leitores
quo não o podernm ndqiiirii'.

Coupon n. lví dc Junho.

ORhlCISA-SE dc uma arrmnii-'- delra e copelra pnra .aíia da
um oasal; A- rua S. Euiz n. Sil.

(11. 26.854

cisa do uma
casa X.

rua Riachuelo
(E. 22.101

(J}OVEH.\A.\TE _ Sabendo liema-' os serviços domésticos om-prega-se om cnsa aé pessoa nuetenha fllliinhos; cartas por fn-vor no escriptorio .dosto Jormil.
para .11. y,. (g_ _:$'•_,¦_.
,yj'ENlN'A — Em cnsa. de peqiTi"1'-'• na família estrangeira, semtilhos. precisa-se do 11 a 14unnos. do boa Índole, apresentada
pelos pães; fi rua Roal Grandeza
"' ¦¦¦¦»*.•¦ (E._ 2 3.131
JVJ"PSA ,— Ereolsii-eo para peque-J^x. nu_, sorvlsos do um casul; Ado Cattete 1 (B 21914
«")1''1"EH1.'!CE-.SÈ uma arrumaA-t deira ou ama «ecoa po-rtugito.sa clicgadii ha pouco para uma
creança «6; ii rua Francisco Flliioii. HS. praça Seto dc Março.

(B. 211.705
ORECISA-SE ilu uma ama dú loi-*¦ te, sem filho; A rua Alzira
Urandao n. -13; leito de 0 mezes. 

j /^l<ymi!!OB-iáiK. uma-f senhora-'i^líi I V3t portugueza, para pi.nsilo. paralavar nratos( com boas Informa-
üObb; A rua 7 de SoUmliro 203,trata-se das 7 ás " da nolto.

 (F. 23.143

IJREC1SA-SE do uma ama do lei-'¦ to; .'i-i-ua Bamblna 11; accoltu-
ko mesmo com o tlilio; o nreço, o
tltio-se ooínljliinr. ((.!. 15.3-lü

AMAS', 8BiqÕAS~B"_ÕBIÃDAã::

\EEG<V-SI'i uma moça portugue-xa za. para copelra ou arruma-
delra, om casa do família do tra-tamento; A rua das Laranjeiras
n. tll. sobrado. (J_ -_l. 110

V L.i;GA-.i;i.' uma creada dc mela-.-Milndo para ama secca 0u lava-"lelra. informações por, Tolepiiono
sorte I72'i. qs. 2150,'i

l LUGA-SE uma arruinadoira-.-*• para casal sem fillios; tratar
4. rua Cosmo Velho IU2, quarto 12.

fF. 221127
Ã EUGA-SE uma moca para casaXa ae uni casal sem filhos, paru

fjuda-r uos serviços de casa; A rua

riFIfEHECE uma sonhora paraas tomar conta de tjflfia ou ilam.i
do companhia e costureira emoasa ilo família; ft rua General
1'oilru, 2íx. A. (E 21 Dim
/^KI-MíKlOCE-SE umu moca iiiiraA-t arrumadeira dc cosa do fiunllla
ou pcnifio ou par» t*fi lavar om
peni-fío; oi-d.niailí. SOfi; 6 do cOr:

:'i rua Macli.-i.lo Coelho 4<i. u\ 2SKS9

Of.'PEIll!.'CE-SE 
umu liiüi;:.. hratl,

on para arruniiiilc-lra de pensão
clilo oii pnra casn do uma ma-
«lume sú pra todo o ãoi-vico; n&o
dormo no alugue!; ruu do Cattete
2S. 2° andar. (A. 28802

fWTUBRBOE-SE tiniõ. moça pa'-
y/ ra caea do um sonhoi' viuvo,
dormindo fora ou para um casal;

.SanfAnna 11-1, casa 20.' (6 
'ir.07-1 ' íl r"°- Uuannbar» 19, Earniijolms

t rri-~t Si^"—z ~™ — f 11. 2» . 85wECCA-hK unm mosa portugue- -.v „;,,-.,,,;„„ j^ r-
zn. com uma criança, para ()'*!' 

1'->HECE-SE uma moQa ,1o
iiualquer serviço; trata-so fl rua
Ur. Mula Eacorda n. 150, cnsa 3.

ÍG. 1&.0SG

10 annos. pnrn arrumadeira
em casa do tratamento; in"onn.a-
bu na r. Senhor dos 1'nssos 70,
sob. (13. 21.04-1ALÜGA-SlíJ Uma moca estran-xa geira para casa de família de

tratamonto para sorzlr roupa e
meias ou parti ocrvlçso leves; ho- i u" an'a «ecoa, uurn ra«ft do truta

is 7 dn noite: d rua I rnent.

OFFE-IíI!portus1

Mesquita Júnior 15. (P,.' 20.073
A EtJGÃ-SB uma copeira arru"xa madeira portugueza, parai:ii«i estrangeira; A rua Bolívar

"¦ 39. (B. 58.025 !
\ RltUMADEIHA branca, cõmiA pratlca do pensilo necessita-

se; trata-se do meio-dia em dian-te. A rua da l.npa 5S. fB 26503

AMA 
SECCA de 14 a 10 nnnos:

preclsa-so para criança de um

ueza pura arrumadolra
'cca. para f*a>

drt, roferoncifí
condueta: ft Avenida Mem do fil
n. 117, sob., tol. Centra! -117,

(a._ir..D!i_«
DTíEOISA-SE uma nrvriiniiuletra

por 70Í: Umn cor*!".! por t'.0t
e uniu cozinheira nor S0$: tratar
rua Marechal Plnrlanu lJe!xoío
n. 27 (A. 88.845

RÈCÍSA-SÈ uma õriídni na rua
raca da
(G15312

_*_V^Íj!_*_^ti_f_i____pa__F'm V 5MMB?

WJiaWjàfssís^Sá

DR. JOAQUIM ANTÔNIO
FERNANDES DE OLIVEIRA
— Nasceu no llio em IS 12. l.:i-
charelou-sc em sciencias Jur!-
dicas em 3. Paulo, sendo logc
nomeado promotor publico em
Bananal; fol eleito Doputmio
á Assemt»!íii 1'ro'vlnclal de Sin.
Paulo durante tres legUiatu-
ros, atê <iue o Consellielro
Duarte de Azevedo o chamou
para ocnupar o lograr de Io

Promotor Publico d COrte, Ni.n-
«o cargo sallenloii-so pela sua
notável elocuencla judiciaria,

nue llu.- vnleii ser olello Depu-
.tudo Gorai, tamando partomuito actlva na campanha
nela apnrovasiío da lei áurea.
Voltou em 1S89 ã profissio do.iduogtado, sendio elinsiderailo
jurispe-rito de grande su?u-
cidade. Falleceu em 1S07.

•í* *\* *v A» •& <$•? »> *i* i" *> fa *;« _*> *> »> *;«<? ?> *><;< *__* *\

1>riECISA-SH 
de uma mocinha• branca ou parda para t.-imar

conta do unia criança çio 2 unnos.
para oasa de tratamento nn run
IJiiitfiiqy 194. (B. 26S8ÍI
TJHECISA-SE de umn copeira e¦*- com abono do sua conducla; ft.
i-ua Maíliues! de Abrantes n. 219.

__ÇB. ^OjJSO

JDKEC1SA-SE uma mosu para'¦ arruirladc-irii u copolra dc casa
dc pequena familia: ii, rua do Silo
Clemente -115, prefere-se dormiu-
d-s fdra. (G 11304

IjHEl. 
ISA-SE de uma enipregaila• na rua 

"liarão do Coteginc
Vllla Izabel. Qf. -j2Uj2

<0

í"3»:.í'*i_.*^.:..;.<.^.^.:-<,.:..3,.;..'...;..>

pitECISA-SE de uma ama t¦x- ca, do 14 a. 16 unnos. e mservisos leves; A run do Areaicasa 1'; paga-se hem. (A. 2S.
PRECISA-SE de uma ama secea¦*- para menino do tres nnno^;
tratur ú rua Dloiij-si0 Corquc-ira
13-J-í. ]',rSJ dos Eegcs.. fE. ;i<0_':
pKECISA-SE de uma nina r.

ca. branca, para crlanc;i ri,
.ratar á r. Condo de Bom-
$6. ;(M. 21.Ti:'

piUÍClSA-SÉ tle umu anui * õ-•*- ca; íi rua Ituul PompC-u 7. Cu-
paeabana. .(A. 28.7-te-

I DREIGISA-SB. do uma copêíra o
. '¦ arrumadeira lortiigapüa; trata-

;-'• A rua Martins Ferreira n. 25,
iiotafogo.  (B.. 20Í871

pilECISA-SE <íe uma ennelra _J- para todo o serviço de caiai es-•Tíüiíjeiro," menos cozinbar; ilorrno
no aluguel; ganha r.O$000 o bnm'rato; A rua Genontl Silva Telles
"i— '"ís. Aadarahy. . (11. 20.S1S
IJRECISA-SE de uma"empregaila*¦ para todo o serviço1 de uma caaa

eom uma pessoa cotn duaa crian-
.ins, dormindo no aluguel e que dê
l.oas referencias; ft rua S. Jiinufi-
rio 1.75, S. Clirlslovflo, tB^jC^S;,-.

pUECTSA-sÊ do uma empregada*¦ para todo o serviço, menos co-
?:inha.r; á. rua Han ia Christlna 35.
i':itt-ete. (B. 2.312

pilECISA-KE dc uiíia ompre'"'- i>ara serviços domésticos; ú
S. Pedro 27.1. sobrado. (B.
PREOISA-SE unm copelra•«
AT rumadelra que goste fle tre-
iinça e durma no. aluguel; ft rua
Marlse Barros 1SC. po-ga-se 60Í.

(F, :n.íi.í4
ISA-SÊ mocinha para ser.

IQOs (le oas.il s. nt filhos; ft
rua Urugutiy 531. casn TV*. Muda
da Tlfuca. -_JlL-J
"PltECISA-SE uma menina dc* 1!
¦t- a 10 ann-os para ama secca
do uma creança do um anno; fl
rua Marechal Floriano 69. sobra-
<lo. B. 2(i.rS4
T)RÊCISA-SB d.

do uraa
Conde du

fim 230; praça Saenz Pafia.
. -rf.-.- .(A,:2S,856

T)R.KOtSA-tí-íe - d./ n-mit 
'\irlf_da 

-e
-L uma monida para cana de
família; ú r. Visconde .Ir, it.ii'ni.iii; sas. (a. íQií
TKRí3dSA-i5E '-'om urgência
X du uma boa empregada paratodo o Berviso do pouca familia,
menos --.'.-./.iiiliar; patíu-se bem,
prefere-so tti-e durma no em-
prego; .'; r. Marechal Floriano
Peixoto 37, sob. (íl, 15.272¦pRECUS.

umade
auo durma uo ah;

r. ilu Quitanda 175, 1"
 r (

pRKÇISA-SE de uma

iltenoii serviços de cas:
Mariz e Barros 461. .(
PRECISA-SE de uma¦*- dsi para ama secca
scnyijofl ou de urna bu
par^ a mu secco; ir, i
Ser to rio'".55.  (..

pRECISA-SE em õüüa casal 86
criada nara todo
(io Catteto 18. 2"

-optsra
iel: A
andar.

cerar,o
Osório Duque-üstrada

IJUECISA-SE de uma orluila
X para um õasal; A rua Barão
da A masso» as 9Ü. (A... ÜK85Z

IJliEClaA-SE 
de ama copeira u

¦ arrumadeira; a rua da. ilutnz
n, 89, Motatogo. Cg;--. !____________? 1

/KEC1SA-SE de uma menina -de
annos, para uma secca;pKECidiA is a 16

á rua
Tljttóa,

Antônio tios Santos io,
tll. 15.206

ÍjltEt_ISA-SE 
du uma arrumadel-

ra, para casa do uui casai, A
rua Silva 17, tílorla. tA. 2S.KSÜ
jjliEClsA-SE criada de bou con

pr:ECÍSA-S15 d. uma arruma.
, , u.õlraj A rua Carlos Carvalho20 loja. M«.rro do Senado.
-,__„.,.  f (3, IG 2 < 5
pftliCIüA-tíE de arruiiiadolra»^¦*- copelrae. anjuB aeacats u todoo ijc-ueoul doméstico; â rua d^'inválidos 79, barbearia. entre a.Policia Contrai o u Esrc'ja fiatanto Antônio, ordenado S0. 603.

ílàl'-J'<* 6.100*: Sr. 1'epe, meni-
pitECISA-SE de uma arruma"x- deira o copeira, para caua. d*
P'jucn serviço; a, rua Gloria SO,«Obrado. (G. 16.<0<
piíECi.SA.SE de uma arruma-*- delra; A pras«t doa Governa-
"?£_«_________ ia. 2«.acs
pRECISA-SH do uma moça ai-a leraã ou portugueza para «r-
rumadelra e mais serviço» leve»,
ordenado 60*. caaa de fumUto de
tratamento; â rua doe Andradas

__30. 2« andnr. (Q. Iõ.<l!
pUECI8A-SE de uma hoa «ni-A pregada para ajudar a «er-vinus em casa da íamlüu. paga-*c bem; A rua Visoonde de Itauna
1J7.; _ (G U32Í
SENHORA — Òff erece-se" pára.'-1 tomar conta de crianças, corn
pratlca; dé. condueta; A rua Gene-rui Câmara 200. (O. 15 178

LAVADEIBAS í!
ENOOMMAJDE1EAS

A EU
2H. v

EUGA-SE uma boa lavadelra
mitominiidelra; trata-ee (.a Poli.xena 84. casa IV, Bo-ta-"KÜ1_____ (O. lt.JVi

A EUGA-BE uma «cnhora apar-*¦¦»-lavar o engommar ; a travoesadas Partilha* 2S, que nílo tenha
Sj?i»C___£___ (E21S41-

A LUUA-SE uma moca poríu-íSueiia para lavadelra, erig-om-maneira ou arrumadeira; trata-eena in-leira dü Senado 78, I'aula
j^'toa.  JO. iam D

A LÜÜA-SE uma t.oa oiigoinma-
„-*-.deira, ordenado 70SOOO: A rua«dano 17, (jj. 2332_.

•*- dueta para arrumadeira
lítííros rceados, dornití no íilugutl
u percebe Cü?; A rua Voluntários
da 1'ntria 51, fundos. (G. 15.210
IjEÊCÍSA-SE de criada, lií lioa

¦** condueta, para arrumadeira o
ligeiros recadofl-, ordenado 00?;
A rua Voluntário* da Pátria 54,
fundos. Ui. 1S.2KI

ÍílttíCISA-üB 
do uma ama soüca;

- á rua Vlctor Meireiles 10S,
l^stagaodo Riachuelo (A, 2S.83D
TJ11ECISA-SE de uma oriada

-*- para todo servido, fussí-se
bom ordenado; â rna 24 dn Maio
n_;_lll. (G. 3s.ats
OPJüCISA-SE dE unia menítia dè

A io ou 11 annos, eO para tomar
coma de uma criança; A. A-veu';-
da Suburaa-na 1S8. _i_G._lB._2i7

rRBÇ_iSA-t.E 
de uma mocinha

pura casa 4e.<*a^a3 saas fülMUti
¦A v.___l! Uftftp.i, íSiJrs* ;

FHECÍS*S)í%lTnaem casa do fan

P&ECISA-SE i
X gueza pura

A LÜGA-SE uma iaoçií,""para la-xa yfc,t arrumar e passar, paru.-xrsal; a rua 8. Joilo Baptista 16.
x*:sJ.Ji-j__ IP.'2S.1S&
Casal".! cafi;

A LUGA-SE uma m-j(__i portu-"xa gue-üa para lavar tres dias
por semana; A rua dos lõvÜtlUmi'¦¦_____ (E. 2194,1

i
casa

LUGA-•A LI..I
CA de

uma pçrfefta lãvu-
2iií?.>mmadolra dor-mludotio aluguel; tratar a rua-G.ineriil Polydoro 71 (E -vy.

"H£fk*>

•rirwáEâeiTii' XTK'} T

ALUGA-SE mn:, lavadeira e OSX-xx-i; oro madeira para casa do fami- Slia ou (íejjsüo. dormindo foiT.; 6-WT-lii-Ilaiit. S0$ ou !)l)f ,; umu copelra'"?nn: arrumadeira de cor, ordenado'euf, dormindo no aluguel: A rua S,
I i"J*!,:'y.0JÍ!i_íasü_yI-___í}'''' S81T9
I F>f -'s^ roupa pífã:!avar~ã"1>ôii'' aj lavadeira; fl rua Bueno» Alfe»-246 sobrado. _ ip,. .221'-",'

T^NGÕiiMAUÈnCCn^~fa"Érf-' ¦"
- »» 'lo cortinas. . lírecisa-se árua Visconde do lia una, 87, l&j.-i.

3Lr__-. * 21í*í sS.íuT
VUC.Vt5iAtiEIP.A8 pBsTaistiWovas coín riratítt.' d<- f.

í-eira-se ; paíta-st: if -.1.
rt!R Ksrj>oranca «fi. 6j5o

<K. í'2%

lOS <:
St-ira;

HiifMir A nicho; c;íi
A róa'-.doe' Oiirlvêá

Xj VV.Vl

ÍF
pKECISA-SE uma senhora

govemítujo dc-cassa dc
i\h<iv víuvü com aaí^-ro ci
tratai' 4 rua Ü. Zulmlra

í, Marácanfi. tA

• IK-.S
uara ¦

uni.
'.'ttlK'.:
li', c

i'1'l

lho?,

pRECISA-SE del- rúmoB«írá; 4 r.
¦aua »"«•-»

iS pKKã•- 
^ 

e.

tr

copeira
Barfio <¦i-l; bom ordfeno-'í'i.

i-S.K de uma am¦ürinliosa; 4 r P.ar;i.-ijkaKlpo 44, para.jculdainn criança de tres annoa;i hom ordenado. f B.
>Hl-;c

mai 3
u. Sô
o da'.j.m

o urn

5 r ua
.2SSS-I

ii>A-SK do LTna
pnra todo o sei-v
do Pfilva ..131'." P

om prisç
co: .1 1
inta ri

P-RBC ISA-SE1 sada para uni 11
dn Al
!E. 2

par
rua

ia 4ii

l UiU 111
uma ama secca,

íino de 10 niezcs;
Voluntários dn Pu-

ia 10.

anno-:
fim 1

piUSCISA-L de. 13 a
i;..s leves .
rua Leito l.

x famill:
ira^ije

niuona
érvi-

iioente: imta-se A

pRECISA-kK de 
"uma 

bõn"a pregada pnra todo o sem co^a de umasenhora, oima. no íiliigu-,-,!. Mihlniio ::mingos; a r Conde dc Lag
(ilj

A-Í?f3 do BM" .Vi).

Sa

PS
d

liara 1
casal;
do lis

e enpfJsnttadeiríi
vomiio~oi2 fi. praí<£-ia-,. ss.aí-r.t

IA pajanadísira; prec!*
: uma traballiadcira o
iíAíuns «enteou do uin
ado CC{ a Wf; A rua ,

i-'Hni.j 31. CH. 2857'J *

ItíA-SE tli- uma ra:
. ajudar e.iii ioííü o

peQUèna ramilla; tir^í^n¦íVia.f^ra; à travessa iló

,_.svt I r AVA1JSIRA
gada \xx - (•recisa-sc.

1 pagam-
do Cl

( ' i V ¦

f ,'ç.ngom tooúotrOti
aue sejn perttii
oríí«:.i;idC'S;' & r

cosa 15, fE. "OÍOg:.,

—IhSl
-pRECISA-SE ãe iras òitss. íícccu
¦*- quo queira ir para¦ P-etropoil!}.;'
!LJ3íL.5^í3íaíí^o_50i''_íEi.:'''':;:";
pRECISA-SE A

1, t

raílg^ira, para casa
Iratar daa 10 áa 1!

a Avenida líto Br?

[TTciSA-SE de umã*
•a: it. ruu Senador Vi

du.umj
e das ií

nco 31á,

:.i
¦pHKCIt
-*- IJUO l
exige-se
lpaneaiií

A-SE dc
nha pra;

pRE-CiSA-Si••- iln, para iodo serviço, em üíí«a

üma cop.r.ira,
ica do cozinha,
as. t.-kpli. 1(15,

_J^_JJJ?.Í
uma etaprega-

TJP..ECISA-SE -í
"**. de uma ama

inf!

an'a-
bonde

P'

rüa Haddocfe I*o'b<j
jm. 

-i___
Jnis- cópeira fc
sí-tcai á rua

Botaíoso, CE, "Ü.U09

. criada
Pf SROM,

> bem; A rua Üru»çuay HS?,
le Andarahy, ponto ia 100!

(O. 1.S.2211
I.SA-8B

pRECISA-SE <1-

«dade.
e-oser © limpar a roupa áé
rA porfeltamíistô; paga-to
m«r:
h -:ir.u
t Ica

PRKÍ1S A -S13 de u 11
•*- \iarfi. todo serviço dc

i* ma
itua moça para.
Irf^iÇCí A PS?»-','. nHiiai .

pRECISA-*- arruiii;
Honifini lo

il
pRECISA-SE do uma ompreya-*- d;i o dc um empraffftdo pura
todo o serviço; a rua Thooplillo
Qtlqnl 1114 soliradu. (E. 21001

pRECISA-SE de uina 
" 

aiiníiora-*- 'para 
serviços . loves. em oasa

dc um casal; ft r. Vicente .le Suti-
lia aí (Vllla Luclnda) antiga rtui
Evoneas. Botafoso: (B. 36.E39

pRECISA-SE do uma ompreffadaA paru todo o serviço, etn casa de
pequena Iamilia, quo durma 110
altiKiiel: A rua Pereira do Almeida

43. Mattoso. (E. 21.114

pRECISA-SE de uma boa urru-¦L madeira do confiança; na Ave-
nida Jlem do Sá n. P4, sobrado.

(E. '-l.íiDl

1>HECISA-SE de uma copelra; A
rua Álvaro Ramos 4a, alui-

Ka D. .Marciana.  'E. ülíiiü

Ps
Bandeira,

( VRECISA-SE de uma copeira pa-¦*• ra casa do tratamento; exi-
Kcm-.-ie rclorenelas; tratar ft rua
Ruy Barbosa 20T. (K. 2J.D08
1 >-iíI'ítísa-8Ií dc uraa ama »êccax- A run Iblturuna 72. IP. 2M12

pRECISA-SE de uma nmn secca
¦¦- boa o carinlioíKi; paira-sc bena
i rua Sorocaba 76. Rota foco.

'£_ ÍK, itjM
IJRKClSA-SE do uma bon ama

••• secca; á, rua S. Salvudor Ü3,
Cattete. (IJ. ÜC700

anno c melo. com pratica. nsSela- pRECISÃ-SE dc uma criada de
da c cnm referencias, que nconina- x o""'- vam o serviço de um ca-

PRECISA-fA 12 a lü a
SE

nhc n família para fonarabona;
tratar á ru» FlaMio 20. Olorln.

m. ?r.f.ai

AMA 
BKCCÃ — Preclsu-se umn

mo. Inha para ess^s serviços;
ftrua Darilo do Mesquita 51S.

(O. 14,896

AUUGA-SE 
ufiift aenhora estran.

Beira d.- mela Idfido para ama
aecca com pratlca de lidar com
creanças para casa do tratamen-
to; dft boas lurormaçiles; 4 rua
S. João ti- <B. ÜB.ÍÜS

sal som filhos; A run Coronel
Kl-riiolrn de Mello 5f.O IP. 23.1Ü0

dc uma criada; ApilEClSA-SIAvenida Salvador de .SA (10,
. (fl 14.M2

PRECISA-SE umo oinpreiçaila;a ft rua Francisco Morntori 23.
¦ (F. 22.S18

pRECISA-SE uma moça para¦*- ama secca praferh c-lmcnte
1.rança, pnrn criança de dous an.
nos; p-.if.a->-" i.*m; 4 rua Honto
Lisboa 55, (Ii". ia.Süt

dc uma peque-na de
tmus para serviços ie-

do pequena família; ordenado
30Ç: A rua Francisco Muratorl IS.

<E._"t."78
pRECISA-SE de uma empreijailii¦*¦ para perviçus de pequena fami-
lia portuguesa; faz-Ra questfio que
saiba trabalhar, papando-se bom
ordenado; Villa Elisa, á rua Conae
de Bomfim 111. ca sa _ Ç. (A2S7S7

PRECISA-SE de umaíioa empre-¦f* sada para todo o serviço, em
oasa de uma senhorn. dormindo no
altiRiiel e podendo salilr aos do-
jnlncos: â. rua Conde de TApe 48.

(A. SS.7S»

T>1ÍECISA-8E de uma . ein|..'i;.* da raparlgulnha parti ama
uma criança de um anno iá es
andando; ft rua Santo lli-nrin
¦".7¦ Fabrica das Chistos. ()¦' :',

pRECISA~SE de unia ièmpreii-*- da do confiança «m casa
"uns senhoras rs-tr:itv'gi-!riití:
rua Oenõial "Stívorlano bi$.i v'\
ti- VI- _ (.!¦'. S ii
pRECISA-Sfi Tima" Sfnpreaã¦a- em caaa de familia;..traiu-
ft rua Souza Neves 42. Cidade .N
va. (Pl. _;__.!

SE d
que

ama
tenha

ísfiOCd,
pRECÍSIC--1- madeira
e de Uma
carinhosa, paga-strufti General Câmara 33
cum o Sf¦ Ealr^
pTtEClSA-S

iiii
i.pnni
para

-ISA-SE
úaiXtUit

pratiüa
fluo Suja

SOt; ft
trator

l'ÇS
la d
dt:

de uma

un

JIar._

iJitkaSA-SÍi-«- 14 n ¦,",
Hvok. . e para:ini>fis; ft. run

i üiMra-'y Hi\,
[¦nRiícísIv-SB

<lt« uma
ia ; iiit.1
Mudar 1
rro nem
.. s«i: t

¦iducui

ao ««ja
annos Pü?'
UirmtT x-otx

. n
piiEClS A-SE de

pane
rata-

Freire 131,

uma criada ms-,
serviço de uiu
Avenida Oo»'

ja. (B. 25.7S3

ti" rua Bi
>aua. (C

pRECISA-SE uma oopelra;t- Condo da Bomfim 'ni Sij.
(B.

piíllClSA-SE do unia «pix- tatr scrvlçoB leves, nue .1
n.i nkiBUel; ft. rua ivdro An

:.CI!
rísa

'pílECISA-SE 
de*- da, para poueà

do Catte

uma empregi
fcmills; ft rt4, sobrado,

(H. 2H.7!

pllEOli-*• ra;
Phono 11

piÍEClS

.' uma a
panoina

Vi i

n. ni, Cattete. _ (O.
pREOISA-SE üma " cinpre;¦*¦ do confiança; cnsa do fiIta; a rua Frei Caneca lü.
lirudUj; _(B, 21!
pHECISA-SE uma meitlnii-1- 15 annos, pura nma de
criança do 2 «unos e meio; sVinte do Xovcmbro 2ii.

pRECISA-SS de umaJi para ama soeca o servi
vos; ft rnn ilo Rocha 71),

tini

pRECISA-SE do «ma copeira
, x- nacjono!; tratar ft rua Joaquim'Murtinho 1S0, Stinta Theruia.

d'1. 8H.11Ü
pRECISA-SE de um casa) wm¦*- filhos, para tratar ft rua ,1„-

: I avaiikiíías i- :engoniin£.r jia,rA--xj íamül/ti .. hotel* e cuta-a» eÃ- !
í j.regiuíít!.; iioiJoisim-ao com Dons;:;-

Oltra íi praça-d. Republica 79.-'-'soW;
11.'-. Central 1WS. (QlSir.t,

: 
"j 

AVANDBKIA Braallelrai-r-l»!*/?
j IX c.le.íi-e.e dn pae*iftdeira« o - in»,-.
I líorttiiiadoSras; _ rua CorrrSn. Du-'i
i lra ¦*-•'¦ 'A- -Ü-Ü4,'!.
pRECISA-SE uma lavadelra 4-. sonimadelra 0m .-asa de ru.- mllla; .'-- rua S. Euls G-onsaga 51";-'

______£,- gg.oy-tg
j ÕlüiCiSÃ-sk umã lavadelra,"*»

ensoramadelra'; s. rua Volun-.
rli.B da Pátria ai-K. it' 23»tiâ '¦-

u.rna iriva/iídra^
iliamS, de mêir:l

quo falto o txuiicoi!, sabondf
!â Iwian -
««». p.;

traia Hse ao m-eio-dfa on Ãs,
da noite, ft Avenida AtUtfil

). -Copacabana. 
JiVij«SjgJ..

do uma 
"piiittim

unsrdminadeiru;
com boas referencias, ; rua COrt*
de de Itaependy 32, Cattete.

CP. _MAÍf_"
pRECrs.A-íiE dc nma boa lavai'.-x¦ ¦ delra que saiba migonimar: *
rua Santo Amaro SE. (F. 23.181

pRÊ(:"lSA-si5 de umn boa larií>
<::< . .--cgeinntiidoira; ft rua"'.. f.ll:T*-2Jill: <£_,¦„ 2*.*0.ii"t í '\r:C] r A-HB dí) uma lavndfitVij*¦ '...-,- ';..(009 luensaos; ti. ruv. Item 'Rcth.) 7ÍS. Ar.d.i-

 tii.a.tes,1 ..:''-.- -H-: de uma UraaSirA';,
.¦• rn:', iSçcobàr *0, }j. i"'t\A-^-[.j-

vao.  tr. ;-.?x-i
piírcií-i-fSí ás- ..V-H-á" ¦ ¦:,':¦ J
*- KOfunuwiiMr.v e: ttina w6HBi!<"i',%.¦í" i-oupa Krii; A rvs. da Mfttti*-;íítí«j
! .tif.lí ._<'*• :'> '•¦'•'

p U Ec I« Y-S13 
"ÚT 

.umã* i;. vi 
'¦} 

i': rá V* . ••¦::> :¦'-!;! Ca.no<ai JV7,
1 !•', :¦'¦

pitECISA-SE¦*• lavadelra

a,
pitECISA-SE de uma cip*- tmtlta siratlcn o boas

qla#; * rua Cítttne Ti"
Korrfias.
pKÈCISA-SE. d^~ümu~ci:i"J- para cOpelrar, o arrumar irira
e passar a ferro; ft ruir jardimBotânico K7, teleph. Sul, 94.

 ÍK. Í..M9"pKECISA-SE 
de üm"á"~oriii.ia^•*- para o serviço de um oaaa!: ftrua do Senado 45. 1» andar.

,(B. -jig.eao
pitECISA-SE umn êmprtKa-lax- para todo serviço de utn ca-sal de trato. mcno.« lavar: * ru*
Gustavo Sampaio 1SC. hemsl

fF. 33., -.

pUECÍSA-SK~do uma boft orkid.i.•*- de meta edade,, para um easalostrnnçciro, sem filhos, paga-se,bam; á. Avenida Mem de S*" li'.
.A. 'Á,eí'l

eltt-y Club 42."pRECISA-SE
'- pa ra. i»crv

(P.
nu

[JltKClSA-
de li:

ÍE iinn

atament»; 1
vador 6!>, Cattei

pilECISA-SB

íani
«lar á nu I-.

._ (K
le copelra* a:

Sal
Jd«S
ti-

ií ma mo-madeiraj
cos c meninas de SOt k SM.l->. OlR.i ft praça da Republica 79.sobrado.^ (O. 15.151
pHECISA-SE ,le uma bo»~<»i>el-•*¦ ra p nnuroadeira branca ' 

paracam de pequena famll ía; exlg-em»se boa» r^fc-rpiiclasi; para tratar
.1 rua E*levís .Tunlor 83. Cattete,
_J _ü?'_Jiá£:l
pRECISA-SE di uma criada haA boas referencia* para arrumar<*i;i*a. píH* mesa, pasmar a ferro a¦lomiir no aliicur: ordenadr. tlla SOI; rua BarS.> rt.-. Tíambr <!,
Botatofo; lei. 64a EuJ. tB, Slla*

.7 liViiuitiia. ÍF.. Ü3WI
A-S13 dw dtw* emprega-

das, una para anui síccn ,?
outra para, aérvlçoa íeves; A i ua
Fialho 20. Glo ris. (P. ui!_9

plii^Cdí A-SÍí do unwi criada iütra,*•- *todo o aorviço d<*. ura cá$fti o
uma ama üeçca; 4 rua-'doé Caju«I*
10* Hi-.*** —— •¦' (A, üíi.SiS

pRECISA-SE ile uma ciiailapani
•^ tam todo o serviço ^ do uma.
ílto;» íseoca; na Avvtiida Mmo d'-sft ii. i. ._ (o. X6.m.
piÍECiSA-SE d» nn» criada para-

nftf> lava ivupa: A t*j:. ¦• :. a . •
tila» S.3, Z" andar.^ > \ .. • , '

_PRÊC!sP5k"''1Í,."'"h rj

lamiila; ík, ruo Ü. Cíata f'..
ws Santos, _ O*. 2S.*Si) j
1JRKCISA-SE de 5»nã ãrrumiuleí-
¦** rpi 

"•?copelr», 
para cusé de u*a-

lamento, nue. d* tnformnçôes. de 1
sua 'sdndBcta: ordenado ^908: ft
rua Aguiar 2'i (largo da Ssütttida--I
I"eira). IO. 1G.31?

^¦n casa de peÇuesta iamilia; A
rua D. .lulla 51. lil. 15.a:;a
T>RECÍSA-SE do umã criada; 1
A rua Visconde do ltlo Brsuco
»: IS, i» andar.  ___(EijJíí;il»
pí«A its, ,.

183, sobrado

;1SA-SE ds uma emprega-
para copeira. «rua doa An-

OS: Ü2.05S
nilEClSA-SE do uma empr-*-. da; A rua G<!nera! Pedra lf.4,

p-RfiCIÜA-SEA- lavadelra

i copuirií «
Ha. Carioca
(E. S2.11S

I lltECISA-SE dr
•*• atruniadelra; i
ii, 10, 2» andar.

piíTiCiSA-SK de uma boa emprn-•- ttada, de ioda confiança, pata¦:¦¦ serviço cm caia d* trato-
¦ii. . ã rua dr, Senado 2S7. «•>-

IlltEÇlSA-SIi
•¦ para. ajudar ,\jm í

l.lllÈCÍSA-ifE de uti¦*- .la para õa sorviçc
aal-, a Avenida Mete
xotiraao.

.!..'>
ir.-Ki.

pRECISA-SE de aro* copei- :
*- ra n arrumadeira; A r. S1I*>
veira Marti ne 15S. <E. 3S165

pKKCISA-SE de uma boa arru- 1l n.adelra, prefrre-ae estran-
seira; ordenado 70$: nasra-so
liond: mira tratar A Avenida) a
AC.nntioB OSS. <E 07.1431 P

um t^t*
Sft SS9.
Jil.JM

lJRKCISÀ-SK^d» umã empri-ca--*- da: AvenWa Henrique Valia-
darenlS loja. (O. 17.377
TÍitECIS*-SB d# uma maa ate
* lã annoa para «ervleot. leve».

fA _tWtt_
E ie uma emieza-
asa d-> famíííR. do 1«

19 anno»; ft r. Bu.-noe Air*-»
tu.  (.o.__ujt»s_

pmscisA¦ .la par»

pRECISA-SE ãe umo. corlnli':!- j pRECÍ*A*- ro_ para casa de pequena Xa- j *- da par
milia: ft t- Waiteato rte Slentro! ft rua miii
s, 183 <S.. tS.lll'

____-SE ti* uma jtiipxíKa-gorrjço ie smitshtis.1;
Oirlíftovfcs i!..o_fce 5

tí

ns._ii9:i.
de 

"umá ^perféli».
* #nKcin)tiriA44lrãi^

p&rà òaaa d* peuuopa íumiiU. *>t*
denado. J0$O0O tsor iiiíí, A raa
Monte Alcttrt-, 42S, santa Th«reí»

((! UMS
lif.V-SK âo unia. lanxtièSr»
trahailie a illA-.ft r.dí> Cil<

..- %• and«y__. <A. Si».<M

1>nf%f'iSA-Ki; 
ao uhwl ooir^mtnof

-. deira dc -roupa dt' hOin*?m e da
s+ntif.-tw; A. rtiíi ão IlíJí^nd* U8«
,yim n.JI_, J£..'^?Ml
1ÍÍ1ÉCISA-HE' de um»- p«r.'í-;i«.

ele

Wsi.-njroiiimadílra d» lustrwí *|»™
ao 7í-$: ft r-_a- dos nivalideii

indai t»,"Sft>.
rnvãildei

fE. - ÍS.l-íi

Ittii 
"ísà-FK da uma scpísdía

..:a»lca d* liüvar rols-r-
x. -:/„. !v¦'¦______..'-, tr:,';i«.*

}~ 
tini,.Tin \Ty-iTke «ma t-ani¥íg'f-.

ilu para i*var r?»apa s* *3a4i^
a coainliüi; â raa Conde Se Boi)-
fim O0S. IO, IS.SÜ

1>RECIPA-*B uma emprea.tía
brapõ^t itzrim \&xhf, patftaí* #

outros n»*rvíeAa atn casa d* .pt-
quena família, paB*-«e bem: &

nia Tü.nmo XXVI. %'!!!» Hny Dat-how _____'?i ie' *ü
ftílÉi?ÍSA^!íl"5Íe perfeita* ÍS|
J Kf.mmndi.Iros, quem nfto 4
nr nu cniHHçftc». nSo ne »
í'T'.te. nsíra-se isalji: ft raa <U> Ctü*
tetip tir. fundo» de nma fiuMand*»

J^f'!'''!<--a.Uv. 
n* um» ejppr»|t»»

'l-í >\'.\s> «aihji rtí;fr*JrtitB*.f, r*?»*
pn 1? beimetíix d» eeí-Uer») ft vaS

p.i>s.l 1 Vaio» «a '-Mas ÍIS» _4,VS.,*tm

i

"^Í^Bl

¦'¦ '¦¦ ;'MÜotH
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j ii iNuims»* i mu ii ip iu i tí-mm*mm*wmtm^mmtwmmu*sUU^

. -'ir .'.¦¦..¦¦•¦¦¦. . :i'iW-e""' ¦ '''.°AhH_FL_H

pRECISA-SM do uma liivadolr»-¦*' diii.ommad.tin_; paga-sa bem.
.im. de ian, .,, A run lluddorlc

¦i/ilxi 6, Kihrado. (15. 22.19H
JJKECISÃ-SE du lima «enhõriíX. paru' levar e immur roupa,
ltua Sento d« Setembro n. 201.

 (a mu
pRÍCCISA-SE du umu lavmlvl-1 ri » «ingommndolra; A rua
âenerul Culdwon 143. (E. 33.103

lTüZIíniBÍKA8

, pRKClHA-SH uma bon cozinhei-, IJRECISA-SB uma boa oozlnhot.ai. ,, foroncnis; ¦ a ruulJ- rn mn ousa de pOaueiia fiiinl-ra iliuido rofori
1'ondo do iiomílin 10. loja

IK. UÜ.KIU
lia; A run do Bispo _kl29.08

I íJtiüClbA-at; (tu umu umpreUftt*¦*- dn, parn cozinhar e mnls ser-
viço» do um cnsal; A rua 1,'ruituuyn. 88, Andarnliy. (F. 88.uuu ; ptiEUIbA***SE"*"um*r^*ririii^ird-
|J1H.C1»A-.K uma cozinheira pa- j ¦*• trivial pura caaa do pciiuenaPixjuuiir fumlH»; a ruu | tamllla; ft rua do MfttaosA ,)

1 IRECISA-SB uma boa cozinho!-¦•- ra; ft ruu General Sllvu Tol-lu» 11». Anduruliy, (R, ili.um

|I — mati .«Ltí'1!'! ALUGA-SE um copeiro portu- pilECISA-SB de um homem do
NeV__is ,uou u_ tL^S"' 

-^-Ruez Para penedo ou liotol em -L «diulo, puru carregar marniiiii».1 o 7.Í mim oTrlvlu, J ?ii "¦ _í,"; ..íí" '•("»"5orílul « }}« ,'oda eon- e ajudar serviços lovos, conducla*?-.'Xft PJ__U£líl_i SStMMl flsnçu; tclophouu Central aaili, ufluncudn; A rua Dr. ressoado
j UUMf/.A-nli uu unia boa com- (O. 15278 Bnrro« 03, Estado. (Bi 22.190
no a"uiue. 

"üriíínud. 
ffiuo_"['!!S AP^WB 100«'«f»»« ™W*_ -pREOlflW" dV.i.um pequonO"i«Ti 

líímos,i4 «'-„_eui,u.'._ 
-^-i'"». Jurdliiolrus, lavadores do X at0 ia unnos purn .ervlçoa'stft>loir.""?e'l,.a,.ci„ft" U ' 1"'"IUB' ülc" "L'!",üul «««"-'oado domésticos, prefcro-ao do cor> A

Theodoro
boi.

du Bllva 17. Villa
ÍF. 2!

Isn-
,S3

A LUGA-SK uni«i cuuiuhoira doxx forono n fogílo; A rua do Cat-
lete 330, tolcpli. Beira mar 823.

iu. 14.ano
cozinheira doALUGA-SE uma

forno o fogilo sô para pensiloou armazém, parn donlr
dade; 4 rua S. Pedro 157. (F82Í04

pRKClSaY-SB empregada paru¦*¦ cozinhar levar a passar; íl
rua do Uruguay 437. ordenado
0W00. (Q. .¦»;.ii3

Í JRECISA-SE umu eozi"iiii<i"ira";'"ft
rua fedro Américo 40.

(O. 14.003

pRECISA-SE
(11. 3(1.1103

A LUGAM-S

A 1.WI/x:x nheh

«.pelra», urrumudelras, lavadoi-
I ras. ciiguiiitiindolrua e amas oee-•bus; ft rua da Pralnha 100. .aob..
tolepliuiio ISIS, Nor!u_ (A 28057

LUGA-SE um perfeifp cozi-
elro de íorno e foglo pnrabotei oli ponsilo: ll rua do Silo

Chrlstovão 110. loja; tel. Vllln
li. 1703. (li. 20.717

A LUGA-SB uma boa cozinheira"*•*- para ca** Uo família üo tra-
lamento, «rom boas referencias: ú
rua D. Marciana n. 45. cnsa 3.

ÍF. 23.240
ALUGA-SÉ umu cozinheira do

***¦ trivial, pura familia de traía-
sento, dormindo no aluguel oa dla»

Utels; aos domingos iijnntarado;
irdt-nadü 6010(10; A nia l)r. Arls-

Hil«_ IaQllQ 210. (fi. 16.10'J
Ã I.UOA-SK cozlnhtilru do bomi-V trivial varla4o fino, de con-

.'lança. iiIukuc) 00? a 70?; A. ruu
lioni-ral Camarn 333, telfrph. Nor-
to 4785. ÍF. 23.158

VLUOA-SE 
umu moca branca

para cozinhar em. casa do ftt-
mllla do tratamento; nfio dorme
IO aluguel; A ru, do Catteto 28, 2»
uiilar, (A. 28.892

eoalnhelra do
Vial, pensfio ou casn de (a-

inllln; procurar it rua Senudor
/'ompeu 120. (G1531I)

ru iiui.sui | pldiciSA-aii oozinholra do tri:c'',' x vial paru cusu do família «o
í tres iiesugus; (i uru Burilo iio' Í_£'J__-5íí_??i  _£_ 1i',J!il*Jjit_rCi.-A-SE 

du um ujudante «íox cozinheiro, com iiratlcn do .a-var pratos! fl ruu -Mlifuel de Frias
n. 19. lü, 14.U0U
IJUECISA-SE do Uma boa cozi--*¦ nhelru, QUe riurniu fdra d« ulu-

Kinil; A rua S. Salvador 411, Cat-to te, m.-_í_*i
pltECISA-SE do umn bou cozi-

1 x nhelra do trlvlul. puru casa! do tratamento; k rua Francisco• Muratori 511. (ti, 15.091
pilEClSÁ-SE do umã cozinhei-

)x ru paru pequena tamllla; d. r. Vlscondessa de Plrusslnunfiu'.30. Estacio ile (F

umu einproBudu
quu sulba coslnhar o trl-vial; ft rua do .Mattoso 77.

IB. 20.002

(O 15205

pltlSClljA-KE de um ajudunto du¦*¦ cozlnlin. com pratica do casa du
pasto; ft rua do Catteto n. 2Sü,-, . . _JB._21.005
pHECISA-SE üma-•- cozinhar, luvur
ferro pnrn um cnsal aem íiiIiob;
ft rua Luiz aulmiirflea 51, iiiulcu.Murlu EuBenlu. Vllla Isuliol; pn-Kii-hu bem.  tF. 23.U9S

srludii parn
Jjttssar íl

pHBCitíA-SB de' - nheira pura o

401.pitBCISA-SB um Cozinheiro•*• tres pluntSeo puru «luiirtel; i ,A Avenida Salvador «ie S& 77. \M'1açougue, çb». "'

piiEClSA-isE de uma euipruijiuui-*- paru cozinhur o lavar uigumu
roupa; na rua i'uruliyijii, 3e.

(A 288Í.-1
üinu boa cozi**

trivial, ft ruu '
_!?X._n.1J*"iÜ,í_?.. i____ L1' 8203a '
IjltKCii.A-bK de uma boa coiiT»*x nhelra pura o trlvlul; ft ruu
itiuciiiiuin, 224, sob. (lanadas
i.iliiüUJsA-bE uma coziniieiiu uo"x turno a tiiKiio. Jtuu ülarqucz
do Olinda, 50. „JJ_______f

de umu cozi-
Jlarlz a Barros

(Q. 15.275

i oom riisponsuviile, lel. Cunt. USO,
unlca iiyuiiclu tiuu fiiuecluua II-
ciiiiclliiln; a coinmlssllo fi pneu
pelu eimncgadu. (A. 2H.S50

A LUUA-büi um moi;o puru Um-¦*l-peza dn cusa, encera com por-

ruu diu Marrecas 31 «ob.
(O 15370

f-jlotlo a Jornal; I.
u. 1.340.

liuiru Mar
(O; 15.398

/^IllADÕ —Preolaa-so de um, que'•- saiba encerar, lavar autonio-
vois* o maia alguns serviços domes-
licos, pnr horas; A rua' Unulart 82.
Lenio. '_ (B._3(M0S
/'ÜlMCIItO —- Prcclsa-so atfi 10^~* unno

piRECISA-SE um bom copeiro.J- branco oom pratica do pen-tíko', k rua da Carioca 53.
(O. 15.412"ÍJUI-IClrtA-HM 

dc um menino pa-f- ru entregar marmita»; ft Avo-
lildil l'«i«m)S lll. í__________

piiEClSA-SB do um peiiueiio1 com prallca, parn oasa de pas-tn; ft ruu 11, Munuol 52.
Í^__._J 

'lj_l 30
pllECISA-SB iTo um caixeiro'¦ oom pratloa de botiniulin o
lelterla n de um cozinheiro com
pratlci de pequeno trivial; ll ruu
.Marlz o Burros 09; tratu-so lis U
horns. (A. 28893O BJ tl ¦

ciro JT

pKJDUlSA-SB de umu iipr,.,,,„a¦*¦ do oocluru, que ua ureat..'.fuzer uluiiiiu ouiviüus im,a í,,,-, 4
ue bem; ft rua i'u>i>uuuu lou ila?"II. 1 (^|t a,; "1
ijiiüiClisA-bW du uiiTii iiirrinni.:,¦x r«ttt niuchiini, .p,,.,a diiuii,,,,,.",

dunuiiriu lau_
al ti'j

pi(EC]SÃ-HE do um calxelro¦*- quo saiba trabalhar om boLo.
quim; ft rua Haddoclc 1/iibo 87.

(0_. 10334

IJAPAü paru limpoza^-^tos, proclna-so k rua
rtnuna 87, lojada

a carre-
VI«CO!MlO

(!•'. 23.190

piíECltíA-sEJ- llh
iiubriiilo.

nos; A rua do Jjavradlo 2U0
31829

nholra; ft r.
ÍB.

Frcclaa-ao dc um
bem; ft rua

plilüClSÀ-SE uma cozlnhuiru.x em cuiüi do um oaiiul; A run
B. Chrlstovilo 51. cusa 11.

 i_\ jji.jin
1>ltECiSA-ãIÍ umii criada paracozinhar o mui» a ér vi cos omcasa do pequena família, pagalsubom; ft rua dos Andradas 103. 1"andar. (1,-, 23.120

»;áV| *¦;«*¦»«» dc tuna boa co-
Siinlu Amaro

(A. 28.808

3, 21.381 I pKECISA-SE do uma cozinheira
PKÉC1SA-SE do umaiiioca paru i Para çasu do pequena família;

cozinhur o lavar; ft r. dns tia- P»tf»-f"> [>'.'"'. ordenado; ft rua Al
ranjelrim
pitBCISAx ru o do

12.
SE uiiiii boa ôozlnhül-
umu bou Iavadelra o«iiiKoinmadelrii; i rua do Copn-iialiuiüi ú'i. Leme. .1120100

AiUGA-KE 
umn

(rlvh

AIjUOA-SH 
umn cozinheira de

forno e Íoküo com pratica de
nanufio, sondo deMombaracada: ma
«Io Senado 88. urm.ir.em. (A. 288IH

ALUGA-SE 
um perfeito cozi-

nheiro puru pequena família
do tratamento dá cariu do suu
condueta; trata-so ft Estrada |

pttEUlaA-BE uma empregada¦*- puru cozinhar e mala serviçosleves, dormindo fora, ordonado
50J; ft mu D, Marciana 133, Vil-la I.QUI lll. (A 28030
TDRI5CISA-8K uma criada parax cozinhar e lavar alguma rou-
pa, em casa de pequena fauilll.-t;
ft run Toiicloros 121, Copncuba-
na; (B 2051J)
pllECISA-SE de umu cozinheira-*- pfirla o que faca uiain alguna
servlgos; pagn-sa bom; ft ruu Ba-
rtlo doMosquila 507. (A, 28.041

PRECISA-SE do uma empregndu quo cozinho e luve alguma

se bom ordenado;
a ; mirante Mnriath n. 38, antiga Silo

Lula Durflo. __(i.'. 23.230
p.RBCISA-SB do uma cozinlicira-*¦ o Iavadelra; trata-se ú ruu Mula
Lacerda Ol.I.lstuclo do Sft. (K23220
pRECISA-SE do uma boa cozi-1 nhelru do forno e fogílo, pura«aisu ilo tratamento; na Avenidaoswaldo Cruz 20, antii;:i dó Liga-
«ilo. (F, 33.244 ,"pitl-XJlSA-SE 

de uma pex cozlnholra do trivial; ft ruu(.iiiatav.n Sampaio 118, Lomo, tel.
Sul 1,332. (O. 15.175

cozinheiro

pHEClSA-SJd do uma empregadax quo saiba luvur o oozlnhar o
I hulIb nervloos para um casal; ft
I r. Baniu Amaro 128. IF. 23264
! pRECISA-SB Ue uma cozinlicira¦*- para casa d„ um casal; fogílo

u ííuz; á rua Marqueis do S.VI-
I conte 323, ÍF. 23331

pKECISA-SB de uma cozinheira
j¦•*- pura casa do pequeno, famitia

ft rua Marlu „ Barros 438. <K23;;2ii'pRBCISA-SE de umu cozinlicirax ti ruu Santa Kuplilu SS. (F23315
pRECIBA-SE «le umu. cozinheira-*• deaombaracada, pura caea do
iioaoclo; ordenado 1203U00; ft ..rasa
Municipal n. 3 A. (O. 15.33o

JRI_Ci.SA-Slri do uma cozinheira
rua X)r. Carmo

(d. 15.350

/"<Ol'ElRO*-' quo saiba encerar
! Voluntários da 1'alriu 355. (A28888

T AVALioR do praton, proclsu-so
\AJ A rua Curiós Sampaio 01, an-

"IJAPAir! 
paru serviços leves o••-••'limpeza, para cusa de fiiinlliu,

prirclsu-so na rua Conde do Bom-
fim 1110. ÍB. 20.7£5

KAPAZ serio paru serviço do-
mestiço o encerar noceealta-so

tram-eo do meio-dia um dlanto-
ft pruln da Lapa 68. ÍF. 23.27?

pRECISA-SB do caixeiro puru-*- biilcllo do lelterla com pru-tlca; ft rua do Riachuelo 401.
(M. 22103

piiEClSA-SB rto um empregadox con, pratloa du armuzem; ftrua Prul.caneca 810. (ia. 2211T
P';i..«:lSA-SE «ie um poquono1 para baloao, com prntica; ftmu aencriil Câmara 21s, padaria.

ÇE. 22.004

AiiFAXAlSS íl COSTUltEÚtÃB

por dia; u rn,i
ÍLS,

JREC1SA-BE dc lll.l Tôm oli,.dal ulfaiuto pura piiioioti- ,Wosfuents Burroso aa ',,,
iJii. 2iii4:

rua
íaiaui,rla.
pK&CicA-SE uc ollicluee uo nux letou sob nicdiuu pura uuL.Unir loru d. nliuiiiiuiia; u rui ainador Jüuzublo llaiiifcjpaga-Bu bcu

_IE,_212UIV

I', lll.l iJJ.I'1 . '.'.illjllllll UJ I .111- t» i ,,,,, l„.._„

. gerado Sanado,,(A.: 88.788 Wn\Á(\olV%n iSSSfe?*'iSS-_l__i
MEM NA do 12 a 1'

clwi-8o dc uma

pRECIBA-SE•*- do trivial;
Notto n. 210.

<ovu dn Pnvuna 357. Terra Nova. ! pRECISA-SEx pura casa do pequena famllln(IS. 21988
A LUOA-SE umu cozinlielrà; ft
tx rim dos Arcos 35 loju ordena.
io 708. (Cl. 1,1270
A LÜUA-S*E uina boa cozlnholra
vi-do forno ii foglo fazendo tnaa.
ias o doces para iüibu de truta-
.nento dando boa referencia do
iua condueta nüo íun quastilo de
lorinlr no aluguel: ordenado do
00», 11.0J; ft ruu Curvello 1.

A. 2SS07
• IíUüA-iSIiI uma cozínhtilra üo•x trlvla/.. pafa casu do família;

ou pi!iV)*o; ft ruu Gomes Carnol-
_2_ _\* (Ci. 15.170

A L'jciA,M-SE cozinheiras, oo-
'X poirus, arrumadelras, etc,
líelephonar pura Central USO,¦— única agencia que .Uncclona
lloonciudu e que tem posaoalIdentificado. Commissao, paru o
oentro du cidade, 5$U0(I, pagos do-
ools quo a emprogada fOr.

 (A. 23.850 .
A LUCIAM-SE «lus irozinhelrae d«ítx. furno e IokíIo e 2 do trivial; ft.

roupa quii durma no aluguol: fi
________l__íí5_ra ^í01 rufL-í__Í____l B ii d 3 U 7

uüin cozlnlieira

pRECISA-SB de um¦*¦ ou cozinheira o copelrá oti cu
peiro; ft rua do Carmo 43, 2» nn-
dar. (Ii.J0.772

¦ 
p RECISA-SB do urn iijiiüãnto
¦*- dc cozinha com pratica do
caaa de pasto; a rua Frei Caneca
11. 280. (Li. 20.7110

pRECISA-SE du uuui cozinheira
folia1 ^ do trivial bem variado, pnrn

caaa do pequena família o que fafja
mala algrun» serviços; só servo dor-
mlndo om easa do» patrões; paga-
so bom; A ruu JÒaÒ EUgOillo n. 34.
próximo k eâtác&õ do tí. Christo-
vfto. (G. 15.352

4 annos, pro-
pura aervi-

cos leves, paru cusa de um casal
«iu respeito, podo dormir fura; ft
ruu Muriz o Burros 220, conto. 1211,
Piiiçii du Bandeira. (F, 23.1211

OÍÍirJülil2C13-B13 um rapaz nara
limpeza ou encerar cai?a; pre-

fiTO-BO Copacabana ou Botafogo;
leleplio-nt- 5407 Nortn . ÍÍS. 15328

Ol.'l.'Í!>liECE-SE 
um homem puru

copo tro do casa do familia ou
pura pensão ou arrumador do
quartos, nabo encerar; fi r. Silo
elemento M. Tol. Sul 111.

' (A. 28.855

OFPERÊCE-SE um bom copeiro,
pura penoao uu casu de fami-

Ila de tratamento, pnganüo bom
ordenado, dando boas referencias
de sua condueta, das 0 fts 2 ho-
ras, tolephono Norte 2091.

(i\ 23.13(1

trnta-se do incio-illu em rtlnii-
ft rua da l.upii 5*. (B 20502

A PltENDIZHS para bordados ft.
fx mft,o — Acccituin-ao. officinaAlmo. .Iou; k ruau. 108. 2» undar.

SERVENTE e umu criada — A ^UUA-SB
Prcolnn-a» i,., Plirii-mncia Dio, bondo bl

Buenos Aires
(Ji'. 23.101

scloa-ac iui Pharmacia üiar
ria; ft rua Angclicu Mottu 123,
Olaria. (B. 20.840

(JRIr.Ci.-rlA-blrl de aiguiim» ijciuã'x iijuiiiinlos do costüm; inuàioom o Br. Vioira ú rua Seioofltembro' 3.46, jaourjuja. {\
iit

21121
pilii.ciBA-SE (io boaa luuuani,x o costuroirius. Cuau "A ..Modu.", rua Uonyaivos JJias, 2ü

__tCi Í520i
pitECitíA-SE boaa aJudánTea <í«.
J, ,iIloliii.,1l il,,., . . ..oostureliua
Uliis, 60 — 1».

Ruu

ijiiü-uiaA-SE do umx danto do buteiro,
tíuuyarm, lfiz.

BAB.BEIBOS

uma senhora sa
em cortar e eoucr iprestando-so <i outros serviços; ft ,, . „ .liurfto do Uuuratlbu 28, so-

ÇF. 28,166
do

Uonjaivcu
_(A 2S81Í,
hom ajü:
rua Uru-
IU iSüõi

IJRECJSA-bE du um ofiiciãi oux um ajudunto uo paletot «oli
i ua
brado.

preclea-ae ll in

r>AltBEIHO 
— Preclsu-so de' bom ofílcial para effectivo;

ft rua Cundldo Mondes 4. Largo
dt_Jlln_-la. (IS. 22177
TDARBEIRO —" Precisa-so do um

bom olficial; rua da ARisem-
(B. 22.100

A LEAIATtíxx ajudunte ,. uprendlz com pra-tlca, paga-se bem. Rua (ienoral
-S!ÍÍ'k__!_Lí_i2-VI--__ _JJp 22012

A L1.'A1ATB com 
"pratica 

de cór--¦"Me, offereou-«e pura trabalharsorvo mosmo purn fura daqui; Arua de SanfAnilll 74, dns U ásII, com o Sr. No6. (P, 23 183

IJRBCiS
x ,1o trl.

e iiue nfio durma no aluguel; bomordonado; a traveesa
Rltn ,25, sob.

Santa
14002

I)RECISA-SE uma cozinheira; ft
run Voluntário da Pátria 353.

ÍF 22902
pRÊCISA-SE umn crlnilii para-*• cozinhar fl lavar; k rua dc
H. Chrlilovfto 108. (!-' 321105

}3REC1SA-SE uma emprogada- que cozinhe o faca os sorvi-
çob de um casal, exiso-so quedurma no emprego, paga-se mui-
to bem; k rua Senador Kurtado
II. 48. (lil 21335

de uma cozi-
trivial, para pe-

quena família; ordenado 50?;
k r. S, Ohrlstovflo 02.'!. cnsa 2o.

(A. 28.03-1

pRECISA-SE¦*- nheira do

pRECISA-SE de um rapaz nfl-'.'•*- ançado e pratico de pensão,
puru ajudante de cozinha; á rua
llillUloirlt Lobo.282. JJÍi_2_0-8p2
pitECISA-SB d"õ umn oíiadà•*- .ue saiba cozinhar e lavar; ft.
rua Alarccluil Floriano ÍVixoto
n ¦ ti. IF. 23.105
pRECISA-SE do umu senhora-*- de mela edado, para cozinhar

o trivial o lavar algumas roupas,
pura pequena famllln, ordenado
10.; ft. travessa Fernandlna 70.

(1jli_?-lÜ-I
pRECISA-SB .Io üma"cozlnhel-•*• ra, quo lavo c passo roupas
mliiilas, ordonado 4oí; ft rua Real
firandezn 50. íf. 23.His

I2UJtíA-tóJ3 di; uma òmpròga-

8A-BB do uma cozinheira
ivial bom o quo lavo rou-

pa; . rdenado OOJ00O o que diiriim
no aluguol] íi rua Constante Ra-
mos ji», Copacabana. (O. Ifi.3fi8
pRECiSA-SE «íe uma boa cozi-
x nhelra; trala-so A rua Senhor
dos Passos 230, armarinho. (G1534S
pRÈciSA-SB «io um cozinheiro;

padaria A rua Volnnlarlos da

pitECISA-SE do um official bar-**¦ beiro; informa-no k rua Viu-
condo do Rnuna 183. (P. 23.211
TJRECISA-SE de Um bom offlclnlx barbeiro puro. offccllvo; ft niu

trabalhar em hotel". rooèm-ch-Ba- Consolholro Pereira Franco 11. 3,
1I0B do Buenos Aires; lilrlgrlr-so MunniiSj ÍV. 23..34
por cama a Josfi Perene, ft ruu , pRECÍSÃ-SE de um officiai

aobrndo. X barbeiro; pura effectivo; A rua
(g. 23.100 (das:LttrahJelras!404. (B. 20.780

p*R*EClS*A-SE 
'um official bar- A LFAIATES — PrecIsa-s"o do of-X beiro; ft r. Visconde do Ituu- xx fioiaos para obra novu; düo-socasa o todos os pertenceu; A prácaTlradanteg ¦ 76,. sobrado, (a 1.1349

11. 70. ÍF. 23.110

ua du Pralnha, no, boi-
(E 22U4!

ÍfrHt£ülaA-áM 
de ajudantes d<i

cou tura, com pratica; ft rua
LurKU 129, 2" undar. (A. 38.801
p.KECISA-KE do bouu costurei-J- ran e uerfeltat. bordadelras k

maohlna; paga-se bons onln-
nados; a r. Catumby _>0,. (iiiüZlL
pRECISA-SE de um ujudãntíi

do pnlctots; ft r da Quitandaalfiillllaria. (G, 15.2 7 Ssob.
pitECISA-SE de L-ma boaX aeabudelra de calcou; ft rua¦S Jnriti' 72 soli. (A. 2S.870

APRENDIZ para onrpiiiliolru I pRECISA-SE do ima aprendiz
com nrntien. nm moniiiri. ,\n i •*- du costura; íproíoto-eâ branca;

f\FFli RECÉM -SE tros moyos furnr; preclau-eo ft ruaiio i.iivrn-¦Hn 180. (P. 23.203

Frol Caneca 201,

A LFAIATK com pratica de côr•ri- té o trabalha na agulha; precl-su collocar-se; cartas pura o os-i-.rlptoiio desto Jornal „ L. Mornos.
ÍJ3. 20.037

IJ KECISA-SE um n
a 1 tt annos para!l.'Os; k rua Pedromest

anlno do II ' tjreíJisã-sÊ de uni aprendiz 
"ROAS ajudantes d« costura paru

eervIfiOH do-lX iU, barbeiro, que Jft trabalhe i tr, »f nhoras; precls.a?se; ft rua
. Américo 45. | cm bnrhns; 4 rua da EstaijOo 11. 0, '.oiuylvcs JJIus 57, 2" andar.

IO. 14.902 ji. Clnru. (P. 20.705 I. , .. (A- Ü8-U02

ft r. ila Livpa 47.

p'RECISÀ~SE"

ISA-SE do um copeiro , TWIECISA-SBx nii,, ü0 bous InfurniiKiOoe; X outro melo
prefere-se branco; ft r. Corrêa , pnrn. effectlv.-j;Dutra 154. (A 28.705 n. 79.

de um official C
oíflcliil barbeiro.
íl r. do Rezende

(G. 15.284

pOSTUItEIRAS pura irumlsaa —'-" Precisa-se na Fabrica Ama-zona, ft, Frol Canecu 08
(E. 21.287

Pátria 11. 301. (AV 28.923 pllECISA-SE um boni copeiro pUECISA-SB de um bom o'7'fl-

A ^nn^SZl^TVl^. 
cu^ dus 9 fts 12 horaii; pay^ dornas coniHcüos igoso 

^pro-

/-10.STUREIRAS — Preclsu-so «lox* perfeitas 110 ateller da Cumidas Fazendas Proin» Avenida RioBranco 141 o 143^ (a 14990

riitioi
x de

pitlí*- ,ia

IXtlíCl^A-.:!1". de uma empresada• imra c .züilinr e lavar iilitumn
roupa; k rua (umeral Câmara it»ü
sobrado. i A. 28708

pa de criança e fazer limpeza na
oneu; ft rua Carollna Machado 000,
Oswaldo Cruz, pedâ-So fiança, pa-
Bil-se 505000. (E\ 23.109

RECISA-SE do uma cozlillieira
foailo u (tnz paru pequena

fiimiliu', irutar 4 ru<i Clonculvi-s
Dias -1. Chupolurlu. ordenado 50*.

(A. 28330
TJREOIBA-SE de uma cozinheira
X ,io trivlnl para cusa do pe-
uiiona família; 4 ruu S. Francisco
Xavier CS, lüngenho Velho,

_ (alJs11-.
CISA-SE do um ajudante do

I.IUECISA-SE de um rapaz•*• pratica do cozinha, para
com

. para casa
de pensilo; íl rua fa*. Jonfi .r>í), 2*.

(E. 21.807

BHISCISA-SE do uni bom offi-
ciai bni-liclro pura effectivo; ft

rua Gonerul Câmara 397. (ü 15105
OAIXEIBOS E AJÜDaSÍBSpl!BClSA-SB de um rapu/. pui-ix lavar pratos; ft ruu do Re-

zendo 154. (F. 23006 ! TIAXEIRO, precisi"a-1 Conde do Bomfl
sa-so; a rua

m mo.
(II. 20.704

/"COSTUREIRAS — Prcclsa-so do
^ boa» aJudantcB; paga-Bo bem;
r'i ruu Barão «Io Guaratlba n. 71.
Cattete. (B. 20.08.1

COSTUREIRAS 
e aludrintefi, pre'-

elüa-se para trabalhar em
casomira. Rua General Pedra, 109
casa VI. (E 22011

piikflSA-SiE Uc*- ft mn
7 de Setembro 135, Fon. C. 4457

(B. 20701
A L*UUA-~3Í_i uma bua oozinhelra'x pura casa de família do tra-
umento, nüo dorme no aluguel,
.«rdenu.lo 1U0J 4 rua D. Murcln-
-a 4íj, JjotaíoK0» oasa 18.

(A. 23.822
A LUOA-SE uma moça para co-tx zlnhtir o trivial: trata-se 4 rua
Sonador Euzeblo n. 030, casu 2.

(B. 22.075
A LUQA-SE uma cozinheira per--•x feita de rorno e fog4o paravensílo de m°ca chie ou senhora,
iTata-flo na rua Tavares Bas toa
17, quarto 13. Cattete (A 28927

ALUGA-Sií 
uma cozlnholra por-

tugueza de forno o íokSo de
toda a confiança, ltua
nha 100. Tel. C. 1848.

ALUGAM-SE 
optlmiiB cozinhei-

r««. lavadelras e todo o pos?
«onl doméstico: ft rua dos Inva-
lidos 70, casa dne dIucíih verme-
lhas, Sr. Pepc; tel. Contrai 2253.

uma cozinhei) a
mnis pouco*. scrvlçuB; á rlla

Hurioso 09. Ciipricnbiinu. (A. 28070
pltECISÁ-SE uma
*- para cozinhar o trivial

m-ob aervtcoa de caaa. de fami-
tia, dormindo no aliiKUcl; ft ruu
do Lavradio 74. 'ÍLÜLB_!
I)RI!C1SA-SE umã ompuegada*- para iavur o cozinhar-, ft rua

PRECISA-SE «l« 2 cozinheiras de-*- forno 0 foiíáo, ordenado 100?,
e 2 do trivial, ordenado 70t; 4
ruu Sole de Setembro 2CD, sobra-
do._ (F. 23.170

i pitECiSA-SÊ de uma cozinhei-"ÜU'. ,x ra u de uma empresada, paru'lavar e out rua aer vi «.jus, ua caaa
do um casai; piifa-se bem; 4 ruu
Dr. Nlemeyer Í0, Enitenho de
Doutro. í)s\ 23.171

cozinha para casa de pauto
com pratica; i rua Bãrilo de HAÕ
Felix 75, (O. 15230
piiECÍSA-SE 

¦ de uma bon cozi-
J- nholra 'l^o entenda de mas-
sas e que seja limpa; ft rua dn
Carioca 52 2" andar. (E24r,'.i;l

IiltEClSA-SE 
dc uma boa cozi¦ nheira do trivial;

pllECJSA-SE do um arrumador•*• do quarto, e um lavador de
pratos; trata-se na Penailo Mauft; I 

*l 
JEPOSITO do pâo, precisa-se dò

A aVvenidu Gomos Freire 7. ,J-,uni liomem/ pura lomur conta
(G. 15.111 do mesmo; 4 rua Goynz 150, pu-

pÍlEClSA-SE do um rapaz, para i 
*_______ <E

x limpeza o que saiba encerar; 4 I3REC1R
23;208

Avenida Mom do Sft 120.
(A. 28.800

Passagem f>0.

(joynz 41b.
Piedade.

estucft
IG

(JRECISA-SEX de mela

pKÉCISA-SB de um ajudanto do•*¦ .cozinheiro <lUe tenha bàstanta
pratica de casa de pasto: ft rua
Frol Caneca 515. (A. 2S0U3¦p-BlütUSA-SE de uma empregada•*- pnra todo sorvido, quo sai-
ba cozinhar, em casn de caaal sem
filhos; 4 Avenida Gomes Freire 77.

(A. 28054

de uma senhora
dado, que cozinhe o

14.01*0. mais aliíiins servlgos leves, paraeasa du uin moco viuvo, com um
lil lio do tí átinoa; s6 sorvo pessoa
uue durma no aluguel; trata-se
íi ruu Nabor do liago 10. Estatuo
dê- Ramoai. (F. 23.189
pílEClSA-SE lio To íroãs

DRECISA-SE de umaX ia; ft ruu D. Eugenia 40
Comprido. ___„__ (A. 2

FÍECISA-SE 
de uma" boa

nhelru para lr para J;

pitECISA-SEL portugueza,

'"«OZINilEIltA — Prcclsu-se do
uma; ft rua D. Carlota 54.

Botafogo, (E. 21078
cc
/"•«OZINIIEIRA^-' boa, do tri

—Offcreee-Sfi uma
rlvlnl para caaa do

pequena Irimllla, levando um filho
com tres annos: tratar k rua Bàn.
to Lisboa 70. (10. 21028

pRECISA-SE umu cozlnlioiru; ftX run Dr. Uno Teixeira (lü. Ja-
carê. (B. 20.173

uma empregada
para toduo «cr-

vlçõ de utll caaal; k Avenida .Mem
de Sft 232. terreo. (A_2S049
pitECISA-SE uma «cozinheira o

-¦- serviços leve», quo durma no
aluguel; ft Avonlda Mem de Sâ
:.'.'12. terreo. (A 2S0I!)

tiO/.INHElRA 
— Proclsa-so do

J uma, pura o trivial; ft rua das , T
Marrecus 35, sobrado. (G. 14,022 IX

PBECISA-SB de uma cozlnlieirii
X ilo forno o foglo r.ue seja us-
selada oura 1 senhora com duas
crianças; paga-se bem; d rua Ba-
rilo de Mesquita '____ (G 14420

ru o trivial; 4 rua dus [ pitECISA-SE dc cozinheiros, co-
14,922 |X petras, arrumailciros. luvailiil-

COZINHEIRA 
— Prccloa-se do

uma, boa, para caaal do tra-
lamento o rjuo tambem faça mais ——
ilguns_servl<;oH leves domésticos; pREI.'lSA-SE iio unia empregada

ras. eniromnindelrns o umas sec-
cu"fe; 4 rua du Pralnha 100 sob.

(A. 28.088

CUZ1-
nheira.s para família e eopelraü-

arrumadelras, lavadelras vs um aju-
il tinto iii; cozinha; k rua Kvarlsto
da Veiga 77 A. (B. 20.SSO
pilECISA-SE de uniu cozlnholra-L para easa ãa eas-il esLranRelro;
na Avenida Vieira tíouto n. 334.
Ipunoma, (B. 20.840
piíEClSA-SE do umu cozinlielra"'¦ para cata de um'casal; A rua

-Miiiiii.) de Frias 38; ordenado 503
a 0O?Q0O; fogilo a gas, (B, 30[801i
pRECISA-SB iio uma cozlnhelrii"* <"om pratica, para um oasal; k
ruu Larga 138, sobrado, (il. 20.881
pitECISA-SE «íe umã boa 

"cozi'-'
*• nhelru, quo fucn outros servi-
Cos leves; 4 rua Barfio dc Petro-
liolis 73. casa XXX. (F. 23.257

k rua da
(A. 28.818

cozinhei-
Riu
ii-5

cozi-
Jacaro-

pagudj trata-se ft, rua Conde de
Porto Alegre 1O0, Bstaçílo do Ro-
chu. (Ü. 15.211

:SA-Í_lí_i do uma cozinhei-
ruu Senador Furtado

112-A_. _ (O.._}5.21S
pRECISA-BE de uma cozinhei-¦*r ra, asselada, que cozinhe o^-
trivial; k rua Vai finca Jl,

(O. 15.220
pRECISA-SÉ uma empregada
i para lavar e cozlnliar o trl-
via) aos domln_í«h uma hó rcfel-
cílo; ft. rua Barfio du Itapáctlpo,
ii. 400. fB. 20,741)
pitECISA-SE. uma cozlnlieira

para o serviço trivial; k rua

pRECIS.X ru; 4

(lenerul Polydoro 180.
(F. 23.0S0

pRECISA-SE um omprogade com
pratica ilo cozinha; ft rua Süo

uma
.(E. 21.839
empregada .

para coslnhar e outros eor-
vlços; no Boulevard Vinte e ülto j
de Setembro lü. sobrado.

Leopoldo 255

jj RE CISA-SE*

IMli:ciSA-SE de um «>miiregaiio-** com pratica de Oopelra nara
pensão; 4 rua dos Andradas lll.

(B. 21.032
pitECISA-SB do um areiador do
1 talheres; k rua dou Amirada.**

II. 111. (E. 21033

pilECISA-SE ile um pequeno at(S
•*- 15 annos, para carre^sr mar-
mi tas; k rua Haddoclt .Lobo 429.

(E. 21.704
•pHEClSA-"SE"7]o~ um empregado
-*- pura casa de família 6 nf--
eussariü que tenlia referencias 'du.
suu conducla; Avenida Mem dü
Sft 20. (E. ¦> 1871

pRECISA-SE de um empregado
-** para carreg-ar marmitas; ft. rua
¦ lo. Lavradio _n._t9, sobrado. (F23221
pliECISA-SE dc lim rapaz, d'õ

-'¦ uns IU anno», com alguma
pratica de serviços leves, para
oasa de senhora «ó; k Avenida
Üomèfl Freire 93, sobrado.

CF ._22.201
T>R ECIS A-tí iii do umaT pessoaJ- que conheça bem o serviço
doméstico, para tomar conta de
casu de um cnsal Inglez; 4 Praia
«Io Hotiifogo 400. (F,. 23.180

pRECiSA-SE um rapazinho «ie
-1- 15 a 17 annoti, para copeirar;
4 rua Senador Dantas 19.

(B. 20.807

ilurla,

1 DRECISA-SE cuirelro para res-¦ .taurant educado; k rua Vis-
conde de Itauna. 1.77. (li. 20072
pRECISA-KÉ de um rapaz che-x ga.lo du Europn purn cusu «ln.
negocio; A rua Machado Coelho 92.

(F. 23,345

Í3RECISA-SE 
do .um empregado

• para balcão o menino para Üm.
Peza c recados do unia alfaiataria
ft ruo Visconde «Io Itauna 1.11.

(13^ 20551
um empregado
Cabral n. 173.

ÍF. 23.218

pOSTUREIKAS — Prccisa-sc do**-' boas ajudantes o aprendizes
no atelier do Mmo. Miranda, ft. rua
Buenos Alres 90. sobrado. (O 15311

cos-
para

i rua Gonàal-
(A. 28003

M15N1NA para aprendiz do
tura o que saia k rua

compras; prèdsa-so
vos Dias 57.

(O; 15.288
de costuroiray

pura fabricado boucts; il i-ua
Avil.u 90. S. Clirlstovão (bondsdo Alegria); bons ordenados.

' (F,. 21,973
TJ11ECISA-SE do costureira* tin-*~ bonnets; k rua do J^avradlo íbi
loja. (E. 23211.

JjRECiKA-SE 
do uma costureira¦ quo uÁlhk cortar o coser por

flgtirino; ft, rua Senador Corroa 32,
Catteto. (B. 20.C97

Ft'ECltíA-SE 
do uma

de costura com pratlc
aprendiz; íl rua
Ruy Barbosa.

rijudanle
uma

Didimo i, Villu
(E.2 2121

pRECISA-SE do boas costurei-
¦*¦• ratís o passado Iras paro. vesti-
dos; 4 riraca Tlradcnter, 71.

(G. 15.373"IJRECISA-SE de um buteiro; A
X rua Genoral Câmara 30.

(A. 23.823" 
IRECISA-SE dn boa costureiraIIR

x il
Vlnniia 49, sobrado, Cattete.

(G. 15.219

OFFKKECK-SB 
boa costurei ru

puru cusa do fumillu do tra-
tamento. confecciona por qual-
quer figurino; carta no escrlpto-
rio dèsto jornal para .M. M. Jl.

(B. 20.711
TJRECI 

"

-1- ra«

pitECISA-SE de
•*• k rua Sacadura
botequlnu  
TpRECISA-SEl do um pequeno pa--*~ ra botequim; k rua Condo de
Uoniflm n. 310. (F. 22.218
I_)RECJSA-Sl-< de um bom caixeiro

-*- para balcão de padaria, de IS
a 20 annos, sabendo ler o escrever
bem, com ou sem pratica; na Ks-
(rada Real de Santa Cruz 2.015,
Pnnlflcaçilo Pilar. (F. 23.221

do um rapaz dQ
annos, para botequim;" 

(F. 23.19S

-.'ÍE de boafí costurei-
i'ficises, para capa» o

manteaux. paga-se bom ordena-
do « tambem se dft, parn fora; k
ma Visconde de Iluuna 111, loja.
_-, (A 28534
ÍDRQCISA-033 do mocinhas bran-
•*- cas, costureiras e bordadelras;
ft, mão, para officina de primei-
ra ordem; k Avenida Rio Mran-
co 181. 2» andar. (R 2COU

pRECISA-SE do uma fecíiniíêiru
•*• o costureiras para camisas, ce-
roulas o pyjames; 6. rua Visconde
de Itauna n. 193.  (G. 13.012

I IRECISA-Slr
X 14 a 10 an
A rua Bento I/Isboá 07

¦ Ue fostureliiís pa-
errava tas; k nia da

f B2rtB->«i

^nit-nlma'.'- om ,~ ~t~ DRECISA-SE do bons cozinhei- .-„,.,„... ..,' ;
plt 

..ClSA-SIr. il,. umu boa cozi- , 1 ra;) COp0iras, arrumadelras o j.>''k<-lSA-S!a dx nhelra do trivial variado o «me lun.ls 6eccas __ boa con<lucta; ft ",: <\. dondueta u

4 rua Qoiilurt :-:2. f.eme. (ii. 20.409
fiOZItnmiUA — Preclsu-se uinaV-* bou : fi, run Carvalho Monteiro
n. 34. (A.2827

CU1SINIEH)lnnt nas
burce; rue
li ranço.

fraiicaiae. ne pnr-
.i portugals, Mmo. TI-
Acro n. 20, Hotel Rio

(F. 22.014

ClCRIADA para ooztnliar o oi-tls
«orvlçoa — Precisa-so; k rua

S. Joüo Biiptlsta 109. Botafogo.
(li. 20.04c

/COZINHEIRA do (rlvlnl paru cnsa^-* do cnsal. precisa-so ft. rua Vis-
conde de Itauna 121.sobrado; dft-
ffl folga nos ilomln^os. ÍE. 22.OB0
pOiSINHElRA — Preclsu-so de--t uma «111 e nlio durma no alu-
Biiel; ft ruu Domingos Ferreira
274. Copacabana, (D. 20.798

COZINHEIRA 
— Prcclsa-so do

uma k rua SorsÍp„ 31, praçada Bandeira.  (Cl. 15222
poziNHEIRO — Chogado do
^ Norte, deseja oiupregar-se,
prefere casa de família. Informa-
çíSes, fio Sr. .Toão Amorim, Praça
Tlradentes, 39 —«Telephone 5003.
das 10 Aa 13 horas. (G 1518JI_
/COZINHEIRA do condueta afi-
^ andada, precisa-se para peque-
na famllln; k rua Delfim 81, Bo-
tafogo. (li. 20.800

C«OZlNHEIRO 
— Preclsu-so ftruu

- Aqueducto 108, Santa Thereza
(casa do paBto).  (O. 15.310

ama secca —
Professor Gu-

bom ordenado,
(O. 15.2S2

qun «alba coslnhar lavar e
paasar; ft rua Barata Ribeiro G7&.
Copacaliana. (B. .20803

pHECISA-SE de um ujudante
-*- cozinheiro para casa de pasto;
6 Pruln «In S. ClirlstoviSo 111.

(F.22üSr,

I)RECISa-SE 
do umn bou cozi-

nhelra do forno e fogão, para
easa do família; ft
f-aranlelrns.

lo Rozo 79,
(O, 15.040

PRECISA -SI! de uma boa cozi-
'- nhelru q uma arrumadeira

rua Corria Du-com urgência
ira 13. Cqttetc. ÍJ?-_21SI" > pRECISA-
IJRECISA-SE 

do uma cozinheira j 
A r"a Fe

para o serviço do trivial; 
rua General Polydoro 180. | pRECISA-SE umu cozinheira ft

!ive aleiiiiiu roupa; podera-so refe-
rendas; ft ruu Visconde de FlRiiei-
redo li, i48, (F, 23.200

pítECISA-SE de unia enipreganaJ- para cozinhar e mais alguns
florvi.joH, em casa do pequena fa-
milia; trata-se k rua da Passagem
ll. 101. Botafogo. (F. 23.250

piiECISA-SÍf 
"de 

uma empregada"*** para cozinhar e mais serv Umi .
leves, dormindo fora; ordenado Fi0$;
ft run D. Murlannu n. 133, Vllla
Tacul lll.  (A, 28.020.
Precisa-se umu cozinheira ao'
x trlvlul fino para fogilo a Kaz
e seja muito limpa puga-so 70J;
ft. rua Marques 20. Lurg-o dos
EoOes. (B. 20^705

IRBGISA-SB boa cozinheira;' ft
erelra Nunes 217.

as
do Ouvidor 32

0 da tarde.
sobrado, dus 8

(A. 28.910

piRECISA-SE do uma ozlnlieira
¦*• e Íavadeira para um catial
eom um filho pcciuono; ft rua
í-fanta Christiua 100, Santa The-
reza; tol. 1.875, Beira .Mur.

(E, 23.037

pRECISA-SE do uma cozinhei-
¦*- ro et uma ama secca e arrru-
delm, págtt-«e bom ordonado;
tratar ft rua Marechal Florlano
n. 27. sobrado. (A. 28.845

pRECISA-SE de uma cozinhei-
•*- ra; ft, rua Dous de Dezembro
ni. 20. (B. 21.958

pRECISA-SE de uma boa

pilECiSA-SE do um luva-prulos
x o um ajudanto «lo cozinha; -A

da Gloria n. 10. (O. 15.301
um copeiro,

afiançada; íi rua
lIuddock_I.oboJl_L 01. (B. 20.827

pREClSÃ-SÈ do" um" copelrO,
i X ft rua Marquez de Olinda 50.

pRECISA-SE do um calxelro pa-A ra armazém de acecos o molha-
do«, quo tenha bastante pratica e
uno oarrcKUe ft cabeça; tratu-so 4
rua Frei Caneca n. 203, Catumby.

Jli. 2^834
IJRECISA-SE do um pequeno com-'- pratica doe botequim; A rua
Iladdock TaObo n. 450. (F^_23.277

PRECISA-SE iim calxcTfo (ío~bo-
tequlm; 4 ruu do Lavradio 81
(B, 20.713*

PRECISA-SE

Wandega 281.
pRBCISA-SB do
•*- reira; ft, praga
70. loja.
pRECISA-SE do moqasJ- nas, que saibam coser
ou rt, machim.; k rua General Ca-
mara n. 337. (B. 21.004

IJRECISA-SE 
contra-mestra d«

- colliirintios paru (abrlca; car.
Kis no eiicrlpiorio desto jornal
eom a« inioiaes J. Ribeiro.

í_i__20 .74H

ÍJllECISA-SE 
ciosturoiras paru,- roupas brancas de senhora,

pagn-so bem; ft nm "ubaldlno'do
A mu rui 82. (11. 20.73U

FiECÍSA-SE"um 
bom e pratico

ofíiclaj de paletota oom bôa
cundueta jjara trabalhar em ai-
faiatarlu; ft, rua Senador Euzebio
n. 5 2 (A ,__2S^õ 14
IJREC1Sa"sE dc boas íjordadeí-

-1- ras; 6 favor nfto se apresentar
so não tÔY habilitada; k rua Con-
çalves Ü2. 2" andar. (Cl. 1».;iíS
pRECl.iA-BE oiiiclacs do -pa-

•*- lutots ft. rua' do Lavradio ÜO,
pàj^a-se ; bom. (13. 2l.!)9ii'pRÊCiSA-SE"do üm perfeito ãl--*- fítlate; ft, rüa Tobias Barre-
to 13. (Ci. 15.22 5"pRECiSA-SE 

Je ajudantes da'. bordados, attoller; ft ruu São
.loso 19 sobrado lA. 28012"l_jvi.tl_;cl^A-oli! de müüus, com¦*- pratica de coslumeB; a. rua
Haddock Lobo 71, loja, lE.

uma aiou-
du Republica ,(D. 2(1.009 lembre

á^ó-jpKEQISA-SB

l(ija._(E. 22.0,'li

pliECiSA-SE de* 
"um 

hábil al-
¦*• faiate; no Boulevard 38 de üe-

317, Vllla Isabel.
(E. 22.071)

PRECISA-SE de-*- com pratica de

(II. 20.879

pSECISA-SE dc um empregado
•*- para limpeza o recados; k rua
do Ouvidor n. 1)0. (B. 28.SOO

um caixeiro
seccoa c mo-

lliudos, nIS IS annos. oura balcão
o rua; ft rua Eulina 07, Meyor.

( E. 22020
pRECISA-SE dc uni 

'rapaz 
comx alguma pratica dir botequim;

dft-se comida; ft rua Sernes Mala
140, antiga Zcfcrlno, Meyer.

(G. 1513.ã

TJREIMKA-SE
{'**• costura com pratica

pa de cama
dq Hetembro

PRECISA-SE 
de boas ajudantes

do costuras; ft rua Cândido
Mendes 25. Anllsa D. Luiza.
Gloria. (A. 28012

uma ajudiinte de
de rou-

racaa; ft, rua Sete
215, loja. (E 21C49

piiECISA-S10 do umu bou nju-
X danto do vestidos-, A rua Sote
dp Setembro 101, loja. (B. 20.420

pRF.CISA-SE tle boa„ ajudantes
¦*• o bordadeiros; ft, rua Sachet
4. 2» nndnr. (E. 21798

—;r I pRECISA-SE de um
pítECISA-SE de um ujudante de
X cozinha, com pratica do pensüo; I ,„ i^rin i
ft rua Cândido Mendes 45. (B20855 |M ''"'' "'

rapaz
: 4 li

(13.
X pratica do armazém ; 4 ladeira JJRIOCISA-SI

20372 L

pRECISA-SE do uma costureira
-1- o uma ajourelra; (rata-se ft. rua
Unimos Alros n. 347. (G. 15.071

-.inhoira
Pátria 397.

ft. rua Voluntários da
(A. 23.815"' 

hei-
car-

PRECISA-SE 
um rapaz puru

limpeza, o recados do caaa de
um casal; ft. rua Gonçalves Dias
n. 82. (F, 23.131
TJRECISA-SE do um copeiro quo
X saiba encerar j. mais serviços
domésticos; ordenado 70$; k rua
CorrC-u Dutru 43. (F. 23303

"TURECISA.SIÍ! 
do um empregado•*- com pratica fle soceos

lliudos. de 10 u 22 annos;
D. Anna Nery 199.

de um mestre pa-
ra trabalhar cm colarinhos

molleu e duros; tratar k- rua da
Alfandcita 338. (E. 21782

pRECISA-SB do um empreita-
•** do para serviços loves; á rua
Conde de Bomflm 177. (li. 20.704

pitECISA-SE de um caixeiro'¦x com prntica de botequim; ft
rua de SanfAnna, 19. (jjj 22011

pRECISA-SE «lo uni pequeno dõx ST, a 18 annoB com pratica dc

mo
rua TJRECISA-SE tle boas corplnhel

(B.20878 X r,.s; ft rUa Sachet 4, 2» nndor

de mogas, cum
pratica dir büiiuet; 4 rua Had-

dock Lobo 71, loja. (B. 22.077

pltECISA-SE de um ajudante¦*- de alfaiate e aprendiz; k ruu
TObios Barreto 99-B. (B. 22.039'pRECÍSÃ-SE de perfeita aju-•*- dante do costura e uma apren-
diz, paga-so bom; A run S. Leo-
poldo 183. Cidade Nova. '

(B. 2JL125
coliu-

e fabri-pilECISA-SE de perfeita¦x rinboiru, tom pratica de
ca de camisas; ft. rua He nhor dou
PaSSOS 172. (E. 22,132"pRECISA-SH de uma costurei*-»- ra-na fabrica de cortinas 4 rüaSenador liiuzeblo 100. (E. 22.135
T>KECISA-SÍí3 de uma bordadêi-x ra que borde a machina; ítruu Visconde do Rio Branco 18,-J andar. (E. 22.122
pitÈciSaV-SÊ

ÍF 230SO
pitECISA-SE, para penaao, do )**- uma ajudante para c
Avenida Central n. 59,

rUa liarão
botequim.

njuilnnio pura cozinha; na I IJRECISA-SE do uma cozinhei'-"' andar. | ra pnrn o trivial, cozinhando

<B. 20.714 IpRECiSA-SE du umu cozln
zlnlieliTi ra a de um menino, pura .

'S yi^l pRBCISÃ-SE do um pequeno pa- 
' 
pRBCISA-SE «I,. ,7ÜTE- ¦il")al J- ra sorviços leves em casa do ! 1 "4 

]8 .Un. T,
de Mosquito 7S3.

(B, 20.721
reyar marmitas;
dfi Frias 13.

rua
d

JJREC1.SA-SE d' uma

O. 15(.0S9
TJRECISA-SE
-*- cozinheira;
tin Pátria 405.

do uma perfeita
ft rua Voluntários _

tt iraz. imra pequena família;
paga-ao bom; 4 rua Leite Leal
n. 20, Lsrniijolras. ÍF; 23.147

do uma perfeita fnmllla.
cozinheira, para casa estran-

golra; k rua Ilaríio de Guaratyba
n. 31. (G. 15.180

armazém ; ft rua Moraes o Silva
128, próximo do Colleslo Militar.

(F. 23270
pequeno dc

\vi.iilil-, 1....-.•,,.. ,„ , ',' - ''' •'"¦'".» Para balcllo do' 
%1 rfao.á |I»<larla: 4 rna Vlnto do Novembro
!________ 04. Ipanema. fr,. 15159

pRECISA-SE do boas costureiras
**- o ajudantes para vestidos; pa-
ga-so bem; trata-so com Mile.
Alice, ft- rua Santo Amaro n. 2!í.
Cattete. (G. 15.032
pRECISA-SE de um official bem
X liabllRado em puletot na ai-
falatftria ei tinturaria Cenenario;
4 ruu Conde Bomtlm 238 telepho-
ne Vllla 138.  (F. 23068

de alguns bons-1- officiaes alfaiates, para fazer
paletots, pagrnm-se bons ordena-
dos; 4 rua SanfAnna 74, loja,

(B. 21798 1 toleph. -Norte 1252. (G. 15.401
pilECISA-SE do um 0fflci.1lJ- alfaiate do eoncertos; na tin-turaria; ft rua do Lavradio 105.

 (A. 2889 I

COZINHEIRA 
c

Froclsa-sre ft r
blzo 136, casa 13;

pRECISA-SE do uma
¦*- para coSa do petiuena familia.
quo (16 informacfíes de sua condu-
Cta» A rua Condo do Bomfim G7!>:
"3 ?ü_* Bo_9_J______iL' !¦¦/.¦¦•¦¦¦ ,r._L'_i--i
PltiíCISA-SE 

de uma cozinheira
do trlvlul fino; ft run Senador

Vergueiro 50. (F. 2308:1

pRECISA-SB «Io uma boa cozi-
-*¦ nholra, nctlvn, uue saiba des-
íribulr, dormindo
Avenida Passos 21.

 pitECISA-SE do uniu er
uma. cozinhei ru ,, „ ,,il '",0 "all|a cozinhar

EMPREGADA 
— Rrceisn-se pa-

ra cozinhar « mais flervlçn«;
4 ru» S. Chrlstovão 518-A, bnlrro
de Santa Genovnvo. rua Severo B.

(E. 31.909

OFFERECE-SE 
uma cozinhei-

ra do trivial fino o Imitando¦forno e fogílo; íl r. Pereira de
Almeida 59, cana 4, Mattoso.¦ ¦¦¦ 

(A. 2.1.800

PHECISA-SE 
de umu óizlnhelra

o uma ama seccn « nrrumft-
deira, paiçase bom ordenado;
tratar k rua Marechal Floriano
Pelxnfn 27. «nlirndo. 'A. 38.8lã

pRECIS"Ã-SB uma criiTda para
J- cozinhar bem como lavar c
«ngommar para tres crianças: 4

Tua Dias da Cruz ISO, Meyer.
______^_____ (B. 20649
TDRECI3A-SE uma empregada

para cozinhar c lavar; 4 rua
General Câmara 285, sobrado.

(F. 22.971
"pRECISA-SE de u.ma cozinheira
X prefere-se quo durma no alu.
Suei; â rua Álvaro Ramos 40,
antiga D. Marciana. fE. 21833

pBECISA-SE de uma empregada¦•¦- pnra o dlft Ia, pnra lavar o"osinhnr. para um casal. Tel.
Ral 97. (A. 28703

,TjRBCISA-SE uma boa cõzInhoU
X ra do trivial para casa de pe.

emprega-
jar o trl-

vial, paru pequena famllln, orde-
nado D0J; 4 rua Visconde do
Itauna 139, nilo- se lava chilo
nem roupa. m. 20.753
pRECISA-SE 

" 
de"umu perfellax cozinheira do trlvlul, puracasal, quo «eju nflançn.In; ft rua

S. Ciumento 451. (B. 20.700
I pRECISA-SB da uina cozinhei-¦*¦ ra do trivial, para casa de
pequena fumllia, cozinhar o lavar-
A rua Vlscondo Silva 25, Rom-
_!£:  ÍF. 23.133
pitECISA-SE de uma moç„ p:ii"ãx cozinhar . mais sorvlqos paru: cafa de família; dorme no ahmuM'do trivial para casa do ordenado 50$; traiar Afamília «luo dO refcrenclns de sua 1 condo do Rio Branco 21.

1_>H10CtSA-MB 
do uma emprega-

da que cozinhe; k rua Larga

TJRECISA-SE do um menino pa- ' Tvr,"i,ar>tcjA'"_5i?—,„ ,,' 1—r—

£ ra carre«ar marmitas; .4 _rua V^^a^O^T^S^
pelo 104. (rj. 15172

Sfto 1'edrn. 114, 2" and. (E22042

.'2 2" an.dar. (A.

pRECISA-SE bom cozinheiro;
*• rua Senador Dahtáfi

.:irKu T)RECISA-SB do
28941 X do qualquer e

íniflcacâo Portuense.
119, Pa-

ÍF. 22.087

1.1'RECx pari
aluguel; k
(E. 21.851

ÓRBCISA-SH de uniu cozinheira;*~ ft t>. San.a lailza 14. Maraea-
114. (A. 28.742

pBECISA-SE uma boa cozinhei-

conducla; ft rua Estacio do Sft 71.
(F. 23.903

rua Vis-
sobrado.

(G. 15300
pilKCISA-SB de uina cozinheira* liara fazer o trivial e sorviçosloves; A

pREUISA-KE «lc uma oozlnllei-x rn o oncommftdelrai ft rua Eon-
seca Telles 10, oriloiiuilo 50}; Sfto
Chrlstovão. (E. 23.003

ÍC18A-SK de uma criada,
cozinhar o mais sorviços

leves, paru duas pessoas; ft rua
Condo de Baependy 114, casa ít.

(O. 15.309
pRECISA-SE «le um ajudante do•*- oo.-lnha, para casa do pasto; ft.
Praça Saens Pofta í). Fabrica das
Chitas. (B. 22.134

,., 
l,',m 

„i,°ra*51 -pRECISA-SE de 
"uni 

menino comcor, do conflnn- X nlcuma iiruiim dça, para florvlçoa doméstico», d«0 ' 
''

cuidar do pequeno jardim o quln '
tal. vidraças o assoalho; nfio

_ botequim.caí-a o comida; para maisnformacfioi, A rua d.a laapa 54. lojii

pjlECISA-SE do uma costureira*** o bordadelra, quo seja habili-
tada a fazer pegnolrcs, mode-
los chies, quo trago figurinos;
4 Avenida Mem do Sl 210, terreo.

(A. 28.750
otriciul

quer Jardineiro no mrapaz moco;
4 r. Conde do Bomflm 44. TIJuca,

(E. 21.981
pRECISA-Sf.I -*- com

pHECISA-SE do um•*• alfaiate do obra grande; ft. rua
(G. 15.134 | da Quitanda 132, 1° nndar.

CHS. 21.742de um caixeiro

pRECISA-SK <1„ um rapuz ou"¦*¦ raiHiriga para ajudar om ser-
vlqos do cozinhur; 4 rua do Car-
mo n. 49, 2° nndnr. (B. 20873

Ramos.

alguma pratica do nada- ' 
PRECISA-SB «le boas costurei-nfoliarln; 4 rua Urunns ras; ft rua Gonçalves Dlus OS.

(F. 23314

"l>líKClSA-Sli- do uma cozinheirax quo cozinho o trivial, para ruo «lc Ubd 89.

1JKKCISA-SI-; dc um rapaz paraajudnr alguns rrorvlços de ca-
sa que tenho roferencins; k praça..Tose de Alencar 14. Cattete. sob.

(F. 23.335
pRECISÃ-SÍD dl um copeiro ouX copeira quo oonhoc bem o sor.
vlco; nn Pensüo Ellza, ft ruu Ba-

ria
30.

pRECISA-SE" de um calxeírõ-õx um rapaz para lavar ehicarae
mais Rervlços; A ruu Evnrlsto du

Velgu 148. botequim^  tf). 10133
pRECISA-SE de um cnSíolroix com prática de bebidas; A ruu
du Lapa n. 2. (F, 33.288
pRECISA-SE «lo um calxelro,¦*• do 15 a 18 annos. com abruma
pratica do botequim; 4 rua do

A Fama

pRECTs.V-ri

(B. 20.022
de um aprendiz

de alfaiate; A rua do Riachuelo
73, paga-se liem. (B. 20.019

PERFEITA cozinheira — Precl.
X sn-se p;ira família do (rea
pegboas no Cattete e que lave nl-
guma roupa; tratar ft. rua \,\\t\s
da Silva n. 247. estaçlo de yiiln- -r.nwr.iat u,~—5 ;—¦tino Roenyuva. ÍF. 23.8TS H ?V"?,Ars. "^ ll0a cozinheira'spcfrr.-^rir.:pp . ,—, "o trivliii o 0110 du
pRECISA-SB uma criada nara ra; ordenado 90»; 4x cozinhar pura Hfn caaal; 4 Dutra 43ruu Burilo de S, Fraiiciàeo Filho

n. 255.  22.9.13

rua Ubaldlno do Amnrul44, (rrreo, nntlfju Prefeito Bai-atu.
(B. 2047

rma em e<«-
ruu Corrêa

(F. 23303

pRECISA-SB do um bom nju-x dante do cozinha, exlgem-so
boa*, referencias; '
to 242.

4 rua do Cutte-
ÇB. 20.059

pRECISA-SB ilma co"zlnlielra;*"ftx. rua Valparalso 07, TIJuca,
(B. 20.070

pi(ECISA-SE hojo «luas cozinhei.-»• ms a 70$ o 80»; outras demais
S*r"'«> c umu «Io forno e foitílo90$; ft prnea d. Republica 79,sob.

.-.-'tOvMiin
pRECTl3A-SE «lc uma eoalnhelrax pura cozinhar o trivial o ln-var; ft ruu Dr. Pereira laopes 14.S. Chrlstovilo. (E. 21922

casa de pensilo; k rua Senador lüu-
zoblo 350. (E. 22.009
PRECISA-SB do uma cozlnholni¦*- do trivial;

(F. 23304 ! Riachuelo n. 02

Cnravellas 112.
rua Visconde de

(li. 20.875
PRECISA-SE de uma cozlnholraX ft rua Silveira

pitECISA-SE de um rapaz¦*- nurn arenr talheres, com ptlca: ft r. Marechal Florlaqo Pel- ! ria: 4 rua larga 222.
*otP 1.FS. 22.107 I TJRBCISA-SE de
pRECISA SE do ura rapaz para -L rostaurante. at6

pugu-se 00».
Martins 133;

(G. 15313

15 annos.
are_nr talheres o luvur pratos; com alguma pratica de calxelro:

pRECISA-SE do officiaes do pn--*-,letots do encommenda; nu ul-faiataria ft rua Senador Euzoblons._113 a_115; paga-se bem.(E21002
p.RECISA-SE aprenaize-kjüdan-x- tes de corpinheiras, pura fn-bricu de mulas; 4 rua .Marechal
Florlano Peixoto 225. tn. 15.019

ra.;,

(O. 15.313 bllltudn'o em iraíiai'líar 
"em^bons

um rnpaz pura £íf'Sina|j ft rua Cloncnlves Dias

(E. 22.049
üaz . pRECISA-SB do um empregado j pRBCISA-SE boas costureira- •*- rom pratica de buIcSo de pada- 1 x corpinheiras c ajudantes

19. 1" nndar. (A. 28.59T

pRECISA-SE do costurei r:u¦x pura gruvatas quo trabalhemft mão-, ft rua da Alfundcga 281.
pjiECISA-SrE de uprendizeix para costura do Bravatas; ft
í-__J?_.____Ç_'-deBa_281. ^q 1C32„
pRÉciSA-sio do um officiai ãux falato; ft rua Santa Anna ¦'¦
A. Alfaiataria. (G. 16321
pilECIhA-SK de boas corplnhel.x ,ras e ajudantes e aprendizes;
ft rua da Quitanda 33 2» andar.

 (E. 22102
pRECISA-SE de um contra-x mestre nu alfaiataria Allluii.«:u; ft rua Machado Coelho 138

(E. 221Ü'
pRECISA-SE do uma costurelr.ix quo saiba coser ft rnachiiui;
liuga-se bem e uma mocinha iu-telllgento que queira aprender ftcriatura paga-se ordena,lo; A ruuVisconde de Itauna 159. Offlcina.

(A. 28932

JAEDINEIKOS

ft r. l.ulz de Camões :4. sob.
(E. 32.153

Avenida HcnrIr,uo Valladares 57.
(B. 22115

pRECISA-SE do umu cozinheira pRECISA-SE de um 
""lavador 

dn TJRBCISA-SE do um caixeirox na travessa Guedes.__E»t_aclo. 1 -1- pratos; A rua Theophilo Ottonl X <,om pratica
(G. 16327 , li. 101. (A.

D RECISA-SE do uma cozinheira'pRECISA-SE de um empreg*ã^¦»• na Paullcdar Ijrc-r, de Süo x do dc 14 a 18 annos, para ser-

28.015 ra restaurante; 4 r

na Paulicdu
Francisco 2.

habilitado, pa-
Larira 1í!;í.

(E. 22.107
largo

(E. vlços leves de um cnsal;
dos InvolIdOB 27. (E,

pitECISA-SE uma cozlnlieira pu. 7JRECISA-SÊ dê uma cozinheira¦x ra um casai aem filhos: ft rua -*¦ A nia Volnnlarlos 33. BotafocoClarlmUndo «le Mello 7i. Encan- !«-!. Sul 1793.
tudo. (B. 2O.07n "

P.,,.,., 
-, pitECISA-SIr. ile uma «rozlnlieim.Rlr-CISA-SB umu cozinheira pa. x e lavanelrn: A rua BurSo dora o trivial; Vllla S. Cioraldo 8. Francisco "

ii. XXX. Andqr.ihy. (F. 23.03G bel.
Filho 290. Vllla Isn-
 (B?!. 21930

-.ra: ft IJHEclsA-SE t\_ uma ooUSielraru» irei Caneca 13o. «obra- ( *- 4 run do Theatro 3, 2» andar.piiECI.«.\-SE_uma cozinheira:
do. (F. 23.035

pitECISA-SE do uma boa cozix nhelra portugueza paga-so 
"pRECISA-SB

bom; Avenida Passos 90. (Q16381

ft rua
21.949

p,RECISA-SE de uma cozinheirax pnra casa de pequena família
nflo se faz quest-Lo que leve uma
filha de i_] annos paga-sa bem; ft,nia «lo Cattete 93 loja telephone Damos 21.Ueira Mar 1738. (A, 28893

de um criado.-*- para limpeza de escrlptorio; 4rua Uruguayana 12, sobrado.
(B. 23.000

pRECISA-SE :1o um rapaz comx pratica de cOpa de restaurant:ft r. Larga 195. (E. 22.107
mpitECISA-SE do um rnlxtfro eox prntica dB botequim e tondlnha; ft. Avenida Amaro Cavalcan-

tc "4. (j__ 32.112
pREClSA-ES d« um rapaz pnrn•*• todo o serviço; ft ruu Senndor

"pjíSClSA-SB de uma boa cozi-x nhelra em caen de família;
PRECISA-SE-1- servb

(E. 21037

,-. quena família
Uantai á

rna Senador
(F. 23.033

(pRECÍSA-SE do uma cozinhei-'* ra e Iavadelra; 4 rua Alice Fi-
ptielrgdo 30. Riachuelo. (F. 2':.".üt)
pRECISA-SB de uma cõiiniiTlrn*• para o trivial: 4 rua Conde

Se Leopoldina lli. S. Chrlstovilo.
(F. 22.8!>l

pRECTSA-SK de- lima cozinheira'¦*- que durma no Rlupuel; â rua
E«dema»ker 41. (F. 22.828

. 4rua Senador Dantas 79. (B 22180
pRECISA-SE puro. enaa do põt-*- quona família, orlada para co-CS(l-8! "VI 'sol op|ofl" JequizPHECISA-SE uma boa cozinhei. ! pRBCI9A-SB dc umi boa collra do trivial e nu0 durma no -»- nhoim; 4 rua do Rlaciiueln Vm ~°<"t "8 vnI V 'míM-ll

aluRiiel; ft rua Professor Oablso sobrado. Íe;%..,.
n. 103; tel. 15S1 Vllln. i Tjh"Fc(SÃ^p'"7i .'.m. wT''!__.,,,,. o» „,„ jJiii.i^i.iA-MK «I, uma boa cozi-¦ 1 ¦*- nheira do trivial parn casa doPequena família e «pie facu outrns

um rapaz, para
„JC_S Icyp.i: 4 run do Ro-

.-I1"-7!..?- nndnr. (B.H;12g
pRKCISÃ-SB 

"de 
uiif rapn'zlnho

7 j;,n,ra,"níPf'z.a " «"vicos loves;A rua da Carioca 10, 2» andar
(B. 32.184

pRECISA-SE de um calxeírõ do•*• balciln e um njudnntc dc mns-
(A. 28951 seira, com pratica de confeitaria;

rua S. Januário 224.
(A. 28.821

p,RECISA-SE acabndolras ~dõ
¦*¦ calças; & rua da Pralnha 00.

Cg ¦ 23.115
pRECISA-SE do bons officiaes «íox paletots, com pratica do offlcl-na; dllo-so 8 horas; ft nm Rui-nosAjrea n. 32G., (p, 211.217

pnECISA-SB dõ uma iíprõndTãx- de costura o serviços loves; 4rua Fellcla 30, casa 10, Cnscu-''«r». ÇB. 28.776
pRECISA-SB dè ajudantes do-1- costureiras
offlcina com pratica puraparticular; trnta-se 4Avonlda Gomes Frolre IOS, terreo.

(F. 23.182

pilECISA-Sj.: uma ho.i cozinhei--*¦ ra qii^ saiba cozinhar multobem e seja asselada; ordsnaffa80J: „ uma rapnrifra nara varrer
quintal, passar roupa e outros IJRKCIZA-SE da uma ooalnhetra.."ivloos; .*stlg*-»t de bom com- .1- para „ trivial, qu? níodSím"d?m referencias; no aluguel, e.m casa de fumllia do

I ••'erviços menos lavar e ensommar-
paxa-se bem: ft ru* Viscmde doRio Branco 1«. 1» andur. ((C007ÜO

COPEIROS E AJUDANTES

u!z 
pRECISA-SB dc ll"

s : fl <a;>..|i„: .', -a.opelro; ft rua Estnclo de S4
(Cl. 15338

. —. . ¦' ' pHhCIbA-SB de um arrumador
A I . 'h Um casaI branco. -*• do quartos; A rua Senador•«-mineiro de toda confiança pa. »aninB •>' ""'"
ra serviços domésticos: no lar- 

'
ko do Machado 27. tol. 941 Beira

(B. 21.730
uortament'

ft rua Marl» . Barros 156.
tí*. 23.02Í

respeito. Truveasa ri.
Zl. Botafogo..

Mareiam
'O 15135

___. '

jjüãtiÊjíÉkMMàÉÊ

A LUUAM-SE um bom «polro.** Baroon « um ajudante e umoom cozmluiro e ajudante; tele-Phone 911. Beira-Mar. 'G. 16.363

(A. 28030
pRECISA-SE do copeiro qua
,,„ SÍÍÜ e'_r*r- Para famíliade tratamento: ft r. Gonoral Cn-IWfc«WO-W-  (A. 28.935
pRECISA-SB de um menino pa-
t -'» m._'"]_^: 4 r. da Cariocan. -2, 2» andar. (e. !2.057

pRECISA-SE um calxelro coni¦*• 14 a 10 annos com prntica debotequim; A rua Mnnoe! Vlctorl-
no 557, estaeilo da Piedade.

(F. 23.041
empre craiíÕ

teq.lm de 18 a 25 an-nos; 4 run Tluplrd 195. (B200S0
pRECISA-SÉ um empregadox para botequim. «Ie lg „ 25 nn-nos: fl r. Itaplru 193. (B. 200S0

PRECISjpara

,Lttz.,P3í? L P*r* botequim

pilECISA-SE do um pequeno•*- para botequim e. tendlnhn; ¦rua \iscoiide «le Itauna 74. cid.-i- PRECISA-SE
^e ^ova. (G. 15.193 '

T>H1_.CISA-PI3 uma costureira pa-x 111 rnupo branco do senhora;ft rua Miigalhües 19. Cattimhy.
(F. 53,09 2

A - 9 F. duas ajudamos-.*-
fabrica de cliapf-os (Ipsenhoras: ft praça Tlradentes 70.t-liapelarlQ I.oanda. ÍB. 20.707"DRECISA-SE 

dus ajudantes dacostura; ft r. Conde «le Rom-fim 324. TIJuca; .tratar dns S As 20horns. (fí 26,712
plíECISA-SB uma perfeita ajU^*• dante do costura,bem " paga-soA Avenida Mem de Sft 72,

(B. 20.720

pitIÍCÍSÁ-SE~"de"" um"-•- com pratica de IXrua 24 de Mal» 293 IKiachuelOtf

cai-tolro
botequim; S
.E-staçSn do

le costureiras,
para A rua Estacio de Sú ü"ormnrinho. (p 23 l.vi

¦_ i

I

¦_________¦
pRECISA-SE de bordadeirüTa- x muo; trata-so ft Avenida rio-IA. 283oI mes Frolre 131. loja. ill,, 26.758

A LÜGA-SE i in ensul sem fl¦'-•-lhos, pura todo o serviço,tem prntica de chácara e planta-«ioes, dando bons referencias: fttravessa do Oliveira 20. 'Tel
°8°». (B. 20.5,-,.
A L,üaA-SK um bom Jurdlncirf7xx dando carta dc sua condurtn:«.rua das Laranjeiras 92, telepho-

ta. 15223"a Beira Mar 580.
TT ' ° — Freclsa-so do uir."•com boas referencias, que on-tenda de horta o para mais ser-vlços de limpeza extenin: ft ruar^FruncIsco Xavier n. 03.
JARDINEIRO — para cSií-IlV

__ f:'mll|.'>. precisa-ee do uni qm-dd referencias., durma no aluguelo faça tambem «erviços domesti-cos, inclusive oncernr; 4 rua Sena-dor Vergueiro 32. Tel. Beira Mar'¦«70.  (O 15191
/liFFBRBCE-SB 'um casal semv' filhos, «i mulher para cozinharJ trivial e o homem Jordlnar; tel..Vllln 3.154. fF. 23.29(1
pRECISA-SE um trabalhador-*¦ que saiba trübslbar em chu-
cara e cortai- capim e um alu-danto «lo carroceiro; 4 rua LcMnLeal 41. laranjeiras. (F. 22.1107
PRECISA-SE de um homem sol"¦*- teiro. quo entenda de rhs rira
o tratamento dp cavallo^: pagn-sn-bem: trata-sa A rua Voluntário."»da Pnrtrla n. 72. (G. 15,303
pRÊCISA-SE do um Jardineiro-*- para cuidar de pequeno Jar-dim c mais Borvlijos, cm cana dofnmllla de tratamento: condiçãoIndispensável: attestados de con-«lucln, para tratar das 7 ás 8 ho-
rue da manhil: 4 ruu General Din-nyslq.33. Botafogo, (R. 26.80:1
pRECIS.•*• neiro,

SA-SE de um bom jardi-

rua de Sii-r
(G 15251

mez. Informar-se ftPedro, 131. loja.

____»¦-¦':Jm____'
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-pRECISA-SE d» um bom Jardl- • /"'ICLYSTA— Preolsa-se pura trl-
4- nelro; A rua Condo de tíomílml >-'; oyolo; A Avenida Salvador do

190. (1.1, 15107 liá 183.
jurultrtu.ro

tu.
I iiUI-CISA-SI. dü
L auo salb» encerar com role-
iniiolas d„ ouniliiola; tratar A rua
M_____r____i___.__.íS__J _i ''.'^.3.;!;'.!
riJlllSCISA-tíi'1 de um Jardíiioir-
J>- _u„ saiba cortar an arvoros
em forma do pyrainlde; exigem-
*n referenolas; A rua Marlz e llurl
ros n. 408, ( !_*__§j_í__
|jltl£CltiA-í._l do um empregado
I- pura ohacura, quu tulilia pra-
licu; A rua Viuva Lnuorda 20,
1iit_o__1___J_jO-i_. (A. 25.840
MltEClbA-UE para cusui do
«¦• tratamento, som filhou, do um

.•usai de mula ediule, oom multo
i.oas ri-íonínclufi, dormiu d o no
..iiigulu — o marido para Jardl-
ii-lro, pequuno Jardim, imoont. o
inala serviüOB tlomcâtloos. a mu-
liior para íavadoira e engommu*
«iolra o püquenoj. Hurvlçuij, para
ir para Ipanema; tratar A rua-Jonural Câmara 95. Çffl»-. *_j_,¦,?_*3
pllEOISA.SE do um"empregado

X paru eliucara de plantas; u,
ma Voluntários dtt Pátria 20:i.
Iiopoalto. (Cl. 10204
|jl.yUl_NA casa e-fttranfíelra pre--*¦ cisa do um jardlntilro quo

preste também serviços domusti-
eoB* bom logar, para nomarn «crio,¦ ..ousado api*-aontür-sò sem «or do
abnoluta oonlIariQa e conduóta aí'l-
unonda; Santa Thoro_:a 77, rua
oriente.. (11. 20.770

15,18-
1'iue.rDI.SPl.NSiillUA sabendo

cafo u muiKaoH, multo aotiva
« kerla, dormindo no omprcffojor-
H.-H...I-. 150$; A rua Bento Llslmu
li, lllll. (lü. 21020

eacarratfttrBe do
a afagacOiis o

ooi.Kürvai.tiu do aaaoalliofl; pre-
cos razoáveis. Tel. Noriu 1652
-- .luso Itodrlguea. I A 277111

I.I.NClllUAIlOlt,¦'¦--'ünet.ramunl.o*

pRECISA-SE d« pedreiros; A,¦•. rua mini., de Mesquita 101,
tiitvi.Mi.il. Vlctnr .Manuel. .11. 15.0011

Ajlt_i_.ltlA.im 
du trabalhadores, j> para olaria a milahlnu, orle-

I nudo ll, düHilu quo Lenha pratica; ,¦ informai á rua Costa l'erulra 1»,
Ai_laraby._ (!•'. 22.SUO

j 
"pllKCItíA-BfcPda" 

uni pequeno ]
; i-* para aruur tulh«r-s om oiua i
. ile pasto; A rua ITrel Caneca 40. '

<E. 21855

I..itr_JJ_)A-«l'l ds uin areador de¦*- lulheres com pratica du cu«a
do paHto, itua da Oainl.oa, Ml»

Í.U__l_14il-.lllÊ—lSÃ-Sl!) dou* menino* para' i ¦ i itrloa. Hubcndo ler o ruas ;
bom ordenado, com cawt % comida:
A pruc, da ltepubllea Vi, sobrado, dc ÜA 300,

(U. 1& !i

A LUGAM-BEpiiBCISA-Slü de um mnnoebo , ' LUGA-Bli: uma i
,.,',,-m'.:í r'° " ?"' ^""tetutor para oom telephone «carrinho «le mio o outros trabu- 'te» e frios; na A\

Frelr» p. 1..
A LUUA-HE um ooinmodo mobi- __¦í*-liado a i-a.ul sem filhos ou se- , A LtiGA-6

nhor do tratamento em casa oc- ••-»¦ sem fll;

lho»; na fabris* LondrSllyn Manuel 102.
I.)Itl.'_JlS'A._lS ' 

de un. ulflcliilmareiu-inli-ii, _. Avenida Mem

rtlft
(JU1

inarcerielri

l.HltliiJlSA-1.1'1 de um hollléni nor.
•'- tiigiii-.; no Mercado de Flori:'

"¦¦'NFIOltM-litA cnm pratica dn¦•*•*-*• clrurKlii; pre_l>fu-*í(- a rua J-ííin-

SAPATEIROS E AJUDANTES

QFFERECB.SE 
um boin offlclal

sapateiro aUcmfio. pura con-
i-ortos, falia pouco poriugüos;¦ larlas para Cario» Jieoae, no cs--: r ID tor 1 o d _a te j or n a l. Ü'' j.2956
pitEClSA-SK do um offlclal de

¦¦'- ponto <lo -.Btclra fi Luiz XV; A,
rua dos Andradas 132. (A. 18.705
pitKCISA-aia do oltlclaes sapa-

¦*¦ telro» para ohra virada do cri-
«noa; A rua General 1'eflra n. 55.

(E. 21.008

PKECISA-SE 
um offlclal sapa-

telr0 para concertos; ã, rua
ilonde de nomflm 700. (B 1430:1
pRECISA-SE um offlclal sapa-
I- telros para concertos, paga-

ue bem; It rua - 24 d e.Malo 128,
.'sta.íio do Itlachuelo. (K 22932
pUl'l<JlSA-tíli de offlcliieH a,
1- Luiz XV para vlrad i o ponto
•iitelra- a rua General Pedra 133-,,- ¦•- . (1D. 21008
iTrÉCÍSA-SE de um rapaz, com
'¦ pratica, para uma pequena of-
íiclna do calcado; A rua S. Pedro
ii. 250, 1" lindar, (B,26.00')"pitEClSA-SK" 

um officinl sapa-
I- telro: ft. rua Haddoel- Uilio
i. 370. CI'\ 23.112

PIIECISA-SB do nm offlclal sa-
4- patelro, parn casa do concerlos,

n de um aprendiz; A rua S. Krnn-
._sco Xavler_6ti0_. (F. 23.229

pRECISA-SE do dous officiaes'- 
sapateiros para concertos: A rua

Carvalho do BA n. 4. (F, 23.205

to l.lslion. 100. (E, 21020
TflMPANHADORBS — Precisa"
-*jhi) A rua Figueira de Mello
ii. 214. (li*. 23.3111*j(iMIPltKU,V.liÕ 

— Preclsa-so dõ
¦Muin para íu/.er llíripozo*. e ou-
troa eúrVíüOfl no Laboratório Chi-
mico tíilva Araújo; exigum-tiü re-
íorencian; trata-»-* á rua 1'riuiel-
rn de Marco 1.1, 2" andar, (In*
t 1|2 As ll 1|2 horas, ti''. 2II.H0,1".'j,i.\IPJ._<JAUOH 

desejas» vas om-1-i pregar ..unhando bons orde-
nado» iioíj navios «satraniíeíros o
hom tratamento podendo os tal-
feiro» ganhar 2004 ini-nfiucfl e as
camareira;! 2\0% o oh carvoelro»
480$ mensaes procurem o ninia
antigo embarcadoi* deade 1Ü17 que
uslil embarcando para dlverouH
cumpifiihia», _ o nulco q"e Ra-
rante o embarque © '*• matricula
quem desejar dlrlJn-Hii A. rua Ma-
reclial Floriano, 27, sobrado. At-
tende-Be das 8 da manliil Os 0 da
t:irde. (A 28844
TilMPREGOS 

"e 
empresados de

JJ todas as casses, em terra o
mar, õbtom-so A rua Henbor dos
Piigsos 100, ' (A.728Í838
-Í71M PREGADOS — Précisa-se de
•¦-^olto homens que tenha os pa-
pela para embarcarem como trl-
pulantco, em dous navios estrun-
Kelros; trata-so com o Sr. em-
barcador seral Ernesto dos San-

A i ua Sete. do Setembro 183,

ijJtl_UIhA-tíK uo um marcom-i-
*• ro e de uni monlno, para cur-
rogar obra», pa-^a-Ho bem; á rua
Visconde do Ituuna 211.

(U. 10.018:j IIIECISA-SE de iõ homens por-•*• tuttuessc», para trabalhareni a
bordo de um navio entrariKelrn. ga-
nliuiido bons ordenado»; trat-VHO k
rua do Ouvidor Vá, «obrado, com
,Sr. Pinto. _ (E. 21.773'pKEClSA-SliJ de um rapaz pura*- llmpesa, para casa de commer-
olo, de conflniicu; A nia UrUKtiaya-
na n. 14. (A. 28.789

JlHA-HK (lo nm hom muro--

balcHu ri, J7,  m. leXM
(J.IÍEU18A-BE (io um lavador bom

J- na Tiiítúrat*
llio 105,
i.IlínUÍHA-Sl-J d

¦4- A rua do»

A rua du J_avra
:¦ (ü. 16188

r dous peuroiroa;
Andliulns 20.

lll. 15,130
pitlSUISA-BE de uui puquuno du

J. buin üonipoiiamoiito m Ul-
Hu da Carioca, 13; itlo Mciiaa-
Kelro.

-'|>ltE(JIí_A-__:; pur* i.-serlpt-orlo-*- commercial, uu um rapa»; oomboas referencias, para servente;A rua General «Juniuru 1)5,
í?i^.P -Jí.3

TiitEclSA-BK a» Um areador dü•*• talhoreu com pratica du casadi: pasto; A rua do X.avradio 42.
t.(i. 1541..

l.itiOCÍSA-i.j.i de uin íormentei'**- rn! A rll :l Uliicilla.» _f| a At.ro; A rua Marque»: (le
(E.

7__ritiSCIi>A-í>ii du bons carpintel-
X roa e pedreiro», A Avenida
Halvaiior de Sft, 186. <<_______!
VÜlíl'lLI=.V-DlS uu
'¦ para

IJHEC1SA-S1J le bons ofllclaes
parn. obra E.Ü.Ü XV virada: _irãvesisa: do-Oliveira:20, (G, 11ÍT20O

pilECISA-SE dê of fiel ai de
'" concertos de calcado, bastante
"¦rito, pniitt-Rfi bom ordenado; a
rua Vasco da Gama *33-._Bi..0g

tos;
]<- andar. (A. 28.000

EMPREGADOS 
— As pessoas de

boa eondueta que desejarem
rionsettulr b00* cõHooaeOes a bordo
dos Brandes transatlantlcoe, naclo-
naus ou estrangeiros, bons ordena-
dos e tratamento, loiraren decentes
para ambos os sexos, procurem in- jl'orniiir-8o sobre embarques, vagas,
condiçOcs, vlaitens. eontrntos e do- 1
cumontoH nocossarlos; nSo ho oxlpo ,
pratica; Kômeuto boa eonduetai In- jformat-;ões gratuitas, oom o Sr. em*,
barcador Notrueira. todos os dlnn, -
das 8 da muuhil Ah li da tarde. I
liste escríptorio garante todos os
doeumí.ntOH; r. dos Inválidos CO A. j

(A. 28,884

ESTRANGEIROS 
— Preclsa-so

para emtire!.adoB. Também I
servem oa que tenham chega-
do a pouco tempo no Brasil; tra-I
ta-ae A r. S. Pedro 21-1. sob., com
o.Sr. Gulmoríles. Attendc-se fttC-
CiR 0 lilirns llll noite. (A. 2S.H20

nelro ou carpinteiro; A rua do
1 Sanado - 232. (E. 2B.U
I 

"pRECISA-SE de offlelaes po--4- dreiros e pintores; A ruu da! AlfandeKa liiD-  ___<_____aI_7S7
T)RECISA.SE de bons operários
•'- montadores, na fabrica Glo-

, conda; íi. rua Senhor dos Paaaos
!_;___!;_ (U. 15.102

pRECISA-SE um menino pívra
J- um deposito de doces; ft rua
Marlz e Barros 07. '«-".•_*4.1)21
pRECISA-SE um rapaz com 15
il a 20 nnnos habilitado paru
empregada do bar em Ibuguy.
XCstado do Espirito Santo; cariai
para Josó Caetano, Hotel Globo.

Of. 22.Í1S2
pitECISA-SE u_m empregado em

•4- carvoarla; no Bouievard Viu-
te e Oito de Setembro 431 A.

(B. 20.'653
IÍRÊCISA-SK" de ajudante de

•*- fornelro; ú. rua Vasco da
(lama 126f íWindlüilo Uraallelra.

(F __2 2^8711
PRECISA-SE de um maoliTnlsta'

J- líihoR-raphico; na Compaidiia
Qraphíca Bra&il«ilr<&. é. rua 

'13 
de

Mulo n. 43. (A. 28.324

nu eiripioKiido
arregador, serviço llm-

.. d o» Our4yb» 32, (_V-21.86 8

j WlECÍSA-SE -"'de 
~ 

um offlclal
I liomlieiro hydraulico » um

«q-udai-tui A r. do rienAdo 7_A!_____
•pBECI3A.SE de" Um rapazinho
I- para dobrar folhas « com ai-
.suma pratlcu de brochuras; A rua
1 "i.enQH Alree 130. (A ._2S • 80 j

Y>UEC.SA-SE 
"* 

de 
' 
carpinteiro--!

•*- para otflolna; A r. dos Ar-
listas 1.00, Aldeia Gatnplsta.

Abran-t.-l_?.í_üi__ _*_:__!-.¦_?__.
jiBi-CiSA-isiii um trabulhailor; í~._rua Zuluilr* 38. i]•;. 22.on2
IjUrtEClSA-SE de uma pousado!--r ra; 4 rua'Coronel lianuel 1».

(E. 22.Oi»
jjltEcisX-siii de" «erventei de-*- pedreiro; * rua J_tarlo do SaoKellx 205.  (E, 22,140'j HtliciSA-HÊ ile um carregador.-*- com pratica de padaria

(Bi
i l'r«.
22.134

(Ü 15.281

Pefia
1 jritJOCiyA-ísiiJ Ue um fermejueirò-'• com pratica; A rua ilurqiiez deAbranies_220, (E. 22.134
ORECIflA-SE do 11111 ^carrega-

-*- dor com pratica de padaria; A
rua Camerlno 'di, (A. 2S.Ü46

PREOISA-SH de empregado»
'- nara trabalhar a bordo, ines-
1110 sem pratica; tratar £. ri, Ala-
rcchiil .'loriano Peixoto 155, sob.

(G. 15.2SH"pitECISA-SE "de 
üm pequeno

•4. para limpeza e entregar cal-
xas; oxidem-se bonn referencias;
A r, do Ouvidor 144. (H.-21930

J3REC1SA-SE 
de um compositor

de biooB; na rua Sete de Se-
lembro 37. (O. 15100
pitECISA-SE de nm frabalhador
-*- do masseira e um fermenteiro ,
A rua lladdoek I__bo 327. padaria.

(G. 10142

PRECISA-SE de um carregador,J- para carregar a cabooa; ,. rua
Tobias Barre to 72, (E__2 2.175"ÕlilCClSA-SE de um operário-1- que lenha alguma pratloa (io
fabrica do bala» e bonbon«; &. rua
1ilÍ£íL0__íi?__Í. FellX 48. (E, 22.101)
7JRECI8A-SI" do um operário¦*- na Fabrica do Chocola-to Parisiense; A rua Bario de SSo
gellx 48. (E, 22.170
Precisa-se

PRECISA-SE de tlradores de fo-
* lha para machína Ilthògfaphl-
ca; A rua 13 de Maio 42. (A 28822

pRECJSA-SB um homem e um
**- rapazinho quo saiba ler o
escrever para trabalhar na caaa
Ao Khz Tudo. á. rua Visconde do
ltlo Branco 22. (F. 23.102

]JR1_.CISA-Sf. 
um entregador do

leite; íi rua da Passagem 127«

T>REC1SA-SB de um rapaz para
-*L servigo.i do quitanda; A, rua
J.atfio de S. Francisco FIllio ^77.
Vllla liaibel. (G. 15154

PRECISA-SE do um bom aju-
J- dante de cafetelro; tratar no
Caf' Comrncrcio. A rua do Hoh-
plclo n, 109. (G, 15170

1 ÓnÉClSA-SE de aprendizes; na
i: rua do Cattete <8. (B, ...28821

PRECISA-SE (íe aramelros; rua.
-4- do Cattètn 48. (B.72682X

Ilotafogo.

TJRECISA-SB de um offlclal sa-
J- pn telro para concerto»; A rua
condo de Bomflm 830, fundos, 'li-
, .' (il 2.815 pe para boa cosa, fazenda ou fa-
!__!££_ -— 77T:i7T~;.7~ brlòa do Interior: ordenado 300$:"1D-RECISA-SE de nm ofllclol en- ,,nr(a „ Tj,ndn. de Oliveira. A rua'- patelro para cnnccr'--

T7IÍ0OAI
'J de dobrailofes e aprendizes; A
rua Senador' Pompeu lf'1 nara tra-
tar com A. M4snesH!S_. t^j^22J36
ZiKAJíDES HOTEfS — Tendo de
.V^TíBer Inaugurado para 6 Cen-
tenarlo diversos desces estnbole-
cimento, precifsn-so do empresa-
dos nnolonaes c estranselroi. e
externos: trata-se A rua S Pe-
dro 211. sob., com o Sr. Giilmn-
ríles. Attende-se ate ftfi 9 horas
da noite, (A. 28,020
_3.XJARDA-LIV.ROS chefe rio con-
vT tnhilidnde, 2fl nnnos. offerece-

crtos: paiía-s-o
n. 08.

(B. 20. S5S

pRECISA-SE 
de uin boin corta-

dor q de doua montadores; na
-•ubi-lca do Calcado-lAi-o. A ija
Icneral Caldwell.n.;:180. (B 20807

um offlclal sa-
bc-m; A rua

i.REClSA-SE do
I- putelru; paga-se
ienedlctò qiyppollto 0, (E. 22015

p.REÇISA*SE um offioial sa-
¦L patelro, para obra a Cavallor;
1. r. Senador Pompeu 23, sobra-
.o,_,._ (G- 15.202 I

meni- i

do Rezende 203, ltlo de .laneirn.' . (Ti. 200110

MOÇAS 
— Proclsii-so nii fabrica

du bonhons Bhering; A rua
13 de Maio 19. (G. 11577
Tl/TEIO offloln] marceneiro, pro-*'-1-clsa-sc- A rua 8, Januário 00.

(E. 210S2

pitECISA-SE do mo(;:ie e
'- nos, com ou «em pratica, pura
"OBiionto de i(ligado; A r. Buenos
Aires 310, sob.  -O. 1B.208'
DRECISA-SE 

"do 
um offlclal pa-

¦*- pateÍi*o de oonfiarica; A rua
-i. Pedro 254. loja. iCj_.._i!Ü_i

pitECISA-SE de inoi^-is eom pra.
'- tlca de enfeites de calcado: A

MEIO 
offlclal carpinteiro com

ferramenta, preclsa-so A rua
S. Januário 00. (E. 211181
A,l OüiXílA — Preclsa-so para^^- auxiliar f-m todo o serviço do
um caal; ít rua D. Maria 17 (Al-
dela Campistu).

(F. 23.000
PRECISA-SE dous pequenos~pa.'¦*- ra 'tratar de pássaros e ou-
tros servidos; no largo do Ro-
zarlo 30. ÍE-^Si.0!11

FlECl.V-.-S!"- 
um rupaz para

phaiinauia; JX rua Uar5o du
j .Mesquita U-IlT.  (F. 23.023

PRECISA-SE 
\im cai-pinielro

para ofíiclna; 1 rua. do Se-
i nado 84. (F. 23.118
I -r.RECI5A-.SB 'uni llivaiior d^
I i pratos; a rua fcft_iv*iiv Poin-
I ]IC-U 28. (F. 23.125
I pitEUlSA-SE um rapaz para

J- raspar canna; ít rua eneral
! t_miira_J!80._ (E. 23.113_
I TlítECISA-sk de uma BO.ernahto
' •*- allemil. fallnndo nerleitamente o
j francez, de 4ü annog ou mais. sa-

hendo cortar, coaer e vestir cinco' criança» quo já v&o A escola; or-
! de nado lí-0$ por mez; trata-He ao
) meio-dia ou as 7 horas da riolt<;,

nu Avenida Atlântica 080. Copaca-
liana. (F. 23,214

13REC1SA-SE 
de um menino ou

, -menina, t_ue tenha alguma pra-
tica de cinpalbar cadclrãsi A rua

I Coronel Pedro Alvos 205, sobrado.
(G. 15.205

DRECISA-SE de um bom passa-
¦*• dor; Tinturaria Oriento, n. rua

| do I,avrudio n. 108. (A. 28.870

pRECISA-SE de um entregador
J- do pfLo em cesto; a. -ua do I>a-
vradlo n. 7. (F.23380

Í' 
>REC1SA-SE de um meio offl-

ciai carpinteiro mesmo Sem
i ferramontoj A rua Senhor de Mat-
I ooslnlios 07. (F28321

ORECISA-SE de uuui aprendiz
mi fabrica de perfumarlas A rua

ila Alfândega n. 207. loja. (Gir.iliji

(V 23:17 4

-ua General Pedira 1», casa 7 -
1F, 23.100

pRECISA-SE do uma aprendiz
1 de pospontndelra, com pratica;

A rua D. Anna MuLscorenhafl ll.
(li1. 23.28b

pitECISA.SE de um lium oi 11-
*~ ciai sapateiro, para concertos;
io largo do Rosário 17,

(fl. 15.21-1
"PRECISA-SE de officTaes sapa-
•¦- tetros para obrafe dc menina o
de seniiora, palio de sola. a pomo
esteira; A rua D. Anna Mascare-
iilins 14: sobe-so pela ladeira Ala-
dro de Deus. ... d''- 2.1.284
nitÊCISA-SE de" pospontailelras•'- para calcados do c-rlani.n: fi rua
General Câmara ri. 248. sobrado,

(G._iri.304
PUECISA-SE de meninos para~*~ trabalhar em calcados nara
.riança; íl rua General Câmara 218,
sobrado. (O. 15.35b

pRECISA-SE d~é~ offlelaes sapa-
*** loiros, para obra Lul?* XV, a
míiuo esteira; a rua líar/to de .Sfto

.'¦alix 42. (A. 28.S:i8
OBECISA-SE do montadores; A
'- rua Senador-EJuzebio l V2. Caaa
¦'.raça. -M. 22,113

menino

A,j AlTitti d'Hotol e Intorpretea
¦****para hotel ou penr-fto —¦ Of-
fereoo-se. Cala francoz, Ui^lez,
alleinfio; hcspanhol e scandinavo.
com multo boas referencias. Ju-
Ho Lldner; A r. Rlao.iaélO 350.

(F. 22.076
/TVFFERECE-SE n enecrador
v para encerar casas de fa-
mllla o também enCarro_rttr-se da
lavagem de assoalhos e vidro--,
por pre.os razoáveis; pedir te-
lephnne Sul 005. Costa, t R 21.5-SO

FI''ERECE-SE unia liiOQn pa-
ixa ou bllhotelra de cl-

nema com muita pratica; A rua
l.lurão de S. Felix 220. 1" o»dai-.

(B. 20.21111
/"iirirERECE-SE um carpinteiro;" 

(' rua Fornandcs Guímarüca

IIHKC1SA-SE de homens de 17 a
-*- 46 annos, paru trabalharem nos
navios cstrariK-tros e nacionaes.
Nilo d preciso pratica. Ordenados
¦le 2505 a 480$ mensaes. Tratar ou
Informar-se- gratuitamente, com o
Sr. enibiiic-iilor -Freitas, das S da
inanhfi. em diante,' A rua do Carmo
n, 11. sobrado, <-A__28_88í>
T)lti-CÍSA-SK de um bom passa-
•*• dor; A rua do Acre 40, Tintu-
rarlaAcrc. (O._ I lí .304

[IRECISA-SE do um padeiro; A
*** rua Senador Kuzeblo n. 140,

(O. 10.300

O*

61. quarto Botafogo.
(F. 22 ¦ SI S

rJFFEltl-lCE-áí-r uni ajudante de^-* pranchador, quem .precisar dl-
rija-se ao escríptorio deste jor-
nal, A. de Oliveira. (B. 2(i.i)2n

OE_l«)33ltEÇIá-SJ3 um arrumador
do quartos para hotel ou pen.

sáo dando caria de eondueta;
quem precisar queíra dlrlglr-se
jior favor ao telephone Vilia 1319.

(Q. 14.SSO
f\Fp;ERECE-SE um moco, nonlie-^- cendo tachyfíraplila e dactylo-
uraphia; a quem interessar dirija-
se, por cariai a A. II, Amaral. A
rua da Quitanda n. 47. sobrado.

(A. 28.80(1
Ca com

COn-OPFBttECE-SE umn múCe
pratica do hiispllnl pura*S para fabrico do J.uí» XV, com gultono. enfermeira qu para ca-

iilRiima pratica; A rua S. Jorno «nl sem filh ;«. dormlnilo fdi-a;
B. ,74. (B. 22.111 | ft r. do Cattete 41-B, Beira Mar
ptlECI8A.SE de officiaes nnpu- i 2.341. (F; 23,240

teiroa para coucerldá: ft rua { /^JTFBnJSCIS-SI. — Um casal ai
Coi-oucl Fliíuolra do Mello ISO

_ (E. 22008
o A PATEIRO —- Preolaa-so de
V-^ uni aprendiz que f>aiba coaer
mela sola a mito. Paga-se bem;
.'i mu líucnos AlríiH 221. (-K231P8
<_JAPATE1IÍÕS paro, '.ora do pon-^ to esteira, precisa-a o; a rua
Senador Pompeu 133. (U. 15.2011

nlliOOOO,
pRECISA-SE*- rua de S.

BJVEPUEOOH DIVERSOS

V üXlijIAlt para osoriptorlo of-"¦"-"-fereoe-se um com aitriima pra-
tlca, sabendo escrever a mnclilua,
quem pretender deixo enrtue no
«.icriptoiio deste Jornal, paru, A.
T, -i\ ' (B. 20.023

V' 
IjÜGA-SÊ um rapas do forno e
fogão fnz com perfel._ilo algn-

mus massas, doces e blscoutos imra
casa do fino trato; teleph. 4030 C.

(F. 2111711"T~TTÊNCAO — Serviço a bordo,
*'*dos navios nacionaes e es-
tiaiiRnlros. podendo embarcar
qunndi. entender,! n-nln-so eom
n Sr Bnrires; A r. S. Pedro 211:
preço in matricula, na fiírmn da
lei, 10? tlnlcn despe?:ii; serviço
íuplilo; despachos em 21 horas,
.ittonde-se atP fts 0 horn-s dn nol-
te_ CA. 28.02*'i.*0.\I 

mii"ninlsi:i enni lira tle» de
'-* recorte — Preclsa-K": fl rua

filho» ptioo-tra
uma cai-.t pequena; offortti a B.
I... ft rnn 11 riuirii* 811; preço 120$

(O. 14.801
de carpintoirofi; á

_fnri.c 33, offlclna.
IV, 207!.'!

-pHECISA-SK lavadores de uuiT."
X níOveif. oom pratica; íl AVenl-
da Pomes Freire 00. fA. 27.70-1

PRF.C1SA.SE de uprendl7.es ser-
-*- ralhclroaj Av. Comes Frr.-lrc 0.

(A. 28.053

PRBÇISA-SE melo offlclal mar-
¦*- conelro e um aprendiz, cnm
pratica: A rua Marques! de Sapu-
«ili y 111 e 113, (D. 20.771
'TlREClSA-SE um bom lavador
¦*- quo saiba pas-aar, na Tintu-
r.-iria Botafogo; A rua S. Clemen-
te 80, '¦"t"_£"EOj_ (B. 20.787

pRBCISA-SE de bom lavador de
¦4- pratos, ordenado 70$, com pra-
tlca do casa do pasto; A rua Co-
ronel Pedro Alves 267. (B. 26,780

pRECISA.SB de uma pessoa sa-
***- bendo ler e escravet* e que
possa tomar conta de uma Hecçft.0
do uma fulirioa de perfumarlas;
A rua Marlz e Uarros 1311.

IB. 720.793

pRECISA-SE do oftlolaee mar-
-L oonciros; A rua Marnuez de Sa-
pucahy 111. CF, ---23.172

T>RECISA-SÊ de 3 empreuados
J- para tratai- aniinaos, paiín-se
bom ordenado; k rua Padre Me-
nuilino 101. Catumby._Jj____3;_7_9
PRECISA-SE de ti n tu rei ros o
'- lavadores, na Tinturaria Jopo-

no7.li; á rua du Passagem 27, Bo-
tafogo, .-(F. 23,133

1ÍREC1SA-SE 
unT lavador e pus-

iiudor; A rua da paHsayem 27,
llotnfogo. _ (F. 23.194
"IlüECISA-SE do um fermente!-
•*-' i*o; A rua Ooyass 150, padaria.

(F. 23.200
nm confelteiro, t

pRECISA-SE do um empregado
•4- nora cobrador o outros serviços;
ordenado 2005000 mensaes, preetan-
do fiança em dinheiro de 500$000;

¦ tratar A rua Marechal Floriano 112.

j 
¦_-__Ji£a____i_M.(_A__3J_^^^

I)RECISA-SE 
«io um carregador,

com carteira de Identidade e
í i>ratlca de> armazém; rua Kstacio
1 de SA n. 58, ____1_L__?2

j "PRECISA-SE de vendedor de püo,
¦*- ipie dê abono de sua eondueta;
A rua Aristldes I-rfibo 01, padaria.

(G. 15.351

IRECISA-SE do uma pentoadei-
ra; A rua dos Arcos n. 9, so-

brado; trattt-se com Pedro Saini,
,las_l Ag.ll. (A.-28.8T4
"PRECISA-SE de un trabalha-
-1- dor na fabrica do colchões
"«yatenia Cunlia"; ft r. do Cattete
J_L_U__!lii_!lit—5'1--'--—-—--~—-¦—
|,RECiSA-SB de um melo offl-

H olal curplntelro: i r. Sete de
Setembro 203.  (B. 22187

PRECISA-SE 
de um rapaz de

14 annos para serviço de
elevador. Carllton Hotel: ft rua
do Cattete 44. 

'- (E. 
.22.143-pRECISÁ-SB de um carregador

-47 para cesto; A r. larga 110,
(E. 22,1 r, 1

PKECISA-SE 
de «-m carregador

com nratii-a de moveis: orde-
nado 180Í nor mes; A r. Senador
Euzebio 160.  _(». 15.S71
T>RECISA-SE do um melo offl-
-4- -fleial marceneiro branco nue
tenha ferramentas; ft rua do Ou-
vldor 145. Plana 0$00fl, (0.15239

J3RE0TÕA-SE 
de um rapii7ilnho

• para aprendiz de officlnas
graplilcas; A rua do Ouvidor 145.
Diana 1»000.

de pedreiros a
carpinteiros; 4 rua do Riachue-

io 213, paga-se bom ordenado.
(O. 15.417

PRECISA-SE (le tim menino es-*•*¦ 
perto :Ie 15 a 16 annos paraserviços leve» e entregar eml.ru-'¦ llios; A rua do Ca-ttet. 03 loja.

(A. 28803
: "PRECISA-SEa. ura ajudante';dÕ; ¦*- torno nn padaria; i rua Cia-' rlmUndo il6 ilello 210. EstacSo1 iÍ2_-->'etia-__i_ ('->. 15325"PRECISA-SE de treê 'mocos
! •"- para trabalhar em uma fa-brlcn de balas; 1 rua Vlsoonde de

Itauna 00. (._15333
' "PRECISAÍSB de um ajudante do•*- oolchoeiro; pa.ra ruu Vlscon-da Itauna 7»,  LA-__2i.510PRECISA-SB de um monlno¦*- para fazer limpez.._ e manda-dos; na tinturaria; A rua fila-iiliiieio 407. (Q. 15308

PRECISA-SE do pesaoas de boa
. f- eondueta que desejem h.-ibl-lllai-se a trabalhar a bordo dos
| navios mercantes, nacionaes e

1 estrangeiros. Bom ordenado etratamento; Intormaç&en gratul-
j tos. NAo se exlgo pratica a», boa
, eondueta. Sr. Nogueira Einbar-1 eailor Geral; ft rua dos Inválidos' 00 A. (A. 28886

OltlíClSA-Si_ de um homem com-*- 0rati_.u de podaria par.-L tra*
bali:
de í

no luterior; Avenida Mem
0. (O. 15.182

TjHKCiHA-SK -de um oarrogaíior
4- com pratica d,; padaria; Ave-
nlda Mem de Mft 70. ;(0,_153S3
ORECISA-SE de um carregador-1- de carrinho de mao para ar-
mazem; 6- r. Fre-i Caneca 8_.

Kl. 13.384'PRECISA-SE 
de um perito im-•4- pressor piiotographieo paratrabalhos de amadores; paga-sebem; ft r. Sotc de Setembro 145.

(Q, 15.387"pRECISA-SE 
ile uma mociniiãJ- educada, para dama de com-

panhla; 1 r. General Canabarro
"¦ »*• (A .__2 8.034
1JUEC1SA-SE do uma passadelra¦L e um possudor; A rua S. Luii
Gonzaga 132 ou rua Senador Dan-
tae. n.-:75. _J E._ 22.205
T>lrU-_CltíA-Sí3 de um empregadol- pura quitanda; a. rua José Vi-
cante 30. Andariihy, (E. 22.050
IJHECISA-.SÍ. de um padeiro".**- trabalhador; k r. J-íez(;mbar-_a-

dor lsldrçi 7. (E. 22.061
tji.^^on

PRBCISA-SE d» um corregatior*- de cea.o; í rua doa Invalido!
ii. 38 padaria. ' :(E.-. 22.059

TilíECISA-SE
-*- serralheiro;
Câmara 21"

de officiíitts do
A rua General

(O. 15.100

PRECISA-SE*- ftfiancecdo com

|>u;•*- ct

"PRECISA-SE de officiaes, m.-los
-4- officiaes e botadores de folhas;
Papelaria Indiana; A rua da At-
1'andega 80 e 82. _A__ 2__'-2_
1.JHEC1SA-.SK de üín rapaz de
•*"' 14 a 15 annou, para levar cha-
pêOB e serviços, ordenado -50$; (%
rua Sete de Setembro 135, 2" an-

¦dar, sala do fundo. (G. 15.215
: OHECJSA-*fji_ de um entregador
i-*- de p^o, com pratica de Inte-
rior; A rua Buenos Aires 3;iS, pa-' 
(l«t_a. (O. 15,2'.l

I _3RECISa-SE uni rapaz adlan-
-i- tado en> trabalhos de prata-
ria; ft rua S, t.ulz Gonzaga 531.

(li. 
"O.i 4".

].IRECISA-SE 
de um vendedor dc

pflo que apresente bou con-
duetii: ft rua tuiplru' 7.

. 23.107
pitECISA-SE um lavador"»'.-

**- pratos para casa do pasto;
fl mn «lo Ouvidor 8. _(A. 2i^7uõ
T..I.ECISA-SE um lavador de
X. pratos eom pratica; á rua
Ba-rilo de S. Kelln 124. (E. 21SS3

iu

plt-BClSA-SE Ue um menino pa-»- ra limpeza do ««.blnete den-
tarlo; á rua doa Andradaa n. f>5.
1" andar. _^ (E.__22.058

d» um rapaz
pratica para

.arrugar a cabeça e trabalhar
na fabrica dc- per-fumarlag Mun-
.liai, paK<i-_e If pjr dia; A rua
da Candelária iH, sobrado.

(A. 28.871

pREOlSA-S- de operprias, mo-
*- ças para a fabrica dü caixas

«ala mobiliada.
banhos «ueii-

Avenida Oomus
(E. 21.511."

d».. um. A I-UOA.„K um bom «u«rto tÜ.tii.nl «-ii, filhos dous iiimi-I-» une de tuiiiliu par» vvtifflffl
. a uu,....n-n:, em <;íl»« _,,. ,,,,, ,. ...1 -f-s- casal sem filhos dou» quar- f <•'¦»¦ uoi a outro nnn mesmas noiidigOes; | do eua ru«. General Pedra 24. ousa 1,

catai
cupoda por ijuauo uu>*iuiib:
K'icl 100*; í rua
_4, 2° andar.

ali um quurtolios ou mocos do oom*o pet-soae: alu- 1 inerclo com direito A serventiada Misericórdia. 1 _•«'__<!____ ;_jl rll.___Ji_nei__il Câmara
—__4í__ 1 Ã ~UGÃ-tíE~um nuarto moblll*..

mmercln; A rua uo UUotl
10 11. 116.
11. 347.

——¦**-***.''

um varejo chie. em ponto »upc-
iior próximo da Avuiiun » da Ex-
poslcilo; Inforiauv&e» na rua Sâo
,los6 81, loja. (F.22K12

Al.llGA-Hllcio
cavalheiro dlsiln-

ala (iu catai uvm ti-
lhos uma sala moblliaija; ft ru»
Cario» Sampaio 2Í. «splunails d.i
BenadO,. (A. 280*8

ALUOAM.Bi. 
" 

uma -illã <i' üní
duiu-to de frente, a um casal

sem fllboe ijue nfto cozinhe, em
cima d*, outro casal, não tem mo-
bllla; » prara Marechal Deodo.
ro 34, 2» andar, antigo morro d"
(Senado, fj_; 21 C£*3

LUGA-SE tm casa do unia~piT-
nhora estrangeira uma boa

sela de frente, com tres Janel-Ias bem mobiliada, '
te, sem pensfto, «t pessoa
tratamento com todas as com-
modidadea: tem banho quente »
te.lephoiie; ft Avenida Me mde Síi
12°- (B. 20.577

a:

A JjUUA-hk um quarto moblllii«•»- do com peinAo, era cass. de fs-
iiiUiu; A praoa Tirudenie-i 4o, 2»
andar; tem ti.lephone. 115. 220»;

A IjUOA-SE uni oominodo mutile•***¦ liado paia canal ou moç/x- ié-
rio»; A rua do J_avr«dlo 127,

_.. na. 21'j-i
AIjUGA-SK um bom 

"iiuartu 
a*«"*•. mocos do oominerclo com lus

rua do I_n-
(O. 15242

e limpeza por 80f;
vrudlo 90.

t I.t.i-IA-SE um .esplendido, pro-, ..„.,...¦*¦ prlo para ponsAo, a quem ficar i eu uu casal eom Uihos; A ruu Ev».

Aj..UGA-«lí .u_wl. d»:-;;?|k_,-..„
bem iiK.biiiiuio. iiidepsníí^WKg... im do l.ivradlo o, •__«*,,m!"1..I8I '7

inoTjiTIi- . ¦
do. <E.
Al.iJGA-i*tó 

uma
da a senhor «6; n rúa. dp»

liiVMlideni 146. ill, _____s!
A I.üUa-ííE o tr»tfc.*e no~l» nn.'!'!---1- dur du rua Mure-itial *"lprl».í

no OS. uma sala, de frente p_U'í»íímilcliius ou e*orlpI.rios. , <éi.
tJU .__2 9,T»fej

A 1-UUA-Sli um comniidíT"» rítv?'"S¦r-*-pazo* por 46|; i. iu» UenoraiV'i aniar^ ;;si, J» andar, (u 15178
A 1-.UUAM-BK dou* hon* (juarto*1 tíi a dous moço. do comnier-

oom alguns moveis; trator
da Alfandeifa 110, í" andar.

 (U. 15231
A I.(,'(1A-«E uma eala. de frwite¦*-»¦ mobllladj. ou «im mobília; A

Avenida Henrique Valladare» 60,
térreo. (E. 22058

ndependcii- , Ã 1-.COAM-SE uma boH sala de
de ! zi- frente e bons quartos rnobi-

üadoe e com pensap; a rua Hfto
1'edro 148. esquina de Urrtgua-
yaiia. (E. 22183

A EUGAM-SB uptimos quartos-y- moblllados oom a_fua correu-te. Jardim, vorauda. tudo novo a
casaes e cavalheiros de trutamen-
to; ft ru__ do Itlachuelo lio.

U". 21.250

A Mí-UOA-SE Tima, boa sala de

a li;üam-se
¦"i- do frente, a um casal sem fl- i -t\-'u e'iia.1

uma saiu e quarto 1 A LUQÃ

tratar; A rua Ubaldlno Amaral 78'-.¦:¦ irint, (., JS3I4
ra"p'a-

(1522112

A —ÜQA.BE um quarto•¦*• zea «solteiros o Boeii-tado»
j-ua General Câmara

lios, que nfio cozinhe, em casa de
nutro caasl; nfto tem mobília; :i
praça Marechal Deodoro 114, 2" an-dar. antigo morro do Hcnado.

(B. 20.873
A LUClA-bE om caaa uo lamllli--•"-de respeito um quarto com ousem mobília o cora ou sem pensãoa um moco do commercio ou a ca-sal dlstlncto; fallar com o Sr.Monteiro, A rua dos Andradas li.

ÍE 2087!)'

uma «ala com Janelltt
serio a deoen-te.cm

stisa limpa decente e uiV. lis maisinquilinos; â rua Theophll. Ot-tupi 24 2» andar. 1E. 23120
A 1.CÜA-SE uina boa saia com--»¦ Jauella. aluguel S0»; ft rua-Marechal Floriano 112 «obrado.
.____ CE. 221 IS

V l.UOA-SE um esplendido quar--•Mo, para. mocos do commercio,
proso 85», s 86{ em deposito
quem nAo estiver em condições
nio precisa apresentar-se; ft ruaJorge 74, sobrado. (E. 22.111

A LUGAM-SE aa lojas A rua Si--^-.lorgo 8 e 10; tel. C. 2032.
_ (A.2704!' \ LUGAM-SE duas portas; ft. rua

A LUGA-SE Um sobrado propr'" i ^ Tlu-ophilo OtUinl 200. trata-
-í-V-para pensfto. » quem ficar co

moveis ; a
UO soDraa-o,

qu
Avenida Gomei!
preço 100.000.

(A. 28.270

na mesms.
205
(A.

truta'
2.._l_-

A LUGAM-SE uma «ala e quarto•t-i-JuntOB ou aeparados, liem mu-billados, em casa do família; i
rua de tô. Joa6 %t, 2» andar, en-trada pela rua do Carmo.

(U HI.J 1

A LUGA-SE grande quarto a¦*-*¦ casal ou moços, oom todas aseommodidudes; tratai- com Ventu-ra; 4 rua do Lavradlo 55, hotel,
(G. 1S.4J6

ALUGAM-SE 
bons qnartos e sa-

Ias d« frente eom boa pensSolamiliar. para caaa. desde S6uf emoço, dous a 1004; 4 rua do Ria-
ei-ucio 15S.  (E. 21511

ALUUER 
deus enambres a per"-'sonne serieuse avec ou sau«

naione; Carlos de Cai
sob.

'alho
(F 2202

A l^UOAM-SB uma Ooa sala e um--"^-quarto, em casa de senhora
ullcma, a pessoa. de trate.-
mento; A r. da -Misericórdia 3S;
prédio novo, 1* «uuia-r, (A. _:8.762
A LUGA-SE um espaçoso nuartc-«^ A rua do Lavradlo 200. so-

brado, entre Mem de SA e Ria-
chuelc_ (E. 21827

ALUGAM-SE 
uma

a casal Sem filhos ou a

A-L-UGA.M.SE 
sala-s e quarto*

moblllados; A Avenida GouicS
Freire 45. ' (E. 21828

ia & quarto
p_-

zes; & rua do Senado 153. loja.
(E. 21824

úa urn c«-
uma toa

sala da frento com ou «em moveis
e com optlma pensfto: também se
aluga um bom quarto, só a casal
de tratamento ou moço» ae tino
trato; tum banho quente e lodo o
conforto; á. rua Frei Caneca 127.

(A. 2SWI7

A LUGAM-SE em casa
-*¦-*- sal de tratam&nto

rAl«UGA-S__ um bom quarto mo-
í -11- blliado ou nio, oom ou sem
pensão; á rua Silva Jardim 1312» andai-, Junto ao Rio Hotel. 

'

(O. 16 ._41 £
A LUGAM-SE douj esorlptorlõs•-"•no Intorlor e um quurto a quemtrabalho fora: íl rua Visconde do

.'''ij*^_I!__-L.°,•._?0.).,__«í!£;_(,*¦ -~-1 ;il
A LUGAM-SE em casa <íe Üaíni--*-1- lia quanos moblllados, ef.m

IieneAo. a 1304000, a rapazes detratamento, « tatubein aluga-ün umbom quarto de frente, decentemen-te moblllado, com penste, a 2 ra-
paies; i rua do Theatro 2. 2» an-dar, tel. Central 6.3B7. próximo ao
-'I£°_"j> A ¦ Francisco. tE. 22.070

A LUGA-SE em casa de família,¦*- um quarto para moços soltei-ros; tem todas _us commodidadei:a rua fleneral Câmara 275 <B22074
I.LIX4A-SE uma boa sala de

_-»- frente para escríptorio, soefe-dade etc.; i rUa dos Andradas
"• »¦ -"_. andar. (G 15386

A LUGA-SE dous quartos deeen-
Í~ temente moblllados com tele-

phone. Avenida Passos 6S..G 
18388

ALUOA-SE um bom quartp a-J-rapazes em eaea de família,eom pensfto; tratar 1 rua Senndor
(E. 22.180

da Veiga 10», sobrado.wmm
\ L_UA.l_._4j_. quarto t, u_n_"7i_-«--i-ula do frente, mobiliadoif2

com pen sao, a cawal ou moçoa qhcentos, de 1501 a 200»; A lualluí"
nos Alre» 2M. ty 233327:

A LUGAM-SÈ duas salas é~"uni'..'*•¦*- quarto. Juntos ou separados,em casa ue família, a peauoaa d*todo o respeito; na praça Maré-cnul Deodoro 42, 1- andar, antigomorro do Senado. 'B2CSS2
ALUGÁM-SE duas 

~ 
espiendidãi-*-1- salas juntas ou sepuradas, «n-.trada independente, a família ourapazes «ollelros, dA-sn optlmai.eiisfto, preço razoável; a. rua do1.l"f.^.«t___L.J!_,._™'i____i'iJ_L;!'i>lí's

ALUGAM-SE dou* qus.rtos, com¦*-*- pensfto, com ou «em mobila.'em casa de familla; A niniieU-.vnidlo n. 167, i" andar, perto:-'_*#.Av.-nldq Mem de HA.  (II 2_!_3
ALUGA-SE urna sala de li'i>»t«_Í*r-1- a um casal sem filhos ou »7uma senhora so em casa de todo àSrespeito; ft ruo. Rento Lisboa 12.7

(F 2328»'
A LUGA-SE uma sala Ã rua do-£J- Rezende 4, esquina da do Le-;.vr-dlo. (B. _Í6.JB1* -
ALUGAM-BE, casa famUI». rn? -

-c»-7 Setembro 68. 2» and., esplcn.dlda sala e quarto de frente, beminoblliado» e optlma ven sao mi» *v
nelra.  (F. 23.301

A LÍJGA-8EI-\. um bom quoi-to
moços ou a canal s-.m

A rua llai-ao de S. Fel
eaía 4. (A

¦nn filho*; ;1'•> ii. 130, , 'WÊ
(A. £8,875 mã

ALUGA-^1- uma «ala ue frente
para moços ou o-fílcina; 4 rtia

Tdbia» Barreto 32. tE, 21807
A LUGA-SE um grande quarto a¦*ri* casaJ sem filhos ou a duas

senhoras, casa. de familla; A rua
Buenos -Aires 206. térreo. (A2S7S4

A I*UGAM-SB dous quartos mo--^-blliados em caaa do família¦tlk-inil: 4 i. S. Jorge 23. (U25748

A LUGAM-SE duas «alae de••-•'-írente e um quarto para con-sultúricí ou escriptorlos; trata-«5ft rua Marechal Floriano 112.
<<?¦ li'i'.410

Ji4 LUOAi«E utu» sala mobiliada-•-eom omforto
pessoas decente

¦com omforto e pensfto a
Avenida Mem de Sft 112, i<

(O.

tel.,
andar.
15.387

ALUGA-SE 
o 1« andar do pre-

dlo novo; a rua Fre. Caneca
S5; fts chaves no n. 3S A; tratar
A rua Marechal Floriano 1*0 t«-
lophone Norte 2951. (E. 21877

ALUGAM-SE- rita; 4 rua Senador
na Pensão Favo-

Dantas
20. telephone Central 5063, es-
plendlilos aposentos para faml-lias e cavalheiros. Cozinha de 1»
«idem. Bonds 4 por-.s, porto dos
banhos de mar e da Avenida Itlo
Bruno,.. ,_;. 2_gsn

A LUGAM-SE no centro, um-«x brado, oom i quartos, 2 si

dc papelü-o;
nmra 201.

A. rua General Ca-
CE. 21.040

|."_iHl'X«LSA-.SE de um bom fei-
4- menteiro: ft rua Machado Coe-

1 iio 1° __P_daria. (ü. 13.403

j HlEClSA.-i_.__ um rapai do Doa
¦*• upparencia para ge-bínete den-
i<irlo, limpey.a. etc; faz-se quee-
tfto duo moro no centro da clda-
de; fl travessa S, Francisco G.',

(A, 2S.951~ 
e de
pra-|J 1-1A llll.-VOA

-4- um menino com (
Precisa-

tlca; para tratar cum o or
4 rua ______!.'_!Hnd___íL-_J_i_i_

EF1NAliOll"dê aüfluenr;
rrece-«e um com longru pratica

para trabalhar ou dirigir quai- | ALUGA
qtior refiiiaçio; trata-se 1 ira-.-**.
veena Navarro eo, Catumby.

(G. 15.187

,UVv

A HJOA-SB saia de frente, mo--cx blUada, a pessoas de trata-
rnento. com todas as commodida-
des; rua dos Invalido» 17S, telep.
Central 4.840. _ (A. 28.722

A LUGA-SE sala (frande, dê frõ"_i~¦*-* te, com duas Janel!a.s; vor etratar 4 rua Rlachutlo n, 352.
.'¦.,-. (G. 15.100

Ã LUGA-SE um quariõ mobília.--* do pura um rapsz de bom tra-lamento ou casa] com filhos em
casa de família: A Avenida Mem* i >j_ Pá ¦_ 2.^^sotinido. í E2. •* i ?,

A LUGAM-SE uma"""Í4n-f.t Êki e-* quarto de frente para a Ave-
nlda Kio Branoo, muito bi m mo-
blílada a oom pensilo para cagai

rua S. JSento 30, :.">
!L.J'IMG

_. nta d
itlachuelo 97. iK. 2181

lósft I dlstlncto; 4
3#2.5fí , andar.

otte

AL1JGA-SE cíji cas«l de Pm ca---•»-sa] masnlílco quarto a um
senhor de tratamento, preço SOS;
a rua Senador Pompeu 137.

(74. _, S. 315
A1-.1IGA-SE um quarto lu_u,iea-**mente moblllado; ft Avenida

Gomes Freire 118. tel. Central
ri. 4.2801 _.(A. 28.920
A LUGA-SK uma sala, para de-

.-*-*¦ posito ou escríptorio, por 70$;
!A rua da Alfândega 20S, loja,

(O. 15^197
im so-
salas,

are*, por 160!; outro oom 3 quar-toe. 2 salas, por 2004: informações
:i rua Senhor dos Passos 87. so-''fado. ia. 28 .Si 7

A I.CGAll.-i' dua* «»iiai;nsas sa--** ias mobiliada» oom nensSo a ea.
kics ou cavalheiros; rua do Rosário
_!___' s*_fL?i,arJ__ {B.__2f,7R4

,". LUGAM-SE boa sala de fren-¦»*• te e um quarto a inoe_e>s doeom.
mt-rc!o o>i a eass! r~m filhos em
ousa. de fnmiU»; ft ma ITel Cane-
_?_-*_?¦____ 4E. 26707

família
.. inde-¦nilente a e-a-ss! sem filhos; A tra-

vossa li. Manuel 23. sobrado,
(B. atsn

A LUGA-SE uma casa com dou»-*1- quarto» e dus.s sala»; Rua Prel
Caneca :os a. avenida. (F. 221S:.

A LUGA-SE quarto com penefio,7;_sS_-r* em easa de família: A prata ; m
Tlnulentes 62. 2» andar.tG, 15.305 -

A LUGA-SE um magnífico quar-*"** to. bem moblllado e eom opll- 
"íS

ir.a pensSo, pa,ra cavalheiro de fino -7
trato ou a senhor do alto com- *
in«"o!o, em casa dt> família, wtrnti.
fjelra; na Avenida Mem de Sft 104. ,••'.'%

<(G. 15.29» ::
A LUGA-SE por 801000 urn bóm-j•**• quarto, mohlllado, «$ a mocor'

do fomm-^refo. em f-aíia dn íRmW!í
üa; â me Sllvs Monue! n. 10JÍ7Í;

(A... ÍS.S71Í
A LUGAM-SE ilii-w salas de fren-**te e quarto com janeilas. Junto»;

ou separados; Ã rufí Paulo de Krorr-
tln n. 61 (irrozimo ft Avenida Mem
£«_,«__)_; 'A. 2H019

A LUGAM-SE duas nptim.-i.* sala» |- * mobiliada», eom penedo: na
Avenida Gomes Freire 107. (G1SSS*

A LUGA-SE uma porta, V¦ ,nt<,7
central, paru -«ngriaxate; tra-. **,

tir A rua S. Pedro 254. loja.
 fO. ÍSHMI~A 

LUGA-SE sala de frente Inde- |-** pendente só a mo_os sol telros,..luz, telcpb. etc; i praça da Ru-'
publica 7ift sobrado, csquln* datravessa do Senado. nl. 15,151.

A LUGA-SE itua linda sala ','êf$
¦^-4-frente, o -casal ou a mo_u<7do commercio: ft Avenida Mem
de Sft 180, sob. (E_ 210-1*

A LUGAM-SE dous quarto», »èn".*x:1- do um de frente, bem mobí-itfido-:. caJHa lnt<_*íramont« nova, <*•'¦.¦
cavalheiros ou casal; A ruu. SãoJosí- 22, 2» tildar, entrada pela rua<J*_-__Ca-rnn o_ n;_l.____ (O. 16. sos

A LUGAM-SE lima _-ala"è quarto.'x* internos, <>m casa de casal :*Arua da Assemblea 13. 2* anilar:
i}Í!iíi';.l_r.í!íI.«'Si«_.________(A* 2Í •â,â

VsA LUGAM-SE (H-plendidas ealaiFi'':-«^-quarto bem moblllados com boã
pensão, a casaes ou pessoas dj*.-'-
tiiictas; ft rua Carlos Sampaio 4íi.
esplanada, do Senado; tel. Centrai

<A. 28.012:

.'iu

1 >m"

Ã LUGAM-SE num 2' andar uma,^-'-sfltlá e um quarto rí© frent-c p^rít!uscriptorici. ateller. etc.; ver c tra-!lar A rua S. José 81. (G. 15.346
A LUGAM-SE dous bons•*¦'*¦ frm casa dh família;

Pedro n. 341. <í

Hiiarto«Y
rua Sftoí
. 22.10Ü,:

PUECISA-SE de offlelaes si-rra-
•4- Ihelros; ft Avenida Gomes Frei.
re n. 0. fA. 28052

,S\ .Tnnnarto .1(1. ÍE ___1L_83
/ ia IN AS II15 PAPELÃO— Precl-
* sa.so de moças com o sem pra-
Mçft e monlnos parn npn-n<Mzes.
ft rua Mnrlz o Barros 457.

ri. 13195

DESEMPREGADOS, 
empregados

nua tonhum boa eondueta e
d« qualquer nnclonalldndíí, limbos
os sexoB, que dosejar-mi empre-
trnr-se a bordo dos navios mer-*m.'intcs, nacionais e estrangeiros,
procurem Informar-se sobre vasas
oondt<jocs o documentos neoessn-
ilos, com o Sr. ernbarcador fferal
Krncsto dn« Santos; A rua S«*te
de Setembro 1S3, 1" andar, das S
fts 18 horas. (A. 2S.il00"BiMPREGADOS — A» pessoas de
.Ia -ju.iiquer na.ítonr.Mdade. do nm-
bos os sexos e do boa eondueta |
ruc deretarem trabalhar a horflo
1« navios nacionais on estrnnírel- i
ros ganhando bellis-dmos ordena-
tlop e bom tratamento, prorurpm
cfim tiríjetiela o verdadeira e unlco
í-mlmresdnr rapltHo Pinto. A rua
do Ouvidor 12. sobrado, dns S da

•pRECISA-SE do officiaes lustra-
-4^ dores; A rua S. LemioMo 81.

(A. 28000
TJREÇISA.SE de um Irnluilhiidor'- do pa i; picareta: ô. nraln dn
Uetlrn Ssildosn 130. IE. 21035
TJRECISA-SE do um halill serra-

Iholro. com pralica de fogüe*
e portas de aco: ft rua Maria
P.ihbos 0(1. parada Cavalcanti, Li-
nha Auxiliar. (B- UM4
T>RTÍCISA-SE de um menino pa-

ra ãervente de nharmnela: A
rua 24 de Mnlo ISI'. estacOo do
Rl__hiieki___ (B.; 20,088
XiRKCT. Ã-SE-" (íe um pTntor de

cofres e um ajudante ft rua
S. Pedro 155. (_E.__21002

rHECISA-SE 
cnrplntelroí e pe-

dreiros; A rua do V.ivrndlo
n. 172. (G. 14.074
T)RI'ÍÕISA-SE um cortador da

• carne nn acoiigue dn Estrada

com pratica do csaa de doces, .
particular; A rua liar Ao de Mm- <
quita 1009, fabrica de doces. j

(E, 23,210 1
¦pRECISA-SE de, um homem que -
**- tenha pratica de casa de oul-
tanda. o para ir ao Mercado todos <¦
o* dias; trata-se no largo do Ho- I
sai-lo n, 0, (H. 2.816 I

IJHECISA-.SE rapazes, 15.11" an-
-** nos, sabendo ler, para serviço
do fabrica e entregar pacotes; a, !
rua da Sauilo 51 (praga Mnuft). :

- (F. 23.293 !

IJRECISA-SE 
aprendizes para

malas, com ou sem pratica; A
rua Marechal Floriano 110. ,

. (F. 23.I2Í

do Areai 817 Envernadn.
(O. 1-1.385

DRECISA-SE mocas cou pra-
>E_.m-
Ave-honn: Fabrica Tsmoyo; A

nida Salvador de SA n. 14,

r>ltECISÃ-SE iíõiis^ moços com
-»- pratica do trabalhar em fa-
brlcn do balas; Fabrica Tainoyo:
A Avenida Salvador de SA 14.

IO. 14. sa»

1JRECUSA-SE 
de meninos, para

trabalhar em fabrica; A rua
General Pedra 4. (O. 14^028

pRECISA-SE de m*L do port\i|.ueKt pai
emprega-

po mutue», para um esta-
bulo, mesmo que n3n tenha pm-
tica; A rua FVIIpp»* Camarfio Ifi5,
parn tratar da*. 1! As A horas.

(F. 22.S04
ninnh* fts « da tarde, e domlncos 1 "•'.'¦1 -l«*A-Sh mocns com pratlea
si- A» 12 horas, onde pnderíln rnn- , de perfumarlas; A run da Ca.
tmlar-»e com seiturança e serie- foca 70. com Oraclnoa.
dade absoluta. Fite corlrtorin pitECISA-SE de um bom offlclal
funnelono demle 1"nr. sendii o mnl* * . meiallurcloo para banrnda e
iniliro e o unlco a dar ,-ií melho- que trabalhe em chapas: A nm do
res caratitiaa. r*C. 2t tn Tjivradio 31. loia. fw -i 772

1IUEC18A-SE 
dous empresados

para entreçrar leite quo ta-
nhani carteira do Identlduite; or-
delindo 180f. lelterla; ft Avenida
Copacabana 548. _i_5__!!.i-.I:!í
ÍJ RECISA-SÊ de um 

" 
menino,¦*- para aprendiz de roíojoeiro; A

rua ila Quitanda 152. (F. 23.154
TJKECISA-SE de um ajudante do"
*L forno; A rua Ba rio de S. Fe*
üx_ n.91.  (B.22068
PRECISA-SE de um carregador
¦4- de cesto; A rua da Sauilo 157.
l«daria, (E. 22023

pitECISA-SE de um puxndor de
J- carrinho para quitanda; na
rua Coronel Pedro Alves 223,Praia
Formosa (E. 21028

pitECISA-SE de meninos na of-
-*- ficina de relevo da rua do Sc-
nado 04. (E.21933¦pRl.ciSA-SE 

d_ operaria» por"•*- o fabrico de enveloppc»; na
Fabrica Nacional de Bnveloppes A

1JTIF.CISA-SK 
dc um rapaz paia

carretos leves; A rua Í5. Jortre
n. 88. (E. 220J 8

IÍRECISA-SE 
d„ mocas nn fahrl.

e„ do enveloppes e cslxa de pa-
pi-liln da rua .H. Jorge 28. (E2201«t

pRECISA-SE de meio, offlelaes
•t cadclr-firos ou marc-enelws e
aprendizes; A rua -Senador Pom-
peu 131. com o Sr, Barbosa.

_(C1. 15127
"pRECISA-SE de muitos 

"empre-

•*- gados para vender doces; á
ru„ vfscondrt d* Itauna 117.

(fl. 15149
"DRECISA-SE de mocinhos no"-*

vos petra trabalho fácil e bom
ordenado; A ma Tobias Barreto
46. sobrado. «'. 15150

P" 
IÍKCIf-A-Pl_ de um fermenteiro

A Avenida Suburbana. !3í*.
Piedo.H »A SSS49

pRECISA-SE de um ajiidanto
"-¦ forno; A rua Estáblb de tíA 74

V7(Q, _15 • "90

I..111ECÍSA-.SÊ de dous rapazes
-1- para trabalhar; trata-so ft- rua
Cesnria n, 44, língenho de Deu-
_______ ; (F. 23.2.18
TÜÍÜÍICISÂ-SE de moça» ou mení-
**• nos com pratica do fazer saccos
de papel; informa-sie A rua Sfin
Clirlslovap n. 310. .B..2CS2
IJRECISA-SE de mocas com pra-
•*¦ tica. i>ara ombrulliarbalas e Ca-
nvmellos e que tenhnm attesiatlo
medico; A rua Viscondo de itauna
n. oo. jr,._iFi.';::2
TVRÊCISA-SE d» dou»' hfTmens,"
-*- com bastante pratica de fabrica
de balas e caramellos e que tenham
attestado medico; A rua Visconde
de Itauna n. 00. i (Cl. 15.7'.31_

IJRECISA-SE 
de pt-s-oas que sai-

ham tralwilhar ern «ftpatinhoa,
para bebôs. systema flexível: á rua
General Câmara n. 248,'f,sobrado7

___G.__if..r,r.s
TÍ1RECISA-SÊ de um bom tlntu-
-1- retro e bom pa-Bsador.fâ rua ds
Lapa SO.tlnturnrla. _ (G. ir.sco
"pRECISA-SE" de marceneiros; it
•*- rua Oomes Carneiro n. 102.

 (**. 15.305

IÍRE0ISA-8E 
de um pudanlê- de forno na padaria A r, S. Jofto

Eaptlsta 301. (B.i 21.060

FiíECISA-SE 
de üm" venTêiíi

de pflo; A rua Imperial 223.
no Meyer. (G,: 15.194.

pAPAZ — Precisa-se para arear
™ talheres, im restaurante; A rua

Lavradlo n 41. (ELv
SERVENTES ti¦¦ ped

tlca: precls
a bi& p
;usta 81,

-.-80
Santa There

com
A ll-

tE ''1017

CJBNHORA fvluya, de ao annos,
. apresontnvel, Instruída o com

nptlmas referencias, off-irece-s»
para governante ou* dfinia de
companhia; A r do Senado 203.
T6l. C. 6.541. (E. 21847"habilitado

IO htm'
om trabalhos commereiaes, pre-

lsa-se; A rua S. Josfi 50. (G 15302

rnYPOGRAJ

A LUGA-SK um quar•«-•'•V. RI '

um quarto a c •¦
que trabalhe f.lra r,o$; A t

i ilenera) Caldwell 71. «obrado.
|, {_*!___•__

VLUGA-SE 
uma gramie ...si.

¦ rlta Sílvr, Manuel.com 31! ou
los. sendo quatro petueni*. !>

i salas, banheiro, foRão de íenhe
I giras, gi-ande qulnta-í; tem • eentr
[.por 750$, a quem comprar aísn
t moveis; informar na casta A Vo
¦ fi rua do Ouvidor 107. "1. '.'

A LL'GA-SF, étiTêãsa de faní
: •*^- uma «ala ou quarto, com

.em mobília, a um ou doo« mo*
: de resj>ei!o; à ru* dos Invaíído»

__; fB._ 51.
LUOAM-SE quartos, 

"saí

ALUGA-SE em caea d« 
"íi

-«^-iima boa sala de frente. 1

A LtIGA-SE uin íjuarío Knuide a
3ein filhos ou mocos »ol-

rua Visconde da Gaveo 2S.
(F. 23'.'05

A.--*UOa*-H-.E gaia de frente com»*i.fiu *ftm moblll*», com peneào.

.Ni
•V"

lione. em casa de família a
í Éiístíncto; A rita J'aulo de
itiii 03. próximo ft Avenida
i_de_£A_- f-!i.-_i_ -52?

LX10A.-SE um ."Jarto para mp*
pr-n«u.o, cora ou fcem

veí»; &. * rua 4<-j T"íe»e.níle 77c
iíija. (bl. 22.040

A LUGA-SE uma bo« sala de
!•** frente, hem mobiliada e 2
lijuartos. a pessoa» de tratamen-
ito.; A Praça Marechal Deodoro 50,
12» andar, antíso morro do Senado.

A LUO
-íi- frei

(E. n. ki
, j 

ALUGA-SE em rtiw de fnmílla
1 ¦* ¦*- oe te tratamento um grande .uar.

moblllado eom duss camas; «A
moços do comni^rcJo; prevo 130$
praça Quinze de Novembro 84,

. andar. tE. 21735Câmara 212; trntn-se «. rua da Al- , . V-rai' áv '..»"¦ íz£í" "".Z. U"l~fandega 271. onde se encontram ' Ahh^~§*'^J™**%^*Sa-; chaves (B 2(1 83?» casa de fjiirmía por fOf, para

UMA 
senhora estrangeira dese- , ~~_ i i-rk r7T~STf—ZZl""Z "-*—'—7-i moco» ou casal tu» trabalhe fira;^ A^„t^;sfm\T.rtbí-a,sr^ rrun ao ,"vrad,°u- *%""*» n

.-. !¦**•»- penai

ÜMa 
Eima. planiata offeiece-se

para tocar num cinema, sõ, ou
num Varlc-tí, aqui ou fAra; dlri-
Rir-se ao Hotel Uio Bronco, a rui
Aore. _______IG-WS

«casaes sem filhos; aros do l„'i.
vradlo 181. (E. 2179" j
VLUGa-SE um trrande armazém ¦

p.ir.i negocio: A rua General | £« andar.____

eiènbòr vluv> com o" «em fillio-a;
.'¦ r'ia Francisco Eugênio 63.

CF. 23-2-8

JIRECISA-SE de um empresta-•*¦ do, sabendo ler e escrever; ;_
Avenida Salvador d» Sa 1 RS.

(G.t 15_1 S3
TJRECISA-SE de um oarrre;aiÍor*** para armazém de sèccos e
molhados; A ruo Bstncio de HA S0.
1 IRECISA-SE de 

"üín 
bom lni"-*- pressor, p-ara machína peque-

na, na Emprega Editora "O Nor-
te*; A Avenida Mem de Síi 07.

(IS ._21,liíi7"ORECISA-SE tle mocas cota pra*-*- tica, para destalar fumo: na
Fabrica Londres: na ruai Silva
Manuel 103. (E. 327)01
IJRECISA-SE de 

"pequenos. 
Ai¦*¦ 12 a 14 annos, mio _tse fã*

questllo de côr, para vender ba-
tas e outros doces dentro ide ei-
nemns, theatros e ctrcosv tcdia-se
(ta* 8 em diante; á rua da .Saúde
n. 41. sala dos fundos, 1- .tndar.
Fraca SlauA. (E. iS.nos
pÍREi-lSA-ffE-fli! mocas quk. sãi-

.¦*¦• bam trabalhar. A rua Ftuen»*
ASrw 257, '..-. - -i d» cilxàa denipelllo. (E. 12.010

_CASAS E COMMODOS
CENTRO 

~

VLUGAM-SE 
aposentos rlcamen-

te moblllados, com exoellen-
te pensilo a casat-tfl ou artistas; a
Avenida Gomes Freire 101, «o-
brado.  (G. 14.940

VLUGA-SE 
um quarta de frente

moblliado em caaa d$, f«miUa;á
rua dnSenavlo O". 'E, 21*08
A LUGA-SE uma casa na rua

*-»-Jogo da Bola 149 (mono da
Concelc&o); irnta-se na r, Then-
l_liUoJ_Uor^__[W__pa_l:_r_a__^

A LUGA-SE uma linda «ala. com
¦*¦-»¦ duas Janc-llas. ricamente «no-
blllada: na Avenida Mem de SA
n. 20, sobrado. (B, W.W)»

A LUGA-SE uma sala mobiliada
-t^«- para casal de tratamento;
Avenida Henrique alladarea 17,
telephone Central 2g.00.;,J.g_.2g5!!3

A LUGA-SE iníia grande s«|n"iíê
Jt— frente; A rua S. JosO SS í"
¦_nil(_r_ (B^ 86601

\ LUGA-SE uma «ala de frente
**-era casa de família a coral «em
£''hos-ft rua Acre 82. (K. 21577

ALÜGÃ-SE 
grande eala de fren-

te casa de família « senhor de
eommerelo: A ma Evaristo dn
Veiga 17. 1* andar.

I.V.. 1168 «
A LUGA-SE cm caaa de f«7
"¦ mllla, dm quarto com on eem
mobília,, a duas peStoas aírtss;
pre-n 150t cada uma; «6 «e aluça
o t>e*.toa de tralsmento; S. r. dos
Andrada» Su*}» «tidar. fR 2M6t

A LUGA-SE um quarto da fre**¦*- te a senhora que trabalhe
fAra, em casa de senhora »6: A
rua do Cotovedlo 78, perto da rua
S. José. (B. 20.820

jm q*ia*í*-t % rana*
rclo em cetaa de fa*

m*r-i de tr-itatj^ej-ío; a rita Frei ;
.funeca 62. (F. 221011 '

A —UGA-SÊ em casa de familla \**v um quarto a moco «oltelro; h.
Avenida Salvador de Si 08.

CE. 21

pendo moblllado a rapaíies do
¦mmerclo; A nm da Relaçfi-t. 81*
.brado. (G. 15Hg

A LUGAM-SE o nobrado * a loja

t LUCA-SK un
*¦ *¦ do oommercb

nit__
«ar

ande,

A LUGA-SE A-1- SA 07 .sobrado
frente mobiliada;
phone.

avenida bU-m #&.
uma sala d'»_.

casa tem. teícf,
(G. 1B8ÍÍ

ALUG*
*•¦*- quar

ALÜGA-SB um bom eommodo a
rapazett solteiros «mprejtfad^tt •

no commercio; á rua Clapp 3, colhi..
janella para a praç-a 1_ de Novem-
bro^ (O; 1031.4. j

LUGAM-SE magníficas is_!n_sc
rto-s de frente, em prtdiu»"•

>. tiar.lios quentes e frios, em l
caaa de família t-aria e de trata-
mento; A rua d-a Constituição *17* :
1" andar, esquina da Avenida Oo-
mãe Fivlle; lem lelenlione IOI_31* '
,'Ã LUGA~SE"õma lwa sala d»7•í-V- frente em casa de família a:
inoc-os ou . casai sem filhos: A rua ¦
cios Arcos lü. «.brado. («.10322

A LUGA-SE uma í>oa min dfl*"*- frente com pen_Í_o. pbon^ _¦ '¦
liiai*. çommodldadt*j(t a casal' aetn
filhos ou «enhbres sérfoft; u ru*
Visconde de Innhnuma S0. 2" and..
próximo tt Ayctiida. lO._lg_.3gi"X 

LUGA-SE nm quarto com pc>i

ii. rua Sanaa Lur-la 108
ala d«
.sal :iM.

<lous senhores do commercio, ctt5.í.'
de fnmllla; li rua lívarirto da Veif
It» ,15. sobrado.

A LUGÃ_Í-"í.E 
"uma

-*i-*-frente « uma área,
dente, escriptorio; a
Silva 18. 2" andar.**_" 

LUGA.SE uma
-V blllada _ rapai
mento; Avenida Mem

ito para um <,u dous raiiu-*-:,
t!',. 1Ó32»

A LUGA-SE uma. trande
<*-*¦ frente mobiliada caaa

4 LUOAM-HE
-f-, ii& de trat-mento du
pia» salas d* frent* a pessoa quèj
nSo cfo-íinhe nem lave rt»upa e um:
quarto p»ara rapai do eomTOefQÍ«p'ts
ft ma d» Allandea-a 247. (Eei»|4j

4 IAíQA-SI. uma casa eoniti-1-
*_- da de novo; *i ladeira 1'edro.
Ant.nlo 21.. CK. !l»!7i

¦'i$Èmm
A . 2K5IH1 . ¦

w Ia" il'õ 7'S
tndepen- :.7 ^HItuilrígii 7;-^_|

Iioa pni». mo- ;,,_]

Se SA 64j_| . -J|

V LUGA-SE um lindo quarto de'A
-v frcnii. mnirn i.em tnobiila.lo ¦« i encontram aa fcHavei

rua do? Arcos 24, o «ibrad.
/• próprio para tensão; tem oi'
ftuar_-o_i e d»»niai». deji-enâencii
tratar ao lado no 26. loja.. <S^""",\"RmãzEM, 

«'iugí^irirum isfa-**• próprio para- negocio, situado
A rua General Câmara 2S3. ven-
dehdn-ae a preço» vantajosos uma
armacAo. constando de haloGes i-
dlvlsi.es e mais pertences; vrata-se 1 hora do centro, ou «ála * quarto

ALUGA-SE uma sala do &«"__§
para e*eriptorlo ou pura oti-

flolna; A rua dos Andradas Mil.-.'
proiümo A rua LnrB8. J.1Í 1_SÍ_0 .~\ 

LUGA-SE uma bonitii aal» 
"de 

\-»¦*- frente ooropletnmenie novaia
sem moveis, ««mente a pessoa»;
A» iodo o respeito; Avenida Mij-áj,
de Si 108 2» »ndar. Fraca dote
Governador»», .O. 15277
(^ASAL cede a ot-tro ou a 

"mõl;
"-- 

coe snla ou- omirto ile "tente.
com nens&-i, moblllado* on nao; í%
í r, dq Senado 238 (_-l*.t)_\«J,ií 

"
T-.UA8 pessoas fdiica.aa detejard !;

ai.ij.-ar priiuetia isea, et* roête;

frente, muito hem m
oom pens-líf, rara canal
.¦."•*"*! f5__ -!f_i_J?*. _? ii*»__ _

A _UÕÃ-8E 
"quarto 

de frente¦»**¦ moblllado com pensR-o; & rua
do -f-osario SP- í* andar, tem te-

ÍB-...2II.Í41.
um *a*airtrO ou ama

aaln; í. rua de _, .losé 14, le-
íejihone Cemrai¦¦47ftt*- .8_-:"2í.?4-<

LUGA-SE sala ou rjuãrte wft»
hillad" eom ou sem p^nsia*>;

fi rua Carlos de Carvalho 6i. 2*
anda-. «!. 15.112

rua da AlfanrteKa 271, 'onde ne
(.0. 18.16-

A rua «-"o . 4 LUGA-SE metade de. um
<G. 1R.flii7 -A (.undo nn

lepbone.
A LUGA-S

Kl
rua do
n. 16J.
1-.1RB1.

dar, para emsal; &
rtosarto 105. trata-se mi
Reataurnuti. RriuiH Por-

(A, 2S.S2C
A LOGA-SE lim qns^** senhora ou « 2

!..;¦. u uma
que traba-

lhem fi-ira; A rua Silva Manuel
10. case 11. (E. 25

VLÜUA-SK 
— Dttro permnta-se

«ma ce.sa no cenlro por pu-
tra egual ou menor, dou» quarto»,
duas ealaa, quintal e todA com-
mcdldnde; trata-se no beeco da
Carioca 4P. pom D. Juli.-i.

( B. 4 6^4 47
A LUGA-SE um quarü» para ca*
"¦ sal setn fllh-oa; ft rua Vlscon.
d« de Itauna 139. sobrado.

 IO. 14.122"a 
LUGA-«?E íãl» de frente pro-i*- prla para esorlptorlo: ft ru*

dos Andrada» 64. I» andar.ra. isac*

VH."_A-SE perto da Arehlda
Mem de >'.'. cm» caaa eom 5

qaat-to». 2 saias, banhtlre, .'ob*o.
nqu-eedor a gaa. Jardim * terr»-}
so, por 4MH; informacOe* no lar--
go da Carioca «, ••-'¦,.c. com |
Cardoso. t«; U.iW

4 LÜGÁM-SÊ ããiae de 
"írent»

bem mobiliada»; - rua Cario»
-ampaln 72,: fE. 81H74

VLUGA-SR 
Õã bom quaiio

para ispase» *m rasa de fa-
; nilllft; Avenld» Passes 82 J» ab-
,-«r. (**.; n:tn

togar arejado • tnuiqullle'
unlco Inquilino: eisrrn-er, eom nre^.íí
pós. a Aíevédo. Cafxn fosls! 1_HS_^H

_ Ul. íí.oim

EM cia» dVllf£.!ÍI0 '•«trangeí-,
-,i nnic^-Hi- mnunlfirii «fia

eom tre» **.i.s<itt*. '«*i mi mi» «17f '
eova; ft. r. ds» Invalido» tfr.

 ÍA 5Í_|_.fg
T.RHI..SA.ÍÊ de uni 

~?U»rt%í
• mode»io, mnblllsdo p»™ «oí7f
telro. rrn rrutr» m.- perln mirn . .7
«liá i de Jaiho; ;ai'or. c»rf*^ éôisijl

ALUGA-SE 
nm pequeno quar-

to modestamente tníiMUSÍo,
com roupa d» rama, Hm*»*-*:a- lu*
«imoço r Janler, por W!; * le
-?••«. .In O»-.!.'-, iK »tl*,l

_?orn«l, (',
iVmiriM-Kir"™ ~SÉt,

níUía. pm **-*>rímafth*
qí}»rfe vêem »*"»!!*$¦-., A tf
Afs*i: :841. -*>"i«..ip, i

"ü 
iiòmn

. aue ..riíí»Ml_at-««é s ,írah»ltiai* nin»?rrSr;te^, eom ' hóBf. ia
devem diHjiflr-s», «-o -firt.
*unn-)ir_1aifot,1 a *j(3\t«_p
**-»r. * nr-i*!**- é*im a *•¦> -*-í-.jr. **

,êjtrí"f-rta-iUí. #' *r» -netkím"lit
! «íi".--... ¦-Mf-.-'--:-

•ifí'*.

I IfílíÕTíJA-Bk rtí-¦ r_tp e mo'^» íl

mmm

___________E________________________________^ ¦' :':P$È3mmmm\
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JORNAL DO BRASIL - TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922
pRECISA-SE de «n compa-l- nheiro para uma eala mobi-¦faítfa. com ou ütím pensAo; a ruaiu tjultanda 72, Tel. .S*orto

_. (S. 31,
umaliuiiviSÀ-OEL.uqu| no centro, para uni» po

du

A LUGA-SB um bom quarto a-«¦¦»-moçoa «oltolroa am caeu de fu-
milia; ft rua Marque- do Hapu-
cahy 1CS, (.o. 15.39H'..,'. 
Ouaiito ~ Aluga-se em 

"casa
po

l
para.uena sucç&a do chapOou

«enhora, phono Norto CS17. (ü. u\m
QUAllTO 

— Aluga-so üm par*v* mocos solteiros o do cominev-
ulo. em casa do família do todo orespeitos A. rua 1'aulo do Frontin- 47. espjaiii.da do Scnado.(É22073
/"JUAUToS lliODUIudõi p

— *•*>' • •¦«^¦¦-•O Ulll KlOll
... fnmllla para urna ou duus

pessoas que trabalhem fora: ft rua
, acnarol Pedra 206. (E21990

Í.ABA

i A LUGA-SE um bom quarto aa-a mocos ou casai aem flüios em '
oasa dc famüla: ft run dns Marre- 

'
1. jiohrndo, m, 264SO

Ijni:ClSA-.SB de um quarto «em¦*- mobllln, ,-m oasa do família,
para um eenlinr distineto; uo Cat-teto, Laranjeiras, Anuas Férreasou Botafogo, oaorever com todoso» detalhes, para a Cnlxu doCorreio a, 323, pura Macedo Leite.

(E. 22.007
5SNSÃÕ HnrdluK - ltua'Mar.7">I_NSA¦*• quez

cellente« aposentou
peiigAu,

com
d'

optima
23.2*..

A -UUUAM-Shí sula», uiiparta-
,_.¦'.! 8ul,?,i*no ct-m»Ac'0 c0,m """"» • 'luartos moblllados.

A .,'..ft ^"?.."«eiisaea; ft rua da coin ou sem pensilo; A prala da(O. 14.888 tapa ni. 4- e_50. (F. 23.051
A LUGAM-SE em caaa do fami-a lia uma optima saia do frente

/JUAHVo — Áluitit-ae omv* família a pessoas du respeito.
cum direito a toda a casa, oom
_>on»/lo (especial) «cm mobllla.ten-
do tolepliono; a Avcnidn 1'atiios 82
¦segundo. (K. 22038
íAUAKTO arejado » com pensfto,^* Aiuga>R(] a dou» rapazes «io
commercio; ft rua do Ho.plcio 113.
ü» andar. (A. 28.906

UAÍITU — Aluga-se um casa
fnmllla um bem moblliado,

QIjAKIO 
— Aluga-ue cm casnv* do r.unllla de tratanieiito a ca»valholro em Idêntica, condições;

:'. rua Pedro AmcviOo 01. Cattete.
ÍG. 15.0.2

QU.!Ut/ ¦hiuikw uai» uipiii IIIVI.Nllll.Ut
com optlmu pensfto; A rua do La-
vradlo 101, sobrado, próximo a co-
quina da Avenida .Mem do Sft.

(G. 18,180

« quartos, sciii pensfto, a rapazes
do tratamento; A rua da Lapa UC.

(F. 23.074
A LUOAM-SE uma Brande sala o¦**¦ quarto, todas as serventias; A

rua da Lapa lti. <f. 23.237
hem mo"

«em fi.Ã1

Alugam- dou»,QUARTOS^•Juntos, com pensfto. om casa
d» família do respeito, a um casal
Berlo ou «1 «enhora no aue «16 re-
ferencla»; ft r. tilachuelo 2S3, sol..Tel. C. 1659.  <J_?A;312
QUARTOS modestos e mobília-*°_dos, para viajantes; diária 2»,
Ot. ti o ES; A r. da Constituição
0....12. (E. 21.020
jíooms to let w gentlemen wíth11 or evilh out hnorrt. wltli bath
1 rua Carlos de Carvalho 22 so-
orado. (ir. 220'-'!i

LÚGA-SE uma sala¦ hllladn pnra casaca „lhos ou. pestoan do tratamento; ftrua Condo do Lngc 62. Lapa,
(O, 15323

nposonta mo-
. para casal ou cava-

Ihelro; ft r. du laapn 42. (F.22.145

jJALA de frente moblliada, ulu-aj ga-sc a casal sem filhos 011
cavalheiro do commorclo, casn do
pequena família ds respeito; Arua Bardo do Uuaratlbu 2ti, Cm-tete. (*.. 23.IM

O ANTA TI!!.ni!ZA. Precisa.»» de?-> Independentes ¦ som mobília,
nu bairro do Santa Tlioresm
Prcclaa.se pura unia senhora e
tres filio» com peiiüfto em cnsude famllln repelia vel a som ou-tios Inquilino»; Informar pOr cur-ta dlrliíidu para d escriptorio dc»to Jornal, com ns Iniclaes A. C

(I'\ 22.833
SÍANTA Thereza — Preclsa-so*!!.*~> um iipariaincnto composto dadous quarlou. uma aala e sl pos-í.lve| Inatiillaçfto xanltarla B fo-
P ° £..BM pnra u,n easul comire» filho»; canas para J. A Ono escriptorio desto Jornal.

ÍU. 20602

A "..'GA-SE porto da rua Sfto** Chrlstovfto, uma casa eom G
quartoa, 2 anliia, banheira. Jardim
c quintal, por 320f; Informações
no largo da Carioca 8. nobrudo,
com Cardono. (O. 15.22S
AIiUOAM-SH em a. Chrístovloaa _ Estudo, 2 casinhas, com 1

«1 un rto, 1 sula a cozinha, por 451;
u ü-$; ci 3 outr.i«j maiores, por
95», 120} e 230$; lnforma-se ft
rua da Alfândega 263, loja.

•, ,vaa.-, „., '"• . .15_i°.l ' 
CJALA e Q_XlÍTÕ""=n''a_i'r-emvv. • ¦ 1 .¦ . ' in-i-1. ... . '1 filhos precisa do-umu «ala di.

rjUAHTO de fronte, com ou acm A LUGA-fn. a casal «em filhos, 'IIIIASPASSA-SB 0 enr.» .v» mobília com banhos quentes.»1- um sobrado. A rua S. Fran- ¦*• uma casa com doi_» ,, ° da
tem teloplione. om ciiín muno .'Isco Xavier; trata-so ft rua Solo uuu aui.«», a ouwii 7,„, "" *
limpa e aocegada, a rapazes de de Setembro l.r,, sobrado. (tl_211848 inuvoi», pre.u u. ocoun , r °»
tnitiimonto; A rua l'rotea_,.r Qu- 1 DUUA-aU uma casa 001S1'SÍM Í,A?»1 de i32iuuu; ft &.""!>)."bizo 200, Haddock Lobo. /\ _B|11S „ dous quarto» e gran. "•utt"mo i-into 33, -iaSui" 1*ul*

Jj[(ÍAMILIA dc tratamento aluna
um magnífico aposento do

íromo com Pensilo a cnwil sem fl-
lhos; rua Haddock Lobo 337.

ÍV. 23081

_JUs quido quintal; ft rua Luiz Vargas 17,
lv,ngcnho de Dentro. (H._26.71!l 'IlUtA.-PAi-.A-üi

ALUOAM-íjK 
no 

*Sampalo. 
•¦¦__. X umu ioM vos

Novo e Madurelra casinhas DO» '«ne. porto do
005, 80} atí 1S0I; rua 7 de Botem-
bro 235, sala 1. (B. 20701

A LUÍ1AM-UU em S. Chrlstovftoaa uma, cnsn, com 2 quarto», ;
salas, quintal, por 6UJ; Informa
«fies il rua Senhor dao 1'ossoa *"

CATUMBY

ÀtfVO/j.Tí.SS uma aala

LABA-.JEIHA8

A LUUat-SE um aposento com oua,em pensfto; & rua Coaiiie Ve.
Uio õ0. KObraao. (F. 22.823

A LUOA-SE um^•'-Iiülado.

A LUGA-SE um catiunodo com'•••Janella, moblliado multo fres-
co, t.anholra. caua de família.
proco fui?, pnra rupazus; ft rua
Joaquim Silva 11, térreo.

(A. 28.851
oasal som filhos

•"-"que
APAZ distineto, collocado.

A I. CG A-SE
¦**•*• de tralarnento uma casa com
sala, quarto cozinha a gaz. quln.tal o tclepi.one; Iníurma-ao ft
rua Moraes e Vaüe 03 sobrado,
tapa. (ia. 22Q30
A £*UQA*$E o »o!)rado da rua***- da Lapa 63 com bons eomnto-

A LUUA-SE uma sala de irentoxl- mobillada com ponsfto; a te-
nhora só; A rua das Laranjelr».»
n. 13». i'J--___.'l)'J'1
ALUU.V-SE por 4:.0J, ft"run PÕ-a:-a reira da Silva n. 110. Luran»

JelriiH, em casa do fnmllla de tra-
tamento, a uin casal di-tlncto.es-
plendldo quarto multo bem mobi-
liado e com pensfto. (F 23313
/V'IiUGA-S_2 uma saia a ™sal ou

dous rapazes; ft ruu Pereira dn
tlva 203. Laranjeiras. (A. SSS!

um quarto, com ou aem ,ima fomllla fim do nnno e depois por 230$000

dos
P'

para pequena família fica
aluguel de 200JO00 at6 a-

boa que nfto moro om local multodlatapto do contro; «-arta» cnm
prcçie. se for ponsivol. .. JI, V.
E.. no escriptorio deste jornal.

i G: 1S.171
53AI.A de frente, iih.K_t-s© n ca"-^ sal sem filhos, mobillada e com
j..n_-.» do primeira o'.*dem; cm
.'asa de família; nu Avenida Mem
de Sft 124. tE. 21.004

.. quem ficar com o contrato do
predio todo, a chave na loja.

(O 1337.!
A LUGAM-

¦Íi-Lavft

CALA?3 vcls.

!J3 quartoa; A rua dn
0. «obrado. (A. 28.057

f^M casa de família, a!u(ra.-se
'¦•'umi boa sala de frente, a ra-
paüen do còitimêrctò ou casa! Bem
filhos; ft rua dos Arecw 41, 2"

• andar. (F. 22.801Aluga-se, sen. mo- i-.-**. r.~,
om cnsa do distineto TP1 mogo s0ltclr0 <1° ooinmer

ívalhelro ' Cl0« * educado, morando en

A LUCA-BE por 160} o taxas
aa pelo tempo do 2 annos a cnsa
XIII; A rua Leite Leal 4 naa Lu-
rangelras; trata-se ft rua Gene-
ral C.'iniura 24 com Peixoto & C.

E. 2193S
ALUGA-SE um quario; A ruaxl- Commendador Porelra da Sll-

va 204, com direito a sala e oozl-
nha^pro-y) 501000. (G, 15.102

LÜOA-SE casa no fim da rua'as Laranjeiras, com 0 quar-
tos, 3 «ala» o 3 quartos para
criados, banheira, fogfto a gaz.
jardim o quintal, por 7005; in-
forma-Cies no largo <!n Carioca

«(.brado. (O. 15.223

A El
AA d

J -tranjelraíí,

casal estrangeiro a cavalheiro
do commercio ou a casal cem
filhos: ft r. General Caldwell :I20.
fioV-rndo, f A. 2SH18
CJALA — Alui. i-.e uma do fren-'*-' te bem mobillada. para caea!
do tratamento ou doua mocos Boi-
teiros com penefto. om casa do
família de tod > respeito, tambem
«o alugam quarloo para solte!-
ros; ft ru,i dn Lavradlo 157. 1»
nndar. perto da Avenida Mem de
SA. __(P, 2Ü.375

SALA 
ilo frente Independente —

Aluga-se bem mobillada. com
eu sem pensfio; 6 run Monte Ale-
gro 11. (!¦!. 21.74!)
RALA — Aluga-se bem môblllü-i-*5 da a moco dlstlnoto; ft Ave-
nlda Mem de Sft ÜSS. (Oi. 15231
SALA — l'r.'c!sa-se espaçosa¦a-1 no centro, para officina dc
bordados; cartas nara o oserlpto-•Io deste jornal, letras n. A.

(G. 71S.212
CEN HORA «cria. cede melado

. *A> tie boa aala a outra que tra-
halbe fdra, podendo dar penafto;
m-o xlmo ao centr.; cartas a Ma-•-'-na no cecrlptorlo dc,".:o Jornal.

(B. 20.SS..

— vivi c tiuuvnuvi iiivitiuuw '-"111
la.su de família seria, deseja «n-
contrar um nas meamas condi-
C6cs, para companheiro do quor-
to; ft rua Joaquim Silva 121, 1»
andar, Lapa. (F. 22.866

CATTETE

A LUOA-SE um apo.ento, a pes-¦«-A- soa que trabalho fdra; ft rua
Corrêa Dutra 72. (O. 14.040

A LUGA-SE em casa de famlllo,aa um grando commodo, a (juem
trabalhe fora, por 60}; ft rua
Santa Chrlsllna 01. (F. 22.Ml

A l.CCAM-SE em¦•¦¦*¦ tete o Botafogo cawis dc ^00$,
250} o 300?; rua 7 de Sotembro £35,
.sala.!. (B. 26791

ALUGA-SE 
no Leme,, defronte

dos banhos, um quarto - moco
ou casal quo trabalhe fftrn por 70{

iraiape para uruardár automóvel;
ft rua Buarque 53. (G. 15233

A LUGA-SÊ bolla sala dõ freríte
^¦a mobillada; ft rua al-llce 78 —
Laranjeiras. (E 22162

BOTA-OGO

A LUGA-SB em casa de familiaiA-.inia boa sula para rapazes:
ft rua Santo i\maro 67. Catteü', Cattete.

(B 5651).';
A LUGA-SE a casal ou a rapa-**- zes sC-rlos uma sala de frenle.

riioblilada e com penHfio, em casa
da tratamento: ft r. Cândido Mon-• leo 30, Gloria. (B. 20.151

A LUGA.SE o predio da run ila-<:a chado do Assis 33. Cattete; as
chaves csiSo no largo do Machado
8 c- tratar A rua Vlscondo dciihnuma 52. (v. 22S07

V LUGA-SE um
A -.. ,«i _.i,*i i. ..i

hom quarto a
'.ra; A ra

ilo tafogo.
Hvy tíarboaft Ctí. «oi

ALUGAM-SE 
optimos aposentos

mobiliados numa daa rnelho-
res ruas do ilotaíogo; InformacOes.
tel. Sul 2.777. (A. 28.600

LUUA-SE um quarto por 70?
casa de família estrun-

do comniercio; i
(E. 21..13H

—. _ um
pequeno quarto, juntos, emcasa de família de trea peflaoasa casal a outro nas nas mesmas

condições, tom luz electrlca, alu-
guel 75$ mensaes; ft rua PadreMeguillno 6S, Catumby.

(G. 15.114
A LUGAM-SE uma snla o quarto

A no pavimento terico da rna da
LU» 30. a rapaz do cominorclo ou
_-___!-l'_<i„,_1 _¦]_- ftfril (13318(2

; A LUGA-SE um quarto na rtTTi•rJ- de Catumby 86, casu I, a ca-sal sem filhos ou rapazes soltei-
ro». _(B 2ÜS70
A LUGAM-SE a rapazes solteiros,aa. sala e quarto, Juntos ou _c-

parados, entrada Independenie,
com ou sem ptnHílo, om casa doíamilia d« todo rospelto; A rmi
Itaplrli 14. (B. 26.762

ALUGAM-SE 
um quarto e uma"

sala o um casal sem fillios om
caaa <te outro nãa mesmas condi, i
(;0es, casa l!mpa e com bonita vis-
ta; A rua dos Coqueiros 102. ousa
a.,,f>.: (A. 28837
ALUGA.SE metade do uma,-^ensa nova, com doue quar-tos Juntos, entrada Indcponden-

te. a um casal decente; ft rua
Gonçalves 42; truta-uo ft rua
1'qdro Mlguellno 11. L__.____.__I
A LLUGA.I-Si. um., sala e quar--«i. to separados n homens s(5s;rua
Catumby, 65, sobrado. (F. 23188

AHjàGÃji^SE 
em casa dê fa-

milia portugueza quarto, gala
c cozinha Independentes, com to-
daQ na commodidades. por 70?; A
rua d, Concórdia 23. Catumby.

(E. 21.055 ,

ALUGA-SE 
uma sala de frenti"

Com direito ao resto da casa
podendo o pretendente ficar com
o resto da cnsa daqui ha 2 mezes;
ft rua llaplru 2S7 sobrado.

(E. 22176 |
QUAKTO 

— Aluga-se em casa
de família, um limpo, com

luz, n rapaz ou moga quo traba-
lhe fNra; ft rua Idalina 5. em
Catumby. (F. 23,lf:i

sobrado^ (A^ 28.817

A 
LUGA-SI-! um quartcTdo í.ênto

ft rapazes solteiros; ft rau Dr,
Maciel 124. S, Christovüo.

(E. 22101
A LUGA-SE uma sala Ind.pen-

•*•*- dente com luz, por C0$ a mo-
Cos do commercio; A rua Pereira
do Almeida 22, Mattoso.

(G. 15.208

ALUGAM-SE 
uma sula « quar-

to sepurado; ft ruu S. Ja-
nuarlo 24. Largo da Cancelln, Sftn
Clirlstovilo. (G. 15.217
Ã LUGA-SE uni aposento mobi-

¦fA nado'» cavalhelroa, oom pen-
«ão de 1* ordem ou casal em caea
de aenliora dlstlncta. líua Gene-
ral Canabarro uíí, S. Chriptovilo.

(A 28333

CASAL 
que reside próximo â

praça dá Bandeira, bondes ft
porta, alffuel 160?. troca por ou-,
tra d > me«mo preqo em qualquer
bairro; cartas a S. A. no cacrl-
ptorlo deste jornal. (F. 23.280

frente e ,|iíartu. aem mobília, com
pensfio. nm cusa do família quonfto tenha outros Inquilino»; pre-fero nu rua Conde de llo.nílm.
ou em Santa Thereza; propostasft ruu General Culdv/ell 210. loja.

(V, 23.033

SUBÚRBIOS

de Jantar; trutar
.•¦'lüiiiiiliro no

ÜHNTBA-.

A LUGA-SE
guel Fernandes 14. Moy.

predio ft rua Ml-

armazém de fr
(F. 22.872

tia chaves no
le, 280}OUO,
A LUGA-SB o predio da-rua Ma-

I •"¦»• nuela Barbosa 45, (Meyer),l-iifo.ma-au no mesmo. (F. 22..73
À LUGAM-SE duas cnsne na•'^esliiciio do Sampaio, ft rua PalmPaniplona na 3o o 38, a Ires ml-iiLtos da estação e do bond.tem jardim nu frento e quintalnoa fundos: tem luz electrlca,

quatro quartos, duas salas, fo-Kfto econômico e banheiro- alu-
guel 300S; trata-so na mesma, dasJ horas da manha. Ae 3 da tarde

(E. 21.,-i-IS

A LtJGAM-HI. sala e quarto Jun-¦*-*- to ou Heparadoa arando quín- .*.talu Jardim: A rua Goynz 741. Anna HI, loja o.
líulntino Bocayuva. (E. 22121
A LUGA-SE urn quarto por 25},¦**¦ para ver c tratar A rim Con-

iielhclro Joblm 33. ia. 16205
A LUGatM-SE. aala se quarto a*-a quatro uioqos do commercio.

Independente; ft rua Mnnuel VI-
ctorino 611, - Piedade. (A. 28852
A LUGA-SE uma casa com duns

| aí. salas, dous quartos, luz ele-
ctrica, pia, cozinha, abundância
tTagua, grande terreno todo cer-
cado, etc; ft rua Capitilo Macha-
do 38. Maraiigii.Jnca.épnguft ponto
de 100 rí!s, bnm fiador. nluguel 120?

.IB_2jhis0 oouirato '(]",,

, - Perto diVrí» Atí;
^foniia.ocs na Avenida xffil

"°o loja ,,*„,,;jUlAcPaVSSA-SE „„A qualquer iieg-aclo; a rui ^J-
U'\'i'Kabpauoa-se uma íiCT^nrr:—¦t pen»fto montai." i» tmCVa.Tplc-tainenio cheia, com AuA A '

s. «, „_ d8 yijluu. d, e. trad-' 
"

rua Seio a»
jl'1. 23Ut4

uma esplenoiua

tratar até âs 10 horas na mesma "llKltiíEl.üB12 JL

'|MIA3Í'Ao»A-B_
J-( pensfto riciimcn"i0- mStiliitúll«lt nana em magnífico ponto ullliiiiieiigo por motivo ,1,3-,retliar-ae pa,.u u„r « "íS

goma Uiitra 21. \£i r215jj
Leiam cambem õs^ãÜDÜnl

cios ue mama nora.
(E. 21302

dêALUGAM-SE 
naa cstar.oes do cm  ... ,.,,,,Engenho Novo, Mcycr, Pio- lo mlnutoa^dhitant-oT".S?0,.'

itro o Todos lieniu Kli.o,,-,,- ,..,„._..."la|,ao aedade. Engenlio de Dentro o Todos
os Santos, 15 casas, sendo a ulu-
fuel de todas de 40$. 50S. 555, 655,
75}, 80}, 85$. 00$. 120$. etc: infor-
mar A rua da Quitanda R6, nob.

(A. 28857

cm prestações _Vendem-se lotes du lu x lujj.rc_u.eoea de 2õíuoo mensa'.

A L.IK.AM-SJ!. no Kíaeluielo uma
caaa com 2 quartos, 2 sttlafl e

,1M casa de fatnl!la aluga-se uin
-J riuarLo com ou sem mobília ,* ijUnfA-SR . .,

um senhor sd; ft rua Fonseca. AtfgfoutoèFtoS to°e -oniTft120 A S, Chrlstovao, bondl ,)orta; sfi a possua .0.1;,° alienei

..ente KlüéíFg;^Íntaimà-,üTh__Carollna .Uacbado. na ...eama es-
A -—-rrr (a* ¦•''• 033
l BMâi**??, "'" """H*ilo~í¦a _lcilo_a, no contra, com varei.,do perfumarias ; necessita S"capital, motivo a dona ttrmbarcar puiíi a Euroixi—— I.U-U-. (-.um .. i|.i.iiiii:', _. :-.ti,. t. t-rauarcíir nara a i,'iiPft,u. *

quintal par 100$ o no Sa.niu.lo com tas par favor a Erdnâd?'n<AAus•1 duartd... 2 salas o quintal per ntorii-deat- mi,,A acl n,0., "c7r.'

Januário.
Telles

réis.

Ã_i__iiA_nr

ponto de ltl|
(G. 14.SO-J

.'uliantado; . eOrla; ...
rua Souza Barro» 42

¦i íiuartofi. 2 ítalas © quintal pnr
100$; Informar A rua da Quitanda
60. sobrado, sala 2. (A. 28857
TJRECISA-SE alugar metad„ do
'¦ uma casa para um casal com

quo
respos-

<E 220 M
_í_So\uÍ'iA^S^"'!*J2 um- PortiIA.

AAte«_do lotoria, o llceíl?
•V«n xr ií' ,» u*". liarro'i '12, a uma caca. para um casal com(.asa VIU. Engenho .Sovo. (B20434 um flliio do collo, cm casa de um" ' ' '"' '¦""' outro casal qtie seja honesto, atfi

vas pagaa
traia

rlta doa üut-lve* JO;mesma.. (F. «j «_.,;
iA1

A LUaaVM-SE em casa do fami-
¦"¦ Ila, salaa o quartos, Indepen-
entes cotn ou sem pensão; ft rua
General Silva Telles 32, Anda-
rahy. (ü. 20.601

A LUGA-SB uma sala de frente
aa com ou sem pensilo, mobília-
da ou nfto, a casal distineto, ou
a cavalheiro de todo respeito, om
casa de família do travviineiito; ft
ru.- Major Ávila 25. Villa S. Ge-
raldo 22. _____ 'O. 14.010

Ã LUGA-SE um magnífico pre-
^i- dlo oom U'0B quartos. duas

jardim na frente, grande

LUGA-SE ou traspassa-se
contrato Uo unia esplendida

ca.a situada cm centro de grandeterreno, cum bello doni.tr contem!.,
uni' nicas dualiqado» a - arvores
frutíferas, um dos hairroa mais sa-I.berrimos desta Ca,.ltn! e oronrio
liara grande íamilia; um acua(.nente e fr':.. o tida, a. conimndl-'Jade» ri.-ces',arias; _ um ii .tens:

ma llaranhlo 171, Boca do Matto.
Meyer. (2. 31..Í9

rpKA spassa-se 1 ma Caaa com
do 11 mobiliadas e contrato oorcinco am.os. Dft resultado; o mo-Uvo do tra«po.sse 6 o dono niopoder estar ft testa do mesmobem no centro; InformacOes- _r. Carlos Sampaio 72, com o S-
_í___ (E. 3197.*;
qMíASPASSA-SE uma casa ua¦'¦ contro a quom ficar com ai

A LUGAM-SE qtartüs e salae. a•"-moços o casaes: ii r. S. Fran-
cisco Xavier 181, c.h-icara

(A. 28.303

aulas. ,
quintal arhorisado
para automóvel; A rua BarSo le
Mesquita 4ím achá-àè aberto ate
da lt; horas; .ratar A rua da AI-
íandega 216, loja. K«5 «o alug.i
çom contrato por 300$. (t_. 21046

ALUGA-SE 
o Io pavimento por3301. A rua Vinte e Quatro tioen„' , 1 Maio HO. de duas salas o cinco

quarlos. snalho encerado, oozl-
nha a gaz. cozinheiro \V. C;
grande quintal, tanque o jardim.

(F. 22.1S3

P.IO COMPEÍDO"
A LUGA-SE grande quarto do"*'* A rua Silva Telles 75.i-A frente.

Villa Jannuz! casa
todo o conforto 30$.

casa com
(G. 15260

A 
LUGAM.SE

moveis i

A.-L
íielra a senhor do
t'.Ll.Va,.^fty,^nt]lu,' -^*'
ALUGA-BB i

'OALA do fre
AJ trn-se; ft r.

CALA — Aluga-se.*«-' mobília e com ponsfto.•m caso de fnn.-llla do todo
.> rennefto. a «rn caztl Perlo nn«.enhora ts,;. que dft referencias; ft
r. nteclmelo 3S3, sob. Tel. C.
16."3, (K. 21.011

f*S2AÍ_iÃ »lo frento e tin» quarto.
VAI aluíram-.«. sem n.oveis, a ma:

cm» do c.mmerclo. cavalheiro iltü-
t!netr, on on^nj qup trn.br_.he fõrn;
1 rua Cfirlno do CarVnlho ffS. J»
art dar, esplanada do tonado,

(A. 28.340

\ J-.UUA-i.l_. um quarto a mocosaa do commercio; ft rua Tavares
It-.sto. 63. Cattete. (F. 22.11
A LUGAM-SB quartos o saias

on. ou «em i com peuaão; ft rua Corrêa Lu-
(F 22633

Larga 22. 2» andar.
(E. 21.86.-,

ESTAGIO DE SA'

A.LUQA-SE um quarto mobillii*¦*• oo a um senhor o

A LUGA-SÊ um quarto mobília-
do, a rapaz solteiro o do com-

mercio; ft rua do Cattete n. 50.
(A. 28.781

A LUGA-SE em casa do família'*i do rigoroso respeito, ft rua
líiiutquo (lo Macedo 17, um ma-
glilfico quarto, bom mobiliado o
com pensfto. u ca*nl ou a dous
rapaiíes, (F._23.05'.i

À LUGA-SE optima saia espü^¦"^çoia, bem mobillada. com optl.
ma. ponsSo. ccffi peia 'iiur.lifl ooom banheiro; preço para um300$. paru deus 400?; o um quarto
por loo$; oasa de fumllla; ft ruado Cattoto 104. (K, 2S.U17

_ Praia dc ido ta-
fono, om casa de família ln-

Kleza, uma «ala moblliada, para
cavalheiro distineto; teloph. Sul
400. (O. 11.70!

A LÜGA-SE porto do Collegio
^-*- Militar, uma casa, com C quar-

i Arlstl-; tos, 3 salas, porão habitavel, Jar-
?ti 22.9-19 dlm e quinta, por 70ü$; informa-

bons quartos do g^|0n0 
larso ^ Carl(°(-A »' »°"

salas com ou nem
- niOQoa solíeiroa ou .

a casaes sem filhos; A rua Arlstl-; tos, 3 salas
des Loba 237. tl"

ALUGAM-SE 
bons quartos do

frento etn caaa do família; A
Avenida Rio Comprido 837
vlmento

aa ti. 178 um hom quarto, com
entrada Independente, r.0 para ho-
mons; eX-lge-ao carta do fiança;
trata-so no qua rto n. XI. (K2:íüí'i7

¦ . v quartr ex-
_jite*, em casa de pequena

tamllla; 4 rua Munlz lüirroto 16.
Botafogo. <F. 23.067

ALUGAM-SE 
esplendida saia o

quarto de frente, com pen-
sSo, a casaes dlstinctos, ou eo-
nhoras, em casa do família; &
rua Aristides Lobo 144. (O. 15.115

ALUÜA.M-SE 
dous quartos con- jtlguos bem 'iirojntios ou am- ,

'1*í-* ?urlo bem mobiliado r '

V pa- í A LUGA-SI.
IB. 26407 -'J-Jahy n

_ boa casa,, rua Gra-
10S, Andarahy, com 4

quartos, 2 salas; ver o tratar no
mesmo local, dft» 10 fts 5 da tarde.

(F. 23181

SALA 
ou quarto — Aluga-se

confortável sem moveis e
eom pensilo para i.aaal ou moço
distineto; ft rua Santa Sophla 47.

(F. 22566

LUGAM-
ALUGitheus.

i,i3 oas as bm S, Ma-
Linha Au.-llar de

fronte da estacfto a 30$. 40$ 0 55$;
trata-se ft rua Larga 178 loja.
____. (B. 26.233

ALUG.Ã-SB com contrato umií
pqildlifit."» _*.'_t_'l r. . ¦ r, r. _•_>«._>

a quantia do 605. dando-se carta
de fiança, entre a,s estac&ca do
Quintino e Caseadura ; queiram
Informar A rua Condo de Leopol-
.lina 31. Bernardlno IJ. Costa.

(G. 15137

IJUOCUKAM-SE 
para dims pes'

¦ soas sérias do«s quartos com
. ou sem mobília ou casa pequena

nos subúrbios Quintino Bocayuva -¦¦¦ %>vm,tV a, quom u^ar ¦ (_in< ¦
! Piedade ou perto da. Estacfto Fer. I guns moveis telephone Nort.ro Carril; cartas no escriptorio 0881. Com o Sr. Pereira, (E'217"
l desto Jornal a Quintino. ; fllltASl'ASSF-11. „™'. '——--(B 26.723 ("'""aiwa.ai- uma casa coir.

L?e,te quartos altos e baixo»¦ 
pKECISA-SE lalugar uma casa | mobillada no Estacio de Sft' inA com duas salaa, dous quartos. | forma-so ft rua Frei Caneca 48etc, amplo quintal, nos subur- 1 casa de movei», (E 221ij_
blos da Central atê Plednde, ga- ~~~~
rante-se longa »stadia, preço atê ICOMPEA E VENDA DE
140$; trata-so com o Hr. Alfredo, tm. —-_»_-„ -_
A rua Evaristo da Veiga 03. offl-
clna ou â rua Conselheiro Maga-
lhiies Castro 81, Hlachuclo.

(A 26588

m -
dades e em bom ponto, vèr
tratar na Serraria de Luiz Hi-bolro de Lima; ft Estacfto do
•Nova Iguassú. E. F. C. B.

CB, 26.297

UMA 
senhora de todo respeito,

que trabalha no commercio,
deseja contratar nos subúrbios
ato Caseadura, uma casa com 2
salas, 2 quartos e mais dependen-

PRÉDIOS E lEBBBNOft

1 espaçosa casa para negocio o A? • ," 9. f"-. ",' ',-',.
orada, com todas as commod!- claa' a,UE."e,1, nlens?' at6 L50». _»-
idea e em bom nf,nin. v.-.. _ posta_a_ArlI

neca 242.

I 1IIMIIÜU.I .11'- '..''s, 1 ' ¦•¦

indo; íl rua Frei Co
(G. 14.026

LINHA AUXILIAS

* * 
,, ,*¦ ,*,. | 

*-¦*-_•-"

Ã LUGA-SE ft" rua da vPaasagem l''o salfto
''m Cafa 

.. , : VILLA IZABEL

ALUGA-SE um bom quarto por*• 30$, para vêr e tratar; 4 rual..iluaeliieiro Joblm 33. (O. 15.U26

A LUGA-SE por 100$, tres mezes
-*--*- em deposito ou fiador. uma
casa com dous quartos, duaa sa-
Ias o cozinha; A rua Maria Ben

¦DOCCA 
UO MATTO do MeyA•*-' immediasões _ Compra-a*

casa pequena ou terreno; quemtiver mande carta com Informa
cílea completas, oom preco. par.*.Tupy no escriptorio deste Jornal

(B. 28.643
rtOM PRAM-SE prédios em~tõ^v»_ das as localidade* desta ca.Pitai; InformacOes a Calia J dcJornal do Commercio*. ÍF1957S
fOMPKA.sB SS p?Sdií—Ít7
M. AA '.-"J niLo ""Ja «Ubur-blo alam de S. Francisco nln.I,otaioi,u, liiforina,:ões detalhadas

comprado. 1 e-!.npostal 1723. (Q. 14.907

A LUGAM-SE sala
¦Ca cellent

ramillu estrangeira, casa dentro
de Jardim, ft rua Ur. Aristides
I-ubo 50. Liictanio 15 m
centro

A LUGAM-SE em casa de familia ,i03, nopontõ ,
ons apusentos moblllados j villa Isabel; trata-so ft rua Bou

"r-rr-TrF-Vr^" i"^_j£___» ; las e cozinha; ft rua Maria Ben-! postal 1723 
ta 

li .,A LLii_A-si- bom commodo a ca- 1 jamln 130, estacfto do Terra Nova.' ,-.f,.,„_.. „.j ' • ''¦30

A^sal ou suihora 6«; ft rua Con. (G 15147 ( GíURA-SB uma casa para reselhelro Agostinho 87. Todos 03' - I, sldencia. atê 40:000$000. coti'"" r.q™rtos',na^lonBe 
d0 "ond. emtransversa] a Cattete. desdo a pr.

Ar is UHes ; , Tamn.-oi. ', T
ilnutoa du A LLGA.M-SL saiu e quarto, do
(H 2173" frente, por Sol, a moçou do-,—'¦—-,-r: commercio, ou rapazes opera-

ALUGA-SE 
uma linda sala de

fronte com tres Babadas bem
mobiliado para casal distineto , - (
00'm pensfto; ft rua da Passagem I A L>1-
93. |E ?is 1.

om

eom pensio etc.; ft. rua Barão -.
Itapaglpe 38 Junto fla Avenida
Paulo de Frontin; tel. Villa.

(E. 21856

ALUGA-SE 
bom quarto

na de familia de tratamento
a um casai now mesmas condições
sem filhos; A rua Paullno **'
nandes 11. Botafogo. (F. .

LUGA-SE um commodo em
:asa de família a casal quo

trabulho fará; i ruu Barão de
Itapaglpe n. 70 casa I; aluguel
40.000, ¦-. ¦•..,.. (E, 21.731

Lti GA-SE com peni

do 100 rêls de
-.w..«v._„ t.<v_a-ao A rua Bou-

levard 28 do Setembro 287, casa
14. (F. 23.142

A LUGA
•'A-habita

mo.A UUGA-SE de um quarto me
-^i- bllludo ou n5o; A rua 2 d
Dezembro US. loja. (V. 2257

l^er- ' A ÍjUÜA-.SJ-- com pensão, cm casa
3 OU l ^e familia, excellente espaçoso n ,-,. ¦>

quarto, a casal distineto, tem te- r-araue ' 
DorlAnhone. h.'inhn«. nimnfr.q n fr!ri«! o' _.-....'_ * ,.

avel, o eenhoras sôs, que
Irabalhem fdra ou a casal de-
(¦ente, no Uoulevard 23 de Se-
lembro 103. 36 ,'a» 0 horas.

(E. 22.1JÍ6
Vllln

selhelro Agostinho"^. Todos os ¦Sunlou.  (F. 22.381 LEOPOLDINA
A LUGA-SE o predio dc duas sa. =•iA* las. dous quanos, cozinha ALUGA-SE uma

etc.; ver das 8 fta 12. ft rua Silo quartos, 2 sa., * -¦ ««a -- •*.. 1-, ív I Ut». CUO <*.__.__*«_¦_ _ _«.«_, xw..um.
1'ranclsco Xavier 688. .Mangueira, quintal, todo murado, o Indepen-

 (li 22S tj07 ' dente, pelo preço de 130?, fiador
| A LUGA~-SE uma casa com duas I j1"""10' 

da accordo com -••••¦-
,,,7n»,7,. tll-so na propr a; ft ruquartos, cozi- l3an0nl 22, Circular da

ii n,.'"?"""''^ a,le «OIOOOWOO. com
r.?nUÍ.rtos',na^lonBe d0 bond. era

. „* t^.-*.1 
aAallete- desáa a ptv.

casa com 1? í°S,-7, (,„° Alencar até Gloria ou
as. cozlnna, A„t^à J g84?010! ,^-"aa no es-cripto.Io desto jornal, para B C(E. íi.t

Ã LUGAM-SE
<-^- Isabel

trabalho tora om casa de peque-Ha fnmllla de todo respeito com
telephone; ft rua Coluna 64 pr.-umo a Haddock Lobo.

(F. 23.103
ALUGA-SE um bom quario aca um caaal quo trabalhe fora,

sem filhos em casa de outro nasmesmas condições, por 70$; tm-:a-sc daa 7 As 1.2 horas da ma-lha; ft .ma D. Mlncrvlnn 43.
.','¦ (F._23JL136
A LUGAM-SE no Estado o Ca-ca tumby, canas com 1 quarto, 1íaln, por 50$ e 60$; outras, 3.iiiartoi*, 2 salas, por 80$, 90$ o100$; Informações ft rua Senhord°a lA__j__j_ ¦<i71jnlirndo. (G. 15.817
A H1/,0-*"815 "m quarto; ft ruai'*» vlscondessa Plrasslnunga 84•-asa 16 a senhora quo trabalho
tora.

po
A LUGA.SE um commod

t"e. c.oao eom ,rca Jttnel!n„805; ft rapazes do commercio
rada Independente; 1 rua NerytMnhelro 123. Estaclo.de Sft.

/._. _(E. _221S8
fJUAKTO — Alugã~«e" eni crieã
v*de fumllla de tratamento com
ou «eni m n-eie e com penedo, a*!ft*"i! distineto; ft run !1r. Mula
.le -Lacerda 74. (F. 23.265

QUAllTO 
magnífico claro com

jancüa, electrlcldade. aluga

u moça quo | ÃHV«-Aí_i-aB' "'" oaott du laml-lxi- lla, dous quartos, com pen-stto ou nfto; ft rua 2 de Dezembro
-___il_ ÍV. 2___.3j>2

I A LUGA-SE a casa n. i d__"iua
! -LX do Catteto 122; a chave coma encarregada e tratn-se ft rua ltuyBarbosa n. 283. (A. 28.764

A LUUA-SE üm bom quarto om
A«B?a a° famiHa de tratamento,a unia senhora que trabalho «ra;i iJa_l_Jüi^u_^lor^_23;_(F_M33^

I A LUGA-SE hoa saia. do frente¦'•«-moblliada; ft rua Silveira Mar-lin-s_1Ü.H_.__ (vjmt
¦ ALUGA-SE bonito sobrado ft rua
A, enjamlii Constunt n. 114. ten-.to dous quarlos. duas salas, um'nAJA, e e/lada fi 'lependcnclas,
conforto moderno o nluguel hara-to a quem comprar oa poucos mo-- ^___.Í£A»£!H;. Beira-Mar, (ii 26853

____Iii. I ALUGAM-SE" bella sala e quar™(..Io espa- v a tos moblllados o com pensfio iUno ,-._... ; rirer.n_t nuiltr. n__..t<-i_i  t-. -_

¦*-**¦ vaiiieiro (J(- tratameni-
Pletamento Independente;
do Botafogo 30A (E.

A LUGA-SK uma boa sala a ca-
aa valholro de tratamenio. com.

i praia'1.780

A LUGA-SÊ uma pequena casa-'•*- a pessoas que trabalhem fura
informações fi, rua Voluniarlo» da
l-atrla 92 das 10 ft 1 hora.

(E, 21979
A LUGAM-SE A rua Marquez deaa Olinda 71, grnndna salas e

quarlos, a 130$, 120. o 73$; o ft
rua Ilumaytit 251, a 565; casas
de todo respeito c limpeza.

(A. 28.S27

lephone, banhos quantt-a o frios;
ft rua Dr. Aristides Lobo n. 26.

(F.23363.
A LUGAM-SE dous quartos jun-•*¦*- tos ou separados, com ou sem

mobília, a família de tratamento;
ft rua Aristides Lobo 83. Estacio.

(F 23202

casas em
no Andarahy, com 4

quartos, 2 salas, Jardim, quintal,
„ . _Q0$; com í quartos,2 salas, Jardim, quintal, por350$; com 2 quartos, 1 sala, por130$; com 2 quartoa, 2 salas, por200$ o 210$; Informações no

largo da Carioca 8, sobrado.
(G. 15.228

*"- salas e dous
nha o quintnl; ft rua Dr. Nlè-moyer 108; trata-se ft rua DrBulhCes 30, no E. áa Dentro.

(!«'. 23.128
LUUA-SE uma confortável

casu, com 2 quartos, 2 salascopa, cozinha, etc, em uma dasprincipaes ruas da Estação doIi.ncantudo com luz o grandequintal, lnforma-se á rua Bota-

AJ
A LUGA-SE tuna boa casa, pro-' •"- pria para família, com 2 sa-

las, li quartos. coiíi:_f.a o mais
conforto assoalhada e forrada,
com luz electrlca; o predio mais
próximo da estação do Lucas,
suburoios da Leopoldlna; trata-se
na mesma. (F. 23.085

.. vv. . v»- ivJPÕ?HÍmE>l _ Vendem-se por
a Augusto Pre .o baratlssimo tres peque.
Penha. f.^ casas para pequenas fami

(F. 22..-140 "as' J'.!''ii'. «','. _¦'_!;.•:.•I.i. i. ,i .

fogo 4
Mello.

LliUA-.SE por contrato, a fa-
mllla do tratamonto, a casa

nova da rua Thomaz Ribeiro 15,
A1

A LUOA-SE ein Villa Isabcli* An-¦"• darithy, casas com 2 quartos,2 salas, 0or 505; informações ft-— j.».ie..".» iio... u. nm, cii«i-.<_i( rua Senhor do.. Passos 87 so-independente, luz electrlca; ft rua brado ,. lí o?,
um bom quarto a*

ou a casal sem fi-ilios; quer-se pessoas sérias: ft rua
Torres Homem 225, VUIa Isabel.

(E. 21501

'" * "** «Útil-
esquina de Clarlmundo de
ÇF. 2:1.157,

ALI 
*( _ A \l--ífi' " ^.í-,™^riT"i_ "— ' "'-'*»»' ¦-"-• i uu a. i;'Jiii.:..*. 11.ÍUCI

cm, cLa dc fTn. "ü"3' ,,a vllla ^"^ "iluguel 2S.„ .
casai sem fíii.n! /,dmilla. a um chaves na casa ao lado; trota"Sto 

e éduèalo t AA'?" .e; so & rua Nicarágua 106, Estaqfto
aStiiS 3Ü56? (MadruUr.,^il,,0(ití. ^-P°"»«-
mexes om
antado.

preços multo reduzidos;' Pensilo1-nvmllinr. .. praça Josft de Alencar
S-_l____Cattele. (if. 23,331)

A LUGÁM-SE uma a"üperiõr~_ãin-1*»* o gabinete moblllados. n. cn-snl nu pessoa de tratamento; A ruaDuus do Dezembro n. 68. sobrado.
(A. 2,8.011

A LUGAM-SE 1 quarto e sala a¦»A- um casal do respeito, aluguel
1201000: ft rua Villa Uica 19 o Real
ftL™!1JÍ£1!lU- Botafogo^. (F. 2319ã

A LUGÀ-SE em Botafogo uma.aa eaFa ,.om (]0UB quartos, duns
nalns e quintal por 150Í; Informar
ft rua da Quitanda 06. sobrado.

(A. 28S57

GÁVEA

ALUGAM-SE quarto o sala com• Janeüns pnrn ft rua: entrada
-.•.pendente, luz electrlca. ft rua

Dr. Campos da Paz 83. (O. 15261
A LUGAM-SE no Rio Comprido o¦rl- Catumby. diversas casinhas,
de 1 quarto, 1 sala, tanque, por455 e 60$ e 2 oulr.-.s maiores de
120$ e 230$: Informações ft rua da
Alfândega 268, lojn^ (O. 15.197

., Hlo Comprido 1
-..sas com dous qttftrfos e duas

Sal, por 60? e outra 110 Estado
com dou,: quarto ne duns pn?íis e
ciilnta! pnr 180$; Informar ft run
dn Quitanda 06, sobrado, snla 2.

(A. 28.867

A LUGA-SE .
-<•*- Ht-íihora só

"«., unauureira), dans . "V 
,,.deposito, e aluguel udl- A L,u

(F. 23.155 f rl
ALUGAM-SE uma boa sala de-"- lrente o quarto em casa dáíamilia distineta, Um™dire.to acozinha, independente e ,»Aeommoüidadfs; ft rua Joblm SS

jiingenno Novo, (y, •>% il(j

minutos .la 
'praia''de 

ba*nhOs""d'e
S #*ye;_. fUa, Gavlao Bobtoti80, 82 e 84; trata-se ft rua 15 d»Novembro 84. Nlctheroy.

(E 21667
\T. CTHEUOY — Vende-se um« terreno bem plantado de ar-vpres frutireras, contendo uma.
eidelraT.para fa"a'' todos os dlàa
V? 

"A1',' °lin"a Valladares. d_.8 ft_ 10 horas da manhil.
(F 229_2J!

om
e

yE.N'pt;.M-sE _ Continua còí' muita acceitaçilo a venda d

LUGA-SE, com boa carta do
-iaiiça, uma casa com 2 q.,

2 s., cozinha, VV. C. água e luz; -..»u i,«ic,o oen noenç •¦¦,. ....
Irata-so na E. de Ramos, ft run Cão Jft tem luz o aguá éncamdi-Teixeira Franco 38, da* 8 fts 11 escrlntorin ».- <»„.._ » .....".'

torronos em Nliopoliõ, 
'aübürb

?&^?%rí'/ hi,t0.la lrirsa' miHtostrens diários, lotes de 100$ e 200$om pequenxs prestações, constru-cçao livre e oem licença; na esta-

horas; aliigiiel_121$obo._ (F.
A LUGAM-SE em .Ramos

A LUPAM-SE
¦'•»- cnsa

A LUGA- IE a famiüa do trata-t-mento uma casa com tres
quartoa, quarto para banlios e
parn empregado; & rua Pereira
Nunes 192; :.nta-He a rua Itu-
fino de Almeldn. 18, Aldeia Cam-
pista. (G. 15.241

A LUGA-SBí
jtv tre

- .. cnsa da rua Es-
cila n. 50. As chaves estfto

no 67; trata-se na rua Aristides
Lobo n. 238, Pharmacla.

(E 22153

fjlJAUTO — Preclsa-su' * sem mobília multo

B. OHBiaXÒVSO"

A LUGA
**¦ uma
e com

249.

¦SE em casa do família
«.la de frente mobillada

pensilo; ft rua do Cntleto
(A. 2.8904

Fn.-!

cnsa de famllln. dlstlncta. | A LUGA-SE uma' BÕfTãd preço 55$; ft run | ^-Praoa José Alencar., Etít.lt'1).
"iAIA 

FORMOSA

A LUGA-SE o novo¦**-¦* ar
v grande

armazém, com dous sobrados,
4 rua da Saúde 369, (Praça da
tTarmonla). (G. 14.935
A LUGA-SE uma sala do frente.
ÇA com direito fl. cozinha, a casal
som filhos; ft rua do Jogo daTinia 122. preço "OjOOO.CD. 20.660
A LUGAM-SE em Prala FÕi-mosatA e Mangue, 2 casinhas, de 1
luarto o 1 sala, por 40$ e 52$; olutras maiores, por 102 e 130$'tiforinacOes na rua da Alfândega

(O. 15.197

'"•v •#«_« JM-ncar, com 0
.!Í^f|g?,art°s'^."al«S, Jardim e quln-¦ |tal, por 700$; Informações no lar-nto tia Carioca 8, sobrado, comCnrdoso. (q_ 15.22.8

Praia Pormos fc. ?ndsrA LUGA-SK
*t^*- uma

. !ua0 sala ,«„ quintal 
"por" 

lüòíj' in-.'ormar ft rna d. Quitanda 66. sob.
(A_A8'S37

NÍÃNGITJB

, A LUGA-SE uma linda «ala de
A frento, bem mobillada, _ iam-
.A',,1."11 '""" nuarto, com 011 sem
n 11 

'.A em cí.8a d0 Pequena fa-!ii.lln;_ ft rua Marquez dn Abran-
, -£e.„ '".¦ -——_______._.°

A IjUr'AM - SE optimos quartosv •*- moblllados com pen-iílo do pri-melra ordem a casaes sem filhos nua cavalheiros de tratamento; nn rDous de Dezembro 78. Cattete.
(B*. 26736

- quarto mo-
do Caitetc 112 A.l»

(F. 23166

ALUGA-SE tm bom quarto a-•"A-iitna ou duas senhoras ou a ca-
ea] decente, sem filhos! ft r Ma- 1 i LUOA-SE um

d» um
... .ijodes-iü

para rapaz pôde ser em Avenida
em Villa Izabel. offertas ft rua
Fellppe CarnariLo 48. Maracanft.

(E. 217S1

TIJUCA

ria Angélica 70,
dlrn llotonlco.

COPACABANA

2_i>ídor Ja.-" ALUflA'SE um bom quarto,
fÀ i.i í(i5 f" aa'a de um cnaal. a moçoB' ''ou casnl quc trabalho fora, ft

rua Major Fonseca 23, ponto dos
bondi s de S. Januário. (F. 22.874

A LUGAM-SE nó magnlfl.
¦'¦'- laceto dn ma Conde do

\ LUGA-SE a cnsa da rua An-••»- nltn Gnrlbaldl. Copacubanains

ALUGA-SE 
um quaito em

d.

vlflco pa-
.. Bom-

(lm 164, a casaes de tratamento,
dous ospaçofos quartos com janel-Ias parn a varanda, com pensfio
e moblliado.. (B, 26.697

A LUGA-U-aE «ala o , :
e iAAA 

"¦ "'" caaal «<•»" «lhes;e mais J quartos Independentes
_luC°!AtoJM «« eommodldades;'aiuga-se com car de f lanea • /,rua Soares 38, Estação dó 

"í.yer
por traz dos bondes de .Jachtmhi'

(K í- A* 8!l!"3 P°r S0$: outra cm Ramos.
vi I.nc i\i «.•ii." '¦—-¦- * i com «lous quarto^ c umR sala por
A .„ , ('uai'tc.'. Juntos ou 

"C$: outra na Penha por 60$; in-separados, ern casa de tratu- formar 4 rua da Quitando 66. sob.

. 11
23.252
Bom-

HuecoHso, diversas casinhas
de 1 quarto, 1 sala, cozinha, etc,
por 4li? e 50$, e 2 outras malorcB
por 72$ e S05; Informações na
rua da Alfândega 268, loja.

(G. 15,197
LUOAM-SE era BomsuccessoALUO¦ii casn

mento, a casal sem filhos ouuna senhora; A rua Capitul!,,,, 40
hj_J}0__ii££hftj tQt xt' IfiS

A LUGA-SE um quarto a. úm":'cà--1*»- sal sem filhos; entrada Inde-pendente; A rua 24 do Maio 2,3,E. do Rlacluiclo. |F, 23.242
A LUGA-SE em coca do famllln

,,„.»,? ° ° re«l'eite um espaçosoquarto, a uma ou duas nenhi rusnas mesmas condições; pa^am,,,".a. iaiitado; á rua O.stm^llVe. 17SB**- IV. 23.274

ie famüla a dous rapazes
centos do commercio; A rua Al
BldalS". casa 18. (A. 28039

:asa j A LUQA-Sm um bom quarto mo
de- j A. h"'1"0 a cavalheiro de res

chaves ft rua Flauelredo Mnaa- A LUGA-SE umlimes 121. onde ga Informa. a\ nr. Pcclra Lopes
(H. 26-198 I dc ... -

V . . ¦ «,« «. i4 . 1 ... 1 _ 1 , ; S t , UH
peito; ft rua Alzira Brnnd.o 41

(B. 26.645

A LUGAM-SE snliA-blllados;i
nndar.

A LUGA-SE caía com uma sala e-**-doun quartos e coslnhn, pnrnnml sem filhos; rua Santo Amaro
 ÍV. 23186

A LUGAM-SE uma sala do fren-¦''A-tc o doua «uartos,, bem
arcjndos, sem mobília, a cava-
Ihelros do commercio. em casa
de família; ft r. Barata P.lbel-
ro 237, Copncnbana. (B. 26.474

A LUGA-SE um quarto mobllíã~aa do, com roupa do cama e café,
querendo, a senhor de tratamen-
to, em casa do famüla; ft rua
20 de Novembro n. 59, Ipanema. :

(F. 23.003 |
A LUGAM-SE duas grandes ca-" sas; Avenida Atlântica e nracaMarechal Deodoro: trata-se ft ruado Rosário 167. loja. (E. 22.032 I . . .. r; v-^-^^j-r.Ai AL,Y,QA1I-SE a ca!!a' 6C'rl°. sem i

pequeno», em casa de
ni* '• I. um.i boa sa!.'i e marte |

LUGA-SE um porfto: ft rua AIiUGA-SB uma fala ; na nia
... 43, esquina ' aa llnddork Ixibo n. 3. sobrado.

Luiz Gonz.lKa. (B 20301 (A. 28.71.8
em casa de fami- i -—

  quorto, a um ca- *
sal sem filhos; ft travessa Bam-
bina 30. Conde dij Boinfim.

(B. 26.679

• A LUGAM-SE uma sala e quarto, I A LUGA.M-SE
j 

¦£¦** de. frente, com entrada inde- | **- Ha snla e quorto,! pendente, juntos ou separados a ~
casal sem filhus ou moços sol-
telros, quer-se que trabalhe fora
tem cozinlia, Ogua, electrlcldade e
um bom tanque, alugue! adianta-
ilo o bom nador, para ver o tra-
tar ft rua Francisco Eugênio 107,
fundos, K. Chrlstovfto. (H. 26028

A LUGAM-SE dous quartos Jun-.fVtc- •

A LUGAM-SE bons quartos líuie-¦*; pendentes, a famílias; na cha-
o^.í1 í.l'a vIJarfl0 "° «"'"Retiron. tJ4, I;,. .Novo. (p 2.*! ""1
^LUOA-SE por 100$, tres mezescm deposito ou fiança umacaaa com dous quartos, duas sa-
n V -L0.»i!lhai á rua P«nuequcrn. 70, saltar 110 n. 2.256 AvenidaSuburbana, fim da rua Moreira

(A. 2S-S57
A LUGÀ-SE uma oasa poi- 140$; ftAi- rua Con. eiheiro Paullno 95. es-
taçilo de Olaria. (E, 21903

, A LUGA-SE n casa da rua 17 dexx Ptverelro 9, em Bomsuccesso,
tondo 2 aalas, 4 quartos, varanda,
cozinha, despensa .água e lu» e
grande terrono; ns chaves no 11 o
tratar ft rua SanfAnna n. 165,
nuarlo 10; aluguel 120$. tE. 21993

I A LUOAM-SE commodos a casal1 -í'i- e rapaz solteiro: Estrada da
Penha 1924 em frente ao portão
da Penha. (O. 15330
pETP.OPOLIS — Aluga-se a ca.a tu ft rua Jofto Caetano 131.
dtstftnte cinco minutos da est&çílo
de 1'etropoüs e tres minutos do
Collegio de Slon. Inteiramente
mobiliária; ver e tratar na mes-
ma diariamente. (B. 26.341

ALUGAM-SE casas em"cop"ac"Sl ASVlho,"bann, com 3 quartos, 3 salas.

— vw.*»»» uu uuu.. l[ ll lt I tua JUJi-— .os cm casa de famüla de tru-
ttimento, a casal ou a rapazes do

I «'ommerclo; ft rua Fonseca Lima
i 37( entro lCatacio de Sft. e praçada Bandeira. (K 23775

A LUGA.SE ou tra«passa-so u-u
fA bom i.or&o com oito compar-llmentos todo assoalhado ,. bom
quintal por preço commodo, & ruaHaddock i«bo para tratar o mais
Informações com o Sr. Domingosft run Es nelo de Sft n. 16. cha-rutarla. rP 23 u,

A LUGA-SE uma hoa casa ft rua"
d» eAc'. Sor"a "¦ °7' "o Plédn-ae. com tres quartos, duas salascozinha, chncara, etc, abertn empinturas; tratar ft ruá Sete de Se-"^IH loja, das 9 da manhaem diante. (,,» 23329

(O 15146 NICTHEBOTt"

escriptorio em frente & estacfto.
(A 27453

; 
"yENDEM-SE 

bons lotes de ter"-"
reno a 100$ e 209?. em Denue-n-is preslações; cons. rucçflo livre:chafarizes em toda a extensão do.iterrenos; escriptorio e informações

S. e?.tÃc ° (,e fif"luelro8. E. FerroHo d Ouro; foram augmentados oí-rens de subúrbios para este fu-tnroso logar._  (A. 27.454
yENDE-SE um superior terre"-"
r. no; v.r • tratar ft rua S. LulaGonzagaJ»^ (_p 21701
yENDEM-SE a prestações-õãã-• de 12} mensaes. cxoellentea
terrenos, altos, Beccos e planos.em Ramos, Olaria, Ciroular, Braade Pina e Vicente de Carvalho,servidos por 82 tremi do subúrbio»Ua Leopoldlna e bondes da Llght,em lotes Inteiramente nlveladot
-A1...1*""0. a edlflear, em rua»acceitas pela Prefeitura, tendo ai.gumae água, luz electrlca o teie-
?-A«A 

' lantas e mais Informa-
SmS S » i1 P^Pfletarla: Compa-
í 

',. 
,' A,',n!""9t''''e-1o Garantidaft rua da Quitanda 73. (F. 20 60.*

yENDEM-SE auperlore- loteS' de terreno. a 100» e 2001 empequenas prestucõs. construcçãolivre, toma ponee na primeiraprestação, logarea alVos em 3«audavels: escriptorio ond? a»
Thnm,V,e.r .os t,e,rrSnos' estaçfio deTliomazlnho, Linha Auxiliar.

(A 27453
VdiNí!.E-,r;?E "J186. ^-.terreno
.tl. a l0.!Pet*°a de frente e tun-dos do 50 a 150 metroa aA LUGA-SE""a excellente eaSpa 

' 
ueBèaf desd? 101 ^vt' a. pr^3"

{A. rua Passo da Pátria 58, Stto ,| _ j 
'. ''('iV00''

Domingos com grandes salas, arúa 2'. m.ní - Jíe0",?.'i!*"». tem
nnrtos. ouarto d. ha lIFSh'..*i7.'ÃJ«0? <1« .vlag_e_m. paa-

A I^UGA-SE um bom quart
iu s«nhora si1*'» e que tr

arto a
* "¦¦•¦• .- ¦-. - ta trabs-he; ft travessa Bambin.-. 34. Tl-íuca- (B. 26.732

A LLGA-Slv! um armazém con-ca struldo de novo, na rua S»na-dor Euzeblo 184; trata-se no «o-": __(A 27990
saíi» dc fronto

j»nt'i« ou st pa-tados a pessoa, dessirea e V* ua-oelto em casa da um casa! sem(i.lioi; ft rua Mlgi. de Frias 6.sobrado. /£ i\aso

A 
"LUGASE 

a senhor do
^••Mnerclo, um commod)
liado; "

com-
mobi-ft rua Bento Lisboa 04.

(G. 15.285

A LUOAM-SE uma ...
f* c um quarto junt'

%

— — **. * — ¦••••».» o»-.(n _V(il IUUUII
as c-inm.idldades Independentes;
a «. Luiz Augustei-Pnt,) 3. ,..«quina
A-ii_t2__A^;^elAjv__J-B. 26.669
PRECISA-SE um commotíõ eina casa do família modesta, pa-ra um casal cnm dous filhos pc-. quenof. immedlaqôes da Cidade;. .NçvU; escrever para Eduardo Ho.drlgues. ft rua do Ouvidor 109.

£!—n_o_í______ ({!«_ 22.977
A LUGA-SE bom quarto~.ni cãsãiJ- nova e de pouca famiüa. a mo-ços do commercio; ft rua Dr. Na-buco do Freitas (travessa Aguiarn. 9). próximo ft rua Carmo Netto.

(B 26322
-A Ll70A-SE um bom quarto a»*-*- cn?al sem filhos; A rna Dr. Carmo Netto 135. cp 23.120

ALUGAM-SE no Mangue! umã*A. casa, com 2 quartos, 2 Balas,
quinta-!, por 86}; outra nn Pralalormoza. com 1 quarto. 1 sala.por 40» e 50$: Informações A ruaSenhor dos Passos si, sohrado.
A LUGA-SE um sobrado refe-' 

vP" jaaâo de novo; íl rui Viscon.!,.-«1» Ifatma 1S5 sobrado: tratar a-j-ua senador Euzeblo 1SI sobrado.
(E. 22174

'APOSENTOS --rÃí^it"*7iF -..,.,
r-,aa\a do frente e um quarto,multo bem moblliado. com pensiloa. casal distineto 011 senhor detratnmento, A rua Corria Dutra

_-_i___-_-_ (E. 22.008

A^°.A,M'SE 2° Caitrlu e~lZ~-'A r.injeir.is e Santa Thereza dl-
i'70r.sas„ «Ea;j belo. alugueis de 180»• 340» c 450»; Informar

-.1" ""t* fJ-Aii* .; I" u íl
fronte, com electrlcldade;

praia de S. Chrlslovllo 193
A

banheira, fogilo aquecedor a gazpor 320»; outra com 5 quartos'por 700»; outra com S quartos, 2 " t'ri"oit mrsalaa, por 380»; outra com 6 quar- 1 ' . , .,„ . c.^, —¦' 
26'4i°

'00»; outra, 110 Leme ' \ IjUGA-SE a senhor do oom-' cA mercio. esplendida sala fiem

ALUGA-SE 
a rapazes do com-merco uma K-o_ ... ,..

frente; .
r-.ocri._dc.

rua
praça

ALUGA-SE metade de umn ca- w ¦3- «a a família síria com todas rua ,1.-1 Quilinda 06í Vol r^A""r,'1immodldades Indenemlcnte,: n . 
yu"onu» os. sohrado. sala

-j-~ (A. 28857
A L;JGA-'"E uma boa sala de
íl„ 

"" 
A A , moblI!aa->. com pen-

ffto e telephone; ft rua do CattetelJ____-obrado. (Q tsJTlo
A^LGA-SIE um optimo quarto¦"¦para carnes ou cavalheiros,caaa de famlllo; 4 rua do Catteten. 181. sohrado. fG. 15.4Q0
T>OA sala. aluga-se moblliada, a

casa! ou senhor: ft rtw do Cat-tete n. 5. casa de família. (E220-1
\ 1*0 USIEUI! distingue nTêcisi-¦'-¦-chqnvbre meuhle avec penal >nen famlle francalse yon» des iu-... pcr-Ionalrei. nu centro. Cat-
tate. Flamengo 011 Laranjeiras:
L'A'lrcsser p.lr la post <i R. P.;Ltranjeiras 318, Chambre «.

(F. It.tU
um

tos, por 700»; outra, 110 
' 

LÕnieoom 5 quartos, 2 salas e garage,por 500»; Informações no largoda Carioca 8, sobrado, com Car-<loBO- 
(G. 15.228

/V LUOA-SE uma sala e um quar-•*-** ío moblllados, com pensilo; narua Miguel Lemos n" 48. (B. 26783

do Mattoso IS,d,i Bondara.
(B. 26

moveis, em casa apalacetãda, 
"do

1.....I1I:. dlstlncta com entrada In-dependente; ft rua S. Luiz Gonzu.
»a "31. _jB. 20.746

A LUQA-SE um bom armazém

A LUGA-SE pela importância de
A 1:500» men.i.ics c contrato de
6 mezes, um predio moderno com-
pletamento moblliado com louça,
crystaes o pratarla. Consta do tressalas, oito quartos. Jardim do In-verno. mais dependências e todn»as Insinuações-sanitárias moderna..Centro de terreno com horla e Jar-dlm: ver e tratar na rua 20 de No-vembro n" 16 Ipnnema. das 2 fts 6noraj dà tarde.. (p, 23294
pílÊCISA-SE alugar um""-*;**"*^¦*¦ em Copacabana nu no Leme
para um casal sem filhos; respot-tan para o escriptorio d»ste Jor-nal. a O. D. V. (F. 23.207

SANTA THEEEZA

com ires portas, morada paraempregado, quintal, luz electrlca.etc, servo para qunlquer negocio,nn rua Barão do Iguntemy n. 7S.próximo ft praça dn Bandeira; ftchave oslft no n. 80, onde se Infor-ma e trata-so na rua Sachet 23.sobrado, alfalntarla Vieira.
(BJ6SÇ0

A LUGA-SE om casa de fãnillla'.a CBm pensfto, um grande quar-to a moços do commprclo, A rua
a Xí! ,n.tlm. "• '^- esquina da ruaS. Chrlstovfto. Estacio de Sft e
í_iça___'_''.n____ÍPjj_i_ yj 2CS6:;
ALUGA-SE um bom oommodo,

Pnr i,0J; ft rua Mariz o Bar-ro» 3.4, bondes de 100 rMs
(F. 23.137

ALUGA-8E um quarto em casaaa ,i_ famüla a pessoas

ALUGA-SE um sobrado com 4
Anuarl ,• ? falas e mais depcn-«lendas; bairro da TIJuca: Infor--nações ft rua Conde de Boinfim"• ;co- (F, 23.271

A LUGA-SE um porilo; ft rua-t-1- Conde de Bomfim n. 1 ns
(G. 15.357

A LUGA_SE por contrato ou ven!
T !«- o predio da rua Vlscondode Santa Cruz 38, Engenho Novo,Com duaa salas, r.untro quartos,cozinha, copa, e chácara; tratar A
£U p. Anna Nory 46. (A. 280S1 j

A LUGA-SE um quarto indepen- I¦i* dente, n um casal sem filhos ;ou a senhora que trabalhe (Òra; |A travessa Blo Grande do Norto I
n. 8, Meyer. (O. 15.181 ea

. o -¦* »_»#*¦* n - " 11 " ¦ .*_ oiiia-i,
vinco bnns quartos, quarto de ba.
nho com ngua quente e fria. co-
Pa, dispensa e cozinha ,. grandeterreno; bonds de loo réis e pro-xlmo fts praias de banho; tratar
na mesma.- (p> 23.123

A LUGA-SE o predio n. 39, tem-tA tres quartos, duas salas, ter-reno. luz e esgoto novo; ft ruaBrazllla 13. chaves Junto, Nlcthe-n*. (B 26866
A LUGA-SE uma boa casa, nova,* a 3 minutos do ponto da har-

A LUGA-SE com contrato, uma a bom predio no Engenho de

lnforma-se ft rlia 
"dõ 

cãttüten. 112, padaria, (Nlctheroy).
(B. 26.800

.5,e0ns A° 'ãl • V0lta 300 rêls:"Aí rua '£¦ Januário 83. du
ioí,/, cm dlant«. "o local en-contra-se quem mostre e tem, Iu*electrlca, telephone VUIa Í062

IV. 19.62.

-— nom predio no Engenho de ___. _Dentro, para família de trata- i TCAIíAHY — Trectea-se quartomento, alugue! 300», ou vende-so x moblliado sem pensftogu_
mesmo; tratar ft

n. 23. sobrado.
rua S. Pedro

(A. 2S.833

A LUGA-SE uma boa sala deaa frento mobillada e com pen-
CnoA 

'Ss,",<Ie 'ratamento; 
ft.ruaConde íionifím 831 sobrndó.

(G. 15286

A Mi. 
:;VM.'SK eI" ía''a de famIMa

trlnt» 
tr",amen'o 2 boas salas defrenle. com moveis e pensfio a um

,1 ím 
ou,ca"l de tratamento.co-«a em centro dc crando jardlnrruaCondo Bomfim n» HIO, te!-Í,h v!í-,a_s32- .  (F. 2S1S7

A LUGA-SE em cesa de casal,
iM.fi?* í 

c<",for,«'el nuarto com
ÍSf8!'" a °utro casai, mobilla,!,,
.„»« , cnm I'6ns«o. pedem-sc re- 'íerenrlr.j.. tem telephone. rua Con- •
de deBomflm 699. (p. 20ÍÒ;

ALUGAM-SE em Madurelra,aa Cascodura, Engenho de Den-tro o S. Francisco, diversas ca-slnhag de 1 quarto, 1 sala e coz!-nha. por 40», 52» p 60»; e 3 outrasmaiores, por 100» e 130»; in-formações ft rua da Alfândega208. loja. (CJ, i5.ls7

ihílr a" "'''.tamento; condições
a B. Z. no escriptorio deste Jornal

(B. 20.785"STICTUESot — Aluga-se bõríi
A quarto, arejado, n VlUa Pc-reira Carneiro 70, a rapazes, uni-Cto. inquiUms. (B. 26.869

TrE.:ÍS,?,"'S? por 6:000' uma oasa'arborlsada com quatro com-modos, tem água. luz. cinco n"-""'<* a» ClrcuKir da Penha; ft ru»
íinnUSt0 Samonl 20- E* «•• LãSpol-
Ül^. (E 21103
Ví".?n*í!i""f.E a PreetaçOes de...".',1.300» diversos I itea de terre-

| nn em Lopea Ferraz, trata-eei
I A rua S!l„ Luiz Gonzaga 20.

(B.Í8111

TEÃ8PÀS3A-SB

yLNDE-SE uma casa, acabadado construir, com 1 sala. lquarto, cozinha, W. C, luz ele-ctrica, ngua em abundância, ter-reno regular podendo ser au-
«ye,?ta<'°' vêr e tratar â rua.Adeila 10. Engenho de Dontro 2bnndes próximo, (|ri 22 54S
yENDE-SÊ

A^eyèí^asa"»0 «Sfl^n^.' PAS5A-SB em bom ponto, uma
1 sala.5po'r %A 50» Òu^nf ,°_ &3SL bJl?. ™.°«"!'««. .«W 4

trato;

A LUGA-SE
•c-to moblliado. a moços do^com-

esplendido quar-

A rua Senador Furto
fE

1 Bala. por 405 c 50»; outras""de
í_»4rt?**' 2 srllBÍ'- Por 90», 100»c 200»; Informações ft rua Senhor(los Passos 87, sobrado. (G. 28.817

A kUGA-BE um quarto de fren^aa te a senhorn ou casa! semfilhos com serventia em toda acasa; ft rua General Bellegarde
.lei. Engenho xovo. (g. 153.1
A LUGAM-SE cm casa de familia,**¦ um commodo e mais dependen-^las a casal ou uma ou duas senno-s. nr.son. ,i»centeo: nno Ee ,]u,°," 5S? AyOSâH^M na T'Juca e BM» erlinçasV ft 

'tuA 
UeracM„%mel

•?.¦. - ."."d 5 
'.s; -„5;.-5n,$ e MM: Informar Matto, Meyer. (_,-. «317S

__ „,". ? n"> da Quitanda 66. «ohr_,io ..7 m^sr,.^r: _-.- i£-'.-S?AÍS

quartos, uma saiu, 1 sala de Jan-lar. copa, cozinha e banheiro; In-íormaçoes ft Avenida Passos 57.
(A. 28. .32

PA6SA.SE uma pensilo. pouco-*- capital aluguel baroto; ira-ia-se ft rua do Lavradlo 103 comUilz- 
(B. 26.743

HUtASPASSA-SE negiclo do ar--*- marinho, em boas condições,«nne-ro a barbeiro:
lete 282."yitASPASSA-SE

"•rçlo. llntoVlíu din<S7ra.0,5S;:ft rua Curvcllo 4.1. HO.iii...

v um ^.|g» ga"«3uitãnda 
'66

pHÍRMDTA.S_5 no Cattõu,**• «obrado novo, com 2 salas, 3quartos, despensa, banheiro, ba-'ihelra esmaltada, cozinha, qit!n-tal, etc, por 250»; permuta-se por«ma pequena nt_ 200». no raumiibairro ou adjacências. (sendo
Ao'v â"AaieV' T'.""', aTt!fnU- T'"' a7u«»;'' 3SS55 3001?™™;

ÃLL'GAM'-SE qusrto . sala com-1-** plctamente Independente a ca-
tos n. 75. (O líiJn A LUOAM-SE vagas

Í-t££; - 2*íe*J2P & rua 8:

A LUGAM-SE
aa moço sõ. morando 2 emnre"n- '-——-

"¦ ""ns aposentos de frente com

sobrado, sn-
fA. 2SS57

raco com tanque e cozinha, tIndependente; Boulevard S. Chrls-
¦.'ir?.».,"' ,0-' P"1511 da '¦ andeira.alfaiataria. (a. 2S.914

A NCH1ETA
*** o predio novo da" rua Ernes

Aluga-se por'1001

ir.,ii_, _:__ :"lr; u,: i"cmí. comtndao as commndldade.» o pensfio

oleira n. 113. com 2 quartos. 2Ias e pnrSo habitavel; as chaves" 
Í2.A f r."a Senador Pompeu11 s. joja_ de ourives, ta 15362

ATherezs. com cinco commodo» ', \AA?£-íogfto a gaz. quinta! e Í™S A'í.A^*iÍE cm s*
c!a«t aluguel mensal SOO»; Ar,?» .. _ln»..L»«*« <• And

9 a compa-
Chrlstovilo
(E. 22.107

Christovao,
iTiiií.Twi.i8frflKtfg*formar i n_ ¦>» Quitanda co «òb

(A. 2S.S57

Têl. Villa 3109. tO 
«íiS Mlty_."if°y"''_5-i-_! «-oc

g 
«?=or.d o%oSfizbea5_í,!,: ^ViVVík.L1.. «t^S 

T«
ra equecedor. foÈfto a gaz e qui•ai, estylo moderno, ,ilu<ruol •'iívS
nertr dn nracn Raenz Pena Tllu, »'i rua da Bnbylonla 17: troca-íè
t^.nVftnA 

'''A° da ei.íad» pr"!m$E!m ã""la a "«'"A" *"'"-

__________3ffi**?ir.v"vv¦•»»»¦. . .,!..¦-. . ..... , .-„¦ -Vv -..- L. _-_,-. -. ___ti____r.
^al^________-______________Iím^H»^'í'- í

A »I R "° En?íUlio «Novo 1
«„!•,. n< TA ,r<?" '••furto», duos
h ,',n'"!lUI e Jard,rn "or 170»;informar ft rna da Quitanda 66

¦VA, z&ttôl noras

nnne-tn a barbeiro; ft" rua do Cnt-"" __________
- contrato dnuma esplendida r«!Ra situada

cm centro da grande terreno coml.eüp pomar contendo innumeras
qualidades de arvores frutíferas,cm um do. bairros mnls saluher-
rimos desta Capita! e'nronr!a paraara mio fnmllla: tem atruu quente«a fria o telas ns coT.nioilldi.de,.iij-c,..5ari.-is: alugue! 306»; ft ruaMaranhão 174. Boca do Matto no'"¦ fB. 

21S1S
JMl*aPAS8A-SB nma caaa navá

1 a^n ,_. . .rommodos com 30 quar-1 tos: tratar ft rua das .Marreca, 12
ÍI?!--!" h^r*1 Pensüo. (E 2173!
T"'^,J.AS'?A-SK~'mS~^H_"»». mo-

! íi» ' ,rua Corrf'a Dutra 92.
"A !"Ô"77S

. magnífico predio
, irnrUr,a,M,arnuoz de Abrantes11. 160, Botafogo, em lellfio, pel!I leiloeiro Palladlo, sexta-feira Sil

de 
0ÍAerntC',ia * 1l2 horna da tar-

! *S»£íí;5? ao mesmo; annun»
CnmJ!S? h'-"d,° no "Jornal doCommercio" de 25 do corrente

(G. 13.022
yENDEM-SE 13 casas e uni"
oo.n£r.ande '<=rreno ao lado. por22.000», para lnformaçfles: ft ruaClarlmundo do Mello 81, En.an.tado, daa 7 âa 9 e das 16 As 19
-'""•»»• ÍV. 22.837
yENDE-SE uma casa com dou..
.¦i,t,uar,oa-,duns Mlas e oozlnlia.feitio de platibanda. ngua e Itu

. m'Í7CttV,|V7J° tralar 4 r,ln A»""nm 57. Piedade^ (3 26427
yENDE-M-SÊ esplendido! tõtecde terrenos p macnlflcas arenapnra E!ti««. desde 100» por lote do12 e melo por 50 metros a dlnhe!-ro e om p.quenns prcstoc.lea tra-ta-se nn armazém Centenário doCampo* & Souza. em Sl.i Mn-tjieus Unha nUTl!'nr. (B. 260S3
yENDE-SE uma boa cosa na

rua do Encanamento 76, Es-taçilo de Campo Grande, comoptimo tT-rreno. que mede SOaEonegocio de occaslílo; trata-se cecharutaria .1 rua Coronel Agovvt:nho 2, na mesma estaçfio.
fP. 22 S5Í

(Contínua na oaaina 15)

-:J-ufc-



JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 192Z

JORNAL DQ BRASIL | mno,nnnFoTin^ tom compfitcnciii pnm até a apuração final, conserva « q»e hontem obegou a ..ta Ca-. n
nio, 27 do Junho de 1D22. I '"'i.',*11',,, , 

' " " " ' ° 
í uinprelienilcr u liquiílní;uo o cer- o seu caracter iuterrogativo. fs^vlu de introducwr o Opl- ,<i !sn I ilndiidii, o «obrnncciro pn-1 lifiiinçuo ilo direito; u porque, It. a essa solui.oio dcrrudeira tao-Tenente josc M. Neiva, offi-¦"...'¦..'¦¦¦.. - ' ií.1 íMiísSidwfcsíí $'¦;&¦ "° r°s'mttn vigc"10'í!aí"1 cornpe" r,:,fl Bo aí °nome -d,! ~™r ^0p»»i^míoda%duoMfííior de

irc ppmfmiç üf I:-?M.n!Ss£%^!^.ffi^7K%i£r».f>'^s tono,ia nr,,°pâ,,c, ^rv ?.$»«»• °» vorificaÇao <i0 __
OSüJ B OflO.WillS UL >l'i" .'.'Slllll.a rclviiiilli-in- ,¦„,¦„, ,, m-ninni, .1., |ii.ili-r' , ill¦ uriclo- |m'.i'IT.. q 

pDIMfipC |\C MONAfO ]

flIM V**"** * PITI9
1'ilhorianiio com

frento Tribunal.

I I I
Ja-

$, PEDRO E S. PAULOI
Valorização, impossível

ccdol-os

J"fl, nwttt coluinnfl, oui eâcrlptò
.publicado 11 'JS da Abril, remiemui
caloroso tributo ile apreço e iiilini
muilo nos dois iutri-pidim triiuu-
lilitului'1'.s do nr íjue tfto uici'6ctila-
mente enlito íicudo iiccliiniaduti em
iodo o Hrtir.ll.

Ao cliceãreiii elles n esta capl-
tnl» dcpui.i dé uecHíIôutflilu c, por
iísto mesmo, mais adiiiinivel vôo,
cujos ül«<liiiiilo« mu.s Ihca real-
uaratri u còrügoui, tenacidade, no-
riciu e preparo eceiiliticu, dirigiu;:
lliótí o InsjUuto UIhIqvÍcu ü tíca-
f/1'üphíooMra^ileiro, do quul fi i>re-

que 6 legliliniimenie «eu, porem narios, copam» de praticar o
«nhi! defender o que t «cu, com nct0 arbitrário, contra o qunl so
«SL^ZnSMS^: Protestai - poisaria juiz o
dantes nu justiça, sentimentos parte "n contenda —, parece
próprios ile nina grande c nobre intuitivo que deva eabor no —
nncilo iiidcpi.iiilciitc. imliciario

Incorporados uo pntrliiionio J 
'

i,ajeitou ,1 soberania nacional, os
penedos írd tmnoflOB, não podem a competência, nuo linverin ru-
cr cedidas ou alienadas pelo (Io- curso contra o areio arbitrário.

verno do Brasil u iiucin quer i|tio
soja, salvo al a vontade do povobrasileiro, de modo inequívoco, norkcuk orsilos legitimes, expressa-
mente o determinar,

Não acreditflmofli porem, quo
jamais o fnen.

Nesse ponto, infeliz foi o com-
mandante Herrera, no artigo de
Kl Sol a qtio alltiijiinox.

Sejam iMnboin estéreis, itincera-
rivcln,• imprestáveis, os rocheilo.s,— e n «un utiliz;n;ilo e profir-ui-

dente iiiictu isto escreve, sincera ilude podem uffiriiiar-uc, mediante

O reconhecimento ou verifica-
ção, pois, não retrato, no que
attíngo as attribuições do Con-
gresáo, o uso de uni poder rifís-
areeionario, que fnçu do preto
branco e do quadrado redondo.

So a este não pudesse cnbcr O poder discricionário do Con-
gresso se cinge
dos votos que
candidatos, afim do sabor qual
o que alcançou a maioria nbso-
luta, segundo o seu critério,

]q

d computação
recíiiiinim nos

O SEU FALLECIMENTO
O tolearrapiio communlca o fal-

loclmento do Príncipe do Mônaco,
em conseqüência do uma inter-
vonçao cirúrgica.

O extineto ora um do» mais 11-
lustres soberanos da Europa, a

e a formula do Sr. fontes (1
Mirando seria; naturalmente,
estn: 

"Sob a côr de desempenho
de funeções discricionárias, se dello, Congresso; o mais ao
podem praticar netos arfjiírn- exame da questão dn elegibili-
rios", Estaria súffragado por ilude, que não k aventnda pelas
gralídc uutoridado o desamparo Juntas, nem pelas Mosus.
do direito, mesmo que se de-
monslrasse ser elle liquido o

os progressos du aeronáutica, — o
llrasil não devo ropudial-oh, como
um pai não repclle um filho por
que oste <: fraco, ou inulil.

Si nada valem, M niida repre-
sentam, como dar dc presente a
alguém objecto sem nenhum me-
iíM'munto V

Kflro Irrisório.
Sí, ao contrario, poFHuora algu-

dos serviços prestados pelo j ma qiinlidiidc, ou «flo susceptíveis1 du qualquer nppllcncüo, porque ha
cie o Brasil dcepojor-Se delle*, cm
beneficio de ontrom '.'

A tntogridado <lo nosao «olo <•
sagrada, tonio quanto a nossa U-
herdado.

.Vim unia pedra dns nowiia for-
tulczns, nem uma polegada do
nosso torritorio, — exclamava um

saudaçOo
Cultor da historia e da geogra- i

pliiii, etutui-Bc ii iniijs antigo e
..'onceittiinlo grctilio consagrado a
estes estudos, no llrnsil, em grata
obrigaçflp de cougrátul.ap-se com
oà novos barões asaiytuilados, fi- |
Ihiis'* eeplrituaes e contiuuudoros \
ilo.s UtirlliiiloiHCua Dias e tios Vus- |
eus ila.líauiii.

I
raúi odrio dos Sra. Ciintrn-Alini
raute (Jõgb Coiitinho o* Cap Ít flo de
.Mar ii Guerra Sacadura Cabral
foi haver clintnuilo a uttencilo uni-
votsal para. os penedos de S. I'e-
dro o S. Paulo, até agora iiiiuM
Ignorados:

VfllovífipurOtí,
Un uus tres nunos, o Cominuti

certo.
Qne impetrou o Sr. Senbrn

no Poder Judiciário senão u
declaração de liquido e certo

A Constituição aâmitle a au-
sericia d.a maioria absoluta de
votos, e dispõe que o voto di-
meto dn Nação, na eventualidade,
seja substituído pelo voto indi-
rec.to do Congresso, com qunl-

para o seu nllegado direito do quer numero de membros pre-
ser Vice-1'rcsidente da Repu- Bentes. Coiisegiiinlcmcnte, em
blica ? j ''crias condições, uo parecer e

De duns, uma: ou o Judicia- ao juizo do Congresso, põe á
rio, — como uiitende o illustre margem a maioria absoluta, e
jurista — se abslem de conhecer estabelece, liara a decisão do
dò pedido de habeas-corpus, por pleito, um orgúo de julgamento
concernir a aeto de um poder que não p. precisamente a von-

tade ou a soberania nacional
activa, no decisivo momcvlo
(entscheiileiiilcr Momont) da elei-
ção presidencial.

Dniii ge deduz que o racioci-

l.iitto I.11ÍK domes, o inilcfesso pro- estadista francez ante nK imposi
putçtiudiir du llftaçilo por via-ferrea
tio Kedfd a \ alparaízo o da na-
veguçilo rapiilu o dlrecta entre a
capital periiaiiibiicniiu e Cudix, do
modo a que.Os paizes do 1'íniíícn
niuerieaiio sc appro.-iiinem ilu Ku-
ropa, o mais possiiel, iitrnvez o
llrasil, o Coiiiniuiiilnuli! Iniiz Go-
iiies, o maior propíipaudiflta da&
rohiüOcR du upeea pátria com a
llespanlui que superiormente co-
nheci', iiivioii no iiiiwdciito do
inittiíiiio Histórico um òtoamplar
.Ic uma revista Hlustrnda dc .Ma-

. ilrid, uo i|iinl se tintava dos cocho-
¦Ins iln S. Pedro o 8. Paulo.

Desconhecia o autor, do artigo
•iiionyiuo a qiicui pcrteuciiitii c.-seij

. rociictlos o us respectivos parti-''uiúrldadwi. iiuifi, com intuição no-
'ttvel, nii.strtivn uo vithlogeus dei-
>•>' 'para n^ uavegaçõòa nériá,

Xályej foüfto o eoiuniandaute
lldrvçrã, o iiicAmo íiuc, segundo
i ccoiiio le!eifrü'mmn, pubücon um
ártico oin 111'Hol, Btiggorliido que
naquellcs penedos so estabeleça uni
jiüarol, t ma estaçilo radiotelçgra-
idiica müterooligica* o um depôs!tò
<ío abastecimento pura o navega-
gilo itúría e traneatlántica.

Ao rutnettcr a revista madrílc-
fia podia o Comniniidante Luiz
liemos uo Instituto Histórico ln-
íownáçSçs «obre o assumpto d«
íjoc olla oo oocupava.

Graça* úoa díidoa fornecidos
jielôs almirante domes Pereiro e
Ur. ttndolpho Garcia, nttendeu o
Instituto nu pedido.

As iiifoniiiii.ões,, snecintos mas |
prèeiaos, foram estampados cm
alguns jornaes da época.

Silo. inoia ou menos, as que, sob
o titulo — ilhas Oceânicas do
llrasil, figuram no grande diecio-
nnrio de historia e geogi'al>hio que!
o Instituto estfi elaliornriilo, para :
'¦omni.pmorar o ooníonario da fn-
donondfiifia. o do fftic apparccff/i
parle considerável, antes tlc 7 de j
Séipmbrft pror.ii.no vindouro.

- KH-tis:

ções dn Allemanha, vencedora em
1S70,

discricionário, ou averigua so
o direito que se queixa de vio-
Íução é liquido e certo, e o
n ni parn.

Mas, no oaso dn abstenção, •
deixa o direito a clamar no de- nio do illustre Sr. Pontes de
serto, condeinniulo ao desprezo! Miranda sobre o decisivo mo-
Nenhuma assembléa constituinte mento, supposto o da votação

Verdade í que foi obrigado n poderia, no estado actual da ci- ile 1" do Março, não tem razão
transigir c ceder, mns perante a vilisacãd, pormittir, e menos rc- do sor; visto como a Constitui-
brutal Imuncçao ,1a força .•nate^.^^^,^^,,^:^^. Qg0 pc,.mitt(J que £oja cl,0 Q

Nilo desanimaram, .entretanto, e, conseguintemente, a Consli- de... O de Junho, por exem-
os francezes. tilição brasileiro nfio impõe nos pio, quando o Congresso decidiu

No decurso de mais rte meio bo- (|jrei(.os jndividuiies tão doloroso sobre a eleição realizada 100«¦ulo. — n ea parlam Jiimnií; mni .,.„..
a poiwiüí toitjours, — conforme sacrilcio...
lhes recouiineniloii um ile seus pro- E não impõe, porque seria a ]

cres, -- cogitavam dn desforra, imposição incompatível com a
Índole do regimen livre e demo-
cratico, no qual o discricionário
ilu extineto direito divino 6 sub-
siitiiido pelo discricionário resi-
duai, que o Sr. Pontes de Mi-

subsis-

ainceramente loslímsvel que
orgáos de publicidade, outr'ora me-
recedores da estima publica pela
linha recta por onde conduziam a
uprecíaçüo dos acontecimentos, que
interessavam a vida nacional, te*
nham oahido tanto de sua antiga
orientação, que cheguem so ponto
de editar, com títulos est>a!hafato
üos, e como cousa digna da leitura
dos ueus assignantes, o fliaontòâdo
de heresias jurídica» que qualquer
desoecupado entenda baptisar com
d nome dt habeas-corpus,

Se fosse pennittido ao Supremo
Tribunal, ao conhecer de petiçõe*
iiuc escandalissm a instituição li-
beral coín que u& inglcícíj na sua
eterna prcoccup.-ii.ao de cercar o ci-
dadão tie garantias contra o exces-
so das autoridades, protegem a li-
herdade, impor »o impetrante im-
pertinente, ou ignorante, uma pene
i]ue corrigisse o destempero de oo
cupar-lhe o tempo, sem motivo de-
fensavel, certamente seria evitada
a pilhéria coro que um indivíduo
cujo nome nüo nos oceorre quli fe-
rir a magestade do poder judiciário.

Por que o Sr. Seabra, reconheci-
damente votado por mais de dous
terços da votação obtida pelo cánJi-
dato, que sc dizia eleito, mas con-
siderado inelegível, peia causa prin-
cipal de todas is ineiegibilidade»
que *t a morte, pedisse o recurso dc-
habeas-corpus para lhe ser assegu-

|COUSAS DA PQllfíCi
A nota da Secretaria do Cattete causa espanto —

As sessões da Câmara — O bernardismo •;#^
caso de Pernambuco — Notas e telefframmai.

Ainda perdura no euplrlto pu-
blloo a HeiisaçftM produzida pela
noia ultima da Secretaria do
Cattete. Quum u leu, nüo pOde
evitar um movimento multo nn-
tural de e»canc<irar a boca o íl- I
uar aílencioso com ua olhos ur- j¦Kaladoa...

Valha Iseo. Já, com. a talta dc |
• o»lda.icH du que ae queixava o i

velho peneKior bíblico, ninguém j
líüdla c-spanutr-Bü com o gue quti
MUt fòiiè, Mae a Secretaria du
Cattete couucgulu capantar, con-
'liilmou enorme» «ualoe o adml-
mcõe», despertou todo um eicer-
cito, <le exclamoçíe». Sejamos
Ifratos a esse beneficio, num lem-
po tüo vulgar e illo ínslpido...

•
A nota da Secretaria do Cat-

tete ftffirmou que o joven Dr.
Thomaz Coelho fOra aasaenlna-
do n&o pelo Exercito, ma» pel«
policia. K' o quc olla dâ. a cn-
tender.

Um doa male habeia hierophan-
tos naclonae» no» earantlu que a
decretaria, pela nota próxima, ha
Je demonstrar que o Dr. Thomaz
Coelho »ulo!dou-«e.

B' uma hj-potheee ISo veroal-

to, liuaiuiin.i.) lullo, ilcmor.: roa»
ponder telegramma voaaenola, *»*
puraiiiio uma vez vencido períod»avudo, opInUo medica, ailual, con»traria vlacem. Inhahllltado, aaalia.accorrer appello «erviço reclamai» '*¦
noa»o IDuiiulo, oonfesao alneer*-
incntu Lodo u meu tt&ntlr.

Peço communícar nobre pov«icrnambucano, em cujo nomo voa»iiuooia falln, motivo meu nHo com-
l.i.rcolmenio. Sauducdea.— (a) VI»cinto Nelvo."

O Príncipe ALBERTO DE
MÔNACO

rado o exercicio de un: mandato, mil quanto a que aoeba dcnus termo» da Constituição e da lei apresentada. B tem

ila completa rolntcgracilo rta pátria
mutilada,

K coiiFp','iiinim-n'o. 9 cn«ta. nfio
importa, ile tremenilon sacrificioh.

VV precfco o'u* sohre o f.'ínio dos
rochedos de S. Pedro e S. Paulo,
ii<ol,idos, como atalaia avançada
meio dó oceano, continue n poder ! randa nssignala_ eomo
tremular, pnrn todo_ o sempre, a I (ente nus organizações republl-
bandeira rto Brasil, coniquantò j ,,anHS coaretado pela proscripção.'ncrtíirtn ali npcnns pelas selv
trens aves mn ri ti mas c pclaH o dos — actos de arbítrio, lesivos

de direitos,
iras. rte altía aspirações o dc in- ! Iufcre-se dos dous conceitua
iiopilnvois impulsos. | tranacriplos, que o illustre autor

Seja o lrinni.i siinromo d"s brn- , ronndio nnrasileiros mnnl.T o Brasil -- uno, | 
a° pa ecei, ou as repudia para

inlcuro, cohwio, indivisível, inmib- ' nconselhnr a abstenção, ou os
íusnvrl. iiitmiisiRcnte om pontos ; ..usíonta, para combater seu pro-
de lionra.

a ttonuó OelHfl prio inudo, com relnção A con-
sulln. Acrcditnmo.s rjue nonliii-

ilins... niiles.
Tambem se deduz que, para

decidir, o Congresso tinha que
se subordinar á Lei eleitoral que
foi expedida; — nos termos da
Constituição — para regalar a
eleição o apuração (e não si'i-
mente ao votação) do pleito
presidencial: e, destarte, que o
momento decisivo foi, para o
Hilo Congresso, o de — se pro-
nuiiciar. Até então eatove mudo,
e não revidou o propósito de. se
utilisnr de seu poder discri-
eionario.. .

Na decisão,—-brada o Sr. Sen-
lira —, o Congresso feriu o di-
reito do immediato em votos no
¦Sr. Urbano Santos. Será liquido
c certo tal direito"? K' o roo-

quem multo deve a tcloncia.
As funcçnos de príncipe relnan-

te do peíjueno Estado de Mônaco
eram t&o limitados que bem po-
dia <lle ueriicar-stí ft, sua paixão
ínvorlta, o estudo da oceanògra-
phla, em que conseguiu fazer
progressos extraordinários. Du-
mnte muitos annoa o Príncipe
AlbeVto dedicou-ae a obser vftçflca
em todos os mares,, estudando as mento illegal. por cerceamento da
correntes cl.in águas, a vlda dos sua liberdade?

eleitoral, o Sr. Bernardes, ou aí-
;íutm por ette, no tolo presupposto
de que iria baralhar oa factos, ou
produzir duvidas no animo dos juj-
zes, manda impetrar o mesmo ie-
curso para os eleitores que suffra-
garam o nome do Sr. Urbano Sen-
toi.

Desde logo. uma preliminar apre
senta-se no eitudo da questão: —
tem o impetrante capacidade pare
üííirmar que o reconhecimento do
Sr. Seabra representa constrangi-

peixes e tudo quanto existe no
oceano.

Oa seua trabalhos sao muito
O/prociados por todos quantos se
oecupam: dessa sciencia.

Sua Alteza visitou todos os cen-
tros de cultura scientifica da Eu-
ropa, realizando confereiuv.as bo-
bre o resultado de suas expe.-
riencias t punha. á. diiiposiçfi.0
de qutthtos o desejassem viBi-
tor o. «eu magiiiCico -Museu Oea-
nlco, aue 6 considerado o melhor
do mundo no fren ero. Dotado de
grande fortuna, o Principo en-
Lreyára-se a. seus estudos sem en-
contrar difficuldades, nada pou-

Fez o impetrante n prova de que
votou ? E se a produziu, como pro-
vou que a sua cédula tinha escri-
pto o nome do Sr. Urbano?

Se resolvidas fossem, dc modo
favorável aos seu3 interesses, as
perguntas, que ahi ficam, o pseudo
advogado, incumbido pelo bernerdis-
mo dc troçar com os eminentes Mi-
r.ístrofl do Supremo, não encontra-
ria base na maioria obtida pelo can-
dídato inelegível para entender des-
.-.rrazoada a investidura do que se nambueana. Esta íf apenãã uma

fevor
üquclle» elementos de facto a que
attrlbue tanta Importância a 3e-
crotarla — o parecer do "Jor-
nal do Commercio", do Heclíe...

# *
Amanha recomeçam os traba-

lhos da Câmara, Installada no
edifício da Hlbllotheca Nacional.

A sessilo de amanha será pro-
vavelmente suspensa, em borne-
nagem ao Deputado Almeida
Castro, recentemente íallecldo.

Depois, é natural que os Srs.
representantes do Sr. aorba na
Câmara recomecem a agitação.
Nfto te comprehende que elles.
neBte momento, silenciem quando
mais precisam e devem fallar.

S *

O JornaJleta que mali tem caal-
tndo o Sr. Arthur Bernardes na
imprensa desta capital escrevia
hontem sobre o caso de Hernam-
buco;

"Xflo hu correlação alguma en--re a questão presidencial íe-i! e a questfio estadoal per-
lhe seguia e«n votos no mandato,
que ambos pleitearam.

O Congresso, no exercicio da pre-
gativa privativa de reconhecer os

MOMENTO
ma dns hypotheses é viuvei, dado mento decisivo de fallar quem

I o alto mérito do acatado jurista; 
"pnra amparar o direito certo,

. i e, em tão ángustiosa eollisão, ou allegado como certo, — e que
de nm

DiSISIO
preferimos o que diz o livro (')
ao que diz o parecer.

Neste parecer, o Sr. Pomes
de Miranda não allude á, lei
eleitoral. Não qui?. diffieultiir

"Prnetlos tlc .?. 1'eãra e S. Paulo
lOcitilo enteia ròcLedos situados u

ineiij do (lecaiio Aliai!lU:ii. proxi-
liiatnenle nn Intitude du 0."r35' X
• ^!)°-tü' O do meridiano dc iírc-
otiivich, e iifastudóa cerca dc 300
milhas du coetu inaig próxima dn i
.Aiiicrici! dO Sul.

•lá Ciguram ii>» njuppa dt Diego
Tiiher.a exu l.VJ!) i> u sua pos«e
nunca foi cinilestudn uo Brasil,
inclino porque pouco valor repre- .'.--.tentatn, 

iulproprlos i-oino f,íio pnra
a çillturu c linda podendii produ-;
vÂ? t\". utilidade paru a ua^tiò eob
ii itti-ledlcsSIo da qual elles se
achara.

: CiiHiplelniiiuhte dcriliiibítndoü, o|:t;jiiço iotercfise que deepertnm non}
riavcsaiites o^íTt ua poí4tt;ilo quc oo*
..•iiliani, íjiiu.-'. nu rola dos unvloe \

.que fazem a tntvefeln dn Europa |
\tzvá a America o vlee-vorsn, e
"endo recites porlRO-sop, que n fal-
Ia d" um plinrol uiuda torna•lüiior, exigem grande cuidado nn
«un ii[ipi'oxiiiini,'!io, pfíiieipulnienla
ihiriintc tt noite.

<'om o ícinjui «.-inro potlerii ser
rliilos il distuncin iji- IM niHlinf. e .
ífit/lo npparccem eomo uma (sú íltiu
t",!ii-:iliquidada, dando u impressão '
títí tuiui vela no extremo do JioH-'/Oi'U'; nn realidade o grupo *e

< uitipüi! de cinco illiül:^», (Sendo'tiun.-; maioiuw, «aparadas por canaes
uniilo estreitos-, todius ic'ii) eniuple-
í.iiuenlc ilexpiiliitj du qualquci' vc-
üe!.aefio( e n_s unleoK lialillfliitcs do«
m:u.-j esconderijos émííí oü pa^arofi,
qui' ahi vivwu cm griiuil.! qnanli-<iade, cobrimío-ihLvs u hupt-rf^cie de
í^tüipo, donde provêm a cor e^braú-•t..:::iiilii quc upparoiitani.

-\s anão agiiui, s.'.u multo pisco-
ea* u a procura do peixe peloa pa-~
|.!ii'os. que delle se nliiiionliini, coti-
rtítne. tini espectacuiÒ inlcre&sante,'
ijiiq nos couta o Cap-tàu ÍTjtS! líoy,
('ommflbdantc do navio ingle:; llcn-
t/le quc, em Fevereiro de I.H','/J,
i!.!iiM'giiiu visitar o grupo e fazer
t:ni peíjuuuo levaiiiameiito do mes-
JM).

Us pássaros que elle nus diz
muito parccidcf. com os pingüins,
eram apíFuUadçti a paulaílas e uflo
biiblam fugir uem ae,deFcu(ler dos
iitarüjoa (|tie us peweguiam; e
tiúnnuu durante a pesca, vinlwi o
peixe fresco ao auzol, atiravam-se
n este eni lueta uuK com os oulros,
tèm sc perturbarem com os golpes
que sofíriani c com a iiguit que
J.íirn espnntal-os os huiiieu» levan-
lavam.

Purece nilo haver duvida dc quc
ivites pehedoa silo de origem vul-
ciinien e contplctamente isoladoü,
Mirgiudu abruptamente do fundo
iIjs águasj ao rumo N.NiE — e —
tSSO tím a sua maior o.-itetisilo
<;iie (! de cerca de 300 a OOO in'.,
<• o ponto mas oito cstil a 'JO m.
ncinia do uivcl do mar: a correu-
ti* nas suas proximidade^ corre na
diroccilo próximo do Xurdíste e a
i-ün Intensidade í de cerco de 20
lüillino cm 24 horns; situados na
regulo batida pelos alizeos de remptorios:

Num dos nossos artigos sohre
a ardente questão da viec-pre-
sidencia du liepnlilicn, invocámos
n luminoso conceito do illustre
.Sr. YJontcs de Miranda, citado
em sua sentença de habeas-
cor/ms pelo Sr. Juiz Federal da
2« Varai

"Onde ha violência á liber-
dade physiea e a direito certo
não ha mais caso polilicu: ha
attentado susceptivel de amparo | ,'onK

judicial".

foi lesado, sob i
poder discricionário —" é ins-
lado a proferir a sua palan-a
dè — ,-ippiicudor da Constitui-
çúo c das Leis — para corrigir

plausível empenho.
O Príncipe de Mônaco, era além

do um homem de sciencia, di-
pi orna ta emérito muito estimado
em todas as cOrtea europeus.

emissão das suas conclusões os actos arbitrários quc o illu=

do
ÍIO
lo-
lhe

! com semelhante allusão pertnr-
i badòra. Cingiu-se S. Ex. uos

textos da Constituição e só com
I elles argumentai

Mas a mesrna Constituição

j mi/u. diípõe sobre o processo
! eleitoral para provimento dos
I cargos federaes: no art. 34
I n. 22 commctle esse encargo no

n. 34
inemnbe-lhe a funeção de decrò-

tre Sr. Miranda não quer
escondam nns dobras sombrias
de um quasi direito divino...

Restringimos a esto enunciado
a suminn da opinião invocada,
porque elle ó logicamente com-
pleto ¦:: racionalmente definitivo:
fecha a controvérsia e institue
a doutrina. Tem a con textura
imponente de um aresto da her-
uienmiticii de Aristóteles, e ven-
ce, repeli indu-as, us pbjeeçõea
erradias.

Ha, claramente, para n inter- j
pectução do pensamento do _ju-
iisperito que attender no valor
dos qualificativos por elle em-
pregados.: pltysica e certo, eom
relação ao direito violentado,
está bem accentiiádo tal pensa-
mento: direito certo, que não
sOffra contestação, que não seja
objecto de duvida.

No parecer que formulou ro-
centemente, pura responder a
uma cousulln que lhe foi sub-
luetiiilu, o illustre Sr. Pontes de
Miranda frisa energicamente o
sentido dns suas expressões, o
releva a circuinstancia ponderosn
de se haver referido a — direito
liquido e certo.

tur as leis orgânicas para a
execução completa da Consti-
ttiição; e no art. 47 § .T deter-
mina quu 

"o 
processo da eleição

c apuração será regulado por
Ui ordinária".

Que eleição, esta? — A de
Presidente e Vice-Presidente da
Republica... a de que trata o,
artigo 47.

B' evidente, então, que a lei j
j ordinária reguladora dn eleição | ll0raí <le k°l
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DUliicla Vcdirtil « .Viü/iüiOv —
Teiupo: bom, nublado; mornuçu, Tem*
peraturn; em «scoüfiáo. Ventos: nor-tuaes.

EMvdo Ao Rio — *Xeavpo: bom, »u*tiliMlo, mormato. Temiiüistiir.: tra at-
cenaflo.

Teadenci» fi-eral do Mmpo Qpú» 3d

pando para a realização de eeu poderes dos votados, para verifi-
car quaes as eleições que devam ser
apuradas,, pôde reduzir o numero
de votos reaes do eleiio nas urnas,
para proclamar eleito definitiva-
iiitnte outro qualquer que tenha ob-
tido menor numero de suffragios.
Seria o caso de habeas-corpus?

As duas cisas do Congresso, no
estudo das actas de qualquer elei-
ção, além de fulminar de nullidade
as que entendam viciadai, diminuin-
do a votação do candidato diplom?.-
do, e investindo no mandato quem
leve menor numero de votos, pode
considerar inelegível o mais vota-
do e entregar e cadeira, que lhe
pertence por vontade expressa do
eleitorado, a quem não obteve a de-
s-èjada maioria.

Por que não pedir habeas-corpus
corpo e!etto-f.1 sc pro-

esteve hontem nn Palácio
Cattete, onde iol agradecer
Bté Presidente da Republica o
logram ma rte felicjtáçõé.R qienviou por -oceasiao de seu anni-
versado natalicio, o Sr. Otto Pra-

A Conferência da Haya
Inaugrurou-se hon cem, em Haya,

a Conferência Internacional que
van oecupar-se daa questões fi-
nanceiras e dos créditos ciue oe
projeotn conceder á. Rússia.

A Conferência de Haya ttrnclo- j para lue
nu continuar o exame do proble- | nunoie novamente, uma vez que o
na russo e procurar «joíuçõea [escolhido dejxoude ser reconhecido?

servem para

PUíü ni k instável:
de Presidente o Vice-Presidente | srwops
está appendiciilaãa á Constitui-
ção, não como texto, mas como
regulamento; e, assim, que uo
cogitai' o eonstitiicionallsta do
dispositivo que ordena a eleição

I referida, pelo voto directo da
| Nação, cogito simultaneamente
| do processo legal estatuído paru

a votação, e a apuração dn von-
i tade nacional.

Ora, a lei eleitoral trata da
i "verificação do poderes" no seu
! nrt, 32 § 2°, quando manda

1'i'pui.iil-ii fecho rio processo elei-
tural. e, cnrliimente, essa «ert-

1 ficação, — no tocante á eleição

[ticr dizer I presideueiai — é congênere do
liquidado, apurado, averiguada.) reconheoiniento, de que falia a J^^f^^^jg» «,**
Por quem? pergunta-se. Evi- Constituição, quanto aos pode- Paulo-e lasíavol íeTSmWfctado»
deiiteinente pein lei, p, subsidia-! rM dos deputados e senadores.
piamente, por quem tenha com- ' 1 Ai-t. Io).

potência pnra upplical-n. Não | «as demais referencias ao
se trata aqui da ercuído do di- : processo eleitoral, o termo usado
reito, mas da nffirmnção de um l,ela Constituição e pela Lei ó
direito existente, que tenha sido ~ apuração —, com os seus tres

ohjectivos differeneiados: o da
feita pulas Jlesus eleitoraes, o
da feita pela Juntas, e o da
feita pelo Congresso.

O Congresso apura cousas que
as Juntas e ns Mesas não podem
apurar, e entre essas cousas se
acha, manifestamente, a verifi-

A'o Dietrielo Feierul (al* 6. 13 Jm-
ras de liontem) — O tsrai«., de ue-
cordo com a previsão feita; loi iasiavoiíí líirdiüiia tí bom apôd, üõm ntilmuji-
dade vnrisvcl. A teaiperatg» foi mal»
«.'vada - uohe e bem assfii de dis; a
iiKlxinio veriilcou-na 4s üll.. 15 mi.'
cum 27o,0 o a minima 6.^ 7 horna 0 lio
u; iuu toa com 'étQ°,ii, üa viíiitüj foram
tiormnes.

Bm Ioda a puti (utí h- 9 b-irís Ae
hontem; — Zooa Norte: Tempo: ain-
ih\ iu^iHvel éui 1'eruanihücü e botneoí deuiJiiB Kêtados, Qbu?«u e chu-\:^cou eítn íuaníiíí 9 bonwm çm &!•
KUOh poutoa do Moriinliaii, OcarS. Uloürande de Koríc, Pürnanilraco, Ala-
bohií 5 Haliia. NS/i recebemoi dcapis-
choe telosraphieo!, do:; Estuda-i doPiauliy, Pnrnbyba e SfirffijjB. Z,:v.n
Centro: Tempot uai /arai,, bom, A
temperatura mantevc-ie estável oo Ej-
fruto üo Kio do Janeiro a eletou-«;e uoailüinaie HntadOi. NSo foi registrada

que conduzam ao reconlu-cimen-
to do governo do Sovlet.

Ob antecedenttie da reunião ln-
ternaoional nio s&o de molde a
tazer previsões optlmlsian sobre
o «cu resultado, pois sàbe-se Qtte
algumas nações alijadas IC-m o
.lollborado pt-oposíto do Impedir
a realizaçüo dos objíí-cüvos que
alimentam 03 h&us Iniciiidor^s.

Os deleEriidiji; russos nio pode-
rüo defender ;t sua these, sendo
apenas consultados sobro pontos
icohnloos, estatísticos, ete, Por
outro lado, os representantes dp
Soviét náo desistem do program-
111» que suatcntararii em Geno-
va, tendo já deliberado <iue qual-,
quer aceordo depende dos credi-
tos que Hie sejam concedidos pé-
Ias potências.. 1'ara elles trato-so
de uma iiuestiio real de torneei-
mentos de capitães para o desen-
volvimento das riquezas üe gt-y
raiz. A Inglaterra, ao iniu coim-
ta, est.1 disposta a apoiar o pon-
to de vista da Rússia, emquanto
a França e n Bélgica oppor-se-a.:.
tenazmente. A actual Conferência
dove terminar em um aceordo
das potências sobre o tccohhe-
cimento do govorno do Sovlet,
ou na perda completa de qual-
quer entendimento com 0 regi-
men dominante na Rússia.

Estos hypotheses

.luest&o dc dinheiro dos paren-tes do Sr. Presidente da It, nu-blíca.""O qut ha de torpe no oasodo Pernambuco é que todo o em-ponho do Sr. Presidente da Re-publica eira em torno doa ne-
«rocios commerclaes da oasa deseus sobrinhos."

Como se vè, os arautos do ber-
nardlsmo d£o o seu apoio, no ca-
so de Pernambuco, ao Sr. Manuel

| ilorba. Pelo menos, a solidarle-
j dade eom os coiligados nâo li
! uma qufcEtSo fechada dentro das- IiosteB bernardlstas.

Esse aspecto vem deixar numa
posiçHo curiosa os Srs. Dantas e
Sousa Pilho, os qnaes, abando-
nando a Rçacçüo. se dirigiram
para o bernardismo. E este lhes
bateu com a porta no rosto. On-
de flcarSo ellas. essaa venera-

, veis niâes de S. Pedro?

Bm Recife, foi divulgada uma
1 publleaçfio com o.seB-alrite tltu-
| Io: "Querem a pus, socego e
I tranquiliidade cm Pernambuco?"
I H respondia: — "B" a couua mais
1 f-oteú deste mundo", dando a se-

mostrar a insensatez do recur:-:.. de
; que lançou mão o bernardismo, des- \

esperado com a possibilidade de
confirmação da luminosa sentença
do juiz Keily.

Infelizmente, não ha como evitar '
que á poria do Tribuna! bata quem
quer que seja. para que elle diga ¦
que uir.a sandice é e seni snnpic :
uma sandice.

1'az-se preciso que, pelo ineacs,
re decretem multas no doli!.-, ou
ircsdobro, das custas, para ser ,•.-.,-
pücados aos causadores do istmèn-
so trabalho, que sóhe ao Supremo,
quando nada justifica o appello ãü
luzes dos eminentes
E

inagislrao

objeoto dn indagação de quem
haja qualidade para proceder a
clln, o qualidade para apoiital-o,
como cousa real.

Quem ucfloti ao Sr. Seabra o
direito liquido e certo a sor pro-
vido 110 i-iiigo c-lectivo de Vice-
Presidente da Republica, para o
periodo de 1022-1926í 0 Con-
gresso Nacional, no exercicio, —
dil-o o illustre Sr. Poítles — de
uma funeção discricionária, que
lhe compete por attribuiçâo in-
diseutivel da nossa Constituição.

Jlas, no bojo das funeções
discricionária não se alapa a
capacidade dc praticar actos
arbitrários, que firam direitos.

A tonl|ier«!iir,i elevou-ae. Chavucoa
liontem em Fsiiaa c ItnrorS. Ohuvea
e chuviscou hontem em grande partadei atados d.i Pni-aní Santa a-itlia-
rina e Rio Orande do Sul.

Menores r^tnpertvra/i — **> o «m
iMsso Fundo, tTnnfUiiyaan. Porto Ale-
ar« • Senta Vlttori» o a»,5 em y..'.•o/ia.

Maiores chuvas recolhidas hontem —'
21 oi.|ni < em S. Bento * 20 tn|n 6
em Rlumenim.

Ftitndo do mar na eoHa «fo pãii—VA-
pe^hadô em Pèrnambuoo; vojas* pKiatí i
na« va;ea na Balila, parle iln Sala d o ,le <
Rio do .laiiwro < S. Pauto; iraneulrot .;h.1.o no* demais ponto,* <lx fogta da
pnit.

RetriUfl eem rfiui.cn Tia tnals liel« diiw: CurvePa, Pltantay, Bíl),. Ho-
cação ila maioria de votou, li rlnonte, Palmvr». Oliveira ».: 1'aulo'( ifttrk^ií, Barlrtcetia, t>avnui Mu*inhlnhi,, Onxamhii'. lt«Nra. Kntre

O Sr..Presidente da Kepülrtlca,om companhia dos Sra. Ur. Pan-.11.1 CaJogoriu. Ministro da Cuer-ra! Dr. Carlos Sampaio, Prefeito
do Districto federvil, c do soua4udante dc ordens .Mnjor CunhaJ,itta, 06«ÍBtiu no domingo á mau-
?ruraí;5o do Avenida flo Exercito,recentemente aberta em S, CUrie-to vão,

qual o illustre Sr. Pontes de
Miranda liga excessiva impor-
tanciti.

Bm principio, a maioria de
voto3 é condição asseeuriiloiia
da preferencia expressa pelo
eleitorado; mas essa maioria
nem é fundamental ou impre-
scriptivel, nem a própria Con-

E' o próprio «niinenle jurista stitiiiçâo a exige formalmente

quem o declara em termos pe-

liios, nberah» Monle AIpítc ^raxá.IVrcnoaotla, Oata'»n. Franra Uih^ifKo1'rcto e Ploneip. lia „!«« il» íd è-.ns;Jannarla. S. Pranri«m, Mar .li n«-uanlia. Paraeatu' c Ranta !;nrá,:T)ndt\K aerolntriro* — Oorr.'''.»* NWal< l.sno mPtrni., rom vi-lnc!iivlV ina-ximade s ma. 7; ilahi cU ü.ctp .„»
troa. n'!nra em qaf o ha!«» rf»iaor.a-1-,-cso era HSt.-enm" i dtílnn.vi. !•,-:¦sont-al d* fi.OOO Ttíetro* eorrçntt' W.<*om Telocld.id» nMirtai» fle 0 mètr^1**

¦SiiCste ê este o vento predomirmu-
tc, sendo muilo rnna oB do qua-
ilmnte nppoato: por .«uo vez a In-
!.!!!M!dni!c delles f «m mídia de 4
liâ cr-caln de P.caufort.

A«'iualtiiente a sna vnríncAo mn-
írn<'t'fíi pt^tit muito próxima de
lííl" Oc-ste e a dim varUçiTo annuu
de 4* lambem paru O.lste".

A píífsííft dos penedo* S. Pedro e
S. Paulo jiiinni.. como ee viu. fo!
• oiitcBtada ao Braail, que poderil
apresentar Irresníiniltvíls agumen-
tos para juslifiial-a.

Iü-lilo pímv. ptiicilna no ino-m.i
caso que a iliiii dn Trindade, da

Tem sc como eerto que a maio.
ria absoluta é oonstituidn por
metade c maia um dos votos
colhidos, nas urnas, no momento
dn votação; entretanto, essa me-
Inde e muis um pôde ser redu-,
zidu, nn apuração, u cifra me-)
nor que a indicada nns netas
redigidas pelas Mesas, por ma-
neira que o apresentado como
mais votado seja collocado cm

cumpre á autoridade que reiüdie P1»»0 ^fcríor no de outro.
A' apuração, em seus tres tur- tem recebido, em audlenrti iftloSr. Pri-sldente ila Regiublicaf o

"Não se podem praticar actos
arbitrários sob n côr de desem-
penho de funeções discricioita-
rias".

Logo: em. ailegando alguém
que qualquer poder, no exerci-
cio, embora, de funeções discri-
cionarias, lesou o seu direito,
ou praticou uma arbitrariedade,

A rotlncçSo iln "Jornal rio
Hr:is||" nüo nssnntc n re^pnn
sil.lll.liiilo ,|os ,.....-. ||o« omit
rlríns em nrllgns ilcvlilamcnir
asslstnnrtos.

O Sr. Presidente da Uítüibllcarcceheu hontem, etn atidl--ncianrevlami-nto marcada, o Sr. Tír.Manuel Cícero, nirectnr da Bi-Miotheea Kaclonal.

a allegação liquidar, verificar,
apurar a realidade do direito
que pede amparo, o protegcl-o,
se fôr merecedor de protecção...

uos sticccssivos, cabe a missão <, . ,. ,. "Sr. Dr. Dlonlslo liamos Mr.!it»rt..de deslmdar o problema, 0 qual, Ministro PlonlpotencMrlo da He-puWlea do UriiKuny, qua arSc-
(>) BUlcrú, . ProHoo do BcU... M?Í~r~ K^eSJh.Vji'-.^1.,...,-,.. .... u,. «iiw t. ainw. instmcçSo Public» daauel» jfcu

Justa homenagem

O Intendente Sr, ISi-ncslo Gar-
cez deixou hontem sobro a Mesa
do Conselho .Municipal a sesuin-
te indicítçfto:

"Attendendo a que, ate a ut''-
sente data, nflo toi dado a ne-
nhuni logradouro publico, do Dis-
tricto Federal, a «ilorlosa dono-
nilnaçüo — Santos Duniont —
como tiom.snagem, Incontestável-
monte merecida, ao valor extra-
ordinário desse illustre brasllM-
ro, precursor de todot* os vícto-
riosoü succfssos da navegaçAo
nerea mundial e

Considerando q[ue .ri inclusão da
tâo venerado nome na nümcnola-
tura dos logrradouros da Capital
do Brasil consttu» aníi^B dividi*
contrahlda, pelo Districto Fe-
deral, com quem se Impôs, dono-
dndamente, ao conceito, ã esti-
ma, ao respeito e íi aiimírfic»<»
«nthusiastica de todos os brasi-
loiros:

Indíoo seja, por Intermédio da
Ilesa, solicitada do Prefeito a
denominação — Santos Dumont —
pars a avenida, em oonstruoçRo,
em torno do morro d* Viuva, tm
Botafogo. — Sala das SeasOea.
26 de Junho de 1922. — Ernesto
Uarcea,"

Es#a indicaçSo deve ser appro-
vada no «xpcdlente ou sestlo de

maior pena, quando a intenção¦r menosechar da alta magestade
(.'„ poder judiciário.

0 CENTENÁRIO DA INDE-
PENDÊNCIA

Reunião da commissão de
representação estrangeira
Sob a prísidenéi» do Sr. Dr \:- I

iredo de -Vicnieytr, reunln-ar hotiteia 
'

:io I^lsc» Monroc s CetnmlíiSo aa'Keproaentaçto Estraiicsira, i-i-wil»* íc. oierabros Dra. C«ar !i«!>,!Í!o A:-'-aro Berlim! c Arthur Moiça, irado !iistlfleado-a «oa , soíéncla' é Sr. úr.üsrbert Moscs,
Cemparceeram ts. aeriiir.tca reprt-rüatanlf.. das nac5cs e«trsneeira« quttomam jiartc na Eipoaiçllo do Ccotf-iiann: Minlslrca O. Mohr, da nino-

mnrea, e J, T. Panes, da Sueru ¦
Sh. Constam Rensoa (Uelil», ilsü.r>.f..!heiro Rcj-mío (Porlnital), M. 

",T.
Si-lmbcrt (Tchero-StoíaiinisV CanSdCáberç fKoroec»), Taiti Taltoaira
fJ«pBo), 0r, HiMiriquf Krnnent (Me-xico). Conde de Maneieiti t MarioI.umhardi (liada 1, ,!. A, Stirtlst
(Inttiatírral, Georjea Bedin CFranca!
lücliard Monaen (r,suaoi Unidos) e
Aníbal Zoceol» (Argentina,

O otyceto da renniüc íe! "d«r eoalieeiüient., do te6r do ltegiilamer.lfl do•Tarj* Internacional <!* Iterotnpíiua»'ü-m eon» <^ raria* medMes tonwda»
:»!<! Governo tlratllelro tm favor ias«açSoR L«tri,ng*!rM qoi abrtlhaviarSO

<*"; npsao proiímn cerí-atrín. Hn;re &s*ia
iiíftdldas d&staesm-At a Aisptasa ds«Hiota do Cie» do Porto, ilevlil»» mRovemo pe!» mtrsd» dan raeroadoriai |¦nia ie ««unam s eoi»tr!ic(«o doe
lavilhOei. Mirsetelroa e • redoetío de
icrifaí T-or parle da Admlniatracllo do •
J>'Gfi\ BriMilciro wrt respeito U il*ü- í
titMim e« iraLalho» de eonMrocçllo det
i!^* mercadoria?.

Tr.iton-fü nr.siit do« sr&OtWU. «pfelsea par» receber >n prodoeto» du-
üaailn» s t>ii«eití«. «eujuante al-
paHIhfiw^s. tps? íí át*ilní!n.

A se»íS.o fei aesreiaHad» p»te Cr.C,-*s- Rjnhcilo.
— K* ejptredo hoje. a eate Capital,o Cí-iide Adrien V»a der Barrh. eem-miiiark £er»í do Governe Belgs iuatní K«po»lç5» Oommeraerativ» do Cenle-«aríOi
O Hluitre viajante «eri recebido

pelo Dr, Alfredo de Nleraever Olre-clr.r Otrsl da Reprejeniaca.i Biiraa
pira, repiwnuTidc a Cfln.rai»i.|lnRseratma 4b Centenário, peiea n,m.M"' d« I>eefae»o Belbs e ontraa pea-*ost rra daa.

çuí.nte explicação:
'H Basta <íUò o Sr. 12\út&clo ro-

mova desta Rcgi&a.o Coronel Jay-
mtj Pessoa e nomeàc ;w.ra s' .hstl-
tuíl-o um Inspetor imparcial.

Emquaato o r.5c fízôr, o Sr. Epl-
tacio C e »erA rtsixmr-íivei pelo QWô
mm acontíycí<1o e. possa acontecer
i?rn Ffírna-Tnbuco."

RECIFE, 26 (Al. — Falleceu no
iluspital Portuguez, onde se adiar
\-i\. recolhido, o agente *1e pollí-ííi
Lula Kütics, ferido nas òocurrea-
c\us íi +¦ Stixta-íelra .

A^GKA. 25. — A ConvensRo do
Partido Republicano, urandemente
t'.>ncorrl<lat - Indicou cíindjdat&s h
Prefeito o Sr. Almurtado Cunha e
Vereadores a» Krt,. Fautto Morei-
ra, Eduardo Pallnrlo, Antônio Jor-
lirir.. Miranda TJrnrahs-, Manuel
Caetano, José Zneliarias Carvaltio,
Bartlioldo Jordão -e Mac Cornlch.
approvando unanimemente moções
cf^ soüflaríéclade ao PreBidpnte do
Kstado, 4 lieaccSo Republicana c.

. . Dr. Kau! Fcniandea.
¦ * * *

Em, r&sposta a um !ftl»'gT&mma
rjua lh« enviou r> l>i*.I»Jorio Pomin-
riu-s, -Governador de Pí^ruatobueo,

Sr. Ministro Vicente Neiva pas-
- .iii o seguinte eab&írramma :

"Br. Mario DomínBiies, Gover-
r.ador. Recife,—-SoUtainent* doin-

A nov edu, Auoíba.! de Toledo, Dor-
yal Porto, Hermenegildo Firme-
sta, Palmetra ni.pper. Raul Bar-
roso, Henrique Boree». JoSo Bly-
ulo, Aristldes Rocha, Dyotilslo
ficntes. Jofto Cabral, Luiz Gua-
nina, Souza Filho, Celso liaj-ma e
Pe«s6a de Queirós:.

O St. Presidente áa HepubUca
recebeu o scsulntc telesromma:-ITAnUNA (Bahia). SS — A
Associação Oommeóclal de Ita-
buna congratula-se com V, £1R.
pelo valioso serviço ; restado à
lavoura cacaoélra com a sancçio.'.a lei do defesa Ja producçüoSaudações, — ncuiamln AndraU»-*,
Prí-aldeKte; Utirvnl Orle«nn, Be
cretarlo."

lisçruve-iiui, ,. ai. Deputadotulífsilveira:"Sr. reduoturuo "Jornal do Ur»-«II —' A nuia ua vossa lotlm d<.lomingo uiiJmo, oobru oe "Uusaii"
uos" uu «overno uc .Uai-.iaa, ioita-mt* a t-aic íigelro cavaco, quó !#*pero Será piioiicadu, uma vc-a uu*-Jornal uo üiasli" u uniu foilp»:honesta « coíiscía oe seu« duV'*>r*Mlde oruSo leaíiinio ua opin.ilo pu-bllca.

os teluijrainnuui vindo de Ji»»ceio, om deaabono do fc-overno doDr. FernanUta l.ima, de orlgea»oppeeicionisla, • provocadores danota a (jue Jíi m« roferl, s&o por- -
tadorea ou Un lnvenyòtíí, ou tntfixide adulteraçüea dos factos, tudeao sabor do polltlqulsmo quc. ntsta. '

hora, tira da mentira o dn dlífa-maç&o os ecus melhores ar_:uinenr::,
-Vo ck£o dos Jornues citados na.'-critica da vossa folha ha a dlfforcn-'jar os seus aspecto» verdadeiros, 34.t.atctiteadoa, illâs no ulciír&itiui*uu.; os repreaentani.es dcmacraSwdirigiram em 23 do corrente ao»Drs, Mio Peçanha e J. J. Seal)!»,cujo tópico, a rcapelio, aoul ra-produzo:".Vo Governo do Dr. Fernando»Ldma, a imprensa, até hoje nflosorfrou .> menor attentado. O "Dia-

rio dc Noticias", folha .iuo viveu
poucos dias, suspendeu a sua pu-i.üoacâo ha mezes. em virtude da,ausência do seu proprletano, al:4.a,noasoa completamente estranha aAlagoas pronunciada por crlmi-de icaluinnla e Injuria, em processo .movido pelo Juiz substituto Fo-¦lera!, tambem pessoa extranhn uonosso fc.?iado. onde-esteve e onísse retirou sem lisar-se a nenhumpartido político. O-Jornal do Com- '
merco e a "Noite" deixaram .1»circular por mftra explorn.-üo p II- .tica, tanto assim que nfio accat-íStaram os seus proprietários us ea-rantlas que » Governador lhes of- '
fereceu. atí por Intermédio doresidente .la AssoclacHo Commer- .
i J' Jfeon,*ce oue a "Noite", fun-dada ha pouco tempo para» cam-panha presidencial, calava* agora,cm afníetlva «Ituacllo rinancilra.naturalmente, por ter ceseado *campanha. Seu dlreclor ji ha mui-to tempo declarara, t- o fez ao dl»' wredor do "Jornal do Commerctó*'-toque suspenderia a publice.cílo da.rolha, so se verificasse, como e*ver f cou e nilo podia deixar dftverlflcar-se, dado o resultado donjello de 1° de Março, o reconhe- , ícimento do Dr. Arthur P.crn»rdes.* ':

A propósito diamo a vossa ei^vWclareoldn attenqfto para a earta.''iuo o director do "Jornn! do Com- '
merclo" dirlitlu ao preeidente AS-''fAssociacílo Commercial de Alagoas:'-¦rejeitando as (rnrantlas que o iro-verno do Estado, por Intermédiodanuelle, lhe offereoera. carta .¦«-tampada nas colnmnas d'"A Nche"de 2< do corrente.

Em tudo e nor tudo o alludldodocumento comprova oue a sus-netisSo do "Jornal do Corotnerclof"heileceit, unicamente, a fins no-IIticos, como também a da "íxM-
te" ainda niiprlmlda. nüo pelo po-verno do Estado, mas por dlffl. :otimttfle^ financeiras.

Ofrerecendo tii. devlilas garantia»*o "Jornal do Commercfo*Vpor íp-'t»rmedlo do presidente da Assò^,ciaeSo Commercial, fiador Idor.eo «dc toda üiettsnelqSo nara o dire-fu-r do referido onrSo, o sroverho*n K^t^di deu nahrtan prova» do«eu respello aos direitos da im-.:
prensa, eomo tambem dp sua nã-r-.ieldade. <~< director üo "Jo-nnl doCommfreki" fiemt na cont^encíá,dc, ou faser «ahlr a «ua folha ouconfes"-;!-. embora impolliloanvn-tf* como o fvz. nup a KUPpenRAo.
nfii nassava de uma cxnViracft,-).

Xíncuem podf-rA contentar íi««
a» e^nínílsi» oferecido» pMo tm*-".remo aíaufo^no, com fad^rdeniv-
snluta conftsnca ao director do-".Torna! do Commerr!"" foram fel-
t^í* ile í.ioa fí .-(¦ que Fariam numaitíi
Rffíéíentes. >¦ «e Híe à« r^JeitOiijeomo .coraNta eW «ua earta é por- ¦
nífe a »eíi pronoMto *ra d* e-jn- .fsfr-rvnf-'' a sua fotíia gitFpertM.¦ NEd ha. como firelr do dli^mnia..
Vlist fíhí líat^Ttte^do. Sr, dírf-cof
do ".Torr.nl dn RraPÍl*.' pelou fc-
ctos e pela lotríc" f?-« qx ât^ntí*^M'4» .Aíftirfiaa f»Ein «5o perrícira»£>os ppío fífíi t?overno #? í<Im uor
í-eús ndrfirsurioK. oui* fl<*f»(vr|<»pt9t«.;!rfn* nor. lonçá nr-r'* Aa efnp^rtcaíi'.
<T>.:!?-tT!ldní?, r\"n '-'-¦'¦(••Vn-c.m rrtfír.ü 

'¦«¦ -.
w-lflí de calnmn!»!,-'-. p^r vH te'»;:!»--inhica. ns f"-'!:!i «a Repu»/
blloa.

fíráío Tvr-fa pi*M irajft o, pub^ere*'"-
vp-mc,: coín a 'mfíh*. alta eftfm** è
consIderscSa. r-ntricto c. edmlradaí/
qtíeuto, — r,p*w PM.retra.'''

A maioria do.*, cab^í «jeitoraei'<!p 1» Districto deliberaram, hon-'
tem. 4 noite, em reunlSo rife-
et unda nu sí-de .la ,V. B. d.tt Clfta- '
Res L*boríoaaa rio Districto Ve-
deral. adoptar no próximo plf5tdmiKiiclpaí a Rtcriiinte chapa*. .-S^f--
nse Galvfio de Miranda. .TosfiGon-
calvos dfc AroóHm, Hamitear Ma-
çhado, Mario Josí dn Coat». Fran-
c!íco tjí.nnestro. Tíourenso Mf-ea. ¦
Antônio Flores .1 Paulo VPla Nova.

Ficou ainda deliberado, d"do o»
ferie» e!em*nto« eleltoraes ti« quodippfiem os referidos calxis. <li*pi,-
tarem tambem o rodl?!o com OUnome» do» prestletofos pn^ltleW'^Cândido Pessoa • Jocelyn Mlirra^,k

:• •:-:-•:••!•?<• í-** **•!'» **í-K'<--s. •;. .j.

reunir e publicar trabalho* brasi- "
ielroK, de notoriedade, referintet.*
nroflfes&o pharmaceutlca.

Resolveu lamlicm 11 commiaelio
organlaad.ua laíer o reoensea-
mento pha rmaceu tico no Hissll
para eojo exlto esperava n adheáSo
franca dos cumpoaenie» da cíesee.

PRIMEIRO CONGRESSO
BRASILEIRO DE PHAR-

MACIA
A sua realização 110 Cen-

tenario
Acompanhado* de um Icniro ma-

nifesto, eatâo sendo dlslrlbuido»
o» Kstatuioe do Cmifreseo Brasi-
lelro de Fbarmacia. empnAendl-
mento <jue. pela primeira ves. va-
mos assiatlr no Brasil 1 que se
reallsará por occasiSo do Centè-
narlo da nossa Independência.

Numirosa* 1 Importantes s&o aa
thesea sugKtrldsa pela commissão
ors-anixadora, que ê compoata do»
Sr».: Jullo Eduardo da Silva ita-
ujo, Presidente; leaae Werncck .le
Silva Santos, Vlce-PreüIdenteiPso-
lo Seabra. Secretario: Alviyo Var-
ri*. Thcsourelro: JoSo Vlfcnu de
Snuts Martins, relator; Rodolpho
Albino !>!».« da Silva, Joaquim Kl-
beiro de Palvs. Jooí Benevenutf.
de Uma e Oscar Fllauelras,¦ »i..«.— Visando um proarsmm» alta-

N* hor» drrf!ii..«»« 1 *..*,. .. ' menle notável « ntll. o Conirressn
ao» memb^ra^nV*^ "vi- ^ue « «»!!» <»!» » «P'»lo dot.pe-
«tonar fortm hontem reei-bldo» derea da Itepublica. terft por thnt

,toto,r;",'í"" f. examinar a leielslaçllí pharms-
o" Sr« /enadere, VensnSo v^ c*otl5s- «-- <»«»Kruttr eVehlema da
»-*. cSiti RmThTmm Al. »»íí" -'h«rm»cia bnuilelra; »», tratar d»
bift Antônio MoSTs o,nh. í!" '""dsc».- da Fe ni Idade dt m»r-
V™"i •r»i,5ty5tLnl,*f. A,tn9lh «Iflmi sobr. nHusirleu t.mfl..le-
verio iserj, • Deputado» Arnoloho çâd ÍM »«n»c» «o Conrrt»»o: »».»»«»* •« multa 4*
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UM MINISTRO URUGUAYO
NO RIO

Chegou hontem de Montevidêo,
polo paquete Inglez "Vauban",.-O
Sr. Dr. Rodo:to Mewerrú Alva-
rez, M!ni«tro âa ínatrueçío Pt;-
blica do ljniguíty, que veiu *#-;
i-nf.i em vlairem de reerelo.

Assim que o "Vauban" atracou,
ao cft^R do porto, eubiram & büriiç?
os Srs. Drs. AaieVedo Morutien *
C«rlo» Bampalo. j-wpeetl vãmente.
Ministro dae ftelacf»*! Exteriores
e Prrfelto do Dlslrlctu Federal,
que offtelalmente foiam apr"**»:*
tar ao Illustre «stadlsta os cOtits-
prlmenlo» de boaa vindas.

S, E», To) recebido tambeni
por muitas p'i»soaf (çrada» e por
\-«rlofl membroíB da Tjeíparjílo #';
Conaulado dn Urusiiay,

O Pr, Rr. Mcr-xena Alvnreí pr*»;
tende p!if-«ar o!to d|.i« noat» cu.*-;
ndo!. Fcculndi) depnle parn KM--..
Panlo. e dàbi para SantM, oml»,
tenei'«t!!i r-nbarcBr Sn rcaW»M apíii
seu pa!»..

O 3r. Mialatro da Fasiená»
por soto df hontem nomeou 15»»
raldo Resaa d» Amole para o 10?-.
so,- He fiscal de teflo edti..*lv» ;
1 oi CsmnmO, i£«t*do ds Bahia.

COBRANÇA DE PENNA
D'AGUA SEM MULTA

Termina no dia 19 iene me%
a cobrança t boca do • • • 'a
tare d» tatiitüin d'»e>ia por ptü» .-
r.n. relativo *o eorrtate. exfti^jíj
do.

Q eotstrlbiünte no* rttixar <è:

'.¦ imm

i« *|». J/Ê

-to- to.iJ^R
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O ministre das colônias da Inglaterra declarou queo governo auxiliará de qualquer forma o Ulster
O Vaticano combate a creacao de um~Bstãdõ"judaico na Terra íSanta

irlh disse no tteiclistag que tem recebido carías aiionvinas amcavonclo-o clcmorle
A QUESTÃO IRLANDEZA } COUSAS DA RÚSSIA

r* -

ÍÍ-'â

A CÂMARA DOS COMMUNS AV-
PROVA A POLÍTICA

IHLANDK/.A OO GOVERNO
LONDRES, 26 — (U. P.) — A

Câmara doa Communs demonstrou
hojo a noite o aou «polo A politi-
«a iríaiideza do guverno, derrotan-
lo uma emenda em contrario, por
Um votos contra. 75.

O MINISTRO DAS COLÔNIAS FAZ
ACCUSACOKS A Uli VALERA
LONDRES, 26 — (U. P.) — DU-

'anta o» debateu travados hoje nu
Câmara doa Commnus sobre a sl-
lua,;&o lrlandeza e a política do
coverno com relação a olla, o
.Ministro dita Colônia», Sr. Wlll-
wcon Churchlll atacou o Sr. Jfia-
cionn do Valera ti criticou com
severidade as altitudes assumidas
#eIo presidente da organização
Slnn Foln.

O Sr. Churchlll attrlbulu oa
horrores de Belfast ao exercito
republicano da Irlanda.

O Ministro declarou que o go-
<erno da Inglaterra haveria do
auxiliar o Ulster fosse qual fosso

> ousto desse auxilio.
A COMPOSIÇÃO lio PARI.AMB.V-

TO IRLANDEZ
DUBLIN. 25 — (H.) — Peloa

ultimes resultados das eleições
verifica-se nuo o Parlamento
Irlandês terá a seguinte eompo-
ii'.ilo:

Collgaclonistaa favoráveis ao
tratado anglo Irlandei, 6S; Kepu-
blIcanoB, adversarloa do tratado,
^S; Trabalhistas, Indepundcntes e
agrários, 21.

Destes & maioria £ tambem fa-
troravel ao tratado.

AS COMMUNICAÇÔES COM
MARTE

ENTREVISTA COM O SENADOR
MARCONI

NJSW YOHK, 28 (U.P.) — O Sr.
¦tolin Darrock, correspondente da* United Press", que acompanha o
Sonador Gílgllelmo Alareoni o. bor-
do do hlate "Electrá" naa experl-
fcnclas do communicaçSo radlogra-
plilca com o plttnota .Marte, tele-
gi-aphai"O Senador Guglielnio Marconl
disso-me que duranto oü quinaflalas primeiros do «ua viagem nn
Atlântico, escutou dia e nolto *
tevo 03 seus apparelhos comple-
tnmtinte aflnndoa de fôrma a po-Serem receber communic.içõcs do
de Marte, entretanto nenhuma foi
reeiatroda. O notável eci^ntlsta ac-
crescentou:

Por diversas vezes recobl algnac!
mysiorlosoa, ob quaea nao possocomprehender nem explicar, maa
não acredito que ellfs venham de
Marte. Dts facto eu nüo sei fio os
Habitantes de Marte, prucuramõornmuntc&r-sti comnosco. mas «ni
todo o caso eu estou om condi-
íGes de receber os aeus despachos.

A 'FOME VAE TERMINAR —
AINDA O TRATADO DERAPAI-LO

BERLIM, liii (V. V.l— O emls-sano do Soviet da Rússia nestaCapital, Sr. KarI Uadelt, i-m uniuentrevista que concedeu A UnitedPresa» declarou que ua porapecü-vas süo multo llsonjeiras no uuediz respeito d cessação da fomeua Rússia, devido A approxlmaç&odas colheitas.
Accrescentoü o representanteda líussia que o numero de kilo-metrotí do terra pluniudos aeluul-mente <l oituuta por cento do nor-mal, estando assegurada uma boasafra se as condições do tempocontinuaiem a ser satisfatóriascomo agora.
O Sr. Uadek deemintiu o iKiiito

quu circula em Paris do que o1'ratado Kusso-Uerinunlco comemuma cláusula, militar, accrescen-tando :44 Ü único objectivo do convênioé restabelecer ao relaçòeo normaesentre a Allemaiiba e a Uussla, na-
çoes essas que depenuem eco-num,cau,ente uma ila outr.-t. Otraindo constituí uma base sa elegal, sob a qual o capital alleiiilo
Pu,li-ta trabalhar na ltussln,Isso nlo quer dizer que espere-mos que o capim! germânico vae
precip,tar-se na Rússia, mns jáesiamus em negocia,Oea com ai-numas das mais importantes cm-prezas allemãs para futuros em-preliondinienios, tendo-se jfi eon-cluldo alguns aeeordos, por exem-lo: a Casu Krupp obteve uma con-
çessüo agrícola no districto deKuban.

Provavelmente lambem eer/l ns-sigiiudu importuiiie contraio coma General Electric Compauy ccom a firma Stinnes egualmenteserão foitoB aeeordos Industrlaes.Isso <: muito significativo porqueati agora essas emprezas allemãsreousam-so a ter qualquor classede negocies com a Uussla bolche-vista".
O representante do Sovlet dc—

piorou o assassinato do Sr. Ra-tlienau e manifestou a opinião ,le
que os iiionnrclilstas nunca pode-rão triuinphur sobro o proletariadoali emito,
BISPOS CONDEMNADOS PELOTRIBUNAL REVOLUCIONÁRIO

DE OREL
LONDRES, 28 (H.) >— infor-

mum de Moscou que o Tribuna!Revolucionai-lo do Orei condenuioua selo e Ire» o tres annos de pri-eüo, respectivamente, os Blspoe
Seraphim e Nicotfio por fie oppo-
rem á execução da lei quo manda
confiscar oa thesouro» daa Egre-
jaa para auxiliar os ;=occorroa As
populações dos resides assoladas
pela fome.

NOTICIAS DA ITÁLIA
ÜM DUELLO

ROMA. 26 (11. P.l —O Tenen-
te Antônio Martucci, presidente
Ãa Liga dos Rx-Combatr-nt**» Dea-
emprepridoa. bateu-ae liontem em
duello com o Míirquoz Vladlmiro
Urrrlodaci.

O Torifínte recebeu um fcrlwen-
to no bnaqft no undecimo ossalto.
Ai)fts o duello os lntadorcfl recon-
clllaram-ne.
SAI.TMADORES ASSASSINADOS

ROMA, 21 (II. V.) — Telegra-
flham dc Gaíbonitfitta disendo que
.«tlteaflores tentaram roubar etn-

çOes, declarando quu a Santa SO .
não se oppOo ao estabelecimento
de uma pátria pura os Judcue,mas sustenta quu a cr».-açflo de
um Estado Judaico na Terra
dumii seria prejudicial aos Inte-resses dos . iluboiiiutanos, dos
Ulirlst.los e dOB Árabes.
A OllEVE 110S aiKTAIyl.UGlCOS

KOilA. 20 — (U. V.) — A gro-vo uoo uictalluriílstas, que foi de-
claruda boje pela miiiilia em todo
o pai», ndo estA alnua completa.

Km Ul-uuvü, o» optjruriua tra-
bajharam cm todas hs uhíiuib, vo-
rlíicanuu-se o contrario em Turim
onde nenhuma taorioa runccíoaou.

Continuarei os meus esforços para leo o:ivaUos do um camponc?. do'eatabeleccr a communlca^ão, mas
parece-rne n3.v existir a menor
Drob.-ihllldado ,1o suecesso.

Quando o planeta estiver mais
próximo da torra, tratarei de pres-lar toda a mlnlia attenção paraver se à possivel apanhar alguma
sommunlcaçHQ,"

O engenheiro Marconl oecupou-
ae em conversa com o correspon-
dente, da ultima invençAo que per-mltto a tranamissilo de sons atra-
vós daa ondas _m todas ae dire-
sOes, declarando que JA era possi-vel onvlar-ae commnnícacVs dire-
etamonto em uma extensão do
com milhas sem que fossem inter-
rompidas, acct-esceiitondo que laaos Estados Unidos, afim ilo tro-
car Informacòe» technicas com os
«(cientistas americanos.

Relativamente A rad logra phla
pnra usos geraes por melo rte efl-
tações de disseminação, Marconl
disse:"A Inglaterra Iniciou esse novn
«ervlço e todo o mundo começou
a comprar oa apparelhos neces^a-
rios. Pouco ho tem feito entretan-
to a'ô agora na Itália nesse sen-
ildo."

A SITUAÇÃO NO PARA-
GUAY

A OCCUPAÇAO DE IPACARAY
ASdUMPÇAO, 20 <A). — Oa go-

vcrnlstas oecuparam Ipacaray,
qiiasi sem resistência por pane
üos revolucionário», que a todo o
instante perdem terreno diante das
tropas fiela ao governo.

Os revolucionários ostfto se re-
; tirando a toda a pressa para

Caazupe.
Consldera-so como perdida a

enusa dos revolucionário*;, a quem
os governlstas perseguem tenaz-
mente, com suecesso.
ATAQUE A'S FORÇAS REVOLU-

CIONARIAS
ASSU.MPWAO. 211 IV. P.) — O

«.taque dua forças do governo con-
ra os revolucionários começou

íionlem em Aregua, As seis ho- I
ras.

As tropas legaes avançaram portres estradas, na direcção da ci-
<larte de Ipacaray. A cavallária,
éob o commando do Coronel Zu-
nioa Valdez, tambem oecupou Yta.

Biz-so que um aeroplalio do go-verno lançou sobre o acampamento
ílos revolucionários, em Paraguary.
uma prociamaçuo. ameaçando des-
pejar bombas bobre a cidade den-
tro de tres horas, caso nüo se ciim
(reguem üs rebeldes.

A fíotilha do governo preparase
para um novo ataquo sobre Kn-
earoaclon.
OS HABITANTES DE EMCAR.

NACION FOGEM PARA A AR-
OENTINA
BUENOS AIKES, 20 (A). —

.^ governador de -Formosa conimu-
tiicou ao Ministro do Inlerlor quecerca de mil Imbitantes de Villa
£ncarnaciun, no Paráguay, paes a-
ram-»è*t>ara o território argentino,
temendo quo o cruzador "Itlquel-
me" volte a bombardear os revo-
lucionarlos, quo estilo alll entrln-
ctte-irados.
O CASO DO BANCO MERCANTIL— OS REVOLUCIONÁRIOS EM

RETIRAOA
BUENOS AIRES. 2« (A). —

Telegrapham do Aseumpfião :"O governo paranuayo esli en-
vldando esforços para quo o Par-
lamento ee reuna o prorogue o
nraso concedido ao Banco Msrcan-
til, afim de permíttir que este so
hablllie a effectuar os paparnentosa que estâ. obrigado e assim se
evito a faliencia desso institutobancário

— Os revolucionários, depois de
derrolados em Tacuaral. puzeram-so em retirada, procurando unir-se«ô «rrosso das forcas commandadas
pelo Coronid Chirlfe.— Toda a zona de Caaciipd foiijíccupada i>e!a* 'orcas goverr» la-

logar. O camponez consojíulit op-
pOr resistência oos meliantes até
A vinda de soecorros prestador
por companheiros seus.

Os aaltcadnres insiram. mas
foram presoa pólos campontzes
qilfi o& mataram immediatamente.
FAIílJtClMIÍNTO no OARIJEAI,

DI nojinio
ROMA, 20 (U. P.) — Falleceu

hontem Sun Eminência o Cardeal
Theòdoro Vnlero D! Ronzo, que
so achava enfutmo. ha alírunuis
semanas.
O AIT.MUSTII de vr.\riMiox-

OS UOS FIINCCIONAHIO.S 1M-
HI.ICOS
ROMA !G (ti. P.) — Os £unc-

ciunarlos do Katado reallaarüm
homem uma reunião, afim de
ülscutlr ns meilldea que devem
ser adop-tada^s afim de melhorar
11 sltiinefi» de cliisse a alllvlar as
notuaes dlIflcuMiules, de aecordo
com as propoetos do Ministro do
Thesouro, St*. P«ino. e pelo pre-
sidente do Ministério. Sr. Lulsi
l''acta.

O piano que se acha ci(?ora pen-
dento da approvncilo do Cohgroü-
so determina ligeiro niiRmetito
nos vencimentos da maioria dos
tuncclonarlos do Ketado.

Apôs longa álflcussào a reunifio
«doptou uma moçílo declarando
que as pr>,postas do (coverno
cnim insnCfielotites e compro-
mi»tten,lo-se a continuar o agltn-
eko ma aorem os empregados pu-
bllcos ilovlilamento attendldoe
t*m atine reclamações.
OS SI.AVOS CONTRA OS ITA-

MANOS — MCUII.ISAOAO
DOS FASCISTAS DIS MONTE.

NEGRO
ROMA. 20. (U, r.) — Telegra-

pliam de 'Mesto dizendo que ile.
vido aos ultrages commetiiidoa pe-
los slavos c^utra os italianos os
Fascistas de Montenegro ordena,
rani a mobilUaçilo e concentraçfio
dos seus correligionários na
vllla de Bresenko. omlo Incendia-
rum a casa do um niestre-cscoln
anarchista. aceusado de desacato
aos Italianos.

As nutoridadea munlclpaen ela,
v.ts de CiiDOi-etto e Tolmino pu-blloaram um manifesto lanun-
tando as demonstrações anti-
itallnaa havidas ultimamente.Km
Dresenza. os Carauinelros pi-on-deram tres slavos. sobe quem re-
cahiu supclia de haverem parti-clpado dos ultrages referidos.
O ELOGIO DO GlOAEItAt, A5IA-DASI FEITO POU I.M1 POETA

ROMA. íl. (Ü. P.) — O poetaeausto Salvatorl fes hontem noClub Mlli.ar o elogio commemo-ratlvo üo General Uilgi AmudaslA sessão foi presidida peio Se-nador lioselll e a ella compare-ouram os Almirantes Somari.Tliacn dl Hevel. PonzI. De Albcr.tis. Ordone. Marinl, -Maggioto,
Zoppl. Ginrdlno c delegações doCollegio Militar dos veteranos da
guerra e ds ex-combatentes.
HEtiRKSSO UOS SOBERANOS

ROMA, :e. (U. P.) — o ReiVlctor Munue! e a Rainha Helenachegaram a mela noite do regresso do Copenhague.

UOZIJ FASCISTAS CON OU .UNA-
UOS

UDINE. 26. (U. P.) — O Trl-
bunal conilemiiou doae Fascistas
culpados du deslru.uào do Jurnal
cadiolico "Friuli".

Alguna üeases fascistas rece-
berum sentença de urn anno de
prisão o outros de dez mezes.

A REVOLUÇÃO NA CHINA
AS DESPEZAS DE INSTALLA-

ÇAO DO NOVO PARLAMENTO
CHINEZ

LONDRES, 20 (U. P.) — O cor-
reãpoádènto em Pekin da Exchan-
ko Teleerapli Company enviou o
seguinte despacho :"O Consortluiii, que representa
ns grandes potências: inala capital,
resolveu permlttír (pie a quantiado quinhentos mil dollars, tirada
doa fundos arrecadados nos portoschinc-zes, seja destinada ao paga-mento da* deHpezas de installação
do novo Parlamento chinas; nesta
capital.

Uma parte doa fundos será con-
cedida ao governo de Camao, em-
bora isto seja duvidoso pela der-
rota do exercito do Presidente Sun
at Sen. do governo do Sul da
China." ,
O CHEFE DO GOVERNO DO SUL

DA CHINA
IIONG KONG. 20 (U, P.) — Se-

eundo fora noticiado, Chen Cbuln
Aling teria assumido a chefia do
governo do Sul da Clilne. sob u
base da unífjcaçfio do paiz.Realizar-se-á brevemente umaconferência outro os representantes
do Sul da China o o governo ile
Pekln, afim do discutir aa basesda approximsofio, »tob um regimen
do autonomia provincial.

ACCOBDO ENTRE DOUS GE-
N ERA ES

OS CRIMES POLÍTICOS
AS PROVIDENCIAS PARA CA-PTUI1AII OS ASSASSINOS I)oSU. HATIIIONAU — A Vltai.AN-CIA NAS FRONTMIHAS  OSR. WIRTH RECEBEU UMAIIIINUNCIA DE «IIIK OS CHE-FES PATRIOTAS SERÃO

ASSASSINADOS
BERLIM, SO (V. P.) — A poli-cia recebeu ordens severas tioImpedir a passagem de automu-veis nus fronteiras allemães pn-ra os paizes vizinhos e de exer-cor «. mnxima vigilância, nflm decapturar os assassinos do Mi-nlstro do Extorlor, Sr. WalterHathenau, morto a tiros de re-volver 110 snbbado passado.Uma noticia recebida pela po-llcla Informava que ou oss.-issl-nos dirigiram-se, depois do con-sumado o attentado, de automo-vel, para o Aerodromo de Ataa-ken, de onde fugiram num aero-!

plano íiue os estava esperando.
O chanceiler Wlrtb provocou

grande sensaçüo no líelchstag
hontem, annunclando que rece-bem uma carta datada do sab-bado, dizendo tor sido archlte-
ctado um plano do assnsslnlo
systematlco de todos os chefes
patriotas como o Sr. Walter Ra-lhenau.

Esse annuncio feito pelo cítan-cellcr determinou grandes de-monstraoOcs. Os deputados grl-tuvam: "Fora Gesslcr !"
A policia deteve um forasteirode Postdum quo affirmou poderinformar alguma cousn o, rcspel-

to dos assassinos. Disso elle tervisto nm homem esperando nasvizinhanças do local do crimecom um automóvel, cujo moto:em movimento, indicava esturello esperando alguma pessoa ater lntoiiçito de partir Immodia-
tamente. O Informante deu A po-llcla slgnues completos do auto-movei o do seu conduetor.

um dos mais notáveis
tus da Europa aeluul.

Em seguida, alludlndo k ad-
missão da Allemanha na Liga
das NttcOes, o Primeiro .Ministro
mostrou-se favorável a tato de-
aejo do HelcU o acereacentou que
JA tinha sido apresentada ao Con-
fiolho da l>iga uma proposta nesse
sentido í qual a. Inglaterra daria
o seu voto."Desejaríamos lambem — eon-
cluiu o Sr. L.loyd Geuníe—a aii-missüü da liuasia, mas esta só
ae poderfi verificar quando o esta-do de espirito das populaçõesrussas e do resto da Europa o
permUtlrem.

ílüü.OOO MARCOS A III.I1M PHH.V.
UER OS ASSASSINOS

studls- do Erzb^rser e portantomulto bem estur Implicadaattentado que victlmou o Srthenau.

pfide
no

Rn.

OS SH. RA.

25 lil). — O Governo
Importância do tre-

marcos pela captura
do Ministro ila-

StlANUMAI. 26 (U. P.) — ln-formações vindas tle Pekin ditem
tOt^Se consefruído um aecordo en-tre os Geticrnea Wu Pel Fn et^iiang Tso l.ln. tendo «sto nssl-
gnado um dociunento a bordo ,le
uma canhoneira brltannlca, ondeso tinha refugiado.

fi.-!sa informaçi\o nSo teve con-flrinaçao por parte do correspon-dento da United Pres» em Pe-kln.

INFORMAÇÕES COMMER-
CIAES

CAM IllO
BUENOS AIRES, 25 (U. P.).—Omercado de cambio abriu hojecom na seguintes cotações :
LONDRES, 41-7|10; New York.i:?,.30.
NEW YOnií, 36 (U. P.) Omorado do cambio nbrlu hojecom n seguintes eotaçQea :Londres. 1.88: Pnrie, S.33; Ge-nova, 4.IS0; Berlim. 0.28.Nota — Merendo nominal.

BUENOS AIRES, 26 (U. P).—o mercado ilu cnmblo feha'i sub-bnilo com ae seguintes cotações :i Londres, H-3IS; New York,

NEW YORK 28 (U. P.).—o mer-catlo de cambio fechou enbbaiiooom nn «egulntes colações :
LONDRES, 20 (U. P ) —O
Londres. 1.38-1U; Paris. ÍU0;-Madrid. 16.E2; Geuov.-i, 4.62; Ber-llm, 0.27-718.
LONDRESt, 26 (V. P,)—O mer-cado de cambio abriu' hoje com asseguintes cntaeSes :

te%W;. 7?,* t-HS-11S: Paris.
VL-íSl >.I-'l'lrl'1' :s-"5l Gênova.
?I'l»I^A-ntU0ípi<l, 55.15; Berlim.l.i-So.OO ; Amsterdam, I1.la--|2;Sulsutt. 23.18.
CONFERÊNCIA HE BANCOS DEEMISSÃO

NEW YORK. 20 (U, P.).—AAgencia ,|c InformaçCes ílnaneel-i'us de Dow Jones diz ;"Informnçflcs recebidas doi*ondres deixam entender que oRanço da Inglaterra continuo o.sgestões para u rcallzaçilo de umaconferência Internacional deBancos de Emissão.
Nem mesmo o Banco da, Resor-va Federal nesto paiz tem infor-maçoes a eese respeito".

A MELHORIA UOS CÂMBIOS
SUL-AMERICANOS

WASHINGTON, 2S (R.) — osrelatórios do governo Informam
que os câmbios sul-tmerlcanos
continuam a melhorar em geral,mostrando grande superioridade
sobre os da Europa.

A mídia das cotnçdes nos Es-Indõs Unidos em Maio cpmparu-da a de Abril demonstra que omil rC-ls brasileiro augmentou o«su valor em cinco por cento emcompnrnçSo com o dollar; o pesoouro argentino 1.7 por eento; oPeso chileno 3.1; a libra estéril-na 7 por cento. A lira e o fran-co soffrernm nova baixa.
CAFÉ"

NEW

OS COMMENTARIOS DA IM-
PRENSA PARISIENSE

PARIS, 26 (U. P.) — Os Jor-naes parisienses commcntam a
gravidade da situnçílo que decor-ro para a Allemanha com o ac-sussinlo do Ministro do Exterior,
Sr. Wiiitcr Hathenau.

Algumas folhas dizem que seesse crlmo ficar Impune comoaconteceu ao que victlmou Mu-thl.-is Eizeberger, o regimennntual da Allemanha pfide consi-dcrar-Be extincto."Le Journal" nfflrma que Ra-thcn.iu foi, sem duvida, sncriri-
cado pela sua política de conceu-
«Oes aos allladus. 11 acerescenta:"No cmt.-into, a política de Rn-thenau nSo tinha Intuitos concl-llatorlnn para com a França".

A "Action Prançalse" com-monta:"As concess5c« de Rathenau
nos Nacionalistas não foram bas-tantos pura salval-o"."Pertinax'', cllronlsta político,
predla que o deaappareclmentu
de Rathenati precipitará na Al-
lemanha umn crlso política oeconômica. E termina: "A Alie- I
manhil, como nós próprios, mais ¦
iio que nunca, precisa do umu
política de vigilância o firmeza".
COMMENTARIOS OA IMPREN-

SA !>!.; ROMA
ROMA, 20 (U. P.)  A lm-:

prensa romana 6 unanime em la-mentar a morte do Sr. Walter IItathenati, Ministro das Relações i
Exlerloren da Allemanha tragi- icarne nte assassinado.

O'"Messagero" affirma que o1crlmo de sabbado demonstra a |profunda crise política por que \o paiz está passando. Esse jornal isalienta quc a morte de Rathe- ]nau foi um golpe terrível deste-
rido A reconstrucção, poia "elle
era uma das mais vigorosas emais Intelllgentcs eneigias danova Allemanha".

32 termina:"O assussinlo do sabbado pro-va que o regimen actual da Al- j e ''"'"
lemanha ainda nilo so estabill-«óu*\

O "Tempo" declara:"O trágico dcsuiipareciir.ento
do Sr. Wulter RatlOttaü foi amais dura prova atirado A AI-lemanha, doada a uua derrota na
guerra. O Ministro do Exteriorera um homem essencialmenteconfiante, quo guiava o bou paizcom segurança pólos caminhos
que lhe creou a guerra".Segundo affirma :11 Paese","Oh assassinos de Ratheiiau de-vem ser procurados entre os queJ.i mataram Elsner e Erzebei-gore tentaram supprimlr o Sr. Seliei-demtinn. Esses uconteclmentos
provam o profundo desespero do
povo allemao".

O SR. R.AT11ENAU ACREDITA-VA (IL'E SERIA ASSAS-BINADO

beiu.,im,
oíferoceu i
zentoa mil
doa aoâassinoa
thenau.
O GOVERNO COGITA DE E.Y-

PULSAR OS MONAHCIIISTAS
BERLIM. 25 (II).—Nos clr-culos políticos diz-se que o sue-cessor do Sr. líntliiiiau na puolados Negócios Estrangeiros aerá

provavelmente o Sr Vlcdfeldt.
O Governo, em ri-unlio a queneslstlram tambem ca chefes dos

partidos quo apoiam a situação
estudou a possibilidade de expul-
sar do território nni-lon.il os mo-
narcliisias quo mais se t6m sa-llentado na campapha contra' oregimen republicano.

Em Lustgarten realizou-se
hoje uma Imponente manifesta-
Cio republicana promovida pelosPartidos Democrata. Communls-
ta e Socialista. Avn!!a-se om du-zentos mil o numero de pessoas
qui tomaram parte na manifes-
tação.
GRANDE MANIFESTAÇÃO DE

PROTESTO CONTRA O AS-
SASSINATO

BERLIM. 26 IU. P.)—Realizou-
se hontem de tarde extraordinu-
ria manlteslaçti., uo Luatgarten
para protestar contra o assassl-
nato do Ministro das Rolações
Exteriores Sr. Ra thenau,

Foram pronunciados muitos
discursos, faliando entre outras
pessoas o DépUtado suclalita Sr.
Sehcldemann. Ob monarchlstas
foram abusados de terem organi-
zado uma i-ampanhtt de assassina-
tos. 0« manlfeatnntcs levavam
bandeiras verme-lhas o exprimi-
rnm-se em termos verdadeira-
mente violentos e manifestaram
idías cotnmunlsl.iK.

As trezentas mil pessoas qUetomaram parte na manlfetaçüo
desfilaram pelas ruas pri nt paes
lia apiuil uos gritos de "abaixo os
monarchlstaa assa sinos'".
UM JORNAL ALLEMAO PREVIU

NO DIA 1(1 IIO CORRENTE
O A.SSASSINATO DO SR. RA-
TIIBNAU
NEW VOR1C, 26 (D.) — O

correspondente em Uer llm do
jornal uThe Times", commentan-
do o assassinado do Ministro dan
Relações Exteriores da Allema-
nha, Sr. Walter Hathenau, lem-
bra que o jornal socialista
"Freihelt" previra o crline no dia
16 do corrente cm quo publicou
a seguinte nota:

"Consta de fonte que nio po-
de aer rev cinda, que 03 reaccio-
narios, ligados a certos funecio-
narlos do Ministério da Defesa,
planejam novo e sangrento at- I
tentado para a nolto de 24 do
corrente. Esse golpe está sendo
preparado agora. As recentes
manifestações a favor dos ma-
reobaes Hindeiiburg e Luden- |

l'M"VEHAES DO
THENAU

DHRL,IM, 25 (U. P.) — Reall-zar-so-fi provavelmente nmiinhão enterramento do dr. WalterRatheiiau, coincidindo com ,i de-claraçüo de uma greve geral, quedevera durar vinte e quatro ho-ras.
Os restos do cx-MInlstro doI-.xterlor serio sopiiluidos no ce-mitcrio das Usinas Electricas porelle fundado.

A QUEDA DO VALOR DO
M.UtCO

H15R.LIM, 20 (U. P.) — Bmconsoquencla do aasasslnato dcsabbaao ultimo, do Ministro dasRalações Exteriores Sr. Railienau,o valor do marco desceu a 358 odollar, apesar dos esforços doUelcbsbank em estabilizar a co.tação.
CO.MMENTARIOS DO «MOllNING

POST"
LONDRES, 2G (II.) — o "Mor-

nlng Po«t", tratando do uttenta-uo de que foi vlctlma o Ministro
pe Mxtrangelros do Gabinete doKcloh, o Sr. Ratheiiau, diz queeste novo aseassinlo constituomn desafio atirado aquelles quena Allemanha procuram dur «o-luçao satisfatória á questão dasreparações, da mesma maneira
que o assasslnio do Erzbergor eo golpe de Estado de Ton IC.lripforam nma advertência aos Al-liaiíos sobre a actividade das for-
ças de desforra no-alem líhcno.Felizmente, termina o Jornal, aallíança franco-ingleza venceriau mesmas forças, si a Republicaile fcbert fõr Incapaz do ven-cei-tifl.
UM VIOLENTO M1S> I lls<> NOREICHSTAG

BERLIM, 20 (111. — Na ultimasessão do Relchatag o respéotlvo
presidente pronunciou um dla-curso um que frizou o caractertendencioso quo tiveram os bo-lotlns afttxttdoa em Munich e nos
quaes sc annunciava que o Depu-tado nacionalista Scboclt tinliasido quaül assassinado ante-hou-tom cm pk-no Parlamento.

Em seguida o Relchatag dis-cutlu a declaração ministerial arespeito do aásttfiBlnàta do Aliais-tro de Estrangolros. O Deputado
nacionalista maloritario Werei',
toa o elogio do ür, Itatlienau e
afflxmou que o inallogrado tltu-lar havia sido vietima da oíim-
panha do axoitacfto política flua-
tontudn pela Direita o pediu ao
governo 113 mais energlcun provi-dencias contra aa orffanizacües
secretas que, accontuou, cuoteam
bandos de assassinos em toda a
Allemanha,

O Sr. Weros accrescentoü quoera Indispensável prohlblr termi-
nantemente todan as festas da
natureza dao que ea vem offe-
ctuando nos batalhões e reg-imen-
tos. .

Passando t\ outra ordem d*
considerações, o Sr. Weres artl-
culou violento libello contra o
funcclonamento da Jufltlqa no
Relch, que qualificou de verdade!-
ro escândalo,

O orador reclamou a reforma
radical do Ministério Publico o da
magistratura allemílís, Isso de-
no!s de ter exclamado que « ban-
ilclr.i naclonu] da Allemanha es-
tava sendo transformada em
ÉMli&D do crimes e asHassinatos.

NOTICIAS DE PORTUGAL

dorff, fazem parte da propa-

ELOGIOS DO "OIISERVER" AO
SR. HATHENAU

LONDRES, 20 (H).—O "Obsor-
ver", tratando ainda da persona-lidade política do Sr. Uathenau,
diz que nenhum estadista allemflo
Unha como o Sr. Hathenau a nl-
tida comprelionsílo dos problèmna
que Interessam íl vida econômica
e politica do Relch.

, O Tratado ,1c RapAllo, celebra-Acerescenta o correspondente: | do com os bolohevistns, fora, po-a veracidade da Informação do I rém. urtt erro fatal da parte do"Frelhelt" é agora conhecida por i titi^ar de Estrangeiros na Alie-
manha, e esse erro 6 que o com-
promettera diante dos ali lad os e
dos próprios allemíis e servira do
pretexto para quc oa monarchis-
tas abrissem contra o signatário
do necordo ru^fio-allomuo a ln-
tensa campanha que terminou
com a eliminação do Infeliz ml-

todo o mundo. O faeto de poder
se antecipar de oito dias a ter-
rlvel noticia do assassinato, de-
monstra a espantosa gravidade
da situaçíio política."

- O
hojo

VORh", 2G (ü, p )mercn-lo de café fechou fim;com ss seguintes cnlnoBej-.Tiilbe. 10.(ll; Setembro H.93- De-zrmliro 0.80; Março 0.71; Maio,

A CHEVE (JUIUl. DOS METAL-
i.i piiiriis

MILÃO. 26. (U. P.) — A Fe-deração dos Operários Metallur-
tílstas proclamou hontem a grevesrernl dos Metallurgistas a co-rnecar.de hoje.
A IlAl.VIfA MARCARIDA EM

BAI1I
FLORENÇA. 3«. (U. P.) — ARainha Mãe visitou hoje a cidaded» Barl. onde fo| recebida peloPrefeito Qarbadso e grnnils mui-tldüo.

A real senhora foi enthuslas-ticamentê applaudída pelo povo.
O _ VATICANO OPPOE-SK ACREAÇÃO DE Vít ESTADO

JUDAICO .VA PALESTINA
ROMA. 2« — (U. P.) — O Va-tlcano enviou uma nota aos go-vamos mzmbroB da Mça dã* Na-

A QUESTÃO DE TACNA E
ARICA

TRAM0cSmÍ-o,LIP.ADE D0 * «BI.TRAMENTO PARA RESOLVERA QUESTÃO v-"-vc"

_ BOSTON', 28 (XJ. P )_n 1n-r,«l¦Chrlstian Sciência ' 
iíonltt?^

conferência, de Tacna o Arica. dizque, segundo consta râétal
Va^r,eTtm,ao'- "' luestko d'
Ut.',,*0- ccd0. ,ou tnríl* será *ub-
SSâr 

a° ar,'"ramea,o « aceres-

a,1, Tcnl:"e fallado noa elrculo.idiplomáticos na possibilidade do«nwil e n Argentina conjunta-mente com os Estado» Unidos•ervirem de árbitros para a con-clu^il» de um aecordo pacifico doproblema, mae nüo parece prova-rei que essas Republicas r,;i- ¦,„.-.
rlcanaa deeejem incumblr-íe de«snmissão, pois a disputa entre oPerfi e o Chile, tem sido desde haalgum tempo motivo d» perturba-
çSo na harmonia das reiaç.Vnlomatíeaa na Am«r!r» Ho

PARIS, 23 (U. P.) — O Sr.Louchour, ex-Ministro da« Re-glões Libertadas, aendo hontemenLrevltjtado, relembrou umu con-versa que tivera com o Sr. Wal-ter Rathenau, agora assassinadona Allemanha, duruilte ao nego-clnijões iiuo terminaram com aaosignatura do aecordo do Wies-baden.
O tír, Loucheur declarou o se-

guinte:"Foi Justamente por oceasião
do iissasolnlo do Sr. Jlalhlas Er-ueberger e Rathenau lendo-me otelegramma quo lho communica-va o crime, disse:— "Hoje foi Umoberg, amanhavirá a minha vez".
O PREPEITO DK POLICIA DBiiliit 1,1.11 OFI.TSRI3C13 UM MI-I.IIAO DB MARCOS PELA CA-

PTURA DOS CRIMINOSOS
BBRLIM, 26 (H). — O Prcfello

da policia elevou para um inilbuo
de marcos a recompensa offere-
olda pela captura dos aasassinos
do Ministro daa RelacOeB Exte-
rlores.

PRISÃO UU VM METALLURGI-
CO «VUli: ANNUNOIOU O AS-SASSIAATO ÜO SR. W1RTII

DECRETAOAO DO ESTADO DB
SITIO

BBRLIM, 25 (II). — O Preul-
dente libert proclamou o estado
de alllo e prohibiu ceremonias
militares e pangermanlstas,
PALAVRAS DE UM DEPUTADO

SOCIALISTA
BERLIM, 25 (H). — São multocommentadas aa palavras doDeputado socialista Dlttman queliontem no Relchatag convidavaos presentes a considerar o as-oassinlo do Sr. Rathenau como osignal de um movimento anti-republicano tramado DOr monar-chistas e militaristas.

PROHiniCAO DH REUNIÕES,
PASSEATAS E PROCLA-

MAÇOES
BERLIM, 25 (H). — Um decre-to presidencial publicado estamanha deolara quo todas n« reu-nlões, passeatas c proclamaçOencontra a constituição republicanac ondo oe preguem actos do vlo-lencia contra os membros do ga-verno podem ser prohlbldne, oe-

gundo o critério das autoridades.
Outro decreto autorlüu as au-torldadea centraes a prohlblr asreunIOe» projectadaa oara o dla38 o que tem por objectlvo pro-vocar discussão sobre a accelta-

Cio do Tratado de Pai.
lloyd CEnnr.i; elogia o sn.RATHEXAU

IjONDRES. 25 (H).—Fallandoesta mnnhS. na Capella Baptista.Ltoyd George fer o elogio"""."" " &r. L-ivya ueoree tez o eloirio
^l'"'1?," Io Mi"!»'fo allemao wSlier I?»-
«" SSÍS1 »»?8f.'nado hontem em

BERLIM, 26. — Em conse-
quencia de assassinato do Minis-
tro das lielagões Exteriores Sr.Rathenau os jornaes lembram n
prlsfio de um metallurglco dcDusseldorf e a conversa que de-
terminou a sua detcnçüo.

Diz-se que esse trabalhador
achando-ío num bar em Oppenaii
dissera a outro indivíduo que se!achava na mesa próxima '•Eruer. ibêrg morreu, agora 6 a vez de |outro".

Sendo Interrogado o operário)respondeu tianqulllamente "na- lturalmente Wirth. nsslm pensam I
todos os no meu melo".

A pessoa n quem o metaliurgl-co se ilirlglu era Irmão do
chanceiler. funcclonarlo da ostra.da de ferro.

O snlilo de bebidas em que teveo incidente £• a residência dos as.sinos dt Erzerberg.
L'M JORNAL (1CCIIPAD0 PELA

POLICIA
BERLIM. Ú. (U. P.) — A po-llcla oecupou o edifício do jornalcommutilsta "Bandeira Verme-lha".

IÍMA QUADRILHA DE ASSASSI-
NOS DE POLÍTICOS

BERLIM. 26. (U. P.) — Oleader ,1o partido floclnl /lemoern-
ta no Reichstag declarou hojenessa casa do Parlamento quepossui:, um documento provandoa exlsiencla de uma quadrilha deassassinos que tenclonava ellml-nar Selieldemann Rathenau , ou-tros leaders.

O orador censurou o governopela r.ua npathla nu perseguiçãodos nssnsslnos de Erzerber quefazem parte da referida quadrl-lha.
O SR. WIRTH DECLARA IRIE

TEM RECEBIDO CARTAS
AMBAÇANDO-O DE MORTE

nlstro.
CONDOLÊNCIAS DE M.OLD

GEORGE
LONDRES, 26 (H).—O Primeiro

Ministro, segundo annuncia a
Agencia Reuter enviou ao Ciian-
cellcr allemüo um tologramma do
condolenias pelo assassinato do
Sr. Rathenau. Nesse despacho o
Sr. Lloyd George oede uo chefe
do'Governo de Berlim quo trans-
mltta k famllla do morto os sin ie-
ros pezamea do gabinete brltan-
nlco.
A ESTATUA DE GUILHERME I

NO REICHSTAG SERA' RE-
TIRADA

BERLIM, 26 (11).—A Commis-
süo do Relhstag resolveu mandar
cobrir, mira esconder aos olhos
do publico por occaalao dos fune-
raes do Rathenau, no dia 27 do
orrente, o monumento a GIlher-
mo I que existe num dos corredo-
res do Reichstag.

No dla 2S a estatuta será, pordeterminação da mesma commie-
sao retirada do Parlamento.

EXTERIOR

O CONVÊNIO LUSO-SUL ATOU.
CANO

LISBOA, 25 (A) — Continua
om fdoo o caso do Convênio luoo-tranevallano.

Informa a imprensa que o Sr.
Ministro doa Estrangeiros ten-
clon.i vontllar o assumpto Junto
a Conferência de Haya.

Accresccnta-se que no dla pri-melro de Julho. H, Ex. tratar.1direcuimente o caso com os mem-bros dessa elevada corte.
O COMMERCIO ENTRE PORTU-

GAL E OS ESTADOS UNIDOS
LISBOA, 26 (U P) — A CâmaraPortugueza do Commercio de

New York solicitou do Ministro
do Commercio Sr. Lima Bastos,
ns :iecee»arlas InformacOes paraa Ititensiricaçiln doa negócios en-tre Portugal e os Estados Uni-dos.
CONDOLÊNCIAS PELA MORTE

DO .MARECHAL WILSON E
DO MINISTRO RATHENAU
LISBOA, 26 (A) — O Dr. Bar-boza Magalhães. Mlnletrn dos Es-trangelros, foi pessoalmente vi-

sitnr os Ministros da Inglaterra
e da Allemanha aOs quaes apre-sentou as condolências do go-verno o dn povo portuguez pelosasfi.-iusInatoH do Marechal Wilson,em Londres, e do chanceiler Dr.Rathenau, em Berlim.
FELICITAÇÕES DO.S IIARITAN-TES DE 3IOCAM1IHIUE AOMINISTRO DAS COLÔNIAS

LISBOA, 20 (U. P.) — Os ha-bitaníes do Moçambique residon-tes transltoriamenta neste capi-tal, procuraram o .Ministro dasColônias, Sr. Rodrigues Gaspar,nq Parlamento, apresentando-lhe
felicitações c solidariedade polaattitudo assumida pelo governo,na questão do convênio.
EXPOSIÇÃO DE PRODUOTOS

EHANCEZE.S
LISBOA, 26 (U. p.) — o Pro-Sldonbo ,da Republica, Sr. Anto-nlo JosC- de Almeida presidiuna Sociedade de Geographla áinauguraçáo da exposição dcproduetos francezes.

ENTREVISTA COM O DR.DUARTE LEITE
LISDOA, 20 (U. P.) — o "Dia-

rio du Noticias" publica uma cn-trevisla com o Embaixador Duar-te Leite, o qual affirmou esperar
que a profunda amizade que ligaPortugal ao Draail venha atransformar-se numa unlüo In-ctestructlvel.
TIUUUNAL ESPECIAL PAnA

JULGAR OS CRIMES DE OU-TURRO
LISBOA, 26 (U. P.) _ O depu-

tado Agalão Lança apresenlou
ao Parlamento um projeeto delei creando um tribunal especial
para julgar os civis e militares

arguidos de delicias no uiovimen-to outubrlsta.
O Sr. Antonlo Maria da Silva,presidente do Conselho de Ml.nlsiroH declarou concordar comessa proposta. Por essa occasiSotravou-se ligeiro debato, em uueos Srs. Mario da Silva o CunhaLeal foram vivamente atacado»

por motivo da prisão do offi-ciaes.
TAXASPORTUGAL

A UNIFICAÇÃO DAS
POSTAEN ENTIU
E 1IRASIL
LISBOA, 26 (U. P.) _ o Con-selhu Superior do Commercio deuparecer favorável a unlflcacã •

dua taxaa pnstaea de Portugal •

DE DATE POLÍTICO NA CA-MARA
LISBOA, 25 (ilj. — Na proxf.ma semana seril iniciado n« Ca.maru dos Deputados um Imrjor-tanto debate político.

O CONVÊNIO LUSO-SUL APIU-CANO
LISBOA, 25 (11.) — O Ministreda Ingla(erra junto ao governoportuguez voltou a procurar tSr. liarbüKi Magalhães, Ministredos Negócios Estrangeiros, afimde trocar InipressCes sobro aquestão do convênio luso-sulafricano, cujas negociações ío.ram ha dias Interrompidas na ci-dade de (.'abo.

PORTUGAL NA CONFERÊNCIA
DE HAYA

LISBOA, 25 (U. P.) — Partiu
para o. conferência de Haya oreprosantahte technieo do gov^r-no portuguez, Sr. Cairo da Maüa.

O ORPIIEON DE POVOA EM
LISDOA

LISBOA, 25 (U. P.) — O or.
pheon do Povoa realizou uma au-diçCio nesta capital, a que cum-
pareceram o Presidente Almeida
e diversos membros do governo.
O SR. NORTON MATTOS VISI-TARA' AS MINAS ÜE KA-TANGA

LISBOA. 20 (U. P.) _ Informam officlalmente que o Sr..Norton de Mattos vlsllará emJulho as minas Kaianga, regrei---sando A Angola via Cap-Town,
OS AVIADORES AUTORIZADOS

A VISITAR CIDADES
DO llt!ASII,

LISBOA, 26 (A) — O Mlnlatrcda Marinha Sr. Hugo de Azeve-do Coutinh.o,concedeu íícença aosavlart.-res contra-almirante GageLoutlnno e omniandinto Sdju-dura Cabral, que se acham nessacapitai, para visitarem varias,cidades do Interior do Brasil,cuja popuiacttr, deíeja manifestarsua iumenagem a ambos pelafeliz termiuucüo do "raid" Lie-boa-Rio.
^.jí-****.?******.^.***^**^^^^^^^^^..,^^^^^^^^^^^^
tratado e fo] recolhido a uma ca-na de saude.

As autoridades policiaes ini-ciaram immedlatas diligencias
para captura dos ladt-õos e jdconseguiram prender um indlvi-
duo sobre o qual recaem suspel-tas multo sCrias.
PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DO

HE1CUSTAG
BKULIji, -j.. txiv) — ua sociu-

Usias niujui uuiius *» inuupeii-
u uiu os o us üynuicatos 'xVttba-
jnitiLaa üe Lktssm lelUffrapiiarain
uu Uilãncellér \\ irtu pcuindo a
Uíssulugau uo liololistagi

BERLIM. 26. (H.) — o chan-celler Wlith pronunciou na ul-lima sessão do Reichstag: umdiscurso sebre a sltuaçllo Internaila Allemanha, accemuando o es-
pirito de revolta c de anarchia.
que certos agrupamentos parti-dario* procuram implantar nopaiz por meio do assasslnio e do
qual ern malB uma prova Incon-cusf.i o attentado que vlctimftraIJ Ministro Rathenau.

NO decorrer do seu discurso, oSr. Wirth declarou quo elle pro-prle ninda pela manhil de hon-tem havia recebido varias cartasancnymns nmeaçando-o de morte.
A ACCAO DA POLICIA — ONZEPRISÕES

EERLIM. 26. (H.) —As auto-ridides policiaes continuam empci-iuizas para descoberta dequalquer pista que as leve aoencontro dos autores do assassl-nlr do Ministro Rathenau.
Hontem foram presas onle pea-sons que a policia suppde per-leneerem a certa assoclac&o ae-«Ha bávara, que « tida . comosuspeita. A noticia pensa mesmonue o referida nacnMi»i^ •*..»

u-uei proeminente

NOEÜKGA
AO POLO NORTE — AMUN-DSEN MUDA O ITINERÁRIO

DA VIAGEM
CHRISTIANIA, 26 (H.)—O ex-

plorador Amundsen acaba de ai-terar o seu primitivo projeeto devoar cm areroplano sobre as ro-
glões do Polo Norte. O celebreexplorador resolveu agora aterrarem Spltzbergen e nflo em Cap-Columbla, como projectára a prin-ciplo.

ALLEMANHA
O PROVÁVEL MINISTRO DOEXTERIOR
BERLIM, 26 (U. P.) — A maio-ria socialista estó. negociando umacolllpac&o com os Independentes.

Crê-se que. no caso de realizar-seessa colllpracüo. o "leader" inde-Pendente Sr. Brelt3cheld succedtrAo mallogrado Walter Rathenau. napasta dos Xegoclos Exteriores.
UMA GREVE DE PROTESTO
BERLIM, 25 (H). — A Federa-ÇSO Geral das Sociedades de Tra-balho proclamou a greve geral por

\Sle e ,qua,ro horas, em toda aAllemanha. a partir do dla 27 do
corrente, afim rte manifestar ndetermlnaçilo do trabalho de com-bater a reacção.
° JTÁ:lr-TAni° DA COMMIS-

S&n.a? LjnUlDACAOIlO MA-TERIAL DE GUERRA ASSAL-TADO E IIOl-IIADO

V,?ERUM, 26 (H.) _ O Sr. Oa-vam cidadão franoea e secrela-
,iL° «a Comniissão de Liquidaçãodo Material de Guerra foi hon-tem assaltado em plena rua porindivíduos desconhecidos.

Os assaltantes conseguiramapoderar-s» de uma pasta que avlctlma traxla e na qual haviaa Importância de dea mil mar-

n U 1,1,0. ii u>!..
A CONFtKt.Ni.iM uu HAYA —A

SITUA^aU DA KU6SIA
HAYÃ, ifl (Uí í'.)—Apua ruunidoji

preniiiiiiarya, uue uurutu.ni coita Üe
quápae ulas, aorir-^erâ amanha, de-
iiuuivanantL*, a OpUlorencia Uy
i^SlUoüs obro a Situação üa Hua-ala.

a principal feijão da Conferen-
cia tem «iuu, ate auuia, a íalta
EeffU de iniereisüe pur elià dáaper-ta«iu, o que vao no modilicanuucom a noücia de (iue a Krançaviria a pattlcípaj: ue^aa, reuniãoinunuLcioual.

Üs ulvursoa correapondenus daImprebsá, quo uuui vieram parua laaugurayüq uoí traúaihoa, noa-
ram ilevf-ras desapontados com uinformarão preatuua pelo aeu iJre-sidente, Sr. Van Karnebiick, Mi-nlsiro das ltelacóes Exteriores daitoiianua, de que as sessões seriamsecretos.

Muitos desses correapondentea
deixaram a capital hollandeza, co-mo protoaio a esse segredo, reaol-vendo alguns delles desinteressar-su dos trabalhos, mesmo agora
que a Franga acoeltou a partlcl-pagao.

Oa Estados Unidos e a Islândiaforam aâ unlcaB nagOes nuo re-ousaram absolutamente assistir ãConlerencia. A Islândia funda-men.tou a sua recusa, dizendo nãoInteressar-se de modo algum nareconstrucção da Rússia.
CHEGADA DA DELEQAÇAO DOSOVIET

HAYA. 20 (D. P.) — Chogou aesta capital a delegação do sovletdu Rússia, que vem tomar partena Conferência Internacional, re-unida afim de estudar as finançase a questão do créditos a Rússia.O Sr. Lltvlnoff, commiasarlocommercial russo, chefe da dele-gusflo, declarou, apus a sua , ehc-gada. que a attitudo do Sovlet naoitavia mudado e que o aecordo de-pendo dos créditos quo sejam con-cedidos it seu pala.
INGLATERRA

OS FUXERA.ES DO MARECHAL

LONDRES. 26 (U. P.) — Re«.lizou-se hoje oom grando imno-
VvtlSòn. ° •fUne1*al ào MarpwJ
..^/r"™,'" Parte n<> oortelo)s oitos funecionarios do Uover-n^ representantes da tamllla
___ o corpo diplomático e nu-morosos Generae» e officiaes su-perloree do Exercito e da Mari-

As ruas ondo passou o cortejofúnebre aohavam-so apinliados

GnANDE INOENDIQ NO ARSE-AAL DE PE.MUROKE
LONDRES. 26 (H.) — Commu-nicom de Pembroke que so de-clarou violento Incêndio no Ar-senal daquelle porto. O fogo at-tingiu as dependências ondo eeencontravam oe planos de todosos navios ali! construídos.
LORD CURZON ENFERMO

LONDRES. 26 (U. P.) _ 0 Ulnlstro das Relações Exterioresi.ora t_urzon continua recolhidoa seus uposemos devido a achar-se ainda enfermo. Por esse mo-tlvo o lorelg Offlcle ach«Te tem-porarlamento sob a dlrecçío do«""lnente estadista Lord Bal-

A CERE5IONIA DOS PUNERAESDO MARECHAL WILSON
LONDRES. 28 (H) — Ileall.a-ram-se esta manhã os funeraesdo Marechal Wilson, ba dias as-«assinado.

dado e foi asslütida por umaniussa eompaota do povo, que, emattitude respeitosa e gusrdandoo muis religioso silencio, seagglomcrava não só nos arredo-res da residência do morto somonas ruas do percurso atÊ a Ca-iliedrul de Silo Paulo.
U longo cortejo íunebro come-

sou a mover-se ás onze horas e'luiniie minutos, ao Eom abafadodo tambores cobertos que faziamouvir a Marcha Fúnebre do Cho-
pin. O feretro, coberto pelo es-tandarte da "Union Jack", esta-va collocado sobre unia carretado artilharia, puxada por sei»cav.-illos e uti az da qual seguiam
o Duque de Connoug"ht, repru-sentando o Rei Jorge; o Maré-clial Foch. representante daFranca, e o representante daRalnlia-Vluva Alexandra. Todasaa pessoas lue acompanhavam o
feretro iam a p0 e no cortejo sfl
se via uma carruagem, a qu*conduzia a viuva e a mãe do Ma-
rooha) Wilson. O Corpo Dlplo-
matico eatraiiKelro compareceu
todo, notando-se na primeira fi-
la ob Srs. Conde do Salnt-Aulal-
re e de Marllno, lümbalxadore»
da Franga e da Itália.

O cortoíb chegou í Cathedral
do Silo Paulo ao moio-dla a trln>ta minutos.
CONFERÊNCIA ENTRE OS M*

NISTROS 1)0 EXTERIOR DA
INGLATERRA E DA ITÁLIA

LONDRES, 2G — (H.) — O Mi-
nlstro das Relações Exteriores ds.
Urun-Bretanha e da ltalla oonfe-
rendaram hoje de tarde sobr»
questões de ordem colonial qaeInteressam nos dous governos.Os dous estadistas fraturam da
questão da Palestina, especial-
mento da ropreaentaqílo daa egre-
jus chrlstãs na commissão enear-
regada da guarda dos logares sau-
tos, da delimitação da fronteira
fla Djnbalnndla o da sltuacSo do»
colonoa Italianos no Eg-ypto.
O COVERNO RECUSA FAZEn

DECLARAÇÕES SOIIRE O AS-
SASSINATO DO MARECHAL
WILSON
LONDRES, 26 — (H.) — NiCnmara dos Communs vaTloo de-

pulados apresentaram Intorpel-laçOes ao governo a respeito doassassinato do Marechal Wilson.
O Ministro do Interior, Sr.Shortt, usando da palavra, disse

quo considerava contrario ao In-teresse publico fazer uma exposi-
Cão pormenorlsada do Inquérito a
que bo está procedendo acerca docrime.

Todavia podia annunolâr queate este momento nada.se ave-rlguara que revelasse a existen-
çia de algum "complot" contradeterminadas personalidades.O Inquérito entretanto prose-gula actlvnniente.
OS ASSASSINOS DO MARECHALWILSON FORAM PHONUN-

CIADOS
WESTMINSTBR, 26 — (U. P..J— us juizes peritos pronunciarampelo crime de homicídio volunta-no na pessoa do Marechal d»Campo Slr Henry Wilson, os indivldtios Connoly e 0'Brlen.

FRANÇA
TRES SOLDADOS ASSASSINA-DOS PELOS ALLEMÃES

PARIS. 26 — (U. P.) _ o.jornaes publicam a noticia de te-rem sido assassinados tres «oi-dados francezes do exercito deoecupação em conseqüência de umconflicto com os alIemScs. qu»flaeram fogo sobre um destaca-mento france».
AS TROPAS ITALIANAS VAOEVACUAR OPPELM

PARIS, 26-(U. P.) — Segun-<io uma Informarão de fonte au-lo.-lzada. aa tropas Italianas de-iccupaçSo de Oppelm. na Altasllesla, serão retirada hoje.
DE aiE MORREU O PniNCIPBDB MÔNACO

PARIS, 21 (H) —O folleclmen-to do Príncipe Alberto de Mona-co oceorreu em seguida a umaiperação clrurslo» no abdômen,a que o Princlpi» tlnh« «Ido sub-mettldn numa caea de saude d(«-ta conltal.

He.
no assauslnlo í o Br Gavarrt t\-n„ «,„,,« „„, t "Pcar ta enuva que eahia,u r. uavara lieou muito mal- • ceremonia tev« tn,i„ „ ui__,'emonia tev. toa»"-»-«uíSní 1 (Continua na pagina 10)
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DECLARAÇÕES SÊNSA
$ para inJtar a
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GIONAES DE JACiNTHO GUIMARÃES 1
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letra è Sr. I).. iiit.'(.e s r_a caria insiiltiicsal
Mais uma sa

o
na

ngna Thesouro de Minas
calligrapho racha os proventos coni o intermediário bernardista*!Os Srs, João Ltjlíz Alves e Raul Faria envolvidoscriminosa transacção-A primeira prestação de 500 contos entre-

gue pelo Coronel Calmon a Jacintho Guimarães
INCIDENTES

K« que st** Residencial, desde•o ,eu inicio, tem sido a attitude do
Jornal do Brasil uma só, collocan-
do-se ao lado dos interesses do po-vo e combatendo com armas Ienes
os processos postos em pratica pc-los politicos liara a conquista, ile
luiilquer maneira, das altas posi-«jões da Republica. Entre esses pro--CCS505 inconfessáveis avulta o do
«suborno — a compra de cousciirn-
«ias, de opiniões, dc tudo, cinüm,
eom o dinheiro do Estado de Minas
Geraes, com o dinheiro do povo.Foi isto (pie sempre combatemos,
reservando para só tratarmos em
ultima analyse, os vários inciden-
tes vergonhosos emergidos duran-
te a campanha eleitoral, como sue-
cedeu com o caso da carta de in-
lultos ás classes armada», a queaó demos maior valor depois que> perícia veiu demonstrar a at.then-
ticidp.de do documento causador da
natural revolta dos que foram alvo
Has injurias nelle contidas.

£' ainda sobre factos que se pren-dem a esse melindroso caso, cada
vez ninis revelador da fraqueza dos
elementos convincentes dos que dc-
sejam ver o Presidente dc «Minas
no Cattete, custe o que custar, como
dos meios criminosos empregados
D.-irn a consecução do fim almejado,*uc vamos tratar.

E' mais ura attestado do suborno— que não trepidou em penetrar..té no próprio Congresso Nacional;
para premiar funccionarios que na- I«Ja pediram e apenas cumpriram o jseu dever, — suborno cuja prova o Ileitor terá diante dos olhos com «
transcripçãò não só da narrativa dc [«aetos, como com a reproducção
photographica de documentos quedemonstram onde foi parar o di-nheiro retirado dos cofres de Minas
para satisfazer as ambições dos par-íidnrios do Sr. Artliur Bernardes.

Mais do que a confissão de quemrecebeu parle dessa vultuosa quan-tia — 500 contos roubados ao po-vo,. — abi estão, para patentear o«¦rime, esses documentos, que são
as cadernetas dos bancos onde foi
o dinheiro depositado.

Expliquemos os fados cm poucas• inhas: o bernardismo conseguiu
convencer o liabil cnlligràpho Já-cunho Guimarães, que devia imitar
a carta de insultos ás classes ar-
711,-idas, attribuida ao Sr. licrnardes,
«o que elle relutou, a principio, aca-bando por contratar o serviço por70il contos, sendo incumbido de rc-
produzir não só a já conhecida mis-
siva do Presidente de Minas, nins
lambem outras cartas escripías com
àetras diversas c que fornm publica-dis em jornaes desta Capital. Ja-cintho recebeu por isso 500 contos,
dos quaes deu 200 ao intermediário
da transacção, ficando para maistarde, quando completasse o serviço
contratado, o recebimento dos res-
tomes 200 contos.

Para garantia da execução do coa-
trato foi exigida dc Jacintho a de-ciaração de que elle era o autor das
primitivas cartan do Sr. Berhãrde.,
do que^ foi lavrada uma acta. quelhe seria restituida após a conclu-
¦".Su da ultima parle do
didu.

D

VERGONHOSOS-DOCUMENTOS IMPRESSIONANTES
e no Exm". Sr. Presidente da
Republica.

Dias depolH dessa communl-
cação, o Sr. Oldemur Lacerda
procurou-me, com as duas refe-
ridas cartas e com outra, do Sr.
Arthur Bernardes, dirigida ao
Dr. «loão Luiz Alves, em que
tratava de politica bahianá, pa-
ra pedir-me verificasse so as
duas cartas eram do mesmo pu.
nho da ultima que elle trazia,
dirigida ao Dr. João Luiz Al-
ves. Nessa oceasião disse-me
que a carta dirigida ao Dr. .loão
Luiz Alves lhe viera ás mãos
por intermédio de pessoa da
casa do Sr. Dr. Fonseca Her-
mes e quo as duas cartas dlri-
gldas pelo Sr. Arthur Bernar-
des ao Dr. Raul Soares tinham
sido apanhadas no "boudolr"
de uma sonhora casada, de cuja
intimidade gozava, não só o se-
nador por Minas Geraes, como
e'l» nMnVln Lacerda.

camos sós, observei que eram
duas cartas dirigidas por João
Luiz Alves a Fonseca Hermes.
Uma dellas tratava de assum-
ptos politicos de "interesse" de
Fonseca Hermes e a outra so-
bro a compra de cartas extra-
vladas do poder do Dr. Raul
Soares, que prejudicavam os
políticos mineiros.

Passam m-so os tempos.
Na véspera de minha viagem

á Europa, em companhia do Sr.
Oldemur Lacerda, onde íamos
tratar de negócios, por questão
de interesse social, resolvi
adiai-a, depois de ter adquirido
passagem. Lacerda partiu no
dia immediato, !) do Outubro
de 1921, sú, para a Europa,
onde devia aguardar minha
chegada para irmos á Ingla-
terra tratar dos interesses do
uma empreza de pesca a vapor,
em via de organização. Nesse
mesmo dia 9 de Outubro do an.

-<hk<hWi ac '.maa-a-mtoa¦»<««.-Xhkkishki is a-s a o ãssshjikí
eu tomasse a paternidade da
curta de Bernardes insultuosa
ais classes armadas, mediante
propinas faüstosas; e como a
todos me uegusso a esse papel,
indignado de tanta vilania, veiu
afinal, um intermediário do Sr.
Dr. Affonso Penna Júnior, o Sr.
Joaquim Dutra, com ameaças
dc, morte, caso eu não cedesao
ás offertas generosas desses na.
babos, o que repelli, como me
cumpria fazel-o.

Entro vários intermediários
figuraram os Drs. Rodolpho
Faria e Ludgero Feital, que mo
assediaram de todas as formas
para quo eu me conformasse
com suas offertas, chegando o
ultimo a dizer "que assim eu
tirava o pão da bocca de seus
filho:)". Rodolpho de Faria fez
duas viagens a Bello Horizonte,
para tratar desse escabroso as-
sumpto, pensando que, com
uma offerta do maior quantia,

quio, um "haboas-corpus" que
asslgnou por pessoa que me
intoressava. Appareceu, dias de-
pois, cm nossa casa, á noite, um
filho do Sr. Rodolpho de Faria,
ebrio contumaz, e que, ha dous
annos, mais ou monos, sorloa-
do para o serviço militar e in-
corporado ao batalhão, deser-
tou e anda impunemente ao
lado tle seu velho pae, se aper-
felçoando na proflsBão de "chan-
tagista'', e pediu-me 5?000,
(cinco mil réis), para denun.
ciar-me uma infâmia que seu"digno" pae e Ludgero Feital
tramavam contra mira. Em co-
mineração ao estado do infeliz,
dei-lhe os 5$000 o mandei-o em
paz, sem querer ouvir a reles
denuncia quo um filho fazia de
seu pae, a troco de dinheiro.

Em fins de Março do corren-
te anno, fui intimado a compa-
recer na 2" Delegacia Auxiliar,
no dia 31 daquelle mez, ás 13

aicedto. Tudo que esse senhor rua Benjamio Constant 43 i\T.'i rm.\ h •", ao nnnl/M.  _L - ...Magalhães contou era a entre,
vista que dou ao "Rio Jornal",
é pura Invencior.ice. Nunca em
Nlctheroy ninguém quiz tna-
tul-o, nem elle teve a audácia
de puxar revólver, nem cousa
que com tal se parecesse.

Chegava lá muito ruacei-iho,
conversava muito quieto o da
mesma maneira sabia.

Appareceu, tambem, pouco
depois que César Magalhães
abandonou suas pretençOes com
o Sr. Oidemar, um tal Coronel
Alonso de Oliveira, de celebre
memória, que, ao preaentlr que
nada conseguiria do Sr. Olde-
mar Lacerda, propoz.lbe uma"elKinta.ge" para arrancar o di.
nheiro dos mineiros, como di-
zia elle, que seria dividido en-
tre elle, Oidemar e utn outro
companheiro, cujo nome por
ora silencio, "chantage" essa
quo consistia em Lacerda fizer
as declarações com tinia que

'-•¦-.TEí:. -'-'--.'-.-«?<e^,Mfw-.;-v*-.-+
'¦"TÜT^X^ ¦"¦ ¦ i'^^?.y^\^.y.-:^,yfy.^.:y-.

unde cheguei ,-. bom • pontual
e encontrei-me com elles, nada
trado adiantado e<_sa cenferen-
cia; devido ao Sr. Raul Faric
ejsfetir eu eua insensata idéa

de apresentar-me ao publico
como o autor rfa3 cartas de Ar.
tinir Bernardes.

Voltou varias vezes, ainda.
César Magalhães, a Nictheroy,
no intento de convencer-me do
papel " brilhante" que Iria re.
preseotar; suas s-ooversações
relatei n verias pessoas da
metor respeitabilidade, inclusi-
vs co honrado Deputado Esta.
doai Dr. Sylvio Rangei, teste-
munha das constantes viagens
de César Magalhães a Nicthe-
roy. Mole uma vez viu Ceaar
Magalhães fracassados os seus
inteotos e, por essa razão, vol.
tou, em nome de João Luiz Al-
ves a propor.me um negocio, o
qual consistia em um trabalho
graphologico de que elle p-reci-
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serviço pe-

posse dessa declaração e das
cartas imitadas por Jacintho, con-
seguiram convencer Oidemar Laccr-
da a vir de Nictheroy, para fazer o
depoimento " espontâneo " já conlic-
uido; mas não depositando nelle con-
fiança alguma, pois o que dissera
não era a expressão da verdade,
trataram de mandal-o para fora do
Brasil.

Entraram, então, alguns órgãos ile
publicidade a estampar as taes mis-
sivas, apontando Jacintho como fal-
-siíicador da carta que a perícia ti-
nha dado como sendo do próprio
punho do Presidente dc Minas I

O resultado da perícia sòbrè as
cartas, porém, só póde ser destrui-
do por outro exame da mesma na-
tureza, dahi dc nada valer a decla-
ração de Jacintho. Não quiz, esle,
porém, complicações dc espécie ai-
fftima, e tratou dc varrer a sua tes-
tada, fazendo uni protcsLo publicocontra as insinuações da imprensa
panidaria «io Sr. Bernardes, apon-
tando-o como falsificador.

Mas, se as primitivas cartas ti-
nham sido falsificadas por J.-icin-tho, porque razão os bernardistas
não o detiveram, não o processa-ram como chanlaoisla ou falsário?

Longe disso, premiaram os seus
serviços com 500:000$000, promet-tendo para o termino do trabalho
mais 200iOOOSOOO I

Os autores desse desvio dos di-nheiros do povo são oa maiores cul-
pados; contra elles é que se devevoltar a repulsa dos homens tle bem,
dos verdadeiros patriotas, dos «me
desejam, emfim, para o Brasil, um
eoverno honesto, acima dc todas es-»as misérias, de todos esses crimes I
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RepftDducção da conta corrente do River Plate Bank, em que se
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ai entradasJde diversa.3 quantias, no total de 150:0O0$O00, alli depositadas por Jacintno Ciuimaraes, em nome de pessoa de sua confiança

Eis as declarações de Jacinthoí-ardoso Guimarães, cuja redacçãotonserv-üuios:

A' NAÇÃO
tím meiados de Junho de

1921, o Sr. Oidemar Lacerda,
com quem mantinha Intimida-
tle, devido aos nossos negocloB
commerciaes, disse-me e-xistir
em seu poder duas cartas, de
differentcs datas, feitas e assl-
(•nadas pelo Sr. Dr. Arthur Ber-
nardes, Presidente do Estado
de Minas Geraes, uma das quaes
onn.Ut.» nnnHV.<- l„...n *

classes armadas do nosso Paiz Ao mo3trar-m'as, quando fl-

Verifiquei, por exame, aliás,
rápido, mesmo porque o Sr. La-
cerda estava apressado devido
á pessoa já referida da casa do
Sr. Fonseca Hermes estar á sua
espera, quo as duas cartas eram
nitidamente do mesmo punho
que graphou a carta dirigida
ao Dr. João Lulz Alves, offo-
reclda para cotejo.

Algum tempo depois, o Sr.
Oidemar Lacerda torna a ap-
parecer-me e Interrogou-me so
ou dispunha de pessoa discreta
para photographar duas car-
tas. que receberia á tarde, na
Sorveterla Alvear, da mesma
pessoa que lhe levara a outra
carta. Respondi-lhe não conhe-
cor quem pudesse prestar tal
serviço; e, á tarde, ao encon.
trar-me com o Sr. Lncorda no
Alvear, vl, do facto, elle rece-
ber essas cartas da referida pes-
soa da casa do Sr. Fonseca Her-

no passado, publicou o "Cor-
reio da Manhã" uma carta do
Arthur Bernardes, na qual tor-
pomente Insulta as nossas cias-
ses armadas, a propósito du
banquete offerecido pelo Inclitò
Marechal Hermes da Fonseca
aos seus camaradas.

Como eu tlvesso comprado
passagem para a Europa, um
vespertino, custeado pelos co-
fres do Coronel Libanio, entrou
a atacar-me e a dizer atá que
eu partira para a Europa em
companhia de Lacerda, e que,
do facto, era o "falsificador'
das cartas de Berna-des, e ou-
trás misérias. Náo obstante a
celeuma que crearam em redot
do meu nome, confundi oa ca-
lumnindores «_ provei exhUbe-
rantemente o contrario do que
esso vespertino afflrmava. Cha-
veiam, em seguida, os interme-
diaiius, do Raul Faria e de ou-
tros políticos mineiros, em evl-
doncla, com propostas para que

eu cederia a entrar no 'com-
plot", e, do uma feita, a cousa
chegou a tal ponto quo o Sr.
Ludgero Feital teve a falta de
compostura de mo propor que
fizesse uma cópia das car-
tas do Bernardes, dactylggra-
pitada, mas com algumas phra-
ses que não estilo nas mesmas
para serem riscadas e emehilu-
das com a letra dos Srs. i>rs.
Nilo Pecanha e Irineu .Machisdo.
afim do vendel-as ao Sonador
Azeredo por .00;00U$_-d, cuja
quantia elle arranjaria, parie
com o governo de Minas e par-
te com o de S. Paulo, e t|m-
bem, forjarmos um documejilo
para servir de corpo de delicio
no processo de Oidemar Laçer-
da e receber, acto contintio,
do Senador Azeredo, SOrOOtS.
Devido as propostas destas'cbnntages", corri com esfe»
dous canalhas de mlnl.n edu
panhia, tendo unicamente tio
segundo recebido, como obèe-

lança
horas. Como tlvesso intenção de
conservar meu nome afastado
do scenarlo político, nâo quiz
que ello apparecesse em depol-
mentos policiaes, onde, pela mi-
nha consciência, seria forçado
a dizer u verdade, envolvendo
nomes o relatando fnetos que
não desejava levar a publico;
mudei-me para Nictheroy e lá
estivo até o dia 22 do p. p.

AHI, em casa do Sr. Oidemar
Lacerda, aeeisü varias "liemor-
ches" de inteiro©.!tarios dos po.
11-içosr minei ros, para o mesmo
Sr. Oldwior Lacerda fazer de.
claraçõM em que oitirmasae
serem falsos ae cartas de Ber-
nardes, em qucetâo, pelo que
lhe eram ofterecidas grandes
quantias, que erom recusadas.
Kntre os mnis Insistentes in-¦lermeiliarli», notava-** o Sr.

í>r. César Magalhães, que ohe.

desiiípinu-eccsase «o fim de tr«*s
ou quatro hoi-ae. Iaso ofio se
realizou porque nfto foj possi-
vè" -lonsegni-rem essa tinta.

Fracassados seus .starçop
ju.no a Ol domar, Cewvr Maga.
lha.-- p.-iK-umu_oie sexta-feira
.Ia Paixão e tevo commjgo lou-
ga conferência píti-a convencer-
me de que, «iim de evitar uma
conftagraçAo no paiz, toimisae
eu, espontaneamente, a paler.
nldade -des cartas de Bernarctes,
quo me re_t-_npcn--ti*.«.in d«vl-
damente. Mais uma vez neguei-
tue a acceitar eesa oegeeiata.
Vendo Casar Magalhães que a«
eua.- suggeeiõee não me produ-
zia-tn effeito e que nada obteria
dessa maneira, disBe-me que o
Dr. Raul Fax» precisava eu-
tror em negociaçòes commigo
eoíjrp trabalhos referentes , 4
graptiologia e mareou.me num

í.-.va, ixwii a aftirmaçâo de queo Dr. Ilaui Faria, com quemfaliaria no dia 22 do mez pas-sado, esperava no «eu cônsul,
torio ás 10 horas, p«r« tratar
de negocio <l-aquella natureza,
unicamente, e petgunlou-mie sc
eu me •contentava em ganhar
nesse trabalho t*00:000$000,
_iois->el!<.. devido a prejulzoe que-offrera etn um negocio que fez
arrostado por um aiiemâa qne
i-e dizia eeu amigo, fOra lesado
na «.«(o e muitos coutos e pro.
cisava ganhar nesse negocio
200:0001000 —- como commis-
são para rcoardr eeu pn.Julr.0.
pelo que pedira oo Dr, João
Luiz 700:000$. ao quo acquiscl.

No dia 22, ií hora apre-
«ida, ch-gH-vn eo eo eoo-
BUliorio de Ccwr Magalhães,
onde ««lavam o Dr. Raul Pa.
ria, que __•. expoz o «eguínte:

800:000$000, pelos decloruçae» o Dr. Raul Faria, oa resid«o-j phoíoitixi para«daia c.ludidas, o que nüo íol < ai* delle Ceear Magalhíta, á ! Europa encootrou tacbolco oa.

paz de fazer com a perfeicS.»
precisa. E, como lhe tinheua
ilio que eu poderia fazer e-69
irabalho, não obstante ell»
próprio duvidar, estava dispo*
to a pagar-me uma sotnma bat-
loníe elevada, uma vez que o
irabatho fosee perfeito." Pre.
cit-eLl-he então que, se osso ira.*
balho grapbologico nfto com.
promette-se aíguem, nem eer-
visse para extorquir dinheiro • -
se me pagassem, "ou o faria o
melhor que pudeese", na qua*
lidade de technico e nunca d* .
faiea-rio, que oão o fui nem o
sou. Declarou-me etn resposta,
o Sr. Kaul Faria, que não st
tratava disso: pelo contrario,
era pura evitar uma cai&mida-
de nt-cioua.l e que, aem sequer,
iria servir de arma contra o«
inimigos politicos de seu par.
lido; que ease trabalho coueta-
tia na reproducção fiel da(
duas cartas de Bernardes, d» -
duas tsartea com a letra do Sr.,
ür. Nilo Pecanha, em seguida
ás duos de Bemardes e outra»
duas do Sr. Dr. Nilo 1'eçanha,

i Bôparadaij, unia do Sr. More-
. ch«ií Hermes da Fonseca, uma

i do Geoeral X&mcao Villeroy,
I uma io Dr. Edmundo Bitten-

cottrt e, finataie-nte, outra do'
Sr. Dr. Inineu M«_*hado.

As dsssos tr«»s últimos cava.-
Theiros rocusoí.me peremptória-',
mente a fazer po.rquo o General1
Villeroy estava um queelfio com
os politicos mineaircp, -e fcso po-;
deria sei-rir ii* erma contra &Yj
nie«-:mo.

Quanto á do Dr. Edmundo
Bittoncourt, tambem ma re-
ousei por vir elle sustentando
uma campanha jornalística
brilliantissima na questfio daa
cartas de Bernardes, o mesmo.
acontecendo ao Sr. Irineu Ma.
chado, pola pofeiffào brilhante
que assumiu no Senado.

Quanto ás outras, que ma
couiprometti a fazer, devo-
riam ser usadas como "imi.
tação* e nfio como "verdadeí-;
ras". i

Acceltaram manas Impôs!-.
ções e pediram mais que, no,
dia quo fosse indicado, escro-,
vesse um trocho do artigo, pu-', -
blicado no mesmo dia em jor»!
nal da tardo ou da manhft,-'
com letra de Bernardes.

Quanto tis condições, pa»
gar-me-lam 700:000$, sendo
500:000$ quanio eu come-
Casse o serviço, «. os 200:000$
restantes, no dia era quo fi-
zesse o ultimo trabalho, isto
é, escrevesse, cora a letra da
Bernardes, trecho ou pequeno .-
artigo de jornal do dia.

Para isso, precisava que eu-1
desse garantia em como, re-i
cebendo o dinheiro, faria u.'
trabalho.

Quanto a essa garantia, apóa.
de diversos ahitres, ficou com*''
binado que, eu faria umn fle-<
-ciaração, de próprio punho,
diante de dua» testemunha.,;
dizendo que, por motivos daí .
vinfiança e contando uma bls-4
toria comprida, em a quali,
ajuntei alguns dados verda*^:'
deiros, tinhu escripto as dua«f?
cartas de Bernardes. n que'ntr
aclo de asi.l-.nar, com as te».,-.;
temutthaa, «.rria lavrada uma
acta. compromeltcndo-se aa
testemunhaa s elles próprios, ;
a guardar rlRoroso slglllo eo*
bre tudo o que so passasse,
acta e declaração que me se*
riam entregues quando ea
lhes déssu o ultimo trabalho ,
completo e em pnrfelto esta»
do. Propuz antes, dar-lhes uni
documento-rcclbo, como leit»
do recebido & quantia de r^laf
.'.00:000$, por con%de tal'
trabalho gnipliologico quu ma
prcroptlficava a dar em deier*
minado prazo; não acc«~itand0,
o Dr. Raul Faria, dizia qu. era'
um compromlsco Bimplca, setS
garantia, e com aquella decia»
ra^&a eu não mo poderia de*
pois furtar a fazer o trabalha
«ontratado, com retreio que ell»
publicasse a menina. ContladDu..
porém, na idoneidade, na hun»'
radez, no critério, emfim. dai-
duas testemunhas, e vendo »
nullidad» do tal documufiUls
i-.rucloao. o lambem na C|rt«*s

t_4_iW«-.l4U fti***- ' '*- ¦**• *~ ft-i M t|Ut V* alílitt

qua! nem twj —-
(Continua na m
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i =>,o~ 3^£?fl !?fc t$ na i3 
primor°5n'=i da conhcdja m'"- » r

B JMJII ft Mk'iA original 
e deixa dous versos icm rnnaj; „,,ou assin^pariT o cn.tell.n.iD s "dp origci, *'* *£. cofcdlXo 

"nWe)?S^§f^

1 L -IP 
1 IJP i I K I ffl A sR Iff h) Kis a Mtrephe At C. DJsjj chtnesco 

y austial. 01.,,,--J 
n ¦>» nutro lado, accrescent.-, r que, pw» certas eatc

fit nhi hi 1 If I I r Pll SIS "J* v, cruas fc*» , 
D. e?os,o « Che « d.ve haver cen-

*»*»*«™l<¦6** L11L1 a n«* IU ^xrdL *"4?m^Y?1'F'r0 
f: h T 4* e «„. 

•&». 
^VAz^jszratttv;

f: D» gturra prove;; I 
'{!c,r? a 

«"®, t i'.<!"?,• ?as 
8t,a" " a Wowncla em auumptos clc objtetricia; construcijao " o facto que deu-ke houlcm," mn§' 

K.ii nnrtn« mmrlfirri duc(0es nflo tem caracter definitive, espero po- mas o novo trabalho .do crudlto e talentoso len- tanto nib impede due tela o sen mmrran rn~.:
¦Hfe Sent! pell, fa" -, J« «<!9"fal*"1 *lnda. de.futuro, quando a, «r te da Faculdade de Medicino do Rio de Janei- derado crro era,so e imperdoavel '

! 0» silvos fuzace's escorrcilaS 
e depuradr.B de nlgumas das multai, ro, dr. Fernando de Magalhiies, nq§ 6 obra te- Multol volume* se tern escripto acerca di

Dos ventos que aftiel" imperfeicues que por cwquanlo as despri- ghmca, neni de doutrina professada na sua ca- debatida queatao, mas quasi tudo quanto exit-
, • ,  , . moram. tncdra, mas sjm tima especie de memorja ou te com tSo largas propor?oes c invarlavelmenIo.la:l imita (trai.uc- Zior.Vi que assembram das matlu a Mmensa E:, affora a traduccao: 1 cl° «rande ejfo.r«° 

fmK»W0« P-f0 »><»toarapltn hulorica, na qual se propoe o te artlficioso, pedantcsco, arlntrario, ou com.inotsdi) per h::!; ••.:•.• liusta- exIntsOo) hi emprcgado por '.lOn^alvca Dias no to 
em parte conseguido, lieru como peia sen- Autor a dlvuigar o que, atravez de innumeros plicado.nan. .«iitlo c!issic« e ptimitivo dt iow# orco- "Yo vi tniJa lueha tilc^a 

da inter<;ao, aqui lhecdeixo as expt^sBcs docuraentos, conscguftt verificar ter sido 110 A verdade <S que a legisla;ao reguladora
I ¦ >xbra, e nao no vulgar de produm? l)c tri&u ctimniia c 03 l"'0'ci'03 """ha maij '¦ ¦ >a tympathia. Brasil, dc cento e quatorze annos a esta parte, do assumpto (a qual fogem, desde ioro .10 olu

,.1 1Be,con " rar.sp_iant.Tr ; cspan.o eti eausar assombro. y dura fatina 
' 

I ... 0 r.amo 9l medicina a que se da vulgarniente tioa casoa, em que si o ouvido dever'a deeidir"!• norm.a e ¦¦¦:¦: ; i .,-,, .1 .c , _ liouve, pois, dupo cquivoco dc interprets- De guerra prove: a dcriominaijSo de arte ou pratica obitctrica. como arbitro) e limitada e simplissirna, sendo
. 

r0S' '! ' '' ' ' a.run" " ' 
, 

'1° 'raductor. 
_ Kit ondas faiacca I <• t . in ffi» t • , P?r ,quc rae i H.w dcixar aqui duas exnetamente comparavel a do art. 6° da noss-i»rejiendi..iento no tr.i .10 , • -imbreat (.emu sambrio) nSo poae *er Senti por el roslro - °, 'u'-k ' '-mo («!»• paiavrns dc lauvor a quern por varios titulos Constiluiqao, que regula os dlversos ca«os 

'de

mex.es apena».  iraduzido por assom.rar, m,„ s,m ror: ensom- J.os ijibos fugacel v''' 
u,os '™2:- :'-=) • ror Carlos de se tem. desde muito. rccommendado i minha interven«So nos Estados. tasoa 

de

»endonil.0'r«,ti^ 
' *'"! ' Uel viemo;que ante.' "B*1 admira?ao. . Cent, effcito. 0 que alii se estabelece. com

¦Efl . 
" 

I  • 
1» r> « j ,• , . . . ¦ t a O pruueiro titulo que deve aer attribuido ao grande stninlieidade, c 0 prcceito gerai de nuau !!' 

¦[', 
'¦ "r' - • : ' 

. , , ?» 
vertos noi duros ^creiros sujei- Ha oi.i dons defcitos capitacs: a) Mho Sl 

° reprpduz, com algumas var.antes, Autor neste novo irabalho c o espirito critico o governo federal «<Io devcra intcriir 0, ,,<X?
Jff'eu.d.ides 

vcncmas i:a r .. . .. m -¦ loSf;: pa.i» foi trnduzulc1 por este "Al dura n.lo lima com , i: :n:na e fatiga, ncm tastio cow S 
m"T. "PCC'.C ,te?n.'. de 'H5 »e"c revehdo. atravez de larga eruditao. cios Haitians aos Estados; abrindo-se norcmi.e".»..! ...u. >. apotitar dep que gvcrrcro mtefot at AI11 >1 dura" e falaccs e fngaecs, quebrando-se assini a »ymt- Sc.v 

" Aut<!.1 acCentuado ypo&cora Cs DcshgrNao foi pequcno, scm duvida, 0 es(or«o exceptSo para quatro casos especiaes, que vem'.i^rou i ;m / •; r i- i !Tc:ios cn Que s.to rcalmcnte duros. Accrcsce tria que o Autor respeitou na csfrophc ante* 
! caos 

r J* 
a C1UC c 

^ipropnamente 
a despendzdo coin a tarefa de pesquisa levada a lo^o adianto, cnumcrados. '

mi.t'h <ias Hi o idea nao (11, tambem ahi, apprchcndida cedentejb) os dous primciros versos (l'« vi etc ) 
'!c;1^""?a':a0 de romance. lrata;se, com. effei- tcrno em bibliothecas c arcbivos, de que tcve Idenlicamenie, 0 phenomeno synlactico doA " 

V • ' ." 
' • ! ptl° tra<lu«or- nao crtvr.ondem aos do original, com" a an ' 

q ' L0:n0,1'1' dc al ,u'5 
SPls<,d,os. 

de8C.n:" de -"-trahir a niaior parte dos clementos para a cham:.do synelitismo pronominal iaSbTer rffii-eonscguiran set gravante de que. si a tribu fu%a sTrto?!* ' ul/i f.1,0 
"" 2" f.tnarado, e viver iso- construcjao da liistoria daqulle ramo da me- lado por un, s6 prcceito geral, acon?panhado d-ua de Cervantes, < • is > bast na para : r- taacos vatot ae an-aeanta chega a saber com qnem travail a lucta ladamente 

e scm .1 meno. subordina?.io a .qual- dictna, fazendo-a rcmontar as {antes lusitanas quatro numcros restrict! vos. A rcdaccao da l.i
,*T 

J Autor henamerito da u-lao. Ao oro'a' o Autor traduz.u olvacenta por Won- Na e-.troahe se^ninte vohatn a 
'ima- 

os "ucrAl0'i 
caP;tulosTdo, "lume. . alnda cm tempos afa.tados e anterieres a cpoca poderia ser, pouco mais ou mcnos, a scouintelado, porttn, das qua Mades, ; a tambem mul- '• 

.",'?(J'a 
'« empregado com grnn- trea primeiros versos, mas 0 qnlnto rima s6- . 

Acia dl?50' lo, lures do Desejo reprodu- do descobrimenlo do Brasil. (E' cslc c scgundo . Actio L'nico - O pmome ptssolI.11 imperfeicoei, na ebra do >aia»-el trailtsctor: • 
, . 

'11 adjectivo albescent*, que e puro mente com o sexto, deixando 0 setinio sem . 
tot"bem. os "tesmos defcitos e os mesmos titulo conquistado pelo dr. Fernando Mapa- 'ect0 colloca-se depots da verba nos tem ,>. camp die propno o confcsra, e solicits para 

cr.stclbano. consoante. 
sc..mosem predicados 

_daquelle pnmeiro trabalho, e e por Ihiies na realizat3o daquelle alevantado co.net- ^pies, e Aepois Jo auJiar nos tempos eimeomgil-as eiementc ie c iahor.icoo sin- .. isso que nao hesito em manter 0 que affirmei tiraento.) postos, excrpto nos auatro casos sJnu&fl. ?
desinterc;-iaJa. aqui Ihe • •„ 

pe- /««»"« verso duro e i) A estraphe immediate eome<a por esies ?921! , 
A eleva5So, a imparcialidade « a ju«!ca com 1 - Aepois Ae%ualquer ad"er"io"l „lueaa e nt-. > con : u'uiL? 

•* ,s rt&ras prosodia cas- vers?1:; ^sta *a*0a 
2 ^ slKcera h°m Que julga os homens e as cousas, bem como o Pressdo negativa: NSo se admit te tal con™-Km primciro logar, nao me parece que o ,e"'aaa- menagem oo talento do Autor, a quem nao pode preparo que revela na especialidade, e o critc- """« "= encontrards com elle ¦ auando sr VkrV,irabalho eareta apenas de ;er completado: tor- « . . , 

" E os campos taladoa o cntica Aeseulfiar as mu,las extravaoaneiot no que transparece em todas as paginas desse a sesslo. . 
Vianae st abr.j

ra-se prectso, pe i contrano, encurlal-o. ex- s 1e 
n01^1) tem o si- E os arcos quebrodos, f' { 

f 0 iaVt*l,f trabalho, ncm trabalho faeil e methodicamente org.ir.izado.siio 2 — Aepois At fiolavra ou he-.ieHo retailtluindo, a. em io- ;>inoo, . exceptSo | f. jj? 'm°x' "'sonhos atnde no matte- R os piagas, coitados, tam^au^o 
a Imguagem icrdadetromettlc barbara quaiidades e prcdicados que so se encontram va> eondicionat, dubitaliva oti eircutrttanrinijpenas de B. Lopes e Alphonsus de 1 .uiii r.itnr), M ®' ' nS» Pode, pais, ser traduzida J4 sem maracas. ,e 0 "!as "" <lu"» reconheca com nos verdadeiros espiritos de escol. Ae modo, tempo, qttanlidade e logar'- o latin <•>.M.mos aos poctas novos, que ahi fieuram cc.no p0' "ob '' *"oser e com jusUja ttm Jos mots vi brattles a A boa linguagem c mantida atravez o vo- ™ H'eixarcs Ae mim; dfJhde 

"t
intrusas e cujos names sao de todn, 0u quasi de j n „ Lc-je, porem, aa tradu«;So suggesttvos ftosadates 

da nassa modertta lume d A Obstctricio no Brasil — vcrd.-deiro tncerror a e.rposigao; tanto se aprerde li »»«V<«d«idesconhecidos no Brasil. . 0¦ :t aprestos par,, la honrosa fttr.ciin" oeragSo 
hierarta.'[ trabalho de mcstre | por innumeros titulos " s* aprende aqli. Mc. P 

U
Os altos conceito! acerca de Cruz e Souza : nu."_"° 

'.'™;. ,yerjk?5.?r®sa,e°.tambem na idea, M_Y eampos taleaos Piftvtn«I'eTSf^.aCI^ d'-:rante "'sum tempo noa digna dos mais sincercs e ntais entlim»iastic05 3 — nas clausulas de gentndio iniciado onr« Emiliano Pernetta (evidentemcnte insinuados i 
-'gmal r< .a dusimulado pelo adjectivo ' arcos dtshoeados Estados Unidos. deu io sr. Carlos de Vas- applauses. i em: Em se chegando a elle morrerii Fm v?»nor um R.-upinno da .nesma synapoga) sao tudo ! V Kombres derrotadot eonce.los o feiUo e os habitos do verdadeiro * » vendo a chorar, chorott tambem. (Nesaaa

ynn.o ha de mais {also e cheg: m .ttf a parecer | . Ya sin maracas." ajacricano, de senso_ pratico e actividade ver- I jandas, o em i equivalente de lono 
"nun 

Sridicule?. ' Ke-se na troduc<;5o: tlginosa, buscando tai somente nas criac;6c« do Cosregpokdhmcia 4 — Com os futu-os e pmSf •
Ojempo e 0 cspaco nao me permittem ana- j „h ... . Ora, G. Dias nunca escreveu isso t o.«- uj?,',"'0 

0 .aba,° Pro^do, pelas onocSes yio- „ ^ vendo, em taes casos, emprcgo da'mStM/S «J*lysar mats que algans versos dc ires das r.o- | pnwate. ora do nao e Aeslrosado, piaga ttfo i hombrc , ,e aespreoccup do dos requisitos atticos . Sr. Alfredo CoutinUo — X'cnso que amer- "rcalasSo pronominal) i Proctirar-TE-ei t i-"
«r R,l" -m" hic,;vc:' c°ntidas r.o livro do ; Iab?rn. 

anda "rante e eoitado nao i AerrolaAo. Posso mesmo affir- rnnffhrnlilB?!!'! 
elegancia' 

fra«a 
e proportao. que rtsage e tudo quanto ha de mais horripilaiite Procurarei-te; cnconlrar-nz-ias e nio 

'•„»«"
ir. Bellman, 

_ 
lot hado ineonatatite, mar que ajuelle "y arcos destroaadoT" nL ? • 10JC °,cutlho da arte franceza, como Em vsrnaculo a analogia aconsclha a {onna^o tr"rias-me. tas, e nao .nncou-

Lometo por i - h;cA - PIRAMA i 
--..teres, uaci; bom verso, ncm chega, siquer, a parece- boa S"n*{,tWr«m 

outr ora o de tudo quanto cabin de amarar c amaragem, Quem 
souber ainda que. as variacBenAhi, a par da correctfo feliz de um ana- • '''v 

.!,.r: 
V5-, >oy fr.erte, prosa. 

? boa da a'",a e illuminada dos Gregos. Pouco imports que ji e.-iista o n-imeiro nao podcin iniciar owiodnachrojisma eaatentc no original (emprego de ":J0 nortc, i Nio posso prosegaiir na analvsei a noesii u 9,?st>'° do Autcr revela a pressa e a sof- como tcrmo de nautica, significando falser-e ao immediatamente depois dos n-rtici-iio«'iV"'afrteano, em stibstitui«3o de maUumano, que 
can,° ,ic. mtierte, J 4 muitissimo longa e os defcitos'nao sao nor' s 

®u, a0 com q,ue- "• ,ccc Is ,CU3 Pcriodos mar: existe igualmente atdrrar com diversas 
sci,tio sempre facultativa a brictise on SHJfl-*'..ao pode ter sido coevo da Grecia amiga) avnl- ! BtlCrreros, ^ - J. cos. ncm pequcnos. Pule da pagina 14* na-i mPetu050:> 

e velocissinios, cninrtados de neo- accepgSes. inclusive a de cltcaar <i terra tonar '"nt0 'lo5 infinitives dos verbos sabrrf 
"•cl'se

am muitissimos defeitoa « imperf 1 :r j. • 
u .... , a 65' e von direito ao ioMo^is Phmba? barbarC!' 

= "grouviados, descrcvendo terra, que tambem e nautico FicarS a anarar de mister para nao e-rar f&U? 
mm-"

ta-me aos pnncipacs: ... ^ 
f^r-'-io exaggero dc fidelidade que Raynwndo Corr&i: 

S FM("U' dt tragicos e violcntos, cm que as prin- como equivalente de fazer-sc ao mar rcs-rvado ramcnte ,!s colloiaJlo d« 5,1°fK"
1 . 

chf*a a "her 51 esses versos s3o real- c,pae? {lgur''ls '""bram a cada instante as fitas aos navios c as embarcagOes em ee'ral • ^ m POrtugues. O mais denende'' ^n . • 1U0'

rLif, -» mMos sw" filhos' -•••' animos forte-, j So 
'rad", 

f n?""* 
Sl 0 ,r'9- 4 <antbem fsciH- » 

"Ruflanda 
as esas. saettdinAo as Pen,,-" ?™eMCana?', 

e.m que 
,os P«sonagens, alem das car-se-a o mcsmo tcrmo. com a ^igniffcacao do 

vido °U"

¦ls?ombrM* d%lCr™' 
'ld' cohertes 

 T>°riii~ue.r: p o.tam todas em bando e en revoada." 
Pendentes da cintura, trazem, tal amerrtssar, especialmente 4s «ves 

'e 
cos 

Sal,ro juizo.
¦ issombrcm das ntattas a immcttsa extcmHo" r, invanavelmente, um revolver em cada mao  avi3cs e hydroplanoa.

P : tribu paiante I L-e-se no traduc<;ao: ,, ¦ "est:,-s Torturas do Desejo, episodios Convem declarar que eate meu alvitre nln « « «
gtes-versos {oram assim traduzidos: ! S".e ,afora '"ante "ripilantes, e ao mesmo tempo tragicos e:sen- eiicontrou di{ficuldade em ler adontado no

^ c , ; 
" t'".ao inconstant-. I "Sacudicndo 

las ahs de hi' y cielo llrt-ar ;"at:S.V 
Noivtcida de Dtisseldorf, Uatumedes Propria Marinha, prlo illu3trado' e t'alento«n Commtinico ao meu illustre mi™ A -a- '

T?m?M « 
" ,ns IJ0'- en 'inimo fnertes, 

''uerreiros, nasci; 
| Regrtsan a su nido revolando en tarvadn Jroa>-Comtca. Paixi.o Lesbica, Os Miolos do lente da Escola Naval dr. ipnacio Amara! ™ 

to da Rocha, que, tendo idd to pX??: r* 
""

gfTifW 
j, sfe-'sstts?'2

awn- « —; -1V"* t ¦wa.sHS 
mxx as®5"®

E ix»«SS^ ®~

 
' ' -,r0 s d!auaC!ar «sa fraqueza, Da Mosca Acul", de Machado de As- imagina"ao. 'Z"r°3 

* de mais fccum!a 
Im'endid^ oS?'0^! 

pr?nomical- Fi(=aj pois, sub- 
^ disto' Po«m, aconteceu. 

poIlc-a"'-
' • . 

 emcnoitto que euP»oma nao que- dizer arbitrio

CONGMESSO 
NAClimAV I—

IDIS1 RICH FFDFH^i 
0 C0MMERCI° E 0 H0RA- A VIAGEM DO 

"massiua", 

tr,d,,ma7T^#*
SENADO ^lir  poder attendel-o, tanto Z ^l^ot^^  .-=:^ RIO DE INVERNO FESTAS"! 

B0RD0 NTAS
Prcsemta s quanto m-m abrir-w uns pre- Polo Scnado, porque, modesto e re- pmiutun Da Uni&o dos Empregados no ° 

A auttuu O Tribunal do Contoa em zessflo

abort 
t,(:!o Sr- Aaeicdo, {0i vnr 1°4t 

nj)pr0" tWhId.0' ^ iwnto do csconder eeu CONbtLHO MUNICIPAL Branca « Lcite para continuar Commercio communlcam-nos o so. Bordo do "Masailia", 
via iUna- reaolvou™ aeguhu^reaponder at*

g,.; I. abetta a aesuao approvada a •„-r- i oriundps de erncn- propno valor intellectual, fionbo tratar do reqnortmcnto do Sr sulnte: raliaa, 25 — Kadlo ~ A vlawm (.rmatWatnofttf a mntaita do Ml

N«" rat,!' 

"" '-oi 
;S nm,ml 

OCS1!!.,'p'' deoempenbar-ee da «n# miseRo, rc- 1'oram 21 ob iutendente* que Adolpho Bergamini, relative aos ch'ma,io 
*Ma?lo 

d°o mvcrno" quo sSlnSLmom11" 
tem, decorrl«lo ma- nlstro da Agricultura aobra a 

'tc-

WB „,h° 
e^PW'ente, {oram li,/„s 0# fy.. techn.cas. velando suas qualidnde! admiravols compareccram a «e»'ao do hontem. emprestimos municlpaeo ^mo fntorMs^vom despeltando f0J d^5S«%''^.ennn, 

°,1 "Usii;1s»'- salldafle da ubertura do oredlto d«rtJuieg officios; ln a discuasfio, fol appro* do orgamoador methodico a escsa- Ao explicate foram a imprimir 8,s ?•?"»' dos morroa do Caetdlo tSwHdade d® emprogados do com da nn 
"as aiUo"' 1-500:000»000'. :am apollces ao por-

io. lido c a it'iprimir o par. /.f.;.,". 
"•..itarmicnto do Sr. Alfra- P^o. o* paroocrea 8 « II deste anno daA\"lva,- Mmmarclo deste ctdado. a Unlao j?"^$?l^SaTonm^ W"or. Juro de C para deapezaa

i.riguiido pda Cominisroo ,1,. ri. Uo. 
«•»'•>• volteado por wso & Com- , Rocordoti.atnda o orador o tra- providouciaiiilo oobro a aborturn de , A!<!m lI° Sr. Franca e Lcite fal- don Emprogados do Commercio torn lin. com a conUnuacjlo da exploraqf?.

"ancuti sobre etueu<la« o •• «e iutracas os ^uatros pro- "ftino do Sr. Bernardo Montciro creditor estraordinarios, resnectl- !?ram «obre c.:-so requeriniento os recobldo numcroBa quantidado dc 03 viajantea tGm promovido vi- if1 
^arapo. no Estouo

00 orjamento " i':.' na ordem orCametrto do Exterior, pro- vamcnte, de C0:180?000 pfra oc- Vieira de ilofa t t'So ear.as e telegrammaa ntto s6 do aaoo r as fentas, para W'coV-tH ^raM&Gd™ mlnerio Te ter o"
Km .... 5-orrento anno. 

""<•*« P«^o „„ pondo que a S. Ex. foaeo oxten- corrcr'no pagameuto dc publico- G«'a. 
"endo w-tc ultimo interrom- dados como 

,^om 
flo eommarcl- tulram uma oonrunlma od o honra, $£$t6ac^^ WmlnS da aco Wdb

0 Sr. Alfredo Klli,, ,-uo ,, *<>» <-<^«Ja, foi lcvaniada o voto de louvor^ cOes feltw m» jornaea que men- P«Io pela torminacilo Ho perlodo do S^asaSSr^ate Mntldo! SS lWc%tdl'¥WtS
L- ria luscripto jmra fnllnr eobre : 

L'"'10, &0<3r(? ®.ubcai<5tfceu uono e -dc -2;29yJ$000 para paga- '-^pedionto, o que motivou mais uma tro osus destaca'so o amistoso tele- ral da Eelgjca'na Kxpoeicko do do ma(lelra > ordenar o rcglatro do
augniento das tariiad ds Vn.-n COMMISSAO I>E FIX A NO AS ? 1 

d cxJinmi^sZlo mn tueuto de conta« provculcutca dc ? adiamcato da dipcue^fio do jjramma do Sr". Adrlano Vas dc Rio do Janeiro; mcrabroa. eehiio- crcciito ^ H00:uo0?000. Utstinadu
M ^iIwah disse quG1 c,lh (I nrp/.:l1|ln*\ A « lou7or. 

Alfredo El- forneclmcutos do uniformes ao po6- {iI1»dido rcquerimcnto. Srvalho. aeslm redluldo: "Estre. raa Anchorena do Paz, BioncU, E. ™ PU^monto das deepens resul.
tc!-o deante dus ! . 

' ,/b u Pr^deucia do ,>v. Alfredo pda maueira digua, elevada soal da portarm do Coijficlho Mu- Na ordem do dia — e M entSo mamento penhorado com o tele- NIoac, NoR-uoira, Marqucza do 6a- tantos do apparoihamcnto dos por-
Palhano 1 

'* ' a° r* i)re4,ontC3 Francifleo nobre com quo dirigiu oc trabalhos aicipal e 03 projectoe, deetn Sub a preeidonoia do Sr Silva fframma quo cssa illustrc dlrectoria lamanca o Suoro do Peroz; Sra. tos 0 do novas medida* a adoptar
« <vi;4Vlw' 

",l woca(lo- • «Toao Lyra, Jo»d Euzobio, Jim- da comm'asflo em relacflo ao oroa- anno: 
" Brandflo 

— 0 Consclho nnnrnvmf mo enderegou coin o scu honroso General SIo Anlcins, Oscar do Car- Para a dOteEa dos portos do pals

nun 
"? pubiicado a* to Cbermout, Bernardo Montciro, meuto extraordiuario, dizendo que 10, com parecer fovoravol Km ii* diecu^ao 0 nroier/n n i apylauso tL sincora proposta quo foi valho Azovedo, Doputado Escobar, « I?5d0» 

eP*dfcmias 
,ac-

: SaMSi: SSeS 
B®S?

josee de nof:i nim »• t,'!, ni»^ , » . 
wUimar . os setfc *ef» M reeoidar que ella <5 dovida eolares e a o do prol'eetjorefi anno hcenca# »em yoncimentoe, pal para a raplda elaboraQuo e ap. compOo-so dos Srs.: c. Pore::, Kurico Schoch. para ai ou empreza

entretanfrt nm V t 
' lr 0 c eo» tiai>alhos fcobre 06 orcmncnto da a fiupenoridade *do espirito do di- cathedratieos dao ivscolas primarins ^nra. tratar de peus InteresAea. ao prova^fi-o do simolcs e Uo sensato ^JaJor Candido Quimaraes, Hen- organTzar. pormisaao. sem mo.

-ebon .in sv m••;l,uu,ratl 'I11'- r,;- '' ,f>cl1;u para o oorrcute auno. Rno t reeidente. do letras; pmticante dfl Dlrectoria Gcral do quanto mimano horario do invorno x!Pot' L®5\mann, Eduardo Nioac, nppolio ou priviloglo. r.em subven.

rdai Ifi »m,o V -° da Vi<l:;10'0 ¦ Machado relatou as voltando a fle rcferir ao &eu pro- n. 25, equi'parando para todoa os l-azenda Municipal, Ariatide* For- Para os emprogados do commercio. csniJIf A^h®rcna« cu?* r/ara Iaw«ar 0 alterar oabos
Si - j.i 

I'ara conhocuueato do Se- ultimas emend ae que fioaram da te?to contra o aeto do Sr. Prcsi- offeiton, & veacimentOA daa inano- trades. nossoa aminos e cornpanhoiros do Palacios Rocha; submarlnoa ligando a cidado do Rio
mk ferf da 

° 
?{.r;lvu 

a a8»n^'.ir a r.,- •' f fi ' anterior, eendo asaiguado <^nte da Cnmara fas uma cxplica- ctoraxi de aiuranos da cscoia profis- Em discussffo com uma emen l?tlu concito 03 briosos socios Azevedo 
Etecobar°S P&e?ar^fi?.? Uorna 

e de Monu--.

an*? m-<x -nLao ad- r^pectivo parecer. clo nosoutido de tornar claro 0 eeu «ion«l Paulo de Froatin, D Gnf- da do Sr, Beaumont • denoff de dessa 
casa^a do reunlrem em torno pi®SSoin 

o Mariucz do Sala-' te?a5SShSJ 
°^SP?^°

I SE'Cna1,!ir'',s Alfredo 
Kllla Occlarando pen^mento. 0 «„ prntcato tem llt.rmina CorWu da Sifra Maria 0 Sr. BpVdFpi, o projecto do 

¦gr-ihS'o 
pSSo1IdlSa"^ m;i>lca- '

¦R Dwd? Porfim, Sua foncWdM *» trabnlhwj orcamon- |o«Io o fnndamento. porquahto Uonsalvco dos Saatoa « Nair Ran- "• 13 de 1022, dlspensando do coil- E na?a J victor?® dos aoua , 
Bm a,?» Sjno»rt««. iu« fo> uos entro o Mlnlatarlo da Guerra «

H 1 nro'uoaito1a(J°}",l=nado <TOe era t ::i 1 I'rai'or. um voto do louvor J;rSS«at0 (ia Cammtt. adiando os Bel, noa quo percebo it fuuccloaaria °.ws,° dL' <l»« 'rata o n. IVdo art. 30 juntos Ideaos. (Aasig.) Adriano S!S?timPnart8 entJ'o SfrtuuRWW Morelra a 0!a. e outroa.
"'edidas n0 .Machado pelamanet- ^aMllWda utna das casa doCan- dc egual catogona do mosmo csta- do d?c- "• lr® do 1821, on actuaes Vaz do earvaliio." SotavTla arHntui IffifhinStM It Para fornaclmento do dlvcrso. arti-

fe*. ?uo. 
Vlu uPontnda« mi cxposi- '"^'"'sculo com que ultiniou Stesso, Ipso facto', attcntou con- Mcoimcnto i>. Mathilda Varclla PraUcantes interinos da Dlrectoria ° Sr- Horado Plcorelll. prwl. i,ict« e KoJhojwk" vIollnlatn: '™B 

ao, 2" °rupo do artilherla do
Br" 

0 do inspector dns Estradas• ee" Pnroi!1?l s01'10 «» ultimas omen- tra a Constituicao porquo c»ta do Uun-cHio; 
Gerai 

de Far.enda quo tivcrem mnic dcnto da mcsma Inetitulgao de «m- :<r-nhorn!> Won Maokora o MarchN u 
11 llur.a,nl'5 ° la aomostro deata

¦K SS-5? S?'?* & t«w>. a quota iam di^. 
hquldando o derradciro orcR- Mtabdeco n«a«*;;«» cum em.'-.quo »• 38, autoriindo o Prcfeito <*« «ei» mcass de exerciclo. 

wagadoa 
resolvcu hojo dealgimr aio, eximlas Blanlatatf; gSnhora ?,v2a®Si,* fUve* 

eaittrpa.
Hi iai do 1 0 0 « A que autorira a 

'/- monl° 
HW dtfflcultava a evolucSo M 'couto podem eor ad'ada®. 0 quo auxlliar com a quantia dc 70*0008 Em 1* dweufsao <> nroiecto nn- "ma,c<»nmllf40' 

l1° <1UJ °'Ib raes- Gact, aoprano dramntloa, o senHd- lr,i ¦„ « !??«? 
" 

r. 
® dlversoa

risao das tarifiw. „ S(. ,!, 
". ' oicamentarln. ISstttva corto quo to- » <lea foi um aeto arWtiCrlo do a coastrucgAo do odiflclo i?Sb 327, de 10°7 r.utorlJnmln ™2nS,rt 

part0- Para ostondcr-so rlta Blolsa. de Sllvelra noprnno r" g&r,„4 
0%tWl» CoralI do In.

mm 1? 9V 
3 ^'"panhia ^ oa membros da commlwao con- Prealdeale d« Camara. sem Wer tcrnhlade doTeodafilTilt tra wbf A^oriacaUommlciil8'^® ,,Pmtn,r!, tSSglfSJSnST^-

iSi JeStinnrCb 
il0M actuaes cjuni •ar:am 

com o ecu geeto tauto a.J4J5 
fSStU' -f ? 

^ mem^B da- tro' todc#j os effeitoa, it adjunta de 1" aentido. a Unlfto onvtou iiojo o co_ prando ballo*" a fantasia^ foram sonte esercicio.sendo cssa3 rccusa.
Bfc: 

' 
f 

° 
^"e'^a Compauhia •; 1 

° 0Veu5Ual 
ilnni?f?^fnnf0 ^ 

redundou u. 3-5, de 1021, asaegurando eI^6e' D- Amellrf Nnne«j de Car- eumto officio a comtnissao patro- do qual foi marcado um intorea- J,R0tlvada3 polo orcamento veta.*®u fando de rcserva. 
(,ucrr'1 revelou uma £aco pola qual 'innUcitamente nutn adiameuto do., D. Iaabci da Cuuha Cordeiro o di- VttI^o» 0 penodo dc tempo de eer- nal: E*mos. Srs. Adriano Va3 de hante "cotillon". do; responder & consulta do Minis.-^era e.*jse 0 atssumnto dn «.w< na0 

ora c°n"0cld0, demonstraudo traoainos do oenado. relto do nomeacao para 0 cario do 7iC0 que rnonciona. carvalho. J. Murtinho Nobre. AbL Para o bailo a fantaaia foram tcr,9 dtt Vlacao. sobre ko. com
analyse quando liver «if» l:ln- dcApreadimonto tal que chegou dp sou protcsto 6 fnior coadjuvanto do ensino. Krn 1* (ilactiseSo o nroioflo nn- K 

A!v°a eT^"1 — A D1" offerecidoo varioa 'premlos, caben- Junaamento no artigo 88. aa lei
materia, logo rmv c, n i! nungnar algumas das aaas pro- refialtar a irregulandade prat.lc.nda Foriuu tambem a imnrimir «nero 7, de 1022 &u4or!*iini?A 5 «!?a' dai Fn 

a.° a,oa E^Pr?sados Jo 0 primeiro, para cs fantasias 10. do »1 do Dezombro de 102'

sr* 
8*3fcw«c 

RtA-sii F&'VS&gip-rt wsaas*»«»« r«f!s»Krs«u-*

fe os,. A, 
i.'A. S. ..f ™,.« 

•- "¦ vst'sssii-aaniz Iw^ar'agJErs Jsrwrsrrf'jastr 

T,a8saf»
Sip tratou de uma publicnclo toitn ,,,in I 

Sodrtf. Irmno« smmezes, on. J « 
j. 

ranciaco Sit renovR cumprimento do doc. nj 2.5-12, de ^arn? verde e dando outran provi- 61111 uItIma sessao eemanal. para, masoullnaa coubo ao artista Ru- do Sl do Desembro do mesmo anno'
fe 

'••'lornnl 
do BniM'i" ! 

1 
?rs- U'laou Machado o Moms So- «su modo do ver «obn» o awmmpto. 7 de Sotembro de 1021, (eaSnara- <««««• 

1 cm commiaaOo. estudarem a pro. blnstein. — o acgulnto: "quo o Govorno pm»
Barrono 

-nacJu por dri;. trabalharam uo relatorio com deelurando que o adiamento do- Cflo dos voncimcntoB (i0 nortclm .1,. nnrmmm |1-oata aprdsontada ftquclla instttul. As dansas correram anlmadla- faaer oporaoOcs do crodlto ou abr'r
, o major apuro o comiictencia. trnballios da Gacnara foram deter- Supurintendencia do sm ™ j! rKtrCllUKA oao do.commercio relo benemerlio. almas. o3 necossarlos credltos parn a en-

life 5? orador Jo a primeira parte do ^ ^r* Sodr6 dis^o que nao minados pc.a ncceasidade da sua Umpeza Publica e Particnlni* Clmn A ii vi? S 
o humanitarlo Br. Adria- campaQao da Estrada de iSirro d»

|> 
artigo na qual s0 definr,, ,,uo "von- P|ccisnva accentuar o ecu apoio fis mudanca, facto quo cm nada pre- do portelro do Escola Normal* d,if V « 

"V? °® ,Srs* Prc£ri" L \.iV 
"u 

, 
rtat v,menlS 

JB. ¦ e* IC"^ tundutnento na

I 
igatawiw' S^-assrx 

.teSHb 
r??- 

iSSS&2ufS A' PauS ce'a

m
fe jtrano disso. a reeolucflo da Sp dc fiear coneicnado na netn do* tra- '? haven«° a.tratar, fo- que onabelece, arrendar a Santna a.. . r5,* cljristovao. apreco. os scus melhorea augurios GRAyA w E BAHAfU art 2J. n. XXXIII. da lei n.

asssAaHrSS ggvgpgj&x

fe- nrr2»}?n o 
^ a' Quwtflo, contra o facto de haver o Sr. Pre- 5q Iq^A ill 

de dar a palavra ao Sr. melhornr mnit «.'c r S i 
Vwn pt0, a ^^eetorla da Uni5o reaol

Bp I??' u 
^create coin o seu Slcleutc da Camara dos Deputadoa. ^ JwJycl fill Branca c Leite, para continuar vimenf^.V VOu ainda 80,ic,tar a W. Ii;xas7 [ V *ATnnii

V 
vo^> dado ha 10 annos. por aeto puramentc arbitrario JCU. <Jia(j"K0 »a ultima aeasilo in- nnwirin o -n«n 

1 opa® em dIfi3 
, S2?«r^Uld,enc,a„ ^ uma commlssGo sx^ LOTERIA FEDERAL

c raoetrar a nnhoreacla do ®^lfldo indefinidamcnte as SesaOce CIQ2 Hflllil , £mP^°, ^°^re ° requerimento j® t « 
c!^or°u a® .coinmuuica- ?S!1iSa,.rrarj ^lar cm BCU nomo. n , lirr?

¦H ^eaado, S. Kx. proecdo -i leitura daquolla Camara. Sou protcsto £• f° Sr. Adoiplio Bergamini, o Sr do 
Interior da Quin-ta com as S w desistiois o local, dia A n iwn » -c«a« ns' 20.40.1.

U:: do deoreto legMativ? de 
U.'e Perfeitameutc 

juatificado porque, LOTERU 
PEDEltAL, o^rnc-cfio 1'rosideuto commumt-ou .achur-ac rilaa ^ 

llida 
caau ^,!l ?n^MC<!r4 

roa" ^mK3^i<TlL -J? pkmlid6f*«?A.rt?l82 
® «•<*»• I

Bf f*?"0. ^i000- 
"MKlificaado 0 dr- ¦•¦V <**? a.Kamento, todo o Uforco S2,9"# "n°„e< 

l£f0 Coneclho o Sr. Ed- - 
A«m do DJrcctor do Inrtro- oapora-, 

° 36Ja c°nc?dlda. como ?00?000«00 
SS 

'™

fei' 
' 

-1 »• 
100i'- r "I'torizaiiuo '°"o I'chl wmmlssito para adiantar toda a partV. Xaztimh i- Sis?' H.m?^lrj'^e!dor dn Cal Dt' is-r^^- , 

i'rostigiaii.Jo a proposia do Si-. „ , 
100:000?°00. S<j:obo?coo. 

'..'!
doierno a f.i-mar coatrato para "rfiamcnta ficon cm nura pcrda, OUVIDOIt 04 (C. ill 015 T':sboa e reda- i S- t - ., Adriano Vnz da Carvalho, Dlro- Para collogio 8 para 

'"iOOO?ODO 
c L'OiOOOSdOO uos treVsor

Kf. * construc?a0 do uou> Arsenal dn • 
->lf;cdo Ellis acoontua _ . 

' l>iario do Noticias" dessa a'-.j-mtn ao 2' «lnsae Nocmia Unlao esta dlriglndo aoa Jardim, em cromo allemio ama- rl' ?s ^ r>'terla Federal para sabHSgJ;,.. Marinlia e declarnndo comoct,.ft,. 1U0 0 commipeSo nao tinha compe- .. capital, (]uc dreojava pessonimente "® -! f 0, rara a 0' cacola mixta munlcipaes uma be.-n argu rello: Jo-io. rcairzauos ,-.o cab!\ado 24 >
¦n o Minifiterio do Marin),, fencl< para intervh- Ua econotnia ^alloneln do Banco Frances "«radcoer, cm nomo dn refeida Ca- d.°'.°.: as adjuntaa dc o* ciassc: a ^lmSi.ij55tSmtagl0' P!el'cand6 do n. 17 a °0 a twin ™®5a"«Lra 

2li<30 corrento. to-
¦p 

roIher o local para s" do r, ,- int-ma da outra do Con- P"? 
o Braall o Jub da D- Vara maw, a.s hamenascno prcstadna Adateina Coeta Mattes, para a 2* a noite S m ,Uma 

!lora tambem do n 27 , w vendidoa: o primeiro em SBc

B-. a 
"ate^SStV abl swwo: 

PP«|B M palavw, nrofe- P«}jw>«»« S«cadnra C™ «"^a do 0"; I?nc2 (jakon Mndd- « to Swfc4?. 
ab "Si de 

n III an  £*$ S c^^r1™ f
^ 

Hccordando w debates havidos p?10, 
Se»°^ Mouia Sodrf pe?o @^do difMin^rG^s 5^ 

®,^^ho. E para intro- a W; mixta do 0-: Guio- to ^253®.^'% 
°J2SS° '  65800 C«^W» ^t?M°&teton,quel!a <SpoM, S. El. mais uma n.'da 

acta Innto njnls qunu- Ira a massa dcata ralloncin man 
"o reemto case vercador lisl,o- ™r Cirnc .Maia, para a 0" mixta elmontos conimerclaea do Ri0 da Pelo Correlo mnt<! isnnn ®> (C Glor,

g>; 
TCI B0 dcclnrn adversary da ,¦// ' 

todos f''l> t^mnnhns dc que dando-o Inclulr porSm. como ere* nt"®, 
' ??"eou umf commteio do 'io 2 ! a eohstltuta <Ve r.djunta de f.S,'!"?• q"° «>nda adoptam o ae nar 

0111 '

pi, 
Btrnccilo jo porto militar fi, emin'u -re!n0,u Dos trabalhos da dor eh rocraplmrlo pela iittportan. wmposta dos Srs. Ma- * clause, Mcrtha d'.VImclda Ua- S? 

' 
,1,,Svar,°- 

exhaiutlvo. projudf -1UAJ/riVA Doa conceltuado#
Bm. i>*bk do IIio de Janeiro S Mmmi^ao 

ato «mcnto a motor c,a "cdl'la- AdolnlW' M?"-ttd Mac^<» «i ^ 1^-ra a 3' teiaina do 3«. cmpri-ados 
"°S patr0es «>mo aoi PEDIDOS todustrtaea 

deata praw S?a? B«n
em abono da Kua oninifi« « d ™ Sa.^0Sia e0™°, a 

'mnior 
liberdadc Adoiplio Bcrsamini. Transfcrindo: cmpregados. ftmujOB A 

^5? 
AIv5?,ft c- reoobomos hootro.

tos aimirantes exaradn« ot ?L' 
ncc'!2 por f)nrtc (l0tl Srs- rcla" r/cn notAnnu Jj„4; 

Edinuado de Oliveira, re- A3 profe«;oras cn tbed rati cas • I 
PVPRI IA PHOTA P <lo1tans:c, 

" AdaUiva"
rios, parecerea e ««tnd«t »ir-- 

'°J r°'S 
,u"° V 

t"zend?. Pa» 0 seu CAFE GLOBO" mnnL L n i 
P 9 VWra Candida LaJeira, para a C; T ttVthLIA, 

COSTA & C. teigi? do ni«mS ^a ^bov°sa 
lr'an*

Couunuandoactraordinariaalta S^nt^Td^^^ fe 1 
0SS^ VJTRfUS RUA LARGA N, 127

™ 
GUAR ANIL

Oeral dc Sonde Publica. pelo do- ^imonia por parte doe relatore«, fa- 1I3* rua «eumbro. 113* niJestacOetf de eympathia pres. rami!ho r<Jlho' 
0*ill,I1^'']>;lLeon^r nho. da revista mewaf'ui^tra"*nuinV^uaran^'kotmbas* de «e-

mk 
bro. por motive de epidemia da fe. tod6a juV aenflo . (C 61550 

***»« 
^"ellca aviadorcs «P£S?. ^ir^Lho 

™ ho, para a 1U- mUta lift M H Tf PolU" quo. Dar"° *?*?*'• *>**

P; 
bre "!«• peio meno« ao rc«peito da X«,;So. 

®l?ou dedarando que muito hon- AUflAMl iZCT°'io ?««»• *•« 
mni "rl.da , «pCV.Pfw ^nlr n ?Glhico prewee 

Para Pre-

Wk;l o Sr. Alfredo BIl-'s 
!?r' Franc^jo S« pejlu one -„HONITOk MEROANTHi^— He- ^ M MBiilmHi (c j J|[.<j io f \?! !• n ;'U ^ 

18 materia. , A' vnida cm totla bflft ptiarma-
¦K que o project.-, vitltnsi. i 

reqnercq iicasse conei.infldo tambem na acta . ° numero do 24 do corrcn. ConfMlho lhc pcrmittisso fleompa- v : A.nc.ica OorrSa de Azc- MntnV/,ar>+ to-™ .rf£L j* Vm, *>c"° deatntio do 51? deeta capital e interior do
j§; ,J0 DarP, 

t.ominis- o r-' U protest! c-oniva a intromk^no nino® JeinijS,ar 0 deil!c;ldo a fl. "hal-a na vieita que dentro cm nou- t™0,,parn a ' Inisfa do 22 S lda_ i'lOVimailto do vapores do Sr. Quirino 5'as;I ~ Dn. RAUL LEITE &
«f K Vc parecer, visto dc senadorea da commiw3oT P 3'^-h . 

MonoIr,:a- "mmerclo e In. con minute ia 
^faj-er 

no®C 1!na !'ereirn dos Santos, pnra a 13- Bntrarato M a mini inmS,.eiMu 
tPlto coniem Sfi ~ "• Gonealves Dias

Wfc 
"fa 

?"?«* 1 aani?' nar^"0»"« ineraa da ci. ' ^P«h qufjl 1 s'v ^ S'. e Carlota V^ccMo. ^^^»rdia.rU^ 
«,J d, 

lc «««

rira 
orcaajeato «a Jus- j mar#doa Oepulndos. feik occasiSo c-stivewem -:r- de lienezes, para a o« mixta do 7". e„<*?&"¦¦ Ingles 

"pfniili Pnu'" ""KoiiToh-iiemo 
d. Vi K,„ „

BS n'<!r Trir, ,, , - ' 0 s.r- Iriacti JIacbndo asrfldct-cu annr. n "!anadofi polos ceua represcntantes adjunta de daw Bmiiin teoollo" ffl»«rl«an0 "lion- -roia". da rjd«cc5o; "Chronica" 'da 0 
US0 DAS C0NDEC0R4-

Olio a kr aif' ¥acv?r° 
s.,'-lcit0il i J* palnvnw «IOgioMa do Mr. A'- <i Uuf^ gd .^Sffl|J|5 «P"«es <1° Brasil « do Por- ran'l'r I'ereira Kraeil, para a r,» o naelonal "Sum,rrg? % 

******* "OHjoj... liadco olto," a, r*rr p mrnuuic wi¦P £? _ . -^'frcdo Ellig limitasic I 'redo ElHi dizendo que, relatando W,I,*W 
11 - »»MWC escola mixta do 0' :-M «djuntES Aroia e tWlaf 

C ' °8 Ponta Ua Victor Jnltano; Por mna. l«,Hm«i 
VOfcb 

E M£DALHAS NA
K 

r®^.ue™De:jt'' «03 projo,is I emendns novas do on«aicnto dn Ooclaro quo tenho sentldo OaSrs. Adolpho Beran-ni,! 3* 
Hp^Beorgina Teixeira Mar. n O Paquete "ittpoan" 

troui.o MARINHA
W, 

» ao 18. que a'sosura «M ea:pre. "ucrra, nada mils fez que pro- o«w o u»o dfl franca e Uite .a^arnr, I JS.-V ttai, para a 2« mista do 2*; Celina P<S^? 
"'taflna- 

A reboql™. 
® ° 

1? Hernwto Ltaa; -Dotore,". MAlUnllA

m> 
: 

^"vanta^IS 
d° Vi™ d° I'orto ! ,C?"r 

5 foa"3D» do<5 nSo"^",Marnoto"" 
*? 

aR«"<ecendo?lh^ as expr^ <"? Mendonca Fnrtado. para a 3' 'ltSglbt\ p^a 
vSg°"s: nadonal Iti.' Sj.™ .-jS'ftlg do^d" n-AJlra 1de 

fac!I!tar ° ">p!«o anda.
B>/-- . -C f *OMm, caaa p 

«mimiS63o. oado Municipal. TorreSo n 2« captivante amizade, retirando ^'^ a do 22"; Edith SurlgiK; Uz6- es.'i i.u,: i.-frk-a -^-fn raar ®»Tar«; "P«r«ii!»" ["onto doa requeriment03 para a
I .re0jMS a -«er assiprnado novo coiltrn- Hstando, pom. tewrfnada a vr Sentoc. 

v 
Tc S5768 «• «a» "gnida, o Sr. Edmundo do '7a' "ara 4 do 0*. Para lkm>fcl' o SSc-Sa -m, ^r'°" r'^- n PeSirL'o". «aet« at ian«amento 

das rearectivaa a'oUa.
fe.- to>.porquanto oa outroe dous nroj, - ;ra doa trabalhoa ori;anv • •"*- Ohveira, oin corapanhia das -Irv P-spcnsando: j#W*. pera ilanios e'porios^nl &"o de SfaaJoiici: :;ntirUrio: Sd|«« * Mrmlttldo o uso

p:v 
eto. mandflm confar temp, do s«r- i tar;,ra- S. Ex.. d'.z que quer «ab- PERDinfiS FM AITH MAD S«»a BrandJo, P& D^tra A «ub>tituta de adjunta Nair teS^"los- u 

' 
• E'rs 

J? 
m«: Aeaieal. a." g" 7 ?«C?»lhai, if"

K:-' "W d1# fnnecionario# da Ceniral do I mc er fi eonsideracSo dos «eus rfirvUIUUi till ALTO MAR rio de Jlello, para em nome do Pot Torreo do Araujo s-ieco «p3im c" faporcs: j 
0,.;!" Bi«m k j^veri to' Ah..rv-., V 72 o

rum?t0 
dc one » c»«"- 

1 lLtr?b?Jborr 
T0t0 1 bu!ca «»ta eom trtpu- ^,Mfun^pal entre^ Si- St^olS^"S^i|fe^ de >> - « lntt^S?5m*52S?^

ten pleno confeecinrento. I, !° Cbfrmon> £?, 0°e.!'a,mais do 3 dias gar. ®"dant&5 
Sacndurn Cabrai e Gai:o i!.,!1' Rr"5rio Santn FC-'n- '*• *ut» d* lUodeira 

' 
dt KUoMii s$™en,e 

autlrlzacSo para aer trans.
Hfet °-Sr' Alfredo Ellis roltfro i trl- ppe 

fcl"P,dt-, 
A? Primeiro ron. gem destino. c-ntro Santos e ? i !i 

° autojrapho cm porcn- COOUEI I ICH FV ««»Y*.ubon d® Buenoa AlrM B«latti«ca; MVinoiii ! ™P .em 
'"u" n«ontamentog o do.

ife • ion fl e. depois de p-t refcrir no Sr 
° ja, coa'Pct"nr!n c liicido espirito ™<-* ««5jW- detjraram hontem. pe. minho da reooiucao do mcamoOon- ^ 

1 C 51 SS' 
n:,i 

"donal "CabedeUo", i""ct«c5o Ch-i.ts 4. j£" GrVm?o ^en,° 
ou diploma que Ihe con-

mmt^S^L-nhit- 
-"is&a'sssrs 

3.«!fcA«SiW 
.-«$ asaysar--• * Antiferinus «wwf,sSsl5j? 

a-iwaawrrass
liftjsfflaaWU•» 3*» — ««.. _*a^Jaawi» """ 

-r.^3  
a»?.saasRs,rtsfS

¦¦K. ' 
"Dd0 eaUo » Pa'tam ao'sT:' 

C'3 DE FAR,i' ^ 8. 3o>iTzi7 . a ^"<>"o doram^nto''^ dTpfo^a! I

o—^. .. ..

! porqu:, loiío na estrophc seuulntc, nSo encon-
I trando n mesma facilidade, deturpa o Jdca do

original e deis» dous versos «cm rimas:

h) Íuj a eiirephe de G. Dias:

" 
Ji vi cruas brigas

De t ri bus irai ira 5
E as duras fadigas
Da gn^rra provei j
Nai ondas inendaces
Senti pelas faces
Os silvos (ugaces
Dos ventos que amei."

Eis afora a traducção:

MYo vi critda lucha
De tribu cjtemiga
V dura fatia a »
De guerra prove;
liu ondas lalaeea ' I
Senti por ei rostro
hos sjlbos fugaces
Del viento que omé. *

_ Ha ahi dous defeitos capitães: a) lucha
nao rima com cnentiga c falida, nc:n rostio com
falaces o fugaccs, quebrando-sc assim a ryme-
tna que o Autor respeitou na esfrdphc ante-
cedente; b) os dous primeiros versos {Yovi etc.)
niio correspondem pos do original, com a ag-
gravaate Üc que. si a tribu 6 uma só, não se ;chega^ a saber com quem travou a lueta.

Na .estrophe seguinte voltam n rimar os 
'

três primeiros versos, ma3 o quinto rima só- .
mente com o sexto, deixando a sciimo sem
consoante. I

í

i) A ejtrophe immediita eemeça por estes 
'

sia, basta citar tini verso da primeira quadra
—• "filha da China ou do Indoslão" — que
passou asBÍm para o castelhano: "de origen
chinesco y austral

Do exposto se colhe que deve liaver cen-
tenas de defeitos na obra do illustre sr Halli-
vian. Desde, porem, que é elle proprio o pri-
meiro a declarar que a fôrma das suas tra-
ducçOes nSo tem caracter definitivo, espero po-
der admirai-as ainda, de futuro, quando as vir
escorreitas e depuradas de algumas das muita**
imperfeições que por enquanto as despri-
moram.

Pelo grande esforço empregado, pelo exi-
to cm parte conseguido, bem como pela gen-
tiíeza da intenção, aqui ihf deixo as expressões
e 03 protestos da minha mais viva synipathia.

A ediçJo, primorosa, é da conheciJa livra-
na Castilho.

que assombr.air. das maltas n tmmcnsa
Io) foi empregado por Oo^álvca I3ias 110

cl.1i.Mc0 e primitivo de sombrear ou co-
• loinbra, e ni;o no vulgar de prodtteir
» ou causar assombro.
ruve, pois, duplo equivoco dc interpreta-
traduetor.

mbrear (tornar sombrio) njo pode ser
;Io por assombrart mus sim por ensom-

tendo nada rc
tuitos do Aui
'ifficuldádes

xicilima taret.
Jògrou talvez

b) Os versos "aos duros guerreiros sujei•
toi 11a par." foi traduzido por este "Al duro
guerrero sujetas en pae." Ahi "al duro" c"eu 

paç" í que sito realmente duros. Aceresce
que a idiía nSo foi, também abi, apprehendtda
pelo traduetor.

d) "Atln

infringente d;
telhana.

ue el fest\n ' £ verso duro e
ooas regras do prosodia ca:-

" E os campos tilado*
E os arcos quebrados,
K os plagas, coitados,
Já sem maracás."

ie, porem, a» traduc^üo i

M_y campos talado»
y arcos destrozados

V # kombres derrotados
Yá sin maracás. "

De tr.bu pujr.nte
Que ahora anda erra
Poj ha do inconstante,
1 uerreros, aaci;
•Soy bravo, soy fuerti
•Soy hijo dei norte,
•'canto dc muerte,
Uucrreros, oid. "

tribu pujar.te
agora anda err

fado inconstante,
reiros, nasci;
bravo, sou forte.
Hmo do norte,
canto de morte

rc:ros, ouvi.

CONGSiESS
**—(tíC.IUUWc,-

SENADO

KfACIOWAi,

DSSTRICTO 
FEDERAL

OAX.ÇADOS NSO E' DE
GRAÇA MA» E' BA TATO

. i/i " • -- '"«"iiitt iiiim. porsido osto expedido em virtude
a^-0M- n. XXXIII. da lei

do 5 de Janeiro d* 10..... do 5 do Janeiro d® 195)
. vlffoneia cessou com o exerci

Sapatos para collogio 0 para
jardim, em cromo allemio ama-
rollo:
do n. 17 a 20,  45000
do n. 27 a 32,  5S000
<le n. 33 a 40,  63GU0

Polo Correio mp.is 15000 om
par.

PEDIDOS A

LEVEGLIA, COSTA & C

RUA LARGA N, 127

guaranil

0 USO DAS CONDECORA

ÇÕES E MEDALHAS NA

MARINHA

Afim de facilitar o rnpido anda.
monto do« requerimentos pnra o
lançamento das respectivas notas-nem a qual nfio í permittido o Ufo
i condecorações ou medalhas (or-
dem do dia n. 40 de 1922  lettra
K_ deverá te observar o seguinte:
.8) — o Interessado devuc»e requerer
!?e autirl2acSo para ser trans^

scripto cm seus assentamentos o do-
cumento ou diploma que lhe con-cedeu a condecoração ou medalha;

b) — o commandante do navio,
oorpo ou estabelecimento sob cujas
ordens o requerente servir, devo no



JORNAL DO BRASIL

SSPÇP^ÇW»^
¦*'¦;•,- V:-

TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922

Ainda o caso das cartas
SensDcinnaes declaraçòs de Dacintho Euimarães

•Hy..

O O NOTAS SOCIAES O

(CONTINUAÇÃO 1),V PAGINA 7)
— fazer o trabalho quo deau-
Jayain b melhor que ou pu-
,losso — acquleScl a essa-) for-
luiilltludes, roallzando-so tudo
isso om a noite du 24 tio me;:
Pa p., sondo testemunhas da
declaração o notável jurlscun-
Hulto Dr. Paulo de Lacerda o
«.. tiibirlllão lloiiuetto. Nesse
acto, u talxjlllào Ròqúettè ue-
xou-se a servir tle testemunhai
dizendo quo lho haviam convi-
dado para usslstír uma prova
graphica. Depois do multa in-
Kistciieia da parte Uo Dr. Raul
Faria, eu copiei um pequeno
trecho de um uutographo Ue
Bernardes, que me havia Bldo
entregue pura estudo, diante
du trabelllüo, Roquotte, com.
promottendo-se esses dous dis-
tiuctos cavalheiros a guardar
o mais absoluto sigillo sobro o
«.•aso, não lhes sondo dito quo
eu itt fazer osse trabalho pela
importância de 700:000.$, dei-
xantlo eu para lhos oommiini-
car isso quando fica..se prom-
pto u trabalho tr me fossem
.'OStltutdas a declaração e a
acla. Depois de tudo folio o
tabelliãò Roquette foz um au-
togrnpho o pediu ao Dr.' Raul
Faria para mo pedir que o ru-
produzisse, o quir promoill pa-
ra quando tivesse tempo. A
acta referida foi lavrada polo
Dr. Halo Monteiro do Barros,
que so achava presente.

Foi estabelecido que eu fi-
caria com uma copia, mas, co-
mo Já era muito tardo u torna- i
va-so fatigautu para as toste-
inunhas, satisfiz-mo ficar essa |
acta e declaração depositadas i
em mão de Cosur .Magalhães, |
tambem presente, que as guar. j
liaria e não as daria ii publici- ,
«lado, para mo serem entregues i
opportunamente.

Esses factos foram prosou-
ciados pelas duas testemunhas, |
para cuja honestidade-o intui- |
reza de caracter eu appello a j
ihem da verdade.

Findo esse ceremonial, sa-
hirain o Dr. Raul Faria e as
¦luas testemunhas, ficando em
minha companhia, na casa
linde estávamos, íi rua Vlscon-
ilo de S. Vicente n. 39, casa i, j
o Dr. Caio Monteiro de Barros ;
e César Magalhães; dahl a
menos de meia hora voltou o
Dr. Raul Faria em companhia
do Coronel Calmou, antigo po-
litieo no Espirito Santo, que
me foi apresentado nessa oc-
casião, e que era portador do
um embrulho contendo a quan-
tia de 500:000?, quasi toda
um cédulas de 500$, em maços
dé 100:000$()00, contendo ca-
<ia maço dez pacolinho. tle dez
contos do réis.

Recebi essa primeira pres-
tação pelo méu trabalho calll-
grãphico, e fiz entrega da de-
Claráçâo e da acta ao Dr. Ce.
«ar Magalhães, diante du Dr.
Calo Monteiro de Barros e do
Dr. Raul Faria.

Em seguida, fui para a re-
sldeucia tio Dr. César Maga-
lhães, á rua Benjamln Con-
s.ant n. 4S, onde fui dar inicio
ao trabalho. Acompanharam.
me atai essa casa o Dr. César
Magalhães e o Coronel Cal-
mou, tendo este pernoitado
num quarto contíguo ao meu.
Ahi, quando ficamos sós, Ce-
sar Magalhães pediu-me a sua
cüur.nissão, dizendo poder dar-
lh'a tutla, porque elle tinha sé-
rios compromissos a sol ver e
que não mo faria falta, porque
au nâo entraria em negócios
Jil, e dentro de ura mez, mais
ou monos, receberia ,-t ultima
prestação, ao que accedl por
r.char razoável, enlregando-lhe
n importância do 200:000$00l),
isto •_, a commissao combt-
nada.

A pedido tle Raul Faria não'depositei 
o dinheiro no dia im-

mediato, no banco, nem oiu
meu nome, o quo fiz em mais
da um estabelecimento banca-
rio, em nome de pessoa da mi-
nha Inteira confiança, e par-
colladamenle, como poderei
Provar se fôr necessário.

No The London nud River
Plate Bank Limited, em cader-
neta aberta no dia 2!) do Maio:

*9|5
Í0I5
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DIPLOHA01A

A bordo do paquete initlíz *Vau-
ban". entrado hontem de Buenos
Aires a ef.alas. chegou a esta ca.
pitai o Sr. Dr. Rafael A. Arlzaga.
Irlnvlado Extraordinário e Mlnlatro
I-lenlpotenclarlo do Equador Junto
<iü governo brasileiro.

6. Kx., que oeeupa p..'al,.iio de'.•¦ ...,-;,,. em seu paiz. exerceu em
1910 o 1911 a» funcçOe» du Minla-
li-o ein Washington, de onde re.
Kreeaou para entregar-se a, activl.
dado política.

Foi Dt-putado. Stnador. Miní_cr-u
« em líití candidato &. prafídeaçlft
da Hepubllca. Lendo «Ido derrotado
pur poucos mllbarfw dc v*>toa.

fi^. 35 yíinoa o.(») o ISquador n.lo
tinha rcpreinntaijSo diplomática no
Brasil, ma» o Kr. Dr. I-afuei A..
ÃrUa^a vem agora restabelecer u
iej.a«;5.o. tra.cndo pnra iseo as ne.
cesaarias instruccões do síh . g:o-
vorno,

«luntaniente com S. Ex. cheta.
ram o Brs". Cozar CTiinbwga Gau,
íoteha e Tlioma« Véjfa CJautotena,"lecreíarios do legaça«j.

A liordo B. Ex. foi recebido poi
utn representante do Ministério uas
Ht-iaç&ejj K-íteríorcí;.
KEUNÍÕES

,)..- ísseâo orai*
Medicina enana. a Sociedad

Cirurgia.
A. Conimissúo do Congressos

da Exposição do Centenário, a.-omn-,ÍKP.a<j Ortrat.iüUdora do 3»
Congresso «Nacional de Agricultura
o ;i Sociedade dc- Medicina Veteri-
narla ri£HJniY,««~h#o còujuntamente
aniaiihft. &*, :.; hoi-au. no edificio
da Soclcdiid.. Xntíamil de Agrlcul-
tura. a rua f-rripoiro de. Marco ri.
1£> para tratar- tié assumutos n'Jí-..¦*-,*£ dl-vcin rospí*ítn,-¦-¦—•¦ //a h hpTsa r/-aii2ou,st !,üti-
tem mnis uma rpunilo da Tertúlia
acrrdetnkra. nocfedadar UtíerÓ-íClêp
tlfica. n.t sSde do Centro Pernaml
bueano a. i-ua líodrirw su-.a M.

i aliaram sobre as personalidadesUUerarias dos Srs. Afrualo Pelxo-'o- Xavier- Manmea. A. Austro.
g-aüi. c íoâo lí«--li-u. i-eipeirllva-nier.te. uh irradi-rr.icui Illydlo Cor-

;' DjonlsJu i-Oai-,r.H. Honu-u Le&oo JoÊo Kc.iTifnties.
bESSOSS

lo pubiíi "níBi dis «lc-
i.urií.s,
Umit.

ríiúlàO! peiu. l_i--l-ib
livro íoi publicado

a i; nüo jserit potíro li v<
irna sííig*_iiae'-&eift»í íütvr
í-rnyjm cía Academia.
Í^JrapsrtícerSo & set^o

\ luütrucvúo PubHí-*a i

» iciiu.ru uí»
£>_¦ de Olivetti.
tiuntfis «i-rãíj
da Arademia.
odjr;f):o it-stri-

siiáít. o que
i_.*.*-iJi-a a iío-

phb Miranda Pinto. Vai- Fwriltjú
Cario» Va» Pinto. Manoal.tmtjm
dos da Hooha. Ricardo M»f*»f|fj**àí
camillo Penoa. JSvarlito' Al»tj- .<•'
Uma e Bra! Vlctor Nl-I»,'MMttfc.ü
dano Alv<«. Piorando Coata, «•*•!?
horto Mendea e íamllla; Jo»o F«r_,
raz. liUlr Caplutrauo da Tolaoo •
tira.; Antônio F. da AMUmPíl*.*;.'
J. cautro. Pelo «egundo nocturna*;
on Srn.; SebaetISo tiocha. Joi*.
Maria Alve». Antônio lopm «O-
brhiho. Joaettl Ciotlolla • —»",'*.
Auionlu (llordano. Aroldo OalWt.
;., do Frelloa. Ceslmo de AUncaf.
Arnaldo Cruz. José Machado. Ba-»
aedlcto Vieira. João Vieira. Octa.
vio Naaclmer.t,.. Ciuudlo de Moun. .
c- familia; AbrahUo Maluf. Naglti
S'ac!r. Jorgo Couto, e A. t>. fu- '
cio» «r pelo comboio ío luxo oa Bru.
V.lreúu Dias Carneiro. Eduardo.
Kur/.weg. Carlos de j.S-.umP6lo «,
família, .lotif. l-.de Medeiros. J."R'.
liulil o Sra.; Alberto Cadena. Dr. .
Hliiucira Campo». Henrique Pesalnt.
Carlos Souto Maior. Hr. ItobErto
Sfmoiif-cn. Bruno .fTAo. Sra.
!''runcisco «tn Barros i«'ilffi. Joa* .
Uu!}.- Culaco o Jullo Weii.

MASCIMENIOB

Aeiia-se cro festa-, deade domin..
ko ultimo, o !ar do nosso collega
• lc imprensa fir. Floriano ds Lemos.
com o nascimento do um interee.
t-ante menino que sc- irhamari lr!o-
riano Eduardo.

EAPTISADOS

Realizou-se domingo na Egroja, .
do S. Coração, no Meyer. o ba-
ptienio das iiiteressantes filliir.lrae do.
•-.r. Cvpriano Vo:í;u negociaiue des-
ta pruca. ir D. Hcrciila Veiga. .
Waldyr e Widy.

I-'oram padrinhos, o ü:rurgifto«
dentista Capitüo Henrique Mores •':
senhora o o Sr. Manuel Josí Ki- S
beiro a c-poi-a.

Koi levada a pia liaptlsinul '
-r.bb.-.do ultimo, a Innocente t,u«:y.,':
filhliiha do Sr .Argemiro Macedo
c de Ij. Ducüla Macedo.

Serviram do padrinhos os Srs..,',
--avíd. Paes l_rttme. coniniaiidantei V;:
.la liscola dc «1«v!acilo Naval, c sua-S
r'.!',m Sta. Maria da Penha Pae* ;

. Apôs o bapt:i=ado 'ol servido o

.-.-mar. sendo o casai brindado por
.todos os iiresentes havendo em se- =
ííJida. baile que se prolongou at*
alta madrugada. .

CONTRATO DE CASAMENTO

Ur. -HoüOify Mi*
J!í*ní?m i-liega-ioi
lado peto Sr. Pr.
o Dr. Síeixera i
s« á obra q^i jk
grari.le- |H)eU.

I>Üò ba','«5avlii
.imiua fv e.ntradu.

Ppr ugshü íeíí

SiJUSl-üoBB

údeai
ispõin

O atudemíeo Sr. liufiu filiva, Re.
bello, filho do conceituado nesocí*
auto desta praça Sr. Basilio Re_
bello. contratou nupeias coin a se-
nhorila Virado Freitas flomos. d»

«s Ministro dlstlncta íaniiüa Ua ilha da Madei.
ir, Ursgeav, i «-¦ Portugal.
*ua -.«nhorc. | O cnlac_ ^orl etn Licwa, depois
Capitai, £au" i dc an-anbá. por-proéuraçfi.0 p.i£sada.
da A-ídc-ais. 1 ao Sr. Ht-nriquo-, Xavier, amigo dc

rei- rindo-
dosjío

> noivo.

i SOIVADOS
Com

s-os ' ^o:-

cenhorati- S>iv«a da S!!.
ilha da viuva «>. Jdallna da

''üntra;«ju casamento o ' Sr- ;
.Martini* domes.
rentll st-nnorlta «Vnn.ttt i i_-ie!-
Greve, filha, do Kr. Kru.sló
. cobrador da Prefeitura Mu.

osts, dc. casaaicnlo tratado
anto»t-'**.'.i:Í.Mro IXaiíl d'

ladepí

..CIAS

17 ho-
«nme_
:. cional ila i*;

b tabi-ade...
r. *,.«vàro;>'Winhórlla.s

Reproducção da conta coreente da caderneta, aberta no City Bank, por Jacintho Guimarães, em nome de pessoa de sua confiança eforam i\.gistradas varias quantias, no total de 130:000$000

horas
urjrfa
Munlt

onde

clarara que era para exhibir
particuiai-meute a varias pes-
soas, no intento do evitar uma
"conflagração nacional".

Quanto uo.-. trabalhos gra-
phologicos, tenho a dizer: Os
trabalhos graphleoH quo exe-
cutei para Raul Faria, inter-
ntediario do João Luiz Alvo.-.,
são trabalhos de imitação, não
podendo absolutamente resis-
tir a uma perícia consulencio-
sa. As cartas são imitadas das
do Bernardes, a mão livre,
mas so póde verificar que não
passam de um desenho a pen-
nn, para poder manter a sua

•j£f-~¦"""" 'v '¦*¦¦ '.-'v''--«ç."«**: ¦¦-*•. -.-..-.•-..•¦-: ¦ -*. ..... --"t-v.:-.*.-.
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,, •' .. ss ss.:-..,.;: .ss.ss.,-:.
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j 1 le National Ot

do detido já apontar o "R."

maiuseulb da firma do Maro-
chal Hermes: na palavra Ro-
driguès a perna descendente
em que termina easa letra sem
a firmeza que dá a escripta o
talho natural, pode.se notar,
mosmo il vista desarmada, o
tremulo natural no desenho;
e como esta, multas outras, co.
mo tambem ua carta do Dr.
«Xilo Peçanhu.

Quanto ao confronto que es-
labeleceu a Imprensa lihaniata
das cartas imitadas com os au-
lographos, devido ao trabalho
de gravura — zincograpliia —

S^^i^^".;*™^*".!

*

F.BailiflwM
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CONTA CORRENTE

em uma eltuaçâo, emfim, eupaz
de o levar a todos os (tetos.

Depois de ter eu sabido de
Nictheroy, Oidemar commusii-
cou-me a resolução em que c-s.
lava de vir para o Rio, dí«s_
no quo desse, uiaxim-á qnuudo,
Jâ eatava em relações com o Dr.
Casar Magalhães, quo tudo lhe
guruutia aqui, inclusive meios
para ir p«s«_ut' algum tempo ua
Europa.

Aqui chegado, i'u_ visital-o
em ca-sa de «ua sogra, oadu lhe
disse, ante varia-; pessoas, quo
estava íazeudo uni trabalho
gra.phico para o Sr. Raul Faria,
intermediário do «Sr. João Luiz
Alves. Voltei ã referida casa
para vlsítal-o e na véspera de
eua (partida para a Europa, ;'t
noite, no IDunice Hotal, onde
ello ee achava e no dia em que
viajou, eu o acompanhai ató o
cáes, só depois vindo a saber

quo elle 'fixem declarações e

tão praticando e recuem se
ainda ó tompo. Quanto ao dl-
nheiro quo recebi para ,paga-
msnto da primeira prestação do
mou trabalho, não me queimam
as mãos porque trabalhei ho.
cestamente para ganhal-o, pae-
sando muitas noites em claro,
em um trabalho exaustivo, fal.
tando unicamente dar o ultimo
trabalho, que ô graphar com a
letra de Berilardes um trecho
de uma noticia do jornal, o
que, entretanto, póde ficar
substituído por um trabalho
extraordinário que fiz, Isto é,
uma carta com os dizeres da
dita insultuosa de Bernardes,
com a Imitação da letra do
Almirante .Silvado, nâo o ten.
do,.entretanto, feito (segundo
a cópia quo me foi dada, por-
César de Magalhães, e feita de
parceria com qualquer fuão da"fluzeta de Noticias", mas, nio.
(ia assim estou prompto a com-

"habeas

escrevera cartas, naturalmente! Pletar o trabalho destinado

'OE
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premido pelas oirçu-mstotiiclas.
R' verdado ter sido offereci-

do pelo Dr. César -Ua-galhães,
representando Raul Faria, um
(ilmoi.ro no Eunice Hotel, re-goán
a champognè, na véspera da
partid-i, não tendo eu aüsistido
ao mesmo.

Sei que Lacerda deixou va.
rins folhas de papel om branco
com a sua assignatura, como
ee-i tambem que n conta do Eu-
nico Hotol foi quiatupl-Cíitlu
para o pagador das tropas sa.

ultima prestação, isto &, os
ÜUO:000$000, para ser divi-
dido pelos inválidos a jul-
gamento do "Jornal -do Brasil",
ficando os .politicos maneiros
eom a-deolaração e a acta, comu
o mais soletiicie atteshádo de su<i
nunca dei-nitíalidu imbecilidade
e liodlondès.

Declaro em [empo ua.í me
recusei terrainantemente a fa-
zer um officio imitando a lo-
tra do Almirante .Silvado, pe-
ilindo a sua reforma ao MI-

tem, concedendo
corpus" do Dr. Seabra, o Pre-
sidente da Republica, no dia
iramediato marcaria a eleição j
para Vice-Presidente, absurdo I
que homens equilibrados e son- I
satos não poderiam avançar, a 

'

menos que não quizessem col-
locar o Chefe da Nação no ni-
vel de qualquer sabujo.

E' perante a Nação, repro-
sentada pela soberania do povo
e pelas classes armadas, já tão
villlpendiodas, qua venho ries.
mascarar esses abutres seauio-
sos de por as garras no erário
publico para o que nfto esco-
ibem meios nem medem infa-
mias, descendo a todas as. mi.
serias o não recuando ante
p mais hediondo dos crimes.
Pobre Pátria ! . . . O que seria
de ti se. elles te pilhassem V !...
A historia que os julgue e cias-
sifique esta época como a da"corrupção".

Rio, 2C de Junho de !,9?í'.

atiurint ho Quintal ãcr-.

á

Sl|5.
1|6.
2'6.

30:000$0-0
20:UOO?000
;_O:O0ü.00O
_0:0(IÜ$000
50:000$000

15O:00O$0U0 |
N'o Tho .\ational City Bank j

ot New York — Caderneta
aberta em _!l de Maio:

SVC..,.. mm
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FEIRA DE FRANKFURT
Os directores deste certom* c

que- ae realizará nu cídadi- adir:,referida a S d«* Outubro do cer-rente annu. proouraram o Cônsuldo Brasil, afim do pedir-lhe t« suamtorvenç.-io. no sentl.lo Oe se fa-zerem «.MI i-oprc-sionlar os produ-ctores e industrlaes braalleiros.
O director do Serviço «le lr.fc-r-

maciJos, tendo disso oommunlca-
ção oftlolaJ, acaba de transmlt-
tií-a a todas as assoclaçt5e»_i com-
merclaes do pais, no intuito ile
mtereasal-as ptia ropre4*!ftntQç5o
brasileira na ibcposlçfto a jüc r**A-lliar naquella Importante eldr«,;e
allemil.

ilu Sociedade Ue Medicina o Cí-
a conferência do Prof. Frite
da Universidade de Uerllm.
novo» processos de «liagncstlro da
tuberculosa pulmonar,

O conferente. (iue receberá
na mesma occasiilo o diploma do
membro Honorário. íarft a expôs-.
Çíiu em . portug-u__.
SESSÃO SOLEMNE

i,edii_a__c lij;.., Xu i. iüoiiia.'*_»'«.•
Syílogeu BrasUtíévo. .salão ük Aca-
i-friina de _aledi_.na. a sessão solem,
ru, «ia hjouedade Brasileira de u\,
is.s««., Internacional, para recepuàe
e posae do í-r. Miguel crucuaati*'roeornal. Miaistro do Chile no
Brusíl.

u discurso de rücepsio sera feiio
pelo rresidente ua Sociedade Sr.
rfoirigo Uctaviü,

O Sr. üruenaga respondera agro
dec-ndo. ,.;m sesmiia o Sr. Hodril
go Octavio üí-ssürtara sobro ü, con-lerénc.-i do Oesarmamcnto eu.
W&si-íngton.

U ar. urucliasa. aleai do illua.tre diplomata, c- utn dos mais umi-nentes internacionalisla.a a_l_ajnc-
ri canoa.

u tr. Nuno PlaUoiro.. secretariotl-í -rociediiiie. toi nonieni aa Pa-«I 'so ilo «.attetB convidar o «Sr.. 1^,-sit-iiU da Hopubüca u compa'.iwr&r & ses&áo, í'üram a.;ida con-v.paaoa cspeçJ-ilmenvc. u sr. .u,nistro du KxteriOr „ os membro-«Io i_orpo ijiplomatleo. acreditadomo Brasil.
A vsessao será. publica e n&o seráexiaidü traje do rigor.

-.UMPüijyi-BNXos

Iriis-.is! «usos lioje lia, i.;;ia
í>. .-lfltri*. Graçi, Kiu-a dia
O. Díiísl., i. Oliveira Ura»».. .

i,-i:i «Io r.r. 1'raucls-i. Siívetí. dc Oli..uri., gusrild^itros «iciui prnç»;Ü. .lusnuii í?i,iic-o Tanil»ri_! láu)
íRari-s-ea;

Lí. *• .rcinia <í_ Crui, e£]>o«* -Jo Cerwoel ,'üS.o Üurn arti ino «ia Cru* _k>-

CASAMENTOS
Perante o St'. J-ui

Pretória Cível ríalisou.,
ultimo o consórcio do ;
da Silva Oliveira com i
Gulomar dc Oliveira»

.Foram padrinhos por parto da.:
noiva a Sra. D. ilarJa Fernand*.*»
laopes o Sr. Professor .Anseli Tor-;'
teroli; e. por paris rio noivo o í3x'.v.
José Marcelllno Reir.

——- líealizou.ae sabbado ultime
o casamento do Sr. Francisco Cane
Salsr.iie «rom a senhorita Mercedc-a
Glndre.

Foram padrinhos por parto d-
noiva a Sra. D. ttosalinn 1'adrelln
«. st-a esposo. Sr. Josô PadreUa, .
por parto do noivo ò Br. Professor''
Augeli Torturou

àiiTBEMoa
O tir. Ministro Vicente XeiVé».

aue fora accomm-etido de aubíta en- .
Icrmldade. experimenta, felizmente,
sensíveis melhoras, estando mesir.c

i franca convalescença.
Excia. tem recebido infeiím*','"

ros visitas cartBts til-SntipS

Í.ALLEC1MENTOS

:i'fl ;
A >,<.:?í:(i;- tá.
Mur.a de t^urwk*,. Si;

:!rr..:iu dose AbraTitGi.;

(!.. hr,.:

A firma do Marechal Hormes da Fonseca, que foi dada a Jacintho
para qua ell e a imitasse

SS«Í?.;'..-

29J6.
30:5.

1|6.
•1'G.

iSomtna do di-
nheiro depo-
aliado nos
loas bancos.

30:000$000
«10:0001000
30:000?000
Õ0:000$000

i_

130:000$OOü

2SO:O0üJOOO

A capa da caderneta do City Bank, onde Jacintho Gui-
marães mandou de positar 13O:000$00O

Em casa do Dr. Cesur «Ma-
galhães principiei o trabalho
do graphologia quo ora inter-
rompo por ter conhecido a mil
fé com quo agiu Raul Fa-
ria, iutermodiarlo de «loão
Luiz Alvos, usando de meu
trabalho em antagonismo com
o que prometteu, como arma
de intriga contra seus inimi-
gos politicos, quando me de-1

proporção quasi como uma
photographla, wndo prova dis.
so as paradas, o que não se
duria em uma escripta corren-
te. As cartas com a letra do
Dr. Nilo Pecanha, da mesma
forma que as outras, têm so-
nões, quo só o próprio punho
poderia evitar, assim como to-
das as outras, sendo material-
mento impossível essa perfel-
ção decantada para armar ef-
feito. A perfeição existe, mas
relativa, não podendo absolu-
tamente subsistir á perícia.

Em tempo demonstrarei os
senões nun nnalnnpr norltn
serio poderá encontrar, poden-

ha uma grande deformação na
imagem, não permittindo so
fazer um juizo serio BObro a
sua perfeição. So as mesmas
tossem examinadas nos origl-
naes e não em gravura zinco-
graphica, logo se perceberia
que não passavam de um traba-
lho de Imitação por desenho
a penna.

llcsta.me agora tratar de Ol-
d amor Lacerda, Sei que elle
vivia em NMetheroy, na mais ex-
trema miséria, assoberbado de
processos, de veriadeina perse.
gulção, sem poder tratar de

amigos e até a desconhecidos,

tisfazer e restante, por outra,
maior parto ficar metade para
o holeleiro e a outro metade
para o medico intèrmediaitlò.

Lacerda partiu com a alma
alimceadu <* amargando o fei
do abandono em que se encon-
trou, lastimando a migalha que
lhe era dada para eom seu fi-
lhiuho. se ver livre da negra
miséria que o assolava o fugir
As perseguições de que era vl.
ctima indefesa. E' elle, não só
digno de lastima e compaixão,
como lambem de respeito, por-
que fazendo o que fez ainda
uma vez não trahln « cousa que
abraçou, mostrando, com o seu
acto abnegado o quanto de mi.
6-ría pullula nessa horda do po-
ll.lqueiros canalhas. Lacerda
fez o papel de um raart.vr para
dar á luz meridiano a prova
mais exuberante da baixeza de
seus adversários.

São essas as declarações que
faço a bem dn verdade a da
moralidade política, como se-
vera lição a essea transvladoa
Ha f.«¦»•»»• **#!**-, ,-!*_ ™»*« »A*f«

ctan» nos aetos torpes gue ee-

nistro da Marinho, assim como
recusei auuis a proposta que me
toi feita por César Magalhães
liara irmos ã Eurapa fazer uma
prova liena&ta o «celebre gra-
phologo Locard, paro o que ello
arranjaria SOO:000$000, para
serem divididos por mim e elle
em partes eguacs, mesmo por.
quo não me prestaria diante de
uma autoridade Jo tamanho va-
lor em tal matéria fazer esse
papel, o que seria ridículo. «
porque tombem é minha opinião
já hn multo manifestada serem
as cortas do punho de Bernar.
des, muito embom elle não te-
nho a hombridade do assumir «
responsabilidade de seus aotos.

Ha dous ou tres dias, Raul
Farta o César Magalhães «lis-
seram-me que João Lulz Alves
tinha seguras garantias de
apoio absoluto do Exm*. Sr.
Presidente da Republica á
candidatura Bernardes e que
em paga este faria delle o che-
fe supremo da política nacio.
nal; ainda mais, que se o Su-

coasse os compromissos que

O Sr. ailiniéaro da Víaç&o, oue
-.abba-do uHimo partiu para s-ãí*
üaulo, cm Insparovi&o ás obras da
K. I-*. Central do Brasil, regr.,9-

Aontcm, a esta CapHa!,
Com S. lix. vieram o .directordü Estrada e demais membros da

oomfttva ministerial.

Dr. Áhúti 1-iboir*. Dlre-et-of
trai do B»fiil;

Dr. Amorno Fo-!-.;.» S-»r«»;
Dr, Bornardino ¦_! Costa Esbftir-;
Xenectí Btrcnrdí» (ie «Seu** Franeo

Gttsi.jlaa ;
Dr. Ue-JT-Hiu-. DufjRf., <J.cc*_t» dit

F.iruldsii» it Mediaria»;
vloiiD C«Uk> Motiei;
Df. Joíto tio Can

Falleceu ante-hontem. &s 15 ho,'V
ras. cm sua residência & rua Cia.
rimundo de Mello. 17-5. a Sra. D.
liaria Vlcencla do Espirito Ssute
Soares, viuva do Sr. Jeronymo d_
Costa Soares e mSI dos Srs. Capi-
t,lo «Sebastião Vicente tia.Coeíís
Soares e Tenente Alfredo da Co-sUi _i
Soares funccionarios do Juizo do!>*,'.
Feitos da Fasunda Municipal.

O enterro da extincía que era
«,-eralrneme estimada.- rea!lzOu-8«
hontem. fc tarde, no cemitério mu-
niclpal de Inhaúma, sendo grandemenu concorrido.

Falleceu aabbado e foi se
paliada domingo. _5 do corrente, n .
emitorlr. de inhaúma. D, Lydia

da Cunha Leal. viuva õo Tenente
Luiz Le;.!. ex-prol'psear do Colles!o'
Militar.

Falleceu íiontem. As is ho.ias. o menino Washington, filho
do Sr. l.ydio Dinis Bandeira dc«Mello Tuneclonario do Lloyd Brs-
sileiro. O enterramento sem effe-
ctuado hoje. sahlndo o feretro da

Nngiieir- «i» ' lua l*,!ías da. Silva 289. Quintlti.
| Hocayuva. para o cemitério d,
, S. Francisco Xavier, âs 15 lj_ hó*-

>a ua frítit-ra* iran.
¦—— 1'alleetu na cidade de Caí.

iro. no Kstado «ío Paraná, ond*
I exercia o carKo dc taboliáo de no

Cca*|taâ, o Sr» Antônio Monsurunça, ir' mio do maeítro BeníT) Mossurunra*

bra»,.
Coab*

3ott

MISSAS

Uoí». íi I hora*, «nr». ce!»t,ra«Jauo altar.mOr da BgreS*. de s.Fran-,'isi'o de Paula, missa de 7* d!» po.alma de V>. Maria Autrusta d» Bus..
<5* -d» Sii^e.ra: i.uniante Mene_*e*,
s«;!i_iiiri_M. ni. Í.eaam-He hoje ee «eguínte-i

«Ss. B*rcja do lí, Francisco d»l»auia. por alma de D. Maria Au
suma Bustatname Menenes t,s ilioraa: na mesma, pelo l_>r. Lun

O engenheiro Benjamln Jaeob.
intendente da B. F. Central do
Urasll. cuja «uspens&o Jft termi-
uou. n_o reentríirfi. no exercício
de «eu oargo.

Fiojirâ i diaposlçáo do Mlniste-
rio dn ViA-cão.

Continuará dirigindo a Inten-
dencia. o enKonhírlro Mnrio .Bello.
pois iisstm o nuer o Director ds
Estrada.-.,,.. <i.ii». .—'__,.

O engenheiro José Lola Ba-
pti?sta, £ub-*ilrector. em cou.mii.-
sfio. da í* divisão da E. F. Cen-
trai do Brasil, deverá reassu-
mir amanhã a chefia daquella
divísfio.

O referido t-n«tenhcirn checará
hoje h esta Capital de volta du
Itália, onde foi representar o
Brasil no Congresso do Caminhos
de Ferro. _

Os Capitães Pedro de Alcântara
Cavalcanti de .MbiKruerque e Joa.
quim de Sousa lieis Netto rora.n
nomeados professori», estagiários,
considerados indivíduos no Quadrodo Pessoal do Servi») do Estudo
Maior, appllcando-se.lhes o dispôs.to no regulamento do Estado Maiordo Exerei.o.

O Sr. Van der Burcb, commis-sarlo uerai da Belgien, junto âExposIcAo Internacional do Riooe Janeiro, de bordo do-Maesilla'
radlOB-raphou nara o Sr. CarlosSampaio, Prereilo do Diatrlcto
Federal, nos «aarnlnt*- termos:-Rogo a V. Es. acceltar meo»
votoa pelo «ueoesso da Eisiosiçá--
Internsoional do Rl«a d» .T«n»lm.
"su- » t»ts-*ica arrirmara & sua
profenda sfíeicáo pelo v«mu,o ea-
vaJhalresoo cala".

HOJE 30:000$000
INTEIRO 2S400

Loteria do Estado do Ri»
(C. 01.009

Dr. L-.i!« T_i«-.A di Siiv» Xaiift:
Iv.ut Fabre^as Jaaier;
Dr. Monti.', d« Silv» Óllwlr»:
?r,-. -?»"líi* L*-'?: \ ''-aphael Vieira Soi_to7á« » VlíTw.Sj-ivio Mou», «intlce ftiEfeiensrío d* do Carmo, pela Viuv» Em«ll« Va.S,rret»rh de Dfrb,- C!eb; raim. &» 9 l|í; na dê .*.? B «UOs meniomi ; dos Homens, por D Paulln» P»r.Tosqnta, filho «o Sr. M»»u». Al-1 reira Coutinho is I nj- „. t__X\n'ílTKt»X^XX 

t*"* /«!*.: i^»a«'"is. por Bngenlo Flores, iíw*.,(*r_ fnfainno lio Sr. Antônio I 15.
Boritiv. s *e p, Mfrirede» MoTg«d«- 1
Borp-n. ""—¦»¦*"—*¦¦ ..- .,—-

 Farpftr aitt.es hoie o* interpí
í.-sBt'?'; .:*,-' I_«ar*v. g*meM> |i!hí-
nho» do ?-.-. Lu!» F-lir-çn,. .«unler «¦
.19 ». t-surii -I»tM« rthreg-. .
HOSPEDES E VIAJANTES

Cheeou ante-hontem a esta Ca.
Pitai de rerreaso n sua viagem
que emprebendeu n Minas com auaesposa, o Sr. Francisco Ima.
<!o Areai 0!» conceituado coro-
merciante desta praça e Incansável
secretario da Irmandade de Sito
JOfeé.

—— !S*o patjucte "Oranls" setrae
anianim pura a Rttropa o Sr. Jofto
Silveira Netto.

Pretende o Dr. silveira Netto.
QUe í medico freqüentar durante
dous anno» os srrandwi hospitaes da
Antmanha.

 Cheira hoje. pelo paquete"Massilia" o nosso collega de lm-
prensa sr. Carvalho Asevedo. In-
cpector Oeral da Agencia Amsrlca.
ua. no Bstraníélro c «ue reSressa
da Europa depois de liaver visitado
eada uma das euceursaes da ln..
imrtante empreza que por muitos
iít_T.oa dirípiu eom multo êxito»

O noeeo confrade r°ea no nojw_o
meio «oc ia! de um vaeto circulo de
reiaçfle-a d* amieade e o *eu r«-
sresso «o Itio tem para todoa o»
nua o apreciam « estimam uma «,.
Kntricsçá., especial, pelo praser «jue
desperta d» abraçal-o • d» vel.o'ncorporarado ao melo em qu» «lie

 Chegam boje d« 8. Paulo.
pe!o primeiro noturno oa Sr». AdoL

Foram transferido»; os !•«. Tenentes Léo Mirtosl. do U* bstalhlô
,1-, caçadores par» o I0« regimento
de Infantaria » Rosetnlrn de Frei-ias Marinho, do 10" regltnenpj d*infanterla parn o Quadro Supp!«_.

Guarda- Moveis
«SOB O PATKOCINHJ D<1 1KODI.

TR1AL LaBANDRO HAÜTINS»
Chamados: OUHIVE8. II

Tal*phone Nort» 1900
iC. .OM.

O «.Irector da tlaspesa Public*
; fonced-etj hontem o «-reflito •,-....
, f. roooiooo t Urtagacla Maeal •»
í Sào Paulo. ptíTa acqulslçSo d« n)»-
. rela em canstquencla do auem.nia
j ôn pessoal «a Delrgaela.

V UmEPEWKNQi:
Mooli.ari-, completo *ara

o.-a., cnm I. ornça.; fjtjrrua a„ T_»«ro •« í tal
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FRANCA
A MORTE DO PRÍNCIPE AL-

Ill'.ll'1'ü DE MÔNACO
PARIS. 36 (U.P.) — Falleceu]

hoje o Príncipe Alberto de Mona- I

¦ mi terio do Sloopy Ilnlloir. A.i ce-remontas foram do caracter par-tlcular o multo simples.
ACCORDO FINANCEIRO COMO MÉXICO
NEW YORK, 26 (U.P.) — o ao-cordo concluído pelo roíiresentant,.oo, cm conseqüência do uniu iu- financeiro dd governo'do AIoxíco.

li annos
iurvençâo cirúrgica.

O extincto contava
de edade,

A MORTE DO PRÍNCIPE 1»e
MÔNACO

PARIS. 26 (íi) — FalleceuPrlnclpo de Mônaco.
..Vti. VAPOR l.-.n PERIGO
PARIS. 26 (U. P.) _ A eatncBo Ir.idli, i-lrgriii,iili.-a da Torre Eitel!

recebeu um pedido ,le soetiorro du
bordo do vapor Scboliarle" quese nchit encalhado uos Iwncoa do'lorachlling, oere.v do lüu jjilome-Ires uo nortn d- Amsterdam.

HESPANHA
UlTEHTl DE MIL I.AXCAS AO

EXERCITO HESPAWIIOI,
iMAOHID, 2li, (ü. t>.) — O nd-

ilido militar argentino nesta capi-
tal, coronel Velez, entregou mil
lunens 

"uo 
general Cavalcanti desti-

. naifn3 ao Exercito üosimnliol, em
nome iio exercito ilo eeu paiz. A
cerimonia, que na revestiu tio todn
a wlctntiidude, foi assistida peio
infante I). Pornauilu, rèjpreeen-

tnnle iíe S, .Magestade o rei D.
Affouso XIII, n Hninlia e ntnnero.
los ministros e lanecire-i.

ÁUSTRIA
GRDVI2 IIO PESSOA), DOS TE-

LEPHONES
VIENNA, 20. (U. P.) — Co-

fljçcou boje a greve eomirnsada doe
trabalhadores do trafego e dos eer-
viçou tlcphouicos em numero do
UO.Ü0O operários,

A parede foi inieiaiía pelos so-
. eiaiistaa que exigem n domissüo do

joverno.
,' A cidade permanece calma c por
emquanto mio so nota escassez dc

BULGÁRIA
O CHEFE DA DELEGAÇÃO ITA.

MANA PROCEDERA' A COU-
MISSÃO 1)10 REPARAÇÕES
HII.CAIIAS

èOI'MA, aXi. (II.) — Aunuueiii-
e que o príncipe Bargbese, chetu

du deleeucAo italiana, prcsMIrá a
Comtcissüo de Reparações btilícarnn,
na ausência dos chefes daa delega-

. Silos • da 1'Vauça e <?n ínglaterra,
iut estRo licenciados.

CANADA'
.VAbTRAOIO l>E BSI VELLIBIHÒ

HÃLIFAX 26. IV, P.)— O vel.
leiro americano "Puritas" afun-
lou-tio sendo Inúteis 03 CBforços

.'oitos para salval-o. Acredita-se
íjuo perocoram afogados dozescit,
lionicns dn trlpuktçilo. O Capitão
e aote tripulantes (oram salvos,

O desastre oceorreu em Sable
tJiland om conseqüência de fttrlo-
«a tempestade.

NÁUFRAGOS SALVOS
HALIFAX. 23. (U. P.) — O

'apor "Coral Spray" salvou quln-
;o tripulantes da scura "Puriian"
ine naufragou na costa dc Sa-
>!o Itilanu.

Pereceu afogado uni membro
Ja tripulação.

TURQUIA
J,M PROTESTO UO GOVERNO

DE ANGORA'
"CQKSTAMT1NOPLA, 

M (II.) —
O governo de Angorâ, acaba do
t-iiviar uou coiiimisaiirios aluados
uma nota em que protesta contra
o uao quu oa gregett catão fazendo
do porto de Constantlnoiila como
base naval, contrariando desta
maneira a neutralidade procla-
uaaUtt, pcJos allladoa.

ESTADOS UNIDOS
O MINISTÉRIO DA MARINHA

ADOPTAHA' U mEHÜPLANO
HELICÓPTERO

.\ew voiílí. 2H (U.p.) — ó cor-
esiiondciitü em Washington, do

.ornui "Now Xuvl. HunUu , diz que
o illalsterlo ua Marinha catA quasi
decidido a adoptur o aoroplano
nolicoplero Inventado polo ür, Ber-
Uuer. Au rcceilicii experiência» íoi-
•.as com cüsc u.ppareüiu fclio con-
ald&radua satisfatórias.

A QUESTÃO DAS, USINAS DE
NITRATO DE MUSCUE

SHOALS
WASHINUXUiN, lio (U.P.) — O

.enador Norria do Xôbraska, um
Job prtnclpae.s membro» da Com-
,nisE.&o de Agricultura declarou
que provuvelmento nada suria de-
^ídldo na. pre sen to ücaailu do Con-
gresso a, respeito daa prupoatysdo

. rt-.-. Hanry L''ord pura aperíelyour
<i explorar aa usinas de nitrato o
us hiütallagúes dc energia electri-
da pertencentes ao governo, em
Mutcle Slioula.
A PROVÁVEL FUSaO DAS COM-

PANHIAS AMERICANAS DE
PETRÓLEO NO MÉXICO

NEW VOBK, 2G (U.P.) — Os
representantes das prlnclpaes com-
panblas do petróleo conferência-
ran com o Ministro dn* Klnangas
do Mexfco, tír. do ba. Hucrta, rc-'.ativamente ao plano dc conaoli-
luçdo das propriedades das com-
panlilas norte-americanas'no Me-
J.-I00.

Nessas nciíoelafi&ea catão repre-
Kentadaís cinco «mprezas dos Ks-
tados Unidos.

As entrevistas pro-seguem «atls-
ÍAtoriamente, Pensa-Ho quo todas
as minas do norte-americanos fon-
aem exploradas por uma *6 com-
panhia as despezas ficariam rc-
JmltJaa t-m 20 por cento.
A, QUESTÃO DA COMMISSÃO DO

CENTENÁRIO DO BRASIL —
O SR. HARRISON MANTEVE
A SUA EXONERAÇÃO
WASHINGTON-, 26 (U.P.) —

Apenar de haver a Caaa lirauea
innunclatlo sexta-íclra. quo a exo-
nerasüo tío Sr, Prank Karrlaou ,1o
iogar do membro da ¦ m.-iiiaaao
norte-americana para a Exposição

SJ,0,,1* Hüírt».'a o Comitê dobanqueiros Internaclonaes, e eon.«lilcritila ureeursor do reconheci-mento pelof, Estailõs Unidos T,
í'fifi'"'a ,,!u "et<«>! rcKlinei. r,„
™Vo11 * Presidência do Ge-neral Obregon.
, O,acoordo refero-so ao pngamen- íto daa dlvlilns d0 .México. ¦
O MORTICÍNIO NAS MINAS DEMARION

CHICAGO, 20 (IJ. p.)

üÁVloTnSTIT? ÇÃW, 'IV ""ií" V" ' ,V'A «"««AMÍ EÍE("riU-
,, ?,ií. ,,c °r" "'"" 'n<'"'<'i'<ii .lltüliilbu de ouro. Pnrli

„„„ .°. vo'ta du H0U cstabcleclinento do gul, V, Prof. UMnrlnl iiviiríque, «tar4 novamente & ilIspwilcIlD dng Iiitofessadòs atif o dla

30 DE JUNHO
No itrande osiaboloclniento doi-onliecldo especialista os senlioriu

doentc-K encotitrarílo niaravlllioso"
iililiarellips. teltoa sob medida,
para a contenciio e tratamento dnuiala volumosa ouebratlura.

l'.E«ns cintas eleetro-orthopedl-
eus. som nenhuma mola do (erro.
leves. Invisíveis o suaves, permlt-tem oo ciirermo montor a cavallo.
f.-izendo qualnuer traliallm ou fn-dica. ficando fixada a hérnia cmbrevíssimo tempo.

O Professor l.asjarlnl estari
pessoalmente o gratuitamente ti»
ordens dos Srs. Interessados. Pe-W-SÍBfeg^ftFfcOwB

"A OASAOA KNCAHXADA" 
— Uoutinii'a o succomo dn faiiioeo
pecá do Vit'lori:iiH) Itraga no Polo-
cio Tlieiili-o. Knredo elirio de ot-i-
«iunlidiide, «c'ilo e-icclloutemento
condiiiúdo cm ,jue nbuudam os ef-
fciti« thcatrucR, intcrprelacüo ex-
prosalva e justa «ilo a eítuaa de tiln
exlmoriiiiinrlo ex-ito.".MISS IJIABÜ" — ü noaso pu-
lillco têm e mantíin íis suas prcdl-
IcccOes. "Miss Diabo", í uma pio-
vn dlsflo, de.sde o dia de sua "ri-
priee" no Republica aquelle tben-
tru sô tem conhecido cofins' clieia»
eomo ne ee IrutusKo de uma peca
doícon.liecidtt nma do real agrado.
Nilo ba duvida que iwsn 6 a mae-
cotle du Companhia Sulanellii-
Am íi ran to.'•AGUK.VrA, FBLIPPH
Como hc tubo essu revista c«t4 cm
«cena ba tres tnei;c« no Carlos tío-
nua. A Empreita pasclionl Segrcto
uffiraia que unda mono» de íjOS.SCí;

010DCLIi\0 OE CRU

i

fíiTÂlti"'a,"0 ''«rring, Estado de ,;,^,,;„H„ "r"."™ ',""Illinois, dlzondo ijue as nulorbl-i- tr„ .,,,„„„, , , «os. v.^ia, «ciitacüo... Como imo deixanl o•lc* competentes pronunciaram ob I unia Hérnia*fni?uTn«i°S!?«u.« ,tU]rei tonipiot.imente curado d,- en«a? Wo cedo pcuüa u Bmprewi.

á^i8?w5?^ss»^ - -- "o S- ffi^SW í =^-^-° i ss isüamVSm (:::^d! a:

Contém, de uma forma perfeita e assimilável, todos os agentes medi-cinaes qne vencem e curam a anemia. 0 tônico mais completo, depurativoanti-escropliuloso. Receitado diariame nte pelos médicos mais eminentes, queattestam o seu alto valor therapeutico nas doenças seguintes:
ANErJ!!A, DE DIVERSOS TYP0S - ESCROPHUÍ-AS - RACHITISM0- PAÍ.LIDEZ - FLORES BRANCAS - TUBERCULOSE CHRONICA'-FALTA DE FOME - MAGREZA - FALTA DE ENERGIA— CANSAÇO CEREBRAL

PÃRÃ ÂS CHIáKGÃS — éJÉ?^n5H no Periodo do crescimento.
'f Fortifica e desenvolve normalmente. Evitaas doenças da infância facilitadas pela Anemia. Corrige a nutrição deficiente.Augmenia o appetite, engorda e desenvolve as cores.

„,„ no periodo da puberdade, é garantia contra
desarranjos futuros.

RICHMOND
LEVERING COMPANY

WASH1.\'UT0.\-, 26 (O. p.)_oSr. llruee Uielaakl, i(uc ae'dlaitciar-fíB naa miloa de bandidosmexicanos quo exibem pela suaso.tura pesado rossaie, C- um ex-tnefe do .Sorvigo ÍSeeroto doa Es-
a,. ,u,llll03 e actualmente dlrliroa I.ielinioiid Levcrlng Companv.Consta que „ Sr, Blelasíl i-iiseqüestrado pelos bandidos,, nasproximidades de Cuernavaca, Cn-pitai do Estado de .Morclos.

p Sr. Biolaelil aoliava-sb om vi-sita ;io .México, afim ile auxiliara tolugao da« diíficuldudes sur-Ridas aos exploradores de pdtro-len, com os quaes tinha HgadOdí)offi cia es.
O Sr. Blelaskl mostrou-se multoetivo na guerra, n„ uabiillio dopersetcuír oa espiOes o radicaiÍK-ias, havendo quem affirmo aqui

snr a emi priaiio possiveltneiitouma viii(;aii,,'a armada pelos seusinimigos.
AS ACCUSACÕES A'5 TROPASAMERICANAS NO HAITI

WABHlt-ÍUTCN, 20 (U. V.)  Acomniissão do Senado quo uu iu-cumuira do averiguar a vcnieida-ue das accuuagoss feitas contraas iropoa norte atriurtoanas einHaiti acaba ilo dar a publicidade aseu reiaLorio «, respeito.
ü parecer coneiue eonüemnando

o procedimento do certas mari-
nhelroa na pequena Kepubiloa „
reconhece o íaelo do .-io terem
commettlilo aitcuua iibusus duran-
to a ocoopação de llelltl por for-(;a« âos Estado a Unido»,

A oommlssfki admitto quo a sl-
tuiiça,) da ilha continua unoiiiala
sob a actual regimen o recom-
monda o afastamento gradua] das
tropas do marinha dos Estados
Unidos,

O parecer opina que eo cilvle a
llultl uma oonimlssíio composta de
um conselheiro commercial, um
technieo agrícola e uui conhece-
dor dc assumpíos relativos A lli-
slrucção. afim do tornar "a ins-
strucç&o acc-esalvei da classes po-
pu lares.

iuu'

•»-* «b«í IabA

THEATRO MUNICIPAL
Alexandre Brailuwskv, 0 extra-

ordinário pianista que, com a sua
nrto re,iuiiitiim'a, estil maravilliando
a qiuiniiw eiitentloiu dos mystoriòs
e caprichos do instrumento", devia
ter observado.

t ilo ve.*tir cada uma dns Gllas arti.s-
tua, ndii|itniido genialmente o ves-
tuario no «êii typo ilo belleza c noa
tratos revelndprcB da sua psyeholo-
Ria. Muilaiue üayimi, apresentar-
.sc-á no Itio com ,'i.iKIO trn jim 100
aconãrlps, SO artistas dns quaes 00""o a,, mnis bellns mulheres ilos lli

EM FAVOR DE UM NORTE-
AMERICANO CAPTURADO PE-

LOS BANDIDOS MEXICANOS
WASHINGTON, 26 IV. P.) — O

Ministro daa llelai;óca Exteriores,
Sr. Charles Evans Hushes, tele-
b-rapliou ao Encarregado do Ne-
Kocios doa Estados Unidos, no
-México, oi-ileiiiimlo-lhe tomar lm-
luedlat/ia medltla-s afim de cotise-
kit!'- a Holturo. do Sr, Bruco Ble-
ItisKl, e:c-chefo do Serviço Secreto
norte americano, que sc diz ler
sido capturado por bandido,, me*!-
canos visando resgate.
O "DÉFICIT" DO ORÇAMENTO

ALLEMAO ,.
NEW TORK, 20 (U. P.) — O

correspondente om Berlim do"Journal of Cominercc" informa
quc o orçamento allemao do es-
trelclo que terminou em 1 de Abril
apresenta um "déficit" tle cerca
de onao ntllliOcs ile marcos apezar
de ter-se oievado a arrecadaçíio
de ImpoBtos a S'J milhões, iinando,
a preylsfto era do 6'J miJhOea.

Oa serviço» postaes ç ferro-via-
ríos tambem apresentam prandea"deficits''.

Acercficenla o oorr^siioudente
quo os impostOK etn ouro estRo
sendo pajjos a'typo de 64 marcos
em papel por um cm ouro, íiuando
no mez de Maio ultimo o preço
ora do 50.
A WESTERN RENUNCIOU A
SEUS PRIVILÉGIOS NO BRA-

SIL
WASHINGTON, Uli CU. P.) —

O Ministério ila, Jtelaçües Exto-
tlores eonmumlca tor sido luiu.
timdo do quo o Coverno do Brasil
havia aipyrovíido officíalmeato a
deeisllo da Wostora Teletrrapli
Oompany renunciando a aqus pri-
vlglos para a exploração da linha,
de cabo submarino, mediante de-
terminada a condições.

Consta quc por ent. melo a»
companhias de eaboas americana,
o liiKlezti flcarilo om egualdado de
clroiimstancla.» logo quc estiver
concluída o necordo entrea Wes-
tem Telcuraph Compajiy e a AH
America Cal,les Compnny rolai!-
vãmente ao eBlabeleçIménto de

,,fti!Vn1^^rntP^H'nlKT,;"irn','eíl''l'"^P':'™ Exni'a3H.L'3Seíh1ieras Ventre l tr0 r''>»l'"» <1» Saerauiento."^^^ig'5Sja--sjíf!í?!L ¥_$£&$*$[ fiF í ísí asr '"c8nüo"al"hn al-
i pois de uma triumplm] "touíníe"

por toda Kuropo, IJubinstciu, o
I colosso do ninno.

Entre os admiráveis virtnose-ç
i quo nos tím visitnilo ueôtcs ul Limos
j tempoí", Jiiiiiiustcin i.onservn inta-
i Cta, n «un pcrsonalidude iuconCuii-

direi.
A simpioR noticia da «un chega-

lia, por quanto esperada, vae dar
uma emocilo «os «eus admiradores,
que t-.lo multidões, pois ninftueoi
pôde esquecer as horas de profun-da cmoçiío que elle deu enm n sua
arte incomparave! no publico ca-
rmen n«s duas primeirnn "tour-
née.i".

líubinsíein, o incomparave! Jn-.'
íerpi-cte dos maiores autorea de
obras parn piano da época actual^j

i apreseiitarn desta vez aos brnsllci-
j nm todo um novo repertório, rom n
| nntoriiinde que lhe dü o sen nome, a
l (iiin arte. e o sin talento,

A estría de RitMiisloin esta mnr-i
| cada para a próxima sexta-feira, I
j no Miitiicipn!.

BRAir/JWSKT — ReaÜM-íe
j quarta-feira im 21 horaí, o concer-

to de despedida de BrailowRky, queorganizou para essa noite um pro-
fframrna coíofso, onde apparccem
os nomes dc Chopiu,
XAãzt e 

"Wagner.

ter observado, nn "matiníe" 
de do- I , 

=" mii:rt ?ell|w molheres dós thi'n
miiilio, seu a» -recital", 

a rapidez 
'os th, Ea.ris, <¦' eir"-'° Wrisiaa sô-

com qm, vae crescendo a c-oiieum-n- 
' 

!n0,ltc;- Cijlculn-ee por Ho n cer-
Cia dos quc o procuram n.irn mi- . lcza <llJ .'íxlt0 nl>So.Iuto. E a "misu-

tuna liíilia dlreoia 'la Weptefi
Union Companv " ,'•" ¦'.Veslcm Te-
lífirapli Com-e->-

MÉXICO
NOVAS ESTAÇÕES IJE OADIO

TRI-RPHOXEIUS
MÉXICO, 20 IV. P.) — Segun-

do um relatório do governo, o
serviço teleplionlco radloerapiil-
co está si! desonvolvendo consl-
deravelmenttí om todo o paiz. Se-
Kiintlo esso documento jil foram
concedidas trezo licenças para a
installação dc estações do expe-
dlção dc rndlotelephonemas, as
quaes funecionam em grando es-
cala.

Consta que o Presidente Gene-
rai Obregon tenclona remover
todos os obstáculos officiaes quo
agora retardam o progresso

cia uos que o procuram parn ou-
vil-o e appinudil-o, á medida que
ie. e«iinlh<t a noticia da supriori-
ilude ilu suas execuções.

A saia do thentto, com algiimaa
excepcBcs uo« camarotes de 1" or- Jdem, estava cheia. Naa galerias. \
principalmente, e noe ImlcOes niio 

'
havia, uin fA logur desoccnpado.

O programai*, acerescido de i
mnis cinco ou «sois iiumero» extra- fordinários, para satisfaüer ilguelln ,issistenda, que nfio e„ furtava ons I
pedir "bis", «o que o a.-íL-jta, «em- I
pre gentil, ee prosnptificavd em at- '
tender, íoi deliciosamente -executa-
do. A "Fantasia em dõ monor»,
de Mozni-t, uni prlinpr de interpre-
tnçiTo. Xo "Aloviiiieuto I'erjieliio",
de Weber, as notas, como as pero-lu.s de collor desatado, corriam ve-
lozes, maa sempre perfoitãmentõ
ordenadas, por debaixo dos dedos
mágicos o quasi sobrentuiiraes do
pianista que, nüo obstante, íazi<t
realçar o exquisiío brilho de suas
íeiiues e cambiantes tdres ás seiu-
lillafOea dcnliuiibiaiioraa do eeu ta-
lento pinniático. Nas quatro 

'"Bal-
Inilas" de Cbopin, como em todas
as pi-odncçõct) do immortal compo-
isi(ot-,_ dir-se-ia que nlli estava o
próprio autor desí&s iiaginns ctor-
na«, trastigurado no formidável

•• virtuua;';, (fje a todos nOs, eüriio-
vecidos, arrebatava uos mirtos de
suas genines interpretações.

Tudo etnfiin que Alexandre
Braiiowsity executou veiu n3o kó
nos proporcionar horas felizes de
contentamento inünio, como talvez
nos mostrar tie quanto prodígio C
capaz o piano, quando vibradas
snaa conitos por unia glgànteia
corporatura <fe artista, como a do
in«igij.e "virluose".

Deu remato ao progrnmroa an-
nuuciado a "Fantasia oriental —
Irilntney", de Balaklrew. Se nin-
dn pudessem, (ulniittindo o abstir-
do, hnver diiviuius Hobre a «s-
tu penda vírtuoeitliide dc Ale.
xnudre Brailowsky, a bi-avui-n
exi-epcionai cou: que elle apresen-
tou uquclla peia ilifficllima, seria
a enuçiio mnxiinu e irrecusável <ío
valor d" artista,

A assieteneia, cndu vez nuüs im-
pressionada com ns 1'iilguraçCca que
irradiavam de -i.-a<?a musica que vi-
brava na enia, pareceu ir >ouco a
pouco se esquecendo de que ne
achava numa casa de espeetacuios,
pelo aspecto quasi mililur que ia
insensivclinente dando ao mogegto-
so recinto, em que twíos alegres,
expansivos, rinonhos, süiceros ma
suas mani£csUiçü(«, se eeforçavatu
profundaineute pur voctorinr o pia-
nieta com ns suas estridentes e in-
cansaveis palmas intcrcaloiò^s dé

rit03 dc "bravo!"
Por seu lado, Alexandre Brni-

lowskj-, ató entilo de aspeito sem-
pre grave de iihysiouomiu desalen-
tnda e nicetuo triste, acabou por il-
luminar o rosto com um sorrido, cm
que se espelhava a satisfação da
alma, que aquelU» applausos lhe
despertavam.

_Mas, no meio de tudo isso, uma
tristeza deve tambem compungir ti
ipinntos estilo acompanhando cases
iiollissiuios tritimplios de Alexandre
Brttiipwsky:— n idía de que, inl-
vez, nunca inais, ou pelo menos tão
cedo, possaatog ouvir um pianista
coiko elle.— Jrí/n/r Imbassahy.

tezu do exito nb.so.iuto. 10
cuseéue" sunipliiosissiran pesa m«ís
de .'lO.OOO kilos!

0 TRIANON VAE TER
NOVA PECA

PARA AS MEN!
PAÜAASMÃES
PARA OS HOME

mm no periodo da gestação e da amamentação, é pro-digioso.
*ÜS 

"¦ n° P6"0''0 ^a v'^a inlensa> augmenta o vigor e* 4 as forças. Evita a perda de energia. Conserva e
activa as funeções cerebraes.

Ç„¦ evita a decadência, reconstitue e fortifica o organismo-

ieisufostttâuüwefl nas convalescenças
Os resultados colhidos são sempre superiores em

todas as edades. Fortifica, desenvolve e evita a inva-
são de moléstias causadas peio enfraquecimento do
organismo.
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Em todas as drogarias c pnarmacias do Brasn
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NOVAS E E'C0S
HBNATO VIANNA — O maior

dos nossos dramaturgos o Dr. Itc- 
t"

trí-e" ; Os Oliuieelias, Les 'Frcdonis,
Diidii' and lieis e outros."Agora 6 assim" tenuinaWi com
luno apoth'n»e aos dou» navegado-
res d'os ares. que serfio vistos no
seu avião "Faircy 17".

Abi-,'lliantari o espcetacilo uma
banda de muiiica militar, c <w offi-
eiaeu imrtiii;uezes serilo rccfcbWos

tinto Vianna cuja paixão pelothoa- ilm',ue!!,0 jny'. Por.uMa comoiissüo
(ro vae alím do ÍLforcc, S?SSf i° ÍÍT^Ç V'11"^ 

',0
ver r.eeeu ,i„ „n,,,,.„i , T des-taque dn Coloiiia Portugueza.y«i peus de notável valor acaba ue Pam essa íi-sta, que nüo ècríltomar uma rcsoluíão verdadeira-Irnaia quo uma liomráagt-m do 

'<-m-
mente sensacional: resolveu fazer-' prezario do Dndu' Circo aos nossosfio actor, ucceitou um contrato nalilluatre» hospedes, o ".Tornai doCompanhia Dramaticn Nacional a I Bríisil" recebeu dielioado c-onratc.
wtría amanhã, em Sanios, na sua ) O esiiectaculo de hoje 6erí, todo
peca, "Xa voragem". jvnrindo, como se vfi do annun-

A noticia foi-nos communioada r'0-"1" ox>_lro io?nr desta foiho
pelo coiiíagrado aulor na visita de
despedida que, hontem, nos fez.
Surprahendeii-nos, como « natural,
maa nilo nos deixou duvidas, Rena-
to Vianna triuinphárjS porquo no

W&Sj.

aotor MANUEL DUnÃES. novellio Baptista
A Companhia Brasileira de Co

média-Abigail .Unia, representaI nhaamanha, 110 iVinnon, mais um ori-
ginal de Oduvaldo Viauna: "A vidao um sonho"...", peÇa que entre
os seus typos intercsSantea tem o
velho Baptista, galã cômico «uetrará a piatía em eon.-itante lPlari.nade. A vida í um sonho... ", to-iloii o dizem é um doa -melhore., trn-Imlhos de Oduvaldo Vianna. Porinso nüo 6 e admirar o interesse
o.Ue a sua primeira, a Julgar pelaprocura de bilhetes, vem dospertan-ilo eutre o publico.

DEMOCRATA CHICO — -Ata-
gnifíco eçpectnculo liaverfi hoje, no
Dwcocrnta Circo, cm íesta artis-
lica <io eiis-aind,«- .Sr. 'Piitoiíoro
•Ferreira. Será. representado o dra-
ma "Joíô do Telliadn". Haverá

¦ alia da arto thcatral, sente-se olSante-
interprete, o genio creador, dese-
5o.?o dc seção, e de morimento.
í^inientrimo.-; tão eómentc, que lhe
não assistamos a estréa, prazer que
KitS. reservado n cidade de Santos."-GRANDE AMOIÍ" — A pc.a.1 ^seguir no cartaz do T.vrico <¦"Iarando amor", de Dario Nlcodemi
trabalho dramaüco notarei da Sra
Aura Abranches."MAC.DA" — Depois de ama-

a Companhia Lucilia Sitcõcs,
dar-nos-.l no Palácio o emocionan-
tc drama de Sudormanii cm que ei-
trÊa o apreciado actor Sr. Raphne)
Marques, um dos seus elementos domaior deataaue. Pela primeira vez,a .Sra. Lucilia •interpretara aqui o

¦ ¦RUCinAMMA. DE
CRNTH.AI,

HOJE 110

A COMPANHIA DO
BA-TA-CLAN

dp Centenário do Bnwi! nlo ha- i dêsênvoTvlmeiito dã raaiõgraphla
via «Ido accelta. ainda pelo co-
;erno, o referido Si1. Franli desile
iqueile ilia deixou de apparecer no
.'scrlptorio rta commissão. pedindo
í cessaçüo do pagamento dos seus
ordenados.

X FUSÃO DAS UNIÕES DE FO-
- QUISTAS E MACHINISTAS
CHICAGO, 26 (U.P.) — Segundo

uma communlcaçúo feita eni Cie-
volanil, Olilo. pelo Presidente da
Unlflo dea Machinlstas do F-stru-
das de Forro. Sr. Cnrter, est.-lscn-
do estudado um plano de íusflo
das UnlSes do fogulstas machl-
nistas em uma sfl AssoelaçSo com-
twata de SOO. 000 membro».
=ROPOSTA PARA A RETIRADA

DE FORÇAS DE HAITI
E S. DOMINGOS

¦WASHINGTON. 
23 (U.P.) — O

.senador KIng apresentou um»
emenda ao orçamento naval pro-
pondo a retirada dns forças ame-
rlcanas de Haiti e S. Domingos
atS o dia Sl de Dezembro deste
«nno.

A FEBRE APHTOSA MA IN.
GUATERRA

WASHINGTON'. 26 (U.r\>-~In-j
forma.Ses receblda.1 no Ministério jdo Commercio. dizem ter appare-
'ido a febre aphtoaa nos rebanhos
Je Derbysiiire. Inglaterra, sendo
sacrificados os animaes atacados

/do terrível mal. afim de evitar o
contagio.
OS^fUNERAES DE W. ROCHE-

FELLER
- NÍrW TORK. C3 (U.P.) — Rea-

i..;rzou-I« hoje, em Tarrytwn. o fu-
jeral do müiioaario Willlam Ro--"«ftiJer.

no México.
O PARTIDO CO.VSTITUCIONA-

LISTA .VAO IIISPLTA ASKi.incor.s
JlEXICO, 30 (U. P.) — 03 jor-

mies dizfim rtue o partido consti-
tucionalista retirou todos os seu:*
candidatou A eleiçüo parlamen-
tar, devido as coiiillc6es de llie-
líalldade em que ee desenvolvem
oa preparatlvoa do pleito.

THEATRO ÍRIS
Esta conhecida «ma ,i'e fcí,„e.ctacnloa esti fechada pam soffreras modificações precisas que a po-uhatn em condições de receber o

grande circo tily Xobel.
A julgar pela rediune de quevem preccJida, e pela fôrma como

[oi esta Companhia recebida emUueiios Aires, e de Julgar que faráaqui grando suecesso, pois 6 uvcuct, como ainda .nilo veio anui
nenhum, em quantidade e em quaii-date. Podemos desde ji assegurar
ine vir,', satisfazer todos na palaiia-res. rem cerca ,lc CA) artistas ,. 30iintiiiiies, além «íc um elenco espe-•laliuciitc contratado paru repre-
sestar as pcqeuns farcas que reina-
iam sempre os cspectaculofi.
RUY COELHO — CONCER-

TOS SYMPHONIC0S NO
MUOTCIPAL

Um homenagem aos aviadores
Iiorttiguezes o Central cxhlblu
hontom e rnantem no sou pro-
Ki-amma de liojo o maçnlflco fllm
eonlondo varios e Interessantes
episódios dos exercidos mili ta-
res de cavallária e. artllheria
portuguezas. 1-Jste fllm reproduz
varioa aspectos d„ Lisboa e a
passagem das tropas em fronte
ao Presidente du Republica Por-
tugueza por oeeaslilo do anni-

,,., „ vers.arlo ila proclamaciio da Re-
papel dc Magda". quc a critiea de 1'ublica. O progra.mma ,', comp.'e-
Iji.shoa affirma ser um dos seus tado com o fllm americano "Xa-
mais perfeitos trabalho* i TioieVro das Finanças", Iiellíssl-

200 UiKPríK^FVTir^I.-c; I ?'° drnmn em sois aotos do nual
«ie-in-f» —, ,-« ii' V 7 - * *~ " Prlndnal protagonista a for-.'-ia leir.i próxima festeja-se no mosa estrelía Clara Adams.Larios (,„r.iis o 2' Centenário dn MARY PICKFORD xo ODEO.\Agüenta, tfei-ippe!". O especta- A formosa a encantadora artls-
citlo quo nerfi cunpleto, seril assisti- {•il.MlM,y Plckford reapparcceu
do wIos heróicos aviadores nortu- ,-r6 "a tela, d,° «Icgante cinema
gueSea Sacndura Cabral c Gago í'd.eon-5° ^"M^vol .film intitu

bem pouco tempo numa. produ-ecuo qu<; ha de ficar por muitotempo provada nu nossa nicmo-
ria. "Ko silencio das selvas"
junto dos outros Interpretes quecompõem o famoso elenco Ben-
jainJn B. Mampton.

Betty Brlce, coroquanto menos
conhecida que Mies Clalro Ailams
fi uma actrlz de grandes méritos
e da eondic6.es superiores para aarte ilo silencio, como a Julgarfio publico que teve oeeaslilo duapreciar essa notável pel liou In,oxtraiiiila da novella de Hni-rvlaíon Wilson, produecJo de Be-n-
jarnin B. Hampton.

A fabrica produetora 4 a OreatAu-thor Plctures Incorporated e
alet.rlbulda pola. ilodklnson.

IIAHIIY I.KO.V WILSON
Nfio C Híirrv I>éon Wilson um

novato ne preparação do argu-
mentos cinematoRraplilcos is bem
o demonstra "Nupotofi.o das Fl-nanijas" que estroarii em nossos
prlnclpaes cinemas na semana ,1o
2G ¦ do corrente, como iProgrrom-
má Arte";

O assumpto desse fllm é tirado
de Um rlfao multo popular nos
EataflOS Unidos quo ilíz: "Pao
millionnrio. filho perdulário ne-
to proüiíto"; borda-se em torno
de uma Interessante historia de
sconas e situações multo bem
appllcndas, que perniittera em-
l>t'6st<ir todas a» seneaçòea artífi-
tica possíveis em um tllm desde
u jovialidfldo do uma pccnad^altu
comedia, <,. outra do Intensa ,lra-
matlcidade.

A_parto de seu assumpto "Na-
poleuo das Finanças" estft mui-
to ht-ni representada por um pu-
glllo de artistas corretíssimos
eomo o elo todos os da "-troupe''
Ue Benjíimln n. H^mnton.

Os prlnclpaes papeis estão acargo do Claire Adams Betty
Bricí;. Roliert Maelc Kln e Nlles
Wolch.
SIAIS UM «TOliR DE PORCK"

110 PAItl.StENSE
O Porisionso fez hontem »¦«"'tour de force": ofíereceu

- Agentes geraes;
Rio cie Janeiro.

(O. 60.77.

í l ÍIÈÍ É
Va» ter tô*1 abe!ácida a elrcu;*

çüo dos trens nocturnos do «mal di.Matijaratibn.
Jfi nBo ú eem íctdx>o. ..Oonforme eeitlu o Mlnluter!» d,

uiierro. entre Ben!,, Ribeiro e Dn,
doro linvcrü uni desvio iun tervlr »«
Oampo do Aviarão,

Tendo II.'Cccilio llnri» ds, Con-coiíiio, por Keú procurndiir, pedido ira-
Knmonío, por cxereiclos fiudoa, daiimporUmeina rclaíiva» oo., anuo» à,III11 a 1'JIS. provenientej d» «dircioiiaes do 10 o|o ooncediilns a sen V.naie marido, Jnrio da Silvn, ti-tr,builiador desta Estrada, o Sr. Jlinlííro
da Viacilo mnntlou que requclr» r.aMimaierio da Faronda.

— Foi dado bal.xa nas fianc.-u
do Alfredo Pinheiro Pinto, Ar-lliur Ferreira, .loaquim Santlairo
o Mario ijrampa.'¦',— Níío foram attcndldos pelodirector:

Isaias Thimoloo Ubaldo, Leopoi-aliin Alves de Lima, Francisco Ma-x mo da Fonseca Filho e .folio Ba-Ptlsta Augusto Pereira, pedido detransferencia; Antônio .TosC Per-reira. pedido de rolovaoBò: JoãoArcCo da Motta Guimarães pe-dlndo !-estltuli;io do 3H300: Josíde Marins Freire, pedido de em-Preso; Luiz Francisco Perrèira
^'.VaV"10 execução de serviços; «-.Mlddleiown Car Companv. fa-zendo rectiflca^ao em proposta,para fornecimento de matorlai" solicitando conccssflo pura fazertransporte do material nobre o>trilhos da Llnlm Auxiliar.
da Silva e Elyzeu .lacob— Despachos da 2» divlaíio:Luiz tle Oliveira _ Indeferido1 vista da Informaçllo.

fotto Rodrigues da Silva.

O illuat
Vor esforços <lo bniprezai-io. Josf

ITjoureiro lufflifitireinoa dentro em
breve aos e-speetaeiilos de duas.
eompanhiaa trancezea a que o gran-
de actor frnucez Signorct dirige e a
do Ba-ln-eian, de revUtas.

E' esta ultima a qno primeiro ve-

«^""no-lfa^lo 5é%cetÔ pro- 
'iu"^, c íl,síi£i<-':Tl".CQthuMaSmõ: 

\'3tt}ho 
com a magnífica Compaihía

'•os dia* — um 
Ai,!lI1„<10 poema heróico "Xun'Ai- ! Mana Mattos-lfendonila de Carva-
vares", que foi executado com pie- | "lf> nuo tüo «rande aueceseo alcan-
no suecesso no "Colyseu" de IM- i '-'ou n0 Policio Theatro e que voltp
bOa, Ituy Coelho dnr-nos-i este a <inr entre n(5f? nm-i curta «crio «1

re compositor , ma es trui.u.v Coelho realiza no próximo 1"'le .Julho, tts Kl horae, o primeirogrande concerto syanphonico, notheatro Municipal, ün orchestra
• azem parte Sõ tío* mais distineto*; econhecidos profee-sorCi».

Itii.v Coelho eslá despertando um

Coutinho."O CARADUKA» —OS. Joei!
annuncia pai-a sexta-feira próximaa "reprise" dessa rerista-fantasiu
da Srn. Gnilhermina Rocha.
^HOMENAGEM A' ABMAiDA
PORTUOUKZA — Foi transferido
para amanhã, o espectaculo etn ho-
meniigcm 5 gloriosa marinha portu-
gueza por motivo da rcalizaciio
hoje do baile na Embaixada do Tor-
ttigal.

O programam desia festa ê pin-
gdlo eomo couvém .1 simplieidnde
dn dedicatória.

Representar-se-a a peça portu-
gueza "A caBiicu vermelha".

i O eloqüente tribuno Dr. ttaphael
: Pinlieiro diríl palan-a» que «Jo acto-
j pre commw.-eilorafl e cnthusiasticaB
| «obrn oa feitoíi dns nautas lusos e, artistas da companliia dirüo Terwv.
; patrióticos.

THEATKO TRIS — Ox empre-:• zariaK Srs. .Tosí Loureiro t .T.
I Cruz .Tunior fecharam contrato pa-:
; ra a exploraçilo em commum do ele- ;
i gante Theatro íris, hoje lima dn,, i
I melhores casas de espcctactilos do i
l Rio. j

A innuguraçRo cffectuar-ee-â no"
primeiros dias do próximo mor. de

lado "Papaczinho Pornllongo ,
primeira produecao da First Na-
tlonal Circuit quu appareco no
Brasil. E' esta umu das mais
extraordinárias creaçOcs da Cor-
mosa artista. Alem deste fllm
que por si só constituo um dosmelhores projrrammas exhilie o
Odeon, em continuação o roman-
co om sorles "A orphanzlnhu".
Hoje seri apresentada a 10» se-
ris sob o titulo "Penas de amor".¦'O IIODIUIM IJAS TRES PALA-

VKAS», NO PAUIS
Willlam S. Hart o admirável

actor elnematogra-plilco reappa-reco hoje na tela do Paris, o po-pular cinema da praça Tlraden-
los em mais uma dás suas ux-traordinariati creaçües Intitulada"O homem das tres palavras",drama seneacinal, em Bete actosm.lfílstraes, secundado pela íor-mosa Uva ICevalk.

O progrramma de hoje 4 com-
plotado com um excellente tra-
balho de Douglas Mac Lenn c,.lympatlilco artista em "Billv, oflcuKmatico", lntoressante ii-o-diiccio da Paramount.

o pro(;ham»ia do ideat.
O programma que sc exhlbeno luxuoso cinema da rua dac.irloca « simplesmente eslupen-

ao. ^ada menos de tres valioso»
filma formam o beíio espe-ctaculo. Sessue Hayakaiva, o fa-moso trágico Japonez, dá-nos em"O Príncipe Mendigo", uma de

luur uo lorce": otrereceu aosip„"„. """''s"'» ua silva. -
freqüentadores além do excel- I "-u">ni'0 ao Interessado aguardalento fllm do Bessuo Hayakaiva— "Príncipe mendigo'* — um film
completo das homenagens quodomin so foram prestadas uos va-lorosos aviodores lusitanos áaea-
dum e Gago."A mlesa campal e as corridas
de domingo" — quo tal i o tltu-
Io do fllm — 6 mma reportagem
completa tanto da solemnliladc
rell.ílosu do Campo de S. Chris-
tovao como ãeie brilhantes corri-
das do Uerby Club em homena-
g-em aos herõea portuguezes.

Dos que foram ss duao solemnl-
dodes raros dclxarüo de ver ra
tola do Parisiense, hoje. a sua
pessoa nessas homenagens cario-
cos aos grandes "azes" lusitanos.
, KL13CPRO-BALL - ¦ "O clumfl
Inculpavol" ou "O Kéi ila Prata".

MODERNO — Proaiuirnna va-
rí ado.

MUNDIAL — E' deveras aura-
hente o priigramma de hoje do
cinema Mundial do Cascadura.
Compõe-so n funcçHn ,le um dra-
ma em 5 actos e de uma comedia
em 3 actoa.

PARA BREVE
¦ A
QUE

a noltiQRo do seu podido 
"dirigido

H sociedade referida;

doferuio?0* 
Alves^ Silva-m-

Agostinho Qaldlno de Eouea —
a cTníí0 5 ^;°;cIa O™ 3" dln,,
e ITnro td\r%^±bZ-^o:
.Kiftrlp6 " "° — 

"òxfmo

es <lrr \'..'l.T,.B0]l"t"'m "«n«»«
w r i r'° Jnlio d"* Sanloi. Km.

mlrí a proiidencla o Sr. inime- -T.im» o cargo dr 1. sierISSto«««ao.prto Sr. l.eohon"7"a,r.f(*. - _1 7 "wi«/m (is Arau m.Sr L rfi"1 -1" tt.*BÍ5i2v«

« - 
C"'lne]h0- t'"« b»Ur d», „,-

tíio /. T VKla% tm "r»l!^ «
¦«. ,1. í 

", "-lt"í '""-t" >"¦ «"a« aa Assocldcfio.
San ti
teira, „;, aítoeiaçge,
»»»f? .heTe"do 

'r"-et>s.ld*A. 
«t ,.

'¦¦¦r-y.u-íUs es Phara»ri»
«aín? *n"li."i "Í""ho, *, ,4w

í^r

vST.iie:,™.^'™™ Jc«"'«
lOCll, PlJiHT* a tttrl.

O Poker»
OTTO PRAZERES

venda na portaria do
JORNAL DO BRASIL

RS. 5S000

CONGRESSO 1NTERNAC10-
NAL DE HISTORIA DA

AMERICA
A Comüilsaâo Executiva do Con-

ximo. AM lia pou
mez e meio — sô ti uos cidades d
mundo se podiam orgulhar de ter
flfísictfdq Afí rcpre£eutaçiV'S desta
extraordinária companhia: New
York e Londres. O notável jor-
niilista argentino Sr. Rotchltoff
teve d gloria, de levar esta com-
panhia d Arucntina e dizemo6 a
íllnrin por que,"El Diário", dc IS
de Abril escreveu a este respeito
m eoyuintts palavras que traduzi
mos literalmente: — "O Sr.
Kotchkoff jiahiu dc Buenos Aire.--
tt dcíicoberta e conquista do ParU'
Voltando asora coro esta companhia
apresentará, como Vasco da Gama
provas irrecusáveis da descoberín
c da conqnifita daquelle mundo!''

I->tas palavr3fi listariam para
julgarraos que nilo ne trata de umn
companhia Vulgar e de uma- "re
clame" banal.

Uealmente a companhia Ra-Ta-
Cian dc Pari« diriffida por Madame
Itapimi é a melhor, a móis iuxuo-
ea c a mai? cara mas tambem o

! mai« admirada e a mais surpre-
heudente de todas as companhias

; Parisiense dò üunero quc silo apena»
mais duas: Folies Bcrgérea e Ca-
miio de Parie. Nestas companhiss

i chei;a-i«e a gastar um tnühlio dr
franca, para p montogttn dc uma
revista! Comtudo nenhuma exee-

primeiro concerto 0 prelúdio <Io• Auto do Berço", O prólogo da"(.uuioncana n. 2» e a cgloía "Na
Fonte dos Amores de I(raC3".

Ituy Coelho é o creador do Iicd-lortuguez, obtendo os maw rasga-
,'os elogios por ocensiilo do appore-
'¦imonto das suas "Cançõen de Sau-
lado e Amor" e "Novos Liedtera".

Sócio da Academia de Sc
¦e Portugal por proposta do Prof.
Ihcophilo Braga, o notovcl compo-

-itor Ru.v oeiho impOz-ee no melo,•nusicai luRitano corno um grande¦i.vmphonista.
O publico carioca, que breve es-'utar4 obras suas, uüo deiiar.1 de

ippiandir com enthnsinsmo o nota-
vel maestro Kuj- Coelbo.

cspectncuios nnles da sua próxima
partida paro o lüo Grande.

A. peca de estréa ficrii a engraça-
disfiima comedia tm Ires actos "O
Inferno", traduzida do hespnnboí

JUSTINE JOHNSTONE -
FULGURANTE ESTRELLA

REAPPARECE
A "P.ealarf pinçari qulnta-fel-iu. na tela do querido Parisiense,

mala um film da loura Justine
J,)hii3'.one, quo o Rio jfi. admirou
o consagrou '.-in "No turbilhão do
Broadway" ^ em •'Aluga-sa um
coração",

O novo film ila formosa Justlne
•Pinnston» — "li"ilha6 Imprudeu-
tes", vao agradar Immeiuio poloseu Intot-esr.-into enredo, pela "ml- ... -
J-c-eii-sctns" luxuosa e pelas des- Al," '""-ile * Astería-nlumhrantcs "tollettes" quo a ad- „•",'''r"T1t» «r* Wlo por ania te-nilravci estrelía nello apresonta. i "-«lin fnraposi.i doi s-« iT»-í .'.

... Uma esplendida comedia de Joe i Í,UV* r-rnf ncüor Cornes 
'c«'ÍV,

ias mais originaes creacbes. I Martin, o macaco sablo. comple- ,'3"-'"' *•• Silva p,r«lr« TU.fc,.Lm conto oriental cheio de gra- i tara. qulnta-felta osee magnífico I ]"'''" Rílieiro. **
O segrundo, "Men- i programtna do Parisiense. 0 <lKi!lma V-l-, ,.Mn

A GRANDE '° "'''"."o- O"

A noite,

Plwrnwei». <,,,, vtutTr

r,'-
c.tA e encanto,
tira de uma mulher honlta" úmai» uma revelação da superiorelnematOKraphla da Allemanha.l»o seu enredo nurjje Paulo Har-tman o Mady Chrlstlans, admira-vel». O terceiro t uma enifraçarils-
síma feunsliino de nomo "O Jo-sador de Golf". K- mais um a

por .Toilo feoler c que cm Madrid Juntar. íi serio Ininterrupta
c Lisboa constituiu o maior sue- raa,a bellos e longos program-
cesso theatrai da temporada ; '

egti
pela

Kresso Internacional de Historia da St em fantasia as de Madame Ra-\merica teve communicaçlo ofL.
ciai da Smlthsonian Institutlon de
que serAo seus representantes pc.ranti aquelio Congteaso, tyj& &q
dev«r& reunir nesia capital por oc-
caslSo do Centenário, os Drs. Wa!

simi. oue « vulgarmente conbecidr
pela Rainha da Revista. Ba-Ta-
Cian tílm as mai- íielias artistas e
cs mais lindos trajes, cmdiçílo n«
cessaria e sufficiente nara aaada-

í. de prever que no Rin nm exito *<> OBNTn.lf, os iXTinipRn-
uai lhe esteja rencrvado, não BS I?£db "''AP.oi.fiiO n.\s FI-
lo excellente interpretação quei 

^'V»C'AS"
l!ie_ é dada por porte dc Iodai os 

'. 
,,.Ii,1", primeiro logar Niles

artistas ii frenle dos quae< se en- " W' 'iue desempenha' um dos
contra a tnlentiwa artista liaria Suni-ÍJSf* I'al>els. ? multo conlu-
Mnttos. mai nintl.n taml^m r,.u SK2 d03 nMS?s afflccIoiiado3 de
craça de que est.1 recheiada a diso- J »Wmr' em ^lorS^^pro-
pllante cocnedin cujo enredo pro- ""ecoes da Paramount em muita=voca a mais franca cargalhadá do.fí^05. 1"«."btiveram em nos^
Primeiro ao nHimo nc,o. l'0^ \?e,^%%g$°- eíU

ESPECTACULOS DE HOJB I PEL°S CIRCOS 8? T_fr.Si^%lib tt d,r'
"MAGDALENA 

ÀKKBPENDI-[x,OM,TSBD DUDU* CiRCO —
DA" — A Sra. Aura Abranches!',r.a!l<il0sa ft'st" cm homenagem nos
que, como ncíriz, conheceu jil no )avtn<iores Sacadnra Cabral e Gago
Rio taat2s nuites gloriosas ugora, i"o«lHibo.A Bmprrza desse centrocomo autora võ-se vlctorinda todas 'li* "'vewBes prepara, p^tra amauhaas noites no Lyricn. Sua encanta- j"nnd:osn festa dedicada ttm aiorio- ÕSÍrn 

*ímíí-,JV"- qu0 «««empenha
dom comedia agradou cm cheio e so» "azes", a qne asVstTrai os po"o daPs°r^í'L' p,ÍBeI, eraK "Na
ficaria por longo tempo no cartaz .«mmiiindante* bffíd«I^*}_& Popínara"eSnt«nanSa* ' tamb"m
se a companhia nüo se demorasse rinheiros dos cruzadores "Carvnlhf, "
pouco «tr* nõs forpndo a sua re- Araujo" _ "Ri^blica". 

da maridar logur a outras'nba portugueza.

„Síf ha de cimentar definitiva-mente sua popularidcde e sobre-levar os méritos sempre crês-
255Í??«.8P Ar^catinc Film Cor-pomtion . a cujos esforços deve-
SS! ¦^Jeli<:i<ls desses program-m.is sempre encantadores. Ho-berto Maek Kln que 

"

tirada para
peta*".

de Msdama "jisimi «ttfi

S 3S5S3B6;h^ ir&; i2RáWft.-áS.«fe^i
«}*-«. •ir-isar-T^í^ • j? ss&, s~ iafef j-*

ca« . tombam C-
, nosso publico,que bem o apreciou em a grandeactuaçSo de "No silencio das ee'-

i',?^„;.Uo?t'rto Macl: 'í'n traíxi-liiou íumbem para a Paramount.tendo-se especlallsoilo nos pap,.'«sntlpathicos como o de traidot
?2f. ° torf,-?rom tüo popular eni
;?,. s._°*..I"i,tfi0« onl* luer qae

mSatrlaf 
en°*''n!,• cüm «insular

Claire Adama apparecca-uos ha

CATHARINA II,
Amanha teri o publico, final-

monte, no Cíne-Palals. a desejada
estría do soberbo fllm "Catharl-
na 11, a Urando".

No dla Iiumediato, oii seja
quinta-feira terá elle as suas pri-inicias no grande Cinema Ideai.

Multo se tem dito desta grandenroducçüo, porém, multo inuls quoisso diz o grando critico francez
Paul La Borie, transcrlpto no an-
núncio do dia.

Ora, quando um fi-ancez. naFranca, desse modo classifica uma
producçüo allcmã..., a nfis nada
restar.-! dizer para que bem frisan-temento flíjuo palento o eeu in-
trinseco valor.
O PROGRAMMA DE AMANHA

NO CENTRAL
Monto Illue, o sympathico gal.1que actuou no film "Cléo dc Pa-ris", ao lado do Mno Slnrray, ap-

pareço amanhã na ttla do Cinema
Central, no dup^o papel de WallyGrlggs r, Jojnts Urown. no fllm

O inipoftor", da Associated Pro-ducers. distribuído pela ArgentinaAmerican.
Monte Blue, mais uma ves rc-ve.a os seus grandes dotes artis-ticos, mostrando em teu papelque s-j a audácia faz-nos vencernas lutas pela existência.
t,mquanto que Griggs se delr.avencer pela timidez, encontrandotodas as difficuldades na "Sttruele

for hfe". James Brown trlumpha
pela sua audácia.

Jaquellne Logan com o seu de-ucioío sorriso, empresta grandef"'«or ao papei do -Mary Oliver

ííS3Síí°i P"«Poi» de menos resnon-sabllldade. duo realce n' nSl
_2p trabalho do AUan Dm». ogrande dlreotor.

min • ílrMçtto
««.«rvir .oh **%£# ^"

COTIO «tuiird.-Hvra dn A*,ecisçj0 ,da( pharraacts vae servir o Sr. T.lVrl-,nibcre. vinto o Sr. Itfrn,r, n^Ti ilprr.r o refsr!,],
Dçixarnm d»

> osrgo.
'«er ;,srt»

Pirss Tiemince'-""'o. « o Dr.i. Gnior,
diífl.

O' r.ovo«
'lir & rociedM
lindo «'ítc^s de.

om.ir

.Tnrl-
odvc-

'lirtcloree ->--(-ndrnt
novs fel^So rcrocdf
setut «erviçoi.

— Hespachos ,1a T)!rector'a-
Comp. Braail»lra Carbonlffra' deArsrunc.-l e Hau] Alves, pedindo""Síldllran de cilmlln — ResHInn-se; Promberc ft Comp. e Albertoaugusto MagralhSes r;„m„, pediu-'lo ceríldSo — Certifique-se; s».nasttao Nunes ,1a Crun. Ivo Tr*.xedfs ,lo Amaral, riomimros PPon.eei. E-nes;o Mirai* Sarmen-fp. Iteltnr Pinto da Velifa. VteVe.f_nutínhn d» Moraes. .Tolo da SlIvuv.trps. Xclson Cardoso Osorl-, «
ÍSftitl,i . T?,!,c,iíl T'lm». pedindorestitule.io de documentos simmediante recibo; Josk (i., Alva-renera Cintra, pedindo validade de
passe.

Theatro Municipal
Para as recitas t!est<-

bailes o casamentos, guarnlçOc-s de flore» para vesti
dos ultima*_nov!t!:i.l,.s, CAR.»
tS5. »ob.. (entradaTpela" lójà)tel. C. 557S. (C «072"

li

.. •
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DE LISBOA AO RIO PELOS ARES
A visita dos avia lares a Sacola de Aviação faval 100 Contos ULTUA

cum mmI: com o "fico" fez a, Independência do

A homenagem da «A Noite »

O banque**; jitffenecido peSra come^efcio e industria nc»
C-un doè __-i__H©s — ¦_! festa a bordo dc "Jynas fie-
raes"—Ü toaiie da Embaixada de Portugal.

PEDEO
Brasil,

Não ç-ueíeíá V. 8. fazer a sua no anno do Centena,rio comprando um bilhete da-Lotoria de SANTA OATHA-RINA que se extrahe amanh ã ? 100 Contos por 302000vigésimos, l$_-00. '

CASA GAÜ'CH0 LOTERIAS
Rua Chile, 3— L. COSTA & C.

(0. 01.G30

AInila anU-hoiitom a hontem
íciceborain os gloriosos uvlado-roa portusuozos Gairu Coutlnho
c Sacadurá Cabral novoa testo-
mtlnnos do admlrui_iio o apreço,
aoa nuaoa a aocledude brasileira
como a colônia porUipruczu de-iam o maior realce, fuzondo-se
representar pelas suas Usuras
<lo maior relevo.
A MISSA CAMPA 1, KT- S. CHIIIS*

TO VA O
¦No 

caniipo du S. OliristovAo íolcM*,brada domingo ultimo a min-sa o nwicc&o do ernças polo feliz
chegada a esta Capital dos herol-eoo aviadores portusuo.os. O povo"ccuinava I niolnamonte o espaçorrontolro As archlbanoadas, ondo
uo contro, íol arecto o altar sobro
o -qual so encontrava uma ima-
te» de N. 3. da Conceição., Toda

em 

dlíflfiiildadii conseguiram
oRi-ios lllufltrea hospedes, ora
movei utraveaMar n enorme*
Idilo n\m uo ucotovelava m*
\ do mellior vílr os dons Im-

rolcíva aviadores, começando en-
ido í'- dispersar.

VISIVA A' -SCOT.A.D13 AVXA.AO
NA VAI..

Con_\\rme constava do pro-
Erramnut. os bravos aviadores
portugu Ij^os visitaram hontem n
Escola d. O Aviação Naval, na Ilha
das EnxtiVlnj..

Cheeiuli.^ , ao c:ies do Arsenal
do Marinha ! pouco depois Uns 10
horas, foivir.1 ou heróicos deten-
tores do 'Valid" Z-isboa-Uio con-
diizldos em ,lancha do Estado-
M.ilor da Ar.muda parn. aquclln
Ilha, ondo fórum recebidos ca-

estava cngulanada o aa mecauelcBantcmento disposta».
A'a líi o 30 cheiraram ou lios-

podes illuatrc.i neoiiipanhadoa do•Sr. Irlnnu Marinho, coiiimandaii-
tes o officiaes doa cruzadoresItepuhllca". o 'Carvalho Arau-
Jo ' o outras pessoas frrudns, sen-do recebidos entre palmas eaccla-
mnçüi.-s.

Saudadon, respondam o Alml-
ranto Cago Coutlnho cm rápidos
palavras.

A seguir foram tirados varlofl
fllm-" o ii_.oto_r_.pl.lai., tendo

então Inicio as dansas no Pavl-
Ilido.

O tenor brasileiro Sr. Pedro
Celestino executou eom maestria
a cnn.íío '-Ao Luar" tendo a ma-
Unifica orchostrn .los "Oito Turit-
nan Pernambucanos" ee feito ou-

to Garcia, Antônio Dias (J-arcIa,
Antônio domes, Antônio da
Freitas, Antônio Leite da Silva
Garcia, Antônio Jos6 Pinto Oso-
rio, Antônio Mack;]. Antônio Jo-
so Pinto Osório Júnior, Antônio
Vieira Pinto, Antônio Luiz Ba-
ptista Lopos, Almlranto Arlstl-
des Muscarenhas, Armando Bur-
lama.ul, Alfredo Sliiuolrn _ Cia.,
Alvos & Cia., Alevandrc Horcula-
no Rodrigues, Álvaro Francisco
de Almeida, A. G. da Cruz, Au-
susto Prestes í. Cia., Alfredo
C. da l.ochu, Albaiio S. Guise,
Amaraes Plmentel _i_ Cia., Adrla-
no Va*/. dn Carvalho, Alborto
Almirante & Cia., Augusto Vaz
& Cia.. Alfredo Ferreira, Alfreilu
Mayrlnk Velita, Adriano Brito,
Augusto liamos, Alfredo Osório,
Abílio Hardy Alvos, Alberto liar-
ry Alves, Annlbal Fonseca, Alvr,«

I-fl ___.__I_.-VXmÊammmmmt^^^^r^^^^^^^^^mmmm^^^- ^'"''&& tf'
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Imponente aspecto da multidão que assistiu/.', missa campal em S. Christovão
a 'úacorafiao era constituída por
bandeiras naciona_s e portugué-
..as e a ua Cruz du Cliriato. As
arolU bancadas latoraes at rosen-
tavam um aspecto Imponente, tal

o numero de famílias quo cum-
portavam, Nas extremiuade-s efl«
lavam collocudas a-s bandus da
Coionia Portu_ue_u.

Precisamente as 10 horas eho-
sura-a os avlaJorca com os seiifj
ajuoantes do ordene o membros
da Comniis-viao da Colônia _fc*ortú-
gueza do Homenagens aoa Avia-
aores, os olflciaea -.ios cruzáuu."Itopuhllca" u "CarvalJio ...
Araújo", o Sr. Embaixador ua
furtugal o u^ssoal da Kiu_) a Jatada,
ooiitiul Portuguez ooutras pes-'«oas gradas, vs aviauores foram
i-ecobidoa ao som de marcha ba--ida peloa Kacoteiros u du "Por-
uitsuoza" pekie bandas üo mu-
¦ica.

J'..p6s a che_aila du Almirante
3a 15o Coutlnho o Oaipltão de .Uar
3 Guerra tàücadura _>,Ur-al, íoi ce-
lebrada a missa, officíaiiüj tí-
itovnia. D, Üebaatlão Lurno, Ar-
«¦obitípo coudjuctor, tendo antes
-> Or.lieou 1'ortusuea cunt-ado o
Wymno Íl Bandeir.

Sn elevarão da Jiostia doua pe-
lotões do "MinlB Geraes" e do
cruzador "Kepublica" .prestaram
-.'outineticla oo som do maronu
üatlda peloa Kscutuiros o do
l[y:nno Kacional pelas bandas ül*
inusiea o Urtrficon PurtuKiiez.

Termlnadii a corlmonia re-
- ..loso. S. lixo. Uevdina U. .ittbaa-

iluo Lomo, dirlslndo-ue aos dous
aviadores disso quo ura cum mui-
io prazer quo acabava do oüficlar

.i Santo Sacrifico ila Missa om
ácido de BTaijaa pelo termino .Ia
gloriosa Jornada. Contlnuanilu,
üisse S, luxa. Ilev-dma:

jjuas .pátrias ajoelhadas aoa
péa deste altar entoam um ean-
tloo novo. Neste campo immenso
iodos ouviram oraoõos do cora-
.Ho do povo Inteiro ardendo de
uathuslasmo ,pela victoria do dou»
homens nue b <i victoria do lileul
o da raça a victoria do Portugal
e do Braull. Qnaiiilo viestes «tra-
vez doj ares uma cmoçO» Irradiou
o coração do povo principalmente
a alim. portutruezu; o povo quanão cs.iuc-cou b Deus do Cabral li
de Vanco da Gania pediu a Deus
a vossa vinda o vós chciiastes
liara honra de Portugal o nossa.

Sonhor Dous! Portugal c Bra-
«11 aln duas Palrlno que o Oceano
Ustanclou e r;uc v6s npFroximas-

tos ,pola f6 e .chi lliiBun, aben-
.-oando-aa pelo abraço fraternal
dos seus filhos, duo hoju vieram
ajoelhados oo ult.ar acabam da
fllnia do povo o da Cidade que
valo trazer uma corfla, níLo para
vii*i mas para o senlo do Portugal,
e em quo vae depositado o beijo
io povu braüllolro. Nas antlgay

po.-nsias a. celiinonla dus religiões
«oei-lám-so as ncolamaçilos. Ao-
clamemos Poi-tugnl e Brasil que,
<i.jo<rT!iada<_ ao altar acabam ihi
jurar amizade eterna, amizade
linmortal. Sim, hoznnnao o acela-
maçOcfl a. duas putrlas auo vila
u-sra o mesmo destino historie-.

Viva Portugal 1
Com estas palavras terminou

S. Bxa. rtiivdnia. o seu discurso,
'pie toda a assistência applaudlu
com onthusloemo, tocando as
bandas collocados nas «xtrcml-
dade» do pavllhilo, u Hymno Na-
cional quu egualmonte í'oí c*tn-
tado pelo Orphoon Portugiiei:.

Os aviadores, quo o povo re-
1.1-amava. adiantaram-ee para a
frente do pavilhão a então um
emhusio-smo inde-KcripUvel se apo
acrou da multldito uue, prolon-
seadamente, os vlctorlou.

Ce-SEados os applausos. foraU
os lllustrcs avladorc-i compri-
montados pelos Sr?. Genora-l Ce-"intlno Alves Bastos, Chefo do
listado Maior do K.terclto, Capi-
lão Bentos em nomo do Sr. 511-
:.lstro da Guerra, Caplt-o Te-
iicnta Ceaar da Fonseca, em nome
lo Chefe do Estado Maior da Ar-

mada. Ministro .Dr. Andrfl Cavai-
¦-ante, pela eommlasan da Força
Policial constituída dos Srs. Ma-
Jor Narciso Dinlz. NIcolAo Car-
nelro o Tenente DJalnni. j-elo gr_
Presidente do Coii«elno Munlcl-
pai. Embaixador dc Portugal e
nenhoro, ,1c-«_ Vtalnho <Uv Silva
Carneiro e família, Humberto Ta-
7>orda « família, Commendador
Sft. e Gania e senhora. Iteal Ga-

• luete PortuBiiec de Loitura. Ileal
Centro da Colônia Portuguczi,
Beneíloencla Portugue/.n, pela
l.lrectoria da Lip.i Monarcnlca
D. Manuel II, Manuel does Soa-
res e família. Directoria do Gre-
mio ltepubllcano Portuguei, Ca-
mara Portueucza do Commercio
e Industria. Dlrector da Agencia
Financial de Portugal. Dr. Ale-
.vandre da Alhupuerijue. Cândido

•11*. Cônsul do 1'orttlgal e tor
jnnltosi officiaes do Exercito, 

"da
Armada, Aviador^ t. retprf-sesi- \
tante» da varias As.cclai_.1e-. por-]
tugues*4_ e naeioijU.cE.-

rinhosamonto peloa jioshos )ffi->
claea aviadores.

Depois dos primeiros cun.pii-
mentoa o Comrnandanto da Esco-
ia du Aviação Naval convidou o»
illuüLre viüituntoH a percorrer as
dlvertias aecnOea da meiima, \ A
visita foi demorada, colhendo
oa bravos lusitanos dessa milu-
ciosa visita aoa notísoa "Ij.ui-
gaiü" a melhor iniprc'ii..ão. *

Antes do ser servido o álmcpo
em homenagem aos bravos avu-
dores, o Coiitra-Almlranto Gajo
Coutinho manifestou desejo le
voar pela nossa cidade. Incunil-
nonte foi posiu A sua dlsposlc.o
o hydro-avião "N. 9-41'', da fli-
tilhu da Escola.

O 'bravo lusitano subiu para a"nactillc" Hob palmaa doa pr-i-
sentes.

1'oiico tempo doppls o HN.
9-41", pilotado pelo Tenente Ma-
rio Godinho decollava rumando
em dlrecção ao PAo do Assuoui.
O hydro-aviao nacional evolui i
longamente pela nossa cldad:
cnntornando-a toda em lindo o
baixo Vôo.

Depois do alguns minutos dn
vôo, o "N. 9-11" ainarlsaou, des-
ombarcando di-. bordo i> Contra-
Almirante Gago Coutlnho.

O llluatrc aviador portuguoj,
rode do pelos nossos oftlclaus,
explicou us vantagens do sextan-
to na avla.&o, mostrando aos
proHcntes o curioso apparelho,
quo, trou:to no seu "J.Bfey 17".

Pouco depois, em uma linda
mesa, caprichosamente ornam en-
tadu, em tini dus "húngara" da
Escola, foi servido o uimo.o em
Homenagem' aos bruvoa aviado-
res.

A mesa upreaentava uma cutlo-
sa disposição com quatro hydro-
aviôea eiiteltados, guarneuendo
03 cantos da saía.¦Além doa lliuatres liounniu-

geados estlVftram prosenti.;-; <
Uapítao de Fragata ÃnU'fl':u
Cardoso, Commandante dn Biiliu-
Ia do Avlaçfto Naval, Capitão il.
Corveta Darló Paes Leme 0-j
Castro, vice-uirector da mesma;
Almirante Pedro de Prontiii, clie-
£o dn Estado-Malor da Aimadii;
CapllAo do Corveta Leopoldo Oo-
mensuro, Caplttta-Tbnente Virgi-
iilus De Lamaro; Tenento Afntto-
so Mula, Capitilo do Mar o Cluor-
ru. Muuanty, conimandanto do
cruzador -'Republica"; Capitão do
Fragata Clsnelro de Fúria, com-
mandante do "Carvalho Araújo";
Comrnandanto Carvalho Moreira,
vlce-dlrectot da AvlaçAo Naval
Portugucza; Coronel Seguen,
cliofü da Missão l^rancoza da se-
Cüo aeronáutica; Tenente Dento
Hlbclro; Major Souza Vianna,
commaiidiiiiíü da 1-lscola do Avia-
OAo Milhar; Tenente Haroldo
l-olt&o, Humllcar Mnrclieslnl, vi-
co-presldeiite do Aero Club Bra-
sileiro.

O almoço correu entre as mais
effusivus mnnlfostuçOea de cor-
dialldade, tendo o Commandante
Américo Cardoso bebido a "sau-
de" dos lllustre homenageados.

O.S AVIAOOIUSS RECHüEil us
l.VrEMlE.VTEíi JllJMClP.VI-l»
Os Sra. silva ürandfio e Pio

Dutra, respectivamente Preaideii.
te e 1° Secretario Uo Con-uelho
Municipal, em companhia do
intendente- Sr. Dr, Cestaria
do Mello e do Sr. Edniuu-.
do du Oliveira, vereador munlcl-
pai de Lisboa, foram hontem en-
trepar aos commandante^. Saca-
(Iria Cabral o Oago Coutlnho o
utttograplio. em pergamlnho, da
resoluçüo do mesmo Conselho
concedendo aos referidos aviado-
res o titulo do — Cidadãos cario-
cap.

O Sr. Bacadura Cabral agrade-
ceti com palavras dc amizade e
sympathla essa dletlncçAo, que
con-sldera a maior das que lhes
lC-m eldo feitas nesta capital.

A IIOME.VAGKH ll.V "A NOITE"

Foi, sem duvida, uma dns mai*.
encantadoras homenagens rece-
bíUas prios iílortofi0.s aviadores
portusuezea a que liontem. A lar-
de, lhes profltaram os no-ssos di«-
tincios confradea do "A Noite",

O local escolhido, a bon ordem
do ai-rvlço, a cortesia do dirootor
e redactores do brilhante veaper-
tino o.ira com oa «eus convidados,
tudo _mflm concorreu para queo chA realizado A tardo no alto
do PAo do Atsailcar te revcstlm..'
de um cunl-.o de rara fidalgulA o
grande dlstlnCIla.

A subida dos convivas levo Inl-
c!o As IS hora» o se prolonstou
atê além d.ia 15, quando as tn-

cíaniio o hel!Í$í)imo
Aalll fe desfruta-
social c m#snhros proemi
da colônia portu^..cxa,

A i_rai;:i Olldí !o: let

anorama «jue
!108Sa «Jlt*

tes

ch»

vir om it.irlua .peças do hou esco-
llildo r.lpirtorlo aertanejo de mu-
âlca e cvltnto.

Klnda fetita parte do pro^ram-
ma foratiy aervidos oliá s doootí
finos, pr4\longundo-Hc n. agrada-
liliieslmu ,V'--uiiiAo ate As 18 ho-
rns. A'

O "Joma\\ do Brasil" se fez ro-
preaentar mv liomoaaeom -promo-
vida nela-'**V Noite", polo rioaso
eollega Dr. l*|orto da Silveira.

O IIAXatIBTÍ_l -DO OOMMEHCHO
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no.s ..iiAitios

Tteallzou-so ..hontem. no Club
dos Dlurlos o btRAiquete olíerecido
peias cittssea conservadoras aos
notáveis avladorciu Sacadurá Ca-
bral e Qago CoutóJnho.

O aspecto quo a\ edifício, ondo
ae realizou a festàl, apresentava
externa e intcrnamífmte, era bel-
lisslmo e de grandoV Imponência.
Na fachada, viam-aV grlnaldas
lumiuosa*3 circumdamílo tres ca-
cudos, em alli:gorla if-o commor-
cio. Industria o PatrUV Rraallclra
o Pátria Portuguesa. V As Unha.?
archltectonicas do edlSiclo eram
asslgnaladas por gnitibl).irras ele-
ctrleaa de doslumbrant.l effelto.

A' entrada renlçavan,''! puno-
pllaa, combinadas eom tVoplunia.
bniulolras o festões, u Vocando
glorias dos dona povos. Tivlaa a.-i
salas o notadíiinente o »aL:V> no-
hri-, onde ho realizou o bunwiet.e,
estavam luiuouanicnle or_»**.nen-
tadus. com extraordinária! iifofti-
sfio de flores naturaes ,lji\'l.l«sl-
mas. arranjadas com fino gíi^ito.

A menu onde so sciitarilm n-jais
do trezentas pesson-i. rfprefipn-
t.-iiido ne melhoro» olomilntoa »1"
commercio e Industria c ia adm'J-
nlçtrn.lio,- oecupava tod. o ami-
uio sala". Noa iiiiatroj anguiixv
Listo iiestncnvam-se oíhmiIos lu"
mliiotiii», com iiiagnltlc-l decora- \r
¦-"io floral, em motivos a legurlcos .^onipann

:', Portugal o Brasil. I
Cnniornanilo esses efisitilos otrl

ai-tlatlcoa adornos, em (pilo o sa-
Uio, pendiam csplendlaas guir-
landas florues.

Etn» todo o correr ido «alao
achavam-se .Jardlnoirarf tranabor-
dantes do flnisalmas íloréa.

E.iaa ornanicntaii-lo /em estylo
moderno, demonstrava ú bom
goato» de quem a confeccionou.

Cerca do S horau cljegaram os
deatemldos azos lustanoa aos
-Club dos Diários", ^campanha-
dos doa Srs. Affonío Vizou «
César l_lharc«.

-Ve-wa occaslüo, «. compactn
multidü.) aue, desde cedo, «o
premiu cm Irt-níe do Importam.,
edlílclo do antigo Ci-sljio pro-
rompeu cm írcnetlcie ncclam.T-
qõea aoa bravos "raldn-ien . quu
coiiespjndlnm, agrideccndo u
sorrindo.

Trocados oa comp. mentoa tove
Inicio o banquete.

Ao «impugno u».,.u da palavra
o nosso brilhante collaborndor
Coelho Notto quo i,ronunclou um
belllsaliuo dlscuríJ onulteceiido
o vaUr do feito doa Intrépidos
«vladorca. A mwiniflca ornçlo
do consagrado oridor íol aa tor-
minar entliuslaitlcamonto ap-
plaudlda. ItcBiioiileu i coniman-
dante SsiMilurn «."nhral que agra-
deceu a exresnlva lioinenagom
dna -lasses edwervadorns cujo
valor noz em dílevo.

Ko «aguiln doCluli dos DioriiB
a apreciada bsnda de mualca da
Colônia Portu/uoza. gentilmente
cedida pelo s»u pn-sldeiUe Sr.
Oliveira Coello, executava tre-
chos d5 sen "»sto repertório.

No «alio lurantn o liunqtieti-
uma exeelIeVt* orchi-etra de 10
;profeíSOrcs ,íxiicutou magnífico
-progranima;
- Ao banquei*- compareceram aa
«ngulntes -ossoas:

Almli-unl,' Hugo Coutlnho,
Ccmiiiiandfnte Sacadurá Cabral,
i-épresènta.llc do Sr. Presidente
da Hepab,lc,i. Dr. Pire» «lo Itlo.
Ministro Interino da A-rrlcultu-
ra. IiidaMrift o Commercio o da
Vla-.lo i Ohra» PuhHcas, Dr.
Feirfira Chave». Ministro da
.fuí= t jt-íi o NcrocIo» Interiores, Dr.
Hoi-I"ri Hapttstn. Ministro da
Fazlndit. Dr. Aaevedo Marques.
Sffnptrò das RelaçOes líxte-rlore».
Dt. IVi-iga Miranda. Minlutr. da
MàAnha. Dr. PandlA 'Caloirera*.
Mp| tio da '.iterra, Dr. Carlos
Sttitpalo. Prefeito «lo Distrieto Fe-
(i*ii!. Dr. Oemlnlano ila Fran-
cniSChefe de Polícia, Jflmbalxador

A. Arsajo
Associa-

Itio de Ja.

Irmão & Cia., Arlindo Itodrigues,
Augusto lieis & Ciu, representai.-
to da Associação dos Empregados
no Commercio, American Foreign
llunk, Alvuro Maohado Pacheco,
Álvaro Dlxon, Amoroso Costa _'Cia., Alfredo Fernandes dos San-
tos, Alfredo Forrolra, Barbosa
Albuquerque & cia., Burilo de
Ollv. Castra,. BrandAo Alvea & C.,Bernardo JosC- du Figueiredo,
liunco Commercial dos Varcgla-
tas, Brusllian Bank fur Douts-
clilund, Banco Nuoional Ollrama-
rlno, Borges & Irmfio, Banque
Françalso o Hallenne, Banco
Commorelal do Rio do Janeiro,
Banco Itulo-Bclgu, Banco Por-
tuguez do Brasil, Banco do Bra-
ali, Barnurdlno Pinto da Fonse-
eu, Co,mmandante do Cruzador"Republico.", Commandantu do
Cruzudor "Carvulhu do Araújo",
Commandante da Brigada Poli-
dal, Chefe do Estado Maior do
Exercito, Chefe do Estado Maior
da Armada, Oeneral Carneiro da
Foatoura, Coelho Netto, Cariou
Jordão C. Miranda dfc -Cia., Com-
panhia Flnção o Tecelagem In-
dustrlal Cn iplata, Celestino do
Paiva Cardoso Azevedo, Câmara
Portuguezii do Commercio e In-,
duatriu, Centro Industrial Tece-
lagem de Algodio, Contro Com-
merolal de Oereaes, Costa Porei-
ra & Ciu., Caldas Bastos & Ca„ 1
Cunha» Pinto & Cia., Companhia'
Mercantil Brasileira. Companhia-1
Unlflo Industrial, Companhia No- '
va Fabrica de Tecidos Santo I
Alcixo, Camello Lampreia, Com- i
panhia de Tocldos Bangu', Ceti-.,
tro do Commorcio de Leite, Com-
panhia Fabrica do Tecidos Con-
fiança Industrial, Companhia
Brasileira de Artefacto* de Bor-
rucliii, Companhia Nacional Na-
vegaçAo Coateirn, Cândido Lo-
lio, Centro dos Comniorclantes ide
Ilutoqulns e .Re-ituurantos, Com-
panhia Mnnufaciura Fluminense,

ipanhlu Fabrica de Tecidos
Pedro de Alcântara, Compa-

itlila de Porto, Companhia Lloyd
__>iil-Ainericano, Centro do Com-
Hiierclo e Industria do Blo de Ja-
nt\:iro. Corria ItlbeiTo & Cia.,
CoVnpanhlu de Segurua e Integri-
davle, C. Jardim & Cia., Clirisíln-
no \ Humiuin, Companhia Segu-
ros i Confiança, "Companhia Be!-
tentV-ldd. Castro Silva ái Cia.,'!,
CrftdtV Foncler, Companhia F. T.
OorcoVado, Centro do Ccnnmencio
do CtVfí. Carlos Leite I-Uboirt..
Conde .do Avellar, Duarte F-ír-
relrn 4v Cia., Domocrlto Seabní.
Doutsch. Sudnmeril-iuiischo Bank,
Daniel Ãje Mendonça, Domingos da
Silva PÍVyho, E. D. Anderson,
Ernest írael, Eme Costa &_ Cia

Jtachado, Ollwlra. Vaz & Cia.,
Oscar Ferreira do Carvalho. Octa-
vio do Oliveira Cantro, Prosidon-
lo 'rto Mimromo Tribunal, Presl-
donte du Cumaru doe Deputados,
1'rosldente do Senado Fcdernl,
I'residente 'da Câmara Portaiçue-
za do Comonerclo o Industria,
1'realdento .do'Oabinetn Pnrtnguez
de Leitura, Prosldente do "Acro
Club", Presidente Uo Club Naval,
Presidente tio Club Mllita.r. Pe-
re-lra Araújo ft Cia., Procoplo 01!
v-elra & 'Cia-, Pinto Azevedo '&
Cia., Pacheco 'Moreira, S. A., Ea-
tevfl.0 Ksborcird, 1'rlsta -ífe Cia.,
Prlng Bastos ft Ola., liaiphui.l
Hiiisquc, Itaphacl Mayrlnk, liay-
mundo de ManulhíLes, Hiboiro do
Lima ft Cia., lluul Berrogain, 'Re-
tiurd 'Lago. lí/igerlo & Oliveira,
llaoul UuiLloxi, Ji;n.; Ferreira Lei-

Ito, Mario do Carvalho & Cia., Raul
Senra, Redactcrr do "I>,on-I,,on'*,
«licilactor da "!K&vista da Soma-
na", llcMlBctor da "A Pátria", "O
Dia", "Gazeta de Noticias", "Cor-
rolo da Mantlu, "Noite, '"O Jor-
nal", "JornaL do Jírasil", "O
Paiz", "O Imparcial", Rio-Jor-
uai, Seoraturlo da Embaixada de 

'
T*ortu_,«.l.. Contm*indudor Houza «j

j -iilva, Serafim Chare, Santos &
Amaro, tíoaroa dos Santos _& Cia.,

! .SocÍe<ladQ 'Uniíto 
Conimercíal dos

;'VaroEistaa de üecooa e MolivLdos,
í Sarttõs Moreira •& Cia., Jíecco"Mala & Ciu., !*>ocÍ'rflade Nacionai

.do Agrlcutlura, Sevorlno Este-
! ves, tíocbidade A. Moinho Fiumi-
i rtons';, Ha_iipuJo Oliveira .t Cia.,
1 G«iicral Taaau Fragoso, Tlio Cu-

loric Cia., Teixeira -tíorgres éc Cia.,
! The Brltiiih Bank of S. A. Tlnoou
I .Machado Ai Cia.. Tlio National

City liunk. The .Itio de Janeiro
iFlour Mllle, Vieira Chaves i_ Cia.,

I Vasco Ortigão, Visconde do Mo-.
j-raes, Vfcífra &, Cia.- Virgílio Ba-i
I 1160, Victorino Moreira, Visarondo"
I de Moraes (Jos6> Vieira Gu-nha:

& Cia., ".Vlu-dumir Bornardei;, Xa-
vierij.ua.rt-u-*.:-Cia., Williiuu Mau-.¦zoeco, Zenha Ramos íi Cia.

OS AVIADORES NO ÓllUlI
MII_lTA_t

3Tindo o banque-tti díviíjíram-ae
.oa aviadores ao Club Militar aJlml
de assistir a testa ti uu alli «o roa-
lizava om -toiemuisufjão á posse
üa. 'nova díreotorla.

A B-ESTA A iinitno no e.ncov-
ItAVAJIO ««MINAS Q'_U«A__»

Km nome da Marinha de <3u.r-
ra, o Sr. Veiga Miranda, Ministro
•da Marinha_ oflepoco, hoje, tsWb¦bravoü aviadores portugueses,
entre 16 u IS ihoras. um chá dan-'
sante a bordo encourayido "Ml-.
Tia-s Geraoo",

O HAll,K HA IüMBAirA-OA

lioüliza-ae- hoj«, a noice, no
Club doa Diários, o baile -offeve-
cido aos .aviadores lusitanos pela
Embaixada de Portugal.

Para essa festa <iuo promettft
«er brilhantíssima tem sido dis-
tribuidott convites a nossa dito
social.

I'0«M__! »A S.-JVA lllniil '1'lini.V

Preoedldn de uma «essAo sole-
miií, porá co.nmeiriorar o .D'* an-
ntverwi.io _Ui sua funda.Ao, roa-
llzou-ee, lir-utom, a pouse da no-
va dlrcc.orln. do Club Militar, com
diminuto numero de of*ld...es e

i muita.. etnhoHi. o eenhoritas.
A seesilo foi aberta ..pulo Sr.

Marechal Hermes dn Fon_ooa Aa
ÜO hora», nc-crntorlado pelo Sr.'Al-
mlrant* Braslllo Sílvcdo. Gene-

se realizou liontem uma Impor- j 
rul 'r'-"-ne!sco FWrys Tenento

iSíiS. íSunUV-,»d* -pu-titoUiu. lunn- Coronel Joso Osório o Capitão_,anao-t-,e a Hiea nc urna «iilwrri- I¦-__?. '¦ ^ ^
POtto porá „,: arranjarem tm.d ,J ^W™ Pe.ue:,....
destinado» A ereaçttu do uma ca- 1 /niciadoa oa trabcMio» -leve _'
r^atÃ^^^^uT.T^l^^? «---Coronel ísltlro de
llzaçAo, tjcIoíí dous aviadores por- '''««elf-edo, orador nfílchil, quotuguozes aue lAo ultu prova' de¦patriotismo o saber acabam dedar ao mundo, (lago Coutlnho eSacadurá Cabriil.

Nossa reunlüo em que tom-iram
parle mombroa em destaque doameios cominereiaos o Industriar»foram proferidos alguns pi-nuc-nos discursoti, aallentando todosos oradores as vantagens «ueixira Portugal adviriam, no caso
do ir por Beanto a Idêa aventada,creando-i?o n Escola do -Navega-
(.-Ao Aérea, imitando-ee o alto pa-trldtlsmo rto Infante D. Henri-
nue, orçando a Escola do Sa-
grea.

A Idía agradou a todos os pre-nnntes, nue a accoitaram, dcllbe-.
rando-se estudar a maneira dclançar a eubacripcuo n obterailhi-sOes para a patriótica Idea.

>0|

:<) ALJIO.O 11.4 IHH.Ü.VIA
1'A.MIOLA

uns.

A, actlva e Iaborio_a colônia
hetspanhola, rapresuntada -pelos
eous mala proeminentes membros
lovam a etfelto amanhã uma
lírandlOíía festa cm linnra aos
uoronautas .portuguezea, o. qual
obedecem ao segulnt. program-
ma: <is U horas a .comml_»sab Ira
an Píilaoe Ilotol buscar, de auto-
(inovei, os aviadorca levando-o-s
a Tljuca. onde -p&rcorrerão o«
mais pittoreaco3 pontoü.

j\.'n 31 horas- na Floresta, tio»
¦Banibu'a, do Hotel Itamataty
Hur-lhes-S. offorocldo lauto almo-
Q0.

O local catara lindo c vistoeu-
monto ornamentado, cocando du-
rante a festa uma banda do mu-
aica.

Oa molh-ores elemcntOE da actl-
va colônia heapauliola se uasociu-
xãõ a H_í_a uutnlfestugí-o mostran-
do assim a eua solidariedade.

A festa pr-omette o máximo es-
plendor. Foram convidadas altas
uutorldudeíi civis e militares, o
Embaixador Poi-tuguez, o Mlnls-
tro da Hespanha e -uutrás pessoas
gradas.

13' a seguinte- a covnmjfisio or-
ganlzudora a qual tant0 ee tem
esforço paru quo nada falto ao
-brilho du aiimptuoBa -festividade:

Sra. Ramlro F. Pintado Con-
fsul da Ileapanliu; Franclscn Ignii-
cio Areai, Aurélio Perez Gií,
Amaneio Pousa Soto Joa6 Garcia
Jove, Jeronymo Lapér, de Galvez.

A I404IE.VA«;E*1 do colvsbu
TU KATllO-Cl It .11

X)o empre_ario do t**C_íJj"j.tía
Ti3t_mrro--J,;i__rcoM iroociremoe co_u-
vlte para assistir ao espoctu-
culo ue gala em homenasem 'aoa
aviadores, a r-ailzar-.se amanhã.

TI.UA lIRILBAVrll FESTA
CLtlM l_«iTI_:i'IIANIA

I7ISBOA, *" 
(A.. — Tte.illz.i-

ram-He hontem nr-sta capital, va-rias feFtas tnn homenagem aosaviadores portuguezes, comme-
morando a ohegaila do "Falre}'
17", ao P.io de Janeiro.

Dentre as cnmmemora*.5es fr-&-
tlvaa que mala ne salientaram,
uma mereceu dos Jornaes desta
capital, oBnecial destaque, nelocunho que lhe foi dado de enthu-«ilnniuo patriótico.

Foi 'n. oue se realizou no Cluh
lüirte-phnrila. -e para a qual foram
r-KpecIrilmonto convidados todo*
os aviadores militares e civis,"
se:n distlnccão, oa i,lumn(w da«:
físcoías sup_-rIorc;íí <• efitahflleel-
mentoa «científicos desta cidade.

a 1-iu'itKnrs.-. i-oivrncx-EZA
LT3I40A, SO (A) — Continuam

oa Jornaes dC3ta capital publl-
c-tndo grande serviço teíc-gra-
phico procedente do ltlo de Ju-
neiro, tanto das ¦ agencias tele-
grupliicus como doa seua oorrea-
pondontes espoclaen, expressa*
monte enviados ao
acompanhar os aviador^
gtiezes que realizaram a -ti-avea-
sia aérea, I_lsboa-ií.lo do Janeiro.

Louvam os Jornaes a attltudo
¦da coionia portugueza, prestas-
do nos heróicos- .'ii-iodores todo o
carinho das auus uimas patrloti-
ca-3, cumulando-os de gentilezas
e mostrando-lhes, claramente, a
sua grundo satisfação pelo -leito
oxtraorrttnario quu foi levado
a cubo com tanta coragem como
saber.
DH AI4CO 1>K
OCINSUI. DO 11UASII. NO J4A-

MIE ...i.illlir: l-OUTliaA.- K
os roKiriitiUEziEs

IíTSBOA. 25 (U. P.) — O Jor-
nul "O Mundo" langou a ldea de
aei- construído em Li3boa um
arco üe triumpho cummemora-
tivo da travessia asrea do Ãtlan-
Uoo.

O mesmo Jornal, publicando o
discurso pronunciado a 11 do
corrente- i*hí1o Cônsul -uo X-irasil
no Ilavre, estranha Que tmsa. au-
toridado brasileira aírgredisse
iiisolltameute Portugal t- os por-
tuguezes.

TISI THI.-ECIlAüniA 110
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produziu eloqüente illeciiri
lamcntunou nüo poder reproduzir
por absoluta f-iita <ie espaço.

Ao terminar o aeu dl-tcurso, o
Coronel Isldro de Figueiredo íol
multo felicitado a abra.ado peloa
fJra. Marechal llõi-mna du li-onee-
cat Alrarantu Br_*.llo Silvado
General í-ranclsco Plorys, altos
patentes e offlelaes do Exercito.

Seguiu-se com a palavra o Sr.
Almirante Braslilo fíilvodo, que
pronunciou taembam brilhante
discurso.

A,, ultimas palavras do Br, A!m_run.e Silvado loru abafa.lcs pormuitos vivas 8. Itoimbllca. láxorcito
o A Armada.

A ClIlil.AJJA DOS AVIADOIlliSS.1CAM4.J4A Í.AJIUl, K GUUO
COLT-VIIO

A's 23 horas, apfia o discurso doSr. Almirante Bruailio Silvado da-iam entrada no Club itllltar aof-om do liyjnn., i"ortusuez. exceu-ado pela bunda do Infantaria &í
;^(iV.ía- "0SUidi A «ntrada do'-.,''.,• °H av'i,"*«1<'-ea saocadura
;-abra| o Gago Coutlnho. em cur-
d«,'h.n<tcm!am,,em "a"Z!"ia * ícsta

_Jrfíí.lí1UA",e3 ae™n*i«!'-a.i foram re-
; .,VBi,'i:' "t:i-'K"«-- pelos Srs. Ma.riu ul Hermes da PonsoctwAlmtw^te Uro-illo Silvado. Coronel l*èrô Iao X-iguolrc-do. Cuplido Buclvdi-'l"equ«.us, !ü00. oa'.«acIaS..O» dous aviadores portucueises
Cominandant» Cisnelpos de Kal
to-' 

,i0..cru!!a<1<"" "Carvalho Arau--
X 'r.an,,"aíny¦ d0 *RepulJlld_-.í!
do Capltuo-Tenente Jayme dêJnso. finmedlato do "Carvalho
Araújo"; doa Toacntes Jiraga «

- Voftsi\^-!i^marítt'''í •«4uimi
Brasil, para : r^íS'*1 ¦><"__, -«pouca e Moreira
lores portu-! rtwl * «-J-1*»1»*» ViveUio Ve-

o Cou-
, reira.

O Contra-Almiraate Ga.

liidio Í61 Ia!-MW M8!dí_._^_
D, Nair Henn*i*__
Capitão de Mar e Quen»'
dura Cabral polo braço desenhora.

A' fhegudu Ao* trlorloso» :_
dores foram ouvidas mults»
mus.

Os offlelaes dos dou* cru-MM**, j
foram desde loiro disputado» p*t*"»v,offloiaaa do Exercito »-"*¦ ATm»>::tf
dn, sendo levados a visitar •» d«.*l
pendências do CIul).
O IIISÍ lillSIl DO I.APl'4'AO I»H

MAIt ll I.IIIHÍIA XAIADLKA
O A1414 Ali
Logo npfiii A checada foruir

ou aviadores portugueses, bem :
como o» commanduntes o demais
offlelaes dos cruzadores "Carva-"..;
lho de Araújo" o "Hepubllcs", l|e-',',
v.-idos para o auldo de banqueta, :l.i_
do Club Militar, no Bfccundo •_••¦' ¦
dnr, ondo lhas Íol -servida «ntn- '
plUOSa rela.

Ao "ciiampuiíno", o Capltüo
íluclydea Poquano «cmidou a¦'
«uudacAo do lllustre tribuno <*Joi '7
ronel Isidro de Kigueiredo, real* _Hcando o valor do feito dos douslfl
Intropidoa aeronautas e a atnisa--'
du que une os dous povoa Ir 7
mãos.

Hespondeu o Capitão de' 41 ar
o Guerra Üacadura Cahral, gu*-an. pouca, palavras, ia_cr-t4*MSÍ.ii
aquellu homenuEem, pondo em
dcatiwiuo o valor e o deuteraor d.7
Exercito e du Armada brasilci
ros.

Ambos ne dlscuireoe ioraoi bus
tanto apPlaudldos ouvlndo-se v.jíj
vbb ao Brasil c a Portugal. .

o UAI 1.13

Em i_o_-uida, teve luleío o bali»."
no som de harmoniosa orcUestrh,

Poucos offlelaes estavam pre-sentoB; em eompensacAo, viam-
se multas damas, dus quaes Mtilcauicavaim us «eguliitea:

Sonhoritas, Jtanetta C. Arau-
lo, Aunea Machado _oue», 'Prom-
powsky Panlols Amélia Sdvacs,'
Wontie Novac», Maria Jrilla Tor-
res, Sinha Duarte Nunes, Fer.
nunda Duart. Nunes, 7.aura Fon-
«eca KOdrlgues Ema Ijc-saa, Annuijciuia, Andrí-a Fonseca Rodrl-
nuca, CvoiiniOh Patrlak, LAIs
Ferrolra de oliveira, Zoraldlna
1'edcriiolra» Nilee Ribeiro, Marlu
da Penha P.lbeIro, Celina Pi.n_.i--
til. l-Jathor Carneiro Illhelro, 3B1. '
ba Cnrneiro Ribeiro, Eiva Cumel- s
ro Ribeiro l_,u!za _ebon Rígla
Juraey Silveira, Olna Rosa. Caa-tello Branco « Unharei, e senho--ros Tenente BarbozR Uma, Sjl. ¦•'
nharos Tenento Saciipira. JulW-..¦;
Wmelra do Silva, Coronel Ter-'
relra de Oliveira. Innooenclo Pe- -
dcrnelran * T^lemaco Rodrigues
e multas outras sonh<Tra« « *--
nliorltas.

O bali» pro»e_niíi! até _ ms. .
drugada.

O SEIIVICO DO BAWQUWIW

O serviço do banque.ç, qu_ «s.
teve irr.preheneh'-!, foi forneci-do pela Coufeitaria Paschoalnob a dlrecçSo do Sr. I_opes.

••*«'*«-M«-*****--..K^--.*.>.--4.*í»*^K'**--^-^^

P.lsto, -Cf ;_Joüp -Bento. 5Í; Remoa'.: tr'".!""' isenta. D.; Reino.¦¦
umJ % B5,; i0llí Nssolmenro dn'iativa; 6.: Joa6 Joaquim Martins¦iS; Antônio J. Teixeira. B?; 5!u'nuel dos fcuntoe, Sf; Germano da
VOBíar..ít; "1"ri0 51*--!1" Gomes 39;Jnsfi Cllosontcn, US; l_. de Castro. &¦ Irmfio, 5ÍO0O. Lista c. _I6!I «

l«nn,"lPlIO — o ! t!erB'., "O Sr.. 3er«.phi_n Joao-ilm
¦ ílar.SUv,tí,--,»10Slí *•• B- d'Almeida
g <-...l(|0.; Vena-nelo do. CofctaReis, 10.; José de Si Roía 10*..Antônio Be Sá Reis. líi$; Jianuelde S_ Reis, lüí; José Pinto Tho-i maz. 5f; Slanuel de Paiva. JOT;Ernesto Antunes Gonralvej: M;Antônio Pinto Santos éb C. 

' 
20t;

i-.MarcellIno Alonso. r.fooo. 'Llp-ia
n. 4C, a cargo dos Srs. Peixoto
serra & C, l:00o$00l). Usta nu-

. mero SIS, « cargo do J".esiaui.irU(.
i.rasil-Portugul: ilarla Monteiro
ft Carvalho. 50S; Ousar Ribeiro

,Alves. t'0}; Cniào dos Varejista*:
i do Commercio de Carvão Vurotaí
í u Quiiünda 20WP0H.
. Lista n. 2S3. a cargo dos Srs.:
| vífcira Moutinho & C, £041$; Joa-

qtiim L-opes Moutlnho, 5ííÇ; Manuo»
Ribeiro Neves, 10(; Roberto Ju-
lião Barros, 10J; Madeira __ Qas-

! pur, 10»; lildio Ruas, 10f;Barros
I fle Sancnor, itif; ltodríKUea & Sou-

za, 10$; Eduardo Bastou, 36$; Cor-
I rta de Ascvedo, 10Í: .'unadeusoa-

1US; .1. Silva Junor & C, 10»;

SR,

LISBOA, 25 (U. T'.) — O Em-
baixador de "porrugal 

Janto so
íçoverho do llrasil, Dr. Duaru
I_oito, teletrraphon ao Prealdon-
te Almeida, 'congratui ando-se
pc-lo êxito da viarrem ¦aeroa dow
aviadores Sacadurá Cabral e

RIGOROSA PROMPTIDiO
NO EXERCITO

De ordem do Governo, 6 Sr-
Ministro da Guerra determinou
que, todaa a-, unldadea deeta Ca-
pitai flcaeeftm, hontem, de riifo-'
roea promptidSo, sondo esse <
motivo porque a rc-unlAo do Clul:
Mllitiir nfio 10(rron á c*onn<<
ooncurrencla <jub coetuma t--
todos os annos, no dia da pon*-
da ana nova dlrectoTia.

PELA INSTRÜCÇÂO
ACADÊMICOS PO.KT.GUEZB.
Reunlr-3c-So hoje. n« Fa.

culdade de l>li«elto, _? 20 lioma,
lodo» oa estudantes -desta C_pltal
afim de ser eleita a .'0!irm!««a.
que lríi a Portugal convidar oi
acadêmicos da Unhou, Coimbra .
Porto u, virem «o _sra*ill tom«.r
{-arte no Coiisreaso eatudantal.

Gago Coutlnho. «natayo Oliveira, 2uí; Joaé Asot-
O Sr. Duarte IüÜt. afflrmou", 

"'f-'', '*>*'< J,°"o ,Gruz. 10»; TristAo
que o -acolhimento feito uos ??í .í?' {"'""'?: Annlbal Peixoto,
uvludore» no Rrusil excedeu a 1 fi.uf•„-*"*5do Graça Campoa, 10$;
toda a expectativa, uclifiTido-te a I StILÍ? bou/Â- *,íí*,; Allcc -Amara!
colônia portugucza radiante Iior 1-BStI!?18"* ,'5: Eduardo FonaMa.
\-er a pátria «lorlfiduda. I i.r-„c0"ü,al-ll!i* liineaisailora, 20{;

j bantlno Crci/po, uo»; J. ___L da Síi-
TJMA COMJtüIflCACAtl DOS ÍS:k10lL.Jo8£__Í_Il,no Bezerra, lo";

AVIADORES AO -PRESID4*.\TB I t"^,'U}'£,t }l°ra:^- "íl -!"s«- W-
AI.MK1DA ' l^l'Utn, WS; Wuldcmar Gomei. 30$;. 1- mncisci, Amorim M_gailiABa, 1ÕS;

LISBOA, 25 (U. P.) — O Frt-s;- J Antonlu Maria Pereira 10»; Car-
dente Almeida recebeu dos avia-j doso &. Fumo, 10» _. Seque-rn & Ir-
dores Gago Coutinho e Sacadurá j r_i„_, 10ÇWM).
Cabral o seirulnte teletrramma: ;¦ Lista n. _ss, a cargo da PenR&o

Com Inolvldavol prazer entre-1 Pinheiro: Francisco Silva lüUfOO"
| (?—mos ao Presidente Eplta
j vossa monsiiBcm. O Chefe do Go-

vorno do Brasil Tecebeu-íiOB Bom
inesquecível gentileza, Pevrtu-

i R-uezea e. BruBilelroa rlvallaain
' em carinho Inexcediv.l. Agrade-
i ooiPOB o vosso apoio <*. a efilima
| da nu .So. desejando que a nossa
1 vlagicm Inicio uma ira d« en-
I (..randeclmento para a patrin. pa-

ra júbilo de Portugal e .'risuihn
I do nosso querido Brasil oiivasde-
. clât> -com a nossa desccna-íiicía**.:

1-13STA PARA A StinSCHlPCAol
DOS PADRÕES OOSI*n_!WO-
RAT1VOS UA TRAVKSStA
AÉREA 1)0 ATI..WTICO

süiiseuI!•.AO PIIIOIOVIIJA
4*El,A t'l>MJll-..S.to I.'. DA CO-

JU4I.V4A 1'OUTLIil K/,A

Quantia JA .publicada: 11-;
ie-l:OU.«fU)0.

LISBOA, 26 (O. P.) —- 1
síciu-8fe cm Bel-Ém i%Tfí& f-Biu nau-
tica rev-fírtendo o proiSueto a fi>-1
vt.r da BUbsçrips:n._i dos "pa-arStâi
commemoratlvos da travessia]

Gulctíard* U... -J.iOuu»; M. Fen- 1 «™ «*•> .Al;.ntk:'l-, £*?..."?„*¦'touzia *. C, EliOO»; Arthur Ma- I J'roaldentp da I_.*pu_
citado dc Jízeveao 500»; .-íamos '
Nov-jiiss te C, 200»; Frias -Barbo-
za & C, aOt**-l Faria Plucido & C.
200.; Ribeiro Silva ¦& C, 200Í;

José Blu» da Silva, 5»; D. S. RI-
!if,i''(, Franca, 6»; Albino Joaquim
SM****.6»* Eduardo Cunha, £*0(i0;
},hl Ct"!it ^«nelra, 6.; J. R, Cou-tlnho, 10,; «onculvee _Sev_s&-C„-Oi; uou Alves, 10»; Victorino Mo-reira Carneiro, 5»; Eduardo Fl-
jraeircdo S»; Fernando Barbosa.-S; M. Duarte C-umpca, CS; JosoLopes Corrêa. i$; João Marilna.65; .1 os_ ,;s, i;osta Martins, lOJWiii;A},í'íéa Olítú,!,. B»; Atruato Perel-!.-. W; Joaquim Ausnsto Fereiru,e», Antônio lumos, íi: Américobe-moira, 5»; Manu.1 jLobo. !.Wl>;.íoa.jiíiiu Fern.ndcs Silva 10J- A\-fredo Ribeiro, fi»; Aldemar de Me-nezes, u5; A. Pacheco. 5?; Antônio' K. MM--.. -tOOO;

Uva, »»00(l.
moíotaciros e

Vi

Escola dtlV AvlaijAo Naval, Escola 11
de AvIacSiV Militar, Evarlsto de'J
Moraes, A\Vnlrunte Erancisco Ue
Mattos», Pi>anclsco Pereira dos
Santoa Fritíiclsco Leal £_ Cia.,
Francisco ãY": Moura Coutlnho.
Franca Gonãis & Cia., Ferreira
trniAo & Cia,. Fernandes Morei-
ra & Cia., Forvtunato Bulcllo, For-
relra Souto & i'Cla., Furrolra Eoho
& Cia., F. Matairazzo .. Cia.. Ciar-
cia Saraiva & (_,!iu„ Gustavo Mut-
i|UC3 du Silva, .Gabriel Marques
Carrepal, GastAo i-'.iiimurae.i, Has-
timphilo de Mouvn. Heitor Bei

S, A. Whítc Martins, 200»; Vei-
Sa &'C._ 300»; M. J. de ".lora-es.
100»; j. ,i. Martin» Carneiro,

OU»; M. Erasa, f.oo»; Roberto
Gonçalves &-C. 100.»: F, Corrfii
_ C. 20OÍOO0. Total SiiS:.5;;ti;oc.

MINAS G12K...IÜS

JUIZ DE FORA, 
'íi 

(A). — La-
duirdo das bandeiras de Portu-
líiil o Brasil. JA -se encontra cx-
posto, na casa Santoa Carvalho,
onde tem aido titu.tani". aprecia-
do, um lindo « artístico bronze
que o. colônia portu_rocz& dcsia
cidade vae otfereoi-r hos .diatin-

çoiiauotoree _
Joai Manuel Martin» Pereira,

JOS.; AlB-tandre M...-ÜO. !.»• jr,»«
gesutira Silva., !„»¦ Manuel Ke.

nio Jos. (VAlmeida. 
ÍS,n;..iÍ--,,r: 

4ní«'H.0,» 
'ü-*«m*.. *f;

Na Exposição Escolar do L_- '.'.""v-"'», -4, s--ara. u»; Cobu.
ctu Passos Manuel realtíou-so ¦;*• ,' «-«'-j*. -fc Mimufia, 2»; RO-
um sarao em honra dos aviado- drig-uea, .»: souza, 5»; Baptlsta,
,.tflL ->»; .Jonseca. «f,- Almolda t»;

O Club Krii phanla também W- ferreira, 2$; Alvas, 5»; Manuel
(raiiliiou brilhante festa eom .\.v«\fi. ^: ..no'.ir1suí.* ^L.Co-iua.
mesmo, totttltoi

SESSXO >A ACADEMIA
AVIAÇÃO .

!'!'

iruo, iterü-r. aaifBes* Jx.tnnioa: i -*.v» - «uujwuii *iv_«*ii..ji-f«i i>uit.-
Porto. Henrique f.Viges, Hermano' olos, Gagfo Coutlnho o Sacadurá-_-. ^ __ _ .. .« _. ^ .T. ^ _« rf-a _ . _T'-_'*r*.*.»l*l 4. ..•_/ _.!_. •!- *._u» .. _._-._ I _ „-__.^

crtóChefe de Polícia, Km
o /"-nful «te Portugal, A
Fjs.:.'(«. Pi-eSidentt da
cl. Commercial do Rio

C-tbr—1, herÍMia da travessia aérea
do Atlântico, c cuja vinda, aic-
esta cid_.'.le 6 aqui tida como
certa.

Uarcellos. Instltut,1-! dos Copos
Branco Rodrlg-ues ¦*— do Estoril.
José Antônio CoxV\lr. Granado,
José Correia du RSocha Cotito,
JosO Carneiro, Joa-,\uini auo-pes
Freire, Jos,'- Montera\-f"o Serra.
José Antônio de Azov V.in Athay-
de. José Oliveira M4 Vdel, JosS
M.iBalhacs Fncheca, A «j*ê Cons-
tanto. Josfi Antônio i fv Souza,
Josfi da Freitas TInoco. .\o«6 Do-
tnlnifos Rocha, JosA GaiiY'*¦ Jove. I HO*ti;\A(,KM .«_v .«OCtüajAD-EIno & Cia.. Josfi.".'ias 

"fa-| 
IJK phowiumi. 4»K rim.

Segundo noticias da ean!*-_l de
Minus, BRr&o -os Hlttsuoa aviado.
rc-B porniriietes rooebidns alli
como hoi_n.des do Estado.

itolna por Isso «ronda euthu-
siasmo.

vares. Jofio Ribeiro • í'"ernnnde«
Cilelhd. João Reynaldo 6\*> .raria.
Joün Buptlsta Pinto OsorV,1 JoAo
Auirusto Alves, Jotto B. Çloxlto

'rWiA4.

LISBOA ÍS ÍA). — Centinuaro
nm rtemolisííryicôí*.! _h> rfego-íjuGranado, Joáo H-jverlno d»?. £ Uva < «¦_*__-_* -.„•_ !}«,,,>. -*r___iS* «J. -m*--*!» '

ÍSSSSS *1A,vc«",!,i,ílroSot,to ífe- ____w*_S__^-a?,S5t_a»?,51 »•¦• • ^^^ «.--f ™H%\T
Joaquim Cavalheiro du alisto, dOTta ramae» otfiei___ di n_*H-! assíe*ia4«r-*«* reeeotiiot pc«J *"i'-
Jnj-me Llno C. Sotto Maior. Jo- h nouuBueía «s^oad"-» Ca-. 

' «"-rlnc&o aí.crla pelo B-.Y-.M* N«-
venw Murtlnllo Xohre, John X\oo- _£__ J Ò«Ã. Contlnhò | oícoai atratnarlno para ft e-qm-
re & Cia.. J il & CoatP™ r" l n0" 

.TO do «.vi&o que *-crú
Jaym-o Vasconeellos, J. RalAvio
& Cia., 3. dos Santos OulmarttYV,
J. Pompllio Dias, J. p. de SouaV
& Cia.. .1. A. Costa ft Cia.. Leo.»
nidlo Gomes, Lafayotta tloma*i"

LISBO.V. U (U. P.) — .!:•
uou-"» írofiortanfe sessAo s
nino na Academia d» Avlaçfio em tonio,
homenastem aos aviadoi-ca Sa-
cadura Cabral * 43*ISP Coutltil:",
presidindo o Chefe do Estado, Sr.
Antônio Josí d'AImeída.

Os aviadores o o Prétifa*nte
fornm delirantemente ncclamu-
do».

OS HEROES DO AR

Alves,
3$; ítorniano, i|; Dlst, s»; vas-eoncellos. 10»; Cadete 2»; Lopes,

jr-í: Ft"! reira. S»; Carmo, 6»; B«r-
reto, 10?. .'enu.n-lei. 2»; Gtada,
2|; Pereira, _»; Mar .Ucs, 2»; San-to-s, 2S; Pereli-a, filt Camillo .»;Madeira, .1. «onçaivia, 2?; An-

|; Ton-e» 10|; Larê, 5»;
rrelrn, 6}; Lopes. ,1»; M-_r.ut>è.í-$; B«rg-es 5»; Almeida, ít; N*-v-w, íi»; Affonso. 5»; Silva, S»;Vi-ntura, «; Benjamim í»; N«-cinte Ffrreíra, lit»; Nunee, EUJ;H-inte», 6Í; Pereira 2»; Dlotro,S»; Joaê lMrnandes da Cruz, 10».

Quantia JA publicada: R......
34O;539»0OO; total; lli:239»000.

.1 Ml JOR I1I.AUK CDEtaitl
X,\ro4,43S

NÁPOLES, 1* (lr. P-) —- •-«<•-
sou hontem ao aerodi-onio do
Campo fie Mario o Majcr Hlal;.,
que ostA Tozcntio a. volta do mn:i-
do em anrnplano. O audaz avia-
dor mareou para hoje a ana . _• -
tida para Alhenas.

OI TK14TA DE t*»4 AVlAO Ali
«OVER-VO WllTll.1 Kl. —; 4
vin«*cmi"cAo no BA*tro

l.TR AMA1U.NO

Entr-e outraa provna te ?t-eo-
nhtteúnento ón.taj. twila nossti »o-
eíefladií aos intrepki-iiíi avlEidor^s,
cata a da Hoctcdam dc Fropagran-
da tle Ptvrtmful t_n« acaba de «01.

Ribeiro, UgA do Commercio. I.ulsfi ferir-lhes «i titalo-ji d< «oclos bo-
ila Rocha Soaroa, Lopes 8A & ÇRu ^>_-T>r_rlo«, por nnjutlmídade de vo.
Luiz Guimarâea Aoreo CiuIk Ma
nuel DantRa Oliveira. Manuel

tos.
For occasiAo de <i(-r discutia» a

I
norario da Aesnciac-o Cem-

inl do Rio di- .Ismclro. Anío-
Jullo de Oliveira usem.:.io.

tt-mo Rth.lro Seabra, Ar.to-
l:'oi-ir.. Fratiía, Antônio IM-

I/olte da Silva Oarcla, Manoel Lo- , ,\roposta narn osae ílm, v_r!oa
pis Fortuna Júnior. Manuel Joa- |o>Yn.wrt* uearaio âa _*lavr» txal-
.iiim Carneiro Júnior. Manuel da KvV.-ls a» .usll.a€<__ prim»__a«»Rocha Mello. Mamml Ribeiro d**,-! dejitem!**». p:;n;..f , .-^ rn-Teixeira Keves, Machado OatttA »ult.«ilos "-«-i.etie.-i 

que, para For.& Cia.. Martin» Pachaço &Cl-_, |**-_n\l. tj-ouste o _n.n_.-sraY.il tiRo.
e» & 

"cia",. 
Maiedo" Junlèr" & ' VttJk\ f»c»n..\ nE -vavr-saçso

Cia, M. Thedln Lobo, General*í?íva d«, FigaeiriKlo. Nlcola.i
Oulmarie-s, 0.ivH.r*_ Lopí», .«-ilvA
et Cia., Caíidíio úé Ol.ye.rs, npr.tr

.Ml-ll-V

I>-\V«A. 1A>_ •— SMioia»
sem aaePi i!i

TO dO _
ao Governo de

L5_ta n. **!».
L. 11. de Alnw
Manuel Opnçol-
Josfi da S.lva I.
d- SIlVA .VWM-t.

.-tu-fal:
:arifo dos Srs:

da _- C , l:0'Mf:
ls Júnior, So»;
sh-oa »í; Maniii!

SI: AlHa-1,0 C
itfd Botsfto. St-; Alvarn Õttnfii-

dò"P.,nheTro H; Antônio Jos"-
«Iríilo S*i Fr-mcSacn Marílm--
20Í: i. 8. «areia. I«i: pábrlfl
Couto. If»; PolvcSTOO C*_-vall» -
Motta, 40$; Its-Bri-jni', Mçatcír»,*,*; Manuel ios. Fei-*írj. H: An-

Ferrí-irA SoT4-» 51: Vicente

DECRETOS ASSIGNAD0S
Pc-lo t*r. Fresldente da Repu.

b.;«i fftrtcm aasitínados hont«>m
- os *i*ituinte-i df-eretos:
i Juattça — _«!oweani1o o basta.

rei Cravo Triiro Loureiro _>*-•* o
! ü5-far de Procurador da Repul.ll-
! ca na síccAo do Betado de Matto
Grosso;

Concedendo peniSo de dou»
t"-:.o» dí» »eu- vencimentos «o
..iiarda civil <lc 1» tiaase An_rt"*-

i to Moreira 8a Fon*e-«n-,
Approvando <• rí-gnlauiento pa-

ra o "Falido -iapeçlal' A_Vtl*ta-S
A c-l_.truc.Ao c nánutat-èSo At
lienrostrloit, H. oarjr* dn 0oji*r*»i-
manto ííacioíial St Sande Fu-
biiüA;

Alvrln.Jo r. èredlio «spíclal d«
S0:0õoí para aaxtüar «t e-M_--*_r*i.
cçAo do cdiricio .leelln-ido A «M*
de Iiurtftnw» Ariíbeolofiee <•¦ Oeo-
srraphic-j de AiABftei». * o -S«».... .
iO(i:H00| ftara auxill-r m ceostru-
«Ü*» «e «flios-le dt-stlnadoã «éflo
d<s Ir.ítitotí) 6»o_Te|i*iloo # Hl**
toríeo da Balila.

Tnatenda — D»--.kir»n4e «cm *f-
fclt» o dear--*t> a* * do porrante
-mfs» frtdo nu»! inl wbri««4» ** «-
criptnt-rfo da Belefacía Fl*

Mv» da Silva. \.*%' Operário» da úo Th'«;„,jrn eM Malta <5ro*«o
i,M Ã C-. -iill^á a ..§*- n»r:H«í «**l«i.fi4*.!V--t itqnU-M-ttu
*Mbu^« ¦'í*1,^*r*^_L <*a -A4t'«j»oe|pft- «i* vwtíwtMi, *«h*.l«. * c»«_ -j0 Antunes Maciel; e nomeando

IJMr n*rt»~» ..,:..» o reítríSo 10-rar o 5- c-fíl*.\.-..--.nit-ri<... ; ;:1, a*_..a,i.tro «M^tiina Alfan-
ti :' n>sr-'.i . ,. , MneorJ J«•»*¦-»._4_ ~Qv#t*

Us W. d'Almi

«s. E««I0M. -tht* li
âa S-tcio-laflí ***«
I*<irt»itt-s*»<-«: Farl*
Sl»i Amsndio Mello.
Mí-lindo Si: Ciem»'

CONSULTÓRIO
MEDICO

lü. C. V. E. — Recebemos o re«--n;;. ¦¦¦(..-¦ seu u-.ui.i- de ralo* X
a sui «egnnd» carta. Será «l-

tendido, conforüne o seu d»«elo.
FLRMWG — Talve» amei»;C J. V. — Provavelmente

nao ms traia <i6 -nova-doença- K*
jiOfiBlvel que eBee 5>htiiiOmeno aeju
devido fi. hérnia-JÜ, G. T. — E* jtreoiiio exam* :^
E' possível que o tecto da oaspa
tenha litracto com o outro Tpbe a
nomeno.F- Kxamt* de ratos X.OTF.RAnio — prt-eure » »:-•
permario da Snude Fúbllcs, 41 Ã*f_-_,';
nlda Mem de .Sá.

Br. Nlrolan Clancl».

"M

O Be, Mlnliitro da Fazenda reto!»
Veu_ por d4asnacho. c_ia»nr a J.tcen-,
ca concedida ao Caslno "O Ponío".
de Poço» de Caldas, «m Mina* S|77
racs e dispetisar 09 respectivo» at-.
cães,
Eaaa resoluçüo foi tomada pelo St',7
Homero Baptlsta fle aceordo com o»
parecerea do Inspector Qcral doa
Jogos permtttldoa e do dlrcctor da
Receita Publica, por ter o seu con.(•c-Rslonario. contra disposições ex-
tircitsaií ao reifulameiilo delradc fti
resolver a quou de fiecallHas_i>
corrètpondenu ao 1" «amestre d»
eua concessão. alfim d» outtas ir,
regularldades.

ÜGA DOS INQUILINOS E
CONSUMIDORES

A Liea convida o povo a comi.»' ' 
\

rr-cer á «na sêílo, no largo _lo ÍU>-
rarlo n. ii, sobrado, ik. prta.lr.ii_ ;dia ?!- «o corrente, ft» l» tiora», .
afim d», utioiar a emenda appf*-¦-;;
vada »*lo Beirado ratabeleíiitndi» '
preço» fluo» p_ifi o pto, a <mrn»>
e o leite,

— A' Liga rc-aíiaa, aniaulifi. *« .
ik heras, no lan... ,|., f>. Domine**
um comício de proiesto contra' a
careatla dos jtenero» de tirittipiia
nf-ci-asidade. EstSo lnue-iploj .ia*-*7
faltar vario» oradores. "*\_

O Serviço de Informacoe» do Mt*
nlfrterto <la Arrlcuiiura acaba <_*
i-eoelwr da Imprensa Nacional *
11. 111 do "Boletim do Ml*.!».*-
tio". rorr<.^p(»ndi'al<- ***_«- tn-Mcísn d»
Setembro o BtstemUro de 19Í1.

AnrRisí-Tita .nifl, jí«hIícíM;_t&, alí-m- s
¦Ip «rna rynoiHM' íl*.» -aocreioíi # W*. ¦
rolucflcs .xtiedlda» pelv mutnw»
mitii*trrle. «tn vuiiadu enmn»Bl-(«7'. ..üe de-laoftmi)" o ser.ulnl*-. - -
- A -.n-illh-k-fem"". pelo a-rrnnonio
Lar.dnipho AH-*-»; "prediicc**
Agrícola "1" Mloai", *0 Bor*ío"* 1-
t..«r Henrique I-obo; "A Juta e tjtt.fÃ
tia» rl.n"*ai« da tn.J'a", pelo tir.7<'"
Silva Kívmí "Culturs dp al*ríi«'-
doelro"' o numeroi»* .InformeclV-*
«obre fiitrorifleo"., compti-ihia* «»í
tf-cldoa. CT-itums divcrww « tsmteAy.
(.Oe* 8e taicâo ne Bavre..

A 'FALLAD3r SEDIÇÃO
NA ARMADA

A reuniio do Oonsclho dt
Jtutíçit Militar

tl«v» leutlfr^è lit) *M4n*M'.*U*r_K
Si, Sa ii h*W«s 1* Atf*t*_jr_k_!___jr
Murinha. o Conselho da Jt*__M|r-.-
Militar * '¦•¦xi vim r--i!**«m-l-T O» --«*,-¦-.-
ficlae*. aviador*-! da fcrmsi** * l(4i%g|
riah.lro» detiuflciado-i 's-too reapon»..¦iv.-i. d» aro mi-víieem*) »ui»-r_*fi|l»*6-3
na Marinha de "J-lirra.

O C91*J«!íl» VM 4*3ftSty**Ífl-_'-»

tãrSW9*fl«T0«-4»__M_
4t-**« ?*» tltirm FV»'
Asifo». <Jfi*_*alT«__i.-
i« a. AB^bS-ifiii
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ORTM)
'/EDIÇÃO Mi S.A. JORNAL DO BRA^IU

Reune-se hoje, ás 20 112 horas, o Conse lho da 1* Diyiyo da Liga

Metropolitana de Desportos Terrestres.

.ANNO n l DT1 .TANEIltO — TEEÇA.FEIIIA, f>7 do Junho do 19K2 N. 6(4

Os argentinos já escolheram os seus representantes w's provas de es-

pada e sabre das !y mpiadas latino-american;:: /

im im—iiii«sii« —ag/Mcuemtta i jwtria

A COflSID/

£&*.

\, DE ANTE-HONTEM, NO
DERBY CLUB

mando Rèã& 1
Bromlne, 62 l.i (It, Kodrlguw) 2

Xfió correa Oorimpejro.
Movimento do parco; 1:57a$ooo.
Üullo pur nfio ler havido «nlmlit,
Ktiitt optimn.
Movimento cera! , dan r.poetin:'.'Mi:6(il$U00.

ASSOCIAÇÃO DOS CHRO-
NISTÀS DO TURF

Hom o resultado da corrida i]eiinte-lionteni. no Derby Club aoia«If|caoao doa concorrentes al.-uja Olival Costa" passou a sera seguinte:

HOMENAUbM A SACADURA
E GAGO COUTINHO

CA BR Ai.

Magistral, vencedor do Grande Prêmio iiáinártttv
Brilhante viçtoria de Bom jardim,no Grande Prêmio Aviação Portuguéza

'•, ».ando festa du ante-hontem,
realizada no hyppodromo do Ita-
rnaraty, em homenagem aos lie-
rolcos aviadores tiaso Coutinho e¦^toadura Cabral, teve uma cun-ciirrencia brilhante, achando-sc
repleta todaa ao tribiinns e o

passock", em qu,; uo viam emvarias filas dc automóveis, multas
famílias, uuc, enthuslasttcamen-

o aeolnmaruiii os dous "azos" lu-Vtanos.
Oa Srs. Gago Coutinho n Saca-dura Cabral chegaram uq Pra-

ilo, do "landaulets", tia 15 horas
precisamente, o primeiro ueompu-
lihado do Sr. Dr. Josfi Machado
üo Mello c o segundo polo dm-•tlncto "turfinan" Sr. Dr. JoséValentlm Dunhan, representantes
du Directoria. do Durby Club.

Os nossos illustres hospedes
assistiram & realização dos "Gran-
«lea Prêmios Itamaraty" <> "Avia-
>;ilo Portuguoza", scnilo-lhos ser-vido, a seguir, delicado -'luach",
do inte coniiuirtllhariuii, lambem,
os coiiiinamlaiites e offlelallda.k
dos cruzadores "Carvalho doAraujo" o "Itepublica" o o Embni-
Xador de Portugul.

Ao champagnu fatiaram os Srs.lustinlano F. Itoehn, presiden-tu cm exercício, saudando os dl-
gnoa aviadores; Dr. Oscar Vara-ny, conipi-imciitando o embaixa-dor portuguez, o prefeito , os ma-rlnhulros portuguezes, os Ulus-tros avIadoi-03 o a imprensaa uuc agradeceu o Sr. Dr. Cie-aniho Jlaulrlça, saudando os he-rolcoa "azos", Gago Caminho,agradecendo o brindando nmulher brasileira: Dr. Car-los Sampaio, agradecendo a
Jjandac&o da directoria a brindandoos nossos iiiiuridos homenageados;
* tiommanilaiue ,1o "Itepublica",
agradecendo o brinde á .Marinha,
» o Dr. Duarto Leite, agradeeon-
«o as demonstrai.-ôus recebidas elullcltando a directoria do DerbyUut), pelo brilho dc «ua festaAo terminar sua saudat;ao, o
liresldcnto em exercido entregoua. Gago Cotillnlio e Sacadura Ca-«irai duaa artísticas c ricas caixaseonteiido bellos pergnmlnhoa oomorecordações do Derby Club o dalesta de ante-hontem.

No pavilhão central vlam-seBl6iu doa homenageados, os Srs.'
pr. Carlos Sampaio, Prefeito;Duarte Leito, Embaixador da Por-tugal; Marechal Caetano de Parlo
presidente da Coiumlasilo Cen-trai do Criadores; vários diplo-ina ias o crescido nuniero du ne-«moras u cavalheiros da nossa altanoel edade.

Em seguida retlrnram-ao oslous aviadores, sempre aoolomã-!los. pela inultldíio, levando osUé aoa automóveis, todos oa dl-roctores do Derby Club e membros
ja commlusão da mesma socleda-Be, entro os uuacs ae encontra-

Tam os Srs. Mario Fornando Tul-loa, Albano dc Oliveirn, Dr. Joilo
1- ,*? barroa, José Coxlto Gra-«ado, Josô Vargas dc Andradas
Benjamin Salgado, Francisco An-tunoa de Oliveira Guimarães o DrJoaquim Machado Mello
!P,,°,„"Gl'a"rto Prêmio AviaçãoPo; tugueza' oom a dotui.Ho do4U ml escudou no vencedor, foilevantado em Impressionante es-tylo pelo -cralt", Bomjardlm, a«lue o jockey P. Zabaln deraapreclvel ilireccilo.

O filho dc Diamond Jubllée nor-tence no estimado "turfman" 
SrAlbano Gomes de Ollvolra.Imi 2» logar entrou o cavalloSoberano, procedendo Tle-T,Conde DanllIo. MarQllniVhltper c Madrugador.

Contra a espeotatlva geral, oGrande Prcmlo Itamaraty", foi
í i?,,0.,Pí,'" ca,val>° -Magistral sob«. liabll dlreesdo do Jooltey Domin-eo suarez,

Mangerona, foi 2», batendo
ÊrtteõqUena dlrCc'ri!n«i o cavalo

Uütiiiilaii, 52 fc. (ho Móner) . . 0
Zoratador, Cl ku. (C. 1'orrciro) . 11
Domlnóe», St ks. (0. Qriiy) . . n
Modor, 50 k.i. (J. linoiiiir) ... o
\'u Tonl, -ip let. (A, Vui) ... o
Meeh», SO k*. (V. '/.nbtila) . . ó
Ol.nleatii, fio ks. (A. Hos»). . . 0
Bayon, ãO ks, (Diaz) n

Não correu Jurity.
Tompo: 80".
1'oule de Froncli Warrior: sn$000;

dupUi Ü3, com Oráculo, 5ü$4ü0.
Movimento do pareô: 11:58SíJ00O.
(íftiiljo por uui corpo e meio.
O terceiro » dom corpoa do ue-

sundo.
ZJntrnliKiir do vencedor: Trajanode

Cftrvallio.
3» Perco — Varnànibuco — 1.009

motroj — 2:00üf000 e 4U0.?000:
LfoiHirdo, cftííUnho. 4 annos, C2

kilos, 8. Paulo, NovcHy c Nora,
dos Sra. Joflo -i Álvaro Silveira
CTimolco üatlata) i

Cirrus 52 ka. (A. Hon» .... ¦•
Torpedo. M ka. (A. Foljõ) .... :i
Tempostude, 5'J ks. (D. Suarc?) . 0
Era, 52 ke. (». Vaz) .... o
Kruacliorn, CO ki. (C. Fcrnander.) 0

Temne: loil" l|5.
Pon.o do Irtoimrdo: 45$SO0; du-

p!o .11, com Cirrus, «IB? 100.
Movimento do páreo: 31:84d$0p0.
Ganho por urn corpo < meio.
O tnruoiro it doua corpos; do fí-

gundo.
HiUralnmr do vaacedor: Jenô how

ronco.
•I» Paree.— Jlahia — l.fioS üic-

tros .— 2:0005000 t .100?000:
Suiistw, zamo, U «auos, Ü2 kn.,

Inglaterra. Hunator e Popállaii.
.Io ar. Ileaato l^oiio» (D. Sua-
rei) j

XtriíOunii, ill lu. CA. Poijd) ... 2
-llur.a llonita. 51 ki. (A. Uoua) u
iSoiiailroao, 52 Iu, (a IVrann-
dez) o

Ijuiniur, 50 kí. <A. Pobbrl) . . u
lioid Sl«r, 00 ka. (t!, ferreira o
iioiamtiaito, 511 ku. (T. Hatiat») . O
Zombador, *a ^H_ ^ _ nlCobiir) 0

N:io correu Sun d'Or.
Tompo: 10-1" 2|5.
Pouie do Sunstar: 19$200; <!up!a

l-l, com UrUbnuo, ;iH$aoo.

1.

14.
16.
111.
17.
IS,
ltl.
!:o.

ns.
29.uo.
31.
32.

:í(í.
37.
:is.
30;
•10.
•11.
12.

Simões Ferreiro. .Ciirlaclo Cabra] ,..Francisco Calmon..
Armando Amaral...
i.ulz Nascimento...
Henrique Oliveira..
Josd Calmon 
Daniel ltlatter ...
M. Valle Junior
Itomeu Foitnl 
-N'eivton Brandão ...Inicio do Mello
A ti Jaime Corrêa ....Oscar Carvalho ...
Ilenrlcnio Boltoux..
.1. llrianl Junior...
Aurélio Antiinca ...
Amallo Valilfs
llraz C. Vianna
AHtarbC P.ocha .-.,,
llo.mcrn Campista...
Fornando ívirodl...
José D. Santos
Ootav, do Andrade..
Kduardo Moita
Aldo Klaes 
Hezerra do Menezes
.laymo Cunha
Winin. Amara!
Perfeito Carvalho..
Moysês Mesquita...
Notto Machado
Celio do Barros
11. Lopes Junior...
Gtinimerc. Castro..
Virgílio Lopes
Itaul Ferreira..;...
Wnililngton Silva..
Magno da Silva... .
Francisco Valle
Flavlo Rego
II. Lagdcn Filho...

55—3S
r.-i—iiii

iiii—ili!
iu—íi;i

63—91
62—üll
60—SS
¦18—38
51—87
51—87
r.o—,S7

51—86¦17—SI
•',7—si
43—811
-17—12
•ir—sí
i r,—s i
¦IS—73
12—170
18—75
•17—75
•1C—7.1
41—75
12—71
11—71
15—71

IO—llll
4 1—OS
¦13—65
111—64
38—62

2S—47
27—43
22—40

AS OLYMPUDAS
ALGUNS CONCURRENTES AR-

C.ENTIPJIOS
BUBNOS AiltlOS; 26 (A) — Es-

trio eonstlttilflas ns equipe» uuo to-marflo parto nn« Olympiadas Uo
Illo de Janeiro, floniiUo assim or-
ganlzadas; cipaila.Aiichoreiia, Lar-
raz. Vidas. Luchedtl.' Santa Ma-tina a ArgeJ-Icli; aahre, Casco Mar-
Io, Devoto, Sola, lilanco Vicela eNavarro.

—¦ Caupou Imp-essilo nos circulou
de football, uni telegramma aqui
recebido do Moittevldío, dizendoiltie o Sr, P.oberto Trojiipwnlty. de-legado da Confcdi-iracao Brasileira
iln Desportos, tentará resolver anil-
gavelmonte o conrilctn argentino.

*~~ ^%_#i 

d

Mlau;

Manilha nâoKlt-Pos, -Mlrasol .
riguraram nunca.
» .mno'° ^íbala; q,iu' uomo ¦'<¦ dis-
Premn 

°' 
? l101'60 d0 "Orando

Prêmio Aviado Portuguéza"
ZmeTe. 

alDtiil 0'uru honroso tri-
Yi*h,M!)n?.(0 eaí,,l"« Miudinho,O habll "frono" .Uixou que oá

2nZÜ?rl0s 
d" B0U 1'Hotaâo seenvolvessem um renhida luta du-

SífthnVcar."lra' "ilrR. no final,
S™ b'1,'h,au'0 atropelada, „a ata
»Ii»VlSien.?lmontoí irrobatandi

Movimento do parco:
Uaulio i>or <ious corpoa.
O terceiro a corpo o

gando.
üntraineur du voncodor: Mlffuel Pe-

fialva.

20KIJ3ÍOOO.

meiu do *o-

1.700 mt-6° Pareô — Viciaria —
tro» — 2:500$ o 600Ç000.
l*atrioio, ca&tanho, a «11110,1, 40 kl-

loa, Atuerica do Norle, Huou 11
o Mnrdcubu. do Sr. üaiiitiio Wil-
liara Uwry (A. itoau) . . . . 1

Mico, 62 ka. (ü. ün<ir*z) ... 2
Luzir. 60 ka. (0. Fernainloü) . 11
Alanciana, üa ks. (J. li»coliar) . it
Uuiio, 62 ks. (A. Peijú) ... oItlgoio, 60 ka. (lt. Kuilriicucz) o
Almnurauo, 5;i lu, (U, Watson^ . oEetorii; 62 lt», (1\ Zabaln) . . oTempo! 112" 4|6.

Pouie do Patrício, 4i)?400; duiila' cuu Mico. 3.15,4111).
Movimento do iiaico: 33:7!)0!fUJ0.
Ootilio por cabeça,
O terceiro » trea cor_.nn do te-

gauda.
üiilrniiit-iir. ii,i venceildr: Otiurleeflruy.
0° i'areo — 6'riMiJo íniiiío Home-ratu — 2,500 metroa — 6:0U0$ ü1:20031000:

iliwUírnl, tordilho, 3 annoa, 63 ki-103, S. Paulo llnboul o 8nn» !-•„-
soas II, do Sr. i!, S, Piuio¦Notto (1). Suarez) .... 1

Maogeroa», 61 ks. (A. Dim) . . 2C.-iutiki, 63 ks. (0. Fernandez) 3
Kit Fos, 68 lu. (A. lícijó) . . o
Mlrasol, 53 ko. (E, Arauclnislegui) 1)
Maravilha. 51 ka. (A. Itosn) . . o

Nfio correram: Kuut e Mirante.
Teinpo: 106" 3|5.
I'ouie do Magistral, 0l$100; du-

pia. 34, cem Mangerona, 101$300.
Movimento dn paren: 4l:KI7$000.
Oiiaho pbr varloa corpos.

3|* de corpo do se-

do parco "Dr.

empa-
bonito

as3im os louros
rrontin".

Miudinho, que o"eiitraliieur" Sr
ío'nia.OU!"",?"/';senti'ril "'" «eei:
Ar'*", 

=ond,S6es poi,, assim |„„ .er^;^jd- "^o ssks
Jiidlcado por um "tranco"

ifníf" ° "' lut'ar' num
Mlau foi t* e Quebec nio flgu-

Klraf ter P"lad0 Côra ,la ¦=«"-
°8 demais pareôs foram ganhos

Fre'ncír^' ,(T1™^«^ BainLta"
jVrench IVarrlor, (A. I.'abbrlí:
^oopardo (Timóteo Uaptlsti ]'¦Bunstar (D.' Suarez. ., Patrícia(Armando ltosaj. ^ntncla

O ultimo pareô "Falrev" 17 reduzido a um "match"" entroBronzino c Kollerinann. foi- ga-nho por eate ultimo, sendo nuilo
í?írfÍantu por na° l*r havido

O "sport" acousou
•ncnlo de 253:601»000

O terceiro
güado,

•Bntrüineur
Sclmçiíjur.

t'arw

do vencedor: Ifernoado

um movi-

RESUMO GERAL
f Türci» —- Creação estrangeira —

.,'1.100 metros — 5:000? e 1:000$000:
.Cariler», zalno, 2 anuoi, 53 kiloa.

Argentina, General Rivas o The
Wean, do Sr. Sim6o Psusík (T.flaliüa) 1

• Pillete. 53 ks. tD. Suarez) ... 2': Xauins. õl ks. (T. Baliüfa) . . . 0
Semprevito, 50 ks. (C. l-ernenilcz) 0

Tempí*: 73".
Pooie de Oerherí. 51$200; dupla

• l. eom PUIele. 46Í500.
Mavimento do paren: 5:031$noo.
Osnho iwr vários corpol.

,..- O terceiro a eirual distln.:;» do ee-
-«ando.

JH¦ Hntraintvr do raníedor: .7o,ln Fran.
^iÍ«co de Azevedo.

Í5---2* Píteo — l.Uboc — ! ¦_-, . in»ires
fr^. 4:000$ e 40nçoc.O:
iPrettokjtWarriar, castanho. 5-rannos,

51 Wwt. Argentina, líurry L"p e
AWo!», da Sra. D. tdeíin» Por

toto,'!* (*• ^ablirl) ....... 1
|gP*eolo,. 62 kl. (A. Fiirueired')) 2

Sf,"si"kBr'(f."'B*(ÍiéCÍ 
'. '. õ

Grande Prêmio Àvin-
(Oo Ptirltliiueia, — 2,100 metro,-. —
10 mi! eacudob »o 1*» « 'i mil ao 2fl
collocado:
iloinjurditttt cíífitoaho, 5 «unoa ,58

kilos. Argentina, Diamond Ja-
biiíe e Allieju, do Sr. Albano
Comes de 0!lv*Ira (V. Znlialn)

Soberano, 64 ks. (A. Feijd) . .
Tie Tue. 40 ku. (St. Santos . , .
Coado Danlllo, 60 ks. (C. Fernan-

dei) o
.Ytnroiuí, 52 ks. (0. Clr«y) , . o
Miau. 50 ks. (T. flaliista) . . o
Whisper, 49 ks. (J. Escobar) , o
Madrugador, r»2 fcs, (O. Fcrnfln*
des) o
Tempo: 130" I|5.
Ponle do norajarilim. aoifnoO; du-

pln líl, com Soberano, 43$1Q0.
Movimento <lo pareô: 54:260*000.
Ganho por um corpo.
O terceiro a ílj-1 de corpo do ne-

gundo.
Entraíftcur tl<> vencedor! Braulio

Ora».

gsssszsmasaintascats.iisassBsa^JXX^

Chapéos para homens s
FELTRO, CHILE, PANAMÁ I

e PALHA
L,ivam-se e reformam -w

por tn<lo o pn'ço em Ü4 hora?
CHÀPBLARTA RIALTO

12 RUA CONSTITUIÇÃO 12
PORTA UAHQA

Telephono C. 470. IC. 61.548

Os "records" continuam a «er:
doa raielos de Io logar, 117$300,
Oscar dií Carvalho; das rateios do
duplos. n:i$70ü. AslnrbC ltoclia e
Homero Campista; de pontos em
nino corrida. 12 Henrique de
Oliveira.

No ooncurao semanal.-.venceram:
Bm primeiro log-iir com íi pon-

tos. os talões ni. 53 e DO. Km ae-
kuikIo ÍOKttri com 8 pontos, or
talões ne. 20, 33. 73. 7ü. 88 e 04.

TURF ESTADOAL
IS. PAULO .25 (A) — Com ro-

pular concurrencla. realizou-se
hoje om Santos, no lilppodromo
dft Ponta d.i Praia, maiii uma
corrida do Jockey Club local.

Poi este o seu resultado:
l" parco — "ConsòlacHo" —

1.1)00 mntro3 — Prcmlos: 1:200?
o 240?000 — Vemcerum: Buskcy
om 1". Pctirl Whlto em 2o e Oran-
.lo Difine em .1°. Tempo 107". Ha-
tolos: 17$800 o 33$000.

2» parco — "Excelsior" — 1.200
meiros — Prcmlos: 1:000$ c 200SVenceram: AimMra cm Ia. Ga-
hy em 2" o Deslumbrante em Ü".
Tempo 82". llatclira: 30t000 o
D7Í100.

3" parco — "Mlxto" — 1.500
metroü — Premiria: 1:2005000 o
240$000 — Venceram: Gurupv em
Io. J'\irlmond t-in 2" o Ampway em
3». Tempo 103". Kntcios: 101Í500
e 21 ?SOO.

á° pareô — "Darnabí" — 1.5011
metros — Prcmlos: 1:200$ e 2-KIS

Venceram: Feitor em 1", Cur-
ta Vento em 2" o Tocai em 'd".
Tempo 103" 4|5. Rateios: I7?0o0
e 25$700.

5n parco — "Joclcoy Club" —
1.700 metros — Premida: 1:500$
o 30050(10 — Venceram: Aviador
em Io Dlavolft em 2" e Barreiro
om 3». Tempo 110". Itatolos:
44J700 e C0$100.

0° paroo — "Extra" — 1.200
metros — Prêmios: 1:200$ e 240?

Venceram: Araxá em 1". tíul-
timo. em 2" e .labnquarü. em 3".
Tempo 82". ltateloe: 13$S00 o
1C$000.

Pista pesada.
O total das apostas attiniçlu a

27:100$000.

TUEP ESTRANGEIRO
O GRAND PEIX DE PAIUS

jvur.vi.ix
A prova máxima do "turf

ím.ncez foL disputada ante-bon-
tem em Lonfichamps, no Bois do
Boulogne, cemi o seguinte re-
nu liado:

"Grand Prlx de PariB" — 3.000
metros — 300.000 írancos.

1" Kefalln, filho do Alcântara
11 e Nltocris, de M. A. Arnliatio-
los.

2» Ramus, filho de Rabolals o
Only Ono, Ue M. Mareei Bous-
sec,

3» Algjrion, flllio do Italielals
e ACrlcnlne, de M. A. Macombor.

Como Be v6. oe trea,primeiros
do "Grand Prlx" íoriw» os mes-
moa ítnlmaea (juu se collocaram
nos principaes post03 do "Prlx
Jockey Club" (Derby Françols),
HUhstf'tulndo-3e mutuamente Ke-

j falin e Ramus e conservando Al-
i gorien o 3o logar.

"Paris, 26 (U. P.) — O resul-
tado o ''Grand Prlx", realizado

; hontom. i\*i o seguinte: Io logar' I Keíalín, de propriedade de M.1 j Ambatlelos; 2° RoonuS, perten-'«ente a M-. Boussa-c; 3*1 Aigorien.
'ido propriedíMlo de M. Macum-
i Der."

CAMPEONATO CARIOCA
DE FOOTBALL

OS JOGOS DE ANTE.
HONTEM

Primeira Divisão
SEKIE A

PLUMIMS.VSl.; X KJ.A.ME.VGO
Perante colossal asslstonclarf-.'illzoii-;i!, no campo Uo Botafo-

Iío.o o esperado encontro ontre oc.iinporio rubro-ncKro c o tri-campeão tricolor.
Nos terceiros quadros, apósuma luta Interessante vorlfl-cou-se um empate de ;íxy.
Na partida dos segundo^ qua-dros houvo tambom um empatedo 1X1.
O jouo principal foi renhida-mento disputado.
No 1» half-tlme o Fluminense

jogou melhor que o neu oompe-
titlor, mas nenhuma vantagem
obte-vo porquo o lialf-tlino ter-ml-nou com o «core de lxl.

No 2» halt-time o Flamengo
jogou desfalcado dc Kunz qtio fo!
substituído por Dino e cate por(.lal vao.

Apozar do desfalcado o Fla-
mengo, contra osi>octattvu geral
Jogou com grande ímpeto o me-
lhor quc o sou antagonlata.

Ao faltarem doua minutos paraterminar o jogo. IVelfaro con-
qulstou, com forto ltlclc outro
goal para o Fluminense, mas o
juiz quo havia apitado ante.s an-
nullou o ponto o qno bastante
desagradou uos partidários do
ti-i-ciimpcfio.

O sensacional embato terminou
empatado do ixl.

Os teams eram oü segulntee:
Flamengo:

Künz
Pcnnaforto e Pludar-o

Rodrigo — Sfdmjy — Dino
CãlvUo — Candiota — NOnO —

Junqueira — Orlando
Fluminense:

Marcos
M. Mala o C. Netto

L-als — Bordallo — Fortes
Muno — y.ir.b — Welíaro — 31a-

chado — M .Coata
.Serviu do Juiz o nosso collega

Adaucto de AsslB.
S. ClHtlSTOVAO X ÍIA.NUU'

Coín regular assistência reall-
íiou-so ante-hontem, no caimpó
dn rua Figueira dè Mello, o es.pe-
rado encontro untro oa clubs
acima.

Por nüo ter o Bnngú 3o team,
nilo toi rcalizadit pel<i manhã esta
prova.

A pugna .preliminar da tarde,
dirigida pelo tír. Floriano As-
sump~c&Oi do Villa Isabel, transcor
reu «em lnteresfie, devido íl fla-
gran to stiperiorJdívde do conjunto
local que conseguiu marcar sela
goals contra um.

Os goals foram conquletados na
flôguinte ordem:

1" o 2o, Pellinlio; 3°, Juca (Ban-
gfl); 4°, Hubens; õ», Arlindo; 6°,
Hlibens; 7», Oewaldo.

Os quadros estavam asfiim íor-
mailoa:

S. CIirÍNfovAoi
Frederico — Peixoto — Ar-

tua ndo ¦— Bronzo — Moreira —
Teimo — Leopoldo — Hubens —
Uflwaldo — Pellinho — Kosae.

OnnJBTüi
Tlburcio — Tatfl — Ernanl —

Lauro — Tilo — Guerra — Juca
— Tabu. — Ary — Silvio — João.

Sob :is ordena do tír. Rodolpho
Maggloli do S. Christovão, quo
dirigiu a partida na falia do ur-
bltro escalado, entraram em cam-
po os quadrou .principaes ijuo ce-
tavam assim constituídos:

Américnuot
Vudlnho — Jayme — AlvariihenNono — Benodlcto — KerrcirnMundiica — Kduardo — Wal-

demar — Juca e Argentino.
Vllla i
Baltiiaunr — Barbosa — Joel.Ncmczio — Wiildciiiur — Ha-

hlca — Martlnõz — (lyio — Cld—
Houriquo ¦— SA Pinto.

O jogo 6 Iniciado, mostrando-
«e a« duaa equlpeii dlsr.oHtae a
empregar todos os ea-"orç03 om
prol da vlotorla. Todos o.3 ataqueH
por iiielhor orgaiilsaclos, silo re-
pellldos pelas defesas quo so moa-
tram firmes, O tem-po transcorre
aem quo o score fosse aberto.

líclnlclada a pugna, npds o
deseanop regulamentai', oe piai'-ers redobram do esforços, nada
conseguindo durante 30 minu-
toa. Benedicto pnitlcn um peualty
quc, liatl.lo por fc',1 Pinto, reilunda
no unlco ] onto do 7111a Iaabcl.

Quatro minutos np<5«, Manduca
rccobenilo optlmo posso da es-
qiiordit, conquista o prlmulrn ,poii-
to de sua equipe. Poucos mlnutds
silo .passados quando do uma".scrliniige", n,pds um corner, Wal-
domar marca o ponto da vlotorla,
debaixo ilo fortes uiplausos da asslstonclü:

O Vllla passa a agir com mais
vigor, [or6m, nada consegue omvIhIü ia optima uctuaçilo dc AI-
varonga que foi o heroe do teamvenccilor. Com o score do 2 x 1a favor do Americano, termina a
pugna, quc iol brllhantemi.nie
disputada.

O juiz unnullou dous .pontos doVllla Isabel sob o fundamento de

campo mande pór Ix-'. Não se
realizou a pugna dc segundos
teaniíi por tor o Mvorost Coito cn-
trega do» pontos.

IIIIIHOSTI» x TIJIÍOA
Ndo'se realizou a pugna acima

por ler o Tijuca feito entrega
ilos pomos iIue partidas do pri- I
meiros e segundos quadros ao
Modesto.

TORNEIOS INFANTIL E I
JUVENIL

Fl.AlIUMÍO i UOTAFOGU

.Vo oampo da rua Payaandu'.
aiitc-lioniein, dula rnánhâ, reali-
íou-se o encontro do club local
com o Botafogo K. C.

Os rcsultudoa rios jogo» foram
du 1x0 o ilxO favoráveis ao club
local rôepectlvàtrièntb; nos teains
lufitittl» e juvenil.

li
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UtjpvciiOittame — Krncsto u. Jn
.Silvu.

lim 2 do Julho — lilvorest % Con-
f ia oca :

Pririietros quadros— Alvnro Ua-
mo» iNViftuVi/s .Junior

^líWjiittilo de siyndlcanela a rt-
I áiil/em-sc na próxima terça-f*l-.-a,
, 2/'du corrente. As 17 horas.

: Secretaria, 21 do Junho do 1$2"'tor- Elpidio Boa morto Filho, 2»t'»-
/ iírttario.

Itt-Diescnuiiiíu — Bihedlato Saryí/ A N0VA EMDABOAÇAO ob

I'llll ISTO VAO
isa iti; i,

X VI l.l, V

monto.
COMPAKKCI.UlíNTO A' KlSDK.'

DA L.1UA
I I

De ordem dq Sr, proutdente coe*
vi.lo oi Srs. César Coelho .luulir.
César itociiu Mclrelles CooIhOi -Hs-
rio Moreira. XatVton Moreira,mo-
riu Paixão. Waldénmf PotjrtEto,
Wuldei.inr Dias Paixão, lllimü'
Prazeres. Josí Fonseca, BtfOBto
ArOas. Álvaro Azevedo Alliayde,
.1111to Martins, Nelson li. /íòguol-
ra, JoiiiS Nogueliu. .Manuel Alotta o
lüverardo Martins Tlnoco a cnm-
parecerem na sedo desta Liga pe-
ranto a com missão de iDtptmncoos
segun da-fel ra, 211 do jiirrenlo, fts
17 horas.

Secretaria, 22 do Jiliho'Je 1322,
—Mathlas Costn, 2° «oretarlo;

FLAMENGO DESTINADA
AO CAMPEONATO

Jft. bo encontro, na garage doFlamengo o novo yolo-gll, mnn-(litilo adquirir nos estaleiros dou.iotiütructüres Inglczes Srs, Bowor.'H; ShelpB, com a iiual o rubro-ne--
gro disputará o Campeonato dcstei
un no.

A nova embarcação lmportíulii
pelos Srs. Whlte & C. vao sertripulada pelos campeões ArnoiiTVolgt. Oullhermo Lorona. Alcides
Slioüt Vieira o liveraldo Pires daSilva.
O NOVO DIRECTOR DC REGAV

TAS DO FLAMENGO
Tendo

er sido um adquirido em oftaldéo o outro dopois do um fotil ap-
Plloado polo próprio autor do
ponto.

VASCO x llACKU.N/.llj
No campo do rua Moraes o Sil-va. perante grand., assistênciaroallzoii-so nntc-liuntem a pugnaoiiu-o os clubs acima.
O Vasco mio encontrou ilirri-ouldaile em levai- do vencido oseu adversário pelos scorcs dc¦ixu, 3x1 e 1x0 respectivamente

uo... primeiros; segundos o tercei-
rori quadros.

Actuou a partida prinolpal o
Dr. Mario Newton iie Figueiredo,
As equipes estavam asslin cons-tiíuidas:

VASCO
Leitão

Xo cam po do primeiro, reailáwu-
Su o encontro dcetes clubs.

No jogo Infantil nouve um om-
pntu do 0x0 e no jogo juvenil
yenóeu o S. Chrlstovilo, por 3x^.

AMHH1CA x MANGUUltlA
Anto-hontom, pela maiihn, no

campo da rua campos tíallee eü-
í'ectuou-í?e o match entro eètès
clubs, vencendo o America, nos
teams Infantis, por 1x0 e nos ju-
venifi, por 2x0*

TEENOS
SACADURA.GAGO A. C.

Houve hontem um tr ain ins on-
tre os teams AxB, sakindo vence-

i dor o team B. pelo score dc 3x1,
sendo conquistados pelos Corwardd
Xandinbo o Alfredo.

EXPEDIENTE 0FFÍCÍAL
LIOA METROPOLITANA

DE DESPORTOS TERRESTRES

i ., .Bldo, su«I'«nEo úo carge-de dlreotor do rcg.iLiü 0 Sr. Florlano wahlock, quo exercia, em-asiíunecues uo olub de Uegntna de,
De ordom do Sr. /ircsldenlo em".(.convldSrfpáraf.aubiitUu?!Vo^íSfí

exercido convido os senhores as-j „lan Aic|ics S!,oot V éiia 'puro a assembléa . _ .

mangueira/f. c.

Divisão em nua
corrente, resol-

Nelson
Lolasco, Braulio o Arthur
choal, Piro» o Claudloiioi-,
rolli e Negrito.

MACKF.NZIIJ

- PilK-
Tone-

Ü Conselho da 2
Kesslo de 21 do
veu:

a) acceitar as õecneas dos jüia&a
|.'liivio JMaiiiii.i do Sil, Jüuuar.iu
Serra Pinto. Eduardo Pinto dn
Konseca c Jaymo liarcelies o dos
representantes Jos6 Comea do
Souza .lunior, Josíi itamos ue Frei-
tas e Pedro .Macieira tíobrinito;

h) approvar os relatórios do« ie-
proseniantéa juntos uos jogos: ll

sociados quites, para
geral oxtraordlnarlÃ/ (-" o ultima
convocação), a rcalwar-so amanhil.
JS do oorrente, fts 10 horas.

Ordem do dia: /ielqílo de car-
gos vagos o intor/sses sociaes.

COELHO IVÍTTO A. C.
Os Sra, Aníc/M) üénoblo e Ma-

rio Colombo. /)oí si don te tj viço-
presidente do/.Qoiílho Xotto A. C,
convidam cs nJtfnmíQ iLrectores do
gromlo cocllióaíiltlsta a so reuni-
rcni hojo. nn /Cdo social (Club <|õ
S. OlirlotovCc/, afim do quo so
ultimem os '^abalhos relativos ! n
directoria. —/ÍPelò Io Secretario.
Sylvio dc. Caívallio.

PARIS F. C.
Assembfta/ séral extraordinária

fla convocação)
Uc oifljíiii do Sr. presidente dn I

Junta ttó'orriiulva c dc conforiin- 1
dade ciai o art. 7 1 doü estatutos.
couvl(l.),/os Kc-nhorca tissoetados em |geral ejuo reunirem em nssemlilín l
geral ./extraordinária hoje, fts 2U"
horaVí/ nu séde soclaí. a JGÍstrdda !
Mareilinl P.atigcl n. 21D.

("Wi.iu <lo dia:

RO'.

jljeltura, disous
relatório <

o c approva-
Junta gover-

nigãi. d.a nova directoria;

AS regatas na lagoa
DRIGO DE FREITAS

Alcançou grande brilhantismo ...certamen nnutloo organizado iia-i,.
domingo ultimo, pula UnfUod^KV-
gatas da LugOii Rodrigo iln Fi-ui-
tas, aonilo toilo.1 os parcos dispu-tados com vivo empenho e o;"auivoncodore.i multo applautlldoi.-.

AS PRÓXIMAS REGATAS E!.',
SANTOS

Para as próximas regut;.., .,. ssrealizarem em Santos, foi orgi.Mn-
i nado o segulnto p.rògTílromã';

1° pareô — Voles trauuhe» ;¦¦ qua -
i tro remon — "Novíssimos" -• l.oui':! metrou -- Prcmlos: mc-Jaliii,:, .,,-,
i i.intia aos em Io o do bror-e o- ,cm 2» (cunho especial;.

2" parco — sroléa-giggs a uu:. -.,
i i-cmoa — "Juniors" — "Pi-ovii elas-sica Scutt ilarboiia" —. ü.üw/iiu-.

tros — Prêmio.,!: medalhas de omò.nos cm t».
¦'," pareô — Canoas a doui i.-mos — ¦Seulors" — l.udü metros— Prêmios: medalhas dc p.-at.-iaos om 1° c do brdnzo aos em ür.i» paroo — Yoles tranches e dõiisremos — "Qualquor classe" — i.uoi)iiietros -- Prcmlos: medalhas iie.

prata aos cm I» e dc bronze -Kaem 2»."-parco — Voles lianchesa ou.-. -
00fl)

—.Martins
— Itnul —
Guimarães

Cláudio — Autonio
Jopipert — Wal-

Frederico — Pastor
Auchyses — An-

8" Parto — Br. Frontin — 1.800 ¦
metros — 3:000*000 e fl00$000:

Miudinho, jaliio, 5 annos, 53 kl-
los. Argentina. Jordy e Kspá-
tulfl, do fir. Dr. Joefi do (íóes
ArtlKBi (P. Zabulal 1 |

i Iji Veloce, 51 ks. (P. Zübele! . . Z-|
| Menéco. 53 fcs. IO. Suarei) em- ^ j
pat.iilo " j

Descrente. 62 Ire. (T. Bitthta) . 0
ÍJmübee, 53 ks. (C. Fenmndez

ficou parado 0 j
Tempo: 117".
Pou!e de Miudinho: 35$100: du-

pia 25. com La Veloce. 23Í0OO; Idem
eom Maneco. 25Ç400.

Movinienlo do pareô: I7:372$0C0.
(Innho por um corpo.
Entrtiineur do vencedor: Aniolne

Poesia.
9. p«M _ rolrev 11 — 1-609

metros — 2:000* e 400J000:

S. ClirlMtovflps
Carnaval — FrancoCai»anema — NeíBl

Oswaido — Jullnho —
¦-- Salema — Castro.

Daiighi.
Mattos —

OS Wil lil o
de miro ~~

Drumond
tenor.

A snlilda coube ao S. Christo-
vfto que, atacando, perdeu a bola
para a defesa contraria.

As cargas [assara a. t>er de am-
ho.s os ladoe. verifksaitdo-so forto
equilíbrio do fornae. O primeiro
tempo termina sem quc os teams
conseguinsem abrir o score.

l*'Íiulo u üescanço regulamentar
voltem oa quadros a campo. O
Bangú, orgãnisando melhor oh
seua ataqucfl c Jog-nndo mesmo
mais que o conjunto loeal, con-
áegue, jjor tntermedlo ti» Pastor,
o .primeiro ponlo da partida e
unlco de «eu quadro.

O S- Chrlstovilo, «nto a van ta-
gem do adversário, redobra do
e&forços, do que resulta obter o
goal do empato nor intermédio de
tíaiwna.

A pugna tmnscorre multo mo-

Bata ha;— T.ourival c ,1. 5úi)poa— Norlval, J. Silva o Arlindo —
uiaeK, 1'crnandes, Mathlas, Was-hington e Allemão.

O primeiro goal do Vaeco con-
qulstou.o Torterollí na primeiraparto da pugna, pires e Pasclioaiadquiriram os ilemnis goals

2'1 DIVISÃO
SERIE A

ui:r,i,i3.i\ico x úosrsucpESSO
No campo iln. rua ttaplru' ren-llaou-se ante-hontem o maicli rc-turno entre os clubs acima.Pola manha feriu-su o encon-tro du terceiros quadros do qualresultou um empate do 1x1.Serviu ilu arbitro o Dr. Ange-nor Baptista Franco.

c,.',\„\V'U reUljsspu.se.á pugna dopilmolros quadrou que fui dirigi-da pelo Sr. Nestor Duque Kstra-da de Barro», tendo terminadocom o scoro de 4x3 a favor doB&mauccesso.,
Os goals do vencido foram oon-qnlstadoB pelo player JOrge e osdo vencedor por Moacyr (3)'Amei-lc,, o Achllles.
Os qundros eram os seguintes:

BQMSVCCMSSÒ
Lieoiiiiio; Américo e NIcanor!Câmara, Blrlba c Podro; .Moacyr,ijiislllo, Oswaido e Achllles.

IlIll.l.KMOO
Moita; Orlando o P. Bastes;Rocha, Oscar e VIvInho; Costa

íeéRU'it0, 
Tosoni' Jorge' c Bran-

A pugna de prlmelroa quadrosterminou com a vlciori., ilo Bom.succcsüo polo scoro 0o õxl cmgrando parto obtido pela violen-cia posta cm pratica pelos play-ers visitantes.
Conlollno (,uo pela primeira

yen jogava no actual campeonatotevo que sahir (|e campo grave-mente contundido,
O Sr. Paullno Plmenia agiusem a. muno,- paroollà do ci-ltorlo,errando contra os ilous quadroscomo um principiante. Alfim dis-so sempre esteve «em energiaOs quadros ram os seguintes:

hoMStibcEsso
yiaiuiii; Oscar o Alamlrò; Del-

plilni. lüurlco o Mathlas; Affon-so. Caballoo, Doca, Inicio e Ala-noqufnho.

.Ic Janeiro x Hellenieo, Metropo- • ff> Iniercases g..-raos. . tro remos — "SenlOfB" — I 00litano x itlver, l!lsperahofi,x'iJom- Jí;10 "e Janeiro. :a Jo .lunlio do nietros — Prcmlos: medalliaa'ilsuecessu o Progrcsao :<. Modesto; I f"1- 7 (,'!»3isalvea Ferreira, 2" S..-I prata nos cm 1" o do bronae nno) mandar abrir um rigoroso ln- í/;i'otar.o oa lunta governativa. : em 2».
Io apurar a quem,)/
abilidutio da Invá^.f

quorlto, adiu do
cabe a respons;
sfto do campo no jogo Jilciropoli
tano -\ lllvcr;

d) rejeitar o parocer da Co:d
mlssilo dc Infoi-macõcs aiidò sciJ,
o Jogator Eduardo ilò Almeidn; 7

0) rejeitar o pedido do rcli/ra
Oao do multa do Juia òfílolálWAti-
rico 1'ortlllio;

O appllcar a multa dc 5O$0U£j auTijuca F. C, du aceordo _er«n oart. 31, letra c) do Uoguláj/icnto
do Pooiball, por ter incluid., ju-gadOres sem inücrlpqão aiq/jogc
.loü segundos quadros, Folgi-esso
x'I'ijuca;

K) appllcar ao Tijuca H , Club amulta de nuç, do aocurdi* com oart. 31. letra o) do Ke_,j7ilamfiuo
do Football, por ter lne/.uldo jo-gndor sem InsorlpQilo in», jogo dos'Pi-molros quadros-, íffiigreBSti xlljuca;

., b) appllcar aos Srs../ E. Área:Rlmus Prazures. "
Jionai do «uspcn
das, ile accorilo com '/,/ arl. 65 'e-'tra.a) do ResulanMníto do Foot-

1) multar cm 105,'iTsr. CeoffroyParadeda K.omp, dif aceordo como art. 08, letra b) /dos
j) appllcar ao *

mu'

^. 'V ¦Cj' Axeasi
:s. Oswí/uo Bloclti 11
jnsio,//•/>!• 14 puni-

LIGA LEOPOI.DINENSE . ,„Í_. '""H","", <-n,nous :i quatro re
DE FOOTBALL 1 ,l,n«,— ."Junlors". — i.ooo metro-,

: ~ Prêmiosrniedallias de nrátá-aonConselho Superior — Do ordom om 1" o do bronze aos em '".
uo br. prcsídohto convido os Srs. I 1° parou -- Canoas a tres rem..-,i.iistiio dc Vasconcellos, Frcdinii-I — Proflsnlonacii" — Prêmios-me-.Muniz, Jc.io Ventura iforroirii Ju- '. dalhas da prata aos cm 1» (uunho.mor. Josfi Baltliazar u Oswaido ' especial).
Vicente da Costa, membros deste 1 ;" pareô—Conofis a um retrador-.nscllio n comparecerem a reunião ! -Qualquer ciahsè — l.uOii metros

j 
—Prêmios: medalhas de prata acem Io e do bronzo ,10 em 2o

j U° parco — Yolcs-frnnchcs ;! dous remos — "Junlora" — j.oot'iietros — Prcmlos: medalhas i;<
I prata_i_ao8 em 1" e do bronze a.

j 10° parco — Canoas a quatro rcmos — "Novíssimos" _ 1.000 me-1 tros — Prcmlos: medalhas de pra-
l&jOO em 1" o ilo bronze ao em 2".
(Cunha espacial).

11° parco — Canoés a um rema-dor - ".hinlors" — 1.000 meti-03--Prêmios: medalhas de prata ao
i L"l~ " ° ll0 '"'°nze no cm 2o.12" paroo — Caudas a quatrore-
. mos—"Veteranos"—"Prova classi-
| ca Marinha Mercante Brasi loira"

1.000 metros — Prêmios: meda-

deste conselho, hojo. íis 20 horaana sau .ia 14.,,, — 31. AntunesBaptlsla, I" Secretario.

LIGA SPORTIVA FLÜMI-
NENSE

Resultados de domingo
ARXrIGBOIA x FLUMINENSE

Primeiros quadros:
por !3.\1

Sípundos
por/r.xl.

Terceiros
quadrot::

quadros:

NIÜTHEROVENSE

Ararlgbola

iriimjihehso
Empate de

VPIRANGA

estatutos;
j) appllcar ao fTijuca F. c. anttlta do r.O», d a'aceordo com oirt. .11, letra c) Mo Itcgulamento

T.riiticiroü quadros: lümpate 3x3: | lhas ile ouro aos om 1».segundos quadros: NIclheroycn- '¦ 13» parco — Yoles-franches >sojpor dxo. dous remos ¦— "Seniors" — l.oofquadros: STpIrangáíercélroB
poi 5x0.

JOGOS PARA DOMINGO
BARRETO S .VUAltlGBOIA

IUH.I.EMCO

do 1'ootliaü, poiMtor incluído Jo-
gndor: sem Inscrfpyão no logo dosprimeiros quaíábs, Tijuca x En-senho de Dont/*;

lt) appllcar /o Ypiranga V. c.
:'"".' ta 

,d? B« ,i„ aceordo com ó
i I V„ •,.lü,'ira V rt0 Regulamentode 1'ootball, tpor tor incluído joga-¦dor SOm IwcrlpcOo no jogo do'!
Sio™ 

'$*$??¦. Kngí„?,°o dè
.1) ap.jp.Hi

Lima Iiii,»: ., ;,.,,. ..,, . . .„..,
por qunirp partidas, do aceordo 1 dlreotoi-ia da Diga, c
Football"^' 

' <l0 Rc'«ulí>'««'to do : manai,football? | Hojo reunir- '¦
,i„nl)» í™ l>0.nd4r °. toBaáOr Admai-00 Afinfnd por M partidas, do ai-oprdo i_iom o art. 06, letra a)Rogut/ifliomo dc Football:
,A\l .fcNfa.r definitivamente oMsn.Mli, jogador Durval Costa il

 t,.'j. v"«»• i^nsenuo df:o x Miranga;
.ppllcrrf ao Sr. Honorio .1"•iiiiiMs a pena do suspensão

oftíSKS? 5 *«^prÍme?ros0Sõ'«undos quadros, realtodo em 11Uf Junho marçando-so dous non-tps a caiU quadro do Progresso F
fe-Oífcrt- 

v<,ncldo pe,° 8""'o dó
Bpmsucfèsso x Esperança, pri-T.ielri9 qurulro.':, realizado oin 18 deBailly Ciirilollno, Salgado. Os, V'unlio, marcando-se donswaldlnlio, Braga, Antenor, Wal*' ao Bomsuccesso F. C..vencido peio score de 5x0

Campo: Rua Viicomle de Seòetlba.
OUARANY x CANTO DO RIO
Campo: Rua S. Dourenço.

VPIRANGA x ODEON
Campo: Rua Dr. March.

REUNIÕES
Koi convocada paru hontom a jessão S0-.
Hojo rcuiilr-se-ii a commissão ide Desportoe,

AGGRESSÒES A JUIZES
Duus jogos do campeonalü screalinaram domingo c num delles I

,.,,,,  ¦"• v-uaia, ue , embora não houvesse "surtu-ii",
StC 1 "-' Kr!' ,',etra b> "" ! ,"<!!',vla " iú}z !n[ nUmiweaaó tom

,:\r'to ,': ir' cU' ^ootballi ' apodoa e palavras gròsiélras par-
iu?n' \vnVf'R.,:' 

n'u,t:' i^Posta ao I Hdas de ailoptos do um dos clubs
¦i% 'nS»„™"° .lunior; quo nao se con formaram com a111 .ipprovar os üeguintes '

do

infltngÍ!

Alonso Milton, I.ulz fcdemar,
Bi mas.

yiaiini,, Delpltim t- CaballMo
pelo Qohi&uccosHo, Bnllly, Bra'.;,e Alonso pelo Hellenieo foraiv,: õs
que mala Jogaram.

Ao terminar a pugna houv/; naasslstciicln um grando s.fruru.devido a falta de compostitf-a deum policial quc oe mostrim tor-cedor do líomsnccoHüo e fluo fleexcedeu n„ "roso da fona,?).
uitASir, x. mo de ,iA.n:mo
No campo dn c. íl. dci/Flamon-

go realizou-se ante-hoiiÃim o cn-contro a,: ina do qual ifihh, ven-cedo,, o S. C. Brasil ipelu scorode 6xu.
Nn match dc prlmeü-os quadrosvcrlticou-si) um enu^te do 1x1.
Os qundros pi-lucl/racs cotavamnenlm organizados:

BRAsrk
Santa Maria -„ .Marcondes —

J-ofto -ç- Oest — Dris-
Nilo —

derrota -- 1,'sauienU
pelo aúversado

Fo! elle culpado pela reacção do
quadro que depois du estar per-demlo por Ixü. conseguiu verioor a
lüirtiila poi- 3x1, tendo aitula maisuni ponlo uiiiiulludn o. nosso ver,sem razão, pelo arbitro, quc, cer-taniontc, assim procedeu por mt
colloeagao no campo.

No outro ;i cousa foi peor: o
I juiz, quasi n gg re ili il0 por um Jc-
; Kador, jà sem uniforme, átftisteh-

¦ido em is'ríi 
't,?Íi '|lla,lruK' "-eall-i tc, portanto, fo! uilmoseado com

io s onniAi Lí 'í0, mnroando-so uin bofetão pelo captaln dc um
-..'!?, nos »rime!ros quadrosuo iiellenl,^ A. c.. por tor venol- ! isso C. potiltlvaniento uma vor-

goniia e ü directoria da Liga níU

pontos I
por ler

ltio do Juiuiro x Hellenieo, pn-meiros " ¦•> '— '

pôde cruzar 0s brnç.os Indlfferento
ao qut- ostà oceorrendo nos cam-
pos do seus clubs.

T8111 u palavra os dirigentes da
Sportiva !

1 Kbraico
vlmentada e ouando faltavam
dez minutos para o seu termino
o Juiz aus.[Ciideu-a por falta de'?,001 — Victor — Tores
luz. ; Frederico — Fn/fcoso

1 snaiE b
IAIIHHIOAXO -V VH.I.A IMAUEL

Conforme esperávamos a pu-
J Sna entre os quadros principaea

dos clubs acima transcorreu du
forma brllíiantn. terminando com
o score de 2 x 1 a favor do con-
junto tio Americano que apresen-
tou a «ua cquif o completa e bem
tremida. O quadro do Vllln Isabel
nc nem que em bom esMdo n«
trenó nilo possue mais o mesmo
Poder atacante. Os seus bons for

(C 538.3

OasteT-boIL

IUO IJI3, JAMüiho
Domingos —. Avelino — BIsull- Couto _ rUnlo - Sampaio _

Marío.'"" 
~ C0eta ~ Kaul -

Serviu do fnlz o Sr. Paulo Ca-nongla do f/arloca F. C.
3ERIE B

VPrnA_V(/A x PllOGKESSO
Encontraram-se ante-hontem

na KBtagão

dros dos quadrou !--.-.- .. ,-,, ,,-, venci- Isso f; poaltldo pelo üco-e do 3x1 c 1 ponto acaua club tos segundos quadros,por terem empatado de lxl-confiança x Everest, primeiros« segundls quadros, realizado emis <ie Junlio. marcando-se douspontos a cada quadro do ConfiançaA. ç.. por ter vencido pelos scorcsdo 4x1 e O.-tS;
Metroiwliluno x River. primei-ro.i i- segunuos quadros, realizadoem 18 de Junho, marcando-re umponto a cadt club nos segundos

quadros, por, terem wnpiUado dei n,n.rr, ~- ,, -a-.lxl e mandar, A directoria a sum- I . lJUçAIjO, Íí> (U. IM
mula dus prl-r '
nüo ter termi

BOX
ni;ni>sEi um ii.\- 81'l'tIAOAO

FlNAXCMIllA
a uirectoria a sum- , , , zto™. -" '"' "i — " ,f ;

nelros quadros nor : ,,ack Dempsey, cuntr.eao mundial
indo o Jogo: 

"le "hox" "hoavivelulit" declarou

campo do Rlver.
. irds resumem-se om Henrique Ka Piedade, cm match returno'osc Cld. Os demais, apezar dc muito ICliibe acllhyt.

...«treinados ao pavllhfio alvl-ne-j O ínAq^cti principal terminou
gro, iouco proouzem. pois sao j cmpatíarKi pOr lxl apezar de terdo_tacto elementos fracos. A« duas |.) Prci^-essn jogado muito mais

KelUmutnn, ermig^ho, 5 ^ sncos, 54

n», do Sr..A,7í Berfoto (Aí-

<S. C. BRASIL
O oaptain pede o comparecimen-

to dc* jogadores abaixo, ás 7 1|2
horas, no campo do Tijuca Tennis
Olub. i. rua Conde de Bomfim 451.
nara o jogo offieial com o mesmo
hoje. 27:

Nilo: Oest: Fred; Santa Maria;
Newton: Orlando; Lorls: Carva-
ftio; Luclano; Annando; Sérgio:
^ragoso' i.

defeflas portaram-eo com galhar-
dia. Balttiazar o Alvarenga toram
entretanto os <iuo mais se, aes-
tocaram.

A pugna de segundos quadrosterminou com a. vlctortn do Vllla
rsnboi peln «core de T» "X 0.

As equipes eram as seguintes: i CO/TTFIAXCA x ENGENHO
Amcncnnn, DENTllO"No campo da rua Silva Telles.

Wiallzou.ae domingo ultimo o en-
«tontro entre ria primeiros e «c

que ci njilvcrsario.
O JngTo durante o desenrolar dO

1° tep/po foi interrompido devido
:i asT/stencla ter Invadido o cam-
oo. 7«'os segrundou qundrc;« rORts-
troi^se um empate de 2x2.

DE

Miranda — Ga.vl.1o — Agulha—
Antônio — Mlse — Rauí — JosOItaul II — Selxas — MarinhoMario.

Vllla laaheu
Jofto — Mncaliyba — Pedro —<

Moneco — Barbosa — Sylvio -«-
Arlateu — Clierem — Edgard fa-
lireves.

Na falta do Juiz eecalado .p/rra
os los. quadros, foi escolhtdo, jporcommum aoeordo, o 8" "
Filho, aue ohamou a

fundos quadros dos Clubs acima.
Xo Jogo principal da tarde o

Confiança snhiu vencedor pelo
apertado score de 2x1. Nos segun-
doa teams. houve um empate de
doua ffoals,
CAMPO (ilMNOE x EVRnEST

No campo da Estação de Ban-
Marciano Su' reallzou-«» domingo o match

G&tDSpm a« I ftntrc ou Cbíb* Oamno r-.ranil*» #
ram assim constituídas.

upres^octu- |£»vere»t.
,Va puRna prlpeinal venceu o

Ypiranga x Engenho de Dentro.
primeiros o segundos quadros, rea-.izanlo om 18 de Junho, mareando-sc um ponto a cada club nos pri-meiros quadros, por terem empa-lado de lxl e dlua pontos no En-
genho de Dentrt nos segundos
quadros, por ler vencido pelo seo-ro ue 5x0:

Progresso x Mvdesto. primeiros
quadros, reallzailoom lü de Junho,marcando-se dousl pontos ao Pro-itresso F. C. nor ler vencido peloscore de 4xü;

q) approvar a seúiluto escala de
juizes e representantes:

Em 25 de JunhV — Hellenieo
Bomsuccesso:

Primeiros quadrosi-Carlos Mar-Uns da Rocha.
Segundos quadros — Nestor Du-

! quo Estrada de Barn^.
Terceiros quadros — Angenor iBaptista Franco.
Representante — Erlesto B. da

Silva. 1
Em 25 de Junho—Moiesto x TI-
juca: I

Primeiros quadros -i Oswaido i
Motta.

Segundos quadros — Roynaldo!
Cintra.

Representante — Alher;0 Borro- :
cas.

Km E5 de Junho — Confiança
x Ivnsenho do Dentro:

Primeiros quadros
Em 25 do Junho — Brasil t W.n

de Janeiro:
Representante — Aloyslo Slarl-

nho,
Hm 25 de Junho—Campo r,u -

do x Kverest |
Primeiros quadros — Franci/oo

Alberto da Costa. '
ftepresentante — Miguel Pedo.
Em 25 de Junho — Yplralça

x Progresso :
Primeiros quadros — Armiúlo

segundo» quadros—Avelino ta-
tra Ma rins t

bon tem a amigos desta cidade
aohar-se presentemente em mfts
-•ondiçõea fincncolras, «ondo-lhi
necessário para rohabl!ltar-sc fa-
r.iir uma viagem de exhlblslo pelo
pa Iz.

Demipsey attrlbue oa seus cm-
baratos monetários ao imposto
ile rondas que puga aos ISetados
Unidos, a processos quo tora sido
obrigado a custear e ü tíua ultima
viagem íl Europa,
SIKI OI5SAFIOI/ OAaiPBNTIEIt

PAI5IS. 2U (U. P.) — Em vlrtu-
rie da viçtoria sobre o "boxer"
francez, "heavywelglit" Millcs, o
Koncgalcnso Slkl publicou um oe-
saflo a Car^entler, para um
mat-ah, Ató agora Carpenticr nao
acceitou a propoeta.

..Mimetros — Prêmios: medalhas ci"
prnt'i aos em V o de bronze ami
eni 1".

11° pareô — Caudas a dous rc-mos — "Junlors" -- l.ooo metro.»¦Prcmlos: medalhas de prata non
em 1" o ile bronze aos em 2». •

16» pareô—CnnOos a quatro re-'uos— "Proflsslonaes"—1.000 me-tros — Prêmios: medalhas rte pra-ta aos em 1". (Cunho especial).
ll." pareô — Ciut-rlggers a qua-tro remos — "Qualquer classe"—-

2.000 metros— Prêmios: medalhas'
ae ouro aos em Io c de bronze aos
om r&.

17° pareô — Yoles-franches a.
quatro remos — "Junlors"—! (.íiü1
metros — Prêmios: inedalhiis il -
iratn ao~ em 1" e. de bronze r-i*

em 2».
IS» parco — Canoés a um rema-"Or — "Seniors" —• 1.000 metros-

Prcmlos; medalhas dc prata no etn
1" e de bronze ao om 2°..

19° pai-eo — Canúas a dous té-
inos — "Veteranos" — l.OOi) m<-
tros — Prerilos: medalhas d.-, ijra-
ta nos om Io e de bronae üci <¦>.«
segundo.

K. B.—As Inseripçfies fierSti ftí*-
cerradas na secrtaria desta Ft-
ileracüo, úü 20 horas dc ? do ,1'v'ho
do coinmle anno.
VAE NOVAMENTE REUMIR-SE

A COMMISSÃO AQUÁTICA
DA CONFEDERAÇÃO

Está marcada para hoje, /i'
17 hora?, nova reunido ria Oüv -
inlssBo .Vquatlca da Confederaqil!
em terceira convocacüo. afim d?
tratar do assumptos urgentes.

RESERVA NAVAL
O Pr. Capitílo-Tenente Ootavi''

TMntblaw da Costa communlca, pornosso intprmedlo. que deve-m cun-
parecer com toda a urgência A lü-
spectorla da Kcuerva Naval 03 sc-líulntcn Inscripto?! na nesen-a Na-
vn! de segunda categoria (remo):

1.253, Jos* de Góes Calmon .lo
Enio: 1.201. Gustavo Adolnli»Schmlclt Filho; 1.2(55. Gerson Mau-rity do Souza! 1.250. I.ulz Jardi olo Araujo: 1,207. Qulritio Caniui

1.273. Elias Ta.vnid; l.SOf.
Faria o Albuotterque:

fiorlto
''» Sr 1 

r'a/!tano

Í-Ü!?' _pauIo Gonqalves 
""càrdosc

1.311 Durval Garcia do Menezesl.li.1. .Tosd Fernandes dn Silva Sc

i^toMiJ. Jofé Mcoláo de Paival.Sol, Manuel Vaz Junior: 1

áz.
^OVVI

FEDERAÇÃO BRASILEIRA
OAS SOCIEDADES DO REMO

Reunião do Conselho

De ordem do Sr. preaidonte con-
voco os Benhores membros do Con-
selho a reunlrem-se cm f es sil o or-
dinaria. na próxima ter.;a-feira. 27
do corrente, ds 20 112 lioras, afim
de tratar da seguinte ordem do
dia:

a) programma para a regata de
Agosto;'.

b) eleições do cargos vagos nas
commissoes permanentes.

Secretaria. 24 de Junho de 1922— Flavlo Vieira. 1» Secretario.
Commissão rfe svndleanels

1 De ordem do Sr. vice-presidente
convoco us senhores membros da

Francisco nibelro Spindola filho:
1 !m' TJs™rt olheiro dos Santos-;1.366, Pedro Cerqueira Elma; l.SSG¦'""", l\!iptii--ta Kerth Bruce: 1.421.'Raul lerrclra: 1.41,1 Paulo rteCarvalho: 1.401. josí pShdfl
vin 

So"M:, 
.Vc.'"' Owaldd on-

Lima. 
" ' S' A:1,,0'n-'"- SHva

CLUB DE REGATAS ICARAHY

rlSf nT,e''n, do 'l1--. Presldente.cou-Udo os sócios abaixo mencionadosa comparecerem A secretaria afimde resolver com o Rr. Thesoi--ri1*" 
Ui"1"™"!0 de seu Interesse.:ito o dia 20 do corrente:

A=druha! Furtado Brandão, Ne-meslo Gomes da Cunha. João Bar-cellos Marlot.C.-irlntho Pereira V-varo do Almeida Franco AlbertoWladlr Duncan, Josfi Avlla Baslof
.*¦!uí? .Ty0"í.1"'. p-v,vio Flmielredn-
Adalberto Coimbra de Andrade.
Fernando Torres. Altamlro d<c.sta Rtihln. Armando dc Castre
Menezes. Carlos Aíenear Pinto.
Jayme Bastos da Cunha. Joilo Pc-
dreira Ferreira. Oswaido Maciel.
.Tr.ílo Odentlno P.r.rre!ni. Milton r,
T.una Araujo, Klelicr Armindo d»
Arnnio. Joaquim Fellclo dos San-
tes, Adlicmar Vieira Cortes. Ante-
"io Rodrigues de Almeida. Alvn_r°Ferreira Campos. Enlz Ferreln>.
Picheco. Antônio Paulo Soares deT»lnho, P(*manV SayAo dp> Araujo.
Eugen T.lnk. Jnüo Barliosn Orlan-
dlnl. José Bnrbooa Orlandlnl. Ta-
cito Bulckau. Horaclo Macedo
Sérgio de Almeida MaealhAes.Al-
berto Soares Barfcosa.

Expediente: terças, r.utntas «
«AuuoUuti Urtfj . as «U í\à ifjitt ¦>

Icarahy. !! de Junho da 19!í —
Zamlii.. Secretario.

. /
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JGIaNAL DO BRASIL - TJiftÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1022
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LAUDO DE VISTORIAS

«,-onformidndo dir decreto ti. 391, do 11) de Fevereiro de 1303:

A oumprlr o proseripto no laudo da vistoria realizada no «en
predio, no prazo do IG dlnc:

lio

Charles Uue, proprietário do »redio ft rtta do Ouvidor n. 74.

lt. ile Vnseuncellos, t» Offloial. — Conforme, A. Campineiro,
Officlnl Maior. — Visto, A. S. .iloiitlnho, ^'iib-Hcorotarlo.

ri,,,? ,rir,' Mí,,l",<!,.v|VPl",o».Con:'lanUno Machado, Joanulm Mar-
àx,airÍ?aT,,Z,?attit', «Jü.Souííií Tangendo Mendes CuhnârsLijueiroí: Mltail, 'íèlxelra. Manuel Antônio Corquelra c. outro» —existindo iii-bitoa, transflra-so.

Joao da Hllva l'aullno — Pague uma avcrbaçGi..
IftveiiiiQ CorrCn, Antônio Nasolmonto Foimecn e Manuel
jiiça — l'nga» nu averl:.u<;ões. transfira-se.',"''. ^.nlonío Roílrlgites dc Vasconcellos e outroJoni! Podro dos Santos — Attenda-so.Amadeu doa Anjos — Transflra-sc.
OomliiKoa Almeida — Cohre-no a licença.
Jullo Carvalho Rocha — Attendíi-se.

lar!»

Satlsí»'.»,

EDITAL

oEPOSITO CENTRAL DA MUNICIP.U

Vendai tin» limita pribllcu

•IDE
COXCURSO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS oli PRATICANTEDA DIRECTORIA GERAL DE FAZENDA E

Pelo presen to edital, e em virtude de despacho do Sr. Dr. Pro-

3« CIRCUM80RIPÇA0

„„„ ^"íteíí0 •"lí6 ai>.« «ante», Lüví Irnifto ts Ownp,: F. ,Cf'i
%iimCffi;VJUue?.fIr ír">ft0«,,A. Demo», Jooejyn ÜírrliuVij Hallm Kanry — Passem-se alvarfts.

0« CIRCIIMSÜB1P0AC

/ullo César Liitterbnclt — Passe-se alvará.
/oppP„h.1í;e!o»Ã u<"nO'„- Pa««e-»e alvará.J. Pinheiro Primo — Pa»»e-»e alvarA.itaffaol Papimccno — Passe-ao alvarft.

a lic(onoaír*<,<> 
d°" snnt0* Vo!hu ~ Nft0 P««» habitar «em ie*ail**r:;_

Comp. Porte» M. Cellan — Paese-ne alvarft.
7*

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

,•"8" íanccfto pelos motivos iiuc nesta data ospónho ao Senado
fedoral.

Carlos Sampaio.

Artl*o uatoo — Fica o Prefoito autorlsado a mandar pa*ar a
Arnaldo Montolro Alvea narboaa a diffarença da gratificando au.-•leixou d» perceber durante o período de 22 do Janeiro do 1013 a
M dè Maio de 1910, na qualidade de profescor adjunto Interino;
revoradaa a» disposições em contrario.

TMatrioto Tederal, 31 da Junho do 1522.

Ajitenlo José da Silva Brandão, Presldeu-t-
JMo Ontrn da Rocha. 1" Secretario.
Jacintho AIt» da Itocha, 2» Serrotar!»

CIRCUMKCRIPOAO

¦ .-rrW^M^^fe;^»^, Tavm,„Domingos Plnbelrp i.i,-.-.-,!i,.",.-.i. cm,-!.-.:,,, oiar.iimn Armelas, Par-

.:, 

'.'¦':

-, '¦ c'l°. ia 16 de Maio corrente, faa-so publico iiuc, a partir do dia s-Peio presente se ins publico que Ar, trozo horns do dia 58 do ! -o Junho vindouro, o nelo espaço do 20 dias, eo ftobarft aberta ain». Joaquim vieira de Carvalho Ann. .!.- /--- ,-,,. >!-,,-,...i m,contata sorto vendidos em lollilo no referido, Deposito, sito ft rua oílpeao para preentílilmonlo dó vaga» da pratlcaate da, DI?«Stor?i "^taãa Silva. Mario Soares le Abre"? iJfurlndo PírSird?? 1 eSVi-Machado ÇdOlhp- n.Ui, cavallo o suínos, npprchendldo» nelas _ Geral do Fazenda. . u« uir«.tor,n Cabral, Xnt,onlo Lopes Albernaz. Joanulmi Dclfinó da'MoíÍK
íiSÍ5S.,a- 

d0:í Dl3tl'!otoli' W Infracono das Leis e Posturas Muni- , A lnac.-ip,ao far-oe-ft mediante reiuerlmento do Interessado di- "^"-y Jetnaadcn Chagaíi — Flcauiaeeeitos os concretost-1>"UÍ0' I «tçldp ao Prefoito. «.Instruído com documentos nuo provem bom pri. „.„A'!t0',',lu yal,orl<)JTro* Jüa" Angollao Fernaudti, Cump. UrtMll-
n„ ri. niiieiei* ai.»« ,. k... «ioülinento civil (folha corrida) o a edade (certidão) quo eerá de ,t,ra.?? Productos Cliimloo» _ Compareçam, para esclarecimentos,Do 17- Districto — Engenho Novo: a 25 annos, tudo de ncrorlo com o art. 30 do regulamento bal-adc Abjea I Rosa — F«ja o concreto de aoerdo co«ia 1*I e viltt <

. .. .. cm o decreto n 1.582, de 22 do Julho do 1321. 
oai-aii. Antônio Couto Valle Junloi — Passe-se alvará.1: Um cnrnllo,

Do 13' Districto — Ir

l.ote D. -: Um aulfio»

Viu Mutnoi

Secretaria ilu Gabinete d
rt. de Vnsconccllo», 1" Official. — Conferi
Maior. — Visto, A. s. Moutinlio, Sub-Secr

Profcuo, 2f an Junho de 1D22 —
A. üamplnclro, Offloial-

tarlò.

DIRECTORIA GERAL DA FAZENDA
MUNICIPAL

Sub-Directoria de Rendas
EXPEDIENTE DO DIA 20 DB JUNHO DE MS

Djspacho» do Sr. Sub-Dlreetor;

. universidade 40 eotlllque-

à» SBNADO TODWU,

StOM. MM7ÀDOIUK:

A pwiiento Besolucfio nfio poao ser sancmonaaa. ou o Benefl-
claío pela mesma tem direito A dlíforenoa do gratlfloaollo a quaallufle », nease caso, dovo reaorrer para a própria autoridade admi-
nistmtlva quo lhe nfto negará, justiça ou essa gratificação niio llio* devida e eo.rrooponda a um favor pessoal, Inconveniente nor ag-
Kravar entre o fr.nccionftllitmo a pratica dn favoritismo cue 6 um
tieseatiimtlo para aquelles aos quaea repugn-e o etpedlcnte de
nadar Implorando benefícios de cxcisjiqUo.

31. por outro lado, so trata da rolvlndlcacfto de um direito, me-
*o»oa.baflo pelo Executivo, o poder a cujas portas dovo bater o
praiudlcado outro nfto 6 sonao o Judiciário, em cujo juizo a Pre-'ettura 6 ouvida e tem os advogados do seu interesse.

Nego. vor isso sanccSo ii. presente Rosoluoão enviando-a, to
»»n*^o Federa?.

BletrUt» Federa], 2S de Junho d» 1J2-Í..
Cario» Stfropato.

VETO

K»(fo ian»c*o pelos motlTej que nesta data «atônito to Senado
Tederal.

tt. de Junho 4» im.
Cario* .«nu.cm»

í> CoiiEeilio Municipal resolve:

Ártico unleo — Fica o Prefeito autoriza .o a mandar cobrar,
• em jnultft, recobondo as reBpcctlvaa collecta3, o imposto te-rrito-
ria! ral-atlvo ao exercício de 1920; revogadas as disposlijOos cm
contrario. •

Dlstrloto Federal, 19 de Junho de 192J.,

Antônio Jo»é da Sllvn nrandfto, Presidente,
Vio ir*viva da Rochu, 1* Secretario.
.fiiLdntho AIvcm da líocim. S* Sr-oreta-i-lo.

AO SILVADO riiODKAl.

8Í13. SBNADORKÍJ

A Re^oluoS-o quo autoriaa a mandar cobrar, sem multa, o ini-
posto territorial o receber as respectivas collectns relativamente
ao asorckilo. niio pode morador eancc&ò, pelo facto dc constituir
uma excepefio de caracter pprmariento ein detrimento dnquelles qijó
promptomonto cumpriram a lei vla-cnto o doa outros que, embora
retftTdatarioii, Jft se sujeitaram fts penalidades lesues quo lhes
foram Impôstac.

Ainda si o projecto determitia.tso uni prazo dentro do qual
fosaoon recebidas sa conectas o oa Impostos do referido o.-tcrciclo,
talvez fosse pos ai vel esamlnar a coüveníencia do per ad optado,
tratando-se «ntfto de nma lei de caracter transitório. No caso ver-
tente, nfto.

Pelos motivos expoetos, véto ». presente Eiesolucào t(u»
nado «,-preclarft, como llio parecer mais razoável.

Rodolpho Vosslo Erigido
«e .Iara 2:6003uO0.

Companhia Predial e. de Saneamento ilo Rio de Janeiro, ruu
Gonzaga. Bastos, 1SD e outras — Satisfaça a exlgcnola.

Pranclsco de Freitas, rua Theo.loro da Silva 484 — Junte a
licença.

Cândida Maria Gnzzaneo, rua Barfio do Mesquita 810 — Inde-
ferido.

Hrmelinda Ilorelra da Sllva, rna Gonzaga Bastos 132 — Pague o
ex-pedlenlo.

Joilo Manuel dc Souza, rua Itutlno de Almeida Ei — Satisfaça
a t.-iitfi.-ncla.

OsCas do Oilva Costa, rua Mearim is — Idem.
Maria Antônio Bomfim, rua Bnrttn ile Mesquita 416 — Idem.
Alfredo de Wtratida Pacheco, rua Hueno» Aires 'J33 — Prove

rinanto pastou nas obras do piredio.
Podro Chaím fíuccar, rua Buenos Aires 307 — Idw»,
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Antiga' SC, rua Bue-

nos Aires lü!) e 101 —¦ Satisfaça a exljjencia.
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, rua Bue-

nos Aires I0i — Mantenho o lançamento.
Manuol da Silva, rna Buenos Aires 100 — Junte o contracto de

arrendamento.
Claudino Pinto do Souza Castro, rua Buenos Aires 302 —, Junte ¦

o eoniracto o prova a renda da sublocacdo.
Arlliur dc Mesquita Guimarães o outro, rua Buenos Aires. 13j ,

s 133 — Ilectlflque-so pura S:400ÇOOO.
Soraphira Ribeiro — Deferido, do accordo eom as InformacOes.
Lulza SUva Braça , rua Ouvidor 80 — Kcctlflquo-se para

28:880$000.
Pring Bastos & Comp., rua do Rosário SC — Prove a renda da

sublocacao.
Alexandre Riboiro & Comp., rua do Ouvidor 72 — Rcotifiqus-so

para 20:4.r.-l$700.
Honorlna de Andrade Araujo, rua São Pedro 220 — Prove o

allotrado na peticüo a que alltide.
Jonft Maria Pontes, rua Viscondo de Itauna 605 — Annulle-so

a multa.
Raymundo Fraga, rua Cardoso Júnior 165 — Re<;tlflque-se

para 2:»20J0tn).
Jacomo 1'ernandes Alves do Macedo, rua Leite Leal 41 — Re-

ctlfique-ne paru 3:00OÍ0O0.
Miguel do oliveira Couto, rua Álvaro Chaves 48 — Rectltlnue- '

se para D:6üü?000.
Aldina de Magalhães Frankel, rua Alice 1-1 a 22 — Satisfaça a

I exigência.
Maria Dulc-- Monteiro de Oliveira, rua S. Januário 130 —In-

: deferido, aguardo novo lançamonto.
• Jlanuol José Rollo, ruu Almirante Marialh 43 — Indeferido, |

i aguardo o novu lançamento.
Maria Joüé Ijobo nodríguea — Aguarde * revisRo do langii- ;

, monto, já Iniciada.

Esses loquerlmentos serno recebidos, diariamente, no períodoacima reicrldo, no Gabinete do Director Geral de Fszenda, das 12 fta
O concurso, conforme as disposições do rcsulomento allud'rtoversarft sobre ns seçulntes matérias: "'
Portuguez (ortugrap!i:a, analyae o rcrlacçüo):
France?. ou Inglez (leitura, traduccüo o anaíyse);
Arithmetlca (especialmente em relacüo Aa ooerarjes cm uso uocomniercio e nas repartições de Fazenda).
Geogrnphia Geral o nocOes de escrlpturac&o mtrcantlL
nirecto"!» Oeral de Fazenda Municipal, Ul ãe Maio de U12.

t inlilt,, J. d» ii,._.,„__,.__.

Director G»ral,

tDITAL

AFERIÇÃO

». ' rri...i¦,..., r Cuucnho Teino
j Para conhecimento doa Interessados faço publico, mi» a a*«-r.c.to das casas commerciaes dos districto» de Sfto ChrUtiivfto' •Bneenho Velho serft feita nas sedes das respectivas agencias atft o

nns penalidades da lei os qüe

Fonseca Marques Ai irmilo>etí(;5.o.
i.-.-.u alvarft.

Fasse-se alvarft, de aocordo com

pf-i%"u,t0in^rl^í^ior^Tr,m «»,lJor'10 * altura <5a loi e volt».
l-noiit?, , i - „ír,^f,í . r~ ,Fica accelt0 ° concreto o refaça o revés-i.ntniti a*is paredes dít coHlnha.

Maria da AsBumpcrio Loss — Eoferldo.
ilil níí ?,/"irJV'"e,7':íra 

~" A dcvoluc&o do talflo de Imppcfo pre.
leticfio qíJe6mencionaU 

P°r nlü """^ QUe Uulitt aUift »<*««!¦ '

ei . :-: '(:,-,
' 

:••'¦

TERMO DI! CESSÃO DB TTBIUUSKO

tO» « 
"vlH^/tll^er^L?" meí,¦<1• "*!« í0 »na0 ** ttlll tiOVUStíttto< e vinte o dois, presente na Directoria Geral de Obra» « Vl»efti>

íí„^r,t*,tura flo Dlltrlcu' Tederal o Sub-Dl?í8tor da 
"• 

Sub-K-"Ctorla, compareceu o Sr. Joso Ramon Camota, de maior edadii
nwi^ p/,°.prJetfrl0' '«"Idonte A rua Conde da &mflm a. 128, iox
Síí i?t0„»d/s 'e»'61»"1"»0;. saíra asslgaada», proprietário do» torra-nos sltuadon ft rua Cond.- de Bomfim n». 240-A a 250 Dará firmar
ft yíêfíftura 5™.,??,'? W' P?r 'I' h«rt«lr~ • íwS«!»?.«V5Si
íi.,.Jef,'1'"r_1-<ic'í)'strlçto i-ederal a Área de terreno de quinhentos e
A rua SliW ?U«2^.?0U J"-"m^>- neces.arla ao prolongâmeíl*
, „' f x-r ? Darros, de accordo com o projecto approvado «ob¦ 1-*^7t dealífiiadana^planta aanexa ao procea.o pela» letra».

nin 20 do moz vindouro incoii^i-
i cumprirem o presente edital.

Sub-Directoria do Rendas, cm 27 de Junho de 1911,

O Sab-Dlrectc-,

Ooirino de Sft.

TÍxSr ?' ^' e.A. A Prefeitura do 
"Í>lstrIcto'vãdêrVÍ 

íè'^.br'l«?a"ãinaeawjsaro.iltuttrie com a quantia de dercLnws du ,ÉI?
^-jamcuto da taia d*''ativos a l.oenca para a constru-

nidade com t
Maio vigente,

MONTEPIO MUNICIPAL
EXPEDIENTE DO DIA 28 3>B'jUNHÓ DB 1022

uespa-eho do Sr. Dlrectcr;

Pedro Ramos de Paiva — Attenda-se i vista do parecer.

Sub-Directoria de Tomada dc Contas
EXPEDIENTE DO DIA 20 DE JUNHO DE 1022

Despachos do Sr. Sub-DIrector:

..,j^0Pli!roíari?<!s^ao adiantamento na prestação de contas do Ma-Udouro do Santa Cruz, referento os mezes da Marco e Abril do cor-
J.xr oxei'clcio —• Convida-se o interessado a comparecer, afim d»satisfazer a exigência apontada na Informação e ainda mantida

iiftriiS10.00'00^ "~«««Tar o mesmo 
"do 

pag^eatoTa* £xavalorlsacfto .- dos emolumentos relativos ft lW»pir»»roíi
S?«S.nhÔ !fUrn0a ?? n°vf,^'ahamento, tudo de coSíormidadS com odespacho do Sr. Dr. Prefeito datado de 27 do mez de Maio vlientcno processo a. 7.000, do corrente nnno. B p'ira firmeza do óue
Üe"iMr,t,!c^hí5i.abcIe,dd0' *>¦ lavruu " wesente termo que, depo"
?e'itimuS..a« ^Sn?°mimmT 

V&\ "dignado pe.as partes lnteresoX"testemunhas e por mim, Joaquim Antônio Terra Passos, 2» Otfielal,.
Tr%0.*^l*l\l_£l^)>™*JJ°JJ<i<>. o.talfto n. 22011, da Sub-Directoria

.rovando o paga-
ie 60$000, de ac-

do Rendas Municipaes, datado do SI do con ente.' tirmento do Imposto de expediente na importância d<corno com a eala n. ICO, desta Direc'oria Gerai dDirectoria Geral de Obran e Vlac8o, en. 21 de Mignadoa) Alfredo Duarte Ribeiro. Joií- líamon Cnnas. l'..-ner,to Pereira Nunes, rua Neto Teixeira E'-am.nna, E. Marechal. Rangel, 22 J. ft. Terra 1-Estava collada uma esTãmpllha" nõ" valor d •¦
.lamento inutiüsada. Cúní-rt,. 2C—0—B22: -_ Acia!. — .loniiuliu I'ercir:i de "

P.amon Camota. Testemu»
B4. Josí de Mattos

assos, 2» Official.
10Í000. devi- !

. Bnrboan, )» Offl-Miuna i aitii.-. Chefe do Escriptorio»

DIRECTORIA GERAL DO PATRIMÔNIO
EXPEDIENTE DO DIA

Despacho» do Sr. Prcfeltoi

Transferencias de dominio uti:

DE JUNHO. DE 1J«

Gabrielia da Costa Botafogo, José Bonifácio da Costa BotatocoDeferidos nos termos da informação.
Constantlno Carneiro Lefio

Despachos do Sr. Director

Cartas de aíoramento:

rros d'IcuraJiy ido.

Sc-

Districto Federal, 20 d» Junho de 1922.
('flrlo^ Sniuiiatn,

IWPHniENTK DAS REPARTIÇÕES
^sstsstftmam*»

SECRETARIA 00 GABINETE 00 PREFEITO
BXPBDIBISTB DO DIA 20 DE JUNHO DE 1!)22

nci|u«vlmenfc» de«]iHchndo« pelo Sr, Prefeito»

Manuela do Naiiotmento — "R' 
só para oí morado rea dd Cft-»-

-suo, atft quo todos estejum alojados. S6 dopois podo eer atten-
dlda.

AüEociucâo Brasileira de Tftrproiisii e Sociedade do Modelos e
ílxp-èrieiiolâa de Engenhar!» — Deferido.

AbíUo «ludice A: Comp- a o-utron (abalxo-aealffiiEUlos) —>. E>ísúé
UU» nilo ncj.i fechado o jardim, concedo, uma ve:i que os carros
tenham to-los rodas ilo pncumnticos.

üonçalve.i Irmíios --- Concedo, visto tratar-se d* caso eioe-
pelonal.

Lulza 110

AVISOS

INFRACCJO DE POSTURAS

««iam intiinados pelo» asentos dos dlstrletcs abaixo, para tia-
mnianto da multa ou se veiem processar findo o prazo do 10 fiius,
na conformidade com o art. 19, capitulo .11 da Loi Fedoral n. 422,
íls Í9 de Desembro do 190a. e § 4» do nrt. 181. scecüo VIII, do D5-
sratp Fíderai n. 2.2(53, do 211 Ce Dezembro de 1011, combinado com
t> paragrapho unlco do art. 333 ila Del Municipal n. 3,081, ds 1 de
laneiro do 1921, revalidada pelo Dec. n. 1.04S, de õ do Janeiro de
1023:

Do 8» — Sacramento!

Or. Mario d» Andrado Bamos, representado pelos Srs. Rabello
fc Como., proprietário do prodio á Praça Tiradentes n. OS, mui-
tado era 100$000 por InfracçHo do art. ?ül do Dec. n. 2.33-1, de 1
do Janoiro de 1921 (ter feito obras no referido predio, sem licença),

Do 4* — S. José!

Oscar Salgado Zenha, travessa Costa Velho 27 — Junte o con
íraoto e prove a retida da aublocaçfto.

Fernando do Carmo Vau o outro, travessa
Provo a ronda da &ubloca(;íio e junto a a-poll

J. Erancklln, rua DV -Manuel IS — Rectifliiti
Leopoldlna da Oruz Carregai, rua Vlscondo

i .Iunto o contracto,
Antônio Marques da Silva, rua Visconde de Itauna 645 — He-

ütiíliiue-ne para 1:080?000.
Dr. Leopoldo, da Cunha Filho, rua Senador Jaguaribe 7 — In-

i deferido.
Doinltilla- da Gloria Sllva P,ireira, rua Alzira Valdetaro «i

' — Itectifique-so parn C005000.
Augusto IÇo-rnaiidc-s do Oliveira, rua Bellà Vista SS — Rect!-

I fique-ne paru 3:000$000.
Carlos de Suckow Jimper — Prove a ronda do predio 3 da tra- '

: vessa Corquelra Lima.
Alfredo Hypollto Estruc, rua Greg-oiio Neves !I3 — Rectlíi-

; fjuo-so dâ acfloruo com a Inítírraucüo.
iüelnlda Vasques Rodrigues — Transfira-se.
Blvlra L. Nogueira e outros, rua Santa Lulza 81-1; Leonardo!1 dô Araujo Sampaio, rua Santa Lulaa 01; Domingos Josê Dias; rua!

¦Santa Ltiina lOS o,.Manuel Dulcidio Amaral, rua San'
Ui^ara os interessados no praso do 8 dlau.

Procopio dc Araujo Carvalho, rua Santa Lulia
Jtlrite carta do fiança.

Dulcelto & Fraga, rua Barüo do Bom Itotlro 77
i. apolicn do seauro.

Carlos Gonçalves-Pereira do Si Peixoto, rua Maurlty 05 —
P.ectifiijue-se para ;!:(i00?000.

Auirusto Soares da Cruz, rua Frei Caneca 32 7 — Idem nara
:':7O0S00ü.

Fellaroina línmailio Jlesonde, rua Senador Euzc-blo 54 — Ileut!-
r!que-se para 3:!S0S00O.'

Josê iMarla Fernandra, rua Senador Euzeblo Õ2C — Mantenho '
o lançamento do S:-iOO$00&.

Jos6 Pires Cortéa Junior, rua Luiz Augusto Pinto ü *— Inseri- ;
va-se com o valor do 3:t;00Ç0OO.'/,. Vlannn, Joanulm & .Cump —- Attonda-so.

Antrlo Mesican ,P. Company Lta. — D8-Se baixa para o ext-r- :
ciclo do 1923.

Maria Cândida, do Carmo, rua ilo Mattoso r>9; Francisco Dossiê. ,
rua. do Mattoso S7; Dumasn Joaquim da Fonseca, ruu do Mattoso:"42 — Diffam os interessados, no praso de 8 dias.

Walfaugu C. Pacinhcc, hooco di Itosario D — Prove eom1
doouniento a Importância recobiila a titulo de luvas.

Maria das Noycr Dias da Silva, rua do Lavradlo 25 — Fica ,
lançado cm OiO-lSçooo.

Mario da SUva, rua do Lavradio 177 — Lançado em 10:8005000 i
por haver sublocaçfio.

Jos6 M. Telxolra do Rezende, rua-dos Inválidos 141 — Fica
lançado em 14:400?000.

Francisco Marques Valente, ladeira do Senado 22 — Satisfaça
a exigência.

Itacliel Ferreira do Carvalho, rua Moreira n. 142 o Pünlo Cor-
d.ílro da Macedo, rua Ferreira Leito. n. SI — Digam os Interessados,
no prazo de 3 dias,

Antônio Joaquim da Cosia, Estüada do Realengo 1 — Preste
esclarecimentos.

Dolabella & Portolla — Provem o pagamento ila multa.
Amélia Dconur da Silveira Rocha, rua tio Santo Ciirislo 07C —

Junto o conhecimento do imposto do transmlssilo (originai).
Margarida de Carvalho Monerat— Cobre-so a licença lio ac-

coixlo com o parecer dos arbitres.
Travessa Aguiar n. 13 — Dlgá o intoressado no praao de

3 dias.
Rua Alice de Figutiredo n. 53, Dr. Joao Fcüppo Pereira, G.7,

Joao Barbosa Madurelra, 05, João Victorino do Souza, 83, JoSo An-'.onio da Costa,-88, João Antônio da Costn.
Kua Frei Pinto n. ií, Alva.ro Borges Óliv.feírà

Anseüa Aiello, Adellna Magalhães Machado, Bento A.ves Ma-ii.,.ii.u, ü.yiiu ^.snumpcao, isagarü uoquetto Pinto Fausto tlt Car-
Costa Velho 6 — y,',1,1.'1" e.J'H'a; Hermlnla do Mello Reis Magalhães, Hugo Qulchaní

co do seguro. * ilho, Horacio da Silva \rlllela, Ignacio Raymundo da Fonseca.
i-se para 12:1205000. JOSO do Lemoh Ferrelrlnha, Joaquim da Rocha Fernandes, Josfi Tho-

do Itauna 113 — ",,as: Nabuco de Couvea, Joso Alberto Nunes. JosÜ Pírcira da (;¦«Couto, Manuel Pestana da Silva — Deferidos.

TisitMO ui; itEspoxsAnn-inADD

Aos nove dias do mes d« Jutibo do »ti"o de mil noveaertoa «viir.
fSJÍ 

d;>!s'T?,rc.-?n,t0 
?? P'";=t«'» G«°l di- Obras e Vlá^e da Prefií-'tura dc» Districto Federal o Sub-Dlroclor da !¦- Sub-Dlr..ctorll.

fS&TZ^r.0, fr'. MRno.c.! K*5_.™uh«0 dos santos, demaloí odad^
rf,?'5 ^ Proprietário, residente A travessa Fernandina n. 103, conhe-cido das testemunhas Infra asslgnadtts para üimar o presente te»-mo pelo uual a Prefeitura do Districto Fedoral lho concerteia lltü-io Precário, a necessária heeneu para. ua pedreira eltuada AVm»Alice (prolongamento), a C20m.O fla rua Aqueducto, empresar pe-1 „i"°",£"i?íu:h0,s p,\T,x arreboniagilo de peura rosponsal.llisando.seI. signatário pelos damnoo que, por wntura, f-jam causados a ter-teiros, para o quo tara, antes da assinatura do presente termo, nos
í?M*nn?5uni-cJ,p»acíí'„0 .^P0»1*0 ^íl Quantia d.- -quinhentos mil ríle.(ü00$000). Lute deposito somente sera restituido ao signatário de-
pois de terminados os trabalhos Kem reclamação de espécie alguma.tudo de conformidade com o estabelecido no art. 2S4 t 10 do De-.-.reto n. 23S4, de 1° de Janeiro de 1321 e desoacho exarado na pctl-':í.°,.n;. "7.^6 uo c,orren'e anno. E, para íirm za do que acima fleoues.aliclecldu. se lavrou o presente termo qm-, lido e aohado confor-
i''!f^.VTe asfgnado pelas partes inteit-ssadas. testemunhas e pormim, Joaquim Antônio Terra Passes 3 Officiuí, que n escrevi. Fo-'ram apresentados os talSes da fiub-Dlrectorla dê Rendas Municí-í.aes, de n. 1322, datado de 9 do corrente, o pagamento do impôs-to de expediente na Importarcia de SÇOtiíl. de accordo oom as gula;ns. 161 e 182, desta Directoria Geral, de 9 do .orrente, Directorü
?« m$2££ Z[l9ia< 

' "ít-,unh,"^0 l922' (Assignados) Aitredo D»ir-te Ribeiro a rogo de Manuel Raymunuo Joí Santos, por nfio «abei¦¦•sci-ever. Roberto dos Santos travessa Fernandina 105. Testemu-nha». Álvaro de Mello. Desp.; Augusto Carlos de Caldas, con3tru-ctor. .1. A. Terra Passos, 2» oíüolaj.
Estavam coliadas duaa .-stampilhas no valor de Rs. 1Í200, de-

n,£SÍ?-.-i¦'* il,'satos- ."- Confere: 26—0—622 — A. U.irhoui. !•t.e.a,. Ji..-1'iu'.n. Pereira de Koma Cnlaa», Chefe do Etc:!ptorlo.

íl

liUITAI,

DIRECTORIA GERAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Despae

EXPEDIENTI-: Dü DIA 20 DE JTTNIIO DE 1822

Director Gera!:do Sr.

ertlfique-

Junto '

Companhia Industrial Santa FS
;om a informação.
..ft«Sf^«9'1-,yo,tn ,Quelr<": — Deferido, pagando duzentos ni-005000).de emolumentos.-

Claudlauii Joaquim Bezerra Cavalcanti (Dr.) — DeferiaSociedade Deliu OUo — Projocte a sobre-loja de modourna central fique- livre,
J, Pinheiro, Irmilo &. Comp. '-•- Deferido

ir.il r.iiu (üOÇOOO) de emolumentos..
João .Hnddad — A Preíeitura

aira a parte aLtlngida p,:!ü recii».
Raymundo do Castro Maya — Certifique-se qual a Are-arecuo deacontniln a tle invcstldura e a quantia avaliada para oumonto deasa Área,
Rosa Feriiand

rores do Decret

necessita

pasanilo

ds todo t edio

de Mattos Pimenta — Deferido, quanto1S23 o nos termos da iníormaofl.o do Sr* S

cito.
dono IiOiirenoo de OMvoíra *— Cu ipra o npacho do
Adelaide Amélia da Silva. — Xão convím a acqulsio.lo ilolio. Ao proprietário compete fazer.o passeio.ullveirn de Jleneses (Dr.) — Cumpra a exigência dn 2»rectorla.
Jo^ú do Araujo Carvalho — D lar» quanto qutr po

1" Sub-Directom

CON-CURPjENÇlA PAItA A DEMODlÇXo DOS PRÉDIOS SITOS Ãl iRUA SALÍrADU 2ENRA Ns. 1,, 73 6 £3.
EstA em concurrencia este serviço. Recebem-se pioposía» r.o

,,8| "í0 Meí cor''e''1<'. *a H hores. Os trabalhos a executar con-

a) Na demc.ücaa, ;iot- costa própria, dos prédios acima referi-i.os, em todu a sua extensão aU ao nível necessário;
b) r;a retirada dc todo o material * entulho e su» remoto tio

prazo «e lu dias, contados üa data da. entrega das chaves;c) ci contraotante ílcarfe responsável pelos damaos caunadoe a;.jrc(>iro.i. devendo para isso fazer no neto da apresentac&o da pro-posta, nos cofres municipaes, t> deposito de Rs. SO0SP00, df-poslto
este que somente lhe será. resutuido depois d-i concluído b serviço;>cm reclamação d» espeeife alguma:

aj O cor,tractante perderá o referido deposita.-se no praio ti»:•» dias, aclraa mencionado, aso concluir iodos os n*rvfifos, n»o lhe
cabendo por esse motivo o direi: > de a'.;',o. tnlerpellaçE.0 o" pro-::v«to áueiclaes, nem o de l-ndcmnlsaGlo a qualquer titu'o, ru us mesníÁÍ-de ectuldnds:

_¦ i> Por qualquer iití;gular;í!.,ií<- r, contracUnto podová-ter muli,-.io Mj quantia do deposito, ficando, nesto cano, rei-cíndido o con»--'; :cto, perdendo o contraotante o material que ainda nao tiver e!d«¦","movido;
f) O contraotante recolborft. Eo praao üe ti horas, coutados d»,

data do respectivo aviso, aoi eoírcs municipaes, a Importância of-.S.veclda peia demoUcüc dos prédios citatlos. eob pena de ficar sem¦Tillts a sua proposta, aem direito a raclaiaas&o de espécie aignnia,
er por meios admlnistratvos. quer por melní jttdiciaesiOs Srs. concurrentus em suns propostas apenas declararSó o•.,:a?::.um offerecem peia deir.ollcào dos prcdlus e que accelUm ss. iindlcaes estabelcc-ídus r.o presentí edita!.

A' Prefeitura fica reservado o direito de nüo acceitar qual-
quer das propostas apresentadas 0.1 atiniiilar a presente co6ourre«« -
cia desde quo julgue ir.aceeitaveis as propostas recebidas.

Dirfcctoría Oeral de Obras, 24 dc Junho de
Escriptorio, Joiumiiu Peretra de Souxa CatUtuf,

WSí. — Ciiòíí di»;

(EXPEDIENTE E ARCHITECTURA!

DpspacilOS do tír. Sub-Dirtiotor:

Companhia Brasileira de Immovels e CcnstrticfiSo  Cc-i-Ufi- í
que-su. ila accordo com a inícrmacüo.

Luiz de Moraes Macedo — A' vista da ir.íormactto, nada ha nueüoíorlr.
Luiz de Figueiredo Meneses — Ccrtfiqu-i-se, de accor.io -nm r I

i;uopmanflo.

DIRECTORIA GERiU. DE INSTRUCÇAO
PUBLICA

ãJB

EXPEDIENTE DO DIA 25 DE SVtiH

Acto» Úa Sr. Director Geral:

DE

Despachos do Sr.

V Castro SUva •

2" Sub-Directoria
(VIAÇÃO E SANEAMENTO)

Sub-DIrector:

- Passo-se alvatá,

3* Sub-Directoria

SO, lulll-
l. 2.3S4,
referido

-., 10, Antônio Soorao,
AJbluo Costa, estabelecidos 4 rua I ns. 13 a 15 do Meroado Mu- I 34, Dlonyr.la Meira da Concclcüo.

Olinda Faria Ramalho bMlguetra (rua Copacabana n. 7liD>:
Crnesto Garsldo Fontes (Una Copacabana, 77,1, 77". e 77'...; Joaquim
l':nto de Frclitis (liua Copaciibana n. Sil): Samuel Ifreife du Aí-
meldíl (Ilua Copacabana n. üa:i): Américo do Oliveira Porto (KuaCopacabana n. 20); Dr, Ponclano Cabral (Rua -Copacabana nr.!,:12 c 031>: Mutualldado Catliolica Brasilulra (Uua Copacnl.ana ti.
71G); Aloisa Maria Holena Caminha Boncll! (Uua CoyactUiana n.
302); Adelaide Lopes dü Magalhles (Ilua Copacabana n, 1.012).

Travessa Marfetta 23-A, 27.
Kua Gonçalves C, 12..
Travessa Dr. Agra 35',
Run Silva Rábollo — n. c:,. àe Kíenrdo D. Pinheiro Vasconcel-

los; ii, 105, do Leopoldlna Augusta A. da Cunha,
Rua Magalhães Couto — N. 6, do Cllmerla Fclippe Zanartá;

n. 11, da mesma; n. 2,".. dt- Oscar de Almeida Oamn; n. 120, dn
mesmo; ti. 143, du Juvenal. líl^u. Ss'lvio, Fernando c Raul: n. 155,
do Oscar do Almeida aamu; n. 40, ilu José Martins Diogo; n. -12, do
Carlos Jctí Soares; n,, -H, de Maria José Paes Leme; n. 50. de Al-
norto Savâo Cordeiro o outros; n. .14, do Joio Carcla Pereira Loba;

(CARR1S, ELECTRICIDADE

Despachos do Sr, Sub-DIrector:

n.v

eiclpal, multado etn C0$00ü, por InfracsiVo do art. 1» do Doe. n. 421.
de 14 de Maio do 1902 (ter diversos artigos dc ,neu negocio, cm cx-
:iio»!cS.o fora das hunibreiras e vSos ilas portas que dio faço para
v v(a publica).

Do 12° — I!«i.!rlti, Snnloi

Josê Riüiio, proprietário do predio 6. rua D. Juiia n.
tado (Mil 100$000 por lnfraccüo dos arts. 2Bl e 200 do Dec.
de 1 de Janeiro do 1D21 (ter feito obras noa fundos do
ntodio, eem liconoa).

C o ta p ¦
Lnx

i.li

Amorico do Souza, 13. Vaiílant
Companhia Transportes a Oarrunií.
iilu.io, 1**1 ut o dó Sousa, GíovannS Iti
jturü-<ia Fumos Voado — Paguem

J. Ferreira Pinto ít Comp., Ça-...tt & Irmüo. Antônio Martin» —
luiiieutos,

A Emprega de Melhoramentos da Baixada Fluavluetiíc

Antônio 1'eilro Vidsí
& Carneiro,. Eurico Di-*o .11 n.. O ra n do Mim d f a

moiUT» entoa;
Kuewnra a Comp.,

ruem, em -13 hornr,
m. Bfi:

Designando i

Aadjojith.de 2» classe Noemia Silva Lciie, puras M tcoo.a mlr>'!-
ta do f; as adjuntas de S» elasse. Adalslna Costa Mattos, para 

'*':¦¦'¦
".:* mixta do 3"; Ignez Goslon Madeira, para 14» mista do 5*; Guio-
mar Cirno Maia, para a 9* mina d;> ;«; a si Dstltuta de adjunta dê'
í3 ciasse.-, Bertha d'Almeida liamos, para a ¦ S» feminina do S"; Ma-
ria de Dourdes M. da Paula Pess<.«. ai!J. de S", para a B« mlilt i
do'iaio noivouxo Antônio FrtiRcísco oom, *'B* mixta'do 49,

•rranufprindo!
A adjunta da 2" cia*»», Emilia Tanner Pereira Brasil, para a s*

escola mista do 8»; as adjuntas do. 3' claase: Gcorgiua Teixeira
Martim. íiara a -' mixta dc :*; Ceiins de Mendonça Furtado, para-li' mixta do 2S*; ISdlth SurlfftitS L'i6i)a para a ll,« mixta do f»; ns
i.roresspraa calhedratit'»!.: Alalrs Cândida Lndelni, para a 8» escola.
mixta da fl»; Dra, Maria da Gloria Kernandea, pnra a 12» mixta do
;."'; :c;ipa do oliveira, para a 12» mixta do 1"; Latira da Silva Porei-.;. para a 11» mixta do 5"; Polydo,-a Maria Toarinho, p«ra tt S» mis-'-i - ii-; i.ornüniia Leonor» Carvalho Coelho, para a io» tnlxu ilo

In Martins da Cunha, para a ü» mixta flo IS»; Ar-

Dcío-

:"; AdrüM Aeev<
indo Àtnôrlcit C<
.¦i-clra dos Santo
j Meucxeu, \wr&.

rrêa dè Azevedo, rara
>. para n 18» mixta do
a t.» mixta do 7*.

r.íixva do 22°; Kaüna
Carlota VasctüicollD»",

DlKpfmmitrio:

Uo lü' Aneliirnli» i

Betenar CorrGa, proprietário do predio :i rua Follppe Cama
fio n. 05, multado em 100?000, por lnfracçfto do art. 49 do Dea. n
391, de 10 de Fevereiro de 1.903 (ter leito o passeio em front-a ai
«su predio no looat Indicado, seni licença).

Despacho do

Comp. Cantareira
contracto,"$X. 

Atatilo & Com

Engenheiro Fiscal dc Machinas:

V. Fluminense — Satisfaça a

, — Provem a ttansEor «cia.

ituta de adjunta N&ir Torree di Araujo,.

Us £ü> — Irajíi:

Luiz Antônio Pereira do Nascimento, proprietário do predio A '
rua Adelaide IJadajr.- n. 24, multado cm 100J00O, por Intraocío do i
art. 291 do Dec. n. 2.3S4, do 1 do Janeiro do 1921 (ter reconstruído !
um tellielro accros-cldo do seu predio e destinado a íins industrlaes, 1
i."-:ii licença).

Manuel Gamelro. proprietário do predio em construccilo â Eu- jtrada Marechal Rangel n. 702. multndo em 100$000, por iníraoçdo
lo 5 unlco do art. 1», do Dec. n. 391, de 10 de Fevereiro da 1903 I
(nílo (cr a llçtsnya cònoéíliíla e o plano app fo vado no local dí£ obra
• bem assim falta de ruçistro da referida licença)t

96, ile Leandro de Aruujo Trindade
Joppcr; n. 102, do Zello Cosa,r.

Kua ila Gloria 90, rua da Lupa 53, 93
sados no prazo de oito dias.

1» SECCAO

n. 38, íío Cnrloy ííuckou

DiK.ini oa interes- i.)i>3iiacno ó<

4* Sub-Directoria
(OBKAS PAUTICULAKSS)

Sr. Sub-Director:

8D1TABS

1RESUMOV

Foram InMmadôs osHoa Asentes dos Districtos abaixo, de ac-
lordo com os editats atflxados:

LEGALIZAÇÃO DF OBRAS

Na conformidado dos Deca. ns. 8S5, do t ãe Fevereiro fie 1303
I 3.384, do 1 de Janeiro de 1921:

A lecallsar as obras
lez dias:

feitas no prodio abaixo, r.o praso de

Uo 13* — l.uplrll.) Santol

loeô Rlxso, proprietário do predio ft rua D. Julia n. 98.

NEGOCIO SEM LICENÇA

A apresentar a licença do seu estabelecimento commwclal. no
•Hn» UO A9 UUi. ts.it.

Da i» — Candclnrlm

Fairner * Comp., estabelecidos d rua !• da Marco n. 4«

a.

- DS-
Nilo.

Despachos do Sr. Chefe:,

Alfredo do Andrade, rua Voluntários da Pátria
tenda-se cm termos.

Bernardino Pereiro, rua Rodrigo de Brito n
55000 do imposto de expediente.

Diniü Azambuja Filho, raa Buenos Aires n. 75 -
F. VoloovlUch, rua Darilo do Flamengo n. 10 —

attendldo.
Francellino Ciuilin, rua Marechal Florhio n.

.iverbaçio, transfira-se.
Joe6 Pinto da Sllva, rua da Carioca n. 0 —

Imposto ilo expediente.
Marinho RodrlRues, rua Marques de Abrantes

tenda-se, em termos..
Manuel Cardoso Gaspar Barbosa, rua Uiuguav-ana 138 —

tisfaça.
LeopolJina J. Moreira Pinto do Aguiar, rua da Quitanda130 — Satisfaça.
Isaao Cahen, rua Visconde do Rio Branco n. 16  Nos tensupra.

3» SECÇXO

— Faia

baixa.

!S'n-r a

ts.

pode

0 — rasa umti

F.ibuo SfOPO do

(9 At-

Sa-

Frederico Menr.aus — Passe alvíirá.
Maria tíareía Morano— Passe alvará.
Mnnoel Silvestre Praçono — Passe alvarJi
Washington I'.. Ko.IriKues Pereira tDr.j

;>;anta por i-.-nstructor Ücenctnâtt.
Álvaro Dias fjatleltív— Passe alvar A.
Paulo Wálter — Parae alvarí, ni-.i tertnas da circular

de 25 dc Marco d.> 1922.
Andrft Praíong — Sasrisfaça a existência com relac&o At'instai- 1

lacres suniiarau.
Companhia Maunfactora áo Bíscoutoi —* Passo nlvarA A Tista í

no despacho.
Centro Commafcla] íe Coíls — .Passe alrfttÀ. tíndo em ***** »•

1 spatjfctus aobre o aa;:umpto.
Josô da Sllva Reis — Passe alvarft. %
•Vira Mendonça Pinheiro —-Pas»» Mvwà*
¦iodo Benltis Guim.lrãi'9 — Passe aiv«rií.T
Antônio Francisco M«!« — Passe alvará^
Alice Victoria Cllnton — Passe alvará.
JosS M. da Silva —- Passe alvarft..

Requerimento* despachado»!

Pelo ür. Director Gerai:

Érullta Dapenne do Freitas, Eliía MarUna Vaa, Retllla Itegitt»
Moreira de SS. Carman Augusta Ptre», Mercedes Dominiciies deid-
ma Ribçlro, Adelaide VIU» Forte Mello — ?,"to podem ser atteadl-'
daa por nio terem lnttrsilcic.

Duljna %'ielra Nunes Ribeiro — Nio m& vaj|a a escola pedida.
Armlnda da Pinho Bandeira — 1'efcrido.
Amou!» Mjiineu Knaipp e Antônio Pacheco — Aguardem OP-

r-ort unidade.
Maria Amalia Barbosa Monteiro — Indeferido,
Lulza Marina dn Cunha Ctuá, Mario Serpa Fonucea e KodoipUo

Jus* RKinãilo — C«rtltt«tle-c« .n qus constar
Beatrlx Sft da Crtir. — Restltua-se.

Pelo Sr. Secretario Gera'.:

Evrardo Couto Braga
7s*oemia Silva Leito —

atiça.,

— Cumpra a esiitíncla.
Junte a cwtiaâo d» nascimento í*

Despachos do Sr. Chefe: ,

Luiz Mllllet. Maria Cunha Gonçalves. Joaquim Mnieija, L!be-1rata Atlianazla, Miftuel Demetrlo Asls, .Maria da Gloria Nuncc Cor- jdelra, lyettc Pereira Andrade, Adellna VerrI Alexaftdre. Manuel VI-
Ve!rS8. Ccstantlno .Machado, Joaquim Leandro da Motta, Antônioda Silva Oliveira, Elvira Anna dn Silva. Mutue! Soares Leal e
outro». Maria Br.to Peiflr.i Leite, Ida de Oliveira. Vleente Amoriin. t

Fa!cfto, Jo5o Narciso Ferreira — Síatlaraçatn.
Lopes & Teixeira, Manuel Joaquim dn Silva. Antônio Pereira, do?

Matheus Victer dos Anjos, Altlno tícnedicto da Cnsia. Antônio Joa-
qulm Gomes dn SUva, Antônio Joaquim Vlegas dc Carvalho, Can-

Drxpachos dn» Clrcum»crlpç8cai

1« ClRCCMSCRIPÇAO

Alberto Levei — Acceito o concreto.
Sophia Pareto, Avelino Jos* Leite Boatos — Pagos os miclu-mentos, pausem-se alvarás.
13, Lopea — Prove o pagamento da multa ou sua rticvse&o, r«-

ferente ás obraa executadas lilreuimente no predio,Dcmelrio Oliveira — Pôde habitar.

!• cmcmiwni pruri

ESCOLft Df ArEHFElCOAÍIliiSTfc

rinCTI-ftl»

ira. Prolwssrea,

D* ordem do Exmo. Kr. Dr. Díraeior <3eral c« «aatutíago «tstfj
vldo-v« a apresentar dentro de U«e fio) dias -*t<%ir0s:ram«if»3
•las respectivas cadelran. __

Attendendo o>« rim Sa Eaeisla c*iai>)0 a attcns&o doa 8rt, Prol**-
«ores para a formação da prosrammii* ptaticos » prtnulpaimsnf* .
ojpealalisados «ia aciardo com,ca necvs si dades do c-itlno co««a*i--,
dal.
sawdasü-ss. ~.M

1. A!.. « «« ...I-,...„

Director Inttrlae

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENC1A PUBLICA

Itunrl^fle Gonçalves Ferreira — Papua os c.molumcntcs i.evj- A%l«<l

»f4 Moreira — Fica
oS« Pedro Caminha

acceito o concreto.
— Passe-s» alvarft.

Peio-Cbef* do Posta a» Meyer íst ln....
multa d* 6r»oeí. t»or lntratsto do 1 1» «9 art.
«9 « de Janho ãe lie^US) JOAO Q'Jii<;Àti

tnade- para pa^imat-t.
Ju ttereto rl di¦km. inow>rt«*.a t
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br»°ír°ÍSÍ S_,"t_.' .^iiri*'-1.-1 n* S"™** i0 PouUvárd 23 d. Selem-

..dueto do l.mjdnlio Novo.
ambulância do re-íerldo Posto, no .,

nho <?e*Pl92»a,no,VVe'..r''Íl,f'tl,,lb Assistência Publica, 26 do Ju-
tí Jiilo 

"'nunííl. K ° «rrooii.liiçUo. liuhen» Tavares. Vis-

SECÇÃO RELICIIIÜA \ Ü OPEÍ. afl fc Q A iHÍ I

INSPECTORIA DE MATTAS, JARDINS, CACA
E PESCA

DE JUNHO DE 1922EXPEDIENTE Dü DIA
Despacho do Sr. Secretario:

Augusto de Figueiredo -- Koglstrado o contracto,Vicente
te.

AI.ÍWOXARIFADO GERAI DA PREFEITURA

I, RODOLPHO
.Nativo d» Ombria, doxcendcntc il*

familia nobre o rica, aUtudoriiju vo-
lUü.arumente a briümute wbiçftii uu**
aua família lhe iii!___i.av«_ pura em ío*
Ha hora. abraçar a vida oiominicti
AlOgo, inl.llii.nl» o virtuoso, oas.n.
«luail.lailes o «lavaram á So d. liul)

U. DOS OFFICIAES DARQEI-
ROS
Eata- sociedade rcunlr-sa-., nauulnui-felra próxima, n» ia horas,em utviifiiiblCa geral extraordliia-ria, em suu sede, A nm Senhor do.'-Passo», A-8.
Havendo aasumpios qué do bem Iperto imereteaiu il clu^ae. u. cum- ;

Idom Idem anterior  13,14
O disponível norte-americano

fecha em bulxa dc . 00 pence por
libra."Fully nilddlliig", hoje .. tu.15
Idem Idem anterior  12.74

O produetü nurte americano notermo aohn-KO am baixa de . 52vi . úli pence por llbrn.
Huje Ant."Fully mlddllng":

Ent. i'in Julho .... 12.69 LI.18
idem om Outubro . 12.31 12.81

NlliW J.OIIK

biu, da qual foi eleito Bi_i«o no anuo mlssllo oxecutlvu pede

AVISO

r„.»^'-_13 hora" J" h°Je. 27. o Almoxarifado Gu,.rccei.orA proposta», de accordo com as lista» afflxadi
i?..,;ÍÍ.?i(;'."'"','; "ar," n=<I»f<iMo de gazollna, destinadailo,.)art|(_i_es Municipaes.
r.n,i,i,A*L'!'.1,'', A"1"1"" em ci-nsldoraçilo ae propostas dos Srs. forno»
iietn ?>;.,..,'., AUo BA0,íntadB' naH formulas Improssns, fornecidas
¦u iioci.niiio 

° yUaâas- 0!' S("-'Cl*o do Expediente, pelo respeotlvo

Ia Prefeitura
as na SeccAo

divurniiH

l-'r;iiieif*i'(# <ie Cnrvnlfau, 1* itlaerit tu: arlo
, 'ouperliitendeiile. Vlslo. InrliK de Uniu-

NEUROCLEINÂ
'-. 
Jíi;... .&« clf

10Ü5, contando «penas lí!) auug;. de
(idade. Depol* ilu dar durante toda »
..ua nJu, «ue atlái foi curta, os maL
(rijaiittt rjrcti.jiloa dc enridado e pio-iladt) chrkiã o du* uxah nítas vsriude..
«i.itrCgnu nua aluiu ao Crt-nilor uo anui,'
1001.

CATII-IJltAL ilETltOTOLITANA
Haijo liavcrá na OaOiedral Molrupo-

lilana rcunISo da Coufraria de Nuasa
.Sonhora da Cabeça.

Anianlnl, fu 9 lioraa, «cr» celebrada
mlua em louvor da fllorlimii Kantn,
çom cânticos, ruiiiinuníifto e benção do..aiitlAiUtwi Saem mento.
BM I.Ol/VOlt DU SANTO ANTÔNIO

Bm louvor do Glorioio Tiiaumathrgn
SautO Antônio celebram-no bojo o» ac-
gulnte.. actos;

Convento do Santo Antônio, áa 8
horas, rniíia cantada, oom bençfio do
Santisaítno Sacramento; ái 16 )ioran,
i-antlcoj, precea, recitnçRo do Torço,'
líespon.orlo do Santo Antônio «• ben-
qati do Bantiialmo Sacramento.

Matriz de Catieadiiru ~— A'« 7 ho-¦ mi.na cora bencío do Santlsalino i

1 COi.lp.i.-
barbeiros,reclmento dc todo»soclo* ou níio,

UNIÃO DOS OPERÁRIOS MU-NICIPAES
lum sua ultima asaeinblía uo

A\'„ÁÍ ," d0!> OP.r-.rlo» «Municipaes olcBfu a novu director!'iue tem uo remir ob destinos aociaoa no período do 1922-1923
A directoria .314

lulda;
Preslden te. Napolefio

dos Santos; vice-dlto, IsaiaVAIvedo Araujo; i» secretario, Fernan-do Américo do «estendo; 2- secre-tarlo. Jo-Ú Coutinho dc Cn«uo'_»aecretarlo jOS(_ cândido; 1» the-soura ro, Innocenclo Cunha; 2» ta-¦loureiro, osorlo Cândido da C__-
-íi,.1 {.roourador, Adolpho do Es

assim consti-

O produeto nono americano no
mercado a termo no uitlino Ie-ohnmento inoatrou-ao accesslvoi,havendo nus cotucOcs baixa do• 27 a . 28 cents pur llbrn.

Kuu, AntI'.nt. cm .lullio ... 21.40 21.97tdem em Outubro . 21.40 21.08
piaitA.v.iiitiiuu'

I , A. condições deste morcado sao
i de llrmeza, cotando-ao:

Primeira 16 lcJoauuim VendcdorcH 
Compradores ,.
Entraram 
Fie. a safra em

A existência

Hujo

Rot. Rot.
. 41)51)0(1 l-fOlIO

Hojo Ant,
900 —

105.500 16S.C0O
orca por 2.200

Sacramento, Ha ln horaa, cânticos pro- i in-,/.«•a... bcn.lto .. SantlMlmo Sacra- ! _!jc,_,..-*,-,.- 
¦•¦_-" 

,mento. I _____? í^-isler, Conrado Joae Domln

VVOI lífcSfliT

Contra, aa uioloatiaB c.i excessos qus produzem oxgotamen.
tos aerve^oa;

NBLíüABTHí&líA, FAÜ1UA, AIÍEMIA CEKSflHAJ-,
PliOSPHATUaiA, G1ABJ-TEB, TUBEHOULOSE, LVM.

PHAl'tSMO, ETO. (C C04Ü1

AnCEBlSPO COABJCCTOB
Ooatiiinnm ..uipênu.i u audicneiaido Sr. Ar-.biapo (.«djuclir. citando-.spachanflo o expediente do Arceblí-

. Coaeito Oar!o. Duar:-

P'„ruí '^"A e, 2" procufãdoíi-JolweLeltüo da Trindade. -1
Conselho fiscal—Sebastião Om.,.

." _?,', ,'Ma'.'Ut'' ''«""-a de Afitujo
úhò vAci0,A<:^,i•1 ArauJ"' '"'«°:
ÍV lerreiia .Maniuv» deUrnullo da Rocha l-lttaSopplentea - j0ao 

'iVIntrlcl,
Oliveira, .Manuel Frede

.••acços, contra 1.300 no anterior.Mo anuo puoendo orçava
-'O.OIiO sacooa nesta dala.Nfio houvu exportação.

put

ASSUCAR
Abreu, l

do

sroa

p»do
0o.<t«

A posac ao rtiútzarA no dia ir,do corrente. **"
S>?E|ISCAEFNE?IA D0S T« EM

• Coniniunlcani-nos: i
D.» .mem do.Sr. presidente acha- •

;• * •:• •> <• »:• •> <» •:« *:• •:».:- »*•,;. ^ •-«••v-*'

tSTADOBO RIO
> 'i1 •í"!* 'I* +Z* •$• »í*4* í> •;- •

COBRANDO 4$000
•;*!*•

Deu
O^r.

I
Presidente do Estado asMinou os «tos seguintes:.\'o.nic.andü, — Goraldino Vascou-celio». lJonaio llMtod e l.aurentlnolosfiFeriiundos.subueleKado de po-licia, 1» e 2» supplenteu do 2» dis-trlcto do Vatença. ficando, a pu-dldo, exonerados os actuae»; Luiz¦VíagAo, 2" supplente do subdolo-indo de policia do 0-dtatricto doIo município, ficando, a po-exonerado o actual; llainedo

uma bofetada e levou
uma facada

No nr.xlrao dia 23, r__tn a6 a. p„.oro, nas parochlat d? N, 3, da C<->c.lcllo dí Lonrdej. SanfAnna f Notb iSenho»» ila Conc.i.iio dn llcnlenso ono .lla 2 d» Jnll,0 proii.no celclir--r-ne-h o d'fi dan voca-jür-j,
„ A di" S de Julho reall!nr.«€.|i nnMatrlx do N. r. d, AJud„ ís (11mi ,,,(.nvcrninliir a (esla acimo.
EOItBJA UE S. JOau UAfTlSTA

ü -N". S. 1)0 ALLIVIO
Iforçcci. (l_.ia^ue eapccul » bella e ' nEUNI.Es •nNunr.n.

I eapiendoroja tcaia que cm louvor d. ,,, CONVOCADAS

i-üit». .a.i.i.,1
mercado dé aasiicar moatrou-* hoje firmo, vlg-orando naOlSa ot, BeKUWitCfl (íXtCütliúfl no.klloa:

Boje
Slcot.

«S400 a 01800

55000 n 01000
4JG00 u 61000
3*200 a 3.60(1

Ant.
SiCOt.

Usina., aup. • i«
Cryslaos 
JJüineraraa 
Terceira sorte .íjomonoa
•Brutua aeccofl ..

ÇaiiiiMi «up. e 1"

America Fabril
C. Industrial. .
M. Fluminense.
T. Induslrial .
U. Isabel . . .
!»... 1'etropolls
¦S. Alelxo . .

s. P. du Alcan-
tara ....

Corcovado. , .
Fctropolltanu .

C. du Segurou:
Uraall
Confiança. , .

IS. de Ferro:
M. S. Jeronymo
tíd... Paulo-llio

Grande . . .
J. Ilotunlco Int.
Idem Idem o,flÕ%
llôili! Mineira .
Qoyaz

C. _>lversn«:
Ds. da Uahia .
D. Santos, port.
Itlcrn, nom. . .
Loterias ....
T. Colnnlfiaçáo.
Dlamantlfora .
Art. l-.orrncl.a_

flclfeiitnrcHt
D. .Santos, . .
D. da lia hia. .
Eíajiseatfca . .
I". JndUiStrial ,
M. Fluminense.
Merendo. . . .
Amorlca Fabril
Min. A. Viaçao
Tec. MaB*6enae.
L. Stenrlca. . .
C. Industrial .
B. Industrlnl .

274(000

200J000

204JO0O, Sahldaa:

360Í00II
lilUÍUOU
150*01111
IHliflini)

4001000
1351000
276ÍÜ0O

9-*ooo:

1955000

De diversa» procedências,
total
_-}xt--tencta. no dl* 23:

De divuriííia procodoncJao,
total 

ciiluçúus: íviijO a 15800.
Mercado — Iilstuvol.

ALFANUKGA
UAIU.SJ-Tlí

Vif,% l)i«i»t.i<irJii íoram «xpedido* oa
seguinte oflicioi:

UavoiveuJu au Theiouro o yrocciiao
ua AMOCiaç&o Ulinatu do Moço-i «obre
latfhçfió tioilidtt jmra o iixiLoriai dea*
jíortivo rjue rucebeu de -New Vurk, 0111
jJextunb.ro próximo papudo.

3150O0 27(000
14S000 10(000
9(000 7(600

200(000 1!)8$000
1B2S000 144(000
208(00(1 2011,1000
190(000 183(000
181(001) 170(000

208(0110
204(000 200(000
100(000 95(000
180(000 —
211(000 —
206(000 —

VAl-OH-lS A HAIlla
Fiiruos Hordõoii eac. "Alba"

_ «.,.. 'íi- lia,Prata eso. "Maàsiiii»'
0.Í22 Montevidéo uso. "Sírio" '
lt. da lJittta ene. "Vuldlvia4 '

Fardos «^-r^aute'''1"- ••

larunairufi "ltio Ainiíxoda»»'lortou UoSul -ltajuba" • ¦"
Humbureo esc. "lloim» ' '
NccToJ>ork 'e80' "™out'h«'«

Ceara cao. -Corcovado- '
JiamuurBo. ouo. "Curvílio"' '
Araçiija uso. -naponii* '
ií. irata c«c. "Sondorbort;
Haiitos "Ulo da Janolro""lorto« uo Sul "Caiiiiplnas'' ' '

Ajncau osc. ••UaaauQe", 
, 

'
A Inapeciuriu du Aüaiidet-u do Pur-1 tJ(i"V .a. (-'au-' "IJrIcipesfia Alá

Allaii- T falda" . .Laguna osc.

II
11
21
27
ül
4:,S.
->.
211
29.

2|.
29<
3»
31)
iil»
«.ll
3fl

1.
I.

, - laucania" . .J.. da X'ratu esc. "UelrJa" '

T;;»íratil es<:- "Seattlo Maíú;Pernambuco c«c. "Cannavlei.

170(000

CAFÉ'

. eavarn ít

^c^.^-«^s
Hoje

2'J.OOO
Ant.

8.900

«lido

. deu lixetijiu e (iioricu Orniío sSilo TWnltos e iwidetn nu lo-nr UopUau, .y.i. Jo s. J*a. uintistadenominado Parada dò A.eal, Vi- ' « -'"'¦»" Senhora do Aliivie levou ota.iuo Jordüu Thibau, brasil.iro ! atielto, «ie_iui_o uitiiuv,
hgreja.

.(.uia congalveu o Oomlngos deaouxa .Machado, subdeleitado deinalloia,- u 1» supplente do 2»dlu-trlcto de S. üoncalo.
---«nerando — .luto do Almeida,«lo.tlscal du Impostos oatadoacs nomunicípio de S. GonsaloV sendoniiiiieado puta o -referido carso

fiyiafilo Alves da AnniinclaçAo;.loao Itooha dos Santo, o Jullo.angalyea Orncllaa de 2° n 3» aup-t.I'.'titoa do !" dlfiulcto do S. Gon-
valo;

«... Cor preta, ,.olleiro, de 50 aiiiiots
de t.üdc, irabaihndor. e (__u._,ar
.lose Cardoso, iiortuuiiez, de 8U an-tao, viuvo, tambem trabailiudor.

V italiuo, hu to.uipoH, pedira em-nreatado no seu visiulio a (luantia
tio lídOO, uüo loffibraudoie uiaisde pnital-a.

Honteiç; Cardoso, no euconlrar-se*.>m Viialiuo, iá mesmo outfe iuo-rara, lenibroii-ao do cobrar a divi-

líosiu com

entre aicboB, i llenifeitoM

NICTHEROY
No Po.iu da Assistência Muni-*'",'?., foriu" soccorrldos liontem:Hilário do Andrade, do ire. an-nos, filho do Cclina Andrade, re-•Idonic a lua Ti r.i dentes n. 94, vl»itlma do queda na casa u. 381 daiiiusma rua, recebendo ferimentosi:(intu*os nu re„ifto pslioral; Dn-'ile! da Oliveira, de trcae anno.,operário, residente A avenida Pel-*>'(.to n. 3. «arreto, com fracturaJo terço Inferior do ante-branco.«•squerdo. em virtude de (íuCdn;'.ustodlo Martins da Silva, portu-¦•im!!, de 25 annos. earvoel.o, re--7 dente A rua llaríio do MauA nu-mero «, victima de queda de bondna alameda dB S. Boavcntura; An-tonio do Castro Lopo-, branco, deio annos. renldente il rua Vlscond,.

Ü.lz^ ep.0"1"1 n- -u- victima de
MA, do ««Tore. na Alameda doS, Boaventura c Samuel Pranclacoua silva, nroto, de 30 anno.- resl-dente no Porto do Velho, com ei-(¦o.-lacoos diversas pelo corpo, em
eatagttõ ''° ,r(!m nal'uelln

*r~ÃiJ}?iunW'"í>,^, hoJe' em »e»í«oordinária o Tribuna! da Relação.

du, o que motivou,
forte 'fiscussilo,-
Como fosse muito intiultado, Car-iio.7,0, ápézar dos seus 8(1 Janeiros,

;icspcgou unia vnlenic bofetada cio
Viialiuo, que, reagindo, sacou <k

uma fácil ,< invmtiu paru o seu nu-
sreasor, (l<«s£eriiido-l!i« profun'í'o
üolpc to ventre.

1'eESoíiH réflideatos na localidade
t.iiMidt.Tit.ni o agsressor, que foi
eònduíido para a Delegacia du '£..!•
Dislricto policial, c ahi autoado «.'íii
flagrante.

GlWpar .7os«3 TVirdoeo íoi «oceor-
rido peia Acsiátoucla, e .lepoia re-
movido pnra o Hospital de Misèri-
cordia, cm cstndo grftrltsii&d.

HOJE ToToÕo.$000
INTEIRO 2$400

Loteria do Estado do Rio
(C. 61.60!)

mia
*j_.

O templo, cuja» piedosa» tradições
.'uuia-i le.um diameBlidas, apresenta-va um aspecto imponoute o mu_e_toso
pcw raru t> extraoriiiaftrití
'(Ua loro ornumcuiado,

O «lur-múr düílaesn.so do. dcmaiii
pela sua oruomeiitasuo, o mesmo tem..0 eucauladora (• erígíoal.

A'a 11 horus, a AaminUiracSe ««do-mais iruiOos. revivstiilus de suaa iusi-«uia», mbuitinim a v-iioiiaiii_.ii. Ja«llslribuisàia ile dlpiemas de irroaoi
uoa »e_iuntií. irniiin.:

1 .-. bunda Moreira ilesquiiu i) Ca-: roliou Auieric» do Alaie.da, Srs. Ana.i
I deu de 11. Uohao, Luiz Ums l_o_" bocrotano; Gan_qneHi A. V': Araujo. Jouo (larloa Vieira o Vicioriaóv doa Saiitos Alve. , ... diploma» dc, ..-m.o». por servlv.a., preatadoa. 4s _,¦

; iilioritr-. Llectro Téht-lra ds Ooata
, Utroclni» l'«rreir<i e Jijüa Aboud.ScBuluse a niiita solemnu do nue (o!cclebraulo o fíev. Padre ImJi Vldal

i servindo do diocuao, siiia-diacim,! tmealre da ceremonla», reapcetlvam.n-
I t» oa «av». Padrea F.mti, Birtholloi! Seraphini do Olirolr»,

A«i Evan.eilio ,o prociaro orador »»-en Conefo Dr Uenedlelo Marinho deOlveiro, leü, da tribuna «af-adii, umb»«l»!rao paueeyrlco do Üiorios,, |ban to.
A'a 1!) horas, d»pois do lido a no- I"!"•*» '_o«.'jAdjunlitraçlo; (ju8 tem de1

PAKA HOJI

Cafó "' h,?°„ I; <*!» Ti*ip"iíhò-
conselho, aAlAharue d"'ect0'''»
PAKA A-IAííf-A.:

Soclodado Unl.lo
síffllSüí «"o

'íiíÍMÍSlSt

Kntrarnri]
i'".'iva n.lo asafra; em 4.140.800 4.117.200A exlfltuncla orça por 220.500vijiccos, contra 1911.900 no ante-

! -ini. <!,nnanno WWda orqava por300.000 saccos nesta data.Auo houve exportação.

dos Fonulslaaextraordinária,
CAMBIO

Cífl
Bste mercaoo aunu hontem emondlçúcs estáveis com o iiunco°inAi""- «anaaOu francamente u
-',»' Ilura ° "icrcado de 7 !)|10• conformo as «luantlua oa

Alndt. hontem ente zn.roado
funcuionou durante todo o dia um '
condições firmes, com regular
quantidade de cafó exposto 4 cen-
da • aiiíuma procura.

Ou negociou apurado» at* A ul- !Urna hora pouco excederam d«
4.ÜU0 gíiccau, rualizadojí na baae
de 23ÍC0O, u arroba do typo 7.

Por via marítima nao Houve
entraüaH,

COTAÇÕES
lypo

N. 3 . . . .
N. 4 . . . .
N. 6 . . . .
N. li . . . .
lí. 
N. M
N. 

Pauta KÕ7U.
Na mea raa data do anno pasaa-do íoi domlngro.

MOVI.MK.s-TO DO DIA 21
JüntraiJaü:

immms

to Aicltu, ritjpuitdüudo nuo
duga d',-, tu 0.1 [.Uai h0 ln ItUfio do
mun. udur...- lí«iiclicíudaH pelo Decro-
to a. -Í.3-LG, de 2tí de Agosto de
1021, depuíü de 1° do Abril du corrente
anno,

A' Directoria da JC»tutiUtÍ_a Ouin-
tãerolali ronietiendo cópia dü íactura
cuunnurciul, do uuzolínu e kerozone,
vindu-í do Moxlco, VÍBtO no portu do
procedência "áo cxi_Ür acencU coiii-U*
ittr paru a leKuluaviío du rcüptictiva fa*
ciura.

A'. I;i;.i'i:«'turi.i db Portoo, Uioa «
Oauaot, respondendo que «¦ providen-¦..*'. aolicltiadai Hobre o armazém 11» f —
do Ü4ofl do Porto Co de»al/andoian:en- j a IjUGA-Su __. rn_ _-i :Wi .
to do _n-.UK,). ji foram tomada» «a» AA o. 353 «obradí «mí^?!1*1*coimidtraçCLo. '

A' Mtvta «ia K-eml»» da llacsiif, ra-
j)i«.i-íido euia de acquklcHo de
ÍUU.OUU .mí.io» d* conauuio paicou neata
Aiíandsj_u pari o« produouu d., aua
; .i-ric-, por ii*-...n'fi....:•, ü il«y«r,

OE ÜL-
HORA

dlda . ami,ia--^-r"deUr'?5,tl">i?^
ou acra mobília e em ««Vv*

¦- (A. -õ nnf
A _LOA-SK em caaa de um ci".

........ ,.  .. -..av-. ,S," 
""m '"ho» um bom quario

1'oram expedida» •» a».ulat*i por- ' lf** li'"„0cíaal„(lu« "-abalhe tOtat
torlxi A ^"a^or Pompeu 226. íAliSoit

JJ-türmiuaado que « Unanla-Moria ¦ í\ «Íj-JÜA-BjE uma boa ga^ j-,.
providencie par» «u» na», aeiuadas ' A blliada, em ca»a do família. *vian de notou de expedição do .queijos Un* aonhor ou a doua rapaxtta** Aiie Minaa, seju declarado haverem rua- CorrttfDutra 48'. ÕC. _j 

'0,j
hldo »pre»entadoa oa ulde» do Impoato A L.UUA-S1_ por

Arroba
2SÍC00
2õ»lU0
::i*i;iiti
24^100
::;: iiiiHi
23$100
22Í10Ü

'.-', nanidade, afiui de que no porto do
dejsti-o afio soffra impedimento a aa*
ludii daquelle produeto.

Na Caixa Auxiliadora doi Kmprega-
dos _«¦( CajxitaziuB da Alfândega do
ltio de Janeiro, íoi, no dia .J3 do cor-
reato, eleita « novo Directoria que ii*
¦Ai. ;i.'..iii oonatituida:

I,residente, JJeocIeciflno Irfllfa P&-
ilrciro; Vice-Preaidcnle, Antônio Mo

;i — ,— •»-• contrato o prodlo"
t\"A,° dl. lnív*"a do Mo-íuVirí,n. 6. próprio para penaão. próximai^fX-íO-iia-J^aP-aj t&ji™J

A lalJUA-Sli um bom quarto, SS
ousai „uo trabalho fOra; A rua M_"_í___r*í6- Jun'ü ao('r«

A I-UGA-KE

B. F. C. do Braall
13; P. Iaeopoldina
Cabotagem . , .
Cabo
líarra Dentro . „

Sacotua
B81

4.DD7

uma casa, com douirelly Chaves; Io Seereturio, Arlutlde» i , 
*~ luartos o duas Ealas; A ru»-erzodello; 2» Sscretario, Alberto üo- i •loií° «ornaria 240, Kamoo; a-Vcha.ratricio; Procarailor, Joilo Luil , --e.¥-J-_JL'____!.--P-Or_favor. (A. 28.1)0.

a 7

Hóryleo «-pecial
••Imileil e ,],,

liiKcni

DIA. 20
¦ •A..tmo>_ .som,,,;

'•» Canlelliiirii'ti-A»n r.íp«r-

1 ana allaondrea-t-iv. ira por £'•'S.ioa s Lundreu.
pence por millÉÍ-g

Renovas I.ojídra'»,
A|y, Ura por £•Miulrld sv Loo,! ren,Olv. pos. pür £•viril «.LondrcB,
A|v. doll.

Hoje

Ver.

o.vimi...
Ant.
61.76

demais bancos sacavam de 7 112a 7 17.32,
O 'papel, 

particular.Uiili-iro de, 1 y;ie aforme o prazo.
.N'e.-ites limitou permaneceu du-ramo todo o dia ate o íech.nieii-to sem alturaçilo diena do regi.-

tia aoborarios íoi
entro oh extremos
¦líJSlJO.
vai.iv-nouiío porti*ooo ,191i„

lAHKLUaa UIVBRl-.M.*
A ;»(J oias;

¦'.••• 7 1(2
007

encontrava
, 10Í32 con-

ita coilocadua
de 37ÍÕUH a

4.08.

a 15,16

03.76

28.35

4.38,12

3 15116

03.00

28.35

.40.25

ASSOCIAÇÕES
A»80clncfio C«rral .1. Auxilio»,'iiino.i Mníre o PenNOiil do"Jornnl do Hrnitll"

Iteallaa-ae hoje, ás io l|2 ho-
raa, a íi* reunião de directoria
c.leata Aaaocluqilo, correspomlon-
te ao m.z do Junho.
Ã»Noc!nçAò d*. Affronotaofl Bra»

Mlletron
t-OSS-J HA t> 11(10 .TU UIA

A'e 21 horaa de «ubbudo ultimo.
2*1 do corrente, uo kaIuo do Ocütrp
1'aulista, ft pra(.-a Tirüdeutes, pre-
«culo.. uv.iltudo uiunero de «ki*o-

por i
.).'.».¦..,il,,,,
Sancòs:

|ng:laterra. 8 %% , ,A,„
Dtón,"osito-isâi d7'sTSllc;_:¦ g. iAAA.:::: . * «_*..,
mento. Por «U oc..,lBo proferi,, ua. A ai',SI>!""|a •• « % _ %Oíllo pançprlco do Kxoelao Padroeiro A A""'Al 5 % « %' ; ' . ^''^ÈZi^Am. ,-Ím-í Í.:L'

»CN l-ork/Bm. A4'° V'"

Doml
Paris . .
New Vork

A' viiitu:
l-*ondr&?_ .
Parla . .
Italla . .
J'ortug\il.
Now Vork
Hespanha
Allernanha
Áustria

7 13:22 a
010 a
330 a

5540 a
75330 li
ltl.16 a
21 112 a

reira
I A Administrado da Irmandade, «m«remo gentil p„r, eeu, 0« aeu» cou-v.iiailu., oflorccen-lhc» delicada mMBI OA <lOC(!|..

A' tArde houve animado Itllüo derica» prenda-, musica, tombola , ou.trai divemõfí,
A direccão do .erviço, tanto Inirrnacomo eiternanientc, estete irrcprcii.-n-«irei, hem eomo a orcli-slm. a cnnlorMe cantoraa q„f erecutarara o tuçelloatete programm» jf, publicado pelo _loriii.((Ío Bfutil om (iue loliresahlram

Corahft

Explosão de dynamite em
uma pedreira

O operário JoSo de Menezea, hon-tem, trobalhava na pedreira llrua Erucfito de Souza, tlu sao aomun, .|iinsi a totalidade daiiiielles! publicado polo /ornei ,io UriAi n i.i
. vllIVIBfrtt. Hn ...... „J_. . •- . «-lll/» .ml.» nò-iianiia ,1». .-mi* ...<». .. í ítn#» *__•». _•_••»__!_ » W 

"}

Sra». DD. Aldo Salema
dft Caatro.

eJ" ""ÍJT dI» « -« Julho »cr_ le-
, .* ". ef,í,°"°' r"m l0<1» » P»mt»i, a(cata de tfo,,,, Se„h„ra dn Alíivio.cujo progromnia opnortuiiainente terí

Ohristovilo, quando oceorreu vioíêii:a exploailo de uma earga de dj-na-mite. recebendo vários ferimentos
pelo corpo.

^ Soccorrido ptla A/isistencia Mu-nicipal, foi Moiio-!'«, eni estudo era-vísimo, internado uo Hospital doMisericórdia.

ANTES ASSIM...

A "Marooas" está arre-
pendida

Àmoroa mnl corrcwponiildoB levaramifaria OljTnpia a, r_ntar contra a «tli-
teaca, maerl-iilo certa dí.» d" tintura<_a lodo,

M»a, nio foi toía^ nem nada poU a
lliantidad» «n» bebeu mol che_uv«
para o buraco de um deat« Ií«fo emMnto, far. um berreiro quo p»-rerli ter tomado um "duplo" d» tin-tara <

A AasUtencU inci-orreu-i, pondo-n•or.; da perigo.
A "Marocus". qu» conta aper.s. 18¦annos, rc»ldc * Avenld» Mem du . *,

n. Ü2, onde íírou em IraUmento.
Ao commiajarlo do 12» Dlatrlcto.

qoe^ tomate ef)nhocbnont'i A% "fitn",
pediu (iu» nio dlsi.n.«c nada « nln
suem e tju« estava bem *rren-n.iii.a
da tolic» I

Ant« n«»im.

VICTIMAS DE QUEIMA-
DURAS

Affonso do Lima. marceneiro. r«
Jidente na rua do Lavrdalo n. 79.foi hoiitom Internado no ho.pltnl da•Misericórdia apresentando queimaüiiraa no rosto, braço., e peito emconseqüência da cxplosilo de uma.i.ta-de maisnealo em umn (esta hav.da no Club Gymnastlco Portu-

„„¦——„Ff» liontem soccorrlda pelo
f°fo Central da Asalstancla Pu
I. ta*i .'_uva Emllltt Hora "» Cos-ia. ae 60 nnnos moradora na ma
l'Í.P 0_,Serna "• 02. ,,ue apresentaja diversas queimaduras pelo-orpo cm conseqüência do desastreoccorldo em tua realdencla.i-mll!a estA em tratamento na 23«
cord7m!ir'a d° h03pft'11 da lllserl-

_iic, pela uaturena de teu» cargos i
rciiidein ucuta capital ou nella i«c I
acbaiu provisoriamente ein serviço, I
i(!nli_ou-iie a posse da directoria da I
A_SOClac_o dc Agrônomas llraei-1
ieiros, iccenteinente fundada.

alberta a sessão pelo Sr*. WilHnin
Coelho de Moura, com a presença do
Sr. Capit&o-TcneMe Noiva, fopre-
«entaudo o Sr. fresidente da ite-
publica e Dr. Josí Tavares Areias
pulo Prefeito do Districto .'edcrul,
foram proferidas iiIwihiiii.. palavrão
pelo m«*mo Sr. Willinm Coelho
de Souza, i|iic, cm seguida, í lei-.
tura t approvaçao da acta anterior,
convidou o Sr. Enrico Dins Mar-
tiua, a tomar posso do cargo dc
presidente, para que foi eleito. Sob
prolougada «alva de palmas tomou
posto o pnwdeute que, em segui-
da, deu posse uos demais membros
ila directoria ficando esta n.sim
constituída: Presidenta', Jo.(í Eu-
rico Din.. Mnrtins; primeiro vice-'
presidente, Benjamin K run li Mu du !
Fonseca Vaz; segundo vice-presi-1
dente, Antônio Carlos Pcstiuiii;
primeiro secretario, Carlos Mngu- jIhãcs Duarte; segundo secretario,
Mileto Alvurt» dc Soura Coutinho;!
primeiro thi.sourciro, Irlnçu Pélíx
IVdroso; segundo tlicsoureiro, Al- \.„ ,-',-,.^ .„ ., . , ¦ ,berto Goulart Wuckercr. í „,,^ „AA A f° '"' ll0"Lem

Conselho Superior: B-Ondeco U&^l&^J&I*?*!??d. A«q!n 1»!,,:,. willinm roit.AH •,p""1'10 a A Delegacia Auiiinruc AAsis igiezias, Willinm Wilson tnnoeeuclo Gonçalves, morador n-iCoelho de Snu-a, Sérgio <|e Carva-1 ladeira do Castello n 28Armando Ncgrais, Eugênio' Eoso individuo conduzia duas

duo preparatório d,.!* túmptuo»» fe»-ia começar, amanhn Ja lo hora» a
ç<an»t.»r_ do cântico» .acros, prece» thencao do Santíssimo Sacramento.l,«t» íOiemnldaite em nada »cr. Iní«.rior . iiiie foi levada a .(feito emlouvor do fl. .Tolo nnplinta.

Em conseqüência de deias-
tre fallcce um desconhe-

cido no hospital
Falleceu liontem na 0' enferma- ina do hospital du Misericórdia um Iindividuo desconhecido, de cor;branca, 50 nnnos presumíveis ,|ue !

de entriiilu no dia 25 do corrente,sem falia, Apresentando um feri-monto na cabeça

L-oitd.ih stoetc
_. fjzrliunur
TIt brasileiros:

fundlng-, 5 »|»
N. I.'unding-, lõ 14l> í ederal ...
E. do nio bonús'

ouro, r» «jo
T't. diversos:'

i_lraa.il líiiliwny,
cominon otock.

Hivizlllan Traction
ord

«. Paulo Itallway
ord '

laeiipiiidlnã
way

Hoje A
84

72 7.
'5 75

itussla imorc.)
3 'A% I Montevidéo

'ouro) . . .
KuifiStt ....
Bueno» Aires

(panei). , .
Idom (ourol .
.Syrla (franco)
.Ia Uüo . ,

.Canadá. . . .
! Noruega . . .
Suécia. . , ,
Helfticn . . .
Hollanda. . .
Dinamarca . ,
Ru mania.
Valeu café

Ant.

Hall-

1 114 1 li.
52 H. 52 i;i

2.1 HO

5Í900 a
1?388 a

2Í6.0 ;t
5í'J8ü il

013 a
.1$512 a
7$2 IO i'.
1J105 ft
1$888 a

Õ80 d
5$80r, a
i.nci o

Sfi íi
013

CAM AP. A SVM.ICM.

, ll.' Ini-lozes:
.'-iiiu do g-uorra¦"¦''•.unlco 5 %«20-17

CoiiboIs. 9 1!2 »|»,
lldiirm. He Pnrluir Ir Yrnnerzm:

Rente, s °J«
Rente, 5 «o

09 7,8
56 31

Ü7.7.',
76.91)

99 718
S0 3,4 ,

57.7.1
70.30

CAFÉ'
NEW VOIIK

O mercado a termonora iiioatra-se ..atavel
âõeu--n--a- na "'-'mascompra:

t« .. Hoje uil f. .Ent. om Julho ... 10 co 10 (,¦•'"ni em Setembro o.Z 2-7
_ Foir,encoptr.'i,lo cabido no Cies «SS Z SSJS*^ ^ 9''"1
ípS.JIineiros; parecendo ter sido As of*

T-.oridrea ..,,,.Paris . . . .
MontevídSo

(ouro) . . ,New York . .
Hamburgo , .
Syrla e Pa tes-

tina por f .
A um ria. . . »

Bulst.a . . . .
Hfapanna. . .
Portugal . , .
Buenos Aires

f'peflO-ouro).
Buenos Alree

(ouro--pnpnl)
| Hollanda (fio-

rim) ....
Italla
.Tapilo (yen) .
Norüfiffa . . .
Suécia ....
Be! nica ....¦Rumnnl.1 

fiel.
T^hcfo-Plnvn-

A ultima j lula (coroa-»
sendo as Dinamarca . .

ofCerta_i j Peru'

A 911 d.
7 41'04

Í008

Í32S

i d.
Cl 3

7Í280

7 31104
018
362

$580
7*370
1*150

20
0.8

55980
1*400

25095
0*120

616
a.r.Tr.
7*810
1*211)
1*910

COi
2$S90
1*000

60
618

vlsta
7 9110
ÍCM

5*941.
7*333
*022

1*392
1*140
$554

5*980

2*661

2*836
*343

Desde o dia 1
Média .

i_m Junho de
-Média . . .

_e«de 1 de Julho
-Média . . .

Em 1921 . . . .
-M.dla . . .

JLOmi) iiíjuee;

I-bUwIos Unido.*. .
Cabotagem . .

Europa 
Cabo
Pacifico ....

Ulo da Pra tu. . .
Portos do Norte .

1921

ãacoati
112.309

4.492
290.402

12.103
.'I.503.C82

9.913
.'1.175.663

8.890

Saccas
2.600

mas
dc .lühua.

Oonsólho
ra,
d
--lelrellea, J_.erni.rdo Pereira Peita!,
Evaristo José da íjilva. Oscar Vielrvi,

| Uearupie (la Cn.sU . Hilv» , Òregorio

IUa;.!-OK 

Uuimiríiei.
1'OHTARIA

Deaicnando o iu eacripttiTario Itrtr- \' «lerlco Curta» da Cunlui Júnior, para, '
junto «o Minifiíêrío dn Guerra, tatu-
dar o cauo relativo £_ guardo das Al-
fandegáf,

illflTHIIitJICAO 1)13 ilAMIFESTOgl
Em 30 do corrtnté:
K. 716—Uo Hambürío— Pau. amo- í

2_.í_.^í^íí"-kíSi?í_»í«» «««oe¦jo.iso.nii: Autonio Coutinho da Sll- | -'•-'-quarton mobllladnn ..õ-, ún, Je«6 Uernardino de lloum, A.geu ' BOnstto; pre.o 140*- Ar «". 'i0
a.Silva PJBUeiredo, Antônio da Sllva 118. 2° andar' (ü. 1I4-B

A OS õãrplntelro»; Víndfl-ioiu-ní
A°;'i"ii de forramcntna; í. ruado Ouvidor 4, botequim.

ÍG. 18.46.
A LUGA.M-SK „.,arto« com pen--'-'•«ilo, a rapazes do commercl,.e a pessoa» dlstlnctas; d4.™Tnen-sio a domicilio o avu so; Ar ACandelar^so^aob, (fea 22.219

^LUGA-SE uma sala defronte•¦-•-a r. oito do Dezembro 131.

riiiino "llontleello", con.ignado - Theo. '¦ A^^ftA'-,^ ,v°rdor M-ill« Si C: car.. vario. ..norc., "'" ""'
au Sr, Joiío lliranda.

N. 718 — Oe Stoekolmo

ÍE. 22.21»

45
20

7.821

Saccaa
150.109
58.375

S.081.60S
2.415.580

Saccaa
1.508.279

974.992

Saccas
3. 2G1
5.600

Dt-Bde o dia 1 . .
Km Junho do 1921
Desde 1 do Julho
Em 1922 ....

l-xistericla:

No mercado . . .-
Em 1921 ....

Vendas:

No din 24 ... .
Em 1921 . . . .

I-MHAIUIUI-S DE CAFÉ'
Em 20 de Junho de 1922."a cea»
Antuérpia:

Pinto & 1.883
Orace & 760

Portoa do Sul:
Sem-fim Fernandes . .. 125!

tldttQrdam.
Ornstein & l.IlUi

llavro:
Craco & i69

Itottcrdam:
12uf.cn Urban Jtc C. . 'ÍO

Huenofl Aires;
Alfredo Slnnoí & C. 1.000:

Portos lo Sul:
Prinz BastOa & C. ¦•• 25

Porto« do Norte:
Ornstein & C. . . 80

Vapor
sueco "Pedro £.hriítopha_jGr", óonslgnft»
do * Luiz Campos; carga variou ire-acros, uo Sr. Aáflvedo Alve*.

N. 717 — De Cnrdlff — Vapor
ínglez "Pencilva", coriflignado a K.
Johnston A O.; cnrvflo, ao Sr. J. Mi-
mndft,

N. 718 — De Iluenoa AIrei —
Vapor írancej "Alsina", con«ii;iiado t.
Companhia Commt.rr.ial « liaritinift;
car.a em irancüo, ao Sr. J. Miranda.

N. 719 — Do lío-nrio — Vapor
inglez "Merópe", consigruido a Wil*
üOnSon. & O.; cirga em transito.

N. 72(J — Uo Buanoa Aires — Va-
por inglez "Vauban", consignado ú-
Lamport Holt Oo.; (.arca Tarioa ^JieTO-", ao Sr. A. Vioirü.

-•ontrato o»prédios 161, 103 e 155 .i» »,,-.Bardo dc s. 
'Felix. 

para 
^trata^

ar. Frol Can_«ã -4S;v(A." a.""
A I-.ÜGA-SE uma aala de frente-¦"¦-•-na Avenida Alem do Sâ, 33(1

-'¦''- „'_ (JÇ ._28. 99 4
A I.Ut_A.M-SK dous quartoa;-^Jt-ntoa. ou «eparados, ern casa(Io pequena família; í. r. Itaplru'

(A. 28.99.322.

HliNDIME.NTOS EISOAES
Kc-uJa arr-n-udada liontem:

'J0:8.0$70::Km ouro
Em papei

Total

A 1.UÜA-SE um escriptorio;
. r* ^ Carioca 63, sobrado, comcapacidade para qualquer ia-inu de neyoclo; pregu 20.*, nona-

\AAa '.^"""ado; „o mesmo lo-
A outr i poqueno escriptoriopura uma so pensou, por 00i. naumesmas condições do primeiro;para ver » tratar no mesmo su-

(A. 28.997brado.

Di 1 i 28 do cor*
rente 

í!lm -ícual período do
1021

Differeoc»
em 1922

maior

148:711(1!. 017

a,10:616?71ü

6.0'J0:9.">7í(6ü0

5.0ÍI9:070Í707

050:087$lá!l

¦OTAWK* I1R C,t.l'-I.' WA noi.
HA 1)1- -1 lll.. \ l.-üIUAM

S.184
£056

J142

Bancário,
EXTRI-MOM

112

victima dc mito, tendo ton.ndo co-nliecinionto do oecorrido n deletín-cia do 2° DtótrlÉto policial.Removido pura o Necrotério foi
pliotqgrapiiodo r identificado,

O cadáver apresentava fnetura doocclpitol.

Cnlxa Matriz. . 7 172 n'7 17'32
MOEDAS

Pcfleta (papel) ... —
Llbrae (ouro), ...
Idem (papel), terlaado !io'io d«'mo'natrn?rt

« 
* 

0*?'í;„?,0 bor2 n,rrata,de,' « < ^»" 'nanei). .«timo ^S^^^^^^SM; ;
j rdf.m íouro> , , ,

SANTOS I l5e«o nr.. (pape!)

83*800

1" col. 2" col.

Junho . .

Julho . ,

Aifoeto. ..

Setembro.

Outubro .

Novembro
i

285000

22J600

22*200

21J700

21|600

21J400

235000

22J500

225050

215600

215400

215300

QUEM COMPRA MAL..

lho;

Tyno 4 por 10 k.lionlem 
Anno pas. ado
i'.vp° 7 por 10 k.Kontem 

Anno passado .'As entradas orçar:
KS?v' <"Intra 3*8'07 lionlem'iominp.0 no nnno passado.A existência ficau 1 un:

§£$_!.' 
,í'?.rl0K T'!ixdra Mc,ldcs' l"!'-»« <i« ando, que foram approbeuNlcolâa aMliauiaeíof. 1 dld_s, I l.lvre hojfi

Na delesacia declarou que aa lia- íí*"1 ¦nterlor
via comprndo h bordo do paquete lcJC.m :lnno Pausado"Skio" 

por ,'IOU.OOO.
JOstft aberto inquérito pnra fíev

descoberto o cniitrabiindifitn.

195400
195400

Uomlniro
175500
175500

Dom in proam por 6.762
foi

asulm dlv).

P-'sn»ft)iro íiiHig.), .
Do liara (papel). . .
Marcos (papel). , .
Frnnco.helira (papel)r'1rtm fnur«>
(-'.ron:. (pape!). . ^Escudo (papel)

5028

¦ Saccas

Venda» ... 10.000! 8.000

Total de ventlasl J 22.000

Mercado .... HJstayelj Paralye.^MrMdo^aIücÃF

MOVIMENTO DO OAES DO POItTO
Achuni-Bo atraendaa ucv.le eAiw as se.

tíiiintea embarcàçfíft.:
Ann. I — Euihureaçfiea diversaa," tíumerton " — Arm, 2,"lixmoulh" — Ária. 4,"Limai" — Arm. 4."Sumbre" — Arm. 6."Ve„et«lch" — Arm. e."Caxias" — Arra. 0."Sorvian Princü" — Arm. 7."Lilmoor" — Arm. S.,'Knnagnwl•^--.íftru," — Arm. 8."Anuitalne" — Arm. 8."Rolun llood" — Pat. 10."Sumaré" — Arm. 10."Dosna" — Arm. 10."Itoiefifld" — Pot. 11."Leito do Norte" — Pnt. 11,"Oranla" — Pat. 13."Iaaplnoe" — Arm. 10."Sino" — Arm. 17."American Le_lon" — Arm. 18.
P. Jl-ui — Vaco.

nECEIIEDORIA DB MINAS NA CA-PITAI! FEDERAL
Arrecadaçílo rio dia

20 do corrente . .
De 1 a 26 
iíím «jftífl período do

nnno pji.Eado . .

_!__vV bL* um bum quarto mblliado. a casal eem 1'ülioa 01a cuvalbclro distineto; A r. dc'.atteto 184, sob. (a. 2901K
. A JUDASTE eom algutnã priT-tli-u. nreelsa-Bo narn álfaiata-ria; A Avenida Gomes Freire 21

(A ._28.0 ti S
A 1A3GA-SE um oommodo para.1 aa casal sem filhos por 435 rnon

: eal; a rua S. Clirlstovilo 422
(G. 15*441

| A íaUGA-SIü um nuarto mobilla-
| ¦*••*- uo a um rapaz solteiro con., lient-ao ,,:i sem pensão em cnsndo tamllla séritt; A rua da Saild*49. Praça MauA 2» andar.

(A. BSlíf...
AlaUtlA-SB esplendido .uaru^-*» cm casa de familia a casa!sem crianças ou senhor .6; a ru:". Isconde de ltauna 85 sobrado

(G. 15111
A laUUAM-SB oi.timoa aposentos¦ca mobiliados com Janellas cfrente, varanda é jardim; diária <•?!','" 

i',t"Au. ,'íesd6 **' A rua doBiaohUelo 214. (0. 15447
A X-IjOA-bK um grande predlc

, ,7, 1í.iira, negocio e família; a
i",,^*, Jorí5'.e S'J. tr,tar A íu»da Carioca. 77 loja. (A. 28971
AlfüQArBE para cavalheiro d8

J-»- .tratamento esplendida saltue fronte com todo conforto com
A T™ Pensão: Avenida Mem d

A LUGA-SE uma ai-'¦i- independente coi
ala

(A. 2897>
du freutê

.. •¦- duna ja-nollaji pura Avenld. em casa dopoquena família a calai d,,8*traítmcnio. mobillada e com pensio-
lÓfieg-S_rAVOnl''n. Uh. DrTne-oiDQ.i-jq andar. (qi X545í

34:010$ÜOO
¦4õl;151$0ü0

916.-134Í000

Entradas no dia 24 .
Saccoa i

3.S20

5020

BOLSA
VI-ÜVDAS HPII-BCTUADAS

Wty r~.
DIAKIAMENTE UMA CO I

-HEBIItTHA DE

FECULO g__
numa chicara de leite. Eo. I
biigteco a dá saúde á> crean-
SM- (C. «1.512

Coinmifisão d>^ Syndicaneia
Carlos Duarle , Humberto Bruno
o Alberto Ilnvaclie,

Peio presidente foi entüo lido
um (Ükcui-ío de abertura dc tral.ii-
ibos que optiniainenti. imprèftsionon jn nüsistencia pelo eeu elevados con- i
ccitof, «obre o aproveitamento do I
neronomo brasileiro 110 dnsempcuho i<ie («iins fnncções e deverea; teve '
cnt.ío o Sr. Kurico nins Martins a
feliz opportiinidade de abordar a1*-niiniplof. iiiailiavcis dos variou ra-
mos da agronomia, valendo o seu(IJRenrfio P°r um grito dc prerideu-
cia era faror dos iiitereí*C3 dc «ua
pátria.

Terminado o -incurso, foram fei- |tos agradecimento» ao Sr. Presi-
dente da Republica e Prefeito do
T>«trleto Federal, nas pc<«. ona dc

] seus representante*,: feudo eiit,*io '
i (l requerimento do Sr. Deodoro <]a !Fonseca Hermes, approvado o lan

j cutuento fíii ncía de mn voto *I»?
j (-oni»ratti'a-*íeB so Sr. Presidente

da Republica pela sancçilo da iei
¦ de defesa permnneute da producção

nacional.

ARREPENDEU-SE A
TEMPO...

Mnr!a Romana, .1110 conta mai» de50 «nn<» de edade. moradora .1 ruaLopes Quinta» n. 13, liontem, p.r ummll.1.0 qualquer, reFolveu d.ar cabo uavida o iucerlu um tóxico,
Man... asaii-i qm. e.-tte romcçou q

prod.ii.ir effeito s velhinha nrrepeniieu.
se e bradou por aoecorro, dea-esperada-
minto.

Oharaada a Aasiatoneia Ifunfcipa.,
«at» compareiv-u incontlnenti, » m«>-incnt-a dapoia estará Joanna fora de
peri-O.

NRo constom eahldas,
SANTOS.

Saooaã Apolfeeni
2. 009.408 10 Dlv. Emis., 1917 port.
2.0.3.04 6 10 I.'em Idem 1920 port.
Doinlnuo 122 Idem Idem !921 Idem

5:0005 Obrlg. Thesouro
llnnlrlp/iCKi

j 41 Emp. 1903 port, . .
Na Bois- riffi. 1.1 a - .. . A7 ''lem 1904 port. . .

ram líSte rl,Ai ?? Caf4 ío" ! Gn Jdem 1920 Idem . ..am uoie rei-Istrailaa venlns 100 Ttor ir."» ,,mn 1001A Urano em um total de 49.000 norl 
' 

6 
"¦¦'•

f?._h^,C0"tra 5,'(:n° no anterior; 6 D?0. Íii53. 
' 

emp'. 19-imudo o mercado estável, comi port. 7 •]•>
i 100 Dec. i.S.I. emp. 192Í

a^s ecgulntefl cotaqões*
HojeKnt. om Junho .Idem em Julho .

Idem em Aqosto.
Idem em Setemb.
Idem em Outubro
Idem em .Novem.

195475
195fl5n
18507!-
185275
175850
175725

Ant.
195550
19S1H0
185725
185350
185000
175750

ESTATÍSTICA SRMA.NAL 1)K
SAJfTOS

Umbaraueu:
I

Victima de àccidente morre
no hospital

. No necrotério da policia, ..cn
íontem entrada o caifaver «Io na-
cional Domingos .Manoel ü(*t.a;-

.Ves. de cOr prela, de 7«r. anri(.s de
tdade.iine falleceu no Hospital da
¦Mitiricordia. onde '!<*rn entrada i:c
ila * 31 do nji;'. puí7«iailo, a!'rt'sc:i-
ando contusões n_ cabeça c p«!o
torpe.

Gonçalves foi victima <fc um
nl« na zoa: do D* dtoírkto.

O Sr. SitriUcs Tjoptts, ei-Miniílro
I da AgriciiHura, na impoíeibílldai.o

dc comparecei' toz-ee representar
Iior um de íetw fillios. tendo envia- |do a directoria. eleita, uma expri*- jeiva carta de nj-radeementos * de |estimulo, dizendo qne a Assoclaçüo
de Agrônomo*. Ilraaileiroi., vem anp-
prir lacuna a_.«si.;nn!fl<ia no nosso
meio econômico e fjne fllíc. como
Ministro, havia valorizado cn te-
clínicos, estimulando stinc aptidríe.»
p obtido <l*_llafi voliofii».-! fruto;» ttn
producção do traballio iutciliffente e
útil.

Ao Dr. Simftej fxipes foram en-
viadoa «.radecimeiitoc

DESCONHECIDO MORTO
PELO S U 52

,..,-AA"'-'." de s- CrlítiivAo o trem8U 52 co.hou r matou inistantanea-
mente nm hom.m de eflr branco, dc 30annos de tdadf priM-umir.!?.. tine, vea-
tia calça de brim, enml.a de .íphyr e
\4t>tot preto.

O eommi«_nr:o da dia a Delt-acva
do l!*," Distrl.lo Polleial f« T.m.vr-r
o cado ver par« o Necro!?rio.

VICTIMAS DE AUTO.
MOVEIS

A A-wlttenela Municipal «oceorreuliontem. Manuel Martins Vali. do_í_ntos, funecionario doa Correios, mo- ,rador í rua Va» Toledo n. 49 *
Joanna Cante!*.., reavdenle í rua ila-cri*. íáohrínlio n. 70.

O primeiro íoi «atropelado na ruaíír.ddD-k 1joí»o, pejo automóvel 4.188,
qn» era dirifido por Cario. Duarlí de
Oliveira. » a «funda, por nm «nteuio-
»el, enjo numero nSo te «abe. quando
natn sala Avenida 'Oi-. V-.

Pira os E. Unldoa ..1 idem pemana anterío
Idem mesmo período

do anno passado ..TJnra a Europa 
Idem semana anterior
Idem menino períododo anno passado ..

Snhldfls:
Para oa E. Unidos ..Idem semana anterior
Idem mesmo período

j do anno passado ,,^ara a Europa 
I Idem semana anterior
i Idem mesmo período

do anno pí-f^ndo ..
! Para outroa portos ..
Idem semana anterior

dos Idom mesmo período'Io anno pnw-ado ..

Haeoaa
38.000
83.000

03.000
50.000
64.000

75.000

44.000
4 7.000

29.000
58.000
04.000

108.000
6.000
3.000

port. 7
90 Emp. Nlet. 2> s.

Apertem
r-incm»*

40 Commerçial. . v »
(""nmnnnhlGí.:

20(1 Araronm.a. . . -.•
57 % CMrboreto Cálcio

TJclipntnrpfH
500 Docaa do Santo» .

7728000
7705000
7705000
9905000

8205000
4f,flSO00
1595000

1585000

1775000

nnsonn
755000

1705000

sssnen
1G05000

1995000

.Sahldas no meamo (lla
Existência no dia 26.

SAccna
6.185

166.754

O nercado esteve firme, vIro-
rando an sognlntca cotações:
Branco crystal.
2" Jacto. .
Mascavo .
Maacavlnho

8530 a 5600
5500 a 5520 '
5280 a 5340 <
5380 a 5100i

MOVIMENTO DO PORTO
ENTItADAS NO DIA 25

Devíorlc Aleuro a escs. — Vap. nue."tlu|io_n", trazendo o pontAo "Hun.
na a reboque; rama a Uuio Si lr-
mrtOB.

Do Curdiff — Vap. iuEl. "PeasÜTo".
eem correcamenlo de carviio a ílJohneton A O.

Dfi Hamburgo t> eam
-ricnno "Montieello"
dor Wllle & O.

De Ponta (l'Are:a .. «aci. —
"ae. "Sumar.", trazendo 9
.eiroa; carga o Pratea Ss C.

SAHIDAS N"° »IA 25Iara Neva Orleana e e.«es. —
nac. "Tapajós".

— P*q. am-v
e a rira a Tlieo-

AIj,íiG'í';fiu,am quarr° 6m <=««**• de familia a mosoa do con.-mercio. A rua Oeneral Caldwell-10. sobrado^ (A. 2697!
A JJUOA-SÊ a casal sem flliicTÍaa.umu sala com direito „ cozi-«lia e aala de janta,-; tangia etc.ia rua doa Invulidog io ioja

(ü. 
'lM5J

A UlUA-SK um bom sobrado en
\ArA no ch/l8to • escriptorios
-Xavler- ,r-._Al';"
A IjUUA-se uma aala do freiítõA.i mogos solteiros; r. r.«rc! fi-neca n. 300. V (O. _(&,_.
A LUGA-SE sala oom troa sa"ca'-'
3" ,a U1» «llaticto casai, comdueito 4 caaa toda, ou a senhore..

Vap. A1 0"sa de família decente; r. Go-
wsa- i' »!>Ç5_Çarneir0 n. i08. sob. (G15434

ÍA1.-UA-SE'

Vap.

MERCADO DE ALGODÃO
.ara Lorlo Aleare . 5,Ca, — y,-. oasa 16.nac. 'ltagiba", trazendo «waaici- "TTriTrj

uma cuzlnbeira parao trivial c mala alguns acrvl-«os leves, pretere bom ordenado:
_7,„;.,„quez du Sapucahy n. 310.

Nao houve entrad.ia no dia 21.
Fardos

Sahldas no mesmo dia 449
Existência no dia 26. 12.210

tos.
I*ara Tamploo

Silvestre".
Para Manto. ,

pesaagoi'
Vapor fni.cz "Sim

TTT.TmiOS I.AltnBS
Vend. Comp.

ALGODÃO
'• I.I VI-UPOOl,

O alsodao disponível brasileirofechou hoje calmo o» em baliaoe . 59 ponce por libra.

Unlformtsadas.
Obras do Torto
O. do Thesouro
D. Emífl nom.
Idem 1917,port.
Idem 1920. port.
Idem 1921, port.

Estttttitneat
Hlo (Popular).

.MiiuIrlpnrKi
1906. port. . .
1914, port. . .
1917. port. . .
N*lct. 2' s. . .
Decreto n. 1535
Deoreto n. 1550
f 20, port. . .
£ 20. nom. . .

Aççflèm
Bancos:

Brasil. . . . .
Commercio . .
Mercantil.. . .
Portuguer, port.
Idom nom. . .
Commerçial . .
Pu**" I^j^1 fena,
Credlti. Ruro.

Int( rnacional
Nacional. . . .«u. uo xnoiaoi;

8205000 8155000
99S500O 998$0ou

7735000 7715000
77II5OO0

7715000 7695000

965000 955500

1735000
1725500
1631500

76S"0n 755000
1755000 —
1895000 —
4678000 4555000
4005000 3505000

S99J500 —
1725000

3005000 29SSOOO
1955000 1855000
192S000 1855000

167S0OU
571001. 555000

HOSOüO —

O mercado eateve firme,rando os preços eefculntea:
Sertões .... 355000 a 365000
1" sorteo . . „, 845000 a 355000
Medianas . . . 325000 a 325500
Paulistas . . Nominal

FARINHA DE TRIGO
Preços do Moinho Inales

"•..dn naolonal . 835500 a 938700
Vaclonal. . . . 825000 a 325200
üraallelra . . . 318000 a 315200

AGUARDENTE
Preço» pur pipa eom 480 litro»

Dc Paraty. . 1105000 a 12U500O
De Angra . . 1005000 u U05«00
De Campos. . 905000 a 1008000

(O 15421
A JAGA-SE um quarto em po.aõ-^habitavel, em oasa de família.a senhora 60 que trabalho fdra; d

1 « i B,?,rb03a 'la Silva 42, esta-..Ho do Itiacliuclo, aliigruel 405000.
_(_E_2220O

Aíí?SA"S-*um «uarto 
"a 

oavã;
,, ... ,. v - —¦ "a««i««r. _ i,'!el,ros oo oommerclo; A ruaDc Stoekholmo e c.ea. —Vap. ,„mo S. Cbrlotovio 288, trata-», n"

r^A 
(3i"'¦«t°!"*™•'¦. e»rt. a Lul, ™eamo. Tinturarla Bemfica" umi

^f"', , _, ''A 
<iue melhor e mais . wlioaarlo de Santa VI, — v.™ 'I"8c e lava.

,, , „ - ""• — Vap, n«cManjoj , trazendo passageiro.
 ! n _ KNTBADAS KO DIA 26

vigo- ! D" Sanl"* — Hlate nac. "Pharoui"
"«.At José PMfoio de Aguiar.

-lASfí (EJ_22.2ULUGA-SE era caaa do tamllla.

De Ito..arlo de Santa F6 — Vapor'"'•'M ''„YeroP'"; carga em tran- !

ZVlXí '"¦i"""15 ¦$&*& SSSffiSr d^l.Trãrm8,0.^^ l
Cabedelo": zTzn a o m* fí*lj ——- _________?•*'5"« » O- -'•• Llerd 

/AbUGAil-SK uma aala a eabi-í
[AA nete de frente; á. rua do» ln-

Braailelro.

^.r^dXrg^^t*^:: >¦«"- ¦'-•
panh!» Sveetlanta do Bra.ll

Con (O. 16.43»
panai» Sveetlanta do Bra.U. j A LUOA-SE um lindo predio no»«t .\ewport — Vap. ing|. "Pif|0,", -ix subúrbios, para família d»

ÁLCOOL
Frcçn» nv? plpn cora 4S0 lllro» |

De 40 RTitos . 2005000 a 2105000
Ue 38 -.rilos - '¦
Do 36 erfios

eom carregamento da carvüo ,, e.lohnaton ft O.
SAHIDAS NO DIA 28

"?r *_" 70ík ' ""• — V«P. ingl.Vauban levando passageiro».Para 8. Vicente — Vor. |ni!ropl".

tratamento; 4 rua dos Invalido»" '¦¦'-¦ ÍG. 
15.439

VAPORES RSIM.HAOOS
da Prata "Alba1

AUTOMÓVEL, — Vende-au uni¦aa auto chapa particular, llcen«
ciado, Chadmers, em bom catadoMe-j sahindo da pintura; á rua Came.

|rlno 128. (E. 22.1941

Ue 38 grftos . 1705000 a 1805000 ÍA'1*?:' esc- "Maaíllia.
1405000_aj505000 

^^0 Tul 
"»

XARQUE
O movimento desto mercado

iurante a semana passada foi o«"gulnte:
Entrada»:

Hlo Grande do 6ul e Rio
da Prata

Minas, Rio e S. Paulo .

Fardos

4.580
1.288

548

H.
Bordéos .. .

Idlvüt'
. ... Curvcllo" .«. da Prata "Oranla" .Pará esc "Itío do Janeiro" .It. da Praia "Holm" .P. do Norte "Campinas" . .II. da Prata "Southern Crosa"R. da Prata "De.cado"

Para esc. "Bahia" . .It. Grande do Sul "Donls"
Ulo Grande eec. "Ceará" '.
K. da Prata "Principessa Ma-
falda"

Portoe do Norte "J. Alfredo"

A LUGA-SE um bom quarto, sá
_7 ^a casal sem filhos; 4 rua Con-
2j dc de llomflm 220. (F. 23.343
21 A LUGa\-SE linda sala de íren-«
28 a^a ía mobillada, com pensilo,-3 própria para oasal, no predio novo
29 4 Avenida Mem do Si 274, !• an-«
29 dar. . (A. 29.020
29 *
28 /¦-.OPEIKO — l-rccisa-ao de uin

as' com pratica de pensão; .-.
Praia da Lapa 58. (G. 1Í42I

•.«1 Amat.rdam «io. "Oelri»" ___, _,

/-^vlllADaV — Precisa-se, para eo»
A-* linhar e mala serviços leve»
do um casal; prefere-oe poriu**»
Kuer-o. de mela edade; sõ ae ac-

Aquoduto 29U. Santa Tbereza.
(A. 2SS81



i1, JORNAL DO BRASIL

TyA-SB
-»-'oaprlt

CRIADA 
portugueza. offorece-se

pnra arrumadolra; A rua do
Lavmdlo 77; Inforinn-eo na venda.

(A. 28.077
-SB roupa a Íavadeira, quer

rliilioMii om sou trabalho;
tratar daa 8 horas om diante; A
rua llucnos Aires 173, sobrado.(O. 

_15,4 0 0
r,i_! pregada — Froolsa-ao' oin
"caju do um casal; 4 rua Dona
Maria 97-A, casa {_ (G. 15.437

IAVADBIÍtA 
quo acaulte roupa

¦f para lavar, precisa-se A rua
li. Maria 97-A, casa 1. (G. 16.430

JÃ_ ir..sijNUS — iJruoI»a-su pura
•DA^enuor, balus, uo Cluo inoatro
liusii; 4 rua uuduucK l.uiio.

_ IA. 28.930

Oe'i.'EK.k(jB-bE 
umu perfeita

lavuuoi.u para lavunaerlu ou
casa Uc luimliu; 4 ruu touva -Uu.
nuul lli) casa 1, ¦ tA_ 2ii)0u
i» tir i' ü.nü.or,-SE umu oozinhoiru
IV cum piutloa do p«nu«*u; u rua
iSnvt» «jianutii IJ.) uu.stt x. ^AZáUtU)

pRBCISA-SB de um bom aju- ,x dante do pulctots; 4 rua Vis- '
conde do Rio Uranco 51.

(I3._ 22.217
pREC13A-SB do um oalxolro¦x para bnlcfto, com pratica ou

sem ella; 4 rua Estacio de Sft 46,
padaria. (F. 22.341
IJHECISA-Slil

¦*¦ para

Mjjoiuiii-»u.^-tjü_ 
uma iiiu^ü poi-

tuguuzu pura arruiuiiueira
pruftico pciitíão; a ruu \ meou-
uo uo Kiu uruuco (ii. aobruuo.

tU. loiilü

PWBUlbA-SEcom

OitJi—*±Uii--i-i>tú 
i.i.u. arruina-

deira, com pratica; 4 r. sua.-
cliUtUü l>_!. Ctiíó üruaii-L'uiLUíii.1.

IU. lo.ílii
Uo um caix-Ji.ru

multa uraUuu du arma-
zem uo Brrtua o iiioiuauus, p<ira
Uaiuaoi k r. ur. Ariatiuca i,ouo .nu.
Jtio Cumpria?. lAaíBüt.J
rijHt-ifiO'xoik.-iajji üo um carrutíauur,
f- com ou aem prallca uo urina-
_som; k r. ur. ArisUdca l*ooo i._y,¦llla Comprido. (A. 24'jüj

pitiflClBA-süi Uo um pintor Uo
¦*- liso; 4 r. Theophilo utionl 169.

 (A. 2r\,')is
rij»KKCi£)A-i_.i;; do um ooatnüolro-*- ou cozinheira do trivial, puru
grande lumliiu; 4 r, S. Pudro
118. 2" andar. (G. íú.ico

de um Bcrvonto
Pharniaola lllaoliuelu;

4 ruu 24 do Aluiu 100, Estação do
Hiueliturlo, exlge-ee referencias,
_,. , (F. 23.340
pitECISA-SH do uma cozinhei-•*- ra; 4 rua Voluntário» da Pa-
trla_83,_casa 1. (F. 23.313
pRECISA SB*" iipoaeiito'**mobllla--*¦ do sem pensão, com cafd, noounlro, próximo á Avenida, pararapazes do alto commercio, res- !
postiia a F. O. X., Caixa Postal
"• »"¦ (A. A. 29.010 ,
|jU-J_lCiaA-úJ_l do um caixeiro¦*• oom pratica do ousa do pasto;4 rua União 20, Eetaottó Ma- '
rltlm*. (a. 29.018

A880CIAÇAO BENBFICENTE
FUNERÁRIA I8RAELITA

Praga da Republloa n. M (Sob.)
Eo ordem do Sr. Proeldonte, con- 

'

ylda-Bo_a V. B. para a Assemblcii
Gerai Extraordinária. 0m 2» con- !vocação, que serA rcallznda no dlu29 do corronto mez, As 8 1|2 horasdn noite, para tratnr-so de iinsuni-
Ptos soelnes, urgentej, pela opro-
«onlnqtto do podido do «leinlssllo doProsldonlo Adolpho Knuffmnn, dcaccordo com o Cap. VI, art. 28 elit. VIII c nrt. 50 do» Estatuto* emvigor, pedindo por easo motivo a
presença do V. S. — O 1» Secre-
tario, JAQUE. (p 23260

IjRHUISA-SB Ue um otiicial•*¦ ou um ajudante bem adianta-do de alfaiate) 4 rua du Lapa 52.'•"l'u.  
(A. 20.017

pliüClSA-SE do umu cozlnholra-*¦ do trivial; preforo-so do cdr e
quo durma no aluguol; no largodas Neves n. 7, Paula Mattos.

(A. 21)1003
pitECISA-SE de um rapaz que-*- dô flançu de eua condueta, puraentregar doces em cafés; no largodos Nevou n. 7, Paula Mattos.

(A. 29.004
pitECISA-SE do bons pedreiros¦x o carpinteiros; ft rua do Lavra-
dio n. 172. (A. 29.008
piiECIHA-SB de um areador d»-*• talheres com pratica de «asa do
paslo; A rua da GambOa

pátECSA-aE do umu arruma-
•*- deliu o mala uorvi^oa lovos; na
r. S. Pedro 88, 2» nndur.

IA._2&___1
;pREClSA-3E de uma ompregu-
**•_ da para ajudar ao sorvlqo do
lueuuena família; ft r da Pralnha
73. 1" andar. (A. 28093

JJltECIüA-SB 
do um ajudanto de

- forno naru padariu; 4 r. Silo
llhrlstavflo 112. (A. 29.003

p.RECISA SE do pospónladeiras•*• o oíífcin.ofl iw.ro. uonto estoira;
R r. S. Pedro 341. (A.2s:i!lS

pRECIS'A 
nhelra

ílOISA-SIS do uma boa oozl--
do trivial; 4 r. da Rc-

lac.lo 45. (B. 22.220"p RECISA-SB do
¦- âe nüo o um

bal cilo:

um vendedor
caixeiro do

do Lavradio 107.
(G. 15.400

pitECISA-SE de i.m emprogndo~ nora tratJBlhitr com um cnrrl-
nho: íl r. Conde do ftomftm 0.

.____. 28.083
pRECISA-SE do umu souh
J- boa condueta para arruma-
do ira e lf fçoiros racii ..ns, pn^M-ítor-Ot; A run Voluntários dit Pátriat4. fundos.  (A. 28905

PRECISA-SE 
de unia eTõiprÕBT-

dal 4 rua d.a Saudo 49 2» nn-
dur. Prnçn Mau4, (A. 2R907

n. 193.
(A. 29.007

pRECISA-SE do uma arrumadei-•*¦ ra, com pratloa do ponsfto; 4 I
rua da Lapa n. 81, Pensão Aurca. I

tA._20.01U I

pRECISA-SB de ajudantes dox costura; A rua do Catteto 254,
i°Ja- (A. 29.013

ASSOCIAÇÃO GERAL DE AUXI-LI08 MÚTUOS DA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL

DO BRASIL
1» Aosombléa Geral Ordinária

(?• convoeagfio)
Doordom do Sr. Presldento con-

vido oo senhores associados qui-te» cm gozo dos direitos soolaes
a so reunirem em nsscmhlCa ge-rol ordinária, no próximo domln-
go, 2 «lo Julho As 11 horns dn ma
nhll, na «filo soclnl, ft rua Vis-
cendo do Itnilna n. 20, nflm do se
proceder k leitura, dlsoUBl&õ e vo-
Uiçílo do relatório da Directoria,
do trlennlo do 1919-1921 ,-, do pa-reecr dn commlssllo fiscal do exa-
mo, conforme determina o 8 2o do
urt. 101, dos Estatutos.

Na ffirma do 8 2» do art. 01 dos
Estatuto», esta asscmhien se con-
stltuirA com qualquer numero de
associados quilos que ee acharem
reunidos nu cala das sessdes. 30
minutos depois da hora da con-
vocacílo.

Secretaria dft Assoclaqllo Coral
do Auxílios Mudos da Eslr.ida
do Ferro Central do Brasil 25 de
Junho «lo 1922. — ALREIITO DE
OASTRO RIBEIRO, 1» Secretario.

(TS 30710

IJUECISA-SE de um pequeno pa-¦*" rtt copeiro; 4 rua do Carmo 26.
restaurante.

armo
ÍA. 29.000

pítECISA-SE do uma criada paru-*• umn senhora sfl. quo entenda
um pouco do costura; ft ruu Sena-
dur Dantas n, 14. (A. 29.009
UltliiClHA-SE do ivna Iavadelra;

4 rua dos invalido» 22. (U 16421
IJÜEClSA-SE do um chauffeur
x portuguez para carro de prutu;
k rua Senador Euzebio 31), Hobrado.

 ÍQ. 16.420

T. D.
CLUB TENENTE3 DO DIABO

AVENIDA RIO URANCO 179
Do ordem do Sr. Presidente oon-vido os senhores sócios quites aso reunirem cm ne.semb!(in geralextruordlnnrln qulntn-felrn, 29 docorrente, fts 8 horas ila noite.Ordem do dla: parecer la com-

mlSSRO du contas, posse da novadirectoria e Interesses socla-s. —
.T. BARREIROS. 1» Secretario?

(O 15309

pitECISA-SE do um lavador de¦*¦ praios; na Tinturaria Lisboa, 4
rua Senador Euzeblo 108. (G16454
PRECISA-SB 

"do 
boaa cozinhei-

-*• rns; nu Avenida ciomos Freire
n. 134, Io andar; bom ordenado,

(A. 23.978

EDITAES

"OBECISA-SE do uma menina pa-

MINISTÉRIO DA MARINHA
INSITOTOUIA riü MacKINAS

Do ordem «lo Sr. Oontru-Almi-
rente rnspoctor, aclinin-po abertos
neslii Iiiüpeeloria. os conirntos de

serviços loves, cm casa de f°i>uistii.s extra numerários, nfiin «le
umu senhora r.íi; 4 rua Mattos Ro- .preencher o offecfivo «in respectivo
drlgues 27. (G. 15.402 ; cnmpnnhin. do .10 cabos '>rd)

pri-
11REC1SA-SE 

do um nioiiino para meirns c1h«ích o 200 neiinndnH"inn
serviços de cusa de familia ¦

rua Estuclo de Sft n. 49,

pRECISA-SE de nm caixeiro de"*- onen de pasto; k rua da Mi-
Bericor-lln 80. (G, uin

P"**"RECfSA-SE 
de um areador do

talheres; ft rua Moncorvo Fl.
lho 117. amigajArea_l^ (1r_i5_j6

pitECISA-SB de aprendizes para¦x otriclna do miiciiiiKis de ele-
iitrloldude maiores de 15 nnnos; ft
aua Buenos Alres 861. (018449

-SE de unia ama secca
Uosa paru tomar conla

«de uma cria» ga bom orodnado; fl
nia Vlscondo do Itauna 151 2» un-
«1 ar^ (G. 16J13"j 

1KECISA-SE de um aprendizx sapateiro; A rua Muranguiipe
^._18_^ ÍO ,_lãi 4 5 2
pRECISA-SE de ura bàm o((i-J- clul sapateiro) para concertos;
4 rua SilvaMatiuei 45. (A. 28.975

F*REC1SA.carinho

pRECISA- 5E de uma perfellu
costureira, puro, trabalhai! em

vestidos finos, pagn-so até 200$;
» do umu aprendiz; ft Avenida
Mom_dii_SA 109.  (Cl. 16.135

pP.ECÍ.SA-SB do uma enipriiita-*- da «lu quo saiba tri bal liar,
pugu-se bem; 4 rua dos Invull-
doa 142, sobrado, ÍO. 15.453

pRECISA-SE de um rapaz 
"in-

-1- telllgentt-, com pratica de pln-
tura o mais algum üervlqo, puru
trabalhar em fabrica de brin-
quedos, ordenado ú5; k run Ufite-
ral Câmara 3S9, fundos.

(O. 15.459

pRECISA-SE 
"de 

umu emprega-
-*- du; 4 rua S. Pedro 187, so-
brailo._ (G._ 15.439

pRBCISA-SE de um empregado-1- para aerviçoo de copa de hotel
* que salbn fazer cato: trntn-se.
4 rua do Catteto 234. (Ci. 15.421
lp*IÍÉCÍSA-SB de iim 

* 
ureeadur¦*-' d etalhnres, paru oasa d*- pasto;

4 rua Sonhor dos Passos 57.
(G. 10.433

& AM, (leveiido ns cnndiilntOR se liasobrado. | lilliinrem da nceordo eom o l")ecrp-
to n. 0,408. de 2.'! da Murco de

w jBBWEmW*

TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922

AVISOS
FÚNEBRES

José Bueno da Fonseca
Ramos

t Nelson Bueno da Fonecco
Ramos, Eathcr Buono da
Eonooca Ramos e Helena
Ramos de Oliveira, penho-
rados agradecem a todas as

pessoas que os acompanharam
uo doloroso traasc pnr que tica-
bam dc i assar com o fftlloclmcnto
do sou pranteado e Incsqueolvel
Irmilo, JOSE' iti i:\'<> DA KON-
sioca ii.viiiis, o convidam a to-

d0*3 oh "loun.parentes e "pessoas do
sua amizade porá assistirem fi
mlssn do 7" dia que por sua alma
mandam celebrar umanhâ, «iuar-
ta-felra, 28 do corronte, 4a 10 ho-
rns, nu Egrcíu do S. Francleco
do Paula, confessanilo-se, desdo
34, reconhecidos por nia!.-» esto
aoto de religião e caridade.

t<i. 15310

SOLDADO

Alfredo Gomes Pinto
O Commandante,

s praças Jo Forte
communleam e convidam
seus camaradas, para aseis-
tirem 4 missa de 7o dla quo

polo descanso etorno da. alma do.lesdltoso camarada ALFREDO
cnjiBs PINTO, mandam ceie-
brar na Egreja do Carmo, fts S
e melu horae, amanhft, quarto-feira, 28 do corrente. (B. 26803

t

t

SINISTRO DO "AVARE"'

A Directoria o func-
cionarios áa Compa-
nhia de Navegação
Lloyd Brasileiro fa-

zem celebrar solemnes exe-
quias e missas em todos os
altares da Matriz da Cande-
laria, amanhã, quarta-feira,28 do corrente, ás 10 horas,
em memória das victimas do
sinistro do "Avaré" e convi-dam para osse acto de reli-
gião todos quantos preten-dam pr.siar homenagem
aquelles que desappareceram
no cumorimento do dever.

Associando-se a essas ma-nifestações de pezar, Monse-nhor Alberto Gonçalvss, Re-otficinea verendissimo Bispo de Ribei-__,__«* rão Preto, celebrará a missado Altar-Mór. (c. 61.G00

SUARAM' \jMnajW «*»*_ enitá, •»'y «eiibMMiitn. puriiÇii*a|,iuMr«*.i.sao* loi» twia. *u,JrimSCÍ *.<*Xl!.iiiirlros quiuiiuuo» u, iKB» «. **"
borisado, e.iu, por uitinoauoeUtla,' rjHA

*i *¦ í -ft
»A»+V«...'fí.iv.«. -¥ :

v* voc*i*paguii, mertiof" Süãli
poato u« iuo rum; uuiuuhtiíüàê o
piiolugriíiAuma A ta* tso llUèÃsUatlo,i'»uuuia-aa travemis, 'Lortoa, ariasi-
l'9*'-—  tU «BlMí

mSRV

w*.A'0B-«Ifl ou edlíica-so predio» db
cope,

doua quartoe, dua* «amu,
Cfaziiiim, banheiro e wuiei-.

Heãtiaiilo por compressão, o
único INTEGRAL e PVUO 1
Plantas e remédios _elaes in-  --- - - -™-
iliticnos: — CAVIi' rm nw ^^r.aatiutailto inteiramente oom
tr iTiÂ t , "" 0ZJ* UUM0 ¦t'í"' (cimento e ealbro), ueVAUA, favas de cumaru, arti. *"""*, HibrlcaBiio. com íitsuiiiucào
«os do PAU A' t dn FIS)J>ã u'',"}ui(>iu- u* «K"*. laz « esgoto,
lirt fMAvfst,.,, 

HJfJKA .uuiu) o aqueceuor cieciricu». a»u-"" '' "'' " ' 
KBOOS '«Jo» W«euuiíí. banca de mármore

a uuiui puu,, iyva tspoolai purn

O mm*1õb*
hu«l«iiBtj(
do X»v*

ÜO AMAZONAS. — P
KKDÜZ1D08.

(A. 28.981"líliECISA-SE 
de um lustra

**- do um torneiro; k rua Senhor .
(G. 15.405 | _ Cs «lemni.q oscliirecimeiitofi sarlía

bar- | 'lados nestn Inspectoria, cm todos
ns dinn utois, nas horas do eipe-

dos Passos nf fio.
T}ltEC'lSA-Sli do um official
-*- beiro para effectivo; k rua do

421. (G. 15.45Riachuelo
IDRECISA-SE 

ãe umu cozinheira:
- 4 rua da Quitanda n. 51. 1° an-
dor. (A. 28.974
"IJRECISA-KE do um ajudunto de

oozlnboiro, rpio tenha bastanto I
prntica do cana do pasto; k rua ,
Frol Cnnoca,515. __!__-lli.¦',(i.¦, |
T>ÍtECISA-SE do moças o mooo3 i

pnra trabalhar om fabrica de I
brlnáuodos; 4 rua General Oamorii
n. 889, fundos. (O. 15.458

«1 lon te.
Inspoptorin de .Mnrliinnfl. (5 do

.Tunlio de 11122. — ,/oiío Tci.vr.irti
flafâõso. Caplfüo «le Mnr e Ciierrn.
Knüenlioiro Jtiieliinietn. Suh-Tn-
"nector. (O. 01.120

UHECISA-SE de menlnòa atô lll
nnnos, para norvitjos leves; bom

ordenado; 4 rua Senador Euzebio
n. 39, sobrado. (O. 15.137

ípRECl
x beiro

JJIlECISA-HE de umu arrumadei-x rn, quo durma no aluguel; A
rua Senador Dantas 75. (O. 151430

JlSA-SE melo offlolal ba"r^
ou àprondla com muita

uratlca; 4 ruu da Constltulollo 84.
(A. 28.9112

[I-H.EcioA-HK .lu otciolaes su-
* patelro*. de ponto esteira,
par* *£j-MS>ü dú sonhorx» a Lula
Ai', a. rua Marechal Klniiano I'il-
xoto 227, sobrado. ((.1. 15.120
ilJÜECISA-
^ com pra

-ÜE do umu oopelra
pratica de peneào; k rua

<la carioca 47, 1" andar.
 (E; 22.197

fpItECISA-SE de uma cozlnííol-
^*- ra; 4 rua S. Luiz 112, Estnolo,
««sa do casnl. (E. 22.291

PKECISA-SE do um pequeno de
-*- 14 a 10 annos, paia armazém;
A rua Benedicto Ilyppolito n, 41i
iluo_dC_boas_l'eíèrenolas._ (G 151511
r»l;ECISÁ-SK do offlclaea empa-
-*- lhadorOB o aprendizes: 4 rua do
Riachuelo 366,; fundos. (G. 15.403

1JKIÍCISA-SE 
do empucotadeiras

¦ e um empregado paru fazer en-
treaaa; k rua Senador Pompeu 2il(i.

_<G. 15.428
TJRECISA-^SM do uma rapariga
-*- pnra serviços leves; 4 run dos
Inválidos n. 22. (O. 15.425

ÜAbA do fronto, com tros ca-
^ mns ou para casal e quarto
com duas ouinus e boa penBilo,
iilugam-ac; 4 Avonlda Mom de S4
n. 291. (O. 15.422

MA moça do 33 annos forti;,
ofCorece-so para tomar conta

do cusa de oasal edoso ou tomar
conta de crianças ou tratar de
pessoas doentes; dns 10 ds li ho-
ras da tardo, ordonado dp 100*
para olmn conforme o lugar; k
rua Imperial 122. Meyer. bond
de Ciiiiliauiby; tratar dus 9 As 2.

(A. 289(1-1

U1

VRENDE-SE uma casa com quu» tro loto.s de terreno,
borlnado;
r, Plorlndn.
troln-ao na
n. C2.

. todo ar-
r. Amália 97 A e
estação da PKrd.vle;

r. General Clurlndo
______ (li. 23.346

iJJKECISA-SE de uma emprega--*- da para lavar o passar a fer-
to e mula alg-unn serviçou. paffa-«o btim; k r*raça lü de Novem-
furo 38, botequim. (13. 22.202

}JitECISA-SE ile Sm bom
*• drolro o um ladrllholro; A
Frei Caneca 5(19. {}?¦__
fpoEClSA-SÊ tia iím ajudante doJ- forno; 4 rua Marechal floria-

po-
i rua
2.203

no Peixoto 104. (E. 22.204

[pítECISA-SE de uma arruma-•x deirn; 4 rua Vasco da Gama

¦^TENÕB-SH) 
uma machina Slncordo T» Eravetafi. perfeita; k rua

Circular (lit. D. Clara. (A. 28.982
"VTKNpPI-fín unia bon machina de

braço, dupla, "Universal Elag-
tlca". própria purn correolro. por
200J; A nm CábjlOO n. 42. bond do
Ijina de Vaaconeolloa, napntoiro.

(A. 2S.970

AVISOS RELIGIOSOS
IRMANDADE DO SANTÍSSIMO

SACRAMENTO DA CANDE-
LARIA

CONCtrriSOPARA O PltOVlMBN-
TO DE CADEIRAS DO COltO
Do ordem do Exmo. Sr. Dr. Pro-

vedor, nchn-so aherto concurso
para o provimento de quatro cu-deiras do Cílro desta, trmanfliide.
pelo quo convido n todors os reve-rendou sacerdotes que ao acharem
hnhllltadoa, nn fdrma do ltecl-mento iiu Repartição e desejaremn ello ooncorrer. a apresentarem
fious reouerirní-nt.os nesta Secreta-
ria, devidamente dooumenlndos. no
prazo do oito dias contados destadata.

Secretaria rln Irmandade, 27 deJunho dn 1922. _ o ReoreinrlnAt/muDo u PEianareA cha-
Í_s. ._,.. ÍC. (51015

IRMANDADE "DO* 
SANTÍSSIMO

SACRAMENTA n/\ CANDE-
LARIA

nEPARTIOÃO DA CARIDAriEP.inamento de pensões e esmolas
Na sala da pngarlnrla dcwta Ir-mandado serüo pniras no din 2(1do corrente, das 13 113 4s li ho-ras. ns penoilen uns Irm.loi gra-fliiiidoü soceorrldos o viuvas deegual c-itegorln: dua 14 4s 15 ho-rns. nos demais Innflos e vluvnssoceorrldos e nos dins 2S e 30. daa11 As II horas, ns esmolas aos p«-nres de numero, soceorrldos noressa repartição. PYira de.«se.« dln«os Irmiios o soceorrldos sft senleintendido."! no pagamento do trl-mestre seguinte.
Rio de .'iinelro. 2! de .lunho deThesourelro. JOSP' C1.E-DA COSTA. (C 61550

¦MaBWjWBB !H'i-ümiCB

Carlos Labanca
Carlos Lab«nca e «eus fl-

lhos. Nlcola Ijibanc», Ma-
gilulona Labanca, Cnndinha
Labanca e Chlqulnha if\.
banca, ngrndecom, Immensa-

monto, a todon os parentes e aml-
gos que, com todo sentimento
acompanharam os restos mortaee
de sun fiel esposa o infle at<5 a
sua ultima morado. (B. 26S54
tTA.X-mjr:v^i£im3i_3_^

Luiz Charles Lauriere
Os ompregadoa da Tho

Western Teiegraph mandam
colebivir. A» 0 liorae do dla
23 do corrente, no altur mor
da Egreja do Silo Joaquim,

missa de 30» dia por alma «leI.UI7. ¦' I! llll.í;., LAVltieiUS,
convidando, pura esse neto rc-IIkIoso, (Kirentes e amigos, peloque sa confessam gratoe.

(F. 23300

Alexandre da Cunha Padrão
Innocenclo da Cunha Pa-dra0 e família, convidam osseus parentes e ninigo» paru(¦«slstlrem A ml ran que mnn-dam rezar na Ettreja de FiloPedro, nr, dlu 4 de Julho? â» 9 ho-ias da manhil, pnr alma de «eu

pjlÇ DA CtINUA PARIIAO fal.ecidn nt desaetre do paoueto"Avurd-", no norto de Hamburgo
__'qí_.'?,Sída ik flCaln «""imarn-.:
« frratos. ^p^ 2ri.MJ?

RUA S. JOSE' 28
(A.28322

LEILÕES

noivo,

€m 28 k kúm ãe 1922
CASA G0NTHIER

FUNDADA EM 1867

HENRY & ARMANDO
46 — Rua Lui» de Cemiee — «17

l-azcm leilão de penhores ven-cldos e avisam os Srs. mutusrlos
que podem reformar ou rtígstnras sua* ca
lollão

Vo especial puraao prego de 20 contos, sun-do metade «m prcaittootm — üom-
puniila fredUtl Urbana — ltua «laAlfândega ü. ni. Agencia em Ni-ctiitroy, A rua Vlscondo <lo Kioi Branco a a. 48L (k rm»~\TIsSaon-tilsS 

ume casa na rua
« ^'r""" ilil* m * ara barra- ,cao, 199-A, Uagenlio de Dentro. |

^_ {K_13I(2S I¦yirlNDE-SK 
um terreno na rõa|

i Joio Torquato n. 128. Bom- Isuccesso, medindo 16x39; traia-iso na rua Condo de Leopoldina
li. 36. casa 10, tí. Christovão.

_J OJ'618Í
i V^ENDK-Sií: uma Ssoe. casa para

! ' morada de familia. na AvenidaJ .-ruhurbana n. 1.029, ora terrenor,om arvorleaflo, tendo de fronte1- metros por 64 do fondos, dla-
I i*nlo, "0» bonds de Üornsucoesso
i io minutos e o-es da estacio Del
j «-anilho, pddoeer vtata a «mnlquer

íí.0...1 'r,,ta:« na rua Figueira de-Mello 9. «obraao. (jr _$i__

TE

ansuimj-w
Dr. Luiz Ranhael Vieira

Souto

t t|rede^efclt0,,d0 

Districto
S i ral """vida o funccio-

^Ll1!""!, munlclnal amlKos endmlrndoros do Dr i.liir.RA PHAMI. VIIIIRA SOI TOpura assistirem 4 mb,<=„ n,,e Vm

¦ • ^»-'i ujiii uu rc«KftlAr * v wiKtf>,tli___— g ¦ ¦'-——¦—~~-z~.
utclus nt« á veiioeii do : yi^U&.bls. a rua Capituliuo 32,

(C «14-6 Z.Jocllt? club" '"">« de Casca-

LEILÃO OE PENHORES
i DB JULHO DE 1922

SIMON ETTINGER v;;""1;'¦¦->; ¦<:.'n?_r_h___r?rEis'
_„„,.. I 

' «rborlBada. tendo quarenu. e
55 Rua Luiz r!í> fantrípe KK n,ovt rattroa de fronte «.- cento too, mia 1-U1Z Cie UamoeS, oo «leteseto de fundos, lognr eleva'

ESOOlil êStfâ

Ent* hmelimu . sgt

estiindi a ira^orxuiol»
•e hbuiinart a' mtro «n
aenh"«i* Çimtrlbti.cfto, t»

MOTO

TU OTO Harléjr,, 4>»im•™- do-ise, tmrAfr^figmíi.
rua Senador Ifanum _

.risxsjits^vs uw
va marca Baudll

ea4ilfio; 4 roa i»,rzem. .....

liarley-DavW-on. typo• 
"l%e(C

ro; A rua üarüg do. Ubít Ji4i -ca»»
n. XI. tE.^MiC

m

VlilNDE-SSv r
"yBNDB-SB 

um» blcyclet»v menina de oito - a 10 mu
rua da iüfiíndega gll. ' K6:

m barracão de madeira.ooin terreno li x 40. esta aluga-"lo'por 70I0O0: carUs no escrlpto.rio deste Jornal a a. P C. A
(B. 26.729

IC. R1.54Ü

NÚNCIO-
(Uontinuaçào da 4" oaq.)
iCompra e venda de pre:

dios e terrenos

do e saluberrimo, esplendida pay-sugem. grande e excellentê cun,com cspnf.oeos compurtlmentos.
poflo. banheiro, latrinas, etc.^mela horu de trem, actualmenti-«; muito menos depois da proii-inti eleetrifieacâo da Estrada de, r erro ver e tratar A rua das Do-res 65, Todos 03 Santos.'

I _w__ IF. 23.161
l 
"VfUNDIS-BE 

t-or 2:6001 nm» boa' casa ; a rua Maria Braga í,esnpd. Unha Auxiliar. (E. 22006

"t^ENDJS-sE^ 
una Clmstfí_ty lioas condlcdee. licencia?1

com taxi allemão; rstsA"-iott»
va; trata-*o A rua d» Alfai^
n. 186. flr^ Abílio..-J.T-'fA."'
\^BNE»E-BE nino. bõa Jil.» inglesa, .puru homem-, ií'ieiP'.
Affonao 7'eiiür. '-'9, cota. ¦.,- SirírtaHaddooh Tjflbc. (E. '•JJtíOTy',

amf'-
~£W{!'-'- >

AjDVO«ABOS

I .; ¦..•li.rlbiil!-"';;ii-.-a^.' AiíviSfc;
do; traía de fliíeetCes no Taroein geral, espiíclalmen'.! ao ln-vonmrlos. divórcios. wnuia*ni«no trabalho ,, &eguroc terMatMk

e marítimos, adiantando CecwGMtel'
lüse. 4 rua IjUIz de Ca«n6*n í#.
sobraílo. 12 i

1.6S7.
.phtraé/Njrt»'

'tt.Vl.lO*.

Di'.K. 
Jo&o lgnacio div* Fpnaec»_ 0s,,.,

,-,-v,„- l,.- „. 
'_¦_ : "X^ENDEM-SB 

doiiê exceiitntêa i t*"'n!
T^-t.NDE-Sli. por .larOOoJ uma boa I » predlr,» um por 8:000» e outro 1 ——-

' casa 4 rua Joüo Caetano 73. por 20:000?: tratar da« 17 As 20 i

COKONEI,

Luiz Cesario Paes Leme
(I.tIX,TJ>>

suffragio dn alma daquelle Illusiro brasileiro manda rezar hoje.teroa-felrn,. 27 «lo corren te .4» j iü
_2^„„?.a Bsrcja "<= S. Franciscode Paula. (j,. £2!ios

t Viuva Maria Freiro PaesLeme, Luiz Ceuarlo PaesIaümo Killio, senhora, e fl-lhos, José 1. Paes Leme, so-nhora e filho, Jacintho A.¦a Paes I.emo, senhora e filho,
o °. *" PaeB ^eme o senhora,ilaul I. Pnoa Leme e demais t«-rentes, convidam para assistiram4 mlesa de 7» dia por alma de sousempre lembrado j>ae, avô, sogro«• cnposo (Luldi. que mandam ce-lebrar na amanhã, quarta-feira,
ir dp corronto. 4a 9 horas, naiwatrlR do Sacríimonto t* deaae 1.1(ie confessam agradecidos por es-le piedoso acto. (B 26S13

José Bueno da Fonseca
Ramos

t O Conselho Dollboraslvo doTiro do Ciuerra n. flilC (TiroTolegrnpblco), convida os
parentes e amigos de .iosic
BUENO DA irONSBOA RA-MOS, soclo fundador e ex-The-sourelro desse Tiro. a assistirema miesa de 7o dia mandada ceie-brar âa 10 horos de amanhH,mm ria- feira. 28 do corr nto. nóü-greju do 3. Francisco de Poula

(B.
',g«..wiiai''.i.—

21D4
i amammsmaaatt

Justiniano Pereira dc Mello
A viuva, filhos, Irmão?

cunhados, sobrinhos, e de-mais parentes do finado
JUSTINIANO piühioira rir:linr.i.o, agradecendo a lo-

que comp.irtllhrir.im, da mes-dflr. o acompanharam os res-mortaes n sua ultima morn-novamente convidam pnra na quo serfl celebrada umn-
quarta-feirn, 28 do corren-no altnr-môi- da egreja di

dos
ma
tos
da,
mlsi
ii hil
to.

1922.-0
MENTE

Silo Francisco de Paula 4a 9 h0.
Bcsde J4 confessam-se gratos

(K. 22130

avisos marítimo
XrENDEM-SE uma duzlu do

» d.ilr:

n, 82, sobrndo.r (F. 23.344

tjoirai) nus tria cas o um tnllotte-
'íonunoHa. com esviio-ílio btwatl+fl, a
nnrflnilar; informa-«o A run doa 1
Inválidos n. 70, barbearla. Sr. Pepo. =

 (E. 22.182

VENTiE-SE 
um botequim em

bom ponto fazendo hom n<*-
Koclr» o motivo »3 o dono nüo po-
der ftttetíder pop ter oulro nego-
nio: (nformnoííea il run Ltíts de
Camões 21. Cnfõ F"lm do Mun________.__?

VENDE-SB 
ou aluga-se um

carrinho do nnlo; dlrija-so fi
Alexandre Líasloa: fi. rua dou An-
aradas in I» andar. («;. 15-ir, 1

PROTECTORX^"33r*
Rio, 26 — 6 —922. (A. 20019

DECLARAÇÕES
1'UII-B. S. CLliU QYJINASTICO

TUGUEZ
GRANDE BAIIaE

fKm hnniciifiKCiu iiom heróicos
tvtail.trctt iMirtnKiu*xVH>

Km 1 de Julho
A entrada <1oh Srs. «ocÍob soi'A

tòm a apr-üontac^o de um c<»r*
tilo especial, fornecida pela Se-
cre tar In.

Cliamu-se a nltoncílo dos Srs.
«í>-'Íos para o avifío interno.

Trajo de rifíor.
1 •-( iinMii.i Muriiiiio, 1° Secreta*

rio. (C. 61 558

IliüN. I.OJ CAP.'.
Henrique Valladares.
Torca-felra, 27, bors.'. eeon.*.

O Secr.'.
(B. 26.651

numi ¦l^^«'»'»«i«in»»«aiawawKWBniaigiaBiii^^

I ^^C1?^T'' (tórapanliia Corainercio e Píavcgaçiío) I
b\4^«fv) Kio de Jatiüho
| >*¦ **ÍZr>r

I O VAPOR

m\ 1 J~\\ _*r_

1 í
! I

covaoo

Dr. Luiz Raphael Vieira
Souto

°,,Pr. Carlos Sampaio o
.."l1.1;?.-. convidam os pe«-IÍAPIIAIIKI, VIIOIltA SOU-sons do suas relocões o os

|. ** amigos e admiradores do PrTO para assistirem 4 missa de
; dla que. em suffragio du oimitdaquella seu i-rnnde e Inovidavel
amigo mnndam rezar hoje, terça-
feira, 27 do corrente, ds 9 112 horas
na Egreja <l„ S. Francisco dc
Paula. (p. 22909
sEOTniHKriiCTiaaaasErKiw^

Dr. Luiz Raphael Vieira
Souto

O. filhos, genro., nflra.
ifm&ofi. cunhada e sobrinha
a^rrtdooísm a t idas ea pes-eo.iti quo sc dignai nm acom-
panhal-OH no doloroso trun-

so por qufi passam com o falleci-
mento de «en pao. sogro, irmilo.
cunhado 0 lio DH. LUIZ IIAPIIA-
RI, VIEIRA SOUTO 9 de novo 015
convidam g> aos demais parente e
amigofl a desistirem ae fti-ssas de
sétimo dla que, por «ua alma,
mandam celebrar hoje, terça-feira.
27 do corrente. 4s 9 112 lioras. na
RírreJri do S. Francisco de Paula.
fonfeseando-Bo dcode JA agrnflé'
cldos. ÍF. 22916

Maria Augusta de Busta-
mante Menezes

Manuel da Veiga Menezes
(ausente) o seus flllios. Ma-
ria .ionnna da Veiga Bus-
tumiiiüe, Joilo de Busta-
mnn 10 S4. Jofio Carlos de

Albuquerque Ooudlm penlnarudosagradecem as pessoas que acnm*
nanharam os re-j_to« mortaes de
Rua saudosa esposa, mile, filha.
Irmfl e suem MARIA AUGUSTA
DE BUSTAMANTE MENEZES, e
flo novo convidam os demais pa-
rentes o pessoas de ami2a..e&as-
fristlr A missa de sétimo dla uue
iiiandnm celebrar hoje. teri;a-felni
27 docorr.ante. ds « horns. no aitsr
tnõr da Egreja de S. Franol-eodc
l'aula. (A SS71S

Viuva Emilie Forain
(PARTE1RA)

.Tullo Fomln, senhora a fi-
lhos, Luclo Forain, Blnnohe
FOràln, Lulzn Pornln Ayres
dn Silva, marido e filhou,
Luiz Forain * senhora,

Noemia Woraln Bruzuna, marido o
filhos, Zllda Forain Penns Uue-
tog e marido, e mais parente*?,agradecendo a todos os seus aml-
«os terem acompunhfliio os restos
mortaes de sua querida mile, so-
gro, avô, bisavô o parente, viuva
KMlI.lE KOIlAliV, ile novo ns
convidam paru assistirem a mlss«
de 7» dia, quo por sua almo,
mnndada celebrar 110 nltar-môr da
Egreja dc Nossa Senhora do Car-
mo, hoje, lerco-folrn. 27 do corroo,
to, As 9 1|2 liorns, Por esto acto
do rellglilo anticipam seus ugrr.-i-
declmentos. (F. I2.8C2

tendo duaa salas, trea Quartos.
cozinha lofe-ão k gaz. W. C Jar-
.lins,nho na frent« com gradll de
ferro, grando un ciraeniada. j T^ENDE-SE um terreno, iSTbÕctanque, cie... estando aluguda por ! V c__ ãl, u^iin ...rJi/i" V."* H?,Z--alli niensuei; tratar com o pro-

por 2OIO00S: I ralar da« 17 As 20horas com o Sr. Carvulhaes. íi rua1-uls Carneiro 9C. EnoanUuJo,
(E. 249C6

ldlo Alanaya. tiüsoripto-
rio; A rua da Carioca S5 t" ««dar
teleplione Ceretral 6022. Adlah--se custae. çc, 616M

prietario S 1 .a Viscondi. de itau.
nu 60. sobrado. (Q. 14.012

ca do Matto, «icrvido por duas J
linhas de nonds; tratar A ruaS, I^-onoldo 27.

ifENDiSÜ-ípE quatro iotea do* bons terrenos de «etc de fren-
te; £1 rua Theodoro
tratar no meamo,

"VENDEM-SE
» 2;OO0JOO0; n.

<E. 21727

da
47

TtBNDEM-SE os prédios* Lr»deira do Barroso 43
e 99; Informacôen corn Itamaího;
travessa S. Franciscu de Paula

(E. 218C5
predio com 2

uarto», cozinha e
bom quintal; „ rua Eul.anque da
Câmara 13, trata-se nu mesma
rua n. 41, em Madurelra.

(G. 14.92S

yENDE-SE un
' saias, 2 qu;

tus caeaj. n. 1.
2, 2;200t000: tar-

reno na frente, 2;500í000, S metros
fle largura e 46 -de comprimento: A
rua Jo5o Vicente 169; trata-Sc il
rua. Senador Euzebio 162. IA2H90T
VK-NuE-hlrl um optlm,, terreno,* apropriado, para estabeleci-
mento de um negocio, um pontosem rival, de Braa de Pinna. me-
«lindo 02x38 metros, «s pelo preCC
insignificante do 2:500$; trata-sfe
com Octavio Silva; A rua Co-*
mensoro 15, Olaria, de 3 horas da
tarde em diante. (B, 26.77»

"yENDE-SE 
uma. t

» casa na rua Lui:
bon pequena

__iz Guimarães
78, V. I.; pode wr vtota nt<5 o

meio-dia e train-ue nu rua do Ou-
vldor r>5, sobrado.

yENDE-SE a chácara e gran-' de casa da rua Dionyíia loa.
EítücSo dc Bento Itlbelro, preco
7:000i; trata-se A rua Knnda 17,
Saúde. (A. 28.S24?V«Tã

 (A 286(11 yENDE-SE ern Kamos, Junto io"V^ENDE-SE terreno defronte -a ponto do bonde de Bonwucees-
> nova eataçSo, entre o Meyer K°. araa quadra de terreno, com

e En^eiibo Novo. 42 metros de '".400 metros quadrados, fazendo
frente. Is negocio para o compra- frente para duas ruas; trata-se
dor ffnnhnr 40 contos com pequeno eom Antônio Beija; A rua do Ro-
capital, nüo podendo fazer a pro- sario 09, sobrado. fB. 22.Ç3G
pric-uiria actual por falta de re- VENDE-SE uma casa, defronte=¦12!; lms!l\l Z",Xl i %^%%l12?oZ%a£\%Ttlt.
?uTCF 

°rre.r"aml\^J.Un,!f, 
!*'» . ^™* ' ™« flo ^.ílríto á?«Ô

Slsfeníal^^iaiWu'^ "' "'' »»w»<"»- *** l*? 
% ...

onde se eMlcard ao ponador a ySr_i.t?..i±íí
melhor maneira que p6de dar re- V/ENDE-SE por ISiOuSJOWou é
íullado. tr*, 14950 : » melhor offerta o predio üa.

VENDE-SE 
uma <a»l_~Ã"ru» r>„-¦ r"a í!ol-líee Monteiro 17, em íren-

relrri flndln, « 
"_ * 

P...L I te A «istaclio do Engenho dc Den-reira Esmllni 45, cm
Ires minuto, da ealacHo.

Ramos
(A2Sssr,

VGNDKM-HE canas Si 4:000| u
» 8:000? nerto d& Eslaçio de

Terra Novn; tratar corn Sr. Os-
cur na rua Francisca Zelzí 20 em
Terra Nova, Linha Auxiliar,

(A. 2S727

yENDE.M-BE a 2:500$ e 3;000$.* superiores lotes d.O ferrenos
bem loealisadoRi a. rua Moura e
rua «etulio, BStaçSo do Meyer:
tratar 6 rua Lins de Vasconcellos TTENDE-SE
II. Engenho Novo ou ll rua Vis- V
conde de Inhaúma S8. sobrado
mm RIliencourt. tF, iT,f))St

tro, ê cm coíitro do grande t*r
reno. com arvorei frutíferas e
logar alts t, «audavei: Informa-
íjCieis na cidade., corn B'on«ete», ft,
.rua;'d 11_Miserfcordía . Z* i i B£j 21 n56

yENDE-SE o magnífico predio' da rua Vinte e Quatro de Maio
n. 375 em leililo. sexta-feira, 30
do Junho, As 4 üí da tarde, pelo
elloelro Ernanl. o or«d

( «ASA Arthur Alvlm, dc 0?h, jRi- v#'-^iielro & C, (Bucceftiores; _. '
I'erdeu-«e a «outola demu.-caas. ' I
n. 11.127, ae pi«(>vjdencias e*tM' '"¦¦¦dadas. (p. g3. j ç ._.,-'
l>S(iUECEU-aE «m ura automo- 

'""'
xx vel *m !.!¦«,-üjito nesia oidkd*
uma carteira <lo couro ««ruindo
úua« «ajiteuis « fluas chave», p».dindo-te a quam >«ncol-ti*r •«•'-re-
feridos *Jijectos leval-os A.ruaiis&oLc.poldo 17. «auo serA gmíifieflWo.

¦_. JF. ZZOiSt"RlUANCISCÕ 
PE AÕU3Aft"ír_áA.x rua Luiz de CaimSe» Í8 -^í*ar<-

«3eti-««; a cautela »• 21S2BC deabi
caaa. (E. -^."SOli
T*. UBEIIAL & Cia. _ iíSTl-Uiã'¦' te. Camõf-ü 00 — Perdeu-W»

a cautela n. 127.171. deita fcsSa.
IJJ. Í8.'72í

f. MEMDEfi & Cia. — Petd-bi'* e* a cautela n. 4.5.768 deiita
eus»-.  (E. 26.73S
IJl_iUJE.iiA.M-SB na praia fléx Botafogo, ob floaument..* aocarrinho f.il; quem os achou te
fizer* favor de «tó entrmar fcrua flo p.ezende 4i, sera gratifi-

(B 2«49»¦pBRJiBU-SE 
a caderneta nume-x ro um do Brltlih Bank.

pertencente a D. fUiglna sayê
Hugo Monteiro. (B. 2647?
pERDEU-SE uma cacÍiõrr*_Ãiã••- TcJieriffe. branca^ oom malha»
marron. gratlfioa-«t a «uem _&trc-fial-a d riw <lo Livramento 62.

(A. IlS.giXf'
TJEKDEU-áE nm pequeno pu-x nhal para ehatellaiire, pede-

se á p<i«&oa qu« o achou ¦pntrefja.r
& rua S. Pedro n. S!. iwbmdo oo
il rus. Dr. ííiefr Hyglno Slt. tsu*
serA gratificado; t objecto «le es-
tiro&cBo. <B I4B7*

p!end'do e sçra. vendido <io correr
do martello. «K. 81.9541

t

T7ENDE-SE nor 35:0001 uma es-' plendida vivonda pm loprnr alto
e saudável, cosa moderna, com 3
quartos, grande sola de jantar ar
de vlsltin", copa. quario com ba-
nheiro. ngnti quente e fria. quiirib !
com chuveiro e W. O., bos en^l-
nha com Toír5o a jrns a RTftTtí-c tin- j
trnr cnm nnw.e de fruto o cran- |
de ftren de terreno; negocio de
oecasíilo; ver i> trator d rim do!
Ouro 4C. com Ailelberto. tel. 41Í9. 

'¦
nroximo no larffO do P<?drf»ibo

yENhiS-RB um bom prediõl coniy 3 quartos, 3 salas, eoilnha,
00131 fo-çilo a t$kt, p\n do marma- jre o hanhelrn, terreno que mede
II de frente por 40 de esteneUo. j
com arvores frutíferas; tratar no |
mesmo, nfio se ncaelta Interme-

timu catií oro Ca-
tumbj-, tendo de torreno 1 nor

30: para ver- a tratar A praça Ti-
rnderites S9, tUltiirarin. _0E._ÍS.1W
yÊNTiÈ-SE iim lerreno efihi fra-

» ta» e uma cusa, a prestnciV*
ral dinheiro A rííta; ft rua Anlonlo
do Carmo n. 1, Bnií de rmnii.

CR, 22 .«SO

COMERA B VENDA DE
SITIOB E FAZENDAS

"ÀNIMAÉS''

CIAVAUX) 
— Compra-ce ntn' marchador; cartas p<ira o es-

crlpierio deste Jornal, para Mp-
reira. tl.', 22.666

CAüHORKO 
T«heru:fe para vi-

gi»; veu<ie-«e um tcipuao por20*,
loja.

rua General Pedra HS,
 (B. 26.811

1 'jacmokb.ro uuiu* — veoat-
^ ' eo um cachorro Uuiu* de Pc*
merana 8 todo branco; vor e tm<
tu* & travessa S,. Luii G-jnwsgi
n. 27, S, Januário. (E. Í8.2JM

crias, de 8 dl»s; vende-se A iua

ArRRENDA.SE por contrato, em
tempo terminado on recon-

triircHo de um pequeno titio. cotn
sargueta nas früníntes aonss: de
Praia Formosa a Bran de Pinna.
Alfredo Mala a Mfigno. s, Pran-
cisco Xavier a Dona Clara: ouein
ace«ítflr emt»* condicfíft* rtcado aft
Sr J11II0 Fsrln â ru» da Asíem-
bifa 27. loja. fE. Í1212

\ rormar E»trao». aa
ÍÜiOlOS.

AllrilÍNDA»SE 
011 vienil*-»*

ultlo da Andrade Araujo Í2Í
fom o Minotte. (A. 2S.7H

yENDE-SE ums. co' salas, q quartos,

tasaemm—smmtmmammmmmma
Dr. Luiz Raphael Vieira

Souto

casa, oom 1
corrlnhe e

itclinilo. quintal e Jardim na
fronte, tem muita ascua, ia»; ííIc-
oírlco. e fraa para ío^/ln: k ma
V-r*»nceslA*n 41. Meyfr» nfin sc truta
nom Ihtftrmct.-af.as,, (O, 15.020

por í 4r, metros. easa, pomar e
-erca- ft rua Vlscon5« da ltlo
nrfilií-o .1 sobrado, iGiSOCO

pABRA, boa leiteira, o*¦-' crias, de 8 dl«.s; vend«
Cardoso Junlor 65, Laranjeira*,
_ _____i_ <*\ -8.H7S

Leiam tambein osannutt-
cios de ultima Hora.
^TtiVOIi-StS 

um cavaüo ca»ta-
nho e especial de sella; ia-

Penha 1204.
llT. 2307»

yENDE-SE utn novilho dc ra«^iv «ebn tem 10 men»«; a. rui
Uma Burros 12. S. Chrlsiov&e.

(F. 230SÍ

fóssil; tratar
utí iiiaea-se.

um sitio em Aniira

&

¦\TENDE-HE
' .la Araujo: tem esfa, pomar

da Estrslla s.
fl». 2*.«S?

yENDE-8E umn legitima poli"' cp.l beipn de bslla eatampn
e filhotes «fliu
e Barrais 18Õ.: j _fWiírm'-si.i' * nhos, Tene

V

t

TrENDE SE uma bôa cas.i eum

fnpiília tem trrnmls tprrepn e fs»
elllla-sn o pacimonto; lnf.-.rmar
3 rl^ tTrnno.l 8<. Ef.mos. fP!S67S

13NDE-SÈ nina cafii ft ii"iv,:s-
sa 1(1 de Maio. em Dr. Fron-

ii com dfwifl quartos, tro» tala#
ipaifl perteneft»; -tr^ta-ea ft. Kb-
a«m Eenl «lf s.inla Crea ítlO.

j em frenle ll eirreja dn Amparo.
ÍE. S1.S87

| XrKNnÉ^^E^ttãiTmTlíSsrrde
I 

* ma.líira e nm íererno ou lado.nas Immeaiaiw»! .Ie Knnta Thrre-
sa: ver o tratar A nm Idfüna íl.

in Uts*
í T7-ENTH5JM

AUTOMÓVEIS" DE OCCAS1AO

ÍjX)RD 
camlnhSio «wrria«seile dé

' balança; veiida-** A travessa
dn mo Compridj !?,, tratar dofi
12 ls •. (G. iíl.!#5

morr
VtAOKJI KXIltAOnniNAntA

Sahlra no dla 30 do corrente, para :
Viotoria, Bahia, Maceió, Re- oife, Cabedello, Natal Cearft.,

DEN. I.O.I CAP.

BENE.'. LO.!.'. CAH.'. ESPE-
RANÇA

Hoje. sess.'. ceou.', e Subi.'.
Cap.'. — O Secr.'., ALONSO.

 (tT 23253
IJE.\.'. Loj.\ íAlts a íivsá.CHIÇAO
8cs.'. de fln.'. no dla 28.

Secr.'. Tilü.MPrfON.
(P. 22.1)53

Henrique Valladares.
Sexta-felrn, 30, sess.'. do fin.'.

O Seor.'.
ÍB. 2(1.651

SUCIEIIAIIIÜ PIIOTECTORA DOS
.IA llll 1.1 li >s lr] C.VIUril.I.CI-

ItMIltOK
Secretaria: rua Luiz dú CamGes ac í

De ordem do Sr. Tresldente,
poço aos Srs. sooio*, para so con-
stltulrem em assembliki geral ex-
traoriiinaria, tnrqa-fuira, 27 do
corrente, fts 8 horas da noite,
nosta Secretariai para reforma
parel.il dos estatutos.

Secretaria, 25 do Junho de 1822. I
— «ANUEI. UO NASCIMENTO!
PAIVA PEREIRA, Secretario.

ÍF. S2.900

Cariças pt-Jo armarem 11 — Caea do Porto — até a vespera
la sabida. Fretes, ordens de embarques e demais tnfurtmrAea,
uc Esorlptorlo Central, ft Avonlda Rio Briwco 110 — 112 —
Tolephono Central 4652. (c 60889

Oa funcclonarlos niunlol-
pães, «eus amigos, quo era-
balhaviim Junto no eeu Ki«-bliiote, convidam oa «eus ool-
legas e os parentes « amlKos

! do DU. l.tlIZ IUPHAEI, VIEIRA
I souto, pnra assistirem A iflISía
J do 7» dia, que em suffragio do

nua alma, mandam celebrar na
hoje. tercsfelrn. 57 dn corri»»- ,te, fts B l|2 horas, na Egreja de yENDE-PE em Cae.hRmhv.Meve;
S. Franctaeo de Paula, o que ,, * um nredlo em centro d» tf-antecipadamente agradecem. I reno. rum dus» salas, dott» «inar-

ÍF. Ü2.9S0 loj- cnsinha e mais diTiendeneiaü
,. ,.,,, e bom (!.rr««no: tratn-ss per fivn*' I com ft* crí;. rnsin Tiraíra & c '

rua i». P«<ílr<« 72, Mt. fTi *s«8S

LANDAU1.ET 
Spa —Vcnile-'íe.

por prcc" fnodloo. na fiarace
, g. Paulo, A praia de Botafoso.

(A. nm
'• TteNDF.-SE um motor prõiríõ"
, V para lancha ou automóvel
! marca Daymer ii—20: A raa a*.

neral Polydoro 7S «81. Garncè.
(VS. wsti

e filhotes filWm&res; Airtta Marlu
.'tB.' 20.708

Und os è^xíKot-ri-
nhos, Tenerlfe ti. 1, A rua «í»

Cattete SEI, sobrado, tlt.tf..1$t
yBKDE-Bfi boni lt)tli~áe'eabttZi

» A rua Marechal Aijular 7».
Poiireealho. (O. 16.0S1.
\vEnTíS-HÍB uro «Htvallti^S-*?*»^

' » de boa altura; A r«a Kanta
Alexandrina 4I«£^  (q. iC.gltt
y^N-DE-B» unií

' nha Tcnerlfv.
Senhor

Mafia csiohísrrí*
por tiol; A rua

PftBBOS 10 í.
ia. n.m

"V/ENDE-SE uma cachorra TS-
nerlíí* Coni elnro mer»*, pnte

ver «s tratàr A lüe Marauet ds
Abrantes SC. case 5. (E. 21.98*¦--.—— .[- ~

ilsus priNJtos nn
o Tinto, r-eformados Aè

om S">briiiln a "r.is: trstr,-
nia da Carlofta (!«. das 7?
>ras. cem o Sr. Ssntw,

(F 5J2;""

yENDE-SE um carro completo
»' cm bnm Mtsdo nüo tem bor-

raeha; A rua asneral polydoro
78 « fl. Oarairp Coop«rs'l»a;
preço de nccssIBo. (E. S0S9!
\/ENbl*NfiE utn aiilo HnpmoblTe

' li »ua do Ponsdn 282. Oarag»
(E. 11841

1 lSmohnslno FnFà
com poucos iilan de uso; v«r

e traiar na rua do Ssnsdo 241,
(E. 216S1

.irl ATOfÇlCn.

yÈNhE-SE*"

PASSAGENS PARA EUROPA TERCEIRA CLASSE
Em vista da actual desigualdade dos presos dna passagens,prevenimos aos senhores passagelius ser da sua maior convenien-ela, ames de comprar suas viagens, primeiro pedir boas e certasiriform.-n.ijes na rua Camerlno 17 (antigo largo do Deposito!N. 13. — DA-se srntlflcaçAo (O 81822

Adelaide Rosa Alves
Anuo Alvíe Ks^trup, &eu

marido e filhos,
yiãNDE-KE uma Ima caia coin

, 
'dons quartos, duas sais», oo»

e Brasil Al- 1 «"«a. water-clnser, li-nt,e[rn, teran-
tiVidam srus dí "'r.r*n"., f "ia Ada il-A. sala-1

«tus
dc
i.aiiie tiosA Á"i.vE'a."n»'Ma*tri»l
dc .a*iT«,a ,lltB" A* 8 l'% i,0,isS' "9 «si iem iamanha, quarla.fslra. 28 do oor- I Santos; trata-s» A nm Pc

yENDEM-BE «utos Studbacker
' Brleo» s oulro». na irarás» Bfin

sehasilflc: A rua Bardo de TtBpn-
Slpe SM. nntlgia TIJuca. fO 148SS

Vta * família, cot-m
parentes o nmlttos jara as-;"'™0 d» Piedade: trsta-s» na me<
slstlrem ft mlsea de 7" dla !"a ct,m " PWMtrte. a otialmis-
mandam celebrnr pela alm;i 2S__i_ <F SSíüü

«ua mAe, sogra e Avô, AD15- j y BNlife-SE um tcrrefto"~*iSm
* #m frente as casas 3ft

vista, «m Toaos o»
. »* A rpa Perrim Nu-f nes 1S4. <o HiSB

BOSCH

Amena Ressoa
J . I !. t ¦ \i.f COUTINHO, as

ue ordem do Sr. Prrstilrnir sjo convidados os Srs. associados'tn AJMemoiên <;*iral — S» ivocagio — Hoje, Ah 20

Companhia de Navegação
RIO-MANAOS I.t.MIA .NORTE n.\ lil «OPA
AQUÜTB ° 1'AQIJETE

FLOIHOPOLIS 
ur¥3||D

« LL-Y. BRASIL:IRO.

Mamstos * vslss Bosch. #Nfsbrira «llsm» Robsrt Bocdl
A, O.. 6tutteart.

Unleos rsprimntantus

ÍITEIMIKIIII ft C.
Avenida ais Branco, il-ll

£0 HT50

AVIOULTOKA

G.M.I..IM1 
\*i de me»: vendem-

t* na Ascurra fiasse Cnuri A
ladeira «lo Ascurra S*. (A. MU

y ENDE-SE crlaoílo cociiinchlns,
' p»«lis, rhode • WjahdBIte! i

rua Campinbo n. 122. Canoadanu
!____, (BJfiMÍ
yENÍlfeM-BE seis ran*arlõa h*«T

* «**¦ fllhotts psra desocfeopsi
logar; A rim aenoral Caldwcl:
"¦ "'• ',"¦ ¦ , (tl. H..U
tfMilÍBiVSB tnllliihas, gÕtlos,"' 1 coelho, l papagaio s nma
VlH-llft, vendp-íp barato, por mo-
tivo fie mudanuit: & traress» d«
Kanla Cru» lü, Entaufto ds p*l
Castlllo. (B. 11.911

CAHTüidJVNTIiH

SfgilndiMi.
d*

(li. S8WÍ

LINHA RIO-MANAOS
O PAQUETE

kortiM.
Ordem do dla

L^^^^^y

iti:i«iiiii\ nos i.-.si ai iitok
JUAliUlll PACMEUU, l» Beorsiarlo.

(A Í8.Í9

Salilrá no dla 10 de Julho, As 10
horas, para:

Victoria, Itahla, MaoeiO. Recife.
Cobedello, ,\':iial. Ceorá. Tutoya.
.Maranhão, parft. Santarém. Obl-
dos. Parlntlns, Itacontlara s Ma-,2
nilOB. |

Vendas de insnattene o Informa 14 — Tel. Norte
HIO BltANCO N. U — Ttícphonr 4018 Norte.

fiahirá nn dla >0 do corrsiüe. Aalioras pars:
ii r.ü riiiio « «soalaa

HIO A MnKTBVtDB'0o paquüte

KIO
SahlrA hojo. 27 fio ,

10 horas, para:
Ssntos. Paransuuii,

¦wrrsnfe, fts

Antontca
8. Francisco. Iialahy. riurtsnooo
Hs. Rio Clrsníl» . Mnn>,.vis*n

UMIA m.i r-M-ui,, uiiASvuE
O PAQUETE

CEARA'
¦yTSínjsnEE^úSúr

* db«ik«r. tí? *eí» c

SahlrA po «is
nortt. tMira:

Bshla. Rtcife. CearA.« f*«W_

t d* Jalhe. <« 1«

UaranhSo

4011, Cargas, m - Tel. Norte 4941. Cargas. «a«(imm«jiaag • valor** na AV8Í tBA

\t KÜüé-àW um 6h»íl-E
» prle par, caminhllo ford» 30

71. P.i A rus Dar,Io de Aletqults
***¦-- (F. i-.tiir

iKiraia fttt»
cylinfiro», peta

melhor nffortA, «•(* «m bom es-
tsdo » tem licença, vsr « Iratsr
á !!«':.« do Hio: A rua Erancls-
,a. ISugenl" 1*7. (H. 24.77I

ESCOLA DE MÕTORiSTÃS
lidos 1J7, talepfco.

Eunfiada pelo Capilüo P, Ari-
nh* — * mais autl«a e conheí.!**
d«*!a OPltfcU *f_ 21.897

I^gfiaiTA vlilontr.
xf quarta» * fabbados; a r r
Ijii» m, xibrado.
Vf-Á&" brièntüi espírita, 

"«oní^
xfx aalios de pratica siri Jsru*»-
liim s Ba miüt>r nart* «¦> Europa;

! um» consulta «4 ch*f» para cón«
seeutr felicidade: o «onluillorln fi».
t^puiar Mm», orí**!*! « t r«js a»,
Con*tltaic»o 47 l*r* ÍO. 1Í.-1*

COMPü .i E VBHOA DB CASAS
COMMERCIAES

Hur ai/* liív*
n '.M ,'-..-,.

JJOTEQUIM -Vende,, u». çn«,s*' «a.ntrslo. fasenfio bom n**o»
cio o»m boo morafis psta r«ml«: r,; ini>,rm«q(Ses t ras llsran»»
4» Bs.pttcahir B. 

'*m, 
ttj, íf.lB

jCTWBtWÃ-=V.I^-inflnH|¦*«a-#e l«ar*to, por wotlyis_|«

fio «« ** Uí, t>ot*(|tiífo. 
'mm

Cotia, ia n fcora», ev i$~gtarde

, J^. __Ú___________________\

________________t......wã^........ |M, 'iiMiMÉiÉIÉiW-B-^-^-^-^-^-^-^-M



¦¦"-" '¦.-.'¦. X-. 
':.:> "¦'•'' ' '•'¦¦¦"¦ ¦'¦ ';'.,-.''"'" '''''-*" . ~y-i''¦''¦¦ 

;'v •'¦;¦' '<¦'-; ;'.'• 'sr*'- Saff,

•Va, - -¦• ... .¦;¦-' .-, sT.

««IWiPHjftSHi .^.«fpwpKWT-.-*.,! m.,n fwiiti.ii i. tm iaii.1111.1

I
JORNAL DO BRASIL - TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922

r.UPOSITO d0 p»o i nddlelouaca**" vuiide-au livro t, deuewbara-
C.lilo iem i'ii.iu pn.--. famillu: a
.-.au Cahiii.tt' 11, bunda Una doVam-siiii-rUns'. m, la.ids
í Ti"i-"i oTIn a 

".. 
." i'aamd. 

*o ¦_ võn".v' de-se, uma pequeno officlu.i«.'• ferreiro com inullu material e
t.rmniontna pam i-.nicort«>« d*-
j-tutom ívela. aerv>. pura pri nel-- piainéí!, .j motivo du vendo <5 odono «ator doente e pro«'lsar rc-tirar.»,* imra fôr.i: .1 ru«i Hurfto

,-.«. Chi 162 tri.ti.r com ÍHmlro.itt . 211.88 !

QUITANDA 
—- W-riil.'-.-,'. umã

por 6:000» no melhor bairro•de Villa, lásahel pa-ça pequenouluguel • fssi diariamente ,lo 1001
paru tün»; imiiji Informações noJUirg-o da Cü-ii-cti *S sobrado-
..,.', CO, 15320

Ea8^;?,1!, b0,,'fnll0!' * ,ntt0 • QOCIO _ Precisa-se de um pnrs OEMINOTON — Vende-so ,,„r~~*.._n,«Shl.«a' .Ptioto-niuilHtura. O cnsn eomin.rcla! graml fu. , -«HO»: ver ¦'- •--•¦- -p°

Rf
í

K-s
_____

¥¦

§a

mVPOOUAl'HHlA -. Mllirlllliar„•a typos, tlimiô. utensílios, etc,vendem-a., na i-usa Jacoh fíoaliiolt
,______Í-__S PüíHüü _•• "''• -'• .-•"VrENÚE-ãK uni botequim ein"

bum iiíinto fazendo bom noKO-
;.o eai UotafoH': para informar
.L.r"n.di- Acre Dl. <E. 210"!
J^ENDE-SÊ uma boa quitanda» fasendo bom negocio e pa-gando pouco aluguei com mora-

S.i para famllla, a casa tambem¦e presta pnra outro qualquernefeoclo, tendo POu armagao en-
rldraçadn, o motivo 6 o dono se. retirar parn a Europa; trato-se¦na nlesmu, it rua Barão de Ubó
l. III. IA. 23.202

yENDE-SE llm botequim livre*.>• desembaraçado d* •i-cilquer
snus, fitxeud.) bom negocio, es. -
juina de rua o centro da cidti-a<-; informa-se 5 rua Visconde

,.d_ lílu llraneo 65, cervejaria,-.. (K 28295 :
V/-E«\DE-SÍ3 um botequim conir boa-casa pura ramllla. preco¦ne occaalHo! A rua Coronel «.gos-tlnliu 71. Campo Grande. (B 26408

piiiturii» .1 peiuiu. Judaica, mota-
liou. .iipone-ii. escuiiindu, plastl-cn. lava.fei, fruetus paru cltapftos
« outros: i nu. D. Marl.-. Anto-
it_ft 1-1. lU)g(ti\ho -Novo.

to. n.soi
(.TABILITADO proíos-ior do eon-¦-s-tahlHdado, uscrlpturaçao q
iiiatlcu juilillco-commerclul; Ro-
eliit. Ouvidor 7_¦ loja. (H. 20.821
Í.V(iI.lr-/, íl FltANOIü/. — l-nlllii-1 «• escrever, escola '-vih.oa",
largo de s. Fraiiclseo ÜO. 1" umi.

ca. as.etfg
I NOLKÍi o (rances para ambos

os sexoe, methodo rápido o
nratico;. Curso Ucnjuinln Constant
ft nm Ruiriina Al rea 1110 (O 121100
TAltlJIM DÁ JNFANGÍ-» a- QNr." mi primário, musica e traba-
lhoa dn ajfiilliH; aenhora pratica
a conipelcnte acci-lta alumniis; .'t
rua Marl. e Barros 1SC.

(F. 23.0-5
f KCUONA franco-, hespanhol irU trabalhos manuaéaj a rua d<i-
AaHttnblêa 71. 2" anditr.

(E. ía.soi
1.>l'tor*'Eã_iOUA formada na Eu-
a . popa leciona violino e sol-
fejo; vau a domicilio. acoelta-He
niumna»; ü. nm Ai.sen.bica 71. íi1-
«aliais (M. I!i.5ii7

pKOFICSSORA de 
~ 

piãtio, oomoA. o franuez; pretos módicos;>M'i'tas 4 ¦ Professora, no cacripto-
i-I«. €|.-mt.- jornal. (F. 21.220

.-mini-rcla! uraiidi, fturo com «'iipltal do 15 contos,intorma-sir no Uurenu JurldlooCoinmorclal; A rua Mnreohai Fio.nano 112 2* undar du» io as :ihora».  (i2. 2jih
S0^1^'., Pfuora-ao com capital>J He 20:000. a 30:000|, pura In-.limtrln om plena murcha, quopode dor lucros mensaes do IU aU, oontos: nao norodltar, nvorl-Kiiar d rua Ur.iK-»..J-nnn 100, «o-''_''Udo . (K, 23.1.18
CjOCIO — Freclsa-so de"~iTni~cõni'-' diminuto capilal. para rereaes.ave», ovos e todo o «.onero do paiz:"f/íoclo JA Iniciado; caria no es-criptorio deste jornal, a V. F V

.____-__ (F,_22.0I!3* ""bsõíriptòriõs

e trator das 5 y_ tiaiiorue da noite; A r. do HiniaduHI3 porilo, (15. 21.920
V/-EN1)B-S_ uma múehlniiAsin-' «or; praia do Iatme 2, u„iu-touro. (Ci. 14.91 S
y lif.T.H.SI! umu murhliiu üe «•.."crever Uiiilunvood, do carroKrande, ism perfeito estado; 4 ruuda Qulianda 175, 2" andar.

í___.rl?58 |"y*--~.\'l>l'.'-í.B umn hoa machlna docostura; A rua Vasco da (laman. 151. (O 16182
\fl'*..D!r:-í.I_ uniu, machina Sin-_.«.,- si - ir. -™ pisrfulto ealn-

. Silva Manuel
(O. 150911

pttKFARO irompleto e rápido,¦*- para qualquer collocação no
alto commerclo por starda-ll-vroa. perito. Aulas nocturnas.
particulares 50J i, em curso de
clniro «iluiniios 20J, Com dous me-zcs do estudo garunto-su Imme-dlatu colloca^llo como caixa oviroi-rentlsti.: t, r. Iladdoclc l-obo
33. sob., das IS horns cm diante.

(A. 23.8110

v LUOA-SE um ôom oscrlptorlo;'A run do Rosário 151.

A^nSâ"*81^ «'«¦r-Para ^o^-
fA ptorlo e oíflolaiW: trata-sea rua UrUgriinyaiia 142.

(B. Vl_._\í:i
A ^'"^ASl-SI-: duas amplas sa""
;„* 'de fronte próprias paracscrlptori,» „u outro rumo de ne.8001o: A rua da Alfandesu 217.uobrudo. (E. 21.«J
A^Vi.*,"1' '"? Brande o bemaí- arejuilo eseriptorio. com dtm3sacadas; .1 rua General Câmaran. 7.. sobrado; tel. .Norte 5761.

(A. 23,797
A LUOAJ1-SE um eaorlptorlo oaa um «ablueto; a ruu u,i As-iiemblC-a 07. próximo A Avenida!tmta-se na Cusa Esperança. A ruai*ete de Sefmbro 70. IK, 2] 095
A LUO

aa 80{;
n. 183.

V ¦' E.NDK-Sli
• "¦ fasrendu b pllATIOA CO.MMERCA IlANOAIllAj ... Itlaaa.a ,1

I.I.IH

umi bou quitandabons negócios tendomorada paru famili;. num b .m•ponto uu esta^Bo de EnKeni.o tio
Deniro na Avenida Amaro C.ivul--.sontn 17!) IE. 2157.-.
\/ K.\'Ui'_.-í>K um r-.HtanrHnl pou-to central preco barato, mo-

tivo de vliixcm; Informar A ruadu Lapa 10.  _ (15, 26671'Y/E.NUE-SE 
por dous oontos.« negocio du quitanda no cen- -

tro. aluguel de. 150$ e coiitracio: pROFESSORA diplomada, oom
tratar-A. rua Uomes Carneiro 33 i pratlcp de um Importante'
lojiij (jc; Ü17SS j «-ollotri'*'. lecclona portiiiruoz, uri-\r^;_s.\Kj?~ra isfifèm T^tstr?

r dia 2, 2" andar, tel. Central, 398.

desoontos, . *...i|.i..r,,«¦„,,
iiit-ri-mitll, corrcspandencln e In-
fhvjçriiptilti; "ESCOLA VIÍLO.V".
ti&TfSO dt* S. Fr:.ii.>|Mr.. 30, 1° rt ti .1

(A. 25.6CÜ
violino

.. solte-
jn. escola familiar, diurno . no-cturno; A rua do Acre 78; theorla., Holfelo grátis. (F. 22.97!)

".-.--e; bom eseriptorio porA rua Sete de Setembro«obrado. (Çt 16174
A LUGA-SÉ uma aíia para ea-aa criptorio ou offlclna; A rua do-lAÍT ,0 ~BUzBiJh— _Sj"r»r* 'B im~A

cuni- A LUGÃ-SI3 grande saia para es-aa criptorio; A rua General Cn-nutra 118. (jj "] «ijo

ger 31 a 16 cm
do: trata-se na
n. 10, casa 2."yi-NDl-M-si. umn serra de fitaT o uma circular pequena; A ruaTobias Barreto n. 61. (G. 15.3011'YTF.VnK-SI'! iim-i nincl.lna do» costura Slnger com cinco (íi..
vetas de bordar n. 4.7-13016: fl. i
rua Senador Pompeu 174. fundos, i

(Iü. 22122 j
VE.VUK-Slr! uma inachlnu Siri- .* ger eom eínc-j gávetaí» do cos-
tura a bordor. quuhI nova; preco !de oirciisirio, .1 rua «\ffonso Pennn .
n. 89, casa I. Juiitu so Haildoelc ,
L-bo. (E. 21.98o |

/^ItA.N-lJlis novldnilea em vi«-^tliiürt do lü e «uda para i«>dua
ou tf O* i o o, dürtde Jü-í. llntioa mudo-
lua du c-Jiapéí-tt oluea. duido B|í
ri eaa capaa paia bailes " uiculru,
poliu.', e rouputj brahcact; pieyudile reclamei A l.rtua üe Santa l.u-
„ia 132. tol. Central 6.264.
iy,lU_)il-TA Uo vestidos o Chu-
¦" pôò- executa qualquer flffUrlnü,
com ioda a porfolcÕ.0. do lu| a
:oi; ntienJe u chiuiiailu.. pelu te*
lephone Norte 212C; (i r. AÍárflOliaJ
Floriano 45. (A. 28708
\Ia\NTHa\UX e costumes talllnur,¦*-'-i* aa ultima» novidades, cohfèo-
eioniuit-He il rua Urutfuaynna 2ü2i
1° lindar,, tel. Norte 4.184. (U 15299
-\TOLDES por medida ou vestidos"*¦'-*• provados o alinhavados, cor-
tam-so A rua Uruguayana 222, 1*
lindar. (G. 15.299

.VIOVHIS
^'"¦-dctn-Hü

— cumpram-se
toua e ,|

iiiluue e c.iruta inoolllus; pnua-«uut-in, Mija ijuai lor o vaiur; a ruu_iutinu_ AJroa Jt)3. Tel. X, ;|3,
___(15í 22.151

•i/l uyuitj usadoa, compra e vendo
a Ca_a iria, a quu mu!__. van-lumnii ull.i-ece; a rua s, Cnn_-lowiu 22o. piui^ii Ua uaiiUiiira, te-«epliuna 7t>__. Villa. _ tF. 22.360

l.lOViilS — Veiiiiem-sti um bel-* -*-1IísIiiio tuiletu-coiuiiiodii, grun-de uspelh.i, 130J; um belllsslmo'Muph.i de Iue,uiilid4 muito bum.
por uo$; a r. d.i Pralnha loo, sob.,esquina üa r. Cuiiierino. tA:892S

^^1^^ ' I -• .!a^^^|^B
¦¦.At ^'S^B": ¦rr^rr- ^rrr-rr^-r,. , ^_ _________ ! ' M

yuNr-i-.sE um toBt<_ i .... Mv ou coclt du um purtlou.,,r ,?h' Ia metrus de cano; r.-atar .u, X'n Mi!i^-iíf_J_!L.___i__ tll -Ym' I
V/.lS.NUK.-tilii um Biim' biÕm"),, 

'' I
> divlsiio de p-f0W 

bXX 
1

f.,i'.'.,. ¦

am-se s vm- «irwn . ¦ *-r t — Em 6 minuto»uul.iuor quan-I •— r.f.í.v-... nesuppi.r«oe 'cirn
Linlmento ftturinhoj ruo Meto de¦'i«.i»mlirn ivo ii* r.nillil
Casamentos tt i)ri!«0B «wqiv-fi.

truta Corria Dir
Oliveira; A run Viscondo do lllollraneo 2? 1» andar. lolephonc
Çentra^O^ (A .__28U50

AMENTOS 20"$,..

\IUUILIA de «luurtu, coin li pex,a ^.,5, ,|0 eaty)0i vende-

\rKXDlí-iíJí uma machlna de
pcapontar oalcado, cm boas

Condições; ft rua .Senador Pompeu
n, 25. sobrado. (G. 15.20.-;

MÉDICOS

I ),!AA. Kvarlotu de SA Peixoto —
nica meülca. partos molen-

tias de senhoras, 1 fts 3 horu-..
Praça Olavo Bllac 11. fim da rua
Gonçalves Ulas. (B. 25102

co

pHOFEHSOKA de piano'- o bandolim, theorla

A LUGAM-SE dous eu»r jê rios-t-*- communiirantes; 1 rua ..,, Ilo-obrado. (IIsarl 158. .752

com instailay/lo
,'."ii Waldemar, A praça Tlraden- |Mi» n. 1. (B. 26.547 ' (___. 23.14..
"ÍT15«\-DE-SJ_

Plllto dn
t!_BNDE-SE

',-^T PROCESSOU formado nas un
ArèredoT (X 28.8? , vor!"!""-<!f "" »'"la e de Le.- ,AseredO 70. fA 28782 pZ|B enslna iaUm_ Br0BO| (mJIQ07_

\, tli-SU-ra-->E uma boa quitanda :i'lcmao. phllosophln; dlrlgli-so aoom bom local, fnirendo bom no- I Prof. Charles, run Silva Mmiue'. I
Ooclo.. livre o desembaraçada, alu- I n. 108. (o. 15001KUi'l inorlleo. tem boa moradaKui-i inooico. tem Doa morada e TIROFESSÍMIA _ mn»in» 7^.deposito; lnforma-se A rua Uru- l 1 ,_,,,.., nnninnnZ 

bní,ln;* <;on
(Tiiii.vnii.-i 123. loja. (V 2'!::18 , ,T,ulta Paciência, a senhoras «
¦vrir.„,iri.r„„-T ¦ .. ,° urlancos. o norluguoz deede aiTvri/.XUIi.-bS. uma boa quitanda i primeiras lottrns, Indo ,i resldenfia rloR *

Wllq r,

SUA

A LUGA-SL um eseriptorio; A¦4-»- rua do Ouvidor 13 B sobrado
próximo fi Avenlda. (E 220! í
A ^FSA"30 ou vende-s- poraa 6:0005 a penailo familiar; íirua da Constituição 12 I» andarcam,,,1 comportlmentos modestos Imobillados. Aluguel oonf men-""'• (15. 21910
ALUGA-SE um pequeno eacrl-"Storlo: & rua Sete de Setem-

i^S-._J____-. andar. (E. 23.017
A LUGA-SE um esplendido eo--.-voi-ado pura guardar movela:

_e-LJ__n.___I____>'I!'- 'O. 15.230"7 
LUGAM-SIÓ bonsaa. com lur;, limpeza

A rua do Ouvidor 5,;.
e.scrl.tiloríos,

. teleuiione;
(G. 15235

fazendo multo negocio como o 1 ''Ia dos nluninos. Tolcnlinnar oari..ietendente poderA ver, tem con- Villa 500! «1 22 104.rato, estA livre o desembaraçada; ~"~————Informações A rua S. Lulz Gon- I Oil A machlna do esorever «¦.-*-zasaJiS. (j. 53,108 A||fl <*¦ oreclsando concerto ?

("«WHI-LVORIO —Aluga-ao um;,-'.-i. rua da Carioca 28, 1» andar.
______ (F. 33.213

¦yENDE-SE um varejo de clgnr.v ros, em hnm ponto. i,„,n iifro.
Kuezado: tratar .1 .Avenida Rio
Branoo 23. com o Sr. Antônio.

, r 23.106
\7-EiVDE-Slr. „ conhecida e agre-' guezadi offlclna do sapateiro.

como nova.

Leve-a á Avenlda Riollraneo 149, 2°. que flcaiA
(A. 28.799

pr-*co de ocea^iau;
ãt> Alvarenga 9.

A. rua Líarbara
(A28S9S¦\;E«\DES|.: uma* rua Francisco

no dc oecaslüo.

boa quitanda ú
KugcnJo 121, pre

16335"yENDÉ-SE um bote.riilin: A,ruaSenhor d«: «Mntoslnhos 72. tem
noradn paru família. (F. 23.202¦yENDEM-SE dous armazéns, naKatacilo de Olaria, á rua Loo-

I.oldlnu Rego ns. 342 o 344. E.
F. Leopoldina, por preço de oeca-
slílo. oplíinoa para fabric„ ou qual-
quer industria, aa chaves na mea-
my rua 352. e trata-ee com o pro-
prletarto; & rua Conde do Leo-
poldlna 2ii, »S. Christovílo.

(H. 26.799"yENDK-.^K uma boa quitanda,V fazendo bom negocio, tom con-
trato, o motivo da venda ao, ex-
plic<ir<_ na occasÍG.0, pnra tratar
A rua José Bonifácio 121, Todos
ps Santoa. (F. 23.11'.;:
ÍTTENDE - HE completo meni o nma1 * pequona alfaiataria; cllentola
cerla « a dinheiro; preco d« oeca-
RÍ.lo; ver e tratar á rua da AUan-
deRft 130. 1" andar, esquina da ruu
Uruguayana, (fi. 22.073

-EJND12-S15 "ma boa quitanda,
livre ti dOKembariiííada, em bom

ponto, com grande casa de morada;
\rata-«e íl rua Pernambuco n. lll.
r-.ngenho de nentro. (K. 22.080

l>ote-:*Mlm e co-
cm 1 >Kor do movimento

e casa do.o-quln-a, por deoaven^a
entre «ocios; informa-«e íl rua do
Ro-nrio 3-1, oom o Sr, Chico.

(E. 22.028

CJTEJNOORAPHiER— lyplst, En".**- glleh only yjrong loxly deíilres
posltlon; Clara Sangér, rua Silva¦U.rdim 15. (ji*, 23.225

ESCOLA NORMAL-
ee quer matrlcular-so n«_sta cs-cola, faça como multas das quopara lá entraram cate «nno: estu-unrani nus aulas eafüTürloos nara

SHSUtbS existeatea no CURSO SU-PEItlOlt DE PREPAUATORlíls! 4rua do Ouvidor n. 60, :• e 2« on-dares, esquina da rua Primeiro do.Março. Grande abatimento paruas qua.« »,. mairlculrirem no come,'.,.
(O 11.807

Ensino útil e pratico
Continuam sbertss hs lncrlpçBes

para os ourso- diurnos e noetnr-nos d.'| ESCOLA SUPERIOR DECOMMERCIO. Ensino secundário

| Tf-SCHJPTOHIO — Aluga-so, po-
, -*-' nuartio eseriptorio uo centro;a. rua General Gamara 30. sobrado.

(F. 23.181

DII. CES\II SALLES — Modlc
e operudor; cons, rua Eva

ristq da Veiga 30. tcl. 3191. das
10 ll: As 12 lioras, diariamente, e
das 6 a.i 7 da tarde, quintas, sex-tas e ttahhHdos. (A -43DS

imica üe senhoras
Tratamento rápido das mt,

cotias do utero, no» caao» in
llcadoe evita a gravidez poi
procesao seguro, aem opera¦.ao, aem dor e iem prejudica'

<t saude.
DR. CÉSAR ESTEVE,

IUJA 7 DE SETEMBRO 180
Das 9 As 11 e das 13 As 10

(F 9177

MODISTA 
— Unlca nota cupl-

tal em gosto e capricho con-
focoiona lindos vestidos por qual,
quer figurino ob pfeçdn máía van
tajosos a começar de 15?; nüo eo-
bra luxo e aerve bem: a r. Seta ile
Setembro 183. I" nndar. defronte'}.o Paro Royal. (A^ 27,712
jr\l''i''..ni-CE-SE uma sonhorayJ com llçOes do curso de cha-
pÉoa de aenhora para trabalhar
das R fis iíi horas; nílo faz <|ueB-
tÜ-0 de ordenado porque tem floU;ca pratica; Informações A rua de
Bani-Anha 1C5, Maria llosa.

(B. 20.727

A 111a Senador
ae barato;

Dallla.. ils, loja.
(E. 22.212

ftem eneomitiodnn nTmolutnn.en.te
pnra oh iioIvoh. Trntn-iia iuchiiiu««•iii ccrtldOes ,1«> edntlc, sendo oincMiiii» 11111 to pnra nn elo mi cn comonnrn i-*.lr,iim,.|riiM, 15m cusim deurgcnirln prcpnrn-ae o cnannieiito
pam o mesmo d 1,1. Sr. aonçalve».r.in do» Iiivllll.lo» IIII-A. (A. 28.883

TJRECISA-SE uma cliapelelra; âa rua dos Invalidou 17
(B. 20.JC8

PROFESSORA de trabalhos dü-*- tricot, em líl, prec!_a-ae paralicções ern cas<i; informações pelotelephono Uelra Mar, ATA,
(F 22.S13

pHECISA-SE um bom ajudanta de chupôofl: 4 rua Buarque d
Maceilq_5ã,
yE.STID(l-» senhora,

le
rque de

Macedo 55, Cattete. (B 26517
ÍS3T1DOS e outras roupas de

finos, u«adoa, com*
pramVãOi paffa*se müf» ^o oio quooutros; a rua Senador Dantas 75.
loja, telephone Central 3344.

(E 19074
fazem-se pelos ul-

ft rua Esta-
49. tel. Villa 0283.

e collctea de

INSTRUMENTO.T.DE MtJSÍCÃ

r«OMPRA-SE pleno ou auto-piano^J para particular, embora proolsepequeno reparo; telep. 241, Villa.
__. ___.. (B. 22.084
r*»RGAO harmonium. unlco nõ
y Brasil, vondo-so, preço bnruto;A rua Senador Dantas n. 75. loja.

(E;S2iia214
Compra.se em qual-"A rua do Cattel^
10 Relra-Mai IA22HH8

pi ANOS.Ã quer eslado:
n. 8 tel. 3.

Üu 
\ ahivri'-..u*»- »..eu *»jí~

purlrlro. IM nnriOM di* |iiittli;i.
(I n»nn»: do rMhrdoH nu (Otiropn;
lipp, por ,'t0$ o li'/-', PM ii-lci.ifi-.
cfViiN.i dn» IO hu Ü dn (arde —
ffrntlü non piilir^a, ii?. rnn ninri1-

«• Imi ClnrüiiHt 1'rl-iol». 11. _t.5_!2

Doenças do estômago,
i.\'ii;sii .«.*> 1 11.Ano io M-iitv.i.
SAS — lt..liis A — Ur. lli-nlllo ilt-
snur.n Lopéa, prd£ do Faculdade— ;
I!. S. José, 311, (C. 60.0CII

TAVARES, Prof.'
B, Horizonte, lau-

-yESTIDOS,
' tlmos figurinos;

clq_ de íàft n.
yESTIDOS du lux„

> laa nhora. fazem-e..
;ua muito modicnt* Mrno. Lemes.
\ rua du Aasemiu^n (ta i° andar
«»l»nh"l,» ÜU. .'.'n.nil IC 514'. I

"yESTIDOS — í.lquldam-se. para* baile, theatro e passeio, artigo
fino. dc 350», nor 15$. 20$. 25$. 36».
45J. f,0t a 150Í e chapéos modelos
de 80$. desde 6$ e pelles desde 30Í;
r. Senador Dflintaa 75, loja, Ctísa
Rollas. fE. 22.210

"Apreços de occasiilo. na Col-
Ohuarlu do lJovu, grande quan-tluudu de moüiliua para «rala Ue
visita.., le 100$ u -uui; guarda-•'usacas com espelho de cryrital.
du 1S0J tt 25o.; guarda-vesllilosdo desurinar, dir lu* a 150$: .IHus
elui-os a 90$: toilettes, de 90$ a
180$; camas paia cusa! «io 4i)$ n
Mi$; ditas puni solteiro, de 15$ u!¦.*; mesus du cabeceira, do 15* u
30$; guni lu- louças, de 60$ a
150$; mesas elnsiu-us. de 60$ a:.,JS: Kuui-da-coinldiid, de 50$ aNU$; otagíre com pedra eaeura e
espelho «le Crystal, de 80$ a!o.)$; cadeiras; duzia do 50$ a120$: "boul-tets", de 250$ u 2S,.$.
grando uunntldadu do moveis no-vos e usados, qu0 vendemos a
preços liicuiiipuruvels; sul.ia do
Juntar completa; dormitórios
colchões de todas aa qualidades:tapetes, malas, etc., oú na Col-choaria do Povo. fabrica deinoiels e colchões: ú r. 24 deMulo 605 Sampaio. Tel. Jardim'85. (A._27.328

Vendo-se uma
. com cadeira

giratorlu, prego baratlasiinoj &
rua Sete de Setembro 183, 1» an-
ilar, com Humberto. (E. 21.07o

VENDE-SE 
uma mobília;de «a- 

:
la de visitas; ft rua Uoui.in

66-A, rua dos Inválidos, 66-A
Sr. Gonçalves. Flione — C. 4,801

(A. 27.761

PENSÕES

('U.M1DA bem íellu, casa do fa-Vmllla,*fornece a domicilio e umos.-i; i. Avenida Passos 21 te-lephone.1031, «Norte. I E. 21852
I 1ÃO-SE oustuius eA-> mão; d ruii i_„n1° andar.

or>J<idua íl
sdlollnos 30.

(F. 23.073
J.aV-^E boa punsfio, em casa de*-'família; A travessa Sereno 25.on»a •¦ CF. 23.001
lííOKNECE-SE pensão a lÜOIUOU,a 120J0000 e 15UÍU00: A rua Dr.JosC- llygino 14, telephone 3.047.Vllln. Andarahy. (B. 20.407

OECltETARIA
'^ tamanho grande,

JL-iUiàiNECE-aE peusAo a üuinic-•*¦ Ho, faita e variada cum todaa limpeza, de cnsa de familia; árua Sampaio Vluniia 39, (Bispo)lelcph. Vlllq 4919. (li 24 _-,&

n. 40 Leme (O. 14.890

MOVEIS USADOS

TkR. OODOY
Fae. Mcd.

reado Fae. Itio. Pratica hospitaes
Berlim e Pari.1-. Pulmílo, coruçrio
o rins. Trata pelos seus processos
moléstias do estômago e intesti-
nos. Av. Ulo Branco 137. Odeon.
3 As 5. menos üs quintas; tel. C.
1.083. Res. M. Abrantes 105, tel.
I!. M. 2.430. (A.' 28.692

TJ1ANO Irancez do mais acredla tado autor; venilo-se por mo-tivo de viagem urgente, ntio eefaz quentio de preço, por favor Arua Viscondo de Itauna 75. loja.
l.-r__il__-_J¦p-IANO — Compra-uo de parti--*- cular e paga-Be bem telepho.

nar para Centrnl 4623. (E. -.i»7*

pI.-V.NO francez, melo armário.¦*- caixa de JacarandA. cordascruzados — Vende-se; a rua Prei
i*££Çn_8;_dei)oaI-to. (E. 21 885

suiperlor destinado a moças „ P ,.^?r.1P!ey<\i.,,<i,'„'" filia que «e
zes, das 9 As 0 da tardo o da« | Cnnn.\nw7 4. %X°X._<* «• <-'rapa;

10 horaa da noite. Praça da
Republica ri. 60 (lado da Prefoi-tura). Telephone Centrai 6.250.

(C 01.578

CURA GARAN-
TIDA

E RÁPIDA DO

OZENA
(fetldez do na ri/.)
processo inteiramente
novo.

DR. EURICO DE LEMOS
Di-otcssor livre desta especialidade
mt Faculdade de Medicina do filo
de Janeiro. Consuliorlo. rua da As-s.rmbléa 13. sobrado, das 12 As 5 datarde; teleplione Centrnl 1587.

(A. 28.87.1

Doenças
do

nariz
garganta
ouvidos
e bocca

\ TTE-iÇAO.
i jl. (minii quo melhor miiku—-l*rn-
ourem vender mo veta t.inro*., «pm-
uiirodi í-:ik;im molililadtiH, tapei cm*
louçnt.1 niiichliiiiN 'lc co-.iirn e tu-
do que reprenerile vnlorj ft rim
Visconde do Snpüt*ahy 101, (ei.
\air.«. IK II), Slnllos. U''. 21.001

A'I"I'I,!.V(.A<> 
— Cnuiprnm-se e|

vcndrni-He iiiovcln uniiiIomi í* j
n (íiimii f|Ut> mnlN rtinttmcnn olfe-
rece non ãéua fr^içue/.rM. Coni pru
p vendo tudo qae tcprcnciife vn-
lon nfio véhilnm ueni coinprèiii
HÕltl iiriniflro vlnltnr cntii onHltl ft
f iilmulij 21. Tel. Vllln 77-L com u¦nuisn. IF. 19_8_83
A CASA S. Thomé. li rua" Mor-

*-*- quez de Sapucahy, 117, com-
pra muvoia Glaroà e escuro» mu*
chinus Slnger e tudo que tenha
valor: é s6 telephonar para Nor-
to 6741, que attende Immedlata-
mente (F. 19.70.(1

Procurem
mbbiliaa

visitas,

v,' tüN-Ji-l-bill uma cama do caaal,nova; trata-se A rua Oene-
ral Câmara USll, sobrado.

(tíj_ 20.641
T^KNDE-SB um guarda-vestidoade peroba de armar, por 120$;
um guurda-louça do porobu e vl-
dros lavrados, 120$; um guardu-comida üo peroba, 55?; uni etàffôr
^6$; um bureau-mihl&trò com oito
gavetaa, 120$; uma cadeira ame-
rlcana gyratoria do molu. uma go-ladeira, uma muchlua Slngor de
gabinete e outros moveis por pre-
ço do oecasifio; na «tvenldu Amaro
Cavalcanti 93, estução do Engenho
do Dentro. (Cl. 14987
VTENDEMrSE uni liom étugor ,

com grande espelho nu* do j
crystal bisaiuC-; uma mesa oval
com cinco taboas; nela cadeiras;
tuna cadeira de balanço com mo-
ias; duaa columnas. tudo de pt-1- Iroba e completamente novo; tem
art dous mezes de uso e de.estylo,'
moderno; preco 600?; ft rua Vis- i
conde de Itauna 511. .Mangue,

(F. 23019

pEl-abAO 
— DA-so A mesa oom 5-1- pratos 80$ a domicilio OOJOOII

mensaes e avulso 1$500. sobrome-
sa; A Aven.da Paasos 94. sobra,lu-
tel .5035 Norte. (G. 14.561
IJKN.SÃO —- l''ornece-se A meaÕ"A e a domicilio, cozinha varia-

da; 4 rua Larga 90, aob.
(E 21672

pEaN_>a.o 
— Alugam-so quartosa mobillados, eom pells,_o e for-

nooe-88 inurniltas a domicilio; .1
rua S. Pedro 214. (E. 22.998
I.IENSAO — Fornece-se a domi-a clllo; A rua do Riachuelo 383,
sob., tel. Centra] 1.659. (E 21745
pE.S"S«\0 íumiiiar. comida'sudiu.-*- nilo ae usa ban lia. neni tèmpe,

roa nocivos ft aaude; ft praça TI-
radentea 83. 1» andar. (B. 25729

pENSAO 
— DA-so boa ãsfartã** pensüo, a rapazes do commer-

cio; na Avenida Comes Freire 107.
(O._15.350'p-BNSÂO — Fornece-ec em carsa¦*- e " domicilio, ojzlnba de pri-

meira a preços comniodoa.; E_-
trada Velha 51, Tijuca. (K. 23215
IJEXSÃO — Caasa de familia, ruaa Sole de Setcmiir- 58, 2» andar,
dá-se faria o variada; cozinha
mineira. (F. 23.202
JENSÃO io marmitas, da-so

em casa de faml-
mensaes, por dias ou

si.
iiitnoíi.da 0 CUII, po tduri. tem qualio uietro» ,i

vigiunoiitos, sacadas de ÍJ,„ "KUíl'
loos, uuus L-.uuii.a. .. '""'o. Por.

«as do fei-ro, \ZT„ (•!.._,',,"""¦' vl*
)orlos, ctinoi ^%^?^>**

..IlalllIU-.!, u lllo,||U, .... 
'*

*>«. uiioeu.atoe. tabriiru. a ru, ,-.nUruiia» .'a. " d...

V ,NDJSil-«!f -W«uir-r»"
^&f^"u^^#
ll. 194, Tijuca. Uyginu

^S^^STà nf____5£*_.^^rà_?//&
yE.ND-3-SÈ umn vitrina liana-,'v na rua Haddock W.o 460
—— (jo 

*2.'i^?S

yi-à-VDE-SE umu carroça deãgu-' Uia do lm.3 cúbico e dous bur-ros povoa, promptos ã SaSilhãrob quaes poderflo vonuer-so sepa-"rado; vende-so tambem uiu b,,,-?,,
XXVX\ ma.r,"""''''l Nicthe òy•Neves, a Avenida Paiva 105. Olá-
^'a-' (R 26825
yENDE-SE uma carroça i_{{bom estado com dous anl-

Itauna 231; trotar na mesma, ruan. 178 madelrclro. praça Ons.
I °e Junho. (!¦'. 23.104
I 

*yEa\DE-SE 
um banco de cirTI » plntcl-o em porfolto estado;A rim Bento Lisboa 132, (p, 23103-yENDE-SE um fogão A gar üu

vldldu em trea; ver e tratar
A rua do .'a., lete 84. (F. 23.11.1•yE,\Dl"M-SE 

60 metros tielÚ* duplo, n. 8, cm chumbo; preço4$(iou o metro; A rua Condo de Leo-
poldlna n__ 21^ (qj 16.291
TXENDU

V drlns
nas obra„ da rua Bento Lisboa"!,

(E, 21950
a lenha,
próprio

SE um saldo de ssqua-
para desoecupar logar.

\7-ENDE-SE um fogão' em perfeito estado,
para tamllla; A rua Visconde* dãBantavlBabel 31-A-. (B. 26.7st¦yENDE-SE um bom facílo, tiidõr forro. 110 de boca; A rua Ge.

ATOVB1S USADOS ? -****-*• comprar barato,
completas para sala d,
lindos toilettes e Kuarda-casaoafi,
sunrda*vestldoa, guarda-comlina,
camas, mesas, cadeiras, oolcliilei.o maohlaas de costura; ii rua V!«i-
condo de Sapucahy 101, tel. Nor-'¦' 4S49. (F. 21.IÍ01

Moléstias dos olhos, nariz
e ouvidos — Dr. Neves da

andn.r.
(R.

A

yENDE-SE um
* mídas em 1 íko

DENTISTAS

•J-)H.
aj tri

TTENDE-SE um deposlti de cl-
garros com boo. troguezla; ver

n. tratar ft rua Senador Euzebio
n. 414. (Cl 15.406

COMPRAS DIVBKSAS

pOMPRA-SE uin bom fogAo
apequeno, para lenha, usado, em
•om tfitado, offertas para o es-
iriptorio desto jornal, pi r carta;
nlclacs CA. _t_F._22.839
!*-ÒMPl!A«iI-!-É roupas usadas do
^ homem e eenhora; pa^a-se
tem; attende-se pelo teleplione
Central "344. (E 19671

pOMPHAM-SE roupas usadas de
V1 homem o senhora, prataria e
¦tudo em geral fjue rtpreaente va-
lor; paga-se mais 20 "l0 íiue outros;
A rua Senador Dantaa n, 75. loja.

(E. 19.071

SILVINO MATTOS — Ex-
racçüua, absolutamente aem

dõr, a 6$; dentaduras u 5$ oada
donte; concertos om dentaduras

a 10?; obturaq5es a 5$; trabalhos
garUntldos o paiíamentos a pres-
taçOos; A ruu Seto de Setembro
n. 231. próximo a nraça Tlraden-
tca; das 7 da manha ds 6 da
tarde, telephone 1.556, Central.

(A. 28,966
TYÍt. SILVINO MATTOS, laurea--•--•tio eepeclalisia em dentadu-
ras c brldge-worlts por procussos
ino.iernos e hygieiiicos; rua 7, 231,

(A. 28.966-
T)íl. 8II.VINO MATTOS refor-AJ mu e confeoclona, em 24 ho-
raa, com perfelç.5.0 e a pregos
razoáveis, dentaduras de vulcante
ou ouro; assim como ua concer-

j ta em horas, por mais quebra-
; daa ou defeituoanfl que estejam,
; ficando como novas; faz extra-
! cçí-oa dentárias absolutament
. nem

. .8.7.-1
D1ANO. Visitem ou peçam pre-«os o catálogos ,i tt. Ferreiro(fe C. rua S. Franolsoo Xavlei 388teleplione Villa 3.968 abrlcanies o'tnpnriudores; a a-u*. oue mula Pia-noa v.-nde, (C. 68.2110"yE.\DE-SE um clarinete sib,

bom, por 40Í000; um bandolimnovo com madreperola por 80t(l(i0;ver A rua Paula Brito 107. casa 10.Andarahy. (p a2929"yENDE-SE 
iim"plano francez.

quasi novo, com urgência: Arun do Senado 173. sobrado.
(B 26881

Rocha membro da Acade-

pOMPKAM-SE moveis, pfanos,6 tudo que Kuarneoe Um.i casntel. Norte 1.128: A rua SenadorEuzelilo n. 80. ÍC 50 177
pOMPRAM-SE move!^ loucas, planos e

yENDE-SE um hom plano, em" perfeito estudo, por 900$; ii.rua Augusta 28, Estaçfio doMeyer. íF-_J:s_ü-'
T7-ÊNDH-SE um esplen«íi.Io planortitter, dos grandes, oom tresnednes; es(,. novo. cordas criv.u-das cOpo de metal, ete., .«te. emconta; A r, do Rezende 49.

(A. 28.938

MACHINAS DIVERSAS

Caixas Registradoras —
''nmprnr. vender, concertou e nl-Itelagens. Fareis vordadelra

dOr, bem como obturaeOeal gnhticÂ8 Át0ll\*nLCASA MAS
Platina, éte, ' 

sf ^"^,'eph. ^"'rM. Ri?. 
*°

pOMGHAM-SE-* de homem
roupas usadas
tudo que re-

preaenre valor: nüo ae faz quês-
tilo do preco; attende-so chama-
doa pelo telephono Norte fi.370,
r. .los.fr Maurício 43, IB. 25157

eOMPRAU-SE 
o vendem-tie rou-'pns, cortinas, cortinados, mo-

veia, cryataee, porcellanafi, ob-
jectos antigos • modernos o tudo
que represente valor; attende-ae
peln teleplione Central 2637. rua
¦losi. «Maurício 16. (B 25506
pOMPRA-SE um lerno de couro.^-X f». uma escrivaninha com ca-

• m perfeito eatado.
4 run Theophllo Ot-
«uiaiir. (F. 22636

IA rua Sete do Setembro 231, dns
7 horas da manhfi. íis i da tarde,

| iodos os dias; phone 1.555, Cen-
Irai. (O. 28966

ORDiWSts

TI.TACHINAStrl nf
(B 2,1131

de Êsrnrõviín -
fflelna i-loelt Ias melhore-.ma on In na conheciiiaa. fitas, pa*pel carbono, necafl. tvnoa e oe-re.-.nrlo«« ; ,1 rua da Alfande-H137 telpn'ione Norte 3150 V.MflignlhBes, (\ 23583

mia de Medicina do
Rio de Janeiro, medico de
diversos hospitaes desta ci-
dade. — AVENTDA RIO
BRANCO, 90, todos os dias
das_12 &b«4. s ;(Q. is.267
..„„... ......,.„_..„..,.,..-.„.....—....

|Megrifa

eis, tapetes,
tudo queeniamece uma oasa do tamlll.i

n..ga-so o melhor preço e arten-de-^e a chamado^ com urprencia
T(-lf.phnpr> Xorte 3200; (V 120SR

"yENEEll-SE uma Bala do jan- , A. feita' tar de peroba com 10 peças o I lia a 80$ _ .um dormitório de peroba para ca- i semana; A rua de S. Pedro 299.sul. com sela peças; A rua Vis- | sobrado. (B 26 70 4C^-X^Xtn"a '•"• 
,.-?¦"—3"3J pÊNSÃO dA-se para-foTS-Ti

y_r«i\DE-hE a rua Major Mas- . a moza, a rapazes do commer-carenli.-i.i n. 60. Todos os San- cio; k rua Frei Caneca 60.

noral Câmara 261, tal.
te.

6.899, Nor-
.O. 15.263"yENDE-SE 1 hydromotro Era-Y g6l 10 m. aterldo; ft r, General

Çamara-261, jeU Nsrte 6.899•y-ENDE-SF iimii «Iivlsil., ,\Xõci' roba, nova. com seto metron
por doUfl e dez, própria para en-,-rlptorio; A rua ala Alfândega
n. 383. (E. 21.8ÍS

AN1TONCIOS DIVERSOS

tos, uma sala de Jantar «,
move'

outros
(F 23281

(O 15182
-yENDE-SE 

um bello ctagere,v com pedra rosa portugueza, em
perfeito estado, por 120?; A rua
Senador Pompeu n. 24, sobrado.

 (E. 22.054"VT-ENDü-sSE 
um dormitório com." 

quatro peças por 400$; uma .
sala do Jantar 16 peças por 850$;
um toilette de peroba clara 150$, -ITENDE-SE uuma cama de vinhatico para casa! V „.-,„ _„„ r.
50?; A rua da Lapa 19, (E21005 '

pENSAO RIO PRETO — Cozinha
a do 1» ordem — Acceltam-se
penslonistae fi. ineea e fornece-Ho
a domicilio; A r. Lulz do Camfles
34, sob. Tel. Norto 5.260.
_-___ (E. 22.151
PENSÃO a 65$ ft rua 'rheophllõ
a Ottonl 117, avulsoo 1S300: for-
neçe-se A domicilio. E. 22.186

¦yENDE-SE 
uma mo* lai.ue. paru .oltelro.

lobilin em
. cama oom

enxergilo do molas; vendo-se tntn-
bom a cama bò; & rua Santa Ale-
xandrlllll 130. (E. 21968

i ne Beira-Mar 447.

ma pequena pen-
ronjeirns; telepho-

(O 14997

pOM.pRA.M-SE e vendem-six J ve.g o T-innoa usadoa,
a o m n.

., ca saa
moblliadas e moveis avulsos, pa-
í,ra-ao bem; áttendârse a chamaffoa
pelo tel. Nono 6305; ft ruu vis-enntle de Ttaunn 161. ío. io.nsri

y-ENDE-SE um rico dormitóriov pura casal, sem uso; A rua Ma-
rix e Barros 523,

(O 61058

POMPRAM-SE inoveis" usa-
dos, cofres de ferro e obje-

ctos de arte, qualquer quan-
tidade, negocio logo decidi-

'do, seja qual for o valor; ã
r. Visconde de Itauna 179,
telephone Norte 5767.

EXEOUTAJil-SE QUAL.
QUHR TRABALHO EM 48

HORAS

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

delra. tudo
Informai*-"»*}-;

. tonl n. 81 1'

KM nvMuu..aas.,

DENTISTA 
—

—Tratnnento
CURSOS. COUiEOlOS, PRO-
FESSOREB, ETC. |

AUL.VS 
de bordados ft machlna.

duaa Medes por aemana õ$f!U-*
Tnonaaes; * rua General Pedro 112.

(E, 31.368
ípORDADÒS. enslna-8, a bordar ,*-* A mfio e A machlna e acceltam-se bordado»; A rua Viuva Garcia :
n. 21. liamos.  (E. 21.541!

Dr. Aldo Cunha
rápido, saran*tido o comuletamento sem dOr,

or>r precoe, tihkII.-oh. Paz pela te-
ohnioa nn rte-ameri ca na, chapaB
brlges v.or!t « os demais
trabalhos, iablneta eom Installa-
Çilo electrica moderna; a r. Maré-
hal Floriano 65. (B 25.686

1-T AI-III.NAS «le ro.lnrii Slnuror,
rm pnRnmcntn 'inrooo mi-n-mm>n, trO(*ftm*l« iisniln« por no-

vn», «-nnci-rtiim-Ni*. m,-iniln-»r me-
rnnlen n «lnmlrllln: ilft-«e lihstl-
«lor, phiipn e livro «Ie l.nrilnr.
Vendem-ar tinndnM *• novnit n 408mu., sn». inu». •joi)*, ano»; :inos .-•MtO». a dinheiro, pomprhm-ne ma-
a-lllt.n» ale I.i.l,,,,,, .-«-,, (ri, 1 ; olm-niiiiliiN A Ootrlm aS! C. ú nm dnCmiKtltnlçn.i BS, teleph. Cenlrnl

iiiiddiia.il l.ol.o hu, teleph.
oom direito n r.l) II-

(A 24.913

Trata-
mente
peloDr. Neves da Rocha, com

êxito seguro dos zumbidos
nos ouvidos, pela massagem
vibratória e pelas correntes
de alta freqüência. Os zum-
bidos diminuem logo nas
primeiras applicações e aca.
bain desapparecendo comple.
tamente. Consultas das 12
ás 17 horas- Avenida Rio
Branco n. 90, todos os dias.

(G. 15.26

IF>'RA 

OS CABEL- S
LOS B A BARBA |

"yENDE-SE
* tar, clara

prolongamento.
(E. 21969

uma sala de Jan-
com 1(5 pecas. e«-

iylo moderno por 2:0O0J: ft r. dos
Inválidos 34. (E. 22.166¦yENDEM-SE : uma coma de* ferro branca, com coichTto, pa-ra solteiro; um armário pp-
quònòí bronco, urna mpaa com s;ii-
veta, branca; um soolifi. e dous
pouys tudo -quasi novo; portireço de ocoíisISo: fallar comMartim. Tel. Central 4.220.

(O. 15.385
IJQP  Desnppnroce com Li-

nimentn Marinho:

~V/"ENDK-.S1_: uina pensi\o num* doa melhores balrr.a deata cl-
dade. InformaQõeo '— Telephone
Sul 2777.  (A. 28601

RIFAS

U8 aiiuuucioB poquonub mtoroiv.
iam uenipra uma massa contuaa-
cavei tto tuitoroB l^uem tem no-
gocios uo cotio cila dovo lot-o»
üib attenção,
A Í.UUA-.Ü,

***-tüÜtt nuo, peçam em
parte o inalo puro du««i.a-.i-í. -Vridaiuz-a; fabrica a r. dua

Aildliuliia 23. (O 41010
\ NTJdS do oon tratar construc-

Çôea do predloa, reconetruc-
ções, i-uíormua, etc, saibam oanossus orçuiiioruos. 1'omus possouihabilitado para un sorviçu lapidoe iiussus preços nau tuinom oon-currollom; sylvio do tiarrus tk C,ru«i du Kusarlo 171. tE. 2v.65s

A LUOAM-tíE ternos sinult, casacii.A-A- o frulc, a preços monos 20 "l";
75, loja, Cauii,

(E. 22.2U9

Á CçãO entro amigos,¦^Vchapéà de aenhora, o
do um

oom uma
pluma branca, fica transferida do
1° de Julho, para o dia 29 do
corrente. (B. 20.804

A CCAO entro amlffoe ¦
^"i-ro que ftoo transferi

ft rua* -imrt

OURO, PRATA E JÓIAS

(C 61058
pOMPRAM-SEV cortinas, tapi

moveis, roupae,
petea e louças; at-

tende chamado tel. Central 5.831,
(O. 11. OOS

pOMPUA-SE\p t *rmum-«e

MODAS

424
Vllln 1)8111,
çflea de bnnlniin

A ULAS de corte — Acceltam-i¦'A senhora, , senhorltas; iniba-
lhoa domésticos; confecclonam-aeohupftos por preços baratlsslmos;«1 ru a S. Januarl o 32. (!«'. 2 2.10 il
A.lOL'lt em quauqucr mnohlnõ,*¦ xo pli.sfiê. ensina-eo em 30 mte.,bornadoa a bico do nena. alto r<?-levo. pintura lavavèl e Judaica,ft. run Estudo de Sil 26, tel. Vlllnn. SS3. (G. 15.409

mo"ela usuüoa, re-
colchões concortani

fie movei;-, a domicilio ou na ot-
flein-a * vende-BO paina de toda**
aa qualidadeo, chamadoa tele*
pli-ina Villa 6089. A rua de Catum
byJU (G 1222Õ
pASA S. THIAGO — Compra-se
V^ e víndem-fle movela e tudo qU^
representa valor- tel. Norto 644i-,
rua Camerlno 108. (A, 28.137

pOM/PHA-SE ouro, plailna. pra-*-J ta, etc; poBa-sn multo bem;
A rua SanfAnna 61, loja 6.

(V. 23.237

Decla-¦Ida a rifa
de um relógio com corrente a
extrahlr-se em 28 d-i corrente,
uara o dia 15 de .Tulho oroxlmo—Nilton Vlanna. (B. 26.82S

VENE AS DIVERSAS

nOflIB lnglez «Mllnels. formaito
médio a prova do fogo. Ven-

de-so íi rua Frei Caneca 8 loja.
(E. 21884

Senador Dantu
Uollaa.
| 

-O.U1CHÃO — Empl8uI.-TY.l_i-^* rua. darthroa. ec_on.aa. aar-«as. eapinhaa e brutuejaa aarnmcom um vidro de DEKAUCÚIÍA(nao 6 pomada). Deposito; i muS. Pedro 150 e em todas us dr:>-
Biu-ias o pliarinaoias. Vidro
-Ü^OO- (E, 21801
/ 'AVALHEIUü de destaque s>-*^J ciai quer amparxir uma moça.educada, ,;om a condlcção de eerbrasileira; cartas n caixa H. «M. L>.

pOKHE— Vende-ae uiu para des-^-r oecupar logar;& run Thoophllo
Ottnql 171. (B, 20584

P-.RTEIRAS
T). ELVIRA DI CAPUA — Par-AJ telra diplomada; faz partos eoutros trabalhos de aua profisj«5o attende das 18 fts 16 horas; ArUa liuenoa Aírea 2-1G 80brado

(E. 22126

am

"Yn-KJOCIA-S-K « Importante
obra, encyclopedlca e dlccio-

nario Internacional, JA ptm-a, pelametade do seu editor; trata-se no
largo da Carioca 8, sola 20, 2" an-dar, das 4 fts 5 horas. (H. 26.057

.TENDEM-SE fogíies refornuT
dos para pensfto e famílias

a lenha e a gaz. concertam-so e
compram-se usados. Vendem-se
caixa para água. Preços de oo-caslfto. Attende-se a pedidos doInterior; íl rua Voluntários daPairla 34; telephone 88. Sft & Ir-mitos. (B. 252.13
A/ENDlí-SB grando quantidadede parafuaoa de roaca sober-
boa e com porcas; á, rua [_-argàn. 178. (B. 26231

pABELLElRElHA tinge cabeliou*— a 10?. Inoffenslvamento, semmanchar a pelle; nfto Impede dolavar u cabeça; ft rua VLsoonde deItauna 121,_sobrado! (E. 22.Oni'( -Á-Bril.LElit E1HA—OlmeT" M ei -'-' cedes — Penteadoa em todo.os inodoloü, copeeinlidade purunoivas; faz postiços e eabelUi-ras o.mpra cabellos cahldoa; Arua Buenos Aires 230, sobrud".
tel. Norig 5.755. i__j._lo_.160

ta-I^.NCAliuEGA-SE lustruçOea.aa peçarlu-s resiauraçôes de mo-
Norto 3562. com Ma-

(B. 26.19!
veis, tel.
rlnno.

= | pOMPl,
0 ! \f escur

DINHEIRO

Cr-ONCURSOS —Preparam-so cai,
Constant, A rua Buenos Aires 160.

(O. 15.OS 5
flHAI'E'03 — Com presteza o

perfeição, reformam-se o fa-
nem-se chapôos de senhora, por

jíreçoa bnratlssimos; na Ch«apclel-
r:i Marklln, A rua da Alfândega•n 2 11 ib .1224
Curso Rio Branco ~ tíusino

de daety-
log.-npliin. rápido e perfeitanton-
te curso primário, escrlpturaçfio
mercantil, portuguez, eto. a nm-¦boa oa sexos; rabalhos manuac*..
bordados, flores, pintura, coatu-
ras. desenho etc. Aulas de 10 As
£1 horas. Copias a machlna; A T*|INRBII]
run do Rozarlo 1311 1" andnr. Pro. AJ Hn 100*

ULNE-tllRt. — ab uiolüureB ot*
tortas ou procuras Apparocan.
'irmpro nesta Bbccçao.
A DMlTTli-SÉ uni soclo com pe-¦"•queno capital, para umu ul-

falataria, no centro; trata-se Arua Buenos Aires 349, alfaiataria.
(O. 15.221

Bordados
a machina

EM TODOS OS PONTOS

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

aaaa

aii($ U

IJINHEllíO. empresta-se A «Vve-AJniln l'«issoa 32 sobrado, desde1 OMgDOO «1 dez contos. (F. 21824
ruNHEIRO a juros do 9 a 12 «l»*-' ao anno. aob hypothecas de
prédios e desoontos de promlsso-rias de commericantos; empresti-
mos sob alugueis de oredlos. «au.
cíio de títulos, etc.» com J.£_*e_o
A rua da Quitanda 72. sobrado

POJIPUA-SE^ com diversas v.
uma resistência

_ . ._..iu. a. putamotor de 5 H. p., da correnlecontinua; offertas 4 gerencia¦<**sto iornal. h* soilii
COMPRAM-SE s vendem-sõ~^

«Machinas dc costura, roupasUe homem, armas, ferramentas.talheres; A rua Fre! Caneca 167.attende ohamados, teleph. Cen-
í™. 1138- (A. 36.606

36 !» andnr _feasores de ambos os sexos. Dire
«.•tora Mme. Soares. As aulas co-«rnoçarAo no dia 1 de Julho proxl-mo, matrículas flesde j,t. Pr<-.-osrasoayei». fÃ. 28918

-fTlUAKDÃ LIVROS tachygra- i
phos e dactylographos diplo- ',

Tnam-ao rapidamente no Curso'
Benlamln Constant ft rua BuenosAlrce 160 C012967

.a""2°7-.98i , Caixas Registradoras —
ÊIRO — Empresta-se des- 1 -V|as vendas os menores preços,-" at* 4:000»; sob promis- ?.?_.. compras as melhores offer-tas. concertos s nlckelogens osmais garantidos. Av. Gomes Erel-re. 19 A, Tel. Ç. l.Q«2. (A. 24.493

f.orl-4-i, moveis etc, etc, rt. rua dos
inválidos 12. loja. (A. 28.831

1 ¦«—a——¦_——
DINHEIRO PENHORES
Sobre

JÓIAS
Sobro

MERCADORIAS
Alrt

^SCRIPTURAÇÍO mercantil e
hanearla. calculo o línguas, en-

finam-se no Curso Mario Lemos.A rua 7 dc Setembro n. 17". «aob..
J-entral 2.453. (F. 23.021

VANTAJOSAS CONDIÇÕES
CASA ARTHUR ALVIM

Th. Ribeiro & C. suecessores
RUA LUIZ DE CAMOES 40

MACHINA — Vende-se umaA'A binKer nova, eom cinoo ga-vetas; A Avenlda Mem de SA 313.2 andar. (G. ti ,HS

íK^aoiiMA-ais a cortar e provar
., **-a etn seus próprios vestidos; A
:*Ua Th»ophllo ort«.ril 24 2* andar.

ÍE. 22120

1 DINHEIRO, empresta-se peque--•-'nas quantias, sob nota pro-misflorla; trata-se A Avenida Mem
de SA 170, das Mi I! s das 13
4a 16 hora»» (E. 21.061

V-IACIIINAS slnger; mando a-"-*«iuem precisar, a prestações;l'}tormac.r,eK _ rua da Estrelia 59,
IÜ2_ÍLn-in___!-__-^ fB. 36.820¦VrACilIísa-AS: 

serra d« flu. tupíã"a**- Carpinteiro Universal, «serracircular, machlna de apparelhar.serra circular com mesa de cor-rer; A ma 13 de Maio 7. (B 26688" TJ EMI N-BTON» mod. 10. 35Õ|7-s-Visoj; "Continental", 600} .de proteger cheques, 2001; vends-
sc na rua da Alfândega 50, 2».

BB J^SslA^fíI
EM TODAS AS CORES

PARA .FRANJAS

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

A 
JOUR om qualquer machlna.en-
slna-se em 30 minutos bordados

A pouna.alto rclevo.pintura Judaicaiavavel . photo-mlnlaturu: A rua
Machado Coelho 170, chamados
pelo tel. Villa 2409. (O. 15314
OORDADEIRA A machlna, pre-«-'clsa-se; A Avenida Mem do Sft20 (Cnsa Irene). (G. 15372
ÜORDADOS A machlna em bran-¦*-* co o seda; fazem-so tambem
s_iwt!nhos de criança; A rua Vis-
conde do Rio Branco 3, sob., salan. 5. (E. .2.133

UAM-üIS movela claros o
ros e tudo que Kuarncçauma casa; A rua da Lapa llí,

phono Cei'trai 1457. (E. 21.964

MOVEIS a preços de reclames— CASA DO SILVA — Camas
<le madeira, para casal, a 30$. 40$
4"i} « 55$; para solteiro, de 25$ a
45S; toilettes-commodas, de Cú$ a
1G(>$; mesas do cabeceira, de Iii?
a 25$; ^uardas-vestidos. dc 'XI a
150$; guardas-casacas, com *>ape-
lho. de 120$ a 200$; mesas .«las-
t!f"*% de tres taboas, de ATi% a 80$;
guarda a- pra los de canella e pe-
roba. do !'10$ a 180$: guardas-co-
uitiias, <le 40$ a 55$; cadeiras parasola de Jantar; meias com modas,
do 45$ a S0$; euiirdasioucas, de
40$ a "0$; etapírea. espelho, de
6(1$ a 80$: mobílias para aala de
vislins. de 120$ a 200$: cadeiras
da 6$ a 10$: mesas de péa tornea-
doa e lisos: camas para crianças;
COjchfles 'le crina e capim, parncamas de solteiros; almofadas de
patim e àlfeodao e mulrog outros
nrtlf*"r»s. que vendemos por prnçoa
sem competência; á rua Viscondo
d» Itauna n. 179. telephone 5 767.
Norte. (E. 21.831

L1A.LTA de mensuuayOo reappa-¦*¦ reco tomando capaulaa Se-vonkraut; ft rua dos Ourives 30.Drogaria Haptlsia. (D. 4443

"HP,,M*T,'"IWn — Fnuuione'.nLuilminamy 
0OB| Llnimen-

to Marinho e u dOr cessa — Kua
Sete de Setem-iro 186. (t: i.iiiihi.

CC 61058
IVl.ME. Palmyra Tavelra Morga-l'A do; A rua Buen¦>. Aires 192.
teleplione Norte 802. (GJ4804
UME. Qulu professora em par-^-*-to« ex-Interna da Maternidade
de Barcelona, revalidada no Ulo;
partoa e outros trabalhoa: o exo,-
me da gravidez um mez antes ga-
rante \> parto; â. Avenida 1M..111 dc
Sft 95; telephone Contuil 2690.

(A. 28701

IUNIOA TIVTURA ¦">£¦ {
aBSQEUTA a«i{Af(Dft

I^NTitECal-SE uma criança duaa 3 annos, a casul sem fllhor.
para criar como filho; deixo cur-ta no eseriptorio desto Jornal,para D. s\ ((p, 22 99!
JTOJE, vendom-so ternos de ca-a-a Bimlra fina, de paietot saco.,frak. sinuk, casaca e sobretudo),
de 850$. por 20$. 40$. 45$. 66$. Cssfa 150$, « paietot, dosde 15$; r. Se-nador Dantas 75, loja. Casa Rollar,.

(E. 22.207
A* ME. Tugild participa a sua.amigas que regressou da Eu.ropn; conilnua a morar fi rua SftoLulz Gonzaga 140. sobrado.

(B 255S2
M- MUSET, espirita. consulta

sobre o «ino a pessoa deseJ.'sober. para conseguir felicidade;sfl attende sonhoras, 3$; A ruaVisconde de Itauna 525. (E. 22031
e vidente,

om olt •«
de Maro

(Q. 15.13!

TV.rME, /.Inli.i esplrlt•""-oxeçuta irabalhoi
dias; A rua
n. 11)1. .1" andor.

os
Primeiro

Mme. Palmyra x Ue". Av-
J Gon.es b reire

127, sobrado, tel. Central
(F

4.777.
19.508

PARTBIRA, Mme. Murlu Juse-
** pha, diplomada pela F, de
Medicina do Hio de Janeiro, com
20 annoa de prnttca, faz todod ou
trabalhoa de sua proflss&o: á
Avenida Gomes Freire' 77, teleph.
Contrai. 3042. (E. 20.125

(C_fl _10_5_S"VrENDE-SE 
ou arrenda-ao uin

moinho movid'o a anua, com15 uu 20 cavallos de força • Deu-
tneto Federal; oara iralur i ua
Sn nio Clirini,, 167 ,»,,li i n. '-'. 181

. ENI) EM-SE tugúos usados,
para notei, penaão e familia

o grande quantidade de panellus:ft rua Larga 178. IB. 20232
NMNTAS para ypographlã. pre

tas e de cOres. A venda na
Casa Jaeob ICosInakl, na Avenida
Passos n. .0. (E. 20.564

( \rir-RAltIOS, alei-la! Reclnme d.iv/ Casa Rollas: 25.000 uniformes
do iodos os números, bom tecido,
calca e paietot. 2O$r,O0: fabrlcaçüo
iillemft: IlijuldáçSo, r. Senador Dan-las 75, loja; vendas a varejo e ntn-cado. (E, 22.208

¦—s————_¦____¦¦_

OELI.OS usados compram-se ven.
,.,,,„.,.,,,, ,, Oem-se a trocam-se a rua Bue.I.IAR-1LIRA e enfermeira diplo- nos Ayres 30 j. Costa & Filhos.a mada. Mme. Elvlrá. 20 nnnos de a casn mais amiga do Brasil pro.pratica, fa* todoa os trabalhos de

sua proflssAo; attende de 1 as 4,
rua dos Andradas 149, phone Nor-
te 5.920. (G. 16.307

<;os correntes grátis.
(D. 4539

pOIlTE. cost.ra e chapíos. en-*-' sína-se por methodo pratico,em tres mezes. sendo o ultimo
gratuito; A r. S. Jufrê 93, 2» an-
dar. (d. ;5.259

iiiíirii
E PARA BORDAR VARIE-

DADES DE CORES

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

¦¦wn—g ¦"» ¦ —w—n—«———

Botões de
pha._tasia

ULTIMA NOVIDADE

CASA DE BORDADOS

RUA DO THEATRO 21

"yENDEM-SE 
quaesquer quallda-de dc latas de gazolina vaziasa 600 rOla cada uma. posta na es-tnçilo de S. DIogo ou Marítima;ver o tratar A rua Fonseca Tel-les n. 16. S. Chrlstovfto. (E 21538

\AENDE-Slt um 
"carinho 

de ma-» delra e molas do açi; ft rüii Ca-merlnp 132.  (.}, unioi

USA"A B PfPEPB -j
ff/na DURANTE 25
ANNOS

-mmmmsiti-n ¦¦.—.¦iii__i..u-^
(C 6105:.

PARTICIPAMOS aos nossos ire-*¦ guez... que u pensfto Chin«'zuda rua Dr. Carmo Notto 199. na-,-sou a ser de outro dono. João1-ranclsco Calço. Se houver algu-ma cousa atrazuda os senhore*.façam o favor de se apresentarem
ft rua Dr. Carmo Netto 199. du-ranto esta semana: senfio nAo ten'..
mnis dlradlo. (A. 28060

C<ORTE e costura parisiense e' armados em manequim, en-sina-se e sa confecciona toda a
costura em geral, desde a mais
simples ao mais rico modelo devestidos para passeio. theatro,
baile, casamento, baptlsado. luto» costumes talleur, bordados,nhapéos eie. Mme. Borges, pro-fessora de modas; ft rua Uru-
guaysna 22! 1» andar, telephono4184 Norte. (Q, 15047

pOMPRA-SE todo o movei como^— oamas do íerro paulistas emadeira, sela qual fOr o estado etudo que guarnece uma casa; Ar. do Lavradlo 75. Tcl C. 4.660.
 (E. 22.140

UTOVEIS — Compram-se avul-
joa e casas mohlllodus. tape-t»s. louças crytaes e tudo queguarnece uma oasu de famllla olcommerolal: recados a Pinto, teIpnhorip Norte K23. ífj irm*

I^AZ-SE ajour e plcot, oom per-
v_.„/_.eí*_Í_.* rnl S- F«nol»coXavier 199, (B. 26.812

TirOVEIS — Planos, eto. ete..«• quem melhor paga e liquidaimmcdlntamente é o Fernandestelephonar mu-» 4523 ceniral.
(E. 21872

PAPEIS DE 0ASAMENTO8

Civil 26*.
o II gl o SO

«0», mes-
;._ m o s o m

..rtldoes a em 24 horaall Na fór-
ma da lei: attsndei_.se a chama-
aos a aualquer hora. E' ests a
unlca aue trata pelo ureco gueannuncla s nâo cabra adlantad.,:
mm Bruno Scheaue «1 rua Vlacon"
de do Rio Branco 32. sobrado todo,
os dias: tel. Central 45*., aat a ás19 horas. — AVISO: Sâo só ?5*.nâo
tendo nada qus cin-it na Pretória
O noivo papa quando casa.

(A. 28.779

yENDEM-SE materlaes usados
em perfeito estado, próprioP«ra um harracfao, para ver etratar; A rua Leopoldo 177, An-darahy. (B. 26.621

yENDE-SE uma boa copa demármore escuro, para boto-
quim e uma armação, para vPre tratar A rua MauA 60, Meyer.

(G. 15.028

JJltECISA-SE avisar ao publico*¦ que recuse sempre choco-lates do baixo preço, qus preju.dlcam a saudo; exija sempre c-fnmndo o superior * Andaluza".
(C 41038

Carteiras de identidades
Marrlcula da Capitania do I')i--to, registro de nascimento, cei -

tld&o de edade, passaportes co.
-.amt-*n'os. preços moaiois; tra-
tu-se A rua dos Iuvalldoa 70. nfto
se engonem é n n- 70, barbearUi.
Sr. Pope, entre a Policia Cen.
trai e a Egreja de Santo Ant «nio.

fE 22.18Í

[iolíi. Collares
riues e Wm

ULTIMA NOVIDADE

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

Pont ajour, plisés
e acG.rdí jb

CASA DE BORDADOS
RUA DO THEATRO 21

(C 11810
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Grande Liquidação
de «I .ias, Relógios, Metaes,

Prataria e Br0n7.es,
DURANTE 20 DIAS

-Ur*L»íá_:i_fc»y£Hiti, -_>
(O 01338

ãm Vi' ' On»ymmmmumat^ mma gg
JORNAL DO BRASIL — TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1922

¦0£_aoi__^__ -"--E-U

¦ 
^^Pri^i^m^: '¦fwi 11 '»•'. ^^"-fím-^---'

laerid de ferro c bre e aitiqts psra lavoura
«¦r__*y_H_aia_kl_a_r__*'í--** ¦*.. -• TWan:-.-^ --*.• b—mu-. . -,-...~- ...¦ ...«—  '* ¦

BOTEQUIM

Bt-SSnJ-lii. . -. -.v-safi __¦_-__—:—-'__-__

1>I£I'JCISA-*8B 
trea ou quatrocarrinhos do ferro do muo.

usados oom uma corda; (icceltu-
ao proposta para a rua doa-In-
valldoa 88. Guio o Sanaonl.

(U. 26.011
Impotência, to,"° •faveatoi. «ua

doa Andradas 43, 4;.
e 47. (C 8120S

PMPREOADO para limpaza
com pratica precisa-se de

um Rio-Hotel.
 (B 2GC4K

pESSOA que tem¦L donola uma boa sala de fronti
sua resl-

bam mobiliada para
race ft quem precisar:"rlptorlo ilosto tornai

nluK.ir otfc-
carta no c-..*

n A. M.
(d. 1B81'i

rpiSUNOS a preaiiiplos dl 15100(1rpE
-¦- a

« oeononilco*ri; na Alra.tttarta Vel-
ga, a praça Tlradontos 88, hoü.

(a. "s.9;nn
QUEREI3 SER FELIZES 1

Compra« vosí.03 moveis nn

Casa Verde
Capaa para mobílias a S53.

Stores banindo.; a 254000.
Rua St-NADOR EUZEBIO 88

Telephono Norto 1079
_,  (C. 61.335——————______—a___r_s_rai«_B__s_.

'IIERNOS cm praaiac«5es e a dl-nhelro; fl rua da Alfândega213. sobrado; tel. 6: OS. Norte
(F. 23.050-piAlA-;..:. da raspagena de as-eoaihos. oncoramentOs, servi-"s do oalafnte. máxima perfélofio

\ui'S 85. i- andar, teleph. Noru-,

OCCÜLTISMO ~ «Jomi.ra.nso
e ven.ieni-ae IIvros sobre todos oa ramos tleSta

aolencla. Homettem-se eiitaiogna.Casa Guitomberg (A. S. Torres);fi rua Senador Euzoblo s:i.
líi'. 221117

Ondulações e penteadosMllo. GorrofÉ offereeo os seussorvi.oa em Ondulaçflo Murou! eiiualquar penteado; rua liará.i do
Me 8fl ir Ita 571 ou nelo teietihono«.Illa 2641: vae a domicilio.

1411)7

pRBÕISÁ-SE de costureiras
habilitadas; Avenida Rio

Branco, 181, 2" andar.
(____ 6331»

pREOISA-SE de uma boa
criada para cozinhar e

mais serviços leves de um
casal; na praça Tiradentes
n. 74. (G. 15.3211

Chapas íçalvanisadas, corruí.adas, lisas, calha e pretas
Latão e Cobre, em chapas, tubos, verpralhão e fio, zinco, canos de ferro .calva-nisado, chumbo, cimento e arame far pado.

Ferraprens-em íreral, tintas, mate rial sanitário e completo sortimento demetaes para ap.ua, stock permanente de enxadas Ç 40 Jacaré, e artigos de fer-
ro para construcções, encontram-se na

CASA M DERNÁ
*

ÜNÍCA NO GÊNERO

CHAPELEIR0
Preclan-su que saiba trabalharem feltro e palha; paga-ao bem.no Instanliiiii-o. rua da Quitandan. OU, das 10 às 12 horas. Infor-""•""¦ (A 28.378

1

DE HENTIRAD C
ÍL

r.Hhn-1 corrida.. Passaportes. '
.Mlliirn Imii. .«,. OertldOés de edil-ni- llCBlstriia nlrnxiiiliis de uilKCl-nieiiloa, .liiilllicnç.-i.-,,, Tutelii*, On-hiiiii« iitoa. Cancelliimentoa de „„,„dc prlsflo. ProcnrrisOcs. IlcBall-Hiicilea de iliii-ini,,.„(„„ j„„.„*„.,„eonsiilndiis, InlieliíieK cio. i„i„.!iiiui.-i.c. i.i-,ii,,ii..,m gòhro nrec.is dcpassOBens, <-„,„ „ Sr ,vi.B„(..rEsorlplorloj >.»im.i.

MECÂNICO TORNEIRO
Construectio de innchlnas, pro-J°,.f0,3 o montagem ou chefe dóofficlna. procura emprego. Cnrlnano eserlplorio deste Jornal a ,1.11

(P 23.

-ili ; ""(-V 
àr.»7ü _,•;•'•qiíIa: r"" "".A1"""^?

mi)
- NADA E6UALÜ

usando fricções de Cnl.<> n. 12. -itrlKi pbeilo-em todaa as drogarias;

Para, .-iSM-tlniiilu,
inclina lioJma. 1¦"eniil A CAI_..11'.".."|.N._ vende-soPharmacias e perfumarlas

lirllu, belllssliiin,
q folheto a p_f.

—^—iii—cans-__fic_____> [ • 55,7'J3

'PINTUKARIA
*• S. Luiz ci

'A Brasileira
aohzajra 132 -

Senador Danta3 75, luvaconcerta rp-íjiniri compra

rua
_ ruu

thiRo e
vende

211(1*. 22•'ni boas oondlçÇeii.
Tj.ma senhora dõ .id7iiiTrc1íi:iiri7õ7^ aa, propílo-ae a tomar crlan-'.-na para orlar, em sua c.-iau, dan-«lo-lhes optlmo tratiiniento o ml-iiifltrando-lhes nogfies do cursoprlm.arlO! Informações pelo tele-nhnne Vlllo 4.ÍI7B. (IO. 21.11(17

^LUGAMTsÊ~dü^"^iidêssalas especiaes para es-
criptorio; á rua do Ouvidor
ii. 139, 2" andar. (Q. 15.100

f* para tiomena, bo
* ^If^lfSíí6, nh"ras " |-r|""-
lilSlfljAir^Jo

14 .C4___l

['araCOFRES ATTENÇÀO
dfiSOC-'upar logar. liqiililainos da seitundii

não, n 100*. 200?. 2r,0$ e 3011} o
outros mato, flãhl nara rima; .•'t ruaThepphllo Oiinnl n. 148, próximo

Jí rnn lTrm_.n»ynn;,. (A. 28.Í)2Í
Faliencias eoneonlatus. invon.

' turloy. cobranças,
fâglstroo. cítusníi eivo In o cri mi-unes; trata o Advogado Corrêa do
Oliveira: fi rua Vlacondo do llio
Branco ''9 1° andar. telephone
Contrai !ií»., (a. 28949

J*arn totlon om pnlzrN. ttnpliles,
pirüçpii modlfOH Soilcdn-lc nli._n-titiíi-, [iirormnçflof. nobre urVçoH üc>riN*inívens, enibriniut?». 1,í'x:íHhi\~
;ilen <lt> ilneiiniuntoN, ite*, ru» (I»»minvnllilns (Ml-A. (A. 2S.8S2

Impotência, tomo Juv«mtoi. uoa
doo Andradas .3, .,"i

ic.iwir.r,

'^^^^-¦--r^Jw^gR"gs_Tsa'mcrT^:'?^

Contra a Pyorrhéa

PYOTYL
Dentes abalados o deacar-nados, Kcr.r.iv;i3 sanirrcnt-ús

o clieins oe inxz, máo ha-lito, aphtnH. siomatltes, fo-ridas da boceu. etc, Recei-tado pólos mais notáveis
médicos do Brasil c eom in-números at tentados de eurn.vidro nranda ssooo (piramulta, aPPHcaçSes).

Vende-se nns casas: Bn-zln, Círlo, Nunes, GarraTa.
Grande e nas drogaria,- Ora-
nado & O», Ribeiro Menezrs
Ròdrlfiiies, Geatelra, Pache-
co o Huber.

Para revendedores com os
representantea c-eraes: MA-
OAT.HAEK & LOBO, r. Uni-
punyana 112. sob.; telepli*--

ne Norte 4r,2S. (C01.40S
¦M_a___a____aai in- ____________i_ii

dos Andradas

¦¦¦ -17

COSTUREIRAS
Na fábrica americana de caml-saa paru homens precisa-se de

I costureira- para a, bancada; ú, ma
.lí.t» A ikIi.i.iI.ii. _i T.C */' ir ittCG. (U 15.177

LANCHA

Curam om poucos dias a moles-tia du asiomaao. finado e intestl-nos. instas pílulas. alC-m de toni-eus, siln Indicadas nus ijyapepsliis
nrlsõea de ventre, moléstias do fl-sado. btxi.cus. rins. nanaens. flutu-lendas, nulo estar. etc.Silo um no-deroso dii-eaiivo e regularlsndórdas secreeOes Rastro intesilnnea.A" vMidu em todas ns pHnrilinelasdo Brasil. Depoalto, drogariaBratraiica Cld & C. Rua BüeiíoaMres 172, Vidro 2f; pelo correu.ü$snn. (c_3777i

pRECÍSÀ-SE tle 
"um "criado

para serviços de limpeza
e recados que seja apresen-
tado por pessoa edonea; á
praça Tiradentes 72 e 74.

(G. 15.233

pRECÍsXsÈ"— Um casal
inglez, de tratamento,

precisa de uma boa cozinhei-
ra. Trata-se na rua Constan-
te Ramos n. 78. Conacabann.

- (F. 23.317
CASA

Alii_n-se mobiliada am Ipanemaou vendo-se. Tel. Ipanema (110.
(G 1S.1G3

WÊ»mSf^ÊkWIÍ^Êm»ymWSS^^U ¦'

Moléstias de peite* rheurnatismo syphili-
tico, chat;as cancerosas e todas as
doenças derivadas do sangue impuro, \
combatem-s e iníallivelmente com o

ti

(EM FOEÍ1A _>_¦ PÍLULAS)
JMaici». r8gl8tradn o approvada pola üixectoria de

8audo Publica do Hio do Janeiro.
Notável descoberta dn medicina aliem.: quo sobre

totloa oa outros douurativoa ou tlzanas tom ns 60-
-tuintOB vautagons. ijuo absoltttainouto {...rautlnio:::

1» — Nào exigir dieta especial.
2* Nao set pnrgatlvo, evitando assim o tncoiu.

modo e ainda o estado de fraqueza om quo ficam
oa doontea tratados com dopuratlvos purgantes.

3" — NSo arruinai nom su quer alterar o orgn
ulaiiio do doou te.

4- — Substutir com vantagem o 60G o as Injoc-
caos morcuriaes

6" — Nilo tor sabor, visto quo cada pílula so toma
com um golo d'agua.

8" — Boi acondluionado uuiu poquono tubo do ma
dolra, de lorma a podei anda: ate ua algibeira do
colloto.

7«- - Nilo sorom om regra precisos mais de G tu
bos para um tratamento cumploto, o quo reptesen
tá uma .rande .icounmia. _euuo rarissimos os casos
em quo ae.iii preolio tomai mais alguns

8* — Fazei sentii grandeb 'nollioras logo ao pn
melro ou segundo nino, mollioias quo sô poi si va
lorizam o modlcamouto.

9* — Abrli o appetito o dai o bom ostai geral ao
doonto.

Sào estas as grande3 vantagens dosto tratamon.
to sobro todos os outros, que poderão soi conllr
mados poi miinaro s do pessoas quo tom tomado este
preparado (.tiaiquoi chaga on placa sypunltica
dasapparoce a ollios vistos, como poi oucauto, com
esto dopuratlvo (juem tlvci a ma sina do apannni
o cancro duro e tomai o Depuratol, ficara livro. _
para sompre. da mni? ligeira mantfostaçao ayptilll ^J
tlca Em face disto sd 6 syplillitico o sô gasta tios
de dinheiro, Iniitllmonto, quem quer. Quo o saibam
todos.

O DEPURATOL encontra-so A vonda cm todas asj
boas pbarmaclos o drogarias.

Vende-se uma n, gazollna (eco-nomica), typo aport, tendo capota
feitlo automóvel, mutor IJufalo. 7
11. 1-".. velocidade li mllliaa hora-
riu», em nerfoilo estado de con-
ôervaç&o (fiuasi novu). lotayílo 4
pnseiiBeiros. prego 3:0U0.0ü0. Tra-
ta-íje d rua da Saúde n. 1 tCasa
(Io Cambio). (P 23.271)

B0NUS DA INDEPEN-
DENCIA

GRÁTIS
Nos Clubs de mercadorias

em prcotaçõoa somauaes, jo.
gando om D.xanas com sor-
telos diários da Cooporativa
Clironomctrica. CLUBS do
Jóias, temos, rologlos, app.
prateado» o outros axtlgos.

BARBOSA & MELLO
27, rua üa Assemblea, 27

(O. nil.-illü

QUARTO, ALUGA-SE
Muito bèm moblllado. a pessoado commercio. Casa de todo o so-

í-ego; hanhos quentes e frios e te-Ic-pliono. Itua do ilezende n. 100.

INDUSTRIA LUCRATÍV/f
Vende-se uma marca de «abo-

neto bastante conhocida o uo ape-
treulioa para sua ií.bricat.-ao; tra-
ta-4HO com o Sr. Valle, das ;i ks
G horas, A rua da Prainha 3.

OFFICINA íJMECANIÇA7"
Vende-se uma, bem monta-

; da, com todas as machinas e
1 uten3Í]ios necessários. Infor-

magoes com o Sr. André; á
i rua da Alfândega 98.

(A. 28.0.')7

A üGcasâ^íazo ladrão

4a vistes o novo modelo QSLLETTE

E' uma navalha GILLETTE letjitima, completa
com lâminas GILLETTE legitimas, em um estojo

bem acabado, qua se offoreco ao preço do

(Canto da R. Vasco da Gama)
PREÇOS SEM COMPETIDORES

(C. 41.062

mgsmmzmã
CONVÉM LER

Uma infinidade .:.- .les.oas âbu-satn ua quantidade "lio o «eu es-tomago Bupporta; outros comemdemasiado ligeiro e a tteneralidadeingere Hem mastigar. Dahi se ori-
glnani as (requentes dores de ca-beca, a dyüpopsia. a prltülo deventre perigosa e t\s muitas en-fermídades que noi, canaarlamo»
por eital-aa nestas poucas linhas.Portanto, convém culdar-se
Quaes o como devam «er oa ali-
mentoa; porém, se j.-i tiverem in-
corrido na enfermidade por aigu-
ma causa das que enumeramos no !
começo desta nota 6 oonveniente
prover-se de um vidro de Salvitae
e tomar em doses de uma colher
(das do chi-) depois do cada re-
íek_ão ou seguir as Instruecões
que acompanham cada vidro.

(C C___07 í
ÈXCELLENTE PRÉDIO

Vende-se por 150 contos pre- ji dio de solida consírui-qíio. para j! grande íamilla, A rua \olunlarlo3i da Pátria. Info.rmacOea com A. G.I Oliveira. A rua da Assemblea Vi. ]sobrado, IF 22.8C8 i
CASA MOBILIADA

Kua Sítnto Amaro n. 11. Dispõe!
i do muito bons aposentou para ca- j
[ saea e eavalhelros. Banhos quen-tes o fiios. Casa de toda morali-

dade e respeito. (G 15.117

Tv% 7'•

V-nde-ae uni. livra u deícinba-rm;ado, (azando Hom nigoclo. combom contrato qu» ainda recebarenda; o motivo *c tina ao preten*dante; para mlorrimciica nu (abri*, ca de Cerveja Universal, praça ilai It.puiiiicii il, "31. do meio-dia em
diante, com o íjllvu, (i; 2MÍ3

A ECONOlVUA DO GAZ~
Coucerium-ae (ogôcs u gaz eomtodaa u.h nuatt necta.arlaa pecas

por pratos razoável*. Attendom-«o a chamados pelo telephono Vllla
1.521, rua iilguei de Frias ll. Vi.K. 1'lirli.tovtto. (A 88,861

Encadernação e pautação
1'U'clsa-aa de oífitiai-s, meios

oíílclats ii botudores de (olhas.—Papelaria liuiiana. rua da Allan-dega na. 80-»a. IA 28,«j_j_
_flAt*£0TDE ORGÀNDY"
Polo niaigiilfiiiunic preto de lu|;s-ecuta-mi uni lindo chap£o do or-gaady com pn-stoza, na Chapolarln.MAKKL1K. d rua da Alíandetcnn. 241. solirado. (13 •ih.vn

I-ALACEXLFAYSANDlT"
Vende-se ura de luxei de dous

pavimente-, lindo Jardim, seisbons quartos, perto da rua iiur-
qui-z do Abrantes. a quem lenhal.om gosto. Mais Inlormes « tra-tos cum os annuncialites das S ds13 noiaa Figueiredo. Gonçalves;rua Urnguayana n. 35. (G 1S.18S

UMADÕR"
Procisa-si) de um liabil na o(íl-clna meoanlc-i, A Avenida Fran-elsoo Blcnllio n. 4U1. ponta dosMarinheiros IMangue). ul 15486

SOBRADO
Aluga-sc um próprio para es-criptorio, A rua do líosario n. 1)8.rra-a-se na joja: ÇA" S8.816

CATUMBY,
Alugam-ae dous quartos Juntosou separados, a casal, a moças ousenhoras, que trabalhem (Ora; narua Gonçalves n. 38. das 7 As 12.

(U 15.202

RÚSSIA -**!««<•.¦*'>'
Aa - p->r_ftt ú*

u seu dlBh*tr« Ml* M»_» 44»»«ltauo. i.u«ni «pruvsliar ¦ nH-ilbaixa u.«»a 4_w**tM_,<*«n'-.•'¦_
grande» íortUMsTi».*»»-.-_»*•*
ooverno do «o»l*t ,;^

Ussa mesma a-UB4t« V*1I44da guerra rtla 4»;00e**-.

3?S'
mesma qua

Vendc:_su nn rua dã 'i^_«___M'i
(Prata Mana) Casa de Ctlnm<r ».*t»

INDUSiKlA A' VEHOÃ
Devido a dlvargunola entre «o*

cios, vendo-se uma bem mon_dai.iinlia de sab&o a sabonetes, uma
.lis melhore» do 22, de M-na».7íPi-ollocadn em uma das «sticõe.
mais prosperas do Oeste, no maio '
de iri.o xarqueadas, u.iUia na «oa».,
em que o produoto t bem repu- 

'
indo, Trata-so com o proprietáriono ltlo de Janeiro, & rua -ucldlo
l^agn n. D4, Meyer, (f 28.211

Machína para folhear
Vende-se. automática, com n*»'>3j_$valhas da 11.00. para íolbcjir *4b->'>Q

delia, calxaa do phosplioros. -__4^-s?s.
itntos dc madeira, etc. do ÍB..--S/'l.r«cante Blcfvart &¦¦ TormetiAet ~r-'m!
iíalmor — Itua riguelra d» Mello -#»:
n. 244. (T 23,31-, í

SOBRADO
Aiuga-so u casai dlstlncto umsobrado A rua tí. Krancteco X»-vier; trata-ae á rua Sete de Se»:-mbro n, 185, aplirado, (H 26.846

LOJA
Al-.-ga-se uma i-uplcndlda, á rua !do Cattete n. 217. 1ÇLJ5--"' I

NOVIDADE
40Í — 60$ POR DIAGanharão revendedores de um !artigo novíssimo e de grande pfor-oura para aeuhorcs. Preciaa-se de !100$ de capital. Mais !ní*rmai.oesa rua Acre n. 2C. quarto 12.
(A 28.835 I

DR. JACY MACHADO 
"

Prevíne noa seus clientes queaehando-se restabelecido, /. cn.contrado em seu consultório den-tnno nas horas do costumo.
<P 23.165

PHENIX HOTEL
LARGO UO MACHADO N. UEsplendidos aposento* par* fa-*miilas e cavalheiros de tratamen»

to. Mesa Irrcprehcnslvel h pregop,niudlco».  _ (V 23,282
PRÉDIO; ALUGA-SÊ~

Aluga-se A ladeira do l.eme il.1 unntl N'ovo (Botafoco) o bello
prédio novo, oom lies quartos,duas saias, deepen—1, eu. ne ba-nhos completa, copa, cozlnliu. etc.Jardim e quintal. Aluga—se mobl-liada ou sem mobília por contratode tres annos. aluguel sem mobl-Ila 400$. Também so vende a mo-bllla. pelo preço de dous contos.1'ftde ser vistn daa 13 As 17 hom*.

<G 15.13Í

ARMAÇÕES
Vendem-se de perotm para dc-s-oc-cupar logar; na rua da I_apa 14.

(B 20.SOI

PREFEITURA
Compram-se e paga-se o maior

preco apólices addiclonaes e Judl-ciaria.; na rua Sete de SetembroOj 8_._sobrado. (B 21.311
soefo

Para eubfltituir um soclo que-deseja retirar-se por motivo demoléstia, preclsa-ao de um outro
liara negocio lucrativo e que »«¦acha em optlmas condições. Paraver e tratar _i rua Prel Canecan. 226. (P 23.223

ATTENÇÃ0

CASA
Traspusau-se o contrato da uma.completamente nova. com tres sa-Ja« de frente, a quem comprar os

movei»; na Avenida Mem de SA
n. 283. (A 28.1.69

ARMAZÉM
Aluna-se com. tres portas, por \contrato; trata-se na Avenida !

Gomes Freire n. 1 A. e-squlna da ]rua Visconde do Rio Brunco.
(A 28.955 ;

Joaquim e Henrique desejam.aliar com o Sr. Antônio AzevedoCunha, A rua Visconde de Samai^-tfaet a. 81 a. (K ••fi ts°

ÇACAORRO POLICIAL;.
Def,appareeeu de Copacabana,de cOr preu, íelpudo. com umamalha branca no peito; orelhascahidas. Oratifíca-se a cjuem deriniorniacr.es pelo telephone Ipa-nc-ma 1.963 ou Centrai 150.

(li 28.7S2

«9.-1
Comparai esta navalha GILLETTE com qual-

quar imitação da qualquer preço: o seu aoabameu-
t,o é o mesmo da GILLETTE tão coniiccida pela
sua supremacia em toda parto.

E, agora, pela primoira vsz, quo se pode offere-
cer uma navalha GILLETTE legitima por um preçoao alcance de todos.

Não vos enganeis com as imitações offiu-erecidas
em substituição da GI_L3TTE. Tcrlos os produ-ctos legítimos da GILLETTE t3m t. marca
*rada, o diâmetro GILItláTTÉ..

,MAD£ IN

regis-

- _cnaíS_S__l^^íà_ifti_. U.'"S. A-.

" -':-.",7''¦:" ¦:¦¦ '. . ': 77-'--'
KMOWM THíí —*»___»*--•- VVO.-.LD OV£»

Companhia Gillette Safsty P.azor do Brasil
Avenida Eio Eranco, 50, 3"

Caixa Postal, 1797 Eio de Janeiro

TINTURARIA
Vende-s-j ou admUte-se um so-

cio para tomar a direcção da mea-
ma. Depende do pequeno capital
e díl um lucru mensal Ue 3:000? a
4:000$; na rua Visconde do U-l o
Branco n. 38. (A 23.955

BORDADOR
Preclsa-sè do dous- perfeitos,

quo bordem A müo Hvre e com
desenho para trabalhou finos; na
riia_J(W' Maurício n. IS. <Ci 15.40?

QUARTO, 70$000
AJugã-se moblllado, paia rapaz;

banhos e telephone; na rua do Re-
aonde n. 100. (E__22.m" 

PHARMACIAS"
Vendem-se 130 vidros oom ro- \

lha d»» vidro por melado do siíu ;
valor, como também grande va- !
riedade do tinturas diversas; na
rua doa Inválidos n, 31, (O 15.138"PRÈCÍSA-SE 

SÓCIO
Para urn negocio que dá, um lu- í

cro superior a 60 contos por anno, :
Aecelta-se; um «oclo com 30 con- i
tos, solidário ou commandHarlo.
Cartas a socío R. R. R. no eaJ I
orlptorio deste jornal. (A i's..sn

Ajustadores mecânicos
Operários competentes precisa-

so d, rua Buenos Afre

Prédio — Haddock Lobo
Perto do largo do Estaciu, ven-du-se ou urrenda-Ke um de solidacons-.ruecao. dous pavimentou,sendo o sobrado grandí. e efipJtn-dlda morada c- tendo espaçosaloja; tratar das K lrâ ,-ls 11 1.2 ho-ras, ft. rua Kellppe Camar&o n. íiü.

IV 23,200

(O 15.44S
MOBÍLIA

(ie quarto bem conservada e ir;a-
china Singer( vulid-m-sü na rua

Santa Alexandrina n. 82. casa V.
Podem ver-fle a qualquer hora.—
Urgente. (O 16.123

ARMAÇÃO
tampos
JS (» 40

tle corre
ma d etn

TRES

:•«•

11*^
miirciiH de colres:
AJltBRICANÓS NEH YOUK, COU-

IlAÇADO 11II-.NE11S e V1LLA
NOVA DE ÜAVA

Do todua o.s tanianhos, temos a
preeua reduzidos. Actualinente sf.

j fademos ne.;ocÍos direetos, uor es-1 tarem o_, preços reduzidos, por
Isbo tmu damos comunssüo; tam-
lieni facilitaremos oih receber
mensaliiiento. Ru» Thoonhllo Oi-
tonl n. 143. Rio. EMPREZA UNI-
VERSAL DE COFRES. (A 281120

i Atíenção
Para desoooupãr iuj_;ar liijuída-

mna cofres de eoKliiida nulo a 100..
200$. 250Í e 300$ c outros ninis.¦iahl para cima, os referido,, eu-
fres temo-,- pot i-erem trocados pe-
los nossos, qiie vendemos peíos jlirccos que noa floani, por Isso sao I
haratisslmou ; ü rua Thcophoio [Ottoni n\ HH, pn>ximo A rua Ucu- !
ítuaynna. ÇA_____Si)_lo j"COFRES 

ESTRANGEIROS
Usados .a preços do uceüsISo.

par*-" ilosocciipar lo«ar; vendem-st»
linrntisslmo: il rua Thennliilo Ot-
tonl n. 118. IA. 2S.P20

¦iiim' ¦_ um 11 in» iiri*T"iirrr ,-_ac-

PEITORAL LAURA
Poderoso medtcamonto em.

pregado com grande oxlto uas (
Tosses. Bronoliites, Constlpa.

$Ses, etc; tonifica os pulmões
e os broncltios, á venda na rua
Sonador Pompeu 08. (U. ia.9»S

PROFESSORA DE PIANO
Sonliorinha competó_nte: lecctu-

na esse Instrumento em sua rosf-
lôncitt, Informa^Oes por obséquio,
na Cnsa Alves; A rua Marlz o
1 l.irros 33«1_. (Cl. 14.702

typogrAphò
Predsii.sQ do um tiom typographn

i'imipo.*]tor para tralmihos comnier-iliios (lo luxo; pnga.se bem; A ruaUenerai (limara. 250. (15. 22071

CREANÇAS
Usem o leiEe.v de ulsodilo I-iPri-eado na rua Mr-ls e Ilnrros 235.

Vende.se das 4 As 5 l|2 de tnrde
com LBO dê largura. 5$, e ..$500 o
melro. toleptiOm Vllla 401S.

(O. 153511
CÀRRÕÜSSERIE

Tj'po sport com quatro logarcs
í"!inpra-sc; tclepliono Sul 447.

(B. 21.730

S

Em peroba do Campos vende-s«
uma com ltí metros e 40 cótitime-
tros. com vidraças Ue correr e frrçs
batcõts de égua! madeira, com
gavetas] na rua Estaciu de SA !-'--
Cooperativa do 'Estado. (A 25PS'J

m UM AUTOMÓVEL
a família que viajou ante-

iioi,..-iii, A tarde, em um atitomo-
vel du lua 8, Christovlto pi.rii a
dos Artlltas n. .5 A dclspu ficai
no áutò uma beiisalíi dè es-stíto d*
miro, nue _tratlf:.-_ará ao "eliauf-
feur** que Ifcv-.l-a A rua dtjfi Ar-
tlatas _n._ 86. venda. (A 2S. i-S i,

NEGOCÍO DE 0CCASÍÀ0
Vôndem-so tubos d» cs.ldoira em

perfeito estado, 4 metros e 60 e.
Vendem-se tubos de metal, no-

vos. de tres metros.
Vendem-se trilhos-
Vende-so uma runesa d. aolda..
Vende-fici «ma rune?a de esta-

nho, •
Vendem-ao duas balançai usa-

i das.
Vende-se unia caixa d agua fl«

liOÚ litros.
Vendem-íe correntes d» ferro.
Vendem-se diversas poliu*.
V*r o tratar A rua do Cotovcün

a. fi!». <AJL_-

Concurrencia para obras
Aclia-s, aberta uma para recon-Ktruecao da rua do Bispo n. 126;acc.liando-«a propostas sô por es-

QUARTO EM BOTAFOGO
Na rua Rny Barbosa em casa decasal de tratamento, próximo Ã

praia com jardim e todo o rnnfor-to. aluga-se um com moveis no-vos, a casal dlstlncio, senhora oucavalheiro. A cozinha é excellen-te. Informações pelo telephone
Sul 2.01a. (F 23.SS7" 

DINHEIRO
Precisa-se de um sócio eom .atê 13 .'ontos; garante-se uma re-tirada de 25 por cento de lucro

mensal. Cartas para A, B, no es*criptorio deste^ornal; il'* 23.180
ALUGA-SE CASA"

na rua 8 de Dezembto n. 165; 4
quartos, 2 sairia e demais commo-
did.idcs. Chaves e tratar A rua
Sete de Setemt.ro n. 168.

(A 28.SSS
ESPLÊNDIDA 

"VIVENDA

Passa-se uma pequena essa mo-blllada cnm «rosto a quem comprar
os moveis; na rua Ubaldino do
Amaral ri. GB; Esplanada do morro
do Senado. (A 2$.006
Fabrica tle calçado "Royal"

Pfocisa-So de bonà officiaes cor-
tadorrs. Uun Coronpl Pedro Alvos
li. 107. _A 2(1.901

CASA MOBILIADA
Alupa-tit. uma no feairro do Cat-

ttttft. con. as seguJntefci «ccommo-•iaçn.s. saia de vJsilRí, eala de
j.-iniar. tr.-s quarto», quarto de lia-
nho oom banh.-tra e aqiu-cpdor; :
privada Interna com banheiro do
chuva, cosrínha oom fogão a (ia2.
privada para orlados e uma srea

om lanrjie dç lavagens- Prazo d»
seis &.©£_?$. InforroacOes á rua do

PENSÃO PÀySANDU':~
pispde de aecomniodagOes lu-

xt^osamante mobiíiadas para fami*
ilaa é oavalliftlro» de tratamento.
Tem grande Jardim, cozinha de 1*
tTdetn, chefe allernSo. Kua Scsa.»
dor Vergueiro ti, 137* Tol. Tleíra
T'iar_1_JSS. (E. 22 US

RELOJOEIRO
Precisa-se de um Ik-io offlclal."'a-tes no esoríptorio des tf jornal

DEPOSITO DE CARVÃO,
AVES E OVOS

Vende-se um na Estrada da Pe-nlia n. 1.27S, esquina da ruo Ueo-nldia. oom nm terreno ao lado.eataçSo de liamos. poni-D multobom, fazendo bom negocio- vende-st* por motivo do um dos sócios terde se- retirar doeta Capital: nego-elo *trio e vantajo5______D_ 20.812
CAPÃTPARA MOVEIS

Confecciona-se de qualquer te-cido com a máxima perfeição e»elefrancía. Cartas a C. 7.. no ee-criptorio dente jornal. (F 23.2.3• JARDINEIRO
Precisa-se de um para uma fa-tenda no Estado do ltlo, iogar dfclima superior e com recursos.Exige-se que tenha multa piatleüde cnxt-i-iar plantas, prinelpalrnen-te roseiras, vldelros. peceguelroe,macieiras e outras arvores de fru*ia. Que entenda tombem de hor-ta. Quem estiver nas condiçoe-,

pode procurar o Sr. Ferreira, _.rua Prím*»!ro df Marco ti, í.
(F CS.26,"

SITIO
Em Mendes, vendem-se dous poioito contos. Informações com o

proprietário, A praqo TlrndentCfn, 15. loja. dao 2 As 1 horas.
(F 2.1.235

PENSÃO MANCHESfER
Laranjeiras n. 1 ST—AlugBm-»e

quarloíi ricamente inolil!i..d08 aiamllla» e cavalheiros. Cozinhodç-, primfira ordem, (F 23 ^ií
NICTHEROY — CANTO DO

RIO
Aluua-se a casa da rua SantaBililana n. 148 própria para pe-quena família. Trata-se na mes-ma 011 com Heçncr. rua Sete deSetembro n, 90. Rio. <F Í3.;3„
Pedreiro» e estncadores

Precisa-se. Boas dlarlaá. Norrscrintorios da Etpoilqllo Naclo-
nal. Mürcndo ííovo. tm í2.ci."."CHAUFFEUR"

Precisa-se de um para carro
partlruler, que 06 l.owc referen-ciss de aua eondueta. Tratar A.
ma da Quitanda n.. 72. «obrado.
Paulo, (B 22.0115

EMPREGADO

Omega. (B Í6.718

-T*Hltl«tÍH*tftf>-*tf -í-K-

MATHEMAT1CA ?
Habll professor de Imnortante

cdit^and.-.rIo cm Or-tafoqo, lccolona
a domicilia ou om cursos mnth--
mnthlea- poriuguc-, geor-rapinai
chorooraphlei c historia. Entino pn-ti- ntc o .'¦proveltamento çjnran-
tido. Wp u- optlmas referencias

Constant n, 70 (ti 15,353

CRIANÇAS o HOMENS, para o 2* atino.
LIÇÕES o LEITURA, livro do altinino. o livro do mestre,

para o Io anno.
CARTILHA, com Aboce ciario animado.

polo prol'. M. BOMFIM
Obra» adoptadas uas escolas do Dlstrlcto Federa!.
A' vonda na CASA EI.ECTROS Senador Dantas, 103, e

na LIVRARIA FRANCISCO ALVES. (O. .1.611

e_ uma marav
O multo abastado cnplt.ilir,ía di- Pelotas, D. Hamon Trapaga íum oniliuslastii do ••Pt-liornl ile Vinil.- l*<-lotc„>_c", como nbalio «eVerá, pola leitura do sua cartf (.ue tritns.n;v-?;»os;
"Pelotas. D de Agosto de lt«i; — Animo e Sr. Eduardo C. Se-

queira — A-Jtandu-uH- em extr-enu «uUsfe.tu cum os reãuUadu^coniplelos, rotlralos do uno do seu conhecido preparado "Peitoral
de AniíH.i l'cloteuae". venh.. triuei-ihe mal» este testcnninlio sln-i-ero do sua enérgica iccle ciratlva, para o amigo Juntai noa cen-tenares da attestados uue posstie unanime» em louvor is vlrtudce-Jessú optlmo peitoral.

Ha muitoa annos soffro da uma bronohlte chronlca. e achei unia
maravilha o san preparado. Km .iiai.iU.de, nâo conheço remedl

Mecânico desenhista
TC_eem-e.ie_.ado da Itália, ei-

empregado das oMcImik Gio Afl-
:-aldo, procura coIlocaçSo. Kscre-
ver a Candelero. rua Camerlno
n. 8«. fB M.T16

VAREJO DE CIGARROS Conto-mestra de,coQârh.haf

CAIXA — COnllADOR
Casa commerola! procura umapeseoa Idonen. Eitlnem-se ref*-rencias e fiança de sete conto-i *m.línhelro. Ordenado e pequena

p-.reentnKem. Escrever ao "El|l-
íírpltelro* n« espriníorío dtain jor-nal.- '• ÍA_-'!¦__-.

BILHARES
Vcndem-sp quatro nn nom esta-."do: Informa.Ses com o Sr Jullo,nn P.ar Carioca, birro ds Caríonan. S;__ (d ÍS.SST

ARRUMADEIRA
rrecips-et de uma com prollea->.t nonsSo. t-ijciçem-se referencia*.^Praia de Hutaíogu n, 352."VITRINES 

Etecko~
Vendem-se de peroba, psrffltosoom prateleiras de rrj-sul. Tratar

e ver á rua Vasco da Oams li,loja, das » á« 10 horas. fA SX.m?
Impotência. tome~JuventoL'nua

do« Apdradaa 44, u
(C «l.dft

cata ri-lios
algum que se possa comparai ao "l^luirnl de Auxl.o r«-l«iien«r
quando se trata de debellni tosses, l.i-onenlti-s, roSútl-Ta"do poilo, etc.

Forte do mliilin capei ti nela petsoal, setrnre tavoraiel ao seu
piepnradii, aconselho-o frum-an enta ás pessoas de minhas rela-
qdes. pois sei que . um remédio eujr, nao nfiu apresenta periuo ai-
g-um, pudendú-se reconiiii.-ii!i.-o com confiança absoluta. Com ee-uma. sou. «niigo oluigado - Ilotiio» TrApaicii."

Vende-se em todas ns ptiarmacKs drogarias e ensr.s de com-mereiu. Fabrica _• deposito gerai; I'rogttria Eduardo C. Seque!ra, 1'elota».
Deposito» ns Itio da Jan-iro: Drogaria» 3. U Pacheco: AraujcFreitas -iComii.: itoduiplio Ilesa A C, nn» : (...n.;,,;,. & Comp.; Vi».J. Itadrlgues -„ Comp.; E. LúRt-s- & «inn.: F. n. UapUtta &Comp.; irre.r--. Uulmairápi- _&¦ Ctmi..> \ n •»*<-- a- *'-M-wn • 4\*.#ttin

«"«»«« -*aiuu«, a t-tuneir*-- «ic. tem ». .'auio, Minas « itaisia etc.
4C ttomo

_. .

Vende-se um na rua l~rga IS
(A. ÍÍMB

BOA CASA NO LEME
Alug*_s« um nuniuiíieo prífllo

loni amplaa accommodacut-s om
-•oníro de tori-eiio» m» l-Ome t\ XWK
BuarqUB 39. Trata-se na rua da
Quitanda 1 OS com a Sr, ltaul.

.G.lôS.u"Alto negocio
V«B«6.»e -a:n .l-pcniicndo de pou-

to c-ipHíü nn meifior e-t-fts&o «ô*
ruburiiios próprio 'para dou» rapa
sen. fgciina.ee aos mesmos pam
.eplflcar iiifiirRis^i-iM » Avenida
Henrique Vaiiadare» 2. Quitanda.

I A. _2S?|l
Leiam também os aa_u*i-

lios de tiiti_ia Hora."CIMENTO "SALONA"
V'<inde.sa barato, qualquer quan-

íuiadí, nai r.» .(tn—r dos Pasi—a
a. 71. tcle.pnone Ncte «5so.

PIANO, COMPRA-SE
Urgente pata particular, embora

Smelie concertos, telephone S44
Vllla. (1__H™_i

PEDREIROS
Preclsa.ee de 2 pedreiro» na rua

Senador --.."uto 41: ali ..« 4 ho-
TH ou &t S -a tar4a. «m Oulm».
rSe*.

Pr*rlan*»e de «enhcru com mui-
li pratica pura fabrica; cartas no
•-'-criptorio dento íornal eom as
nIeimis J. Ribeiro. ÍI4_í«.___

PRAIA DE BOTAFOGO
Aluga-ee uma tala com uçn»í*o

em casa de fiimlll»; tel, 8«I a.03(. I
tB k.iu

PENSÃO
liai caaa dd fmnUla dA-se per.-flu farta e vsilad.-i ii mesa e a

flíiinieilio; preços modlcon. tm rua
I). —aura d» Araujo n. !£-..

_4B_26_L7.»
AOS" SRS."PRÒPRI ETÁRIOS

ririluraa. rflformnR tle pre-Mo*
ou novos: trata-se com o Hr.
Atil.io J. Comes. 4 ma Senador
Easebio n, .;.. Tel. Vitia 4.Plt.

(F *".i:s

AJUDANTE MECANÍCÕ
Precina-sf ¦f.4f_ rtoui pura ^fflcíníde automóvel, n» rua do aunadr.n. M>.:'.;, _. m iS.Otl' 

CASA
Precin-ae alugar ou compra;

umn eus* ocuti dous quarto*, duatsalas, lardlm. etc not bairros fl>.TUuca. Andarahy, Catutnby c Cí-dade Novn. IMrft tratar com o Sr,
Meysmbirp. na Avenida Salvaií.'Meyemberp
de BA n. 8 (O lf..S4t

TERRENO
AVENIDA MARACAN*

V(-ndem*se totft-i com nov# ©u
mais metros de freta» por SS "l>
t\m_loi. lí-iflo e snudavel Ines! A<
onde »e avl-i» todo o D-rby. prõ-
xlmo do folleglo Militar, servlíe
por sele linhas de bonds e (llstsn- .
te tres mlnntos, jtj aterrado i
promfito a r«oet»i*r wn*.tr..v:§.«t:
fnna» ao proprietário fl (•»!--,.¦
poxlsl n. 1.705. (A £".*«*

CARRO

COZINHEIRO
Pi»ciS4-se de um para n_i «f-

:. ..mu -i- ««ecos e muilmdos; «o-
mnhii «o nara quatro emprega-
lio»; dorme no emprego; no armo-
rem AmaEonas. m* ila "ágruiintui
a. St. i.>|i.ic-hana. (»f -*¦'*«¦

TO LET
for reflned conpl» or two gen-

tl-inen, »lcs turnlsbed front rpom jWitli oi wlihont tioard, Boropean :
ko_kln_.. gf-Hl qpportMBití »e leani {Português», private famllj-, st 1
: i;a das l_sran_eira» h. 44ê.

rp m in

Vendf-s. em boa» (ynilI.Se» tlth
_m Realengo, prepríe, p*4ii pa*-*aòlo r>ü fnHHoí*, tnfarmait.ft*i« _i<»
uini«*»m da rua IlHitdocli I..«b<!
n, ÍSl. em frente A i#(a<-5o.

«n 15.K-4
PRECISÃ-SE

d» curafnle
2í_n___«l_.Çf

'n»»-"*» A ma
iu. ft» tt.tn

INDUSTRIA
Vení*-». iti.natríii _pat«ntí««a

para todo o UrsiU de lacil «orei-
toçSo e multn locrítlva noí de»
(-o»(o». um» pari*. A vl*t» » n rea*
t?-nle » prato au* »» comblBKr.Trsts-»» ds» t hr.r»« ,is tarde i-ta
illnnte. com n Sr. PI**». 1 rw <tk
A.*»ro*.l#a o. «5. lole, íK ti."»»»

APRENDIZ

TORNEIRO !V|.ichina t_e beneficiar arroz i __^_
Pro«.I»a.»4 mu

i-movei, na nm d

¦':íH
;..'-li8fl
Wm\

¦ .¦•¦:fSR

¦-H

r-llintna d* *„*,
**.i*í« _, M*é ¦

ifc «.«'•«!

M«í*h«T»íir*-n \\t*p\K*--4)« rmra nffi
¦.Pa r-';n nir- * «•-» %¦%% «.o. í^«nadw
«e. tm. -."ic

F-reeiea-sc de «ma
mil ^C»"**«*."*¦»* -rx-stn í i

'^HAUFFEUR,*
raa flo 'Anui-isi**»
Boca «o »litto.

ii, iSi, M-iyet.»
i» »*.m fer«ae'*a. aa ro» d» IMÍ_H

~. _>?.t_éaií___tÍ-iV^.;.__.::..:. .«i^.^-iiíii^tí-. \ - ii*--TfS-J-M-r-f*-Tff' -

¦-^-vjÉÉáii
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PROFESSORA DE PIANO
Senhorinha competente laoclonnPelo methodo do lnmitutu, Inílô ata.*, do» alumno* por preco m„-co; na rua Delphlm n. 22, Umn.'£s?yy_ _<P 22.&S4

GARAGE
Aluira-je nu« ImmedlncOca doleiitro: Catltiie. l)otiiíoco. Offer-•M A rua ila Asiemblía u. 17. «„.brado, com F. Nowíb, iv Iz.J.-y

JORNAL DO BRASIL - TERÇA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1S2Z

^BRICA 
DE FOGOc

ft-ODAGAMA
NfVrS MICTHEROY

B0«0SM»fVli6
¦ 3ip*fl*a*j

*(KA1lf «oUUIOl
« BA RR (TO

SOBRADO NO CENTRO
Casai sem fllhoa precisa do pc'¦ueno «obrado, próximo tio laulc rtoearlo; tratar com Azera rurgo do llosnriu n. 1.1, ACOuge

r.rMll, pelo tulephone fíorte D.17',.
(Q M.1,1-

LUKÜÜ DÍ CHATOS
Ensma-s» em pouco tèntnu,

«nte-ae o aproveitamento da, ali.
: ma, ¦.,.. v.ti,, a,, iiii-ümiU, empregn'o. Itua Marquez tle Sapucahy -"

-fJetieB a 21000. (13 26,14

Vaselinas, Lily White, Gele
.íbras,
Otion

,'hltc.
vende-s,

121.

. de lu .
rua Theophtv 2S.r-"GARAGE 

ROBLES
Precisa-se du lu

•.•moveis; na rua

PAPEIS Pi

adore» para tu
Haddock ho\<

(B 20.17

ÍTADOS DA Fã
BRICA INGLEZA

Temos o prazer de levai
ao conhecimento de nossos
listinctos freguezes e ami-

s'03 que os nossos papeis são
approvados pela Saude Pu-
blica.

São mais largos que os de
outras fabricas e por isso se
gastam menos peças.Tomos tumbsm bom sorti-
mento de vitreaux.

Em virtude ds achara o-
aos em balanço, nossos pre-
ços serão, durante este mez
somente, os majs reduzidos
possíveis. Rua do Rosário
n- 136, (A. 28.033

FOSSAS SANITÁRIAS
a 90S000

A» niciiiorcB. em «imunto ar-mudo. approvadas pelas au-
tõridade* sanitárias

43—Run 1" DE' MARÇO—1|;
(Sobrai!.,) (C 3/827

ARMAZÉM
Aluna.-».; n espugusu urmazerii «.-

rua Maria Passos n. CO, Parada rio
Ou valeu n il, i.inli.-i Auxiliar; Tra-
ta-se nu rua Frei Caneca n. 58.~ 

ESCRIPTORIO
Alufju-Re um primeiro

na Avenida Rio Branco
iiulna dn rua do Ouvidor:'.ratar íi .ua Tlieaphlio Otti

, ias 10 Ab 4 horas»

A LÂMPADA
DO VELHO SE FAZ NOVO
-Mnis rale oonoorlar do qu* b»-rato comprar.

(Jomniunioamoi ao respsltavr
nuhllco que temo* om nossa eiimilima «erçllr, especial om eoncerta,
i',upas de homom lob medida, tor-
liando a» nn moda. Collocnm-ite
(erros de toda u qualidade, assim'¦orno eo executa nova e a foitiu
Processos npcrfelcoadns., para tin-¦ilr, lavnr e lustrar a vapor, pre-oi baratissimos; na rua Rui-noa
\lres n. 251. Telephono 1.055 Nor-
te.   (I!) 2o.<.tI

^IEí
nursaijSei¦'nlli,,,!,,,., .'.,',.

CURA ., .
Collyrio Moura Brasil

INotno registrado)
Em tocJaa na pharmacia»

^irogarlaa (C 557 m

NAO BASTA DIZER QUE CURA:E>
NtíCESSAKIO PROVAR

Ninguém deve usar remellon que nüo apresentem provo* Incontestáveis da sua efflCAOlã, salvoa conselho medico. Para S\I'I1I,IS, por exemplo, ha muitos preparados iiniiiinolados, mnp nuae»os quo movam que iialmonlo curam ? — m ha um çua d o LUETYL. unlco que possue atles-tudo» otüclaus dos lloepltacii du Exorolto o da Marinha e quo publica ninlor numero de uttoílu-dos medico» « telrntos do» iloi.-nti-u, antes o depois da cura. No Hoiipltnl Centrtil do Bxorclte.conforme consta da cortldílo pafiinula por dioreto do Mlnl.-ttiu di, Oik-i-i-.-i. um doente recolhido á 8"enfermaria com uyiihllls innllgim „ pesando 38 Iilios. tevo ulta restabelecido e pusaiitlo mais 6 ltl-., los, com o uso de um vidro e melo flômenlo do I.UETl'1.. Isto prova que o IjUÉTYL « o maisH poderoso anu-syphllltlco e o melhor fortlflcanti.
Qualquer qua seja a manifestação da syphilis adquirida ou lioredltarla: Iltieumatlsmo, Ecze-lllceras. líserophulas. Dores noa ossos e miisculos. Doriíi ,le cabeqa noctiirnas. LesOes iíi

comqllo. cíitomtigo. fígado uu outro oruflo. cura-se fn ellmente com o I.UETYL.
A Caixa Postal MM. Klo. o folheto "Os Perigos da Syphilis". que enviaremos acompa-mata provas Inoon (estáveis de que o I.HETyi. oura syphili,, fortifica e fnr, ciiRorrtar.

O VERMI-CID

ma»
juímfto,

Pegam ..
tilutilo dó ma

Licor Bl-Iodado Ijtietyl. sub-
stttiíe com vantagem a Tor-

mia do Duret ü o Xaropo de
'llliert.

A MELHOR
A MAIS RESISTENTE
A MAIS ECONÔMICA

íc cimo

^ELO AMOR DÈ CHRISTO
Paunna Figueiredo, pobre, .¦--. impossibilitada de trabalhar.

;„'" """i™ tlt!°*' «"do o mal;;ilho lambem doente, pois soífruinu op.Tactt',, devido n uma pleu-•islã na 2« enfermaria da Sanuii«tt, vem pedir ás pessoas deom roraqao e pelo amor de Jesus¦trlato uma ©FinoJa quo esift inr-11! recetn.rk. j B gn.! „ 6
Pelai, Chagas de Christo

Uma senhora du edade, sem po-" trabalhar, catando complela-leme cíga do uatiiinta em am-:ta as vistas, cotando sendo ope-¦¦da de polypos no narli, sem terelos pnra se sustentar, paasandomaiores necessidades, pede ae"ssoos caridosas, por alma dusssos queridos parentes e pela Sa-uda Pa 1x9o e Morto dc Nosso¦iihor Jesus Christo uma esmolaIJeus n. todos recompensara.
i.a VÁ'r."Wí\ "' 17!' antes do „on-•:, dc 100 ,íls, ciünida pelo paia-ete, primeira casa do lado es-iuerdo, liondn do Cntumliy e Ita-olrfl ou no eseriptorio deste Jor-

(13 SO.ns!

PRODUCTOS LUETYL

l Enipolas I-uelyl substituem
r as formulas do cieotlylo-lodo-
ii iiydrarglrlc.

9BI

Cápsulas Ijuetyl — SubustI-
í! tiiim com vaiitagena as Pllti-
II Ia» dc nioard, tc. (I077ii

w^immBWimti -im^M^-

t'____\

((____{ _\-. Wjà^-JejL

COPEIRA
Precisa-se de uma que en-

tenda do serviço o tenha
condueta afiançada, it tratar
na ladeira do Russel 07.(B.^ 26.715

CASA

•t-^wuAj^asan,'^tf'*'-'-'-Tf vr-^íi.j

0 que o doente sente com o uso do

GF-RALDES

Vmp, armaçR
mazain ou imt
ííIco ti. 150.
Miratro Plir-nlx

VENDE-SE
,moderna paia ítr-
qiilm; n„ rua Me-
loja. om frpnto no

(E 21.6S1

OLEO SULPÜRICINADO
r'<-,',u„ «moslriis ,- preiioM i, f„l,ii,-i, ,li-«si- i„,.il„el„  UfA GHMJUAI, l'(,l,\ imiti, ^pj _ Tisij. sul, iSL'S

(B JGüBS

/\\\V ^ Éff Ar*-.

•BÍZ*-. *,.m Cf ¦f. J^SmW-^

/J___M_\ a-m^WÊ''^K. mTXimW&
L&. ^SSÊ&IX. ti£fl«BÍa£sHròãt\  Bf

ir.e-.Vta&s, com- WV)kbi„e. , iX-^WiWlÊ* «M»1'! I"do Assembiéa 103 FÍVlhí.?rkr"m "'^l±'y-r wkvM'T'M \' -%Á. 4

rícyclo dL '^<i mm&* «as^r. $>

éscríptòrios^ i||uC-Tn M||iOi rtflh I 1M r I Si t al I %ti r § S» B §8
¦ scinaBHBMnBBBníRxsDHBanil

! -

Aoha-sé ft venda o otndt\ndUu h

UHAMAS DO RRGIMENTO _
u~ .Jules Mnry

_ i/uu» voiumc-6 isuuü: rn.ns fa
•<<> rôifi uelo Correio,

'¦¦'¦'*¦ fadldoa ft Adminlstrncho u« í ll "Jornal do Brasil" (C, 4QH:i< g

Uruguayana 1-lüÓculo, tilneo-nez. ctitelnrlas finasperfumes, preços tnndloos: tel.NortM: 6S77.. (Ç. oiu82
RS. 8:000$000

Compra-se casa a 1 é
este preço em qualquerbairro inclusive subúrbios1•ité Cascadura. Offertas1

a "Clauclina" no escrinto-1
rio riesie lornal. (C, CM17

mm DE ÍNHAME
Com o tratamento pelo liUXilí UE IM1AME, q doente
experimenta umn «lanile transformação no seu estado
Hiirulj o jpoiile aiiRiiienia, a di^uslão se faz com faci-

lidade (devido ao arsênico) a cor
lurtiii sc rosada, o rosto mais fresco,
niclli,,, disposição para o trabalho,
mais força nos músculos, mais resis-
Icncia ii fadiga e respiração fácil. O
doente torna-se florescente, mais jçor-
do e sento uma sensação de bem es»-»r
muito nulavei.

i*c«^tâfi
IMl'i «.»t« i-rs

PRÉDIOS
Vendem-se cm Nictberoy dous

bons prédios, quo rendi-m mensal-
nienio 3005. Tratar com o proprle-

I (arlo. ft rua S. Cedro n. Cl, sobra-
do, nesta. t_ 20.D10

PRÉDIOS

PENSÃO
1'i-aspasea-se uma .-0111 lü quar-íus mohtliadüs q com rü-uparla,lundu boa renda. Ncftoelo de oe-lafl.lo. Trata-se il rua Iliochuolo
'¦¦'31. (13 21.174

Vendem-se em üomsuccesBO, ra-mal da F^eoDoldJna, cinco bons
prédios, rendendo mensalmenteõD(í$ o «m terreno. Negocio de oc-
oasifio. Tratar oom o proprietárioli. rua S. Todro n. El, sobrado.

 (13__2fiJ>10

CAL VIRGEM
Quliue toneladas;- em saccos.

Informarão ítuern vende barato, érua Ttieophiln Ottoni n. 101.
<JV_^-_!i;'':i
MASSAGISTA

Para senhora e senhorita; trata-
mento especial para o ròsta, A milo
o íl machlna; rua K. .lofíC- n, "3,
loja, entrada pela alfaiataria. Tra-
tá-se com Mme. Baptista. Telo-
phon e 2. ll 10 Ci - ntral.  (13 21.582

SALA DE FRENTE
Aluffà-fle umu, em dasa de íumi- !

lia de tratamento, mobillada ou j
níLo, com ou Hem pensão, a oawal \
dlstliioto ou a cavalheiro de todo
respeito; ft rua Major Avlla 2D,
Vllln s. Geraldo 22. (O. UvDCB :

O ubalxo aaslgnado, tendo .wflrl-
u dum!,!,. i;im„ ,innoç l-süii iiort-I-

vel doença e tendo sarado radical-
mento com umu formula do um es-
liccliUIstu aliemllo. em virtude de
um,i promiwa ólferece iíi-uiiiIu,-
mente a illia formula a f|iioin soll-

iclthl-tt. Reerevir para Joüo Bl-
beiro, tua Cardoso de Almeida 4.

Paulo, (COllOil"CARIOCA 
HOTEL

COM I 'L.ETA .M iiN T H Uli I- (111-
MADO

RUA 13 DE MAIO. 25 — TEL.
C. 4.793 — Km frento ao theatro
Municipal .Magníficos aposentos
mobilados pura famílias o cava-lheiros. rc 60.!)|,r,

Casa no Centro ou Cattete
Precisa-te com 2 ou 3 quartos. 2sal...-, o mais dependências, pata

I i„',),i»na tamyia, sem criança*!
H-.'ivp 1° ou 2» andares Indencii-
dentes. Optimo fiador. Informa-
,;,>» para o le). C. C.1,79 on no eu-
,-rlpioi-io desto jornal com o Sr.
Camargo, Aluguel atf- viiojooo.

(C 69 "'

WjLmumS_,W

; BiwiwjI |SÉ^ I

3 «>e«*,

¦ lil-111
A venda srn iodas a8 Pharinacias « Drogarias

do Brazil s Hspublicas Sul-Zlmericanas.

$% csriainça será

rte, c®^^

íuoor,

Iíe Souza r,
pram-ev: 4 ru,,

'¦hnr'U-i'-'n .

COLCHÕES
Fuzoni He o

PurCuIijao u br
. yos rnaonvoifí, i
Uaunn 311,
Tel. Vllla S

Marca Ingleza,
Vende-se A pratui

i* X>£A-I_.-__1'íS;_-A VS

i

Alugam-ao amplos no centroeominerclal; na ms dn ,)uliatida
n, 133; tem elevador. Trata se no

Contra a Pyorrhéa

PYüTYL
Dentes abalados e descarna-

Jdos. Renglvas Bangrcntas e
Içholas de puz. anhtaa. nulohálito, Btomatttee. feridas da

bocea, etc. Receitado peloa
mais notáveis trioij»cos tin Ura-
sil, com Innümei-os attníitntloa
fle curu. Vidro Krande ssono.

x multes applic.-if.fles Casu
Cyrio. rua Ouvidor IR3: (lar-
rafa Grande e DroRfl-rla Cam-
nos & Heitor — 60 e 35 rua ila

niRuayann,
Para re vendedores uoin os

raprcsontiintes Magalhães &
Lobo run llruicuavana HS; te-
ephone Norto 4028. (C. 01108

para creanças de tenra edade.
USADA E RECOMMENDADA

pelos mais famosos doutores especialistas do
mundo inteiro.

O ÚNICO SUBSTITUTO INTEGRAL
DO LEITE MATERNO, NA E'POCA

PERIGOSA DÒ DESMÀME,

SEIOS
Desenvolvidos, Fortilícados e

Aformoseados. com A Pasta
ttussa do Dr. G. Elcabal. O unlco
PBODUCTO auo em monos ilo
doua mezes ssaogura o dosenvoi-
fünento o a firmoza doa SEIOS
aom causar damno algum a saude
da Mulher. "Vido os attestados
í prospectos quo acompanham
cada Caixa,

Encontra-»o A vonda nas Pliar.
macias. Drogarias c Períumams
io Brasil.

33^ AVISO — Preco
de uma Caixa 10S00Ò,
3elo Correio mais 2S000.
Pedidos ao Agente Geral.
J. de Carvalho — Caixa
Postal n. 1.724 — Rio de
Janeiro. DEPOSITO: rua
General Câmara n. 225.
Rio de Janeiro, (C 60.181

RENAULT 20 x 30

m _
I t, voai ———nam

Ias 1
j ff^ma &!>¦ x -a

! âlerlíi

Bemetteremos uma lata amostra e ointeressante livro da Farinha LácteaNestlé, a quem os solicitar á Compa- i
nhia Nestld — Caixa, 700 — Rio de ;
Janeiro.

(C. «1.61,. 
'

ft* • *Tr» ! ! 1
B' quem moJiior düku ouro _

niuta, platina e brlIlianleJ
i lOBcoria Ioihk o ro.ou(oa,
KUA UnUGliAYANA N. 124

"-' ¦r'i;-i) c,

FOGÕES A GAZ, 
"ALLEMÁES

Qiieitnhdorès ecoiiumio,» paten-teailos, trrantlo economi.i 1-Isnii,
lados de branco. Nlueiados Eio-
saneia. L,-mpvaa, Itjt.oeü .leposl-
tarlos: Otto Schubaoh & C, iuuTiii-nplilio Ottoni n. Iiõ. tel. .Nort,'

(B :i.57S

Massagista para senhora
Jli»" S,.iiz:i. Mnj8agenB '

iiiiue.-i e electrlca. Mtenile a tio-
mieillo; teleplione. por fi.vnt
Vllln 5,910 Avenida Salvailur ,'."'{

Wft 1S2, casa r. rc líO-ílfl "

pMMnas de escrever
ij-ailíiii. vendetn-ee e compram-n-

ile ynaesquer intii-cas. Especializa i
um concertou. lierormam-«e e nl- .
iiliela-se. sõ na CIRANDE OFFI- •
(.'IN A .MECÂNICA DI3 MACHINA'
DH ESCUBVEK DE A. CIN'EI.1.!.
Uuu Conselheiro Ziu-horia;, 32. Ti>.

(C 110.IMS

I
¦

Jun to ndo unia colliorinha
<le

11 iiulU Sc
n cadn raamadelra de leite
ilepoia ,los 4 mezos.
O.-i mlnsilos ilo FECULOSE
'filo um poderoso alimento
parn. a? crianças u nara aí
imles uue amameiitam.

A vonda om toda a.
PHBOO 2*500

iwrli

DliJ'OSí'rO:

RUA CONÜli DE BOMFIM, 98
,1 (C. 61.571

rm nr-iniii i ¦¦! imiim —ja i—nm miiiiimniiif.

r
<lo pliarniaooutleo Joaaulin tr..i-oncello» Cid, e o unlco d« „. 

•"¦"
Pta effleaeln ,,o° traffi.,ont5r"&
vurmeo. blcbn» ou lombrln-áu, l\,Kolutameiito lno(fon«lvo » do Vn.?,"agradável. A' vonda nn toda*. ,,Plinrnincln». Dcnoslto no nio íl»Janeiro. Driidarlaa Fnpilutn a ,rua 1'rlmcli'o ,le Merco n. io,"ii,.'(lomoB & C„ rua l'rlm,,lro dv \ t,Veo n. 119. Deposito em Nlctlie"'IlroKarla riaroelloB. tua VlscomUdo nio Uriincu n. U.1 l.nboratmVorml-CId. rua BatevRo n. !À n„ 

'
Kd — III" de .lanelrn. il! ò"fl»liyiilíir

NATIONAL .
AMERICANA

in uko la «ten».
llinininafi (-o-raes, concer-
tos. compras,
troca e ven-
daa. Funeeio-
numento o-rnntldo. ai-» ea-oipusi

Qualquer cha-
mudo»,

CASA VOUQA — IUJA BISNÀDOttKUZEUIO 55, (próximo k praça rta'Itopubllca): tel. Norte 5056.
_JO. 10.61*

Todos os vossos desejos serllo
reiillziidos em menos do oito dlieTemi'» sorte nu Jogo, loterias'
amor, empregÒB, commercio, vla«
Beim, exames, concurnon, áraliade
Uom casiiinento, reconellloçaeseom'
eaposns, amantes o Inlmluo», En-viae voeso nomo e endereço comiitiveloppe Bailado para reapoetii.
Pedir a caixa pontal 78, Rio Cia-ro — Eetado de ,_. Paulo.

(E. 
-20.Bli(

VIAS URINARIAS
Bienorilia_;ia. Cura radica) • rnpda. Longa pratica. Cons. Ave-nlda Rio Branco n. 175, das t_,i

horan.-Dr. ReBo Lins. (A 26.63»~~"HÈMÕRM)IDÊS

Cura rldicai, rapidn, lnilolor. <éiwoperação.—Dr. Raul Pitinja em,"tos, rua do Passeio n. 50, sobradode 1 As 4 horas. (a 25 9"0
AZULEJOS 20 X~2Õ~"

Branoos, vendom-se cm cunt».Rua dos Andradas n. 62, 1» andar
<Q 13.26Ü

PORCOS BERKSHIRE"
Vende-se um oaaal oom dous an-nos; Informuç&eu com o .Sr. Mari*.Nunes na redacçtto da "Vida Do-mestiça . "Jornal do llraall" (•andar, iln.i S ús 10 da manha.

ü_L_li__JJ
Manuel Teixeira Gomes

NATUIIAL DB LOUnOZA D»MATTOS. AltOIJCA
Uernardliio Tavares prccla, (ai-,Inr com esuo tenlior, para ne^oc!*urçente ,IC seu Interesse; k rua ,'aAtiiieducto XS. J___oa1___ne. 117M

Ã' 5$000 !! I
MetlalliiiH Deus te guie com a„

ara, ouro ,le lei; Idem com oollar ,laí; despertadores americanos n1GÇ; reloelos-pulsolras a 20J; ci-<Kttrrelias do pratn a 27$; varladdsortimento de artigos para preseniles por preços nunca vl3tos; raJoalherla "A Turmallna". traves,rn de H. Francisco n. 6, próximaa. rua da Carioca. Tel. C. 4 789.

TERRENO NA PENHir
\endo-sc. em boas eondl,-fl,'i

parn o comprudor. perto da céta-
oaq, iim terreno com 11 metros ,1atronta nur n0 ditos de extencSo.Irnta-so eom A. Leite, k ru»l-ranclseo Muratori n. 38 sobra-
_S_ (Á. 2820a

CAÍXAS D'AGÜÁ 
~

Do elmo(no armado. Vendem-.^de í.fijij lü ms. a 150$; de (Í00 »805 Praia do Ca)O n. 08. Telt-Phone Vliln_ 1J13. (A 24 i'ii
FOSSAS SANITÁRIAS

ApprovadaB polaa autorida,1nmnltarlan, vendem-se a so.: pra!»ilo Cnjfl _j C8. telephone Vllla 1.1.1.
(A 24 4!*S

fãTlYncTãTI Inventa
rios

. O Dr. Rodrigues de Carvalho'mudou o seu eseriptorio para a ruano Rosário 11. 76, 1» andar. Adlan-ta custas. ,p 20.550

ARSÉN0VÍTA

DR. MAFRA

SAU
A1ub;i-so umn cum 011 eem mo-bllla, k Avonida Mom tle .Sá UU,«obrado, paru casnl dn trata-

mento ou senhoras eerlaa.
(V. 22.sua

CRIADA
Proclsftrsc Uo uma pura servi-

ço ,le um cnsal. que seja limpoe de confiança, pretere-se brancaou parda; á Avenida Mom de SA»• ¦ <<í„ Jjobrndo, tf** '>_ %_4
CASAMOBIUADAi

Prccluii-se de uma com nua 110ijiiartos o demais dependências,nos bairros iio Flamíngo, Rota-logo o Capaoabana, pn-ferlndo-sema em nue pnise bond. Cartas aDanilo, no eseriptorio deste lor-nal com Indicação e aluguol.
(a íi.üsu

GLORIA

"Anônima Libraria Italiana"
a l.ivrnrl,, >elc,,tlflco-lltterarli, l(„ll„„„imhU Impoiimite. — JQxpOBlcSo e Vonduna Jjlieccllo üiiai: A»scmbie„ ttt  m„.

(A 2S380

BARBEARIA

AIug*c-se uma casa A rua SantaChristina n. 43, tres dormitórios.1 saledevlsltas.dn Jantar, cozinha. '
banheiro, etc. Tem movei» a ven-d<ir na^ raesmn casa, (p 3y OUÊ

CASA EM BOTAFOGO
Precisa-te comprar ump em iuatnmevorsa! A Vuluntarlos da Pa-tria, om centro de terreno, quetenha no mínimo seis quartos, pa- Ilí.-uido-B,) até eoieniB, contos. Não !

-1 paga cominissS*. Cartas oom 1
iiiformaçõeu para Leopoldo An- I
«listo no escrlplorlo deste Jornal.

(F 23.01::

ua conuultas, diariamente ,,PHARMACIA MAFItA, A rua Silo 1
Leopoldo 7, do melo-dla ,'is 11 bo. I
raa. Residência, rua S, Leopoldo
II) telephono 321, Norte.

'(C 61155

ARRUMADEIRA
Precisa-se de uma perfeitae que queira trabalhar, apre-

sentando boa condueta, a
tratar na ladeira do Russol
n. 57. (B. :.c

S. B. ESPIRITAS  ._
HOMOEO^ATHICOS

CAIXA POSTAL 30
.Mictheroy  e. di, Rio

Os inedluins smnii..nim>'.>«
Invisíveis desta sociedade boneflcento continuam a íar-iiiícer 'IlaRiioEtlcoa narr -
irmãoB apffredores,

B' Indispensável muiiuar rtionie Por extenso — .oca,(uo, onde mora — Edad' -
Profiaiitto e um oiivuk, ,!„,adiado * subscrlpto oaia .,volta. IQ_ ....-.,,

¦Se o oníratosse
nfio produzir o effelto aiiiiiiniilado devolve-se Iminadlatamento oilinlieiro, 1, niiiii SanfAnna 210 — Rio. Vende-se ora todoa aspburmaclas do Brasil. (C. 61.81»

->.,.»a«':'i!>:w5»a!!WMK«i.

A melhoi

i A venda em

ureoh
marca de Relógios

»

todas as Boas Casas
(C 61060

Tratamento rápido, radical, racional c «cientifico
DAS

feríd
O mais prodlploso do» tonlooa.Atitrmenu 2 kilos num mes. lnva-lidoa n. 43, (f. 19B7T

Marinha — Enferm. —
Mecânicos

8ub-offlo!ae« — Divisa». »**.Novo» uniforme», pg. 12. 15 > 11m. Itua da Carioca n. ÜS. f *cn-dar. C. 3.97.1. (D 17.75,

CASA

MOTOR
Vende-se um ile 22 H. p., ,„,,.rlllmo, com nuatro cylindros emperfeito estado de funcionamento;na rua Coronel Pedro Alvea "10

(13 33.693
BALANCE'

LelISo nüo se faz, más vendr-s,-
i£,1 at,aixo ao eusto mais su '¦....'IO ternos para todos de «ise-mira ^Ina, de paletot, traoh
iimV&.ng- í^acn. aobredaaacale 450» por 30}, 36$, 40*, B6J 701•"" e, "oi''.1-20'' sobretudos c ca-'pos de J20I, por 20», 2íí 851 dos06». BM a 160*; 1.825 paletou ,,,:cieemlra, frack, smocklnc co-
;-aça, de 220» por 11,5, 16* 1'isS«.a 80$; 10.032 oollctê. de fnntuala cnjemira fina, ,1c (10$ po»t?, 6$. 7», 105 a 16»; uniformes
pura cbauffeur rte 180J ,,,••'-,.30*.36» a 90» e para offi 

'Zeal'
.Marinha, Pollclii. Exercito ,1,-600» jwr 100». 1605. c 250»; para«enhora», 935 vestidos finús parithBaÍÍS- *b»ai!,;- Pawaio, do f.50í
por 25», bot. 45$, 66», 7u» a 150$,3e costumes do casemlrn. dc- 3(10* por 20». 26». 36* a. 90»; «alasde 70» por 10». 12* a 30J; cha-

. puoa para n^nhorím e homens, dc
Vende-se um na fiarão VnlrJlo ' í"?l •""' 5''.7*. 10*.» 25»; plumaí,

,„,,"( ivrche^J - n\etv 
"ú£i pe',íf" * °"tro» artliroa nue s« il-

Iüy,",,K,'"fi'.'".".'.^_Jl'- ."r -;••?-? nuldam a varejo c atacalo; gran-
COZINHEIRA ' ,6 1ua"ti<lade de artigos para

Vende-se uma bom afrtírueiida-a rua Camerlno n. 8, Saune.

LOJA NO CENTRO
Acceltam-ee propostas para ar-rendamonto. por nove annos, deuma excellent» loja, medlant.

w,",etíf-„»'sia 20 passos daAvenida Uio Branco o « clara. Verti Informar .1 rua Chile n. 8.
(A 28.Soll

"VIOLINO

Comjwa-Sft um ern bom estado,
do oeeaslilo, preço razoável. Ks-
cicver para A. P. A caixa postal"¦'" (n 

26.011

Precí«a-so d« uma perfpfta co-
i, rua Dr. Josí Hygino

II. .345, Tljuca. (A 28.713

QUAESQUER INJECÇÕES
. ÜH «, oatra... Doutorando anpllí-aao confultorie ., a domicílio n"-
preços mn-fler.. Tr-Í C 1.1 "7

iSt tX.dít

1 de
* circos
' Dan ta- n.

theatros;
loja,

CASA

rua Senador
Cas. Kollas".

(E. 20.961

Compra-se uma atê 40:000» parafamília de tratamento e nSo d!«-
tante da cidade. Informiições com

o De. Antônio Manca. A rua Sete
.!• Sotembro n. 17C, sobrado, das

13 ás 17 horas. ' . (F 23.311

Mães extremosàs *;,_',;
I nreserv- -. vossos queridos

I fllhlnho, moléstias de oelle
lane os oíílinent, banbat-oscom

o SADON-1E DE RIFGCR -
Rua S. Pedro 127. ÍC64117

MODELADOR
,it,?^íISR*se^!"n n,B Pundlçiu, In-aigena, rtia Camerlno n. 150.

(F 23.024
AMA SECCA

Hi.Pí?Sl!"?/? J.dt uma' Portugueza.
de oito mejes. para ir para Befio
SÜ^ÍÍS' Mlna»- Trau-4 na ra
cín í'«iS"va "¦ "' 'Panamá, nwta
VP'.**». tV 23.01.',

QUAESQUER INJECÇÕEST
ln;aer^edne'rTá^T 3^longa pratica, vae e domicilio fa-
?erS t°I.f5efi° mínimo. Tel. r.en-trai t.isi- <B 25^,

CARTEIRA PERDIDA"
Pede-ae, por favor. A pcfeoa nueencontrou, entrogar cn jtappls á

ua S. .lonô n. 52, 1« andar, a Mc-
ilelros, a carteira i ImttaçBo a
couro da Rússia, com uma canto-
neira de ouro. Agrodeco-^o 0 sra-llflca-se. _ (F_23.03l

GUARDA DOCES
Venúe-96 um, próprio para, bo-teoulm, no Café Clnlra, AvenidaPassos 11. 98. ((! lá. 107

BALANÇA
Compra-ne uma decimal, até 360

ItilOB. Cartas a Aboliu, ma do Ho-sarlo n. 74, 1» andar. tv 23.037

ALFAIATARIA
Admitte-se um sooio, prcferivelalfaiate; lnforma-se & rua da |

Quitanda 132, 1» and. Eala 8.
(E. 21744 '

iriTlSS??*"" Um', "ov" • lMm, «om

GUARDA-LIVROr
i^<Jm.Kin""e* ''ablUUçiies , po-•lendo tomar cont,, da Btmncia ,i«um eacriptorlo. optimas refereS-cias; .-IsuHredo; tel. Bél™ Mar1.283, larj-o do Jlaehado 11. 42.

ÍU'LU' POMERANIÂ S
jivsç^5Av'sa suasannos dc edade por 400»! informa-
cwes pelo teleplione .Sul 1.710

(B 20.425
Automóvel "Lancia"

•rTucn-fen'8<!61 4p.1-8'r!"'» Velha da, ijuca n. si. P&io ser visto c ,t.iiminado em qualquer dta. na ga-lago dn proprietário. (B 'd 434

A S,\.vrusi,\A (pornada aaocatlva) é o romedlo aoonaelhado
para o tratamento rápido, racional e «claiititlcu de qualquer feridanOva ou uniiga.

A SANTOHINA desfaz as carne» osponjosan, madurece • faz re-oentar os bubúee vuneruos, ue panarleos, ob unhelro», o» anthraae»
a os tumores de quaiquer espécie, sem eer preciso rasgal-o» a ferro,Impede-os de gangrenar, clcatri zando-os radicalmente.

INDICADA contra chagas ou uiceras» oa golpea o ns cortaduras.iimni.m-.iia as IncliafiOes, taes como aa eryslpelas, aa pernas ln-fjhaaaa, leetltuiudo-aa ao sei* natural.
contha cmplgens com bo lhas. vermelhidão, deitrta as

aarnaa.
A ,.,,Mllin it, desapparece em poucas bora» com a applloac&o: ;;t.i pomariu.
COMUATIS ac heinoirlioides tuternas, ullivla como por encan-

to o prurido ou comlcliHo deseape rada no ânus e desfaz completa-
monto oa tumores hcmorrholtlar! os ou mamlllos. C'ira a, queima(Juras.

lSsta pomada £ multo frecca. nao milge reeituardo • deixa tra-
oalhur. IJieço: 2Jf,0ii Pelo Correio; 8J500.

A' venda em tmlnn iin pbiti M-tirini» e droiçiirínu. — Dcitcialfarlniii
I'KllESTIIF.1,1,0 I--I I.HOS _, O,; A' HVA UIIUÜUAVANA M e
DHOGAKIA PACHECO, A- HUA DOS ANDRADAS 13.

Vendo-so ou aluga-se, eom »
quartos, 3 «alas, espaçosa ooal-nha, dous fogOes, banheiro •'.aquecedor, terreno de 1« d»',frente por 71 de fundos, vir •tratar; 4 rua Vlsoonde de Santa]Crus 40, daa 10 horas em dl-l"*"• (F. 22.S3H :
Syphilis e Mol. das senhoras
Tratamento completo pelo Dr. 2e-ferino Bailo*. Rn* a0, invaiido«n. 40, daa 9 Aa 11 • da* I âs t ho-,1 ÍSSí IV 20.370'

PENSAO LUS0-BRASIL
Machado n. 42. T»le-
13. M. ReoentemenU
principalmente para
o 8KNHORAS DB

. Prodlo de esquina,varanda, Jardim, ohaoara. espaço-i
fa aposentos eom Janellas ao arlivre; bom tratamento, boa mesa.
preçoa razoavela. (B 26.24»

I Largo do
phone 1.28Í
Installaxla.
FAMÍLIAS
nrcspiüiTn

¦BHBBBSBnB

l Fogões á Gaz, Allemães
DE JUNKER & RUH KARLSRUHE

TERRENOS

AMA SECCA
Preclsa-s» ,],- „ina.ne-ne portngncza; A ri'lor n. 3o, Cattetfl-

prefererln-
a SL. Salva-

(A. 2S740

APARADOR
Preclsa-so de um com pratica; Ania da Quitanda n. 110. IV 23 07!
1ÍME. IRMÃ TÃRDIOLI
Participa As tnas freguesas que.df ,Y°Ila da Europa, reabriu o seuateller & Avenida Mem de Sá 1C1.onde espera as «tias ordens.Confecçues por figurinos « aPreço módico t«i Central 1 148

(E 21.337

COSTUREIRAS
Prcclsa-«e d„ perfeitas corpl-nheiras. na casn Au Palní» Royal:A rua do OuvMor 12S_ (f,_ 5; ngs
Apartamento na Avenida~~

Aluga-sç. composto de tres pe-".as. na Avenida Rio Branco 149.- "Ii"- (A 28.720
ARRUMADEIRA

.ir?\?- oajxs!. de tratamento pre-oisa-M de uma moça de boa appa-rencia. possivelmente franet-za ou

.Biinu» »|.?s ep ouluauí utn jp t-,
patrfie* para arrumar e tomar con.cxlgem-t» refc-enclas; _ orala doFlamengo 02. d„ 9 a, J2 da ma.nha' <G150

2 O

Esmaltados de bran-
co, ferragens nickela-
das. Grande economia,
limpeza absoluta, quei-
madores patenteados.

OTTO SCHUBACK ã C.
Theophüo Ottoni, 95 — Phone 6773 Norte

RIO DE JANEIR,
(C. «i.õoy

Vondem-se dlvorsOB lotes cmIpanema, k Avenida Vieira Souto,
rua Prudente de Moraes, 20 deNovembro e 28 de Agosto; tratarcom Roberto, A rua Visconde dn
Inhaúma 70, 1" andar, tclephi,-ne Norto 1S!I. f]r, 23 007

THEATRO MUNICIPAL-
Compra-se por 100» a desistência

,1a assignatura do 1" turno de duns
Kalerias para a Companhia Lyrica
d" theatro Municipal. Cartas a M.("ninarão, no eseriptorio deste Joi"«I. (PJS.Oii

I OS COFRES'NASCIMENTO
uão temem confronto; nem cin,
preços nem em sagurauça.

Único deposito neata cidade,
Bua Goneral Câmara, 223, pro-
ximo á Avenida Passos.

Telephone Norte 3.934

(E. 21.78,1

Casa dc Pasto e Botequim
Traspassa-se um fazendo br-ninegocio e pagando diminuto alu-

guel, com contrato; „ motivo da
venda nc dirA no pretendente. Pa«ri, InformacOes na fabrica de Cer-veja Universal, praça da Repu-bllca n. 231, do melo-dla emi^^^^^^^^ ^^^^^^^¦^^^^^^^^¦¦¦^¦^¦¦¦¦¦¦¦¦^¦^^^¦aB^ft,
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BITORAL S. ULTII
PurainoDto vegotal. HBo oontAm oplo, codolna, morphlna,

bromoíormlo. eto. Da effeito garantido na asthtna bron-
ohlto rouquidão, tosno aecca, nervosa, larynglto, traolielto,
liifliionza ÜNIOO que cura qualquer tosse com um só vidro.
A' voada aos prlnclpaos piiarmaclns e drogarias.. Deposito:
Rua 24 de Maio 151. lei. Jardim 10, — Blo do Janoiro.

'ti1. 19,744

GRATIFICAÇÃO
10:000|000

Dá-se a quom arranjar um Io-
gar vitalício, bom ordenado; dl-rlgir propostas para "Candidato",
ft nnlxa deste JornaC (II. 20.038

Montador metalúrgico

-—-"í*5^2ai -—-—-¦ -.. aetff.f1*1 ' 't ¦ ii ¦¦¦ié, ¦¦'_-'_¦_ ..j^^;;^ ____ ' ji " ¦ ¦ .

Prnclsn-so A
n. 01.

Ksplrlio Kanio
(II !!0.r.7l

CHAPÉOS DE SENHORA
da mcnlnaB o do crlnnçím, lindos
modelos, Vestidos, perfumarias,eto. Preijos Iniicrodltuvols, ft ruaMarn,iiBunpo ri, 22, toleplmne C.n, 8Z. tn 2(1 405

rr. .-isii-.-.i' nu Cln, Cervejaria llrnhiiin — nua Muniu.-/, de sni.u-
ciiliy n. !ÍOi (C 01607

..IV? tV J1'^ ' ¦ '-'"*'M"*-i""iTT~^——pqiJBU^M BDMBII1M1L

-PELLETiRIA B&ASIL
w. OOKEyrvsisxiiN:
Avisa da Exmas. famílias quetem grande o variado stock do to-das as qualidades do polles finas.Executam-so todos os trabalhosdento mino.

BOM NEGOCIO
Vende-tiü um «rumle prodlo aom

craniln torrono todo arborisado,
eom arvores do frutas: estacllo deTodos os Santos, rua Elisa All.u-
querquo n. 70; preco 17 contos.
lYule ser visto. Mala InformacdMi
pelo tel. Vllln 107, _ JP_J!.89!

TYPOGRAPHIÀ-
Vflpdo-so do ncPnwIflo oxfipllonto

machina a platina "Idoale" do
118x00 centímetros, funcclonniiilo; A

rua do Pnssolo n. 50. (73 21.048

.2
THLHHIIONIÜ 11)72 CIONTIIAL

Se vae mudar-se, tome nota !!!
Nio enntrato trabalhos do lustro o concorto do moveis—colloca-

Sf/!„^lTjaÇC!;",rla? ° (1° estoros —sem vor o orçamento que ARMA-MUVhlb deseja fornecer-vos sem compromisso algum para V. Bx.Pessoal Idôneo, ex-armadores da Red-Star. — Serviço especial demudanças., — CoiiBUlte Norto 0574 — nua G. Câmara 132 — Loja.
(C. 00.003

TIMMBH>BB_BBiMBHBBBBBttlBflMBBM

Ido o dizei aos vossos amigos quo
na

ALFAIATARIA AMERICANA .
(casa do I" ordem), as roupas sil.-cortadas por mSos do babeis con-tra mestres conhecedores do seumetier e oa pregos sem concorreu
cia.

RUA MARECHAL FLO-
RIANO PEIXOTO 117

Toi. Norto 3477 — Elo
(C 00002

PENHORES ?...
JÓIAS B MEEOADOEIAS
Menor Juro — Maior oíferta

COMPANHIA ÁUREA

AVHKIDA PABBÜB, 11

(C 58882

BELFORT ROXO
E. F. RIO D'OURO

V*mdc-9o uma boa, casa para no-
gocio com commodos prir,'( família
f. rua Dr. MaRcsnl !i, junto A en-'.aeSo; tratar na rua Jocltcy Club107, nesta Capita), (F. 230SU

AUTO CAMINHÃO"
Vende-so um Saurer, 40 II. P.,

quatro toneladas. Trata-se A rua
Santa Luzia n. 184, GarORii ltlo de
Janeiro. (fi_ ííym

SALVO DE INCÊNDIO
do vapor Italiano. Plancllas diver-san cOres 15 o I?!i00 o metro; sarjado IH azul marinho, j;rcnnl. pre-to, largura 80 centímetros üyjiio eiarRji-a de nm metro líliOO e su-
perlor f»:irja, dlvrrsna cflros, 7$ ometro; víos do nliiipljos lt o me-tro; Rollas do organdy 1100 rfils:morinfi. cretonnf.s, rondas, fitas,sedas, caslmira azul marinho.largura 1.50. metro 10$; no iteldos EJnratelroSi Avenida Pãeaofln. 31, tel. Norte 6.036. (O 15.070

CASA

LU'LUS' POMERANIA
Vondom-so lindos o legítimos,amnrollos claros o pretos; na ruada Passagem n. 20, Botafogo, ou-rlveaarla, (B_21.057

TORNEIRO MECÂNICO
Proclsa-se do um habll torneiro;na Companhia Constructora Ipa-nems, A run Alberto Campos 01.tel. Ipanema 1.258. (ir 22.92f.

FERREIRO
Preclsa-so do um na Compa-nhia Consiructorn Ipanema, A runAlberto Campos n. 0-1. Tel. Ipa-neina 1.258. (p «1 0'5

DlíNiltltfO ?..
sob penhor mercantil de auto-movols planos o mobiliários
que ficarão titn deposito ou sol-
guarda de depositário idôneo
COMP. ÁUREA—Av, Passo» 11

(C. 4ÍIU7I-

Aluga-se confortável, com (jua-
tro quartos, duas salas, Jardim;chácara c mais íIoiH>ndencias;tni-
tar A rua Ciicliainby 11, Meyer.

(13. 2170!!

CHACARE3RO

PEITORAL MARINHO
Indicado nos casos <á©:

A bicharada da JoanÉíla

CIRIPPE
PNEVMONIA
CORIZA
OONSIIPAÇOBS

Bilhetes da Josephina
JOANN1NHA—Kspenanio» iiual-iner cousa por istes dias.Kl» os de hoje:

J

PEITORAL
PURGAÇÕES NOS OUVIDOS
OATARRO
IiARINGITES
DORES NO PEITO
DORES NAS dOBTAb

ASTHMA
BRONOH1TES
COQUELUCHE
RESFRIADOS

TOSSE
INPLUENZA
HEMOPTISE
CALAFRIOS

ROUQUIDÃO

0271

r~mí r/*!V

'%#

4583

Extrolilda em1022.

LOTEgjg
(APITAI, fàtí-tnjtijjp

te d» jun'!)0'_^|J_j__§
2» SORTMIO

Oiojo tcapiiai). , . j9fliíoo,,iii
SOsÓdofUiil
jííéMiôúi
filMfOi.f

PEITORAL MARINHO
Algumas collioros do Peitoral Marinho, provar-vos-üo sua offlcacla.

é o melhor tônico e o mala onorglco desüífoctante das vias respiratórias

Ilfl!TRflIIFM|]
preços

III Ul"iizleitt.s

5436 — 3201

Resultados de hontem
, CAPITAI. IiMCDEML

Antigo. 10 - hPxÃO  a.401Moderno. 12—EI.EPHANTB -140
Hio. 23 — UliKO  MiSalteado. 11 — cavaixo —2° premio, 10 — COELHO 3.528
,.' prenuo, 2 — AC.VIA.... 0.200¦t" premio 0 — CABItA.... 5.123

O tesultado do anno passado, nadata de hole. fol;
Antigo. D ~ COBRA
Moderno. 23 — URSO
ltlo. 2! — TOURO
.Saneado. 10 — COELHO..
2' premio. 20 — 1'UKU',.. o.860¦i" premio, 21 — TOURO.. 0.S81<• premio. 10 — I.EAO  K.1C25» premio, 18 — TORÇO.. 4.472

50547, . .
1WH2, , .
mm. ¦,:;¦,. i
*<üh . . , , .

1'IIIÜMIüü UK n.lKltiíiHHl
755 Witl ülíafl !i!i2!l 1877»HO 1110 35720 30202 iiaailí:"

«n,».,'",3s"0* »M llWHHHHItl .
8278;. 1J01S 76UB8 ur,in. MíbSS1110'J 155(11 «(1201
80641 02578 58410

4310 20233 09001

.935
»'..2
1S2

Rua Primeiro de Março n. 87,

LOJA

Precisa-se de uni bum cli aca rei-ro nuo entenda de horta, larillni i-
pouinr para trabalhar numa (tran-chacrira píírto desta Capital,do

Vonde.ao por -15 contos ou tras-
passa-ae o contrato de unia situa-
da na Avenida, em ponto do Rrnn-dc movimento; tratar A wia BUc-
nos Aires 112, com o Sr. vArtliur.

^OTÕMÕVELrfÀ"
Particular vendo um pHfteton em

perfeito estado, com nil'i :.-r,-.ar-
che, Inatallactto elootrlca umu-lador o mnln acceãsòrlon -mosA rua ilas Laranjeiras 13 • Sr.
['imrntel. t; OS

DR. TEÍXEIRÃTOi: A
Syphilis, doenças das senhoras cvlaa urinarias. Rua da Carioca 81,ilas 9 ns 12. Tel. C. 2.0S9.

(B 25.789

LIVRO NOVO!
Clieitnu emfliii o Ill.cl..iiiirlii Portugue/. c lliillimo, de c 1'iu-lii-

Brpeo, n melhor, o mula completo publicado atfi hoje. Acha-se emvenda por 18Í000 na
ANÔNIMA l.IllltAHIA ITALIANA— Anhi-iiiIiIúu. Ill — KIO

(A 28843
K^wrrrTOT.T HífilBHMtCMIX?

U)U mQ LOURENÇO
Aa» melbores í.ii.;ua»

xx£sivií?é*e><m
tn. ns rr iom

Bri »fià*srf«sí'ifí;
v. jxmsnattBawaimsmaaaaéÊi

í'í«. WieiftiH Mtiiíos

íOSSÃS SANITAili «?UCER" 
j

InformacOes a run General Cama'-ra n. 80, loja, das 2 as -1 horas;
ejíijuaaoo alirciíentar-so quèni nftader boas referencias e de prefe-rencia mogo e de nacionalidade
portugueza. (F 22.89S
Fogões e caixas para agur

Paz&ra-ee a pregos baratos. Con-cortam-se o compram-se üeadOfif;na Avenida franoisco Blcalho nu-mero 387 A, Ponte dos Marinhei-
ros. Tel, Vllla 4.088. IA 27__!H_l>

FUNDIDORES
A F*tindlq&,u Americana, A rüai.leneral Pedra n. 153, precisa debons fundidores. Paga-,se bí-m ètrntn-se a nualf|ue_r bora .__< I" 1255!»

f MODELADÕRES
FmuJiQilo Americana. A rua

. 153, precisa de
bons modeladoroR. Paga-so bem e
trata-se a qualquer hora.

 (F;l 2.509
Aprendizes de charu-

teiros
Preclsa.se de grando numero

de aprendizes — mocas e rapa-
z'!s. Paga-se bem. Companhia
Nacional Tabacos, r. Marechal
Floriano 124. IO H148

GUARDA-LIVROS"
Dispondo de 3 horas no dia,

acceita i ervlçoa avulsos, prl noi-
pai mente escriptas: á roa da As-
üembICa n. 53, com A. Pamplona,
teleph. 1870. (B. 25.320

Hcili
Ueneral 1'oVn

MOLÉSTIAS BRQNCHO - PULMONARES
t» MOS 8» MO - TJOCHOL ÊtflANÜtAOO UU GIIFONI

A FE' DO JUCÁ

íto de Jatnirò # JÜfei

¦ í','.".<;,l,,!or tonlco reparador naa áffocoOos dos bronchlo». AI Ai (jl., como pelas comtiinucoes «ulfnrosa e phi.sphoi.iis na rrnqnozh niiliniinur na» liriinclillen iironcbn *
iiriidn .- chronleo, ua ilelillldnilo ontunlcn.¦iiilineiito nu cnnvaleaconca da Inllnenrn,

doa pulraQeai elle aotua nüo ed peloica rea que encerra e 6 muito efíi-iu.ii.fiiretieiili.il, tulierciili.«r pnlinonainas <-unvítU'jni-Dua>» um KeraJdo üo .iiii-l.ii-l.e o do urampo,
pulmonar de grande valor, o PHO.-iPHD-TIílii coí ele r irr„... ,..,«..:.l«mo ie modo a tazel-o realetlr 4 Invntóo dó baolllu de- Kocfc e « „rmi, ar êito ?iconiaininasfio. ARradavcl ao paladar. pôde aer usado -•  - - ¦¦¦-r'"'n-T "

¦In
Hestauradür

irn-iiH,
ru(;Ill(ÍNm<r.

iMiiiiitKiirtn
e e«pe-

24202
ttiti
21(14

r,724,~,
iiiiiir,
55060

70402
Olllti»
0S2S1
88102

6122
1Ü729
U-llKI
4ÍI105

PUliMIOH UK
171(13 2278
7707 406110

811707 52500
627(1 4tl)na

•104!l8 1S482
Ü0800 82910

l'ltHMIt>H Utü
1.32811 20370
4820»
81827

1118
30157
81771

5807
714ÍI

20005
0184

2B88S
70SSII
5Í605
23074
7ÍI588

83001
Ü3IHII
Vfi .15 ii

r.iiuDionii
H(ir.SD
oaii-iii
nsr.oo
2C571
4053

4730Ü .
JIIÜl-.Ü.VI
18487
12724
5«U76
83022
20113
12788
6131,5
01850

íiüliai
414;.

ií«1l»« ¦>'_

SSliiitS
oi!»» ...

iltlifM
i !:;ll. -

¦'¦'.um
791.111;

4a.'.;
54041-

ii I'
-' 1'

MdllilCeT
(IIOtflMi
300ÍOWS

orga-
- ia ha |cujo aabor um, altera.

6394 — 6507

Palpites do Felizardo
Antônio Pinto Zagallo,
Que é muito, muito caamurro.
Pretende Jogar no gallo;
Porém n&o despreza o burro,

puro ou no leite
DIAltMJIENTB PBI.AS SU.inilIlA DES MED IO AS

Encontra-ae naa pliarinaolaa o drogarias e no deposito: DBOCAIUji li-UA.HCISCO CIPFDSI
. 17 — RIO DB .IANEIRO. (C- 4?.55c

wuiuiiiuuwuiuaiutwn!

IIBOEITADO

* O.. rtUA PltlMEIltO DE MARCO N
ommmmBmoaauamaasmssmsBmiiwm'. —¦ - WBDBSBiaKBn 'JU

PERMUTA DE CASA
PòrmuUt uma linda casa, situa-dn no Cattete, do 2505, com dous.Hinos du contrato, por outra dealuguel mais olovado ou por um

primeiro nndar, nuiiiii das ruastransversaes do Cattete ou anua
proximidades, cartas para o e«-criptorio desto Jornal, para D.A. It.iiiillcniulo o teleplione purareceber Informações minuciosas.

OPERÁRIOS E~OPERARÍS
Proclsa-sc, para fabrica de pas-satpnnarla; li rua Mete de .Setem-

bro 105. (B. 2(1.050

PENSÃO
DA-so pensilo t

selo o promptidno
i|iiallil.-iii.., a 80$ o
Carmo Nutto £-3.

ilomlolllo. ns-
«o no roa de 1"

0(1?; A rim Dr.
(V. 32.075

-naci:,-.

TraliaJüios
íypographisosj

1 As offioinas do "Jornal

pão Brasil" effectuam
fj qualquer trabalho de

| avulsos, meraoriaes, car-
[.; tazes, facturas, jornaes

revistas e outras publica-
ções, por preço commodo f

14.

CASA
Aluga-se a da rua .-Santa Ale-xandrlna 102. com 33 quartosprópria para ponitto, pOde «cr.-lata a nuakiuer hora u trata-t,-í. rua Araujo Penna 3o, telt-uli»»»• i.B. 80.054
Chapa d|e licença de um

ambulante
Perdi a chapa de minha llcen-(ia n. 4.711, no largo do Catuin-by, peco a quem achou-a me1'uiiiniunieur, A rua Buenos Airesn. Slli, onde aern. gratlüeàdocom Ibrahlm Heyrailar. d-'. 23 004

RUA SAUDE; 23p
Preclsa-»e de dous metatnlcoshábeis em automóveis. 13' Inuti!apresentar-se sem compi-tencla.

(E 21.87!

0410 — 7349
i Oosta de andar elegante.
! Pojeulr multo dinheiro,

Se der num lado o eiephant»
B noutro ganhar carne.ro.•Jil çj

7546 — 6/25

A IDEAL — 729
E. do Rio. 28 — 0 — 922.'" 

ÂGÃVÊ —¦ 324 i- 6
i E. do Hlo. 26 — 6 822. (E22091

ApproxtuificO'»
31070 e UI681. . . .

9561 o 1)598. . . .
5054 6 e 50548. . . . 

'.

DeiteaiiN
91071 a 0108(1. . .

95ÍI1 a 9000. .
50611 tt 50530

3» SORTEIO
09401 (S. Paulo). , 26if:flíiC*»ii,c'

3530. ... . , , . 5ÜJ(íliÜ|fíií>l
;"^  20:0001-01.1'
Ülil  lOiOOOSOOC
52812  SiOOülOu.)

fuOOOJOt.il

SOMOO
20ÇÍ6.0

67C48
41318
173ÜC

PHKMIOg DK
277C8 C2270 12727
47977 1291 14565

:ü(liJ30ti(.'
5:<l0il$0'it

ik.iii.-.uim
25001 üfillli*,
48335 ...;n

pniojiioí de i titmi?!«iiii

223RÍI
4335

45255
14330

0807
12001
211755
98W3
49801
84075

3S600
iisinr,
41227
71361
70C4
1818

71787
49524
r.üir.r,
83209

99460
3538

20205
53122

.12681 47202 48.".i;il
7417H 03772- 2l.b82
21191 5CI89 14S01
62598 8R73S 03274

PRÊMIOS DE StHIIMMWI
2418(1 512*1 80257
60588 13.181 833u3
35783 11730 24088
2lll(i!l 10r.SC 117(160
2087» 41076 188S6
13381 3ÍI552 41774
71353 .7554 10641
48256 fii.511 I72C1

1'uraiion iir unosiMM)
1445(1
5311

40211
21460
84 560
083-11
3659

83850
60516
63008

33784
3440
16098
9 014 2
10375
06829
41837
77521

7
875ÍI2

37629
50058
41909
27438
26796
13784
61857
64375
9942

01900

873d,
10131
80081 ;
tll.»**;

70S21
iriUt ;
«2723
1503!
ssosi,
3S464
9 39.5 4
2U77!

CS761
750-K
5463»
11550
97981
74583

07
35318
32SS3
74530

:¦¦,,,¦ ,:„,„, I.,-.
e 904«2
e 3640
« 2(1207
e 55124

M< r> tittf.

99461
3531

20,101
55121

66170
3540

20310
55130

:'inojOoti
506*000
4 00*000
400*000

600*000
40(lt00«
800*004
200*000

.'l>rmIiiaçAfi
Todos os numerou terminadosent 1 tOm 40*000.

VtiW^WXXm

:J«*J&
'Sim!... Productos Lactichij ) DINHEIRO — PENHORES

empresta quulaner

llll !¦¦! IIIWI ¦ I

GUARDA-M0VEIS

Cli f> i" 1 m ts 1 v e» ej ci «a H cl t» d©
Leite, Manteiga t> l>uitíijosü

86 ua A' NOVA LAOTICINIOS - Rua Estacio de Sá tt. 44, Telep. V. 815 e rua Ria-
chuelo n. 401. Telep. C. 1835

I.0SE' AUGUSTO DA COSTA
(C BS816

qnnnlln aobr. o. menino», lulas, metoes',^"a^ "a"nM- moveis. lonca«. roupa* de cama. mece e dei, tapetes, cortinas, etc, riTTA SETE DE SETEMBRO S07:4 25e' (C 6».»»ftal, C.

i0ts :oi=icr 101=101 30001

Approvadas pelas autoridades sanitárias — CollocadasprompuiH para tuiicclonnr, parn seis, doze e vinte pessoas por¦iilíiia. I 200 litros, 1708 a ikoí'.140*.
Rua Botafogo n 2, Èst. de Encantado

(A.

DENTIPHILOS O tcmlco por oxcolloncla 6
lltador da dontição.

Doposltn: OASA HUBER
(li. 81.

faci-

(C S8816 :'2 Bia^W? H

IffimiiiitiKa^c,!;!,^,^,.^^^^^ 

,. .^lampawraHEB^Mau^ v.«axaamiw.-^imiiT^n',a:™i^.<»^.^>Wi^ i

,|j GRANDE LOTE,íIA IM B1NÍF3Í0DÍ 
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^0J£ 2T de junho
O C:JNTC

BILHETE INTEIRO 15*000 — DE CIMO 1*500

10]

Nova JBifc>iiotJb.eoí*

x£s OE JULHO

0.

-DO

JORNAL DO BRASIL
Aonam-so A Venda os seguintes volumes:

MORlüNINHA, do Joaquim de Macedo , .... lüut!
oxVÍ'\^lfA^Jí,N'''AJ M'NUTua de Joso de Alencar icou1'A1A Dfl OAZflfll^A. do JobO de Alencar  SOüiiROSA, de .loiiquem .Macedo, 2 volumes 11-100

A' vonda na portaria do JOItNAL UU UltASILOs pedidos do tt.tei.or duvem ser dlrluidos a Administra-
O&o, acompaiiliados de 101 réis por volumo para a remeaea emais 800 ríls para o registro.

(C 68574

30.000 Bilhetes eom 3.175 prêmios no valor de 9.55():O0O$O00
prêmios serão pagos pelo BANCO NAlJONAL i LTRAMAKINO

de
de
de
de

1 0()Ü:(M)0$000
500:000$000
200:0(10.^00(1
100:000íj5000

PRÊMIOS MAIORES:

BILHETE INTEIRO.... 500$000

,; FRACÇÕES até „...,, 5$000
E mais 3.169 prêmios valiosos

Extracção pelo systema de urnas e espheras inteiramente numeradas.
A' VENDA EM TODAS AS AGENCIAS LOTüRICAS DA CAPI-

TAL EDOS ESTADOS

1
1
1
1
9,

de 5.000:000$000

' ""'"' i"1"""» iwiiiiiiiiiw—¦—^»«—« mwmtmi^m^iiwmmmvmtimammmmtmsimettmimmmmitmBamimammtàmmtsmso "vnxatimaaxiasxs. --vrraer >h.'."^mi» .j.- i''Liiiij.»ii'mi,.t_.______________„,

(61

OS1
D
r:

15 MIL BILHETES
DIBTRIBOE 75 »!• EM PRÊMIOS

INTEIRO 60*000 DÉCIMO 6*000

Commissarios LA PORTA &C.
aociocsssssstocaocss: aotaoi

! CASA ÔÁHiiÀ "j
LOTBHIAS

^.^t^/^A P^UASAGMET.18 \
Aouiiitu íjocíIcIo» para o Inturior

L _..._.,'  _,_(c m.«n

Folhetim do JOIINAL UO IIUASII,— 27 de Junho de 1022.

8S Illlilli li lli
ALFREDO DE BRÉHAT
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Por que rnzõp não lhe con-
lou sua irmã n verdade*

Porque lli 'o eu proliibi. Kl-
ln, nlím disso, sabia perfeita-
mente ques destruiria parn sem
pro a ventura de Tarlesby, ex-
poiido-o, e tnmlieiii 11 Crnighlon,
n nljítiinn cntastroplie, o que tor-
nariii 11 minha situação peor uin-
cia. Fez por isso, eorao eu...
eonservou-so calada. Quando
clic.sott o momento de nos sepa-
rnr-nios nlirncei-os a nmbos, n
ello, e no oxi"óllbnto Tariesbyi 1
quem ou já queria tanl.i tomo
se fôrn meu irmão, o pedi fer-
vorosiimente n Dé'ía qtitf ns ,iro-
tesepse. Elles se foram pura a
sua fnbrien, e eu diri_ji-me sósi-
r.Iitt para Sinoofinry...

O |iot')ii mais' insiiliiiirn do
luocitãn! disse H.ittell jnotíin-

Fora por isso mesmo que
eu o escolhera... Uns nlém des-
ta oirenmstancia hnvin também

A ds ss acliar alli uma seubora

jjy^^ajáiu»

du minha amizade, uma tias mi-
nhas companheiras de viagoul.
Coitndinlin! Estava numa situa-
jão análoga á minha. Foi, com-
tudo, mais feliz do que eu...
morreu...

Gócllyl exclamou o manco-
lio impressionado pelas palavras
que tinhnm escapado a mistress
Craighton.

Pordi ns poucas forças qne
mo restavam; mas não morri.
Comi tido, em breve sc me tor-
nou impossível pennftnecer nn-
quello triste asylo. NãoNivali.t.
Henrique, o que d a posição dc
umn mulher moça, e a quem
acham bonita, quando se vê se-
parada do seu marido, e pritiei-
pnlmentc. quando n siippõcm cul-
pndn 1 Não lm niniriicm que fie
não arrogao o direito de n mnr-
tyrlsar com as suas homenagens.
Em Smootlmiy éramos apsitHS
trez ns europeus. O mniri-'r.i.lii
ln 'istr'..-t'i c o (fOV<5u.'paíor mi
Utir, pnieci.im apostados cm

qttal dos íbis mo havia d-j
se?t íl mnis lenazment".
qiirllns regt^.'s longinquas .io os
itii.os funecionarios verdadeiros
róis .'ibsolnt.ií. 1.'. m di.jheiro
hi.1 oriiaiii-ii h num moinéhto to-
i!-'s os servs. Assim, pou, lor-
rf,vi,-se iiit.ii"-riivci a minha si-
tLição-, Sotiiie ei.tão por acuso
q.'e meu marido estava em
Sheergotty, c que so achava gra-
vemento enfermo. Pitz-mo sem
demora ti caminho para Sbccr-
golty, aonde cheguei no meio da
noite. A minha intenção ern fu
lar a Craighton »nin a dignida
dé quo mo permittinm o meu
procedimento ineurclicusivel, o
o acerbo padecer que supporlã-
ra; mus, valha-me Ueus! não ti-
ve animo paru realizar o que
rnmmigo mesma resolvera. Os
desgostos o a doença tinham-mo
oxliotirido us forças e aimiqui-
lado a energin. O que fiz foi
ajoelhar nos péa de meu mu rido;
iras Crnigbton foi déspiodádo:
nbüsoit da minha fraqueza, o do
meu desanimo. Para poder en-
trejiíir-so novamente ao sou vi-
ver de solteiro, sem se expor ás
censuras dos demais officiaes,
fizera espalhar o lioaln do quo
eu tinha morrido. Por isso, re-
cusou-so om principio a eonscr-
var-mc junto do si; depois pies-
crevou-nie as condições mais
cruéis o humilhantes. Para obter
o direito de. viver sob a sua uro-

tecção, de me tornar outrn vez
sua escrava e enfermeira, tive de
pronielter que não daria a sa-
bor a ninguém a minha presen-
ça e que viveria occttltu, no mo-
do de tinia amante de quem se
não ousa confessar .1 existência,
naquella casa a^que Deus e a
lei me marcavam o lognr. Crai-
ghton temia os indiscretos; e
além disso tornando-se publica
a minha presença a sou lado, ti-
nha elle do renunciar o gênero
de vida quo lovàva. Accedi a
quanto elle quiz... Sentia-me
despedaçada, anniqnilinln, e já
não pedin a Deus senão qne mo
levasse para si. Tornei, portan-
to, n partir naquella mcíiua noi-
te, para ir dormir ao "bunga-
low" dc Pcnarkone. Craighton
queria ler tempo pnrn mandar
preparar o quarto que me des-
tinavtt. No dia seguinte nmn-
dou-me buscar pelo seu "jem-
rriadar".

Foi então quo d vi pela pri-
meira vez, Henrique. O seu ca-
vallo quasi soltou por cima do
meu palnnquim. Ern o seu for-
moso cavallo nrabe, o Nadir: fiz
coín que o meu "behra" son-
besse o nome delle parn m'o di-
zer. Não faz idéa do susto que
tivo! Quando em setruida en-
treabri as cortinas vi-o voltar
a gorape, de chicote erguido,
desafiando com a vo? e com os
Oilt<><i ob k«*rvn« «rwniin» «tir»

1110 acompanhavam. Experimcn-
tei naqnello dia tuna commoção
como nunca e.xpirimeittár.t. Db-
pois, foi o senhor quem me den
entrada no pagode do Poojalei.
E' muito valoroso, Honriquo!
lViri'i'e-me qne estou vendo ain-
da « caminhar resolutamente
para aquellas ruinas, junto das
quaes ncliárn o meu pobre "be-
lira" morto tão medonha. Não
imagina: eomo me palpitava o
coração. Admiravfl-n, Henrique,
principiada talvez já n nmnl*o...

Cecily, dominada pela anima-
ção da narrativa, não tinha já a
mesma expronsão na voz nem na
nli.vsionomia: operara-se a mn-
dança, sem qtte olla nttcntnsse
em tal. Pnrocia que, para assim
dizer, se lhe infiltrara na tris-
teza um pensamento mais sua-
vc. Conhecin-se ,q,ie daquellfl
dia em diante se lhe operaria
grande mudança 11a existência,

e qne o sen pobre < oração, mni-
to tempo esmande pór sombrias
nuvens, entrevia, emfim, nmn
nes^a do céo límpido.

— Craighton, proseguiu elia,
rico e pródigo como ,S. não pon-
pa nada para realizar Os seus
intentos; e, desgrnçad» do ser-
vo que se ntreve n desobedecer-
lhe! Assim, pois, foi perfeita-
mente guardado n segrciio da
minha presença. Xinguem tinha
noticia da miijjin existência, o

1 sabia senão dc madrugada, para
j tomar ur, indo, comtudo, cuida-

dosnmento fechada 110 men pa-
lanquim.

Encoiitreí-o muitas vezes,
Henrique. Aquelle pnsseici tor-
iiitra-sc-me habitual; mais nin-
da: tornárn-se-me necessário.
Quando o vin voltava para ca-
sa feliz. Creio qno já então o
amava. O sen aspecto indicava
tanta li i Iode, e parecia fis vc-
zes revelar tanta frislezn! Além
disso via-o sempre srt, e. suntiu-
nha... Nâo obstante um din
avistei-n por acaso na margem
esquerda a conversar com uma
rapariga,..

Neste ponto interrompeu-se
Cecily par nm instante; e os
formosos sobr'olhos escrespa-
r n m-se-lhe involuntariamente
por effeito de nma dôr desço-
nhecida qne sentiu.

Nnqncllc dia é que eu íi-
quei certa de qne o amava, pro-
segnin e.ila. Que pezar mo ean-
sou vêl-o a falar com a rapari-
ga!... NSo faz idéa... Che-
gnei a qnerer-lbe mal!... Era,
comtudo, uma injnBtjça, porqne
não tinha o menor direito ao
seu coração... O senhor nem
seaner me conhecia... Mas eu
amiivn-o tanto! mnrmurou e1l«.

Cecilv! exclarooti Henrique.
.niro-lho que aquella raparim
nnnca foi nada para mim. "En

.Kitàxl-,

"i tf" %"— i*"í- •

r.,J.r.JJ:.«x:Tji.:'-: ...... ...^Ji^f^&È^L^lí^àk^l^J.:T. .,-.'-

do... talvez nté  Emfim,
dir-Ihe-he: a verdade inteira...
Fu ía alli para vfl-n; mtts doa-
lhe ã minha palavra de honra
que nüo lhe disse nunca uma só
palavra de nnior... Além disso,
cru uma mulher de côr.

— Era moça e formosa... tc-
loiqnia Cecily em voz mais bui-
xa; advinbavn-o.., Os homons
nfto tem idén dos zelos como nâs
os sentimos. Nó» de tudo temos
ciume... de um olhar, de um
sorriso, de um pensamento...
Parecia-me qne deveria ter pre-
sentido, Henrique, qtte linha
muito perto de si um coração
qtie o amava... Emfim, a ver-
dade é que eu padecia. A's ve-
zes nffligia-me, como nâo pôde
imaginar, por ter visto a atten-
Ção que prestava a umíi mulher
de côr. ,Affignravn-se-me que ie
empenhara cm degradar O retra-
to qne eu própria fizera do m-
nhor. H*pois, quando me lem-
brava de outras senhoras êe
Sheergotby, europeus como eu.
quasi que estimava nqnella sun
preferencia. Dizia para_ eom-
raigo, que ao menos a indiana
nada me roubaria do sen eo-
rnção... E, romfndo, £ formo-
sisfiinii aquella mulher! pro-
»egnÍB Ceeily, após enrta pan-
!«a. Além 4iíso ama-o... B seu
modo,.. Ainda r*ta noite o vi...
NSn tinha os olho» psra mais

muito preoccupadu, Henriqne..
Em que estava pensando í

Pensava cm ti, minha Coei- V
ly... em ti só, juro!...

Era isso o qtic o eoroçfio
me linha dito, continuou elia
sorrindo; mas queria ouvíl-o dn
sua hocea... Não lhe tem amoV.
nfio é verdadet... Náo me rei>'"'i
l»ondit, Henrique... hm;ta-iiie i>;
seu olhar... Creio o que ello
me diz... Ai! e íieceüsito tatt-
to de crer! Não falemos mai*
delia. Voltemos nn que estava
coutando, Apezar dn miniin pn-
ciência e rcsitrnaçâo, veio um día
em que o procedimento de méi
marido me não permlítiti coíí-
servar-me por mais tempo as-
posta aos seus maus tratou. Ví*tt
cunhado achava-»» então ein
Calcutá, o eu escrevi-lhe nar*
que me fosse buscar a meio ca-
mínho. Tarlesby respondeu-ftn
nem demora, «lízeado-ine que n4»
Imviamos de enrontrar na fn-
brica de anil de liflramÜda. O.
qne eu náo queria era que elle
sc cnciiritrnsw. com meu marido.
Qnando o wnbor nos defendi»
dos "dacoits" foi ferido pút
ura daquclles malvados. Pmic«.
depois ouvi êhfr qae se «eim-
v« em perigo tle vidn. Henriqâftl
c, **in mais reflectir, mrti p**í
11 a s-ilii 1-íihetiBÍrB, Qlttinitii ^te
ft-i-i nn »c> quarto crtêVft O S*«;
nhor „ dormir...
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PRÉDIO NO'ANDARAHY
Vende-a* um confortável nredl..k ru» Ferreira Pontes u, 40, \u-.larahy, tendo tree salas, tres.iimrloa, quarto do biuiho com li*,nhelra. aquecedor, W. C. otcTem porllo habltavel. Jurdltn e«randa terreno, medindo 12x70;ireço SO:o00f. Trata-so pn mesma1« 1 *« *) horaa da tarde. (H 2(1,uso"PÍANÕ 

RlTTÈR
Vonde-.su uni superior. ProcurarOctavio, A tua Primeiro dc Marcon. 100. das 1 As s horaa. (II 26.S27

PÍÃNOLA
Vende-su uma dn afamniia mar-ia nehrlng (Cusa SUphoii de NewlOtk); novn. acompanhada do umarmário com 200 rolos .ln musicaseimeelaes. Telephonar para SulJ.Í46, das 12 áa 13 horas.

(B 26.832
CAMINHÃO

Vende-se uni .-iu •¦',- frito ...
do, multo econômico o preco ra-zoa vel. Trata-se i rua do Ca-lumby n. 11. (p sj v'i

CASA NOVA
Aluna-se. hnstante espaçosa. A-ua Rarilo dc Mesquita n. C7S.Tratar A run Itonedlctlno» n. 15.lobrado. (\ 28.SM

FABRICA DE CIGARROS
A' VENDA

Voiuiii-sü uma, dispondo tio ma-olllnlsmn» para a fnlirlciicAo de cl-üi.iloa n miltllpulactlo do lumo.M.i.-liinlsmos íiiiidornoi. .- em per-rMto estudo. Negocio vnnlaloeo.1 rala-se com o Sr. Wllll.iii Maj.zooeo, A Avenldu Itlo llniiicu loa,""SOBRADO 
NO CENTRO

Traspassa-so o contrato do dousandares, centro commercial: o l"andar estA bein alugado para eu-erlftorlos, ficando o 2» barnllels-mo. Indispensável fiador Idôneo,Cartas n L. O,, caixa postal nu-

URNA COM ÈSPHÈRAs""
Comprn-sq uma do grando ca-paoldade, ua rua Mtirlz o Burrosn. 128. (II 20J17

TORNO MECÂNICO
Vende.su um pequeno de amn-dor: preço 2B0J Dlrlglr-se A ruaS, I'edro n. J5ti, dobrado.

TÜ'LÜ' DÀP0MERANIÍT
Vendem-*» lindou caohorrlnlio»marron o preto»; na ma Iblturu-na n. 67. Mariz e Burros. (13 26852

•JORNAL n
Procura-se para escriptoric
Tros ou quatro quartos em umrua «oceRipla, porto da Avenida,carta» pnr favor no oscrlptorícdoiiio Jornal a o. V. It. 'w,,v ,

'j (lü , ,31,1112Grande arca de terreno
».&?HnNt« '""""«O. próximo .1

• ,;,' ,', pl u "lüí? Kiiuiilo cha-
mimiViíl • i .° " -°2 ,',-lK o motro
-tnui.iii.is n. no, sobrado,

, . -
BRASIL- TERÇA-FEIRA, 27 DE

t>;«:V"* > - '¦¦|t" ¦¦¦(f''1 ,ito'v,

JUNHO DE 1922' s

WILLIAM FOX
Apresenta

ESCRIPTORIO NO CENTRO
mnVlw1""0 0!,l"|';01|a «ala com ar-"•'."¦- o mais pertences, a ruilicnedlcllllos n, 15. nriHlmi.Avenida Kjo lii«n,.o' Pç.y "s 
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ARMARINHO

Loja do calcados, fazendas ou• apelaria, traspassa-so um, casaeom boai armafiOà*. lm ledo, cofreo mais utensílios; bom contratonioi-m,,,;,',,:,, ,¦, rua 
"'!„!,,,e.

Itlo Ura iu») n. (.!). (O 16.28'
Sacco com pregadores de

roupa
doC*ci^ i!'í'í,cln' no Estacio de Sft.do caminiino n. 4,g22 um sacco
nií',Llínimpo d? '<"""'¦ W gra-tillcado quem Informnr A rua Ba-rto do Mesquita n. S27. (E 21,621

Fio duplo n. 8, em chumbo JOVEN ARGENTINO
Vendem-se so metros de flo du-"lo n. 8. om chumbo; preço 4% ometro; na rua Condo do Leopoldl-i-a n. il. ít; is.Epa

Batedeira para assucar
Vende-«e tinia _ de aramado fa-bncame: trata-se na rua S. Fran-cisco da Prainha u. 33, ondo pôdeser vllla. (\ 2s.11.11

COZINHEIRA

Com alguma pratloa, com tiannos Oc escriptorio, offorece-ne
para cobrador ou oulro mister,sabe escrever A mnchlna. tanto omhespanhol como efn portupuea, dàtodas ns garantias, com Primeis-co IIucro, Santa Cruz. (p 23000

Moças para fazer ajour
Precisa-se que tenham multa! pratlca de trabalhar em sedai',

p-,,,!.,., ,„ «azes e outros tecidos finos, pa-
..Vi ~, i ü. c "?0Cn, Portuguéza ga-se hom ordenado: nn cisaura cozinhar• e demais servlqos; ltatto. rua Gonçalves Dlaí 47i. rua Copacabana n. 107. (K21.9ÕS' ,'tj 15' 937

&BEBÊÊÉÊBSfâ$*M
M TH J\
1

ill ílfl

ATRO IVIUIM C.l aftL

FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX

Impressionante nliotodrama com uma idéa absolutamente nov?.
Interpretes:

Tyrone Power famoso trágico
norte-americano

Estelle Taylor VSt,tt„dW'.
Lm Douglas e Glatfden James

A historia de um cego que identifica um assassino pelos passos.

FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX FOX fÕÍTfÕÍT

Quinta feira
29

DE

JUNHO
Nos CINEMAS

Paíhé
(Kvmpia

tâ&ámsMiiéiii .¦¦'¦¦¦¦:ã±
Temporada offlclai tio 1022 flffl

Concosslonarlo — W. MOOOHI Sm

RUBIIM
\$«K$j8

Chega hoje no "Mas siiia" depois de uma triump fiai tournée em toda Europa

INI
Estréa 30 de Junho> Ti^^wwygppr»^^,.^^^^^ . ngpmpMMMi 5

.'•K -: ¦ ¦•:-•:,. - -. -. ,..¦..:..¦„>...¦„!„;...„•.....>.,•,*.•„•„.„.„....„., ..„.„.,..,........ ... , ___ 

' ^ A !> I i ito: j-jt >;VJ Uj^ HOJE i. .DOAS SESSÕES DUAS — AV7 314 i"

Theafro ÍRIS I
E.MP. .1. CliüZ JUNIOIt --- ItUÁ DACAIUOCA m 01 §

§ QUINTA-FEIRA 1
§  ESTRE'A DO GRANDE CIRCO 1

SACRAMENTO 
"rSPrUi0" "" "",J'""a<k"'1 ^ dc CATULLO e KINACIO RAPOSO,' musica da P.

o iyi % r r m rc i r o
Sexta-ft.lra — Ò CÃRÁDJjj^a] ib, i;fílLIIKumk ROCHA.

Plíl tWE/ÍÍÍ MÍ!,V.BI!N'0 _ OS CONQUISTADORES DO OESTE (15" e 10»)CULTO (W o 12») o AS MANOBRAS NAVAE8 RRASIUEIRas (natural).
— TESTEMUNHO OC-

A espocUculosa revista da parceria BITTBNÇOURT-MENÉZEague: ta. Fã
LINDA APOTHICOSE, ÈM TIll:.

r T
¦'11ASES. E.M IIOMIiNACIOM AO S AVIADORES POlVrUGUEZBS

.;..;. ?>.;«^» »j ^. ¦•-*:• j..;. .>.;. *?»,;. ?;

\i l'UIJ|il,"/.\ iiR-i..iriM ^"' *^ "^ f '•

,*¦:••

Sexta,ifclra - ORANDIOSo FESTIVAL¦¦- (2». ceritenanoi- VAMOS PINTAR O SETEI... --de RaW Pto ERNElllAS:..;-•:•<.• ...... (A. 28847 *

LILY NOBEL 1
A maior companhia eqüestre que actualmente viaja na Ame- *!

OOFtGUWAS 
^"'"^aoANIMABSs 

|CHEGA DE BUENOS AIRES, E ESTRE'A I
NA QUINTA-FEIRA í

 NO 4úW%r'11 m IKI;

ll.MPltliZA l'INI.'I!,l),
.vvkmo.v uio iiiiAvco. ms  'ri3i,ii:i>n.

HOJE — /ÜM PMífEAMMA^OLOSSO7
,. ,„ SOMENTE NO rnvritAI,lm fllm oue encho de enlUualnsmo .- iil._i.in „ lnM.rlosn co-colouln portuguexii «li. illo de Janeiro

ll BiH E§gMâ kúmWúii
e Interessantes

Exercícios militares dc cavallaria, infantaria
e artílfeirià', O film mais completo sobre todos o» aspectos da linda Ca-

pitai portuguoza mosti lindo-nos tudo quanto ba do mais bel-fo c interessante nn Brande cidade.No mesmo prum-anima:um grandiosa preducçao americana•"NAPOLEÃO DAS FINANÇAS"

Grandes novidades Grandes attracçôes |:; tc CH2; §

Fllm da-Arsentlne Amorir.an Film Corp. prod. W W.Uodkliiaon, Inturprpi-tado pela fascinante eatrellaÜI.AItA AIIAHS
Ai.innhfl, novo progranima — SÍOÍVTB iti.iíK, u ."viniiatlil-

«^¦"«¦•'iínA^'""!' "" rllm a<%?JP™iPH 1'A1US'!, ao' 1 à lo de
So nii.i»íi'.niV "•'I,t,J;í,"'i-',° n.° CENTRAL, na bola produocto"Cl I.Mi>os'lüll" — l.'||m ila Assoclaied 1'roducors.

<C 6U.27

COMPANHIA BlíAHILEIRA DE
COMEDIA A13IGAIL MAIA

A'S 7 314 — A'S 9 S|l
Ultimo dia da comedia de Gas-

Ulo Tojelro

^nde canta o
saticáxai

Amanhil

H Vísfa é um
Sonho

Bceuaa e aspeetos da vida bur-
itueza carioca —- il acto„ de ODU-
VAIADO VIANNA. (E 21900

RECREIO: O Theatro da Moda <

riai|ti.xi ..'A.vG;.;!, & (j.
Orando Companhia do upcuJn; do que fazem parte mofou

, '>«> PKOBS u AI.MB1DA IJIIU/.Maeetro dlroctor ti concertador — ANTÔNIO LAGO
HOJE — A's-8 *3|4 ~ RÊÃPPARICÃO

do illustre e querido actor
laeopoJdo J7r-óes
¦i íit:r ilí. ,...1 

2assau^-^--^EBs^t:z£ttzsxz:ir^sTS.

&, JO) 2S SI 3MT !
COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPIIICA

'íal sutnn upoíotá d

A Casa das 3

^MPfiiEZA TUEATÍÍAL J08E' .Jg^Ü^MlitO

eüinas
Amanhã, ás 8 3|4 — A Festada Aviação em

í 
'01?en.aSem aos gloriosos aviadores Sacadura

1 Vacc r GaM° Couíin}l0' com a assistência>> de SS. hxs. e dos aviadores nacionaes •¦ ••
.Mazurka Azul" - - "Saudação" 

peloDr. Leopoldo Fróes.
; -.— Discurso pelo Dr. Carlos Cavaco —•— 8

llcpol, ,!„ suecesso Iminenso ..leancndo com JÃOKIH CÒÒGAN.ni ••II, ll,,,-», <)U|ro „flu raen0r MerA „„„,,,,„ òom
JVI A. K Y Pk OJKB*OMD

que surge graciosa como sempre, rainha da «Ia, em

' 
PAPiSEZINHO PERNILONGO

<W«H*«_H_Wl_HWlKBW^

nm dos seus melhores trabalhos para a PIRST NATIONALA hellá SANDRA .hilovanofií', BISCOT. etc . no romance da
GAUJIONT

A. ORPHAJV^IXHA
em que surgem bellas scenas no 10 capitulo — l'enns ,1o Amor

D mocrata Circo
llun Coronel Figueira de Mello 11— Telephono VIIU 2227 — Etniirc-za A. SAMPAIO HIBEIRO —Grando Companhlu ilo Variedade •
Ilcvlstas, Dramas, Comédias. Bu--leia, e peqas fantásticos. MtílstíoCARLOS DE CARVALHO — Eli-«alador '1'HEODOKO q.'AVBIRA.
HOJE — Tcrça-folra, 27 — HOJE

Festa artística do actor ensaln •
dor THEODORO TAVEIIIA —• 1»representação ilo sublimo drani.i
cn» 5 uctoa

Segundit-ícirn — a mimosa aCONSTANCB TALMADGE nofllm da J.'irsl Circuit _ ESPECIALISTA KM AMOR.,

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA LUCILIÁ SIMOÉS1» que fazem parto Luclndn SI-m3es c Erlco Draga
fonlo de reunido da (SHto carioca•IOJE  A'« B 3!4  HOJE

ijiar

THEATRO LYRICO I THEATRO REPUBLICA j TheaírO MuníCÍOal
Companhia Portuguéza do Como-ilIOS AUltA ABUANI-HES, do quefuzem parle Adeilna Abrnnches,
Alexandre de Azev"do c Sacra,

mento
HOJE  A's 8 3Í4  HOJE

ULTIMA REPRESENTAÇÃO

COMPANHIA PORTUGUÉZA DE
OPERETAS

SATANEIiI.A-AMAHANTE
HOJE  A'a 8 3|4  HOJE

;.M D MAIORES SUCCESSOS
DA E'POCA

\mnnha — Ultínio representa-
;."io — Kflpectu culo em homomi-..:ni ií heróica ARMADA PORTU-'1UEZA. roprescmlnda p.#.liio tri-itilacSi..!> do„ cruzadores "Republl-
i^,,»,"Carvalho Araujo".." 

Qulnta-fêiro —~MÃQDÃ_~"(tí~í<£
riu do rtBsiíínatunx.

m0m . I
-,. -, | JIIUa' l/J. IloArrepe éh —--*-

Amanhil — MtSS DIABO.

Amanhil — O GRANDE AMOR I

f\ '™N3HBM_BHHB|QgMMaHnna.

I do lli
o a unlc, represenlaoito ila pecha•dè em 1 aeto

O DIABO NO DEMOCRATA
Na 1» parte, eslrta do THE BOL!bailarinos -acroharas o gymiiasu.i

Amanhã, festival <le MIGUE>
MARTINSI (P. 18.28!

_Con.:.!s»l<,narlo, Wnllor Moc,,|,i, Tc,,,,,,,,,^,, ny^,,,, „0 lfl„

Amanhã — A's 9 horas — Amanhã
-ULTIMO CONCEkTüKcisa==-

A seguir: UMA VIAQEM
CHINA.

AVISO — Estilo suspensas as entradas do favor, sem exceucllo.le pessoa.

DESPEDIDA
Uo celebre plnul-lnBRAILOWSKY

1'HOClnAMlílA
Estudos eymphonlcos om fflrnm dT^rlaçBea - SCHUMANN

lTlnte c quatro pr.-iuaiua — CHOPIN

i7„iC.ant0. '',"l:leo —_ CHOPIN - LÍSZT„. . «ol des Animes — SLHIJHIOPT inm.»

10-?; Iialcocs A o tí, èj- 'outras 
t as'rfi- d'3 T' ,2D$; Ppltrorinaioutrus, 3$l)O0. ounas tuas, r,j; galerlna A c jj,, ^\

' Mt Piffií im
Pi'9VQ Tix-cucltjMitosí -Hi2 M*

(E. 21850 i

Magnífico conjunto — Ufl IC—~ de arte! nUJL
Escolhidas producções da "Paramount"!

,V,LI'rsun,ici',,.,"^'t^ 
,0„,í?,n,!r,avS1 artls!a-, nurris. da. mal.

EVA KOVAKi tn!nteri,reU56cs' ao lado da linda actriz

O homem das tres palavras
,!';"!IL"'5"/';!,'.'J!-Vn» "Irnmi.iieii cm 7 extenuou noto»!Bytnpaihlco artista, no piotngoni.-;-ta ilri i-iii.-í) .<¦• »í'i.i'.iiiiico artista, uo protagonls-

.BILLY, o FLEUGMAT1CO
loiiKuB ,i liiicroasiintei? netos, repletos de (fraca

~ --tookcs!3C«-™^"l,w 'i'""—¦¦ nina mui- nrw-^.sssgssssMmskar. --b— j*aa__g___B_rCinema IDEAL|
HOJE - Um programma collossal e lindo! - HOJE

Eaac

fl Hwtf^^^'':"' ^X
¦g^lHffi,:^

Wsm W/P 
' ''' aí^>r^;> '

lt

Exhlbimoa da Roberlson -Colo a grande crcaSilo do famo-so trágico Japonez

Sessue Hayakawa
Que nos iU ura admirável dosempenho no decorrer daoriginal pelllcula

5 actoi Impcccavels, que encerra),, „,„„ ¦'. ,torla, um conto lendário de amor XUTei ffeoi^gSf,^a|hl«-
No mesmo pioKrarnma, uma deliciosa i)rnili,n,.ii„ -,,oom dous artistas do fama "".ciosa proilueçilo allemil,

PAULO HAIITMAN , JIADY CIUSTIAXS
Magníficos no admirável íllm

Mentiras de uma mulher bonita
^mÕrlVmo" 

*^w"1"*" -•»" •»» «"« ™.,„h„ de ,r.c. .

OLYSEÍÍ MU
¦:¦:¦ CIUCO ¦:¦:¦

Praça ilu Bandeira: tel, Vllla 1 o
HOJE - TERÇA-PEIRA -HOJE

Espeotaouiò At, s llüProgramnm varladlsslmo. Na •'«

quadro1 
Kr;lmJl0!1" ''"vista em oito

|iÉi#[,;.fi

Plii^S^MmSintewSS" i "'fK"1"01, Producção dí~tií5i5wíiiiiuas IMPRUDENTlllS, bella crcacilo de Juatlne Johnsloncl

-: ?BS^iS^!é<S^^XMtfríéM9Í^

CHE PALAIS
'Amanha

Amanhã
|opfe«ece n.vA,,„R.vT,.: ao 1'mii.ico OAUiooA a rromi,„,,,,. MTun.mo,,.,,.»,,

IHilIMA

GRANDE SUCCESSO
Amanhã —-"iCspcotT^TuTo ilo caiac inlioiiiciiaBeni aos aviadores.OAQO COUTINHO e SACADURA ICABRAL /l

;'.",,.I4"»ra &, ARJIAliA PORTO-i '
i,lil../.A, com u assistência ilixs.:omnu.,nd.intcs, olficMfcs, «argeí-los o marlnholros dos navios "Re-
publica.' o "Carvalho Araujo"/.NOITE DB FESTA! NOITU IDEALiEGRIA — PROORAMiMA. JlA-RAVIL1IOSO

(P.' 2S.S.19

Ainda neste programma uma nova peca hlIar!nnM«.imD ?/da celebro Snnshlnc Cnmedr niiariantlasima, A<

JOGADOR DÊ GOVF
Uma2o8om°ed,f Im^ga^ Pr°V°Car *<"**">**<" «» conta.

íJ mais ainda os cngraeadlssimos e queridos""

em sua ultima e Interessante aventura.

I .

éríitíkm
Empreza Brasileira de DlvTFiÕS^Bl, RUA VISCONDIS DO RIOBRANCO 61mal. popular o querida caaaoa,diversões desta oaniialhoje: iio.ie: iPM MAC.NIFTCn PRliilHAMMA

PREÇOS HAB1TUAM8.
dauItKu-q\.7mp^^

SÍAJ«í^TUSOS! Desempenho Impeccavel por 19 artistas dos mais cl obres da Aiiemnnh? Ró°í. e
QUe maior' mçcesso atí hoje produziu nos principaes theatros ,lé, lindíes Paris »B«n™ '"m
-«SSkI-f—^ »'^Sf&ó ?^aS^eSr^O SSfe

—¦ -~ i (C 61624

0 CRIME INGULPAVEL
OUORhíO. PR/iTA
William Faversham, além doafamado actor tem, como dmma-turgo, logar de restaqiic entres;u« pares. T)a sua lavra é o pre-«ente ^trabalho a que a "Para-

mount" emprestou toilo o esplen-dor da su„ primorosa technlca.dotando-,, com Impeccavel monta-gem. >
O iirincipal papel sreni desempe-

SS» Pi'1,0 Próprio autor deste

SmsssSmÊÉÍa ' 
¦fe."

¦ A 1 ¦ sm W

!_!_ ii . _.i 'J m-... mmmm*wí-——^àíi£m£Í

¦r. INCOMPAHAVI!)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

lil |

AGIÍAND^.
¦ • essa dft Hussln Impera tri a famosa...» V

^Soáundo Eõbàgci no seu celebre sonoto) l

n£f

I
¦ naooaooooQüoooooooooüar.KKiooaoooo^o ',

í| INCOMPAHAVI;

Hi IMPORTANTE: —
5b z.iuiOK ,aqui_ o quc sobre

-MARAVILHA DA ARTE DO GESTO DA. ALl.KMANHA. - ,o aeto, de ÍBl-ponencla luxo e perlelcfi« JAmuU •.•«uiilniln!

| se mesmo dizer, aíte. Em assumDto «uc .?£. PslíJve»mente feito oom sciencia. perícia o nõde-

Sonsaftionaea torneloa de ele-¦ssaftbiihares - -.n&p„DB.
TODOS AO BLECTIMI-BAli .

ÍE. 22.138

-•-'-" .uiv-ni..". . •lim;,,- ".';„i..'i;.';:.'.,";,,':,',: ",",,;- '»»-•><-- aiku.u:.,- - 
id..;-,;,"' ;la -„,i.;;.':;.n.':.;.;"n^ I

SSSPWl VUt >«"«•" Ilmpl™^ da aKuarCella a 
Ã?Uí,nf^C> ?Utr,?S <a ^ltar as ?»vSl_|?dü"ô- |

,„e^ ?jFÍgld0!' A fenracão C vlslvolm "nt" 
b«m'e.^hS2Vllnontos Uas massas e»o plausíveis e $

^ÍÇS^&VMi^^^ffií^/í, SSíS-.° drSa°rtt0taPs1UrTe0„ho^e"íã 1
ni

l'OSl
tem

inça
talento.

- seu casamínt5"'ntY"aliia decreniTun,fe0enUr? P,r°B'- '
í O quc incarna Potekin, PorC-m^c^^^do'.obefbi".""° inlc"'1"'eta ^^

\ Tr, 2^Í, a'«"*«-ó com™ mésum B?icotlSSám-°É^â a id0 Ue uraa ««^'dade rn . :,., ,,-, .¦: filo ao film francez." sinceridade quc desejaria usasse a critica allemã cm rela- $

" ¦<¦ --.,}¦

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____^^| _ ^^ *

Exciaiv^r^-í^i 7kji wüjsns^ 5r_i-^i;Eyáte,ro.,&BfóaKKlXiXK-B^ia3;ir^rBei3S

-, -•¦ •

---"¦¦' ü .* -,..-. toi,-

¦ Rio de Janeiro., q>

IO Cinema tradiclonej da
elegância

IHOJE HOJE
I Uma reportacom «ensa-Iclonal. um fllm completo,I apanhando' todos os aspe-I Ctoy (In,

JWíssa Campai de
, p msngo e das
|(orridfc$ do perby
jcm hornonagom aos doisglorioso* aviadores portu-guezes.

E mal»:

SESSUE
HAYAKAWA

lio luxuoso film

príncipç
Jytendín^o

toA aes-u[r:

! opresen tara

IUSTINE
'OHNSTONE

fWÈÊÊÈm*

I perturbadoras, em
mais

imprudentes
LUXUOSA ALTA COME-

DIA j
E mnis

JOE MARTIN
Macaco Heroe

(C. 61.6Ü

fc*'

4- kfj


