
"***p<j*f¥>;*5,í'.*.; **¦**. *"Y>.5.'vr*'* 
^''^-í^ví.^j. -^h. ¦'

' .<.¦_;:¦;_*¦.,v...*..: -.--'- ¦', -¦¦ -".

«.¦"-7,. "•¦!;; V,'_r-iü.-y.,*'"*S'".r""*.i*fi"*J)"«í* ?PÍW-v;---ir*v:r-fis' •f"^*^^"*»^^*1**^^ _5?f***v<. í-.t.'"?-? 5gr^-r"V'r?^7^-;^-í.:*Vrrr::r».--;.r-7-f;,í

•P.

t

^SM @*

. ... ... .

faip...» tu ra_i._i__f rota.rn ie MARINOS'1.
*%jtr_r.gã iin na¦wwart_r*g^iJ_Htiiaijin*a|ilanjiimijum.

ri Director - EBMTJTOO BI__?33__S. 001TBT i-vn-M«aj__*i «iim ft mear.» ti<*>
^•PWJÇRSCIse

ANNO XÍI-N. 5.001 BIO DE JA-N1IE0 ^QUINTÂ-EElMpia DErOtFíCIÜBEO DB 1912 I Eedacçao-Bna do Oafidor, 162

1_vI
ai . ¦¦ r1 1 ¦

^^,*r..í____j. <¦ - ¦ >•-•.'-•-•.. I 1^,

., . 
^~_G_Vd /./_> ¦¦¦;.-.. V•¦ -t.'¦¦'< /

^TT"0' •• m -° - A—vi
*- (jrOGSO' I ^^è^ «i 2

1*—.¦¦ v ••^SÊs ¦ ''( ce- «

llli^^rí1^!:: / S* P âlilo X^fc^' I
;:l ¦; ..£.. .1 i*.""¦'..._.[.  {•\;Jí,/-^V, 

"•'¦'. \ /0-^-ycT Jo .
;.'..! -»--_..«.__..--...— . • •.,......*«. v^ 

^^>-.^ 
*.* w \**2||a^ Y^c ! !

;' <fc . Y. -.&«»• "'""S^l^^l i¦ I tu***. *¦ / 'S _íi» - -i*»^ ¦ C* M_ ¦¦«'-•-1 ¦! :L-*y Ptiráno\_-;- J^g^l\

!¦ ^^ l ^b^^ ^¦^¦***"1** ^»»^ •¦¦¦¦¦*^i,,s' ^»»' ^»»»»-^-—_¦___• ^^ ^^_a^_^a ^^r ^^f^^ ^^^*^ ^i^^aa ^*^ ^______a ^^ ^a»»»»—»aaa ^(^ ^^ a^t ^f-^f ^»_^

7 PftrtC uO mMÍ
k,._. __.'_—• „-'f ¦_¦, ¦¦  __.. ¦ -,-¦.- ¦ --j' •", -¦ ¦ - ''¦- "".' ' >¦-¦¦.  

"¦ _

! "•¦¦ : -¦ »

a

Os soiemistas estranhei
ros 9 nacionaes

já têm promptos os res
pectivos

acampamentos

© O nosso enviado espeoial
remette-nos

interessantes notas de Passa
Quatro, ponto

prinoipal das observações

informações curiosas ao publico sobre ophe~
nonjena^tõo anciosamenie esperado
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Mappa, ondo ec VO u?oihi da tolalidadc do eclipse no Biutil

Aslrohòmià: seiencia <!o inaudito. Verda-
ieira, porque lida com algarismos; estranha;
porque Kcplora 05 cúoí.

Xp.da m;:is positivo do que o numero;
uíais níys'.er|oso do que as regiões

rias. Só o astrônomo consegue
de cousorciar a tuiica coisa certa

uada
inter

cor.!
ha ri
E
Dão-
cret-i
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o espirito intelligente priva, ao que
rlc perfeitamente intangível no cosmos,
n ror.í::.:. das unidades com o cllicr.

. sc o braço a malhcmatica, exaclh c con-
a jiliy.tca no seu capitulo de nêbtt-

losas; e entretanto, por um capricho sin..tt-
lar, aqueila mergulha na absíracção do cal-
culo. para que esta desentranhe as suas im-
ntc<lii;la_ bellezas praticas,

Qm* i"' a terra no espaço? — Um ponto
Que í o homem no tempo?

Im segundo na eternidade. Tal ponto é
isso mundo; qual segundo é a no=-a

(Vauche;:. La tare).
iiufo d-.* tamanha pequenez c cm tão cn-
ido prazo, caria astrônomo sonda a ini-
iHÍayò! grandeza c avalia a ilümiia ia
.* do Universo. Dir-se-ia o esforço in-

r.eo dc nada?, pcrqttirindo a grandeza

no ini

O :
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I
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íormid.Tvc) do tudo. Mas esses nadas, para
cs::í.-_!* as eternas grandezas, mtinem-sc de
algarismos; as rim crescem as quantidades:

¦um passa ,t dez, a mil/ a milhão...
E por meio ilo artificio, o sábio conseguiu,

dn seu miserável omlc, e dentro do seu cphe-
mero quando, crear o como c o porque da
astronomia.

? * *

hf.ma seiencia c tno curiosa. 'Mas os
aclos perturbam, desittmbrain; offus-
in.lcliigeitcia que investiga. Só vale ao

;. cm tal emergência, o numero — que
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CIO .0 no seu arrojo como o próprioé
espaço.

Pi. p calculo, por excrnp.o:
O sol vaie por uma fornalha estupenda,

cujo braüeiro, para ser alimentado a cav-
vão, precisaria de 71x1 mitíiõe. dc mijares
de t ¦¦:.•'i,| ;s por minuto. (Abb. Moreti...
Quelqttes liettres dons le ciei). E' dahi qu_
advént '.orla a energia para as forças qua
anistiam a terra — viria rios seres, movimeti.
tos rias ondas, cocra dos ventos; c aliás,
da energia solar, apenas che. a á terra uma
fraeção pequenissima. cpial a 1, 2,^-Oooccoo
avós. (Dreyfiis. I.'evokilieii des mondes).

'Esle globo incanricscemc. t,.oo mil vezes
maior que a terra, está separado delia por

terra, emprega R minutos; a luz da cstreüa
Alpha, do Ccrifaureo; leva 3 annos e meio;
a da estrelOa Capelia, precisa 71 annos.

Quem quer que se esforce por compre-
hender essas grandezas e distancias, sente a
vertigem de ter pretendido penetrar o in-
conccb-V.I. * * *

Mas nenhuma1 seiencia é mais precisa.
Ne.iylori bem o definiu, quando, rcfcrin.lo-se
á amiga crença de que os eclipses eram phc-
no menos sobrena.ttraes, completou dizendo
que hoje a predirção dos eclipses c unu .im-
pies questão de calculo-

Ha um planeta — é Ncptuno — cuia 'his-
toria mostra o quanto a astronomia é uma
seiencia cxacla. Vale a pena recordar, sun;-
niariamente, as circumstanciàs que cercaram
a descoberta desse astro.

ITcrschell, em 1781, descobria effectiva-
mente Urano. Dahi, tuna serie de pesquizas
sobre o novo co"po celeste, ao qual os astro-
nomos trataram de appiicar as leis que rc-
gem a marcha dc totlos os planetas. Entre-
lauto, houve unia surpr.za geral. Urano
desobedecia a essas leis ! A questão feriu,
fundo, a sagacidade dos sábios. Muitas hy-
pothescs saíram em campo, procurando ex-
plicar a "excepção". ii ao fim de longo dc-
bale, a conclusão unanime foi a seguinte:
devia existir no espaço algum astro, ainda
desconhecido, e que exercia sobre Urano
uma influencia positivamente perturbadora.

Mas que astro seria esse ? Onde se ca-
contraria ?

Arago incitou Le Vcrrier a resolver a
questão.

E Le Vcrrier, com penna c calculo, re-
solv.u-a. A 31 de agosto de r8_|_i, era lida
na Academia de Sciencias de Paris uma me-
moriu a Ial respeito. Dezoito dias depois,
o celebre astrônomo franecz dirigia a ualle,
seu collega, que estava em Berlim, uma car-
ta rm que dizia o seguinte: *

"Dirija a saa Iw.cta para um ponto da

ecliptica, situado tia conlelletcão do Caprí-
coritiò, longitude 326o, . lia de encontrar, a
menos dc um grão, um novo ptnncla,'quc se
pnrCea com uma estrclla de 9* grandeza a
possue wn disco perceptível."

A carta chegou ás mãos do destinatário
a 23 de setembro. Nessa mesma noite, Calle
encontrava o planeta cxnclamente na posi-
ção indicada por Lc Vcrrier.

E assim foi descoberto Ncptuno: simples-
mente com pcnna e calculo á mão.

* * 1

A PREDICÇAO DOS ECLIPSES

Muito mais simples do qtte a predicção
de Le Vcrrier sobre Ncptuno, é a predicçãodos eclipses. Os dados para o calculo não
têm transcendência alguma.

A lua, como satcllite quo é, gira era tor-
no da terra, descrevendo uma curva regtt-
lar, de sorte que. num certo memento, ella
sc acha situada entre a terra e o sol, e quin-zc dias depois em uma situação opposta,
isto é — ficando a terra entre o sol e a lua.
São os T-ienomcnos, muito conhecidos, das
phases lunares: lua nova, no primeiro caso,
c lua cheia, no segundo.

Que vem a ser um eclipse ?
Flammarion dá uma comparação, tão sin-

gela quanto fiel de um eclipse: quando te-
mos deante de nós um candiciro do globo,si collocarmos a mão em frente dos olhos,
interceptamos momentaneamente <i luz, e te-
mos, por conosequencia, um eclipse ilo can-
dieiro pela mão. Em vez de candieiro, di-
gamos sol; em,vez dc mão, lua; em vez de
nós, terra: e eis ahi um eclipse do sol pelalua.

Geralmente, ao passar entre a terra e o
sol, a lua não fica exactamente deante deite,
mas simum pouco acima ou t:"i pouco abai-
xo. Está claro que si a lua, na sua traje-
ctoria. girasse sempre num sentido tal que
passasse sempre deante <Io sol, haveria um
eclipse áct sol todos os me_es, por oceasião

Kis duas compa-
idéa dessa dis-
são dc Dreyfus

i.|'i mi hões de kilnmetr. s.
rações materiaes, para da:
tancia e daquellc tamanho
e de Arago:

Imaginemos uma cre.inça, portadora rie
um 'braço tão comprido, que cslicando-o da
terra, pudesse tocar o so! e queimar-se. Pois
bem: cila morreria de velhice sem sentir a
dõr. porque a transmissão ncrvo.ra gastaria

annos para chegar da ponta dos dedo'
Tal é a distancia da

150
.-.os centros seus
lerra ao sol!

Sabe-se que 10 mi. grãos de trigo enchem
um litro; portanto, ioo mil grãos enchem
10 litros, e i.tro.ooo grãos enchem 140 ütros.
Ora bem. Estes i.jo ütros, derramados ao
chão, fcjrmam um monlc de grãos; tiremos
desse monte iim grão. e pcrnhamos-lhe in
lado. O grão é a terra, o monte o sol. Tal é
a rc*. cão de tamanho entre o sol e a terra!

O sol, com todoo seu cortejo de planetasc satellites, não é mais que uma estrclla.
No espaço, bri .iam milhões de outras estro!-
Ias analcigas ao so!. sóe- como el'.e, e prova-velnientc cercadas de seus planetas e .atciit-
tes. E que distancias formidáveis
css_s formidáveis grandezas 1 Ei
gtimas comparações:

P;ca|cttlo apura que, si um trem expresso,
partindo da terra com uma velocidade de
60 kilometros por hora. levaria 266 snno.
pr.ra cliegar ao sol, — só attingiria 3 estreia
Alpha, da cor.s!c!'ação tio Centaurco, depois
de 60 niiüiões de annos. Pois imaginem quees!a estrclla citada é, de todas, a mais pro-xima da terra 1 As outras estão muito mais
afasíadas, e a luz fornece-nos um dado n_a_-
to irtitruct.vo: a luz Jo tol para vir at* »

separam-
mais .1!-

^^^^^^^^^^^^P

fiolipa• total «m um* O tiro negro *_ laa, * cercado 4a.« coita soli? 7

de cada Ina nova..- .Tal, porém, nio acon-"teca.
•Ií não_ acontece, devido á inclinação da

curva feita pela Ina em relaçüo ao plano do
sol. Mas, como as"oscillaçiks. para um e
outro lado, são conhecidas aos astronaoos,
mada maiç natural do que calcularem elljes,:
com precisão, quando é qtte se devem dar'
os eclipses, que podem ser totaes ou par-ciaes, conforme a intcrcepírtçâo do sol pelodisco lunar é completa ou nâo.-Nunca pôde haver mais de sete eclipses
por atino; quando ha apenas dois — e é s>.numero minimo — são sempre eclipses dalua. O facto é mathemattco. E mais ainda,:
em matéria de eclipses, — o que se dá hoje
tem que se dar novamente, no fim de dezor-
to annos e dez dias. Semelhante periodo.-rc-recebeu o nome de Cyclo de Heron, que se
tem repetido e ha c.jSíçpetir-sc, smpre na
mesma ordem, èmqitãí?tflH,hotivér sol e pia-,netas. I£ verdade . k. ás vezes, é nredso-
fazer alguns pequenos' descontos, devidos a
certas cansas que os sábios tambem conhe-
cem. E' por semelhante processo que se con-segue restaurar a data de todo9 os eclipses
passados e se podo orefazer a dos eclipses
futuros.

* * *

COMO A HUMANIDADE TEM EN-
CARADO OS ECLIPSES

Vê-se, pois, que um eclipse do sol, como
o que vamos ter hoje, é o phenomeno mais
¦impjcs e natural deste mundo.

Não o tem comprehendido assim, -porem,
B humanidade.

Como se sabe, a historia registra nm sem
numero de casos curiosissimos, relativos ao
pavor que os eclipses tem produzido na gen-te ignorante c supersticiosa. O de Ohristo-
vão Colombo é muito conhecido, em que um
eclipse da lua, por elle annunciado, o tornou'
dominante sobre a poptòição selvagem de
que então dependia,

O eclipse de iõ de abril de 1874 cujas
observações melhores foram tomadas na
África do Sul por Stone, deu margem a fa-
ctos muito curiosos. Os indigenas, no meio
do phenomeno, gritavam:O Sol «stá morrendo!

O SoU morreu I
E no Natal os zelús. entenderam cobrar

o salário dobrado nesse dia, argumexitando
que houvera uma noite, separando dois
dias...

Biot refere interessantes minúcias sobre
os ritos com que os chinezes recebem um
eclipse."O^ imperador é considerado como filho
do céo e, por esse motivo, o seu governodeve ser a imagem da ordem imrhutavcl querege os movimentos celestes. Quando os dois
grandes luminares — o Sol e a Lua —, em
vez de seguirem separadamente os seus pro-
prros caminhos, chegam a cruzar-se no seu
curso, a regularidade da ordem do céo pa-rece desarranjada, e a perturbação que ali
se manifesta deve ter a siia imagem, como
a sna causa, nas desordens do governo do
imperador.

Um eclipse do Sol i, por conseguinte, con-
siderado como iim aviso dado pelo céo ao
imperador para que examine as suas culpas
e corrija-se."

Hoje, nos paizes civilizados, a maior parteda gente não liga muita importância aos
eclipses. Ha, entretanto, ainda um certo nu-
nttro de pessoas, bastante elevado ali is, em
qt-em o phenomeno impressiona sobr.mndo
E' que a superstição nasceu com o homem,
e tó uma rnstrucção muito solida consegue
operar a dissociação dos dois. Pois não ve-
mos com o apparccimento dos cometas sue-
cederem os mesmos pavores sem razão?

• •• I
A IMPRESSÃO CAUSADA PELOS

ECLIPSES

Todavia, compre dizer que a impressão pro-duzida por nm ecSosc total do sol é empol-
tante.

A repentina ausência da luz. em meio a
om dia de sol, causa necessariamente uma
forte emoção.

Os animaes manifestam, a este respeito,
mna sensibilidade especial. Ha aves qnecaem mortas, de susto, conforme (Riccioli
viu. no eclipse de 1415. A maior parte dos
pássaros procura apressadamente os ninhos,
como si noite real fosse. Os morcegos, não
raro. siem dos seus antros escuros. O gado,em geral, manifesta sympíomas de terror,
estacando de súbito, si acaso caminhava.

Que se possa, entretanto, na hora solenne
de nm eclipse?

Melhor do que ninguém, nol-o descreveu
Arago. Eis o qne elle nos diz sobre o edi-
pse total de i__ç_:"Armados das nossas gr-aides lunetas, diz
Arago, mai! nós tínhamos começado a dis.
trf.gu-ir a pequena mordeilura no bordo ocef-
denta! do Sol. quando um grito inrmenst.,
formado por mil gritos diverso», nos veiu
significar que precederatr.es apenas de ai-
gnns segund<B a observação feita a olho nú
por Tinte mil astrônomos -mproTÒacks fse ,
K estrearam ali.

Uma mi mT$$i*t_te % m__ação. fi 
"fc-

Em cima : o acampamento da commissão ingleza (do Greenwich), emPassa-Quatro. Em baixo, morilügeme experiências dos apparelhos da commissão brasileira para photueraphia da '«coroa solar "
durante o eclipse

se.o de se não ser prevenido pareciam ter
tido o privilegio de dar 4 vista natural uma
penetração e um alcance desconhecido.•Entre esse momento e os que precederam
,dc certo o desapparecimento total do astro,

não notámos no aspecto geral de tantos es-
pectadores nada que mereça ser especiaü-
rado. Mas quando o sol, reduzido a um fino
crescente, começou a não lançar sobre o
nosso horizonte mais do que uma luz amor-

*-'t—»é*m iwtoirftíri um iiiít-"

tecida, apossou-se dc toda a -gente uma es.
peciç de inquietação; cada qual sen lia a ne»
ceõ.-idade de communicar as suas impres-
soes aos que Mie estavam mais próximo»)
dahi um rumor surdo, como o do mar dis»
tante depois de uma tempestade.

O bo-borinho tornava-se cada vez maior I
medida.que o cresccnle solar se ia adclg*.
çando.

O crescente desapparcccn emfirn; as tre-
vas suecederam repentinamente á claridade
c um silencio absoluto marcou esta pbase da
eclipse tão precisamente como o fizera o
pêndulo do nosso relógio astronumico. O
phenomeno na sua magnificência acabava d«
triumphar da petulância da mocidade, da
leviandade que certos homens tomam como
distinetivo de superioridade, da imlifferen.
ça rumorosa que os soldados ordinariamen-
te affectam. Um socego profundo remavi
no espaço, as aves caláram-se.

Depois de uma espectativa so?enne dí
proximamente dois minutos, transportes da
alegria, applausos frenéticos saudaram cora
egual accordo e a mesma espontaneidade o
.reapparecimento do3 primeiros raios solares.
Ao jecoOhimento melancólico produzido porsentimentos indefiniveis acabava dc succc«
der uma satisfação alegre e franca, que nm-
gnem se lembrava de disfarçar ou de cora.
primir.

r Para a maioria do publico o phenomeno at<
tingira o_ seu termo. As outras phases do
eclipse já não encontraram espectadorei
attentos fora das pessoas votadas aos estu.
dos da astronomia.

Áquelles mesmos que no momento do des.
appar.cimeiito súbito do Soi mais vivamente
commovidos se haviam mostrado, chasquea-
ram no dia seguinte, e, ao que se me afigu.
¦P-&, dt:i'ii-i3ii--«ijiiciiíe, fjusndo so^befam dei
sustos ingênuo- dos aldeões, narrados pelos
commentadore» ociosos. Eu, por mim, ache.
perfeitamente natural que sujeitos iíletra*.
dos, a quem ninguém tinha dito que devia
haver um eclipse, tivessem manifestado «rang
grande inquietação ao verem os trevas rac*
cederem bruscamente í luz. Note-se. &rè**||
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-fM a idéa de ama convulsão da natureza, a
iJéa de que estava chegada a hora do fira
do mundo, nâo foi o que mais sobres—tou

¦ os homens mctfhos e ingênuos, Quando eu
os interrogava sobre a causa rea! dos seus
sustos elles respondiam-me immediatamente:

— O céo estava limpo, e com—do a cia-
cidade do dia diminuía, os objectos escure-
ciam e de repente nós vimo-nos no meio
das trevas: julgámos nue estávamos cegos."

£' um desses espectaculos soberbos de
que o Brasil vae boje ser um dos melhores

.. _teatros.
• • •

A ZONA KM QUE O ECLIPSE É
TOTAL

Quaes at fonas do Brasil em que o eclipse
e total ?

O mappa ao lado esclarece a qucs:ão.
O eclipse de hoje terá inicio no Pacificu,

propagando sua trajectoria para leste, to-
cando o continente na costa dc Esmeralda
da Republica do Equador e, em sua curva,
atravessa a parte triangular sul da Ooliini-
Wa, cortando os limites do norte do IV-ru
com o B-asB, onde enira no Estado do
Amazonas, depois de acompanhar o curso
cio Pntu—ayo,

Amazonas — Corta o Amazonas cm Ma-
turá *-_a da centralidade), abrangendo
witão a tona de totalidade, também Santo
Antônio do !<ja. Corta o rio Madeira nas
tmmediaçSes de Castarrhar e Tapurú • e a
linha do Jwrára. Corta o Tapajoz ao sul de
Apiacar, passando antes pela serra do Norte.•Matto Grosso — Entra cm Matto Gros-'io 

próximo a Itacajusiiiho, percorrendo o
tul de Goyaz.

,'_ Goyaz — O centro da zona de totalidade
è oa affruencia do rio das Lages com o rio
Roncado* ou das Mortes (este afflucnte
|ior sua vez do Araguaya). A linha de cen-
iralidade segue então approximadanientc o
curso do rio Vermelho (afflucnte do Alto
Araguaya). Segue a zona de totalidade
por Santa Leopoldina, Santa Rita, Barra,
cidade de Goyaz, Campmiifhas, Caldas Ve-
líias, Piracamjuba, Serra Dourada, Rio Cia-
io, .Serra de Santa Rita, Tapera, Pouso Al-
io, Villa Belia dc Morinhos. Atravessa o
1'araua'liyba e cnlão os limites boreal u aus-
trai da zona de totalidade ficam poucomais ou.menos comprelicndidos entre a af-
ílucnçia do Corumbá (peito de Santa Rita),
ijiio deságua no Parahyba c a affluencia do
uo das Velhas com ó mrsmo Paranahyba.

Minas Gcracs — Segue por Bomsucccs-
so, Monte Alegre, S. Pedro de Uberabirma.
iAr.trrnary, Estrella ilo Sul. Uberaba. Sacra-
mtntar. (linha da centralidade). França. Pa-
trócinio. segue quasi approxiniadamente o
curso do Rio Grande, Sanla Rita dc Cássia,
Passos (na linha da centralidade), S. Se-
bastião do. Paraíso, Carmo do Rio Claro,
Jactriiv. Muzambinho, Cabo Verde. Alfènas,'Machado Vargiríha, Trcs Corações, Cam-
panha; São fionçalo (tia linha da cemrnli-•lado)', Pouso Alegre, Santa Rita, Cliristina,
Itajubá c Pouso Alto.

S. Paulo — Guaratingtictá, Lorcna, Bo-
cama Queluz, Salto, Areias. Silveiras (nalinha da centralidade), i>. Josc do Barreiro
c Cunha

listado do Rio — Faraty, Angra e iiha
Grande. A linha central da zona de totali-
tiade tem o ultimo contacto com a (erra em
mossa costa, justamente cm um ponto: entre•Aiigra c Paraty. distante talvez apenas uns
2;0po niciròs a su! do morro de S. Bento -
lfonla ilo Sácuatriiado, seja a 2/o,y, latitude
Mil c i035" do meridiano do Rio dc Janeiro.Depois, om verlipinosissima velocidade, a
koiiv!)I',i da lua entrará mar cm fora porciitrc o • \freiiio leste da ilha Grande—Pou-
ta <lo Dra tro .— c o cabo Joatinga — Ponta
do Kesjiimrador.

* * *
AS OBSERVAÇÕES A FAZER SOBRE

O ECLIPSE

Qual o interesse puramente scientifico de
uni cclip
y; mu

ÇOCS íl
N. ii. ;

Aspivi'.
- V,v
-•- Cn

iítraiíiè
-- Ras

total ?
• iplo. Ha uma serie de observa-
i/.cr. Entre elías, destacam-se (J,
mios) :

; das sombras durante o eclipse;
s 'cão da luz do dii»;

io céo e dos objectos terrestres
;;.•<• elipse;,:""is acorapauhando o crescente lu-

partes seguintes: a coroa interior, formada
da zona mais luminosa, acha-se vizinha do
Sol. que, por eila é nouco mais ou menos
cercado, com certa regularidadv. sendo na
vizinhança immediata do Sol o teu fcrüho
por vezes tão vivo. que pódc oceasionar du-
vidas sobre o momento preciso da totali-
dade; h forco exterior, que envolve a' prece-dente c que na periptieria se perde gradual-mente, esbatendo-se sobre- o fundo dó céo;
a coroa média, formada pett parte commum
is duas regiões precedentes.

Consideram também os astrônomos, como
protongameritos das coroas, os pennachos,
plunitu, 03as, topetes e jactos luminosos, quenada mais são do que raios luminosos de
forma e orientação diversas, rriais ou me-
nos extensos, mais ou menos regulam, os
quaes, ora prolongam a coroa exterior, ora
lançam raizes até á coroa interior.

As brechas, fétidas e fissuras são rcgiScs
escuras ou quasi sem luz, que se extendem
muitas vezes desde o bordo da Lua até ao
limite extremo da coroa.

Sabe-se também qu ea superfície lumi-
nosa e branca do Sol (photosphcra) acha-
se contornada por um cnvolucro colorido
(chromospíiera), que é visível; durante a to-
talidade sob a fôrma de um* circulo aver-
molhado, envolvendo o Sol.

Esta camada mais ou menos regular tem
to" a 12" dc altura, sabendúise que i" cor-
responde a 724 kilometros para a distancia a
que nos achamos do Sol.

A chroniosphera i formada prhicipalmcntfde hydrogcnio, que em vários pontos poj?elevar-se, formando dia—mas raseaí, de quo
já fa'ámos, c que sc denominam protubi-rancias.

Emfinr, servindo do base a chroniosphc-
ra e immcd:atamente sobre a piioiosphera
acha-se a camada de inversão (reve.-sbig
kyer), que tem i" a 2" de espessura', e queassim é chamada, porque dá logar, por •ii-
vmão, ás raias negm do espectro solar.

OS ÚLTIMOS PREPARATIVOS
PARA A OBSERVAÇÃO DO

PHENOMENO
O TRABALHO DAS COMMISSÕES

Escreve-nos o nosso companheiro, desta-
cado em .Passa Quatro:

; 
"O campo das observações astronômicas,

situado na fazenda do sr. Rodolpho Hess,
acerca dc um kilometro da estação de Passa
Quatro, lembra um vasto acampamento dc
guerra cm aprestos de batalha; não haverá
felizmente nenhuma batalha a travar-se; c
si algum inimigo ha a temer, é cllc a chuva,
cuja presença impossibilitaria o trabalho
liclic-photographico c a observação acurada'hr phenorneno.Inimigo irreduclivel. contra quem fora
baldado lutar; os astrônomos lim!—m-sc a
pedir aos deuses que o afastem para bem
Iougcdas regiões àtmosphericas que as
objectivas do3 ccclostatos vãu devassar.

O acampamento entra em aeiividade fe-
bril desde as primeiras horas da manliã;
tendas c barracas espalham-se jela vasta
clareira, guardando os apparelhos de prcoi-são, dn vento e das intempéries: os longos
cyltndros negros dos instrumentos hélio-
photographicos semèlham tmmonsos ca-
!r!iõf>5 apontando o céo, ameaçadores.

Os homens de seiencia, generaes do com-
bate incruento pela verdade sciciitt.K-a. an-
dam de um lado para outro, aqui fixando
niellior uma peça, ali experimentando o mo-
vimenro de uma ltitieia, exercitando-sc na
operação jiliotographica que demanda cx-
trema rapidez, acuidade c sangue frio.

Porque a totalidade do eclipse durará ape-
nas cento e poucos segundos e cumpre neste
exiguo, decurso de tempo tirar- o ruaximo

CORREIO PA MANHA — Onipto-frim, 10 de Ontnbi» <te 1912
fará, _em dos traba—os de pitotogra-iiasolar (photographia do disco, da coroa) es-
tudo dt. magnetismo, photometria, calor so-
-r (calorias por centímetro quadrado e por-irrmetro dc tempo, determinação de po-tencial electrico do ar e estudos completos
6V metereolagi—

A commissão franceza ê composta dos srs.
Milan Stcfanick, astrônomo de nomeada

universal e especialista em estudos dos es-
pectros da coroa e das protuberancias sola-
res; sr. Jaromir Kralicek, ajudante e secre-
tario do prof. Stefanick; auxiliares: mr, Ge-
raM Waring e sua sentiora, e dr. Bastos Ti-
gre.

Commissão ingfeza: diefe, prof. Eddin-
gton, i* assistente do Observs-irio de Grecn-
widi^prof. Dnvtdson, engenheiro Aitkhtson,
e .auxiüarcs Mg. O. Aguirre e Leshil.

Ha além destas, no campo amador, com
apparelhos próprios, o sr. James H. Wor-
thington. que iá tem observado vários ccli-
pses; auxiliam-no cm suas observações os
srs. tir. Willis. director do nosso Jardim Bo-
tániço, e sua senhora, e Thcbphíüs H. Lcc.
1° chiniico do serviço geológico do Brasil.

A HORA DO ECLIPSE

As pliascs do irticnomeno, desde o primei-
ro ao ultimo contacto com o cone de som-
lira, sò desenrolarão durante cerca de duas
horas e meia.

O primeiro contacto será ás 9 lioras, 6 mi-
nttfos. 50 scfrtmdos e g décimos; a phase
principal ás 10 li. 27 tu. 34 s., 7, c o segundo
contacto exterior ás 11 li. 54 m. 29 s., 6 da
maníiã.

A totalidade do eclipse durará segundos
apenas.

A pltase máxima oceorrerá em Quito, ecr-
ca dc 6 horas c 55 mimito3 da manhã; cm
Matto Grosso; cerca de 8 horas, c 45 mimi-
tos; em S^ Paulo, Sanlos c R:o de Janeiro,
cerca de 10 horas c meia, o cm 'Montevidco
e Buenos Aires, ás 9 c «eia mais ou me-
«os.

Ha toda a conveniência de ipreciar-so o
plienomcno .protegendo os 0H105 com vultos
enfumaçados.

Assim evitam-se possíveis doenças dos
olhos.

OS ECLIPSES TOTAES-OBSERVA-
DOS

Os eclipses totaes já observados íoram o-
seguintes:

:.'S de dezembro de 1P43. ro Tiulostão:
15 dc abri' de 1S47, 110 Obo da I!''>n Es-
peranca; íS dc aposto dc rfliq. no Cabo da
Ròa Esperanra: 7 dc a_m«lo de 1S50. n^1
Oceania; 2S de julho de 1851. ua Europa dn
Norte; 11 de dezembro de iSw. na China:
30 dc novembro de lS.í_?, nas ill'a« Sandwicli:
5 de aliri' de iR.tó, na Nova TTolianda: 25 de
niavco dc 1P57, no Mes;co; 7 de setembro-;le
i8=S. 11a A merca do Sul: 18 de julho-de
iS5.i. na Hespanha: ,>i de dc/embro cie tSfii,
11a Agcria; 25 de abril de iR6_.. na África:
20 de açoito de 1867. na Arctentína; 18 de
aircto de tcVS. no Mar Veiiiie'ho; 22 de
dezembro dc 1870, na Altreria; 12 de dezem-
bro de i8;i, na 'ÁtHràlia; 

.10 de novembro
de 1872, ria Austrália: ro dc abril de 1874.
na África do Sul; 6 de abril de 1875, na
Iiido-Oliina: 17 dc setemliro de jStÒ, 110
Pacifico austrfl'1'ano; 20 de iidho de 18-8
nos Estados Uirdos; 11 de janeiro de i.wo.
na Austraia; 17 de maio de i88j, no. Ecy

drs. Francisco Salles e Lauro Müvler, mi-
nistro da Fazenda e do Exterior • dr. Álvaro
Tcffé e senhora,' dr. Gastão Teixeira e se-
nhora, deputado Martim Francisco, dr. La-
voisier Escobar, corqpél 'Etia Banbedo, ca-
pitão-tenenfe Roginaílót Teixeira, capitão
Oliveira Junqueira, capitão-tenente José Fe-
lix da Cunha Menezjes, jeacnte.Alonsó Oli-
veira, professor, de astronomia do Collegio
MiKtar; drs. TaUlo/Frontüir Humberto An-
tunes, coronéis José Muniz c João Clapçe c
dr. Palmiro Serra Pulcherio.

O horário de .percurso do comboio está as-
sim organizado: Cascadura, 10.35; Deodo-
ro, 10.45; Maxambomba, 11.10,* Beém,
11.45; Rodeio, 12.15; Barra do Piralty, i
hora, saindo a 1 c 10; Barra Mansa, 2.45;
Floriano. 3.20; Rezende, 4 horas, saindo ás
4.05; Queluz, 5.25; Villa Queimada, 5.45;
Lavrinhas, 6 horas, e Cruzeiro, ás 6.15.

Ahi passará s, ex; para o comboio da Mi-
nas e Rio, devendo chegar a Passa Quatro
ás 7 i|a da manhã dc hoje.

O chefe da nação e sua comitiva regres-
sa'rão a esta capital Jliojp, Jt noite, devendo
chegar á Central ás to :íioras da noite.

Poram á gare apresentar despedidas a
3. cx. os srs. deputado.*, Fonseca Hermes,
Mario Hermes, Ribeiro Junqueira, Pereira
Braga e Cunha VascSiccHõs, tenente Rego
Barros, representando o ministro da Guerra;
dr. Eduardo Cerqucira, o dv. Agricultura;'
tenente-coronel Cruz Sobrinho, o do Inte-
rior; dr. Belisario Tavora, chefe de policia;
dr. Paulo Vidal, dr. Cícero Monteiro, dr.
loão Lacerda, dr. Alvases.da Fonseca, dr.
Edmundo de Oliveira, dr. Francisco Vala-
dares, dr. Enéas Martins, dr. Ktlio 'Lobo.
major Luiz Gama, coronel:'Vidal Ramos,
Manoel Carvalho, Gastão Carvalho, major
A'fredo Pereira. Afíonso Campos, dr. Thco-
doro Figueira de Almeida, dr. Ferreira de
Almeida, coronel Ricardo de Albuquerque,
tenente José Camargo, Francisco Souto, eo-

-roncl Silveira Lobo,. dr.a'Moreira da Silva,
Hugo Ramos, dr.' SaBl-Tijcflo, dr. (àticdcs. da
Costa, dr. Vcnaneiõ",tje 

"Albuquerque, - dr.
Moraes Rego c outros, cujos nomes não nos
foi possivcl colher.

-11ICIAS
O Tempo

ITunlcni, jzrendo, depo^
A' tarde

q:ic apenas

nnstiwt rlõ Aíõ,^T. Zi ¦ ; '"- ' u ¦ na AUMraia; 17 de maio de iKha, no. Kcy-
ateuiis *L%tndo neV-Hd^ nJ^f 

VelmC?'C! P'o: 6 de m™ (Ic '^ "« Oceano austral:
fc e^feafe^o^eTa^r fei! 

« d? -te:nbro;de._,8Rs. na America do Sul:
tas tem que durar um numero rigoroso de
seçundos; fácil é dc imaginar nue uma fra-

temperatura mcmiiteccu agrada vel j f*i*
_o mu _ dia, lun-tíor bciu cgular.

i eêo anmivioiysc ameaçando chuva,
ca u 1 ge laíiiciilV.'

O liis luotnetro oscillou entre 2i",6, máxima, c
?'\$. m níma.

Nas zonaá norte e centro, a p'ossào atmospbe-
icà; ^1c hontem para hoje, manlcve-se ina-terada,

A temperatura subiu geralmente.
O ct:o majiícvc-se euecb_rto ca.ndo chuva3 cm

_*c"namb«cD;
Vctjtos predominantes var aves e com pouca In-

tens dade. O calado do tenfpO é incerto.
; Nai-zoaa _ui, a. préssâò continua a baixar sei»-

_;vcl_ii.-nte c a tcmiwratura-.a subir,
O céo cout*nua gevalmente" c'á o..'].
Ventos p •. dominantes do . quadraíite , KE, com

pouca vniens daür, U caiado do lempo- cout aúu
bom. ¦ ' -1 t

A máxima vciiíicou-tOi am,- Ig—ttiY com- 33'.0r¦2 a mininiu, cm CaxamliU',,-com i°,4.

Gresso, demonstrou a efficacia da lei insti-
tuidora do voto obrigatório, que elle man-
dára organizar.

Havia, porém, ali uma grande e forte casta
dc cidadãos, néciros ê vezeiros em fraudar o
voto para, por meio dc actas falsai, forgica-
rem 03 seus tandidatos á Câmara e ao Sena-
do da Republica. Ora, um desses senhore
foi pegado em flagrante na infracçào da nova
lei eleitoral. Que lhe suecedeu então? Os
tclcgrammas o dizem: o sr. Pedro Blanco,
por sua falcatrua, foi condemnado a nove mt-
zes de prisSo.

Ora, pensando bem, sSo ingênuos os srs.
argentinos. Para que esse zelo pela verdade
eleitoral? NSo seria muito melhor qtte con-
tinuassem a viver sob o regimen liberal da
fraude? Nós, por aqui, temos tido muitas rc-
formas eleitoraes. A ultima é a do sr. Rosa
c Silva. Todas cilas tem tido por objecto a
purezü do voto.

.Entretanto, as cleiçSes são feitas' á custa
do bico dc penna, das actas falsas. Conhe
cem-se, npomam-se 05 falsificadores.; Que
lhes acontece? Nada, amigos argentinos. Os
houiciis participam até dc honrarias 'eicce-
peionaes: guindam-se, mais hoje, mais ama-
nhã, ás culminância» do poder. Façam os vi-
zinhos o mesmo c convençam-sc de que não
ha melhor maneira dç praticar a democracia.

Por coincidência, iVigóra lá, como aqui, o rc-
ginicn presidencial. Façamos causa camnium
no modo dc entender a Republica. Quando
se ferir o pleito para a futura presidência da
Republica, procedam patriolicamente como: nós
procedemos com o sr. marechal Hermes:'ar-
ranj-jm actas falsas e aboletem na linda Casa
Rosada uma creatura ,5'dc consciência feliz
como o nosso actual presidente da Republica.
Olhem que tudo nos une, nada nos separa...

— Je suis três sensible a raimable tetegram-
me que vous aver bien voulu nTadresser a
1'occasion du premter voyage du bateau de
1'Austro Americaine sur Ia ligne an Brésil
et je vous prie monsieur 'le presidem d'en
acccptcr mes meilleurs remerciements avec
1'expression des sentiments dé ma três sin-
cére sympatihie; en meme temos je riens a
vous assurer que je partage entierement et
de tout cceur les vceux que vous venez de
former pour le develloppement des hettreu-
ses relations amicales entre nospaj-s. —
François Joseph."

PESTES E ESCOVAS-^t:
pecial para a Perfumaria Nunes, 95,

Largo de S. Francisco, 35

NOVAMENTEOPARA

liontem

—• IVrbélios e raios na vt-nüança da to-aliuude
- ('•"'- da atmosphcra e das nuvens;

"s irizadas e arco3 coloridos;
as ^ votante3;' ••
.üdade das cstrdlas durante as
elipse;

da da sombra da totalidade;
a apparente do céo tio momento
le;
váçôès ditxrsas a fazer sobre a
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iiientos rápidos d.i coroa;
» e brilho 00 íiorizoute duran-

mie:
'idade da luz íodiaca;'* visíveis á vista desarmada;' >s da totalidade sobre os homens.- e as plantas;

ixamentp da ttmperatura; orva-
rvaçôes. a far=r cam rnstriimcntos

¦ p'?os;
H.idade da lua fór.i do sol;

ação dos coatactos;'irão d.13 manchas e das faciilas"r.-vi;
""•finde do diseo da lua;'rílbantc sobre o bordo concayò

ez das pontas do crescente — dc-5 dois bordos:
'ijúliidç das partes da lua que se'ora do sol;•as moveis observadas sobre oiimiitoso ou sofirc a lua:
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-- V'-''-i;dade da3 protubei-a|jas dúran-le as 1» t-.ít
_ ViVthrüdade da coroa;(V" .. da coroa e das pro:ubt:rancias:_ oii--ervações varias sobrf 03 plaitcla»t conieia? ¦
_ Irí-lnprtciaá metflorolog-kis do ecüpcc;Ae '"nipiria:

Alaçnetismo terrestre.
» * *

Das instnicçtfes distribuMas pelo directorlo berviçç, Meteorológico cm S. Paulo, pu-blicamos aipn as seguintes, que tem grande
ií >n''S;?*'' Pratico para a população:Um eclipse pódc ser total cm um ponto<la supcnvK- da Terra c parcial cm outro

ponto, s^ porque o Sol e a Lua estão des-
. ^.'ai/wníe afastados da Terra, e como osatellile-nçha-sc mai.i próximo de nós, podo-remos rlcsiocar-nos siiffieicnteiiiente na su-

pcrficie do jrobo, dc modo a que o Sol c a-ua' pareçam, nessas posições, situados de«m inOdii: bem diíicrcntc. '
Tara observar as diversas pliascs do ecli-

f"?. quem dispuzer de lunetas astronomi-
ças oti óculos dc alcance, deverá faiel-o porIprojccçao. ou observar dírêctattiénre o Solsendo o ortiado de collocar vidros forte-Jncti'* coloridos entre a vísla c a octtlar Joi:i;;Tuniento.

Para ol^ervação 4 vista desarmada, deve-sc empresar os vidros (jradiiados. recorren-<:o-se aos verdes para Observação dos con-«actos, porque, com o vidro vermelho, se
pcMcria confundir a luz vcrmelia dc uma
|).-pti*crancia btirliante com a luz dc bordoaolar, que pareceria também vermelha, devi-uo a coloração do vidro.

Para as outras observações, as còrcs ncu-trás onrecem preferíveis, podendo-» cm-rrcgal-as «ruahnente para os contados
Nas obvrvaeõw de simples curiosidades,

fOde-sc empregar um vidro cnfumaçarlo ácliamma de uma vela. devendo-se proteger aKüperficie ennegrecWa, co!locando-se por ci-cia um «egundo wdro, oreso ao primeiro pormeio de uma or— 00 debrtua dc panno ou<ie n.inel rotlado- '

l Para o observador desprevenido pôde
fdssar^ despercebido o começo do eclipíc.
aos. si estiver attento. munido com um vidro
cegro e examinar continuamente o Sol. c',h
weiá produzir-se, do lado de oeste, no astro
Ho dia, um dranfro negro, qne augmeiitará
rapidamente, comquanto por longo tempo a
idiminuicãa da raz do dia seja pouco sensi-

.íV-el.
_mffm_ o Sol efesapparccera completa-

mente, e a ctiscuridade será t*'. que se pôde
Observar estmDas 4 vista desarmada No
ifiro—mento, em ver do Sol. estará o corpo

-CDinpleratnente preto da Lua., rodeado de
Mima —treola on oarôa resplendente. Demais,
itano 4o tonio lanar w veri em -versos
Wn-os. pequena* oe-trenas rosca*, doma-
9ia fr*>H*r*m*tiÊÊ.

cção mhiima. de tempo é preciosa na one-ração.
; A' hora cm que cscre\-cmos. dão-se os ul-

tnno3 toques no apparelhamento,: previnem-se accidcm-ca nos delicados: instrumentos,
attciidem-sc a mínimos detalhes'.

No meio dc toda esta azãfáma c erorjúari-
to os homea3f.de... .seierteia,.- iv&veitando-se
do progresso do engenho humano, afastara-
se da terra para penetrar nos arcanos syde-
raes. devassando o seio infinito das constei-
lações, einquanto o homem pot assim dizer
eleva-se sobre si próprio e aspira a super-
vida estreliar,. falando á estrella como o
poeta:

Í7ma little sfaekliiitj star of evett,
1 hon gem. ujnin an aznre heaven,
Hmv sttnftly ivill I soar to jltée /
V liett tltis imprisotied soul is free !emquanto assim se envaidece o homem desu.is_ conquistas, para a perfeição, curiosaironia ! «_» pobre idiota, surdo-mudo. oMudinho, como o chamam aqui, loercorre oacanipameuto, olhaudo com um 

"oíliar 
im-bcnl os apiparclbos que o Homem Superiorinventou, para actestar a grandeza do seneiUcnd;nienio.

Curiosa ironia !
O Mndiniio é ali um riao cscarnirího da^aturcza. atirado á face da vaidade huma-na; pela manhã, mal começam cs trabalhos.

aTinarcceelle no acampamento, com um velho
cinturão dc-couro á cinta, pregueando ococado e sujo casaco de brim; pendente do:mturã0 unia exótica espada dc folha deFlandres:; ao ver um grupo de astrônomos
que se approxima de um apparelho. ci!-of|i:s corre interessado. írtixa da espada eaponta com ella para 0 S0I; depois grunheamas vozes ntintelligiveis e bate no peitocomo querendo dizer: contem commigo 1Pobre idiota ! Elle suppõe. dentro do éter-no eclipse dc sua razão, que aquella genteesta ali com todo aquelle apetrecho para.sebater contra o sol. para apagal-o. para es-tinguil-o talvez ! E elle. svmbnlo cômico damiuanidade, offerecc-sc. voluntário daquel-Ia batalha, para ajudar a destruir o monstro!

29 dc agosto de ifSflfi, no GoMio do México;
ro de agosto de 1S87. na Rvssfa: r de ja-
neiro dc t88o, na America do Norte; 2^ de
dezembro de 18R0. na África; 36 de abril
de 1802, no Oceano attstra1: 16 dc abril de
tfSg.l. no Senegal: :g de íctcmhro de 1.V1.
no Oceano Indico; 9 de a<rosto de \?ffc. na
Nwa Zamhtv.ia: 2Q dé juMto de 1S07. uas
Antrilia^; 22 de janevo de 1S08. no índos-
tão: 38 de maio de rqoo. na Tfenanba o na
Algcria; tS de maio de ioot. na Siunairn:
ar de setembro de ifloi, no Oceano Ausr-il:
9 de setembro de rorvt. no Pacífico':'; .19 de
agosto dc itos, na Hesparflia e Tunísia: u
de ianeiro de 1007, na A«ia ('entrai; 3 de
janeiro dc 1008; no Oceano Pacifico; T7 dc
junho dc 1009, no Polo Norte, e 17 dc abril

. de 1912. cm toda a Europa.
• 

'• 
*-

NOTAS E TELEGRAMMAS

O piicnomcno do eclipse que se vae obser-var era lidn pelos antigos como peesagio'Ie máos successos; um poeta dizia, falandono «oi:
Oiiand Ccsar expirra, plair/nant notre misére
D'un nunge sanglant tu voilas ta lumiérc"ti refutas lc jour a ce sccle pervers:Une eterncllc uuit menaça 1'nnivers.

Essa noite eterna ficou felizmente reduri-
da a alguns segundos.
. A observação dos ec'ipses tem. trazido va-¦ losos sims'dio; á elucidação do grande pro-blcma da constituição physica do sol.

O ultimo eclipse total" visível 110 Hrasil
oceorreu ein t6 de abril de 1,^3; daqui a
sete annos. em 1919. teremos um outro vi-sivc! no Ceará.

R-immarion lamentava cm 18R5 que o
mais nrox:nio eclipse tolaldo Sol visível cmbranca, não viesse oceorrer sinão no anno
de jo:*), e acrescentava: mas, por pouco qurcontinuem as invenções de vapor e da ele-
ctricidade. c outras veniiam cm seu auxi-
4o, a terra será dentro cm pouco ttm só paize poder-sc-á viajar de Paris a Pckim como
se ia no secuio passado de Paris a Saiu:-
Cloud."

Ainda não chegamos, infelizmente, a tal
perfeição: entretanto, iá agora temos no
Brasil, vindas sem grande diíficttldadc. dc-
legações de diversos paizes europeus, carre-
gada1: de (ipparelhos c cheias de curiosidade
scietiliíica.

A installação mais completa no campo das
observações é. como era de prever, a da com-
missão brasileira, pois que está at home. O
sen chefe é o muito competente dr. H. Mo-
rize, director do Observatório do CasteMo:
a sua personalidade scienttfica é muitíssimo
acatada por todos os delegados, e de um dcl-
les ouvimos que "sábios como Morize não
sc contam ás centenas peo mundo".

O dr. Morizc dirige os trabalhos gerae;e encarrega-se especialmente da grandeEquatorial pbotographica de Hcyde c do
Photolieliograpiio de WHsrcin. São seus as-
sistcntes o dr- Mario de Souza, do Obser-
vatorio, que vem ao seu cargo o pminde Cor-
lostato de Malhat. e o dr. Domingos Cosia,
tamhem do Observatório, que já fez as de-
terminações da hora exacta e da latitude
do logar; o dr. Costa trabalhará o plioto-hcliographo de Strinhel.

Ha ainda na commissão os srs. capitão dc
fragata Kerrcira da Silva, sub-disfc- da com-
missão dç (imitas com i Bolívia, que auxi-
üãiá o dr. Morize. e o; srs. dr. Ali-; Lcmo3
(trabalhos com o photometro e pvnhfiome-tro de compensação electrica de Angstrom).
e dr. Gualtcr Soares, que auxiliará o dr.
Alix.

A commissão possue ainda em serviço um
elcctromçtro de Bcndoff. typo de Lord Kel-
»m, destinado a medir o. potencial eleetrico
do ar, variometros de deelinação. terogra-
fitos, ihermotraphos. fcydrograpaos, etc-, t

Notas e tclcgrammas recebidos hontem.
do nosso correspondente em Passa Quauo:Pnssa Quatro, 9 — Está tudo preparado
para as observações. Receia-se chuva qiícimpossibilitaria a photographia da coroa
solar.

_ Os apparelhos da commissão brasileira cs-
tão installados. funecionando bem; apenas
o celosfato é dc construcção defeituosa.

O dr. Morize c o pessoal od Obiérvdto-
rio são iiicansa-.xiis. tentando remediar os
defeitos do referido apparelho.

Espera-se aqui o marechal Hermes, o mi-
nistro ingiez. o tniiristro das Relações Ex-tenores, o embaixador americano, etc.

Os boteis estão cheios.
Ha grande curiosidade popular para a

observação, do eclipse.
A comniissão brasileira determinou a hora

exàcfa da latitude de Passa Quatro e faz
diariamente observações meteorológicas c
de magnetismo terrestre.

Caitfa grande surpreza ao pessoal scien-tifico estraneeiro a baixa temperatura dointerior do Brasil.
Pnssa Quatro. 9 — Chegaram para ob:cr-

raf °„ ecl,!!se os seguintes alumnos da lis-
cnla Superior de Gwrrn: segur-dos-teneutes
Hercilio Alberto Carlos. Romnlo Telies
Pessoa. Pedro Pinho, João Baptista Maga-
Iliües Mario Xavier, Castro Neves, Ilenri-
que Futuro. Raul Vieira de Mello c- JoséFausíino.

Passa Quatro, g — Chove desde o meio-
dia. Os trabalhos e preparativos estão pnra-lysados. Ha receios de completa pafalysa-ção. A chuva impossibilita complctarnotite
as;cphseryaçõcs astronômicas- Os astrônomos
dificilmaite conseyrjiram continuar os fra-balhos preparatórios. Dizem pessoas da lo-
caliilade que uma ventania é a nnra espe-
rança para que o temoo clareie, possibilitai!-do o exito observa'orio.

As_ comitivas militares vêm-se impedidas
de visitarem o acampamento devido á con-
tinuidade da chuva c a baixa de tempera-
hirrj.. ¦:.-•'.-..

Existem preparativos feitos pela Municí-
palidade para recelier amanhão o mundo
ofíicial.

• * *
Da "Agencia Americana" recebemos o sc-

guinte:
Po/so Qmitro, o — Acliam-sc aqui o dr.

Morize, dircclor do Observatório do Rio <k
limciro. c família; o commandante Ferrei-
ra da Silva e senjiora. o director do JarcliriiBotânico do Rio e senhora: a cominissãp
ingleza. seus ajudantes e addidos; os srs.
Soucissaiix, Marc Ferrer, Domingos Costa
e Aleixo Lemos; os representantes dos ior-naes <4 «atfff, Correio da Manliã, .-! Epticn
O Malho, a commissão franceza, o cônsul
da Suissa chagado —)jc, delegado de hy-
giene do Estado de Minas. etc.

A atmrrsphcra está cohorta: chove. Os ns-
trononios estão desanimados, receiando peloexito das observações do eclipse. Continua
a ser feira a experiência dos apparelhos.

O marechal Hermes, presidente da Repu-
Mica. é esperado amanhã, com urna comitiva
composta dc 40 pessoas.

I.VTKRIOR — O presidente ih R?_ra!)!ica asst-
finou il vcrioj decretos, Sc pioaioçõcs nu lixereto.
e na A*mada. . . /'Fo 3-= gn.iilü pela grcs.dcntc da Kcpubli— «.
decreto creando uma estação, experimental f.a a o
cit tn-o iirviii.v) do alfodbciro 110 Maranhão.v Foi f xado o numero dc zonas de pesca, com
as Tcspcctvas estações c estabelecidos 03 seus U-'
iti tc.3.

So nomeado futistituto, da 2" eccçSo (bota-
nc.i), do Muííti Naconal,' o sr, Jut.o Ctsar
D.ogo

*¦• Vo. di*c a ado sem «ilícito o decreto n. 8.42-,
ile 3 de novembro de 1910, que - ccaculcu. autori-
znção í Sociednile Mutua "A Prcv.dínte dos Sazen*
dc roa", cora sèdj n*. caiiitnl áo listado de S. Ifeulo,
para funce onar na HupubLca, e a,:;irovou, co*
a.te ações, os teus estatuto».Foi aberto o c edito de 400:000$ supperaeniar
á verba Cu *— Aposentados ^ dõ^ crerexio dc
190.,

.*; lüoram ass gii-dos var-03 decretos dc aposen*
tadona na R:lada dc Ser o. Cem-ai do Brasil.O presidente da Republ ua .„__ti u para Pás—-
ÇJuatiu. a-f m d: assi_t r o ecjypãe: so ar,O presidente da Kcpub.".ca sole mu, poi tele-
gtiinmia, dos gove nadores dc Scrjjipc e Alaguais
luuannçõts sobre o S-n.s:ro oceor ido com o vapo,

Fagundes Farala,*' O cliefe da nnçao recclicu.tcleg-anuna do pre-s dente da R:publ,ca Portuguc—, ag «dccsndo he
as fei ç tações que lhe d .'iglu peta passagem do
i" anniversario dl umdanta de rej men. naquelle
^lair. ' •

O m nistro da: Fazenda expediu uma crrcular
sobre a siibstitu.çío. da- cadocto es tetíerus». ,no»listados. .-vSy.- , -

O Tlk-sonro Nac onaÇMSjoiitrcu uos agentes
f scaci cm Londres. £. \31giQii {_ra,.-.' ,:fo 110111—do fiel de-lheiuii.Vèlra da Caixa ile
Amortização o sr. Moacy. ^Sàriva dc Carva.Iho.
_ * O minislro da. Saneada mandou expedir carts.1 Sociedade Anonyina Transatlant ca, pa a sorte o»
dc vagens,

O Thesouro Nacional fdi auto 'zado pelo Tri-
Imnaldc Contas a cffectnar diversos pagamento»,N'o gali nele do ni nistro.da'Ag: cuftii-a «icv-
o governador de Sanla Calhar na" r_uc retribuiu avisita que o ministro lhe lei untu-tiouteiu, uo Ilu.ic. Avenida.

O pres dente da JRepitbica fo: procurado. liontem
no palaco do Cattete. pelo senador Wa!f cdo Leal,deputa-Ios Souna o Silra, Cunha c Vasconccl o»,A fredo dc Carvalho, Ulys o Cf Araujo, VirgilioIjrgido. Bapl sta de Mello, Simcão leal' c NcttoCampeio e dr. Armcn o Jonrn, .

IKTS.tt^OK — O governo ottomano envio»
para (luchy novas instrucções sobro as n'.gociaçõe«
quo ali sc fazem; para a terra naçio da gi;vnacom ,1 Iialia.

Soi pub içado em Paris o decreto estabelecemdn qu sú poderão, tomar parle db exe cito. osoff'c:aes que freqüentarem as csco!as superoresdc guerra.Fallcccu em Turim o deputado Severino Ca-zana<Continuou durante todo o dia o Ju (.ementode Anlonio DW.ba. que tentou ossass nar o reida Itália.
Os tli cos aiiniquilaram ura destacamento mon-tcuegr.uo uas proximidades de Kalava.
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O presiilcnttí da Republica recebeu hon-
tciii um teicgramma transmittido dò EsíaJo
do Espirito Santo, cominunicando liavcr sido
instal.iadõ o Congresso legislativo do Esta-
tio c eleita a mesa que deve presidir os seus
trabalhos.

O colide do Frontin tem uaris cert.-is ori-
Sin.ilidailcs aduiihf—rativas que s5n ile ordem
a dc xar a gente de cara á bandu. Eiu. mate
ri-.i dc economias, c cl'c dui arábios !

A Central do Brasil, depai» que caiu sob
suas garras, só tem visío avutt.ir o seu
déficit form davel. Mas é precisa ipic sc
iicte: não c a Central, propriamente diía,. que
entra tão a fundo nas arcas do Thesouro. A
ma or pnrtc do seu déficit teve origem na
acqtiis cão dc pequenas estradas, que lhe fo-
ram incorporadas, algumas das quaca eram
oropriedade do finório conde, e cujas rendas
,icm chegam para naa' quinta parte das respe-
ctivas despesas. Estão nestes casos — a an-
tiga "Melhoramentos", hoje "Auxilac"; a"Valcnciana", 

que, unidas a outras, formam
a Rude Fuminensc; e 03 raniacs dc Piraiiga
e de Santa Barbara. Lilicnc-se a Central
cessas excrcsccncias e ver-sc-á que o seu
dcfic'1 ficará bastante reduzido.

Mas, o systema de economia do sr. Fron-
tin í muito diffcrcnte. S. s. deliberou rc-
duzir as despesas prejudicando apena3 os
pequenos funccionarios cm seus. direitos. As-
sim c (|iic, desde a ultima rcfói-ma, não obstau-
le o grande numero de aposentadorias, ainda
não r.c procedeu ao preenchimento dos quadroi

Fácil é dc imaginar a desorgan zação que
erse capricho do conde tem oceasionado cm
todos os serviços do importante próprio, su-
ieito á sua ufeliz direcção. Pobres condu-
ctores dc classes inferiores são forçados a
acarretar com as rcsponsabil dades dc chefes dc
trem. Nos trabalhos de construcção, o pes-
soai já perdeu o estimulo, vendo-se injusta-
mente lesado.

Contrastando com isso', fòi creado um corpo
idm nistrativp numeroso» aquinhoado com
pingues vencimentos.

Tia! c o systema administrativo- do famoso
condo — o systema da economia dc pa'itos.

O presidente da R-epubMca assignòu liou-
tem uma mensagem dirigida ao Congrcsio,
solicitando a abertura tk um credito de
9.ioo:occ&»o, para paramento de indemui-
zações dos terrenos compruliendidos nò pa-.no. dé saneamento da baixada fluminense,
desaproprados por utilidade publica pelo de-
creto n. 8,313, de 2Q:def'outubro de 1910.

Atravessamos uma ópoca neste paiz cm quo
o direito, a.lei, a liberdade individual, tudo
dcsapparécc. O que impera è sómeutc o arbi-
irio, com todo o seu cortejo dc desatinos.
Ka csphcra d.as autoridades policiaes, então,
nem mais sc respeitam decisões ou ordens do
próprio porlcr judiciário. Ainda ha pouco
vimos, no caso dos chauffettrs, com que iuqua-
lifiçayçl desenvoltura o 1° delegado auxiliar
desprezava as decisões da justiça. Sumos uma
sociedade que sc degrada pelo abuso do poder,
pela incpnsciencia dos que a governam,

Uo-cm, o sr. Belisario Tavora, chefe do
policia, que abandonou aqui o sen poslo pnrair assistir cm Passa-Quatro o eclipse do Sol,
ordenou, da estação da Estrada dc Ferro Cen-
trai. no 30 dc egado auxiliar, que mandasse
prender o dr. Caio Monteiro de Barros, c o
detivesse á sua ordem...

Por que esse arbitrio, essa- violência, essa
miséria? Porque o sr. chefe dc policia sabe
que. estando numa época cm que o preídciite
da Republica 6 o primeiro a violar a Consti-
tu;ção c as leis. c a commettcr impunemente
o cr me de desrespeitar dccisScs do mais alto"tribunal 

de justiça do paiz, nada mais lhe'
rcsla do que imitar o prccioHo exemplo...

Como tudo isto é triste c vergonhoso,'

BAZAR INTERNACIONAL — Lar-
go da, Carioca, 16 e 18, Novidades cm
irinquidos. Colossal sortimento acaba de
chegaHJ 

'
Chan'amos a attençao dós nossos lei-

tores para o "clichê", 
que, sobre o eclipse

de hoje, publicamos mais adeante.

Com o presidente da Republica confercn-
ciou hontem, no palácio do Cattete, o dr,
Fonscca^iHernies, leader da maioria na Ca-
mara dos Deputados. _______________

GRANDE EXPOSIÇÃO
Visite»} a exposição dc quadros a oleo,

paizagens, marinha, flores, figueiras, cor--idas, allcgftrias e outros; a preços de ver-
Jadciro rejaame á Avenida Rio Branco,
105. Entrada franca todos os dias.

"Depurativo Ferrer"
Foi nmueado fiel da thesouraria da Cai-

sa dè amortização o sr. iloacyr Saraiva de
Carvalho,, na vagajfc. José Pinto da Silva,
que. se- exonerou a pedido.

OBRIGAÇÕES a pagar c a receber,
livros na PAPELARIA BRASIL, Qui-tatida, 105.

O deputado Cc!so Bayma apresentou- hon-
tem, á Câmara, os seguintes projeetos dc
lei:"O Congresso Nacional decreta:

Arl; unico. Ftca^ígraala de 2,5 "l" para
5 T, a taxa para o* calculo das quotas dos
empregados da. Alfândega de S. Francisco
do Su', no Eslado de Santa Catliarina.; re-
vogadas as disposições cm contrario.""O Congresso Nacional decreta:

Art 1°. Fica extensiva aos guardas das
mesas de rendas alfandegadas. a percenta-
gem de que traía o art. 46 da lei n. 2.227,
de 50 dc dezembro de 1909, concedida aosi
guardas das alfândegas du Republica.

Art 2o. Revogam-sê as disposiçõ- em
contrario."

O Eclipse de hoje
Produz espirros, corysa c resfriamentos

abartaveis e curaveis com o Sanagryppe.
O thesoureiro do Thesouro Nacional rece-

beu i.o;6:S_í__$205, importância da renda ar-
recadada pela Estrada de Fèrro-CcntraJ do
Brasil nos dias r a 7 do corrente.

O eclipse do dia 10
Nao se impressionem com o- eclipse, e..

bebam Caxambn'.

Bebam A rainha da?

¦¦"* ¦¦ ¦ ¦ ¦ — ¦— -¦¦ ————

NA CENTRAL fazem-ae medalütas com re-
tratos e qualquer objecto om ouro: na rua do
Ouvidor (,<*, e tira-se retratos esmaUnxtos com
ajq—rc—o dectrieo "Paitonit".

O ministro da Pazenda mandou expedir a
necessária carra-patente á sociedade anonjr-
ma. "A Transatlântica", para operar ciii
clubs de passagens para a Europa mediante
sorteios.

Bebam Antarctica
A melhor d» todas as cervejas.

O tenente-coronel Cruz Sobrinho, assis-
tente müitar do ministro do Interior, repre-
sentou s. ex. no embarque do marechal Her-
mes da Fonseca, presidente da Republica,
que seguiu hontem para Passa Quatro."Depurativo Ferrer"

Já cm todas as pharmacias o "DEPU-
RATIVO FERRER". á venda.
'•rVl»íl«AW—lini Granado". Tônico do11 UlrOgeilül esgotem^to aetV0SQ

Esteve lioiitcnv, na Secretaria do Interior,
cm visita ao respectivo tilular, o coronel Vi-
dal Ramos,-governador licenciado do Estado
de Santa Catliarina.

Na ausência do dr. Rivadavia Corrêa,, foi
o- coronel Vidal Ramos recebido pelo coro-
nel Adr/pho Motta, secretario de s. cx.

O coronel Vidal Ramos agradeceu ao dr.
Rivadavia Corrêa o ter-se feito represai—r
no seu desembarque. ... .. .

:". — t —ii — -i

A melhor agua de mesa ó asi_.o 3_on_-_3irço

PIN-0S&RESP1NG0S

O presidente da Republica recebeu hon-
tom, á I Iiora da tarde, no palácio Giiana-
liara, uma commissão de membros dn Su-
premo Tribunal Federal, composta dos drs.
Lconi Ramos, Godo fredo Cunha e And;é
Cavacanti. que foi agradecer as.es, o seu

;\ rccad.ida de i «o d».cnrre—c 3. i'ií8:sio$92ii 1 coniparccimento a cerimonia do «mtcrraincn-11 egual perodo da 1911
u ffcrença a m_ior cci 191.

i.S02:284$79J
r.Sa5:o46íiii?

HOJE
* Kstá dç ícn-!co na Itcpariiç—i Central de Po-licia o 3» doleuado auxiliar. «.»- 3 .

„ -v_? Preleitura p»çnm-sc ásífnlhaj doa Institutosrrolissinna— Msculmo, Fcmmmae Souza AguiarIVii.igoEium c SubvcnçOi-s.

to do ministro daquelle Tribunal, dr. Manoel
José Espinoia;

» • *
Ao entrar, hontem. o dr. Bricio FiBio na

Escola Nonnal, para dar a sua aula de phy-
sica is alumnas do 3° atin», uma das alu-
mnas peilfu ao abalizado professor que fi-
zesse do erliosc sla hoje o thema para a li-
çSo de hontem.

O dr. Bricio dc prompto acquiesceu, fa-
zendo uma bellissima pre''—cão sobre as
differentesv^liases do píte sno solar.

Ao tenrrinár_, recebeu ——1 prolonga—1 sal-
va dc palmas.

• ¦ •
O PRESIDENTE DA REPUBLICA

PARTE PARA PASSA-QUATRO
AFIM DE ASSISTIR AO ECLIPSE
SOLAR.

Em comboio especial, qne partiu da esta-
ção inicial da Central do Brasil ás 10 e 20
da noile, seguiu hontem para Passa Qnatro.
afim de assistir o eclipse solar, o presidente
—t Rtpablica e sua exma. esposa.

Kes* encnrsio acompat—at—g s. ex. os
srs- -daria Aíorgan, embaixador americano;

MissasKüzain.sc ns scgalntrs. por tima de:Capiião Áureo dn Süva Lima, na cinxia daLapa as 9 horas.

„., ReuniõesKiitcutuam.re as seguintes:
Centro 11. II. cu Conselheira A. dc Castilho, is) lioras;
litemin dos Wachinistas dl Marinha Civil
Ç,r:. Brn:. Loj:. Capi. União-c Traiiquiílidadc;Kcal Centro da Colônia PnrniRue—, As 7 lioras •
llcn:. Loj:. Amor da Onlcin, Ss ; horas;Iíca:. Loj:, Couimercio e Aries;*

„ ... Sccçio Evre
Publicamos t
Cruzeiro do Sul "A Previdência";
Empréstimos c hyptotliccus;-
Freitas Couto & C.;
Ncurnsine Prumcr:
Asratlcciriicnto; , • .
A Sul America; .-. '¦>_,!
Light and Power; ___, ,__'.Ao publica e 'aos intntiíos;
Ilutaíogu. -. ,-\ \. ¦

k* tarde e á noite
Theatro Apo'!o — A luva brinca.
Thcttru Lyrico "O har.lo cigana".
Tlicatro S. Tedro — "Afilha em palheiro".Cneraa Thcalro S. Josí — O cmtdt dl Ca*¦fãKlÒÚ*. ¦ •
Cr.ema Theatro Chanteclcr — Amar,., _. erffíCinema TK atro R o üraaco • — 1400 mia'Cinematographp Parisieiijc —. Bello ¦ programmaCinema Avenida —jRrpsmmma cxiraordinürio
Cinema Ideal ¦— Ptograulma- de filtnt tensa-«iünaes.
Cinema Odeen — iíoiiiirohrinte programaia il
Cinema Theatro Carlos Cumes — Procrammacinematographico.
Cinema Paris — Muutnfn rroj_rí,.,I,ia novo.Cinema Pathé — Be-M«imo riroirramm»

Maison Hnderoe — Kxtrsord na io programma., KoyaJ cine "Segredo d» um medico"
£ rue._r'm'-l!ncnst_ ^ Sl"°:>tuoio pn gramou.r^ate-Tlieatre — BeJIWmo. procrarama?Cireo Europeu —Fimccío variada.Circo Spinelli — Números -e—raordlaarioi.

Coa» se sabe. foi: ponto de. honra do go-vera» da sr. Saenz Pena a reforma do voto
ni RepuHica Airentina. •- Esse bonem- de
Kstado teta cumpri—1 reKfio—_ente o qne
promettera i t-ção qui íresiíé, e jâro -tilci.
mo #M%t^ cp^aauo^.l'")^^^

Chamamos a attençao dos nossos leitores
ii" ra a tabcl'a dc preços da casàsJAu Cama-
vai de Venise",_ que está continuando a v«n-

.der os seus artigos peios preços por <ptc e;i-
trarai11 cm seu üa/anço para a passagem da
ca;a;aos novos-proprietaros.

Ko palácio do Cattete esteve liontem; &
tarde, o sr. Theodor Rombauiír, agente da
Compartliia Austro-Americana, nesta capi-
tal, que agradeceu í,o presidente da Repu-
blica o ter-se feito representar na recepção
dada a 'oordo do Kaiscr Vrans Joseph !, que
passou ante-hontem peio nosso porto.

T(.«se ? Conueluche ? — PROMIL.
O presidente da Republica recebeu hon-

tem. de Seiiii» Madttreira. o seguinte radio-
sramma. expedido pelo prefeito do Alto Pu-
rús:"Tínho a honra c grata satisfação dc par-t:cipar a v. ex. que inamjurci Contem, no
meio dc rcftosijo popular, a luz c'ectrica de.--
ta cidade, festejando assim a data da inde-
pendência dc nossa cara pátria. Atteuciosas
saudações. — Coronel Araripe."

A SAUDE DA MULHER: _ Para he-"orrhagias e incommodos uternoa

Eni si/rua! dc pczar pelo passamento, do
min:stro Manoel Espinoia. o Supremo Tribu-
nal não fuiiccionou. hontem. suspendentlo-se
a sessão.

Rouquidão ? Astlima ? — BROMIL.

O presidente da Republica recebeu hon-
tem. pela manhã, o sçeninte teVprramma:

Lisboa, 8 — Em nome da nação portu-cueza c no meu. com q mais profimdc rosa-
liiiceimento. agradeço a v. ox. a r.iíorrrn =an-
dação qua me enviou pelo segundo annivcr-
cano da Republica, e creio que está seguiu,!,-!
os gloriosos exemp-os da nação irmã. attin-
eirá o gráo de prosperidade e grandeza
que v. cx. lhe deseja e a que cila tem di-
reito.

â SAUDB DA MULHER: — Pirt irreso-aridades menitruiin e eu.ioensio.
O presidente da Republica receben hon-tem o segiiinte.t-etpa-u-i, transmittao pelo

Bem sc diz que o Brasil é unia terra dé pes-simislns.. ¦',
?. . -,,.'. _^~ Aiidam todos boje á ver as 'coisas alraVís devidros pretos,.. . *

? \
sol,

íiésirk-t au Br_H — 21a, '

13 sc ficasjomos de vez privados do
papae ?

Nem falar nisto í bom. Que seria'de uoscoai as contas do gsz 1
»* *

O BRASIL K O ECLIPSE
Impa de orsitlho a Europa, e ao mundo aponta
De ciriiizacão os seus exemplos
Mas por !à muila gente sc amedronta "
Por causa de um ecii.i;^ e carw aos templos.

Como nas velhas eras, ainda ha gent»
Qne esta híttoria de cclpsc acha preta.E quem não viu o que Irouve uHitna—ente
Por lá, quando tiremos o cometa ?

Foi um Deus nos acuda cm mu ta terra
Em que fácil o livro o povo educa ;O cometa que os r—ticos aterra
Muita gente dejiou morta ou maluca»

No Brasil entntonto onde í dc palmo
A pe.-ccniasem do3 anatphabctoss.
Em casos taes o Zé Povinho é calmo,
Jamais pCe para o eco olhos inquietos.

Ninsu;™ tem medo nesses grandes dias
Por mais que a coi- fca alguém lhe plat».Assim í que apezar das prophccias
Tenho ouvido uas rua» o seguinte l
— Some-se a luz ? Nenhum abalo temos. __;O mundo continua bein seguro.
E dcpo'8, no paiz em que viverão»
Ha muito tempo vc—os tudo escuro...

— A
• •

grande maré de hontem levou 4s 
"praias

muiia gente. Em Icarahy entre outras pessoasestava o Nilo. n-~-
O Nilo ? Pois nüo foi só hontem. Ha muitosd—» quo elle anda a -obsorvar a maré.*

• •
***** Olha, frha : o eclipse patenteia bem o queé o nso- dos chapécs femininos nas piitías.Como assim ?
-rt TTm pobra -pvetador vae ver uma peca e dcrepente chega uma senhora, eom um chapes doamanho deste ten. senta-se á sua frente e ellen5o vê mais nada do que se cassa era scena. Poismuito brm. A 'ua hoje é o teu ciiapéo callocad»deant» do espectador, que í o

vivemos. O tal é e palio.
p.aactt era que

• •
HOJ*

Zaagadi, subindo a serra
Apez*- de atar no espaça,
Grita pus a Lna s Terra:
Sác, tt* espelho s—n aço t

Cyrano 4 C.

_ O caso do Pará, que já devia esta»
liquidado para todos os effeitos, ainda
continua a offerecer assumpto paraas detestavtis" combinações da políticados srs. marechal Hermes e Pinheiro
Machado. Ha alguns dias, o deputado
estadual Bruno Lobo apresentou á
Câmara de que faz parte um prr>
jecto cujo fim era a revogação da
lei que vedava a qualquer militar a
oecupação da curul presidencal dt»
Belém. Ninguem ignora as razões queconduziram á decretação dessa lei es-
tadual, que não soffreu em tempo pre-ciso nenhum protesto. E' certo que o
sr. senador Lauro Sodré fez no lon-
ginquo Estado septentrional o governomais republicano que era possível espe-
rar de um homem com a responsabili-
dade politica que lhe pesava sobre os
hombros, desde a propaganda do actual
regimen. Não pôde ser posto em du-
vida que a sua condueta nos difficeis
tempos em que se viu á testa dos des-
tinos do Pará, foi perfeita, de honest>
dade politica e administrativa. Gover-
nando o Estado com as praticas mais
lídimas do regimen, s. ex. fez amigos
Entre elles se encontrou o sr. Antônio
Lemos, o mesmo homem que, sem
nenhuma attençao ás mais elementares
obrigações da dignidade partidária, a
primeira coisa que poz em obra, logo
que chegou á Intendencia de Belém,
foi procurar anniquilar da noite parao dia todos os bons amigos do dr.
Lauro Sodré , no rol dos quaes e!!o
havia figurado, quando pretendera
captar as sympathias do illustre se-
nador paraense.

Havia lá pelo Pará um partido arre-
gimentado, cuja bandeira xra o nom»
do dr. Lauro: o sr. Antônio Lemos
tratou dc dispersal-o. Os jornaes quodefendiam esse partido não raras
vezes foram impossibilitados de cir-
cular, porque os seus redactores eram
perseguidos até ao ultimo extremo.
Pouco a. pouco, o lemismo conseguiu
montar a sua machina. Machina ter-
rivel dc arbitrariedades e compressões,
destinada a produzir a continuidade
do seu dominio durante largo tempo.

Mas a influencia do nome do sr.
Lauro Sodré continuou a fazer sentir-
se. Era indominavcl a corrente. Como
impedir que elle triumphasse ? De um
modo muito simples c fácil entre po-
liticos, para quem os princípios signi-
ficam letra morta: Veiu a lei incompa»
tibilizando os militares para a gover-
nança do Estado. Vê-se que os niili*
tares nella entraram como Pilatos no
Credo. A lei visava um unico militar
o sr. Lauro Sodré, o homem que, pelo
exemplo e pelo admriavel acervo poli-
tico da sua condueta no Pará e fora
delle, sempre pesou na vida desse Es-
tado como um factor da dignidade,
como uma bandeira de honestidade,
arvorada contra as tranquibernias d«*
lemismo.

Ora, depois dc muito castigado, a
Pará repclle a corja que o explorava,
com a ascensão do sr. João Coelho
ao governo: Os defensores dos Lemos
dizem que este governador rompeu
com os seus antigos correligionários
por mera ambição politica, unicamente
para ficar senhor do Estado. Isso não
é verdade: o sr. João Coelho «ó se
desligou do lemismo, quando verificou
que lhe cra impossível continuar
adstricto a este corri! ho, que tinha
contra si a ponião publica. E estr
opinião era laurista. Como sc pode
sc a todas as horas. Como se pódícomprehender que o chefe de um Es-
tado, presumidamente eleito pe'o voto
popular, rompesse contra a manifesta-
ção unanime do povo que representava
constitucionalmente, só para ser agra-
davel a determinado ajuntamento par-
tidario?

E' verdade que na Republica, o
norte, mais do que o sul, registra fa-
ctos de felonia politica, que assombra
a todo mundo. Mas o sr. João Coelho
não está neste caso. Elle foi mais tim
vencido pelas injuneções da vontade
do povo da sua terra do que a persóni-ficação de um ambicioso vulgar quebuscasse alijar os amgos da véspera
para assumir a posição por elles
oecupada. Os últimos acontecimentos
de Belém são disso a prova manifesta
e indcstructivel. Somos insuspeitos
para falar por esse modo dos negócios
do Pará. Defendendo como sempre
defendemos a causa daquelle povocontra os desmandos do lemismo, dis-
sentimos, comtudo, da maneira de agir
do dr. Lauro Sodré nos successos do
mez transacto, e o dr. Lauro Sodré,
ninguem ignora, tem sido sempre tra-
tario por esta folha como um dos mais
puros representantes da regeneração
republicana que todos nós tlcscspera-
mos de alcançar. Agora mesmo, o povo
paraense corresponde á condueta do
Correio .. da Manhã. Envida meio.-, ç
esforços para fazer triumphar a can-
didatura de s. ex.. A Câmara Esta-
duai. já revogou o dispositivo legal
de que vimos tratando. Resta que o
faça o Senado. Esse procederá da
mesma fôrma. Mas não resta dúvida
que. amanhã, eleito regularmente ro-vernador do Pará, o dr. Lauro Sodré
subirá as escadas do palácio presiden-ciai de Belém de um modo positiva-mente.

Porque s. ex., chamado á sua terra,
por exigências do seu nartido, sujeitou-
se ali ao jogo do P. R. C, feito daqui

pelos srs. Azeredo e Pinheiro. Consti-tuulo arbitro indeclinável da uma si-tuação que nâo dispunha de outra au-toridade para salval-a, s. ex. tergiver-sou, tergiversou até alienar sytripa-tinas man festas que do seio da sua
própria classe, surgiram prenunciado-ras de um solidariedade que o dr.Lauro Sodré não devia menosprezar.A?ora, o movimento politico do Parasegue o seu curso.
-E,í' \ confia"<:a do povo paracns»nao lhe fa'tou ainda, e não lhe faltará,e bem verdade, não menos certo é queos conchavos cnm o P. R. C. en fraque-ceram sobremaneira a espectativa daseu futuro politico.

com Antilgma. DepatUiriw: &a-„o * C.
"ELIXIR DE NOGUEIRA" - Curatumores.

KEVRALGIAS _ !»«__„>__»«;«_«cot minuto» com a CEPHAUNA.
em po»

LOMBRIGAS são expellidas «em puraat—icom os COMPRIMIDOS VIEIRA? PWBI"
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0 UM JMJ HONTEM NO SBNADO

DEPOIS DUM EXPEDIENTE HUliO,
VOTA-SE A ORDEM DO DIA

Fei lavrado um parecer favorável
á construcção duma

estrada de ferro, ligando Pe-
trolina a Therezina

A sessão foi presidida pelo sr. Pinheiro Ma-
chado. No expediente foram lidos: dois te-
leRrairaiia-, <io tlr. Manoel de Arriaga, agrade-
criulo as felie laçõi-s pelo 2° anniversario da
Republica Portuguez.., c outro, da mesa da
Assembléa Legislativa do Espirito Santo, com-
municando a abertura dos trabalhos da mesma
Assembléa; um officio do i" secrc.ar-o da
Câmara dos Deputados, remettendo uma pro-
posição, o um rcquerimciilo do cabo do Exer-
cito, Francisco Manoel de Almeida, pedindo
melhoria de reforma.

O pres dente declarou qttc officiára ao se-
n.-.dor Fc'iciano Penna, que ha poucos dias
pirdcu uma irmã, desanojando-o.

Rm seguida, o sr. Raymiindo <le Miranda
nintla proferiu um discurso, referente á
«rnullação do contrato para a construcção do
porto dc Jaraguá.

E passou-se á ordem do dia, sendo nppro-
vados, em *,* discussão:

O projecto, <lo Senado, n. 45, <lc igi_t, au-
torizando o presidente da Republica a con-
ceder licença por um anno, com ordenado,
para tr.-lamento do saudc. a Máximo Pereira,
chefe dc secção da Directora dc ISstatistica
Commercial;

a proposição, da Câmara dos Deputados,
n. 2S, dc 1913, autorizando o presidente da
Republica a abrir, pelo Ministero da F.a-
tenda, o credito de .| :i_5$3a_s-, para pagamen-
to ao dr. Joaquim de Carvalho Bcttamio, cm
virtude de sentença judie ária;

o projecto, do Senado, 11. 46, de 1911, an-
tcriznndo o presidente da Republica a abrir
o necessária credilo, até ,1 importância de
!.\S:2.\7%(\r), para pagamento a Haupt & C,
s .actura dc armamentos c munições que for-
¦teceram ao comutando geral da Força Poli-
cia' do Districto Federal, cm iQog:

a proposição, da Câmara dos Deputados,
a. 9_-.de 1913, autorizando o pres dente da
Republica a conceder seis mezes de licença,
com todos os vencimentos, ao bacharel Gotlo-
freclo Mendes Vianna, juiz substituto seccio-
nai do l-s-.ado do Maranhão;

a proposição, da Câmara dos Deputados,
o. 70, de Hji-t, autor zando o presidente da
Republica a conceder licença, com todos os
vireimenfos, p.-ira tratamento dc saude, a Os-
iar de Carvalho Azevedo, guarda-livros da
Inspectoria de Porlos, Rios e Cam.cs;

a proposição, da Câmara dos Deputados,
ti. 77, de 191-, autorizando o .presidente da
Republica a atu-r, pelo Ministério da Viação
e Obras Publicas, o credito extraordinário dc
io:Soo$, para oceorrer ao naganirr.in de fun-
ceienarios da Repartição dc Águas c Obras
Ptib icas, que furam add dos. rm virtude do
11I. dc, do dccrelo n- 9.079, de 3 de uovctn-
bro de 1911;

a proposição, da Câmara dns Dcpt-.laalos,
.1. aS.i, de 191-, autorizando o presidente da
Pcj.ttl.lica n abrir, pelo Ministério da Agri-
cultura, liialiisii- a c Commcrcio, o credilo
especial do ;o :ooo$, para as despesas de rc-
cepção ás ci-tniiiiissiícs nstroriomiens estran-
teirns t|ue vêm .-.o Urasil observar o eclipse
«dar, tt danalo outras iproviçienciás; e

a proposição, <!a Cama... dos Deputados.
11 76. de íaytTj. autorizando o pres denie da
Republi.-.. a abrir, nelo Miuisfcrio da Fazcti-
ila. o credito e-ttráòrdina.io de 7:3-o?;-.!t>,
oi.ra pagamento no dr, Augusto Magalhães
i-.-.r.ns i- Vasconcelos, em v rtude de ienten-
ci judiciaria.I'.:t.-í.:ila, ns-im, a ordem do dia, !cvan'.ou-se
• sessão. * * -.

A firma II.-.i-.c & C, diri;;ti ao Senado uni
fcfiiicrJnic-UO, solic-lí-íulo o concessão para a
ccnslrticçno tia. tuna estrada dc ferro i|t:e,
onriindo de Pclroliiiã, vi term nar cm The-
rizii-a, rio Esítidó tio Pi.-iuliy.

l't!v'sido pela meta á comniissão ale obras
pubsiens, foi o roque rinicntò <_ atribui ri o ao
ir !«_:,--.riliitn Monteiro, nue. o ra.-!atou cm
un: do favorável, autorizando a concessão•'' rojiçorrcncla publ ca.

Tí.MiTLTTAli-VOR AOS
4.... COITOS

« cxtVàlihvsc amanhã, no
CENTRO LOTEKICO E

POSTAL
Ru;. Nova do Ouvidor, 74

I a otvs t t-.ii-? sotiiaivics tle 2J, com
liirt-itti ,-. il st-ríoios: noraitiini.so
siifii.is. Joiillieirl» soares & Filho
r. Andradas 15 froiito Largo da Sá

0 tr. EM de Magalhães
De **olta ila lv_._*opn, rcubriu seu çcmín.llor.o

cüiti.o. á rtia Sete dc Setembro 11. 135 (de 2
Is 5 horas),

Medicina -::t geral, especialmente moléstias
«•ervosas e dn esioma-íjoi pcl!c c syp-._v.-S,

Tratamwiio modet-no ala tlilatação do eslo-
nia-7-o e da dj-spepsia, da pri. áo 'lt: ventre, ria
oi-.:t.t. slia-nia. <la «itisomnia. do riictunatlistiio c
anu-ifc-taçõrs art-irilicas, ala asllima, cmphyse-
tua. tuberculose .' Int.neiiii.s clironicas, doou-
*-.ii- -«a> fitradu c rh:.,

Cum das moléstias ila nclle pelo raditr.11 e da
tj-philis r.-.-!o iieosalva.r5;tii (914I.

AKciidc a chamados por escrpto á praia do
Flamengo 11, iSa (hotel Central) e 110 _..:isiit--.-- „ *, 

ma a.-.;c .]c gjtgnjj-fj ,ti ,jm.

ispicio
âs4)Ií._„l!!ie!!QÜ.iiíposiGcylistar7^

ECLIPSE
Haverá inundação?
Para tranqüilidade da popttla.-ãc. man-

al-t-ii'-. entrevistar um dos illttâtsrss as-
tronòmos iilttiuai-.ieiitc clicRatàt-S á esta
c.-;>it:«.l. o a|tial rios garantiu qtte Iiavcrá
ti-.ii:.'!:tçãn. porém, sem cotiseqittiH-.ias sc-
ria:*., devido tratar-se somente de uma
ititiiidai;ão do delicioso Ajiiz Ojèn dc
Pedro Mqralcs 11 venda na casa tle Fer-
nar.de;-. & Alvares., rua tia Assembléa nu-
nu-r.-i ói.

Massa (So íomaío A melhor é a
da Companhia

Mamifactora de Conservas Áltnictifícías-.

Óculos e {lince-Giéz
C.:npl,-to sor^itiiciíto c a preços seai cem-

pttt-tica. Asseritbléai, 121,

DR. 1--RAN*KI.!.\* GUEDES -- Mol. de ss-
nhoras e creanças, pulmões- coração e sypliilit,.
Co;;, das 3 ás 3, Andr.ui:-.s, 5^.

O iisre_i.tr Ja Inslritcçâo designou as ,-tal-
jutiàsis Isabel de Fatia Albehihz. para st S'
eseola mixta do 1" districlo, c Ülga Arango,•ma a 1" jioèturii.t ^fetnininn. do 4" districto.

INIIIGRANINÂ^
O _mel!ii..r> remédio p.-ra o estomag;o.

Facilita a digestão, evita: .vias, dispep-cias, enxaquecas, etc.

JASFÜINA COLOMBO
Liquido pata limpar e dar côr ao calçado¦e lona, branca, kaki, parda, gris, etc.
Unicp preparado que não sui.i á roupa.
A' venda em todas as casas de calçado cie couros. — Depositários: A, J. Canário,

tua Senador Euzebio 11. ;.|.

Aos sem appetitSÜi-
» casa ds peiisqueina á piirunuoza doBrasuinha, Uua Genãfal Câmara n. 1 3«nisso 7?, bonstampe.o_,b_ns vinhos etc-,

CíiriinSS lapetcs- tccil'os« «no. teiros,UUIllliadji;çjpaclio-, oleados, mòbiliás eItidai Concernente á ornamentação de ra-
•as—Quitanda, 29 e 31—D. Monteiro & C.

Pc!. o Til .-o-.-.ro .sacio
ral remetteu Iiontein aos nossos agealcs íi
-íancéiros em Londres, etn eanibiacs, librai
150.0.30-0-0 e francos t3.Os21.6i,

ÃÕSSRSTCRÍADORES
A diar.héa dos bezerros cura-sc cm treslias com o BEZERRINO.

MALLET ft C. ~ FREI CANECA, 53.

-,"*..

irar-
os é.

GOMPRAR COM ECONOMIA
Era um dos problemas mais intrincados da vida o comp

se com economia, A sua solução dependia de muitos calcük
bastante paciência.

Felizmente, porem, tudo isso acaba de desapparecer com a
grande LIQUIDAÇÃO da

A' _L,A IVBAB30N ROUGE
á Bua do Thaats. o, n. 37 \

Hoje pode-se comprar muito, gastando-se pouco, tendo ^para
tanto concorrido os srs. RIBEIRO & (iALLO, os commerciantes por
exçellencia, os denodados amigos do proletariado.
mtJquidação final — btoch avaliado em 350:000$000

jV' Xa Jtfaison Tjouge, pois ///
37, BUA DO THEATRO, 37

l{ealisou~se hontem a visita da im<
prensa aos trabalhos da

Companhia Caminho jTereo ]>ão
Be jfssucar

A direotoria offereoeu aos
seus oon-

vidados um almoço
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qae, desse -node. cpnserraro «ecotre* ft-sm»
gráo de tensão.

Sobre cada uma dessas liofi-s dottos cor- •
rem oito roldanas de «ço íor_B_oda nm
truck, ao qua'.' sc prende uo. cairo «Sé ça»-
«íagefros qoe se çgnaem case modo pa-
penso por baixo «aos 4o_s cabas.

Outros dois cabos db presos an carro .e,
recebendo de um pot-eroso motor um movi-
mento ora para bíjixo. <KS_ psta dn», arras-
tam o carro de passagdtos qne, snsoensoi
rotando por meio do-trucfc sobre os iols a-
bos fixos, já menc-OiKrflffi. vac de unia «jta-
ção & outra, ora em subSoa, ora etn desCiüa.

O vão da prmieha «ttão entre a piai»
Verni-Sra e a Orca i ae flbo metrusi o-#ã»
da _* -ecçSo da Orca ao fã» dc Assucar, é
de 800 metros.

O trajecto da primeira secção « feito em
4 minutos, o da 2* em 6 minutos.

A lotação dos carros é de 20 passageiros.
O contrapeso de cada ca.o é de 30 tone-

ladas, offerecendo os cabos fixos uma resis
tenda dc 150 toneladas cada um.

Portanto, havendo em cada secção, con-
-forme dissemos, dois cabos fixos de rota-
mento, a resistência total cleva-se a 300 to-
meladas.

Subtraindo-se desse total as 60 toneladas
dos dois contrapesos, resta ainda a formida-
vel margem de 240 toneladas como seguraii-
ça para os passageiros.

Essa segurança é tal que, si em vez de um
só carro como acontece, carregassem os
cabos de uma secção com 70 carros carre
gados, de uma só vez, ainda assim os cabos
nâo se romperiam.

A altitude do morro da Urça è de 220
metros e a do Pão d'Assucar é de 400 me-
tros.

Na construcção das estações da Urca c
do Pão d'Assucar, foram empregadas cerca
de 4.000 toneladas de materiaes para aqucl-
les pontos transportadas, vencendo toda
sorte dc difficuldades, cm um trabalho in-
cessante dia c noite..

As estações são construídas de concreto e
aço e cravadas em rocha massiça, na qual
sc desceu em vários logarcs a mais de oito
metros de profundidade.

O funecionamentò do cabo acreo offercce
as maiores seguranças, sendo mesmo supe-
rior a dc qualquer outro meio de trans-
porte.

Os cabos resistem muito mais do que os
trilhos de qualquer linha férrea; os decar-
rilamentos são impossíveis; não existem
encontros de trens nem qualquer outro acci-
dente.

Os cabos de tracção, cada um dos quaes
tem uma resistência dez vezes superior á
carga, são ainda assim duplos, de_ modo que.
no caso dc ruptura, aliás impossivel, de um
delles, o outro tomaria automaticamente o
seu logar e o carro proseguiria, sem inter-
rupção, a sua viagem.

As machinas são engenhosas c_ aperfei-
coadas no mais alto gráo, e previnem, cm
beneficio dos pasageiros, todo e qualquer
desarranjo.

Si por qualquer motivo surgir uma resis-
tencia superior a seis mil kilos, as machinas
são forçadas a parar automaticamente, por
meip de um freio especial.

Si por descuido do machinista ò carro
ameaça ser arrastado até além do seu ponto
dc chegada, intervém automaticamente um
outro freio c o carro fica impossibilitado
dc proscgtnr, permittindo que, sem quc de
nada sc apercebam, desembarquem os pas-
sàgeiros.

Ha ainda nas estações das machinas ou-
tros freios conto reserva, os quaes não só-
mente podem íunecionar automaticamente,
como â mão.

No próprio carro de passageiros existem
dois freios, um á mão, para ser manobrado
pelo conduetor dentro do carro, e outro au-
tomatico, accionado pela _ força centrifuga,
gerada pela própria velocidade do carro.

Si este tendesse a disparar, aquella força
cresceria e, comprimindo uma alavanca,
travaria o carro.

Por isso, a velocidade deste, que é de
sm.5o por secundo, em caso algum poderá
adquirir considerável velocidade.

O projecto do caminho acreo, assim como
os estudos desse interessante systema dc
transporte, foram feitos pelo engenheiro
dr. Augusto Ramos, sendo as macfhinas e
mais material metallico fornecidos pela
prande casa allemã J. Poltling, A. G., de
Colônia, que para a montagem da installa-
ção enviou ao Brasil o engenheiro F. Emmei.

A primeira secção já está concluída; a se-
gurida deve funecionar em dezembro, po-
dendo então a empresa conduzir ao alto do
Pão d'Assucar 1.000 passageiros por dia.

OS BALKANS EM FO'CO
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Coqfinuam os com*\
bates na

j!^ fronteira entre as
forças turcas

e montenegrínas

Vários aspectos da visita bo Corcovado

1— > ,.

1|i|iB|1|
|B(Q melhor para os denfgs^H

60TTAS VIRTUOSAS DE ERNESTO
SOUZA

Curam hemorrhoides, males do utero,
ovarios, urinas e as próprias Cystites.

Espelhos, quadros
e molduras

O que ha de maís cliie e a preços tun
e_teinp'o. Assembléa. i_i.

Dr7 OãstilflTVictoría \WÊ
rto, 7 de setembro 29—Teleptione 1216 villa.
Defende no Jury.

HOTEL AVENIDA,, o maior e mais un-
portante do Brasil—

Situado no melhor ponto da Avenida
Central — Magníficas accommodaçõcs —
Diária de o$ooo para cima.

O ECLIPSE DO SOL
Para poderem aprecial-o sem ser pre-

judicial comprem os pince-nez fumaça na
casa Rabcllo Lourcnço & C, rua da As-
scmbléa n. 121.

A Recebedoria dó Districto Federa! arre-
cadou, do dia 1 do corrente até hontem, a
quantia de 6i2:6_2?go4.

Em cgual periodo do anrio passado a ar
recadação foi de 6o3:645$í)_4.

Eraai precisamente aio.se horas da nu-
nii,.. quando galgámos o bcllo galpão, si-
tttado nas fraldas do morrj da Babylonia,
11a praia Vermelha.

Muitos curiosos circundavam o galpão,
onde estava situado o carro-transporte.

No alto da escada, estavam os drs- Frido-
lino Cardoso e Augusto Ramos, directores
da companhia, qtte recebiam os convivas
alegremente,

A' 1 hora da tarde, tomámos logar no bcllo
carro-transporte, que, mansamente, dc.Hsou
pelo fio aerco.

Levámos dcx minutos a faisa-r o percurso,
das fraldas do morro da Babylonia ao da
Urca.

Ko alto da bclla montanha, esperava-nos
o engenheiro Fri!.'. Etnmcl; encarregado d:,_
installaçõcs clectricas c das niachinas.

_ Percorremos todo o vasto triângulo, qv.e
ütnita o cimo da montanha.

A' 1 1I2 hora da tarde, chegámos á esta-
ção do posto su! do caniiirho aerco do mor-
ro da Urca ao,. Pão d-Assucar.

Uma multiplicidade tle operários ferre:-
ros preparavam a elegante estação.

Neste local, o engenheiro Fritz Eminel
cravou pontues dc ferro, que perfuraram a
pedra numa vertical dc 14 metros. São vin-

ni as

Uma belíssima \-arledade de orchideas,
rarissimas, decoram os an-oredos seculares
dos terrenos até então desconhecidos.

Pássaros de cores variadas, travessarnen-
te, pulavam de galho cm galho.

Fazia-se Larde, quando o dr. Fridolino
chamou os convivas para o almoço, no alto
da Urca.

i No meio da maior alegria, foi servido um
finíssimo almoço, com o seguinte cardápio:

Ouves — Conserves — Radis et Beurrc
frais; Assiettes á la Urca; Oeufs á la Praia
Vermc.ha; Filets de badejo á la Babylonia;
Ohatcaubriatid á la Imprensa; Dindonneau
farei á la Tão de Assucar; Cabinet pudding
au Sabòyon; Glaces moulées assorties- —
Desscrt et fruiís. — Vins: Madére, Sau:er-
nc Bordeaux, Champagne, Porto vieux. —
Cai*ê. liqucurs et cognac.

Terminavam os convivas de saboriar os
jilets de badejo á Ia Babylonia, quamlo o dr.
Fridolino Cardcso levantou a sua taça, pro-
duzindo a seguinte allocução:"Senhores representantes da imprensa. —-
P.-ir ser a imprensa o órgão da opinião pu-
lilic.t, órgão que sabe elevar a__iin como sabe
deprimir, é que resolvemos cotividar única-
niesite os represcntanics da imprensa, para
verem e contarem ao pubiicq esta obra ;*.rro-
jada, este grande me-horaménto para a nos-

I sa amada pair'..i, que felizmente hoje, devi-
do a esforços dc seus f:llio=, tem progredi-
do prodigiosamente, é uma jóia que todos

I admiram com cnlhusiasmo. Pois bem, se-
: líhores, lendo percorrido vários paizes cu-1 ropctts, entre clles a poctka Itália, a cttita

Fras-.-a. a commercial Inglaterra", a indus-
iria-: Allemanha c a pittoresca Stiissa, cm
nenhum desses paizes, onde tantas coisas
apreciei, não -: um caminho aéreo igual a

I este. Aqui, o cssrai.geiro, do aito do grande
O terreno argiloso tem cinco metros dc I atalaia, o Pão dc Assucar, descortinará o

profundidade bo alto. cko pa__ori_ua qae ofícrecem a aosaa ta-1

te e
base

dois pontões Ue terro que ti
; deste bello posto dc saida.

PASSEIO •I.A PEDRA DA URCA

Em companhia dos drs. Augusto Ramo.-,
Fridolino Cardoso c Friiz Emmei, contem-
piamos, em todas as direcções. os licllcs pa-
Eoramas, qttc quebravam a monotonia dos
250 metros acima <lç> nivel do suar. ,

_Besu no centro do cume da montanha,
vê-se uma pequena is*_._.i d'a,i'a.a nascente,
a única existente,

liia e a no.=a cidade e t?.njbcm iscará _sa-
bendo que a engenharia brasileira constituo
uma das glorias do Brasi'. Porque, senho-
res, esta obra que aqui vedes foi ideada e
traçada por um engenheiro brasileiro, o dr.
Augusto Ramos, meu collega*de directoria
aqui presente.

Agradecendo, senhores, o vosso compare-
cimento, termino saudando a gloriosa im-
prensa brasileira."

Uma salva de palmas brindou o final do
discurso, respondendo Tn"'. Medeiros, um
dos representantes da imprens».

A cliave do dia c do àejcilner, foram as
breves e sentidas palavras de carinho do dr-
Augusto Ramos, ao autor do projecto da"Companhia Caminho Aéreo Pão de Assu-
car".

Pouco depois, era dada por finda a re-
união.

No meio da maior alegria, os directores
da erande compan>!iia, de capitães brasileiros,
c de -engenheiros lambem brasi-teiros, com os
seus visitantes, entram no elegante carro
transporte.

Eram 3 horas da tardei quando, mansa-
mente, desusámos, dc novo, pelos posian-
tes cabos de arame até as fraldas do morro
da Babylonia.

Eram 3 horas e 6 minutos da tarde.

A PARTE TECHNICA
C<_ns!a de duas serções; a prinidra i-gan-

do a praia Vermelha ao morro da Urca;
a segunda ligando a Urca ao do Pão de As-
sucar.

Cada uma das duas .ccções é -onüi-uida
por uma Holia de dois cabos pari-k-ios, pre-
sos por uma das extremidades á parte su-
perior da secção e pti» outra extremidade
retida na parte inferior por meio de fortes
«mtrapoo» ie 3*, -oae-U* *m\ tala, eafNt

L*MI|.*S "CILLETTE"
LEGITIMAS

só na CASA GUARANY
J. Santos & C.

3-l.u.a. doe Ourives, 36
Doze lâminas com caixa

de nickel, Rs  4$000
Pelo correio Rs,....  4$500

Dr. Uri» Cai
OCULISTA

Com pratica nas princi-
pães clinicas da Europa -¦
Cons., Sete de Setembro
186, 2 ás 4.

INJECOAO~

BROU
Próseroattoa infatlioet

Curado rápida, certa, Mm peite..ia**- E«5"Mteme«o» aniigc» oiír_e8nte_.Supprime Sandtto e Copaibaprodueto» de cheiro nausao,0 e reve.
[adorne que demai. cançrnn o eatomaim.Huo Doabult.6,PARIB «Mis .*__&£

Objectos de «rte
e a-tigM de fantasia para oretentes e arai-

fc _-_u. AnanUcb au

OS TURCOS ANNIQÜT-
LAM UM DESTACAMENTO
MONTENEGRINO

Buenos Aires, 9 (Americana) — Telesram-
itías procedentes de I/o_wlre9Íufo--n-a-Ti|<iue os

n_rc-9 aniliquilaTam um dcstacati-cnto tnonte-
negrino, nas ipro__'smldád_s de Kalava, c sa-
quearam ,-v cidade de Turtulda-, matando nume-
rosos búlgaros,

AS NOTAS DA RÚSSIA E
DA ÁUSTRIA ENTREGUES
AO GOVERNO DOS ESTA-
DOS BALKANICOS

_5's a nota que os governos da Rustia e da
Áustria, entregaram aos governos dos Esta-
dos «batkanicos:

— As potências reprovam energlcísmen-
te ttfJa e qualquer medida susceptível de pro-
voc.tr o .rompimento das 1l10.sliKdr.dcs entre os
Estadoí tralkancos q a Turqniia.

II — Apoiando-se no airttigo vinte e tres
do tratado de Berlim, as poterrc__9 tamarão
a ei, no interesse das (populações, a reaK-i-
çío das rc-orarra na administração das pro-
vincias turcas da Europ:% ficando desde já
entendido qtte essas reformas não att-rnsiião
d'e maneira ncn-imii-. ai soberania do Sultão,
netn a integridade territorial da Turquia. As
potências reservam-se q «liberdade do estude
collectivo ulterior das mencionadas refor-
mas.

IH — Se a guerra estalar, as iN-tenrias
fwo asdmi-ttrão qttc o resiílliado do oonflido.

Cr. logarcjo perdido, e conta unicamente f
pcpulaçSo de 4.000 habitantes. EstA collo<_sa|
aa num vale, a uma considerável alt tude itt
nivel do mar, em plena montanha. São rara_l
as casas dc pedra, c chamam jiarticularaic-itea attenção opalacio do rei, o Bigüardo oocupa.
oa pelos mintster os e mosteiro it Virgenu
cuja fundação data de 1478.

A sua população orça por a8o»ooo habitan-
ttt. quc adora o seu rei Nkolio, que hal
eincoenta c dois annos dirige, eom «egtirança
e bondade, os dest nos do seu pequeno Es-
trdo. Nicolio procura estar sempre em con«
tacto com o seu povo, sabendo como góticos*fazer-se amar e respeitar. Culto e intclligen*
te foi um dos mais intelligentcs alumnos dal
Lyceu LouisJc-grand, de Par* Duas dei
suas filhas casaram com dois rei», 6 de Italill
c o da Servia.

Os montenegrinos são extremamente aguerri'
dos. Obrigados a defcndcrem-se constante*
mente dos turcos indisciplinados^ da frontei-
ra. fazem constantemente exercícios milifa»
res, preparam-se, e, nas suas ultimas mano-
btas, conseguiram pôr. cm pé de 'guerra cercai
dt 40.000 lionicits de infanteriá a »_5oo art
tiihcros, todos bem munlciadoa e armado»
cem os mais recentes apetrecttos bellicos.

Não raras vezes, o rei Nicoláo em p .ssos,
acompanhado de velhos e acatados cltcfei
guerreiros, comntanda em pessoa.

TA COMEÇARAM AS HOS-i
TILIDADES DA BULGAf
RIA E DA SERVIA

__o.ii.i-i..-, 9 — (Havas) — Os Jornaes, eni
telegramnias de Paris, informam que já co<
meçaram as hostilidades da Bulgária e da
Servia contra a Turquia. Accrescentam c. san
noticias que um destacamento de forças bu!«
garas atravessou a fronteira turca, oífere»
cendo combate ás forças da gnarnlção Vocal.

UM CHEFE ALBANEZ
ATRAVESSA AS LINHAS
DAS FORÇAS MONTENE.
GRINAS

Censtanlinopla, 9 — (Havas'} -•• O -.çtieCí
albanez Uiza-bej-, á frente de qsiatrt- uui lict*
mens, atravessou as linhas das forças monte*
negrinas que cercam Bcrana. e penetrou ttt
território montenegrino.

A LINHA EM REDOR DB
BERANA

Constantinopla, 9 — (Offieial) — As no*
cias recçhidas de Scutari _nforj__MB Que caat
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Dois panoramas de Uucxnlek, villa turca na fronteira Monte-KC-ii-i

qualquer qúe clle seja, trrodirique, o "eratu-

quo" tonritorial da Turquia europca. As po-
tencias tmervirão collcetivamcnite junto da
Porta ohantando a sua attenção para o trata-
do de Bcrlhn.

OS PREPARATIVOS MI-
LITARES DA ÁUSTRIA E
O "ULTIMATUM" DOS ES-
TADOS COLLIGADOS

A Áustria eslá fazendo grandc3 prcparcíli-
vos militares.

O governo austríaco dírigra ao Conuncaso
uni urgente pedido dc ttm crudi.0 de 450 mi-
_hõcs dc coroas.

As bols.-ts européia, tiveram liontem um
movimento insignificante.

Ale ao meio dia, a noâa collectiva dra po-
tencias ainda não tinha sido respondida.

O ministro''linlgaro ent Constant nopl.t, pc-
gui.ilo informações tciç-graiíliicsts de ultima
hora, entregou o airchivo d'a legação ú guarda
do n-iiii_.ro da Rússia.

Informações da mesma procedência aceres-
centim quc o miniítTo da Grccia tomou p:u_-
sagem a bordo do navo "Rumano".

Espera-se que a Greciai a Bulgária e a Ser-
via cntreg-cni 'hoje o "ultin-.aSutn" á Subli-
me Porra.

O ENTHUSIASMO GUER-
REIRO NAS PROVÍNCIAS
TUKCAS

_.,i.a)i-._-a7, g. — (Havas.) — Em toda a Pro-
vitteia sc fazem reuniões populares, cm quc
se pede com cnáltusiasino a suerra contra os
E.lkaris.

Na fronteira com o Montcnegro continua o
combate entre, forças turcas c montenegrinas-

O general Essaad pacliá marcha com for-
ça;, cm soccorro do -jc_.l_a.-i, q;:c i_ receia
seja atacada.

OS MINISTROS DA RUS-
SIA E DA ÁUSTRIA EN-
TREGAM AO GOVERNO
GREGO UMA NOTA SOBRE
O CONFLICTO

Aílier.as, 9. — (Havas.) — O., ministros da
Rússia e da Hnústriá-Hutigriã tu-stacap tal cn-
[regaram lioje ao governo grego a nota que
aquelles dois paizi:., autorizados nelas poten-
ci.i3, redigiram sobre o actual co::fl.cto dos
Estados líail.anicos com o l:r.t>__io da Tur-
quia,

A BULGÁRIA E A SER-
VIA DECLARAM GUERRA
A' TURQUIA

Buenos Alies, 9. — (Ag,t;..._ Americana.)
— Telcgrammas transai .tid<__ de Londres
psra a imprensa desta cidade, comniunicam
que a Bulgária e a Servia dcclararram guer-
ra á Turquia.

Esses mesmos despachos informam que na
Turquia reina grande cnlhus .-.31110 por parte
das tropas per haver cor.icçado a gssssrra çon-
tra os Bail.ans.

O MONTENEGRO E O
SEU REI

Encravado na península ball-áníca, o mi-
nusctjlo. rcin . do Montcnegro, elevado a essa
categorb em 28 de agosto de 19 to, era um
aatico prinepndp que datava do século XIV.

A sua ca._ita', Ccttignc, i pouco maior qua.

tinuam ainda os combates entre Í-Tças ta*;
cas e montenegrinas. em redor de Berana. ,

UMA OCCUPAÇAO DE£U
MENTIDA

Constantinopla, 9 — (Havas) — Não I
verdadeira a noticia de qtte a» forças turcas
sc tivessem apoderado dai cidade montem-
grina de Podgorica, onde estava concentrada
o exercito do Montcnegro.

UMA (COMMUNICAÇÃO
COLLECTIVA DAS POTEN-
CIAS A FAVOR DA PAZ

Constantinopla, 9 (Havas) — Os <_mtbaí___>
dores dn França, Rússia, ínglaterra, Ailcma-
nlia e Ai_stTÍa-lIur.3_.a, reuniram-ee, de tande,
na, cniliaoxiwla franceía, par„ preparar a com-
iii_-ikat;ão collectiva quc farão junto áa Su-
òl-niue Porta a favor dia pa_.

DESMENTE-SE A MOBI-
L1ZAÇÃO DO EXERCITO
RUSSO

Pclcrsburgrt, 9 (Havas') — Nos ccrttroS
offi.iosos destuct-tc-ise a nofrri.. de iptc ti-
vesse sido ordvtiada a mot1jiliza<;5o do exerc.-
to russo. Os reservistas quc esravaim ntolii-
üi-.-.Joa na: Polônia, para as manolnas, ji fo-
ram licwtciados.

FALTA DE AFFIRMAÇAO
OFFICIAL DA DECLARA-
ÇÃO DE GUERRA PELA
BULGÁRIA E PELA SER-
VIA

Londres, 9 (Havas) — Até .ís primeiras ho-
rar, <la noite 11..0 liav:a nenhuma oonfÍT_na\-3oi
officiai da declaração da (sucrni pela Bu'ga-
ria c S-ítvííi n Tiirqui».

O SR. GIOLITTI CONFE-
RENCIA COM O REI VIC-
TOR MANOEL SOBRE. A
POLÍTICA INTERNACIO-
NAL

faxiiíT, 9 (Havas) — 0 nr<_ia.í_nte do con-
scShü de ministros, sr. Gtolttt», p_.-t'ai «ta
ti:.*tr.!iã paru o castello d,t ;.,.:. R.oss9__, etn
fiz.-., ómlc ess-i o rei Victor Manoel, níi:» de
ronfcren-ji_-i com o süboranò solire assimi-
pteo dc poütica internacional. O sr. Giolittl
deve rocressar hoje mesmo a esta ca^ri-tat.

TRES MIL RUSSOS ÒFFE_
RECÉM OS SEUS SERVI-
ÇOS A SERVIA

Mosco-V, 9. — (Havas.) — Rea!Í2Cuee hoj*
nesta citlade uni grande comicio, como de«
mons:ração de sympath a á Servia.

Tres mil russos ^aüitaram-se, VGluntariair.cn-
te. para auxiliar cs scrvi.3 na guerra contraí
a Turquia.

OS EMBAIXADORES DA
ÁUSTRIA E DA ALLEMÃ-
NHA EM CONSTANTINO-
PLA

Cór.síanliiiopía, 9, — (Havas.) — Nas roda-,
offic nes as_c7ura-.,e qae 03 embaixadores da
Áustria, sr. Pa!lavicini, e da Allemanha, sr-
V qng-ti Heim; não trataram ainda de nego-
citção algtttna sobre a actual situação da
Subi ine Porta, poi falta de instruecões dos
rcsní-ctívos trovemos.

"A NOITE"
Com o titulo acima, iniciou antc-hontem sua

publicação, íin S. P.-.ulo. um --.ovo jornal, pro-
prièdàde dc uma empreza.

Folha independente, á. fc;a;ão moderna, o
primeiro numero d'/l Noite é uma garantia
certa do seu successo.

Bem traha'hada, coin ma'.:ría abundante
tendo um serviço ídcgrepliico farto e minu-
cxso, o novo collcsa paulista, seguindo a cor-
reate da imprensa hodierna, traz brilhantes
repotiagena sobre os assumptos de momento
que mais dc ptrío inlercisam o Est^o.

De aspecto interessante, com fac.ura anis-
tia • tia disposição it matéria, vc-ss Isgo,

no primeiro >;olp, tia vista, i|ue .1 ,<inte icn-i
ã diiigil-u ü:n prof:ssional competente, pro-fundo çot-hec-dor do metier.

Ao notei coPcga pa-,i!i_ta, que com fantoa¦it_-.tlo3 sc apresenta ã rccon-.niondaçio do pu-blico da pr.;:ros_t_*.. capital, está reservado —•
tudo o indica — uai logar stiliccte no aeio d»
nosso jornal-sno.

O comnia.tdsnífl da Brigada Policial foi
autorizado a Jar baixa do serviço, de-accor-
do c..:n o art. cot do regulamento em-vi-
gor .-ii.qt.eua corporação, aos soldaJos Via- -
belino Dantas,Barreto e -P__.____a Illfüsa
do Valle. . À
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O DIA NA CÂMARA

jÇ imporiaçãã* Bo gado
L_*ai»**sr**r"

Minas ¥ersus Bio Grande : foi approvada
a émèndâ Mello Franco

Toda a taportaneta da sessão de hontem

g-irou em torno «fe emenda Mello Franco,
fcsti-ictiva do projecto..ou *™*'J° ™*™'
tutivo antesiormente approvado pela 

"-anaa-

ra c que isenta de todos os impostos, inçlu-
sivc s de expediente, o gado de criação un-
portado pelas fronteiras terrestres do Brasil.

Historiamos adtante o que oceorreu por oc-
casiã. «ie «_ votada a emenda Mello- hranco.

E-*r*_W_NTE- — Foram cinco os orado-
res que oecuparam a attenção da Câmara
na hora do expediente: os srs. Olcgano Pin-
to, EtizeMo *_e~ Andrade. Irrnetj Macnado,- Jo-
6Íno de Aranjo e Martim Francisco.

O sr. Olegario Pinto leu um tclegranima
do bispo de Goyaz, affirmando que protesta-
va em nt—ie de 300 mil habitantes, daquclle
Estado, contra o projecto de divorcio.

O sr. Josino de Araújo enviou & mesa tres
represc«t_<**ôes contra o mesmo projecto, re-
mettidaa dos muniçipios mineiros de Caldas,
Campes*.e e S. Manoel.,

O sr. Martim Francisco perguntou 4 mesa.
tendo obtMo resposta negativa, si já haviam
sido enviadas á Câmara ss informações que.
Ua dias, toHeitára. sobre compromissos finan-
ceiros de. S. Paulo.

O sr. Euzebio de Andrade tratou do porto
de Jaragui. S. ex. iniciou seu dis-iirso com-
batendo o acto do ministro da Viação que
annullou a concorrência da construcção do
porto da capital «lo seu Estado (Alagoas),
dizendo que as defesas produzidas pelos depu-
tados Octavio Rocha, do Rio Grande do Sul,
e-Barros Lins, de Alagoas, ainda mais ro-
busteceram as suas conclusões, expostas em
discurso anterior, quanto ao erro administra-
tivo do ministro da Viação, o qual-pôde trazer
á União avultailo prejuizo, além de ferir pro-
fundamente, desde já, 03 interesses vitaes do
Estado de Alagoas. Na demonstração de sua'
Ihese. declarou que nem sú o sr. ministro
como aquelles que o tèm defendido fnrain c
estão induzidos ao erro pelas-infiindíiiliis in-
formaç/w. e pela palavra unica «lo Inspector
de P.arteo, enjo parecer, combatido aliás pelas
ORiniries de todos os funecionarios, ó falso
cm vários pontos; que o ministro, dti.pen.sn-

' do a audiência do consultor jurídico, fez
mal: pois todos os teclinicps ouvidos a re-
speito cottdotnnurain os fundamentos da nul-
lidade lembrada pelo inspector dos Portos.

Discutiu com algarismos que a arrecada-
ção do imposto de a o|o ouro, que se paga
cm Alagoas desde 1009, na esperança do me-
llíoramento do aett porto, seria mais «lo que
siiffic—nte para cobrir o sen-iço de juros de
«5 olo. a que o governo está obrigado durante
o.prazo da construcção dns obras, o qual pelo
edital está determinado para dezembro de
1013. Somente da renda desse imposto, que
sólie «ie duzentos contos de réis annuaes, o
governo teria, no primeiro anuo. dc despen-
der apenas a insignificante «uiantia de 54contos;! _ Prova, deste modo. com firmeza dc
raciocínio, que jamais o governo recorreria
a cobrança das taxas da lei de 1RR6 cuja in-

. conveniência ou illcgalidade se arguiu.
Lendo cláusulas do edital, indicou o prazofixado para o inicio e conclusão das obras.

Explicou, com grande clareza, o ponto que
qualificou de famoso — a duplicidade do va-
fiáveis — que foi o pretexto encontrado paraa decretação da nutlidade da concorrência,
mostrando que a queslão do prazo, limitado
it um máximo de 90 annos. pura exploração'; das obrus por parte do concorrente preferi-do. não era sinão uma vantagem com que a
lei de 1869 armou o governo para obter pelaconcessão de um prazo maior preço menor no
cusio da obra c, portanto, impondo menor
ônus para o commercio e navegação.

Exhihro o edital do porto tle Paranaguá,
onde existe a mesma duplicidade de varia-
veis. sendo que neste ha preço e typo dc cm-
prestimo. c no de Jaragui, preço c prazo daexploração,

Utiçrepou com certa veliemencia a _ll_g.-
çao feita de não existir no edital incrimina-
«lo condições e prato para o. resgate dasobras, cilnndo a cláusula e m.-.'.ainda asleis referidas nessa mesma cláusula,' cxliihit*os contratos dos portos do. Espirito Saiito,

,1 ura e Rio Grande do Sul,, onde existem clau-Sul.as sobre resgate perfeitamente eguaes, aténa redacção, ás do porto de Jarqgui.'topclne duvidando do exilo do melhora-mento do porto dc Alagoas, por«|ii_ o aetualcstatlo financeiro da Republica não permittiráque a tlniâo levante empréstimo ou garantajuros nobre 11 mil contos, para este fim; epo_r_isM. ainda uma vez, appclla para o sr.
( ministro, que pode e dev*. honrosamente

para o seu caracter .austero, revogar a annul-Iaçao da concorrência.
O. SR. IRINEU MACHADO - Começo 

'.'

çnvia-.iito á mesa varias representações con-ira o divorcio, requerendo'"que fossem asmesmas publicadas no- Diário do CongressoAproveitando o ensejo, de estar ii„ .triliij-na recordou qtte, ao ser pedida, ha dias. apuMicaçao da denuncia apresentada cont-a opresidente da Republica, reimercra o sr. Mai"-ncio de Lacerda que fosse tamlierr- publicadoo discurso do dr. Coelho Lisboa, pronuncia,'lu por oçcasião da ser offcrcci.lo ao mure-¦cli-l Hermes o busto de WásKint-tan
;.j _s„ di-oras. -não fora até hoje publicado.

,V. . 9" ™íh"'- ao encontro do desejo do sr., i.-1-iihcio, «rüferecendo um exciurtar do refe-
, Tta» disowso e lendo a seguinte can.. nuci acabava d. .ecelxar do dr. Coelho Iiisboa:M«-u ea*. Ir meu;

Çordeacs saudações.
-Sendo meu costume ir ,.a. encontro dc qual-. quer itccusação (rue so «nc _t__í_ fazei* apósas-!.trdr_ 48 lioras a puiilicação de um d'»,«-urso mou rcq;icrida o -.-provada pela Ca-mata das Daputados, r.a scssío de 23, vcr.lio

por esta pe-Jur-te o obséquio qunirrs rcd.i-«cir da aribuna o «—mprinianío «lrKiuclle votol «mi o sr. Miraricio «le li-acerdn "que o
presidente 00ii._ltassc a Câmara sa concedia«r-!.* iossc publeado no "Dariu do Còngres-so um discurso i-aront-nctado <_ii novembro«Ic min. pelo sr. Cocíbo _i_1-õ..i cm tinui fes-ta opí-rraria. ofírrceenilo o 'iüí>"o .le Wáshin-
!>''¦?*! no. nrartxihal Hermes d.i F-tiscc».

lal disrnrso até boje nãn foi publicado, o
que eu «¦«-«'•btio As diffiou-lail-s oom que tu-tou o sr. Mauricio de Lacerda para provaro <p'.e dvsejmi i*is'.iuar, islo é, quo eu co;«i-
parará o mare_h.il Hermes da Fonseca a Gcor-
ge W"i.«í«!t»r<*o.n.

Qi—nilo iá s. l-vcntava a onda «Ios bajula-
dores ao faturo presidenie da Republica e
eslcs »m r-si l!t,"n"i>'iini barata compàravrtn
ri-itinuadí-morrte o marccllál líi-rnres a:<* pelosou *»„>"s_:o a Napoh-ão, c:n <Hs_nr_ò <le re-
jçp.-ãu .10 can»iK«_to nm sua volta de Mina?
Gomes. e. tno-trei;_o futuro chefe »l.i nação
drj«'*i c.-ati*i-_i»">s — o »ie Napolcão Rotiapantc
o corso t—thifor da Rárpiibüca Franceza, a
tesmiinar no o.xilio cr/l>erito de nmkfiqSés. c o
dis fVor-. XVa.-tiujrron. o libertador aincri.
c-mo. ^fíiel^n.-ío as oügarcliins nu,- os ini:!v-
z*s or**r_ni.i.rim nn joven ropublica «Ja Ame-
r'ca do Norte, a tuainiiar im trlor-ficücão.

Os «bafulurlorcs, pòi-iii, «bmeraram dc cs-
p.-.Hi->r _á siti~ii.ua qup cu ccsiipra-iifa Hermes
_ \V_«-l»!ir!-,{on e at. mesmo a Njt._éiVo..

0 sr. Vairricio dc LacoMa uão cacontrii»,
o quo cauenia. O orador olifi«r:.l -V.-v en-ir.,-:'!
do ítirsto **le Wn-cíiinerou ãn ir.vr«''Ji,tÍ, íçi o
irrii s.v»l<iso .'iniiuo José Mar«..ti_o, que OJü
hr í«li -tv? «Tv*pr-v.**?*o; s*^**-íhwnno o meti <jite*
ri!o '-Ji-Tc e reniigo í/vrie.1. Trovão, c-iiãfi 011-
íorrm. «lesriivvrni a fríra aliiiMitsíraticvà 'If
oiv '.! *.*—rima_ em seus primeiros rinnosl a
Rr*«nt'!h'rc;- AnwTycjl~l.il; a corni*;-'.:*o •puí*t?V*
n.ifüia-Ui-s K. IT. «lc, y.i-te c terminou entre
rili!il.-,«'_"-.s_.!.«lirsr.te«: .o-n a nntn mais felir
.fo sirn «lisi-urs.. iurinio-ulo o iiiari'C3i..l li.-r-
mes ci sc -nã'? <lcixar octcpr* "í-os haju!s**'-*-**<!'

Dam-ella sessã. ¦ii: "O Paiz". — "Então.
ivi i|iíi'o» .'I«ir.o'n iiliriu a ses»ri-n o «ir. Coelho
Lisboa. <i»!e r,rpnuttf;i(>!i viírr.-nío <lis«*_—0 qü,-
foi vivnmMríe appB_vii*'-o e no UBal o valcn?«*
•.¦rrrilnr n-wK-sou em "«*.r.-r»es ra.«.i-.lí5 a o'u'a
«i<> Waí*—gton « a iudivifuarilade do üiár.-
dhat.

Tít-iitít-ou diwn.lo «íue, vista trn-.-ir-e .1--
i***i'n i,rT\*^if*ff_í*rK.;ío ifnntOaT, cr>r***v:"'1*-v-> *i.iw
!irp»i.lil-,-i o onrrarò. Cjil(i3 Fr-ntolla. presi-«li1":* «ta So-VdaHe ^ll^I!.•ro Oüerar".''.

V. rr "'Rci-istr. <*.i Sctit-n.*!. .»• 10 <iV r..l.r;*
d* ioio. dnn-i-n a irvr>!í,«»i,•*•¦_!!.. ,l.t Ft-rüliÜG nu."¦crt-ne.-ou pel.i_ execução do liv-iino aro.ric_nn
,li»: "Outro in-vt-antaneo, em «iü_ s»- \è n «Ir.
C..'ibo Lisboa, dr -p., estnK.lo-i-r. l.i a r-ü.-.lo-
ui.*» rr*4r(* o hymno aCTi^rwa-no e Ws-s-íi-i-^on
c Tfr,">,l»nr— e comr!-ril«.'a-=- fsV-1 rnnt o sr
iu_i'»"*+"il Hemt. pf"of. „iiffra(r'f*s «tjc o leva-
ram ao Bia-ri-rrre r*i*.«-»o >!a P.r-."*'>*'-"ri".

Ní»l. mais foi: ao qttc m<* cons*:. uuliücailo
gõitp** "-**v."**t-1í-_ ir.».-. -*?ís^?r*í« íí*? *_..ni*!".** '1-*
sessão: erta foi cnci*rr_da pelo operirio Car-
los Vc*«Telia.

O d.«sc_rso «tuc pr<wur_ o sr. Lacerda, cu
o re*iv*t*o com est3. tnor copia.

Delta se a«**rá que o sr. Maiiriolo de La-
cerda a&* t:«rhi* razão no que procurou ios*-
_u._.* ntea-rri-—o agradeçame«n*.\s p.-„- es«e obse-
qnio que de ti cstxra morecer. a.T-.-a-.la tur..~
p.-í-Wis o -uniso grato — Cceiko Lisboa.

TJ,*n 2. — o — oií."
ORPKM IX) DIA — Com a presença «'.-

.10 deoaíados "nirisnsún-se as voiac**-?. Dr_s
mat^T-ía». da ordem do dia fi-.irnva c:n pri-
meiro logar a «metida Mello Franco. a_ que
já nos refer.no3 e cuia vo'acão ficara inter-
cemnida. na véspera, por falta dj numero.

Pi-r-o-Matido o nue se passou <:a sessjio an-
.*er>'or «ohre o assumpto. convcn a-sícnáliar
«qae a Chmara tiavia ««norovado eni mt Af

Íroj«*ct«» 
m!cia!. o rjbsiüutivo da C-r.;nil»sãii

e __--_¦ «_ae es*aWect a iscusão de todos

oi urrpostos, inclusive o ât exftãiente-, para
o gado de qualquer ttpetié destinado á criação
o que

a) seja importado per agricultor ou criador
inscripto no respectivo registro especial do
Ministeio «la A_.ien.tura; *»

b) seja importado em rebanhos, <—m 60 °|°
dc vaocas enadeiras. 3 ¦'['¦ de touros e 37 "|°
de rezes dus dois sexos, de um anno. ou me-
nos de edade.

A emenda Mello Franco, hontem votada e
que I. tão grande tempestade provocou, exige,
para os favores da isenção de' impostos, as
seguintes condições:, '.'¦ , ..".

a) que c gado seja de raça _itra e destinado
exclusivamente â criação;

b) que cada agricultor ou criador não possa
importar annualmente mais de 50 cabeças de
gado daquella espécie.

Para cnc-imi-iar a votação dessa emenda,
usaram suceessivamente da palavra os srs.
Rodolpho Paixão, Joaquim Osório, João Be-
nicio, Mello Franco, Irineu Machado, Josino
de Araújo, Ribeiro Junqueira, Carlos Maxi-
uriliano, Raul Fernandes e Nabuco de Gouvêa.

A sessão tornou-se por vezes tumultuosa e
a discussão travou-se ao som de ensurdecedora
gritaria; chegou mesmo a haver forte alíer-
cação entre os srs. Mauricio de Lacerda e
Flores da Cunha, affirmando este que não
tinha medo de bravatas.

Eis. em resumo, como se manifestou cada
um daquelles oradores:

O sr. Rodolpho Paixão, qne foi o primeiro
a usar da palavra, declarou que apoiava a
emenda do sr. Mello Franco, porque cila am-
parava os interesses dc Minas — Estado cs-
sencia-nicntc criador — contra o privilegio
odioso que o substitutivo approvado vem insti-
tuír era favor do Rio Grande do Sul.

O sr. Joaquim Osurio, protestando contra o
discurso do sr. Rodolpho Paixão e affirmando
que a medida não prcjitd:ca os interesses de
Minas, terminou com esta significativa cxcla-
mação:"— Os senhores estão pregando o desmein-
bramento da Brasil!"

Mais explicito c mais franco ainda foi o
sr. João Benicio, egualmcnie deputado peli.
Rio Grande do Sul, que terminou com estai
palavras:"— Approvcm a emenda si qttizerçm, por-
que havemos de reagir contra essa medida."

Foi assim como si dissesse:"— Com lei ou sem lei. havemos dc im-
portar o gado sem pagar impostos."

Ambas as ameaças constituíram assumpto
para vivos cominentarios.

O sr. Mel'0 Franco, autor da emenda, de-
feudeu-a, affinnanilo que não lia ncila o me-
nor intuito de hostilidade ao Rio- Grande do
Sul, mas o de defender o Estado de Minas
contra os excessivos favores concedidos ao
primeiro, «pie poderá, com taes privilégios, sa-
crifcar a imlustria mineira. Não piidc haver
espirito de hostilidade entre os dois Estados;
ambos devem concorrer para a expansão in-
dustrial do paiz,

Protestava contra .1 tcndimcia, que se vae
manifestando ultimamente, para a constituição
de pequenas pátrias regionaes. O orador s«>
reconhece uma pátria, que è a Cominunlião
Brasileira.

O sr. Irineu Machado declarou que o que
esta em jogo é o nteresse de ioda a industria
uastoril da Republica, cm conflicto com o
interesse regional dp Rio Grande do Su'.
Pugnando pela npproa*ação da emenda, não
defend a só a causa de Minas, mas a dc to«los
os, outros Estados do Urasil. Achr.va o as-
sumpto de tal magnitude, que requeria .para
cllc o processo da votação nominal.

O sr- Josino- dc Araújo citou a confissão
do sr. Flores da Cunha, dc que os criadores
rir. grandenses nvernam o gado para vcu-
d«l o, convertendo a imlustria da criação na

, __ xarque. (Protestas da bancada ria-granden-
se.)': Açrezar dc, todos OS' pro-sios, achava

•'qir—'. era essar _ vcídadb, importando tal fiicto
..na"'«U-Vle'«iu;il*diistri_'lda criuçãa: •' Votava a'fitvo. tte çmendi!, nile tem nor'fim restringir
apuell. calamidade, e promettia apresentar

remetidas. - na: terceira discussão, pòrqtiie os
dispositivos «Ia emenda Mello Franco DÓdcni
sc sopliiaiiailos. havendo, portanto, necess -
il.de de novas cautelas.

O sr. Ribeiro Junqueira declarou qne ape-
«ar dc ter assignado o substitutivo; não abdi-
cara do dire to «le offerecer emendas- Con-
cerdava com a do seu cnllega dc bancada.

O sr. -Citiiíòs Mitxinii'iano impugnou a
emenda, affirmnndo que cila é optima rara os
*-ar.|uca"'oreS e nessima pnra os criadores,

0;sr, Rau!^ Fernandes, com a habilidade ¦ de
scn.pre. i.roçuroit jogar poeira jaas olhos dã
C_mara:; iíropòz que a "primeira 

parte (la
fircnda fosse subdividida cm duas, aconsc-
Uianio a rejeição da que ficava apenas consti;
tu dá nelas .palavras de,raça pnra. Quanto íi
segunda, achava ci orador que se devia elevar
ó numero dé -o cabeças de gado, concedido
como o maxiiito de imuortação para caJa
crirultnr.

Era a içuliiização quasi complrtn «la emen-
dr., rcsiabeleccndo todas as d sposiçSes do
substitutivo'

Por ultimo, o sr. N.iliuco «le Gouvêa ma-
nifestou-se contra a fix.-ic.~ii> _d;-,s 50 cabeças
li. irailo, por-r.ic o máximo du iinnortüçãò deve
vnriar, cpiifortue as necessidades do agr-
cultor.

A VOTAÇÃO
Rejeitada n votação nominal, foi s.-.l:sfeiio

, pealiilo do sr. Raul Fernandes, para quel^sc
velasseÍi scparailamcnle ns «luas disposições
li primeira n.-.ríe da emenda.

Ai'onSado o in.thoilo symbolico, foi ap-
nrovãtla a primeira disposição, por 73 votos
contrri 15;

A scgiuida flsnosicüo. exiuinilo nue o ga.lo
«cja de rac-i "nn.1. foi tambcm approvada, pn.r
i» votos conlra <2.

A ultima disposição, restringindo a.-o o
.«-ximo rias cabeças tlc gado it _ser_m inr.i.ir-

«itd.is por cada 31'rlmlior. fo' aitiúa atv.irov_-
li. nor grande niaioria.

Ficou, assim, «iirnsi de todo inulitizado o
st-ltitilutiro hnleriiiiiiicntc appr.-.vailo, srmlo
'.: orever que naufrague o mesmo na 3'
iisntssão.

Foi, c.n seguida, apornvado o s-.-cuinte pro-
íceto: n. 35SI autorizando o governo a rc-
iitliiiittii- no niiadro rios secreiarins de legacão
o baiiliare! Bento Boriícs da Fonseca.

S.*niIo siibn-ortidi) á votação o velo dn prc-
s iltiite «lu Ueimirica ati nrojecto une m-uidava
-iiiitiii" ao 1" tiMieuie TpiiiKio Btisthmahtc _a•.nii.ul.laile do -r>sto de alfcreS «lcstle .1 'ic
i-veiro de iRon. foi o mesmo veto pçipròvadò
not 03 votos cnntr.1 2j.

Solire o oroieclo «le amnistia, falou nova-
.»»--«•.•«. o sr. Auiriisin de T_.irin.

Sol.rc o orçamento «Ia Guerra ii«i.irr..ii «la
.i.-Javra os srs. Pa''es Filho c Gale:".. Carva
'liai. defendendo este uir mo n emenda que
:~'".nda reduzir o effcctivo da Exercito.

Iá usou sabonete de T,a Toja?

• -MS ra

w*m»***m*»****»»*i»»»}. m*» ¦¦ia.1.'. aá.11. my»gjjiâBi ir?• "~'JA'<—l*[:í "*¦'¦"' "'''' :7'"' '•¦ I
mereciment— Eil-««V'í*Ã fiigitlva, d—n.a:' Max Lin;
der Minuto de Tartariii, O» Tre» Neot'», e o Pa»
vio, comeda da. Giqc».SJ,. ..,j -.
tCJNliMA PARIS ir-}.Ctm}£m p—gramnia novo

e bcl'. si.l.r.0, no qual' ft_U—111 os 'e_uiut_ suggcs.
tiros ftlnis; .0, Ai.iorjid-írria, dá provceta Nortltack;
Honra de familia," dráuiaT Tricot enamorado, co-
miea; e, como extra, A vida «k- Tripoli (natural)
e Calixtt) recebe unu htirança, comi—. vae este e-e-
gant: cinema ds largo do Rocio rccebtr tuna
farta mc-c de ..plsufos, nas sua» * ses—t» de
hoje.

CINEMA THEATRO CARLOS GOMES — Ri»
os films qiie figuram .no cartaz d<_-le *_rarvf>l
cinema-theatro, para as suas se— 5— de bojeiTTa-
tlic-Jornal/ Branca como a neve, fantasia; B go-
.linha entre duas-pa.'.—s, cômica; Expiando num
convento, drama e Max Mmuo de Tartarin, e sto
é o suff*cicntc -para que o Carlos Goinu, se encha
literalmente.

CINEMA IDEAL — Repete-se, ainda hoje, nes-
ta conto tave! casa de-divers-d da rua da (Ta-
rioca, o proçrampvi que liontem alcançou tanta
exto em su.13 sessões.

Or fi tns ijiu. !¦*, ,,;i'ii *nc?S(? programma são: Nau-
fraü:o do '"i-itanfe", min"esto»o drama; Max Emiilo
de Tartarin, cômica. «• Luiz XI, soberbo drama Ura-
toríco. - s

IC mais um reti.mliante' suceesso, que irá hoje,
ílcnnçar, este" «ppl.ntíitlí».- enetna.

CRANDE CIRCO EUROPEU — Preparou, a
empresa' ri sta conenrrida cosa dc diversões,; um
cs[ieclac.1'0 deveras atlraentc para dalicia. de fcus
frcqucntailorcà.

Et'mais uu._ suecéssó earanlMo c_de ge-af aqrailo,
•nte registrará, cgsu nove', mas ja tüo çaíiíibctua
casa.

CINEMA OUVIDOR— Um gnlpe.de «;'sta para
'í conjunto tk films, que este estendido cin*ina «la
ma Onv.lor, tem hoje. .cm mu cartaz, é o liiulaiite
para-affluir ali. afim .do às.istir ao iiriiie-tar .le 1-s
na tela, um«T. -.enorme c, dtst-ncta cotico-.réncia: O
'•vó-ntico, Falsficail— <le. Miuas c o. Ultimo ob.
r— etilo. -'.¦..- r.

l.'m i-ü cheio, o ile lioie. no Ouvidor.
PARQUE PliaiTWHitSB — Ainda boieivac a

extraordinária f'l.i 0; njiifrauiò di> "T'l.-itiiii", qtie
hontem 'e\*ou "in-1-- cònc-irrcnn- ao Parotie.

.No paico çxliibetu.-c„K'ng Luiz and Partenerk
esplendida p.r rol-a ias, ,' . :,

Sports .

Varias noticias, nacionaes
e estrangeiras

THEATRO MUNICIPAL — A coi-pa-ihia
Nacional dá hoje nesse theatro a sua segunda
recata de ássignatura.

Sobe á scena a nova peça do sr. Roberto
Gomes, O canto '«rin palavras, cuja distribui-
ção é a seguinte:

Maria Luiza, Lucili.. Percs; D. Herminia
Ramos, Adelaide Coutinho; D. Clotilde Ma-
cbado, Luxa de Oliveira; D. Clarisse Macedo,
Judith Saldanha; Aurora Machado, Braziiia
Lázaro; Lucilia Guimarães, Fulvia Castello
Branco; Fanny, Jacinu_a de Freitas; Maur-cic
Tavares, João Basbosa; Commendador Tobias
Paixão, Ferreira de Souza; Cypriaao Freire,
Álvaro Costa; Adhemar Costa, Carlos Abreu:
Ladis—o Machado, Antônio Sampaio; Horacio
Macedo, Castello Branco; Manoel (criado),
Samuel Rosalvos; Tiburco (cachorro*;, N. N.

Os 3 actos em Petropolis; O 1' e o j' cm
casa de Mauricio Tavares, o a" na Crt-raelie
Buisson.

COMPANHIA CA&lMIiA — A magnífica
companhia italiana do operetas que está tra-
baldando no Lyrico repete lioje ali a peça com
que firmou seus créditos logo na noite «la cs-
tréa, O barão Cigano, cujo suecesso certame11-
te sc repetirá esta noite.

«Amanhã, em recita dc ássignatura, dará a
primeira d'0 Capitar Fracassa, c no sabbado,
em matinée extraordinária, dia de gala, a fa-
mosa opereta Amor da cingaro, repetindo no
espectaculo da noite, —' bella Riselle.

E', como se vê. uma semana cheia, esta qne
se annuncia para o theatro Lyrico.

THEATRO ÃPólLQ — Em recita unica
sobe boje á scena a peça cm 3 actos — — va
branca, que tanto agradou quando represen-
tada pela prmeira vez, no S. Pedro, por esta
mesma companhia.

Na próxima segunda-feira sobe á scena a
revista O Ransinsa, original de Álvaro Pores
e Armando Rego e piira o qual a empresa en-
convn—tidou lindíssimos sediados c um bello
c vistoso guarda-i-oreia.

UAISON MODERMi — Tem um soberbo
conjunto artístico o programma de hoje na
Maison Moderne.

Amanhã; cm prenticre, sobe á scena a, rn-
vista OryntPe Brasil, que lem cincoenta nu-
iiieros dè musica c em que entram trinta nr-
listas. .

AGULHA EM PALHEIRO — Súbe liojeá
scena, no freqüentado c popular ttbeatro São
Pedro., a luxuosa c engraçadissima revista em
3 actos e 8 quadros. Agulha cm palheiro, que
a empresa Moraes & C. montou.

Pelo que nos dizem, a' revista Agulha em
palheiro está destinada a duradouro suecesso.
pelo luxo com que está montada, e pela verve
com «pie está escripra.

Abaixo damos os títulos dos quadros:
i°, Em casa do Conselheira; 2". Projectos

da bandeira; 3*, Republica (.ipoiheosc); 4",
Cartões postaes; 5°, A greve feminista; 6", Mu-
seu dc raridades; y . Esquadra policial; 8",
Giora a Saldanha.

Dos principaes papiis estão encarregados:
Abigail Maia, Esitier Bergerar, Annita. Cam-
pe-li. Davina. Fraga. Vicioria, Martins Veiga.
Leonardo, Bragança, Fírntiuo, Passos.e outros.

A partitura da Agulha cm palheiro tem nu-
meros bcllos e lace»».

ZARZUELA NO RECREIO — t' amanhã
uo Recrero a estréa da tão annuqciada com-
panhia de zarzuela <|ne ali vem fazer uniu
temporada sob a direcçãõ de seu empresário
o tenor cômico I_lilo Lopcz.

As peças de estica, como temos dito, serio-
as zai-uc!as —tiri«i„ c I.vtistraia;

PAI~4CE TILEA1RK — Va~ ficar á cunha.
hoje. o Palace Theatro. O espectaculo que ali
so dará ú recheado de aítractivos, tomando
parte nelle todos oa melhores artistas Uó elea-
co da troupe que ali trabalha.

Vide o annuncio no 'n._r io costumei
.Ç\ JOSÉ' — Miiis tres sessões dará boje

no S. Josié, a valente c hilariante operçta
O conde de Caxambú, cm que tomam parte
Cinira Polônio e Alfreilo Silva nos melhores
papeis. ¦

PAVIUIâOnriEliNAClONAL — A ap-
plaudída revista .0 clilttadinho, repete-se liojl-
no Pavilhão Intcriiacionali o que ê parantiíi
dc uo*..- enchentes para o popular 

"theatro
da Avenida. __________ i-

RIO BRANCO — Mais uma noite cheia a
de hoje para o Rio Branco.

E'qitc:se repete de novo a revista "1.400".
o grande suco:—e da nriiialjilade, por sessões.

ROYAL CINB — segredo dc um medico.
drama, e Anta de leite, comedia, são as peça*
com «|uc foi organizado o espectaculo de hoje
no' Royal CinC;
.^.CINEMA .CU4N;r.dçLER ..-. Mais diins
sessões coni'"'o à-aii.evilli:.. .Amor, C...I., ovos,
vae dar o £liaulccler', Fojc. I -

De novo, certamente, o popular thtatri-
nho ficará á cunhai

CIRCO SPINELL1 — Mais uma grandiosa
fitncção realiza-se hoje no Circo Spiuelli; com
uni programnia arrebatador. Toiinini parte
neste espectaculo o celebre Trio 1'arcnlons, 1 lliiua
orieinaes nialabárislás; as applaudidas can-1 *."Côiiip'ct_ lioje mas Hin ann versa-i., a.-it.-.'"-
çonetistiis e" bailarinas Ias Gcresanitas; os! c-io ° ci'ud?n**,~..W_',è-_W'-n* dl" •*'-«'-"'>1'* * ";'•
notáveis acrobatas Alcira and Sanla e o afa-

FOOT._AI,_
.-KaVÓi.-' FÒOT-BÁlL CLUtí versus TIJVC.-t

P00T-I3A1.L CLVJf.— So f.ild deste ultmo elub
encontraram-se em, um match ."iniistoJo, douingo, S,
o-i do.s clubs ac nta. ---

O .Kriíc.i coiieii .frio de pa*:e » parte. —Vido ao
uampj, que -se achava 'liítKtantç erichüfcadò, tei mi
nando* com'a'vitoria-, do Avmaré, que conseguiu
nos segundos lem.ir.-a-asar. por duas veze 3, conra,
uma, o í*_?;íi'da Tjuca, i.nüo ani-O? os _oa-'s fe ios
por. Ame 'w:io, venccntlo tambeni nr«s ,.pr mero»,
por um gpí.«!_ a zc**o, sci*__d cate merc-d- pelo mela
esquerda Manoel

O 1» team do Ayiüorí c-tava assim con.litiiiJo:
Jiiju"

.T; Harbr.!3— Amer.cano
Sapateiro —. Lógológo ¦— lU-nc.Hcto

Toz 11I10 — .\laneel — Cn 'os
lCni.-.io --• Snra.va,

* Reúnem-se lioje», c;ii sessão cxt"a(ivd:tiar,'a <is
representantes dos -doze elub^-fí-iadús. á L:ga Mç-
tropolitana. de Spòrt3 Aihlctico?. *'

A sessão", conio. «emp e, c--publ!ca, e rcalV.a*---
ás 8 horas da noite. ¦ •¦¦" '

D-tas. i_-.-ti:xi3.a
l'az nfin-i. lioje ó-iV; Jbáqii.nipPí-re coramer-

çanie desta praça, um tios sócio» do ZlaiiiSo de
Ouro, a.casa mis pojiiilar do Rio ile Janeiro,.-c
l,,-cs:deiilc iia I..ga -Moiiareliicu. D. Maiinet II. &
drcclíiria daí ftign. irar.hoje ciraiptlií—iitar o-seu
pres dente. - ". '¦ :

rasa hiiie o ann'vèrsai-0 narálc-to dc d. TI—•
reza Pam li '.-de'...-u.lt.' -ípo-- ilo-cónlu-ivio iicro-
cinnte e industrial tlfcsta píeçr:, si. J, Paum lf.:-
.lebranilt. " - ¦ -, ,'!.,,..'* Mu laa fe ic taçii—' rüceberi hoje. il. Maria
I.uifcnço da S''va. cspn-iii d» ci>iice'.í-.-.aili. com-
incrciahte José Contais de liaria.

l-'az annos. tiiij. 11. icnbii, a-i.Xneia
filia do major "oa..iiüt lfei—ra. d./Si
chc.fc.de c.*íci* jjiorto-._da'*Ü recto^ia d.
ü pães. * ., .J• * ínz annos l.ejo.-a- gr.-.roea Za ."lido., fliliiiiiia
ló'i aspirante *a otf-cal' :"~"1 ¦•'•"¦¦

c nio To:-c da Costa, -.
«¦ Mai, um iiiini. «le tráa-_-iu_9 conta

tu-iiiio Oroziiiilio fihiiiliu do cjpi.itr «ia
Eeand. José da Costai---* •.-¦¦¦'

» . .'.ís.' hoje o annveriario' na!a x o Jo joven
Mc mio Gorn«3 Terrií,,empregado ,da paiie.-ia ___¦
áes. ...-..• /»!{. . ;¦ •;-',.',

+ .Çompjcta hoje.- niít.1 .um annpveraarro nat_;.c.o
d. ÁinèlaVdâ Silva *I(ol._ianri. _¦

*' t*ori!'n* hoje mais' um . anu'vcr--a'a
?r T-" UnNO?.ÍTCpfCS_nijaíe da

¦¦ l''*íi2 anilbs !k*j_*5^5. mãa"'h_.'.v\iíi!iiyri:.'»,¦" priihü
'. :''-.' ''¦''', ".
¦¦¦;•*.i(-5.",*-í"; -<2ç$;0.(<-tr^•atíivp-í . *\Ki.. cjr.t,

Elha «lo .U-]iutado «it 'j^rijiiáti>,;l„_i Mr>*'e.-«

Oàiaasi
Ciltlas,

üínas Mim'-

•iirg«_0'ilTiitt3ta Pntro-

ItftjlC <?

H~icr.it-.

naixif
firma A. 1*.

."¦._

Vlz làiinos antti-lvüjUfih, *? s% ürmaii Pcicím
Roíiíia','' d'..t-f*.*_íó f_iicr.í—:V '..•> do Mila'a?*.7,o .«ti.
Cn«rra, o qual, por, es-c •¦rittjt.vo', foi úiü lã ~(cl ci*
tailo. -¦ 

" ' '
* Pasía lioji a '»lats'*iat-il eu -la çcnltonía Ma"'-.

Nunca Villitiiia, fiiha Oo sr. '•'—sb_r:u Nu:i_. Vi-

do sr,
•-Ma-xám-ma.lo gymnasta c saltudor Mr. Stenley

Brevemente se fará representar pclá pri-meira vez a grande fárça fanlastic.. A ilha
das maravilhas, etn . actos. 4 quadros c _
apolheoses, de Benjamin tle Oliveira, orna-.
tia cpm 25 números' de musica do uroiessor a1"*-'""",, l!>-- 5'"-'I. de Almeida. íl-*.:.-."-,',íl-;i.c*?

Consta-nos que se acha em ensaios dc ap:i-
ro e. eslá montada com todo luxo.

No dia tS. e_fi:ctii,.-se.tim importante fes-tival, uo Circo Spincili, organizado pe-o co-nltecido Centro Commcmoralivo 1° de Maio
Salvador dc Sá. cm favor dc um de seus as-socindos, o sr. Alberto Luiz da Costa, quese acha gravemente enfermo. El ile crer.
que uaja grande enchente nesta i:o;t.", devi-«lo aos esforços c créditos de que goza d mes-tuo Centro Comm.mòrativo, «|ue par.i c*itefim tem trabalhado com afinco, de accordocom todos os seus associados:

io dé Arctfi/Ití,
i.tba, onde

ii nós

multo

ios --ofCj o«|(&wçií Wáídèmar Brandão;
I.u z IlsinAÍtt. fimeã onarui da Aiían.filho do

deg.l. ' " '* *¦- ¦ ' 
,"Coíumemoranuo o scu anniversario, .wnt. rcniia

{tf,- -.-. -.r/i*'-'--! «io T-nHçnHu Jfovo, uma m-sí-a em
raças; -pc^o Jeu cetado dcrvsandè.'ió;e í*,iti3 um .um v*"!.i"'fi u^ta|íc:o

tt. Kva CIi ístma da Concê*ção Barros, sogra da
,-iiu't.".,i Dia 7. I.11 z Nunca .la II gsrla Pó iclál Jo
D'«r-*rti. 1'eilertili

Cor.pV.la hoje vtjth onm i», imavenrí *** iir«ei-'***o
Deüo, í'll.'ii!io do firiiii —. ij—icial da l?«ça Mi*
.iirir do listado fio Uio dc Janeiro; tenent. Juaqu ni
Pereira .le Almeida.Üíigutti l/ontem; pc*ii nccttirao de Uvco para a
C2!'tni p-nil.ista. dc onde i-mliarc-rá para Santas;,
o ilr. Oriundo SA Cardoso de O iv<_t_, úlstiucto
advogado uos ,-*.it-iili>-os desta capital.

S. s. vae em viagem tle visita â .-na família e
rar -.m S. Paulo durante uma .nia-

s. vae
pretende dem
zcua.

O que vae peios cinemas _e tàw
outras casas de diversões I

ÇINEMATÓGRAPHO PARISIENSE -
um retumbante ««cesso "rJ. íoin-ar eititavel c!:ieii!ii da avenida Riu liranco, poi*.-raiunia qur- a empresa ...luizou é. podizrr, iina maravi.ta.

Ou films qu. o ca taz m. nciuna. sün nstes: O Amor. dr-.nia da v da real, da-bi

• Mais
confor*
o pro-- a_lui

frsr.iin-

da Atnbrio-iíõ,

as do cos-
s. saões. o

para
pro»

A TORRE EIFFE
07, Rua do .Ouvidor. 99

Grantla van.a Gem A-tlmento
rea! de 20 o/o

PREÇOS LÍQUIDOS DE ALGUNS
ARTIGOS

DA SECÇÃO DE ALFAIATARIA
Ternos

seda.
Ternos

seda.
Temos

dc smoking

de'

forro dc

forro dc

fren-

i.-Sooo

topçcxio

!10?000

SSSooo

siji.r«.--v.i.,aca,
tes dc- scd;i  . _.

Ternos dc fracl; preto c- clc cu-
res. a começar de

Sobretudos incitou, torro dc
seda. a começar dc  Qü&mjO

Sobretudos tnclton, forro nicri-
nó superior, a comc«;ar dc =õ?ooo

Ternos dc jaqtictão preto ou
de côr  So?ooo

Ternos dc paletot preto ou dê
côr. a começar dc. . . . ^l$ooo

Capas forro dc seda ç6?«xii)
Capas chcviot preto a coiive.ar
dc  355ooo

Ternos dc paletot de brim dc
lin'10, «Io còr, a comei-ar «ic 44$ooo

Ternos dc paletot dc brim bran-
co. .  .6$ooo

Teiiu.3 dc jaquetão de brim dc
linho. branco ou de còr. . . . í. ,5*000

Visitem a Torre Eiffcl
c comparem os preços c a

qualidade
1-. FOKTELLA & C.

fabrica; j-i.tdi.ki Honra d.i familâ¦c A v da ti»* Ttipbli, natural'.
S.-Í0 mais uma» tintas cnciiciile; comolume, ipic n.i-1'.trnr-. hoje, cm sua»rsp t-ndiüo ránsiènstr.
CINEMA PATHE' — Ma» um dia clt...r»!e eonfo tavel (Imitia, o d- h,-.;_: nui-«. .

-r.-.minti de f.l_ri-. para as ui-* ^-.-sões. é nov.i •:maçnifico; o que quer duer, que o Pa'!ic íerápcaju iv, paia com...- a cnurnie afflü.nciá d. seus
Jí„h t-.ííS.

Kis a lista deis fj"ms: I.it:i XI, drania lii^tor en.¦Jn Aqnilã; Pátlie-Jtinial: Alva como a mrve, iT.-.uí-
-in-. B-*-**•,. 1****_J*ít_i _-"'-¦*-* r.a*ú^—_o_s-_íí tfeai* . .

CINEMA APENIDA — í-ipiamío m'im conven-to, ii..íO,los da vila romântica; O film Bdoniivo.secn— roaii la. da vida mode ea: Gaumoírt-Jorurrln. .14 c O _mboi. dos Amores, cíu o^" filei i
que .". empr-sa .lrs,r '•.•v-:o3o c m-ins cxliibfrái lioje,t'íiis_is sc.~-;út.s ha_itüacsi

li' nn. dia cheio, que, por corto, rcrriftrará oAvenida.
CINEMA ODEON — ltci_tc-5c lio;.*.

£ci"v"c:,, o pcograinma que hotttem fõ
^cnm justos e gçraeü ap;'"a:t*f>-, o 'pe
dizer, que o CU-cu. te á mais u-n d;:i .firo. jxo-, films do =.*.t carta.*, são d. ftra.-:t.e beVezã c rc.l

rirnsEíiito!-
:),.;. -n:. '••*¦.*! dM.ca-Jc Stits prc-jtin*-

torcf; á rua líiuãã ilo l"_-ieago n, iS, o enlace
matrimonial da> sr."Jn-.*C.iieslvts Viei-a, inlerei¦
fado Ja.iiiriortauk-.fi"mi .<ir.=."a pr-çii Heitor R:-

rbeiro 5: .'., cf-m. r. -«ili?; ta .Vtícrtiita Ulucli.
Xo acto civ*í, -ie ,?,o teítírânnhis: por parte da

noiva, os sa,--! Fcr-t-aidõl Mai-ques da Silva e A'e-
:ndre Loí*rt, c por WT\v d.i noivo, oa sra. Antônio

Ii-n*:c'o A.V.3 c ASfrcdo üonçaivís- Vtelra: c an
'rcl 

g*oíO. *--*o p-'.Í"'*!*n*i4: por p,*i"tí. da noi*a oa
«¦¦*.. !? inci«ca Jo**c* fRiítiçalv-es Vrc:ra e sua espora
d. Cuilhcrmiiía Can«ii,r_ ilu Siiiizii Vieira, c po,
p_.-te do ntrvn. ovrcnniudo -.ãiunitíciaute desta
paca pi*. Uc ior _. IhíiTc, .c_c.*j- «ia ca_a coaraet.
ciai Heitor. Rib-im _ ('.

* Contrato,» càs__i»*uto cem a scolior*ta Aim»?e
\ filha do sr. S't:.:i' Par_nh.T_, proprtetar o do Otâi
i Va m.iiV.s, do ,-«!rgó"ií.r-Triípa "tf !r*-j;-:*...•**.:;¦>..'. -i.

íi Iva ÍM^ii-, plB-ttWr*^;*^ estabelecido cai 5. I*
que Uila-o «!.c 3. P^ulu.

O íi |i> 15 s aclo a
Xn inatr-aMlo K;iE«»h5 Ncvri rec.heu, ttnt:hon

tem, as pitas O.o baptiiipn, p-Uiniccnte \V;i dr, fi.
íh nho dn ilr- Artíuíf P-ntíi VI* ;ra. itíti-t t- medico

(vliniilo ' «1- "-:->'"i !«n':e."aVi;cíla?er)n~tal.
ntporla n 1;orr.iv, pailriiilii.» o !r. August.

suas

mm
.a (VO prtfnirgnçiíse

di KJ—bá Cardi> o.

Cardoso, nossn
oáa d. Cuillii

S—S*j?^5™*^rlj^_____x_____t_xaiàmfa
miiOUhèã DEVE DEIXAR O ECÍa.PàjS DO SOL

de comprar um bilhete para a Loteria J nào deve obslar a.que ac compre iim bi
Federal c«>m 4 prêmios de ir}_:rir.-!>s~Vir.i

MAS N0T1GIAS

amanha,
icorcüíííooo, a íhcle da Loteria Federal a extrair-se

;,->!!,.,•.¦• mm .1 premi.,.» «le rooiocujSnno.

3*p__._i<Q-__r__ *_?ia*urvXZi^_3*i3irs*-_

O "FAGUNDES ViUíEL-
LA" TOTALMENTE

DEVORADO POR UM
INCÊNDIO EM

ALTO MAR
A maior parte da tripola*»

ção suecumbiu no
naufrágio

Ainda sobre o casei do naufrágio do paquete
nacional Fagundes Varcüa, do L'oyd Brasi-
leiro, incendiado a dez milhas do rio _Real.
entre Alagoas- e Bahia, ha mais estas itríor-
inações.:

Entre as pessoas que se salvaram, sabe-se
que eslão as seguintes: commandante Osdcner
José Carneiro; pilotos. Ale—mdre Abreu e
Antônio Reis; i" machin sta Arthur Amora;
_» maehin.sta João Ca heiros,. 3° iiia_hinistn
Ricardo Riimires, cozinheiro João,, foguistas
ú onj-sio, Cecilio e Muuocl Pk_ e carvoeito
1'ranciseo —Valida.

O vapor Fagundes Varella foi construído
cm 18S5- pela firma W. Cray &. C, para. a nn-,
tiga Companhia I-reiías, que em 1906 o vendeu
ao Lloyd. '

As suas características eram: comprimento
245 pés, boca-35 pés, pontal 14 pés e 9,Po'-,
legadas,' tonclagcm bmta 1.619, de registro
1.02-, força das1 irtiich.ii.is _cm cavallos nom-
iia.-s 136, iiiácliinâ de tríplice. expansão, uma-
bélico. Pela ultima avaliação da« frota do.UOyd,
feita eiii liezcmbro do anno passado, foi ava-
liado em 242 :o.on$ooo.

A equipagem era de 33 tripulantes e s. pra-
iicanies, - •- • ' .

O Fagundes Varella, vapor cargueiro, era
empregado na linlla de Buenos' Aires-Pernaro-
iuco c sairá dc,'Maceió para este porto uo
lia 3 do corrente, ás 6- horas da tarde.

O Fagundes Varella- dispunha apenas de
tres embarcações de salvamento. Parece que
a tripulação .íue se salvou foi a que teve tem-
po dc se apossar • de• um desses-barcos, por-
quanto os putros dois sossobraram_ quando
eram tomados sob a pressão do-pânico.

O patiUi-te- nacional" Conde Asdrubal, que
primeiro prestou, soecorros aos náufragos; -che-

ou já á; l_"m'a~,"conduzindo dose tripulantes
salvos do sniüira,.... ,- . ¦*

O Ashilic Prinee prestou relevantes serviços
na oçcasião afficíissiina, salvando os seguiu-
es homens dá^cqüipagcni': ' Joaquim Nunes,
Manoel Bernardo da S.lva, João Alves de
Araújo, Pedro Ignacio tlá Cosia, José Galdino
de Lima, Homero Jesus Loureiro, Manoel

ias Gomes, João Me—ias da Cruz e Oscar
Amora.". relação «Ias pessoas que suecumbiram e
a seguinte: imnicdiato Auicrico Nornnha da
Motta, carpinteiro J.ão da Costa Machado
mnriiheiros: Francisco liodiigues Lopes _c
Jaii Marques; ir,o;os: Augusto Bento, Gui-
Ihèrme Brandão', Frr.nkrm «"lomcs dii S Iva
e Maiioe! Coelho; 3" inAclitniitn Augusto do
Sego Barros, foguista L-eli-nto F. Je .011211
carv.cit-S: Eá-aristo José da Süva. Menor-
irildo Ramos Maia; tà:fe'fi>s: Pedro Hora.
Manoel Piia Dias. Ceeilisuo F. du Araújo
!'.-..!rn Ignacio ilã Costa. J.iâo Alves de Araújo
José Galdino Lima. Dionysio Ctàuilió de Santti
Ann.-i; carvoe'ro Franesco Miranda de Al-
mei-ii-. ai.rendiz de macai-ns. Oscar Anuir—I
eoiinnissarios: João Gomes Catlseiru', Jóiio do
Gá-ino; Romeu Je.us - Loureiro e Juão (cozi-
aheiro).

Salvarara-sc do terrível incêndio as segun-
tes pessoas: commandante Qr.lèner José Car
iiiirn, it. piloto ._c_an_l— Dias dc Abrcil, 2°

p;!otp AntoniOi.RU.eirq 'ios . Rei:;, meste Joa-
quim-.'Nunes,- ilüivii-iielin Manoel- Romãó dr.
Silvir,': 1" 'V.i3ClrÍ!i!5,."i' Artliiir dos Siutos Ailir.*-.
ia,-, ajudante de maihinisla: i~.,.car«l.o,..liair.irez.
r,'^"i::stas': Miuiacl Eiíasi Goiiies. Jos"é" Gomes.
Hortenciri .Mc-slits. e Lucas Manoel dos Sá11-
1,-..«. I ¦¦ ¦ '""¦_

Secundo os ullimos telegramir..- recebidos
neüá capital, o casco do Fiijiindc; l'arp!la
aiiv.la bonlem estará aTdcndo e fluctuando á
mercê -às águas:

Des- foguistas de bordo apenas1 pereceu um.
e-nip.iiiiito que dos niár'iibeir'os s«j uai pódc

O .".bnirante U-iynumdo, .fuitado,- di.
.ilonç.i ,refea«_U;| bcinLéni, t.elçi-fainaias, üo tii-".!'.:

H> .'nori-o^dç Jari-êjúV
i» 

(^(i

rinho para escoamento dos porões, meia hora
«lepois de con_çado o trabalho, manifestou-sc
o incêndio em frente das caldeiras, commimi-
eando-sc ás machinas e todo o compartimcnto.

' Dadq o _<íti-ma,;accorrcu o.pessoal de bordo,
tentando a descida aos porões, o que se toruou
impraticável dentro dc pouco tempo,

Conhecido o perigo, o commandante deu or-
dens paira que fossem lançados ao mar os
salva-vidas e os escalcrcs. - -

Entre um grande incêndio e um- temporal
enorme viram-se assim os .passageiros e tripu-
lantes em luta cbm 'as ondas empolgantes.

Um dos escalcrcs arriados ,e já tripulado
por alguns passageiios do Fagundes, foi de
encontro ao vapor, despedaçando-sc.

Içado o signal de soccorro. no topo do mastro
e feitas as manobras no intuito de fundear
perto de terra, deram-sc a3:exp'osões do porão
n, z, tornando-se impossível qualquer tentativa
dc soccorro..

Realizou-ãe, disse' o mestre, nçssc momento
a sceiia mais horrível que se pódc imaginar:
Ribombavam os estampidos no navio, os «pas-
sageiros gritavam de todos os modos; uns ati-
ravaiii-se ao mar, outros, nadavam sem dire;
ação segura, outros demandavam os esca
leres..., indescriptivel.

Somente ás 4 i\í horas da tarde surgiram
dois' escalcrcs e' um paquete nacional, o Conde
de Asdrubal, outro inglez, o Asiatic Brinca, os
quaes com difficuldade salvaram 19 tripu-
antes."

Até agora, ignora-se o paradeiro de to tri-
pulantes cujoescaler quebrou os cabos, pare-
cendo terem morrido.

O .casco do Fagundes aiáo submergiu, fican-
do á mercê das ondas,

Além ,dps..marinheiros, sabe-se que se acha-
.am mais no Fagundes cinco pessoas estra-
nlias.

Os náufragos' que aqui aportaram ltontcm
estão hospedados 110 Hotel Oriente, por comn
«lo Lloyd Brasileiro, devendo seguir amanhã
para o Rio,,no panuete Olinda.

Men-

pariic.panJ. 
*.ue,.'q, 

ypi«:
:'.'.ifnc;',iitç,í:,p Lloyd Ura-
lad..' Iiofitcni. ir, 6 lior.--

i,s do pharol Rio Reu ,
to', praíii—iilfc, pioto «:

Fijgtiiides Vareíi-t,
.Icírb, sn tinha' iác—i

da ui—ihã, à i-i ii.-lil
perecer—ô o "iir.iiic.li;

mais 1-, pessoas, stiuilo salvo ó reslfí da guar-
nii-ão. devido á rlei! «ração do commandante do
pa.-.!—c inglcn .—iaíic Priitct. que arribou a
esiié perto, deixando os tíaüfnígos.

f.l carregamento' do naviu era de :oo pipas
dc aiccioti

O iiiccndio tr._ como causa _a agitação dò
mar. fazendo o navio jogar muito, abrindo as
pipas o derramando o alçou! que entrou nas
caM-iras ihuncdiatanicntc, diiniio-se o incen-
>li*>. , 

~À

tilentico tclegramtna recebeu o almirante*r,.n.i,»n'"a. do ca»>it5ò iln Porlo da Bahia, «lan-
do seiencia du oceorrido.

O pres dente, da Republica; ao saber -!o des*
astrc occottkIo eom o vapor Fagundes Va-
¦ cila, fez tránsmittir aos Rovcvna.inres de A'a-
goas e Sergine. pomos mais prcciTuiòs Jo loca1
do sinistro, o fid._ramrii_ ssguiiitç;

"Peco-Uie infonuações minucosas c itrgen-
res .. respeito «ia catastroplis occorriilii 110 pa-
quelc Fagundes Varella: *iã*_ejo -_'n_r quantas
e qúacs. iorrnn as viclimas em que esfltdo se
.icljani e onde foram recolhidas!' Peço-ite também que se iirgnc testemunhar
a todas ellas o iieu profundo sentimento dt*

it?;: Marechalpezar: ..ffectuosás sauitaçuüs
Hermes, presidente dã Republica."

Baiiia, q (Americana) — O sr. Joaquim Nu-
nes. inestrc do vapor Fagundes Vr.rella, foi
ítürevistado boje pelo repórter do Jornal de
fiPitcics; a qucni dcelariin qtie o paquete Fa-
citnárs Vcrelia rfirpcu dc ?>l.'ic.::ij no domingo
passiulb. nela madrugada, trazeni—1 íuo ph'a-
!e aguardcnle. destinadas á Bahia. 2.000 sac
rw dc .iSKacac; ^-"n sf.ccos dc cuco (xira o
Rio «Ie Jiineir-, c Santos.

Accrekcenlou qiíè logo ao sair o vapor dò
«lorío de Mnoeij. ènctiiitcou grande, cervnçãi!
e 11111 medlinlto temporal, arrostando o n.i. ,¦¦
0,.!tlti3 ínsofíridas';

Xa niadrue.v',-1 do «lia scr.:ii!!c, segund..-
fe:ra. accrcsceula o entrevistado que começou
a sentir uni cheiro [)ronunc*.*i.lo do alcon!
D<_,cndo ao porão 2, acoirapãnliailo dé tres
marinheiros, encontrou ahi cinco p!o:is «In re-
rcri-ln l.quido fóra (les logares em que lia-
fiiim siffò ço'Iticui}aÍ5, csvázíaiid-o íit*!:tá fr-n-
-l;:.. c iliieViis. O' -ervailn a origem «lá eximia

iu an dr,

IaAllGO MO TiIACIIVJíO-Cotiiiiar.iii- CInomrito-jrit>_»lit<n-, Braiileira
K_li:l.ieãii de lãttis cineu»iiln«» -uplileas :.'t-r:i:iinlo com -..resculiaç.io

«lc* artistas no palco!
HOJE NO PALCO <$£$ HOJEl

ESTRE'A - SSlISAÇI.lSrAL - E3TBE A.ELing JLuiz a__d *W9árt&er
Equilibristas aorob-tns

>'¦> Tela
O nno nlus ultra da arte

O eclipse do dia 10
Não sc impressione*- com o eclipse e..

bebam C_-Utbu'.

de

artistic o feT.tidi ..ío pro-*r.iuiiii«i novo «i.i ijiPu sètècclonain os
liü'vil.-*,Iil'uahrar)t03 o emocii-ianos lll n. :

O maior portanto «la '»ln*"«ii-.to4!« i»i*»l!i. moilornaAS GR\NDES CATASTROPHES a* série)
NAS TÍRliiV A"1-.:í'«*4,<'**» "° "»**•• «lo gol.»)-Purwntií-tti recmst.iteçào
••'¦**•»-» -i-i*—U» Ai5 uma terrível ha.üitombo muritima Tuuòrtjiiiititn so poderia

dizer pira salicutir a sum n-i impi.r anr.iii dosla arrojiíd i «iompo içfio ciiioiiiuto-
f-ripliic. nf.o liigrarin dei* .rt >.. descrever, nem mesmo ptiUi«hi mento, corno o jo.
birbn íll.. ili-s.neve.a grandeza sinistra du iinmane .le.snstre.llii* mètrôsj. part*».

í ...I1I0..-I r-irlflia 10l° "**--r"S em 2 actos. i-ratiia no lista de.alto lute-..vuiit--*.-- vuiiuou rePSC iip.csertt-idis ein co-numos tuiti-ço-

M -wefcf nas iastss k ||iio |j| ^!si^:tiglropascc:no-
Completarão estn tieslti-ubrHiiiB o nrtístie.. pr.igiit-iniiima tnàlsill_fllms

t'«d.w novos eitiri- «Uos a hilariante scoita i:
MAX LINDGR-jogador de "box^poramor - Gran-ic -..ccosso do

¦¦i!'ite.ata'o. «i ctucra canintunicou n lacro,
Tm lo recebido ordens para i.i.v.ir á ' :.::n

f***z-_íe aa mar, no propósito dc poder a bordo
rccoHbcnr- a_ refcntlas t»:n;v5.

Accrescenta nu.-- as pipas foram a muito
1-35:0 r^-ciillovadi.s «; o porão cemplet—iieute
fi".-'".ldo.

Tendo-se rm ?e'7u:un dado ordcul paru que
1 niT-rliírus'.-! " r'!':*r Ni.t_nra roll^taífee o Imip
—^¦z—i—r&sriu»«:'fgi«q"

faísca"
STii. ós r:i':ir...s que por sua exceilentr

-ji";'.''ih"di* «• fino preparo têm altaucátlci
:i maior popiiJàridâdc iii; America db Sul.

Em suas elegantes erirttirinlias são en-
contradas figurinhas stcrcosconicas «|ue.
.ervitido de vales, «lio ilirç-ito á mai*-
ctiiiiplcta variedade dc cncantadOrcs'brin-
des.

A' venda cm Iodas as casas de varejo.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
co.—mentò dos ouvidos.

Cura

A policia quer conservar
preso, inco-imiu-

nicavel, o dr. Caio Mon-
teiro de Barros

•Violência inqualificável
A policia do sr. Relisario Tavora está

uo firme propósito de embaraçar, por to-
dos os meios, a acção legal, ordeira c pa-
cifica, dos operários desta capital.
- Não ha expedientes - nem subterfúgios,
planos nem violências, dc que ella nãõ lan-
ce mão, para oppôr contra os direitos de
reunião que tem o proletariado.

O caso de hontem, posto em pratica por
um processo indecente e arbitrário, é o re-
sultailo dessa conhecida campanha de. ai-
guus favorecidos da situação, que preten-
dem, á todo o transe, emprestar, cm nonn-
«los operários, um falso prestigio a quem
nunca se lembrou de cogitar das suas im-
mçdiatas ncccssidaíles.

Vamos, porém, aos factos.
Seriam _ horas da noite. Estavam reuni-

dos _nã sede social da Sociedade de Resis-
tencia dos Trabalhadores em Trapiehe c
Café, muitos tios seus associados, que d.~-
liberaram, em attitude perfeitamente legal
o que melhor convtessc aos interesses da
respectiva classe.

No cumprimento do _ scu dever de adv-o-
ga«lo_ da referida associação c de jornalista
-hegara a sua hora, na porta principal do
edificio, á rua Municipal, n. 9, o dr. Caio
Monttira de Barros. quando o nosso colla
-oràdòr-e encarregado da secção operaria
desta folhar foi stirprcliendidq por um áget:-
te «lê-'policia, mie, aconipánliadb dé* álgtifis'
outros, üit- *rl_ct_i. voz dc prisão, ém' nonic tio
chefe de uolicia.

O dr. Caio. deante dessa ordem tiiò illc-
cal quanto absurda, recusou-se a cmnpril-a
declarando terminantemente que para ir á
Policia Central, não precisava dc ser acom-
pantíadò por secretas.

_ Como cises insistissem cm constmimar n
viotcnti_..|c mesmo para evitar iim ...conflicto
entre policia e operários, .qtte actidiram á
ligeira tlisíussão énlre anucllé advogado c
o5 i„_tídála-._ da .ordi-iii,. o .dr.. Caio Mon-
teiro clc Barros resò-veu-sc, com accitadii
prütlcnciã; a' tomar uin 

"aürdmõver, 
que iô'

¦cctiílitiiitt. sósinho, á chefátura dc péltcia.
Os agentes não concordaram eom essa rc-

sòltt«;ãò, íeinutndo que deviam acompanhar,
custas*.: o qttc custasse, o dr. Caio.

Afinal, o numero .já crescido de opera-
rios. qjie cercaram o sen patrono, resolveu
coiidtt-l-o para a sala principal <la jiociedade

O -*—ssoal iia po'icia, dcsapoúlátlo, abalou
para tra._r. uni grosso reforço, com qttc pn-
(lesse intimidar todos os associados, que
aliás, continuavam calmamente no primei rc
andar do predio e discutir os interesses col-
leclivos da classe. • . •,'«•

A' meia úoifc, apparcceu na sociedade o
advog.fdò Evaristo de Majraes, mie fòi em
auxilio- tio seu col'-fga, providenciai- no sen
tido tlc llliertal-o da vioieneia que lhe esla-
va impondo a policia.

Inteirado-do or-eorrklo, este advogado
coromurncoB-S- logo com o a" delegado au-
xiiiar. indo depois á noücia com o dr. Caio.

Chegados ahi. depois de saberem que o
ndvngidq «tos operários tinha ordem «|o sr
Belisario Tavora dc rcr conservado preso c
incnir.muuicavel na sala áds agentes, o ad-
vogado Evaristo de Moraes conferencioii
eom o dr. Ferreira Je Almeida que sc «.lis-
por: então, não sem alguma relutância, a
maiular o dr. Caio Mbiiteiro dc Barros cm
paz. f

Obtida por-essa uiatieira a sua. liberdaile.
o nosso colie.a.'cor.irjromeltcti-se, sob pa'a-
vra. a vollar lioie. ás io-horas db dia, pura
sc entender pessoalmente com áquella auto-
riilade.

Nii imtnincncia de soffrer íum segundo
cDiistr— ítrimcnto c receando qualquer violcii-
cia por parte da polit:a á siia pessoa, é liem
provável que o tlr. Caio Monteiro de Bar-
ro?, qúe tçvç honlcm o d'a inteiro o seu
escriptorio de advogado cercado de secr.'-
tas, r-|tiéira lioje cm seu favor uma ordem
dj liabcas-eorpits, * * *

Aisim que soube d.i víoVncia que tiniu
sofírijlo.ò ilr. Caio Monteiro de Barros. na
-.'le .Ia Sociedade de Resistência «los Tra-
balhadòrcs eni Trapichcs e Caf-, o <lepi«-
tado Corrêa Defreitas ali coiupavceeu. p..r,i
íçvaii aquelle atlvniradò o seu apoio moral.

Não o ciicontrai-.ilo. por já ter o mesmo
»e retir-iflo, rcitéroti aos operários a sua so-
'itlarietladci rleixaiiflo uni eartão.

Ântaretiea
lylODríi-s.ii.rràra. n-n tida aparta""¦¦- *_3C?I__r_E»S5*__

Ocn.os «3 Pincc-izez
especn.es vidros de rotiS.3()ill',-i 5ÍO00

O nosso correspondente em
Bello Horizonte

entrevista o presidente do
Estado de Minas

Bello Horicontc, 9 — (Do nosso corre..
spondenie) — Entrevistei hoje, o dr. Bueu.
Brandão, presidente do Estado, „ propósito
das candidaturas á' presidência e vic.-pr.s_>
dencia da Reputílica.

O dr. Bueno Brandão declarou não ter
ainda receb—o por parte do minisiro -l.i Fa-
zenda, dr. Francisco Sailes, nenhum convite
para a accei'ação de nenhum cargo no tutu-
ro quatrieniuo. Declarou mais que conieren»
ciou durante uma hora couro dr. Fraii.is:»
Sailes sobre assumptos da administração, re-
.crentes á Viação férrea e colo v :i.iin.

O presidenie do Estado achou cedo ainda
para sc cogitar da suecessã-j i, ptc.idvn.ia
da Republica.

O tlr.. Bueiro Brandão fa'oti ainda solir»
remodelações a fazer nas Ç.rij):r.it.'v.i" Mi-
neiras e na nomeação do novo lire.tijr, di.
zendo que o café de Minas será vendido no
Ricí, ¦;.;.;.

Disse mais que a industria sidf.-iirgl.-t «e.*i
em breve uma realidade.

Falou s.obre a próxima cx?*-!-- a-ro-pt-
citt-ria, dizendo ser pensamer/o Jo governa
3. conc»dcr prêmio, aos.prolu-tos nacionaes
no exposição que sc realizará no primeiro
remestre de 1913.

Interrogado sobre os trabalho? da con-
strucção da bitola larga da Central, diss*
saber quo ficarão concluidos .0 antin p-c-
ximo.

Sobre a arrecadação, o presidente ach"
que. dentro dc quatro atinos, e'la poilcrá
a|tingir á quantia de 30.000 contos, pois em
todos os municípios ella atigmenta de dez a
quinze por cento annualmente.

Nomeação do governador
civil de Barcelona

' Madrid, 9 — (Havas) — Foi nonieailo gc
vernador civil de Barcelona o srv Sancheí
qpe ocetipava o mesmo cargo em Scvilla.

Festas sls embaixadas es-
traiigciras

Madrid,- 9 — (.Havas) — Os membros dal
embaixadas estrangeiras ás festas do ccn-
'énario das Cortes dc Cadiz, que já si: encon-
tram nesta capital, farão, na próxima sexta,
feira, uma excursão a Tolcilo, promovida pclt
croverno. Em Toledo ser-lhcs-á offerecid.
«iiii banquete de cem talheres.

Um chá em honra das dele*
Rações estrangeiras ás

festas de Cadiz
Madrid, <j — (Havas) — Nu sédc da I'nif.4

Ibcro-Auierieana será offcrecido, uo prqiiimi
lòmiiigo, um chá cm honra das dclegaçõa
americanas ás festas do centenário das Cü.rcs de Cadiz.

Assistirão os membros do governo, os di-
plòniatas americanos e outros convidados',

lioje realizou-se, na residência do conde
le Romanones, presidente da Câmara do.
Deputados, um banquete em honra das dclt-
i;ações americanas, comparecendo o sr. Fi-
rueiroa Alcorta, chefe da missão argentina;
numerosos senadores e deputados; o scr.a-
lur uruguayo Espalterj o contra-aliiiiranli
ciiikno:-....thicbaniini; .os membros dasV.delegj-.•pes do México,, Cuba, Costa Rica "e da C. •

ílilmbl., !.- Ò3-]si*5'.;-T(.íiilaIejiis, presidenie d«
conselho.'.dc .ministros, Garcia Paicio^úiinistr*
los Negócios Estrangeiros, c Scgisiuuudi
Moret.

Lauro Sodré e Paulo Adam
em Recife

Recife, g— (Americana) '¦— A bordo do
vapor Bnlitn diegaram a esta cidade o dr,
Lauro Sodré, Paul, Adam,e ciposa.

O general' Daiitás 'Barreto, 
presidente do

Eslado, mandou o scú official de gabinete
receber ,o. sr. Paul, Adam c liospeilal-çi .5 ia.
Pçnsiio __m°dy, por conta do -Estüdor-e1.:.

Oilluslre viajante embarcará 110 próximo
domingo para o.Chile, com -destino a Dakai.

O dr. Lauro Sódré continuou a sua via-
gem a bordo do mesmo paquete com destino
a essa capital.

O Jornal Pequetio) estampando o seu rc-
trato, djsse qtte a ida do dr. Lauro Sodrí
ao Pará_ determinou a soução honrosa do
caso nolitieo que ali oceorreu.

O jury do re&icida Antônio
D'Alba

Roma, 9 — (Havas) — Terminou o jury
do regicidu Antônio D'.-\!lia. A sentença rc-
conhece a plena culpabilidade «lo réo. negan-
(lo-'hc as attcnup.ntcs da lei. D'AHia fui èon-
dctnnado a trinta annos dc prisão, «Jos quiei
sele tlc segregação.

*fc^«W3l_r*|

Prefiram
sempre as As -giias do S. L.ci»r8ii§.

O eclipse do dia 10
Não se impressionem com o eclipse e

bebam Caxambu'.

SIZAE a tinta Sardinha, 'actualiiientè I
melhor do nosso mercado. '.*

CÓDIGO CIVILP^."\ ^fcsand<1Projecto) por Cio-
vis Beviláqua, por ioSooo; ene. l3$uoo —¦
Livraria Francisco Alves.

"DEPURATIVO FERRES"
Qticrcis casar? Já livèstcs algumas dn-

•iiças do sangue? Dcpttrac-vos. A' vdida
•:m todas as pharmacias desla capital.

LLOYD PJkSAaSE Seguros d»
vida, mariti-

mos e terrestres. "As maiores vantagens
pelos menores prêmios". — Succursalr
Ouvidor, 152.

O Centro Loterico ePuslal á rua Novi
do Ouvidor 11. 4, continua a vender SoT-
teç firtimlès; AMANHÃ. * PPKMIOS DP
loo:oco.oeo!l! HABILITAE-VOS.

400 CONTOS-- nillietes pilo
custo nu (-nul

gãr-intíns; rêceljfiid.io- Ih-mh* st. tio" essi.a
pnra fi,!'.-i o vend i» a «s b.ilcõei. Ffuspi
cio :'.. p. \sí"*!i!blé.i ü., casas coiibecldas.de
_'. Alvim á C

CA-.t -Ii-„-'.*.<> — Üuv„i.ir M.

Exame e ptiotographi,. pelos ratos X,
d.s moléstias do coração, pttlmõo, esto-
mago, intestinos, fins, ossos, etc, c tra-
lamento pela ekc-.rieida.lc, sem dòr,
das moléstias em geral. Dr. Toledo

Rhcumatismo gottoso, eólicas renaes.
dyspepsia, etc. — Cura completa pelo"banat üutUtui". -^ Maiá de cem attoita-
dns de médicos c outras pessoas altamente
qualificadas. — Depositários: V. \Yer-
neck & G.; Aranjo Freitas & C; Orlando
Rangel & C; Drogaria Bcrrini.

VISTAM-SE N*» CASA PARIS
_._,_. «-¦« -**, Ternos sob medida.
-5-**, ROS P Tfl?, Tecido, de pura lã.
JUQ, Utf$ ti IU* Rua uruguayana, 145
esquina da rua Thcophilo Ottoni.

riso

in.rj
Fnnecionar.o o Hink. Tiro a. alvo, Trapcsio, Balaa_o. .'grátíde % variado uu-dd diveis.-es grátis.

Ss Águas de S. Lourenço desopilam
o ligado

COM-PA-KiUÀ i.*'. SKGURu;" VARBGIÍ"
TAS. — Risa Primeiro ú* Mar... a. 37-.

Dodswor.tli, Avenida Central n:
? «'«_•*-*-

87.

AsAguasdsS.LeurBngo ç™amas moles-
j"» ua. intestin.ev

^BEUnÉZA". DO ' RGSTO obrem-se , èoirt~o
uso diário da ANTI-KCIIYMOSIS I-" 

'" \h.

COMPANHIA DE OPERETA ITA-
LIANA

Com 11111 bilhete da Lclcria Federal qttc
corre amanhã ohtetn-se um «!<-- 4 prc-
mios «te too:oory_ooo, podendo assim, fre-
juerital-a com mais prazer.

Os srs*. Arp 1. Comp., estabelecidos á
rua do Ouvidor ti. 102 c Manoel Nctto,
morador á .Praia Eormoza ti. 10, rece-
Hcram hontem dos srs. Nazaretli & C,
agen'i:5 geracs da Loteria. Ecderal o bi-
'hetc 11. 14.3S3, premiado com lC:ooo$ooo
na extracção realizada no dia 7 do cor-
renfe. -____
PÃRÀ"*""ÈNRI(_üECER SEM TRA-

BALHAR
é precisi.. comprar/tirn Bilhete «h Grande

O ECLIPSE
ss--

DOIMPORTANTE TELEGRAMMA
DR. M0RI2E

Por tclcgranima recebido á ultima hom
do dr. Jitorizc. director do nosso Obser-
vatorio, actuaimente em Passa Quatro,
ficou provado que o encontro dos ü* >is
planetas que dar-sc-á hoje, c motivado
pela grande liquidação de roupas feitas
e sob medida da alfaiataria Santos Du-
mont. á rua Sele de Setembro cento <
noventa c «lois. nesta capital, c onde o
nosso publico deverá afíluir, certo dc qui
é preferível andar bem vestido com pou-
co dinheiro, á ficar impressionado cob:
noticias tão temerosas.

1 l.-lcn
ic.n*. " V',.!ei":.i ív. extrair-se

4 premioi de IQ0.000ÍQQ9,

mS Âpas ds S. Lonrfl»»".ri auxiliam 1
(...Ilj-Ü digestão.

S-^-r-in.-e na "AÚ.IA"._A DO SUL*
.vrnida Hio Branco n. 137.

ioeliiaria tei-T.lie,__r!^s
dor, esquina da rua Uruguayana, 9-'.

A QUINTELLA
Setembro, toei.

Dcntisla

1)TNT( _.f 1?O »¦*¦»**» e CautcMâ ,l«
arji. IiJ-LRVy Mont0 d8 s0(,_r.rro
—*>çdi'cV(___-i espccia."S, 45 o 47; rua Luiz d»
Camões. Casa Gonthier, fundada em 1—...

Tnoeciiiias. cortinas, capachos e todu» o»
,r.*Í3**9 para arnaincttlAtâo Oc sal_ na Cas*
lícii.»...-.- Boítcux & Ci. rui Urusuayat—, 31.

DARTHP.OS, bouhas e n-.olrstia» da prcuraBua» com a. 5-AL5A liQUxMiltíu
h

wmm. _.:
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I-OS GRANDES INCÊNDIOS

CORREIO DÂ MANlg - Qafrl-Weft», lftfoOtrtnbro de 191.3
NO CATTETE

ttfeta fabrica Be moveis Mal"
menledevoraBa pelo fogo
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REÜN10-SE, HONTEM, EM DESPACHO
COLLECnVO 0 MINISTÉRIO

9fmmm*mm—omr~*m*^om

FORAM ASSIGNADOS DECRETOS DAS PAS-
TAS DA GUERRA, MARINHA, FAZENDA,

AGRICULTURA E VIAÇÃO

Fo! hontem destruída por ttm violento in-*Rnd!o a fabrica dc moveis Moreira dc li cs-
«niia, á rua da Conceição n. 173.

Como de costumo, na referida fabrica, tra-
Mhava-se activanicntc, quando, por volta das
• horas, da tarde, deu-sc o alarma tle incêndio.

Kra poucoB minutos o fogo alastrava-se por
tpdas us dependências da fabrica, cstnlielç-
íendose grande confiisiío cnlre os opera,
fios que trabalhavam c enlre os moradores
4a circumvizinliaii.a.

Foi chamado o Corpo de Buinl-i-iros e,
fuando o material daquella corporação che-

Íava 
ao local, verificou-se que o mesmo era

eficiente. Por isso, tornou-se necessário o
íuxilio do posto da estação da Alfândega.

O incêndio teve inicio no deposito tias tua-
ilinaa. em cujos fundos estão installadas as

officinas de um collega matutino e a Gara-
ge Pic-Pic.

Naquella dependência achavam-se oe ser-
viço o machinista da fabrica, Eduardo Avi-
Ia, c o seu ajudante, Olympio osé Machado,
que não souberam dar explicações completas
sobre a causa do sinistro, razão por quo fo-
ram detidos pelas autoridades do 2- distri-
cio policial, que compareceram ao local.

O dr. Ferreira de Almeida, 2" delegado au-
xiliar, qtte estava dc serviço na Repartição
Central de Policia, 0 delegado do 4- distri-
cio, dr. Âi-urcn Furtado, o do 3-, dr. "Iene-
diclo da Costa Ribeiro, c o do 1°, dr. Pires
Ferreira, tambem estiveram no local.

A's 2 i|-í lioras da tarde o fogo estava to-
talnieiite circiimscripto pelos bombeiros, que
se retiraram momentos depois, deixando no

S06 *"• ffresidencia do marechal Hermes da
Fonseca, retmiu-se hontem o ministério, as
a horas da tarde, no palácio do Cattete, para
o despacho collectivo, semanal, sendo assi-
gnados os seguinte» decretas:
GUERRA

Promovendo: na anna de engenharia, ai»
tenente o graduado PlmiO Alves Monteiro de
Tourinho; na de cavailaria, a major, por me-
reciuicnto o capitão José Ribeiro Pereira; a
capitío, por estudos, os primeiros tenentes
Eulalio Franco Ribeiro e José Raymundo Gui-
marâcs Padilha ;a •• tenente o 2* Ehno Souto; a
a- os aspirantes Edgard Fontoura de Barros e
Tancredo de Mello Carvalho; na infanteria,
a primeiros tenentes, por antigüidade, os gra-
ditados Antônio Mathiís de Albuquerque Mel-
lo, e por estudos, o 2° tenente Ildcfonso Soa-
res Pinto; a segundos tenentes os aspiran-
tes Octavio MunLs GuimarSes e Penedo
Pedra;

Graduando, em i" tenente, o 2" dc engenha-
ria Manoel Antunes dc Castro Guimarães Ju-
nior;

Nomeando: ajudante do Arsenal -de Guerra
de Matto Grosso, o capitão Cândido Pinto
de Carvalho Júnior; a" official da ContabiH-
dade da Guerra o 30 Samuel Carvalho Oli-
veira; 30, o 40 Antônio, da Fonseca; 40,
Djalma dc Miranda Ribeiro; secretario do
Arsenal d« Guerra' dff'Matto Grosso, o offi-
ciai da secretaria do mesmo Arsenal Eulalio
Alves Guerra; chefe de secção do mesmo,
Cândido Joaquim de Carvalho;

Transferindo: na infanteria, o tenente-co-
ronel Affonso Grey Marques de Souza; do
quadro ordinário para o supplemontar; e o
tenente-coronel João Martins d'Avila, deste
para aquelle, sendo classificado no 3° regi-
mento como fiscal; os capitães Antônio Odo
rico Hcnriquf-s. da 3* do 49o de caçadores,
para a 5* companhia isolada, e Pedro Cabral,
desta para - aquella companhia e batalhão;
para a a* classe o i" tenente do 14o de infan-
teriar Alberto dc Mattos Duarte Silva;

Incluindo no quadro ordinário, na cavalla-
ria, os segundos tenentes Carlos Alberto
Kiclm, Alberto Prado de Oliveira e Francis-
co Pinto Barreto, e no de infanteria os se-
gundos tenentes Octavio dos Santos e Ale-
xandre Soares de Almeida;

Aggrcgando ao respectivo quadro, o a" te-
nente de infanteria José Pinna Feliat;

Reformando o major dc cavailaria Ficdc-
rico Augusto de Albuquerque Mello;

Concedendo medalhas militares a vários of-
ficiaes e praças;"

Abrindo o credito dc 4 :oS2$!45 para paga-
mento ao capitão João Ncpomuceno da Cos-
ta, de vencimentos que deixou de receber;
de 90:5055200, para* pagamento dos novos
concertos dc que carece a cabrea Marechal de
Perro.
MARINHA

Promovendo: no corpo da Armada, por an-
tiguidade, a capitão de fragata o graduado
José Monteiro de Moura Rangel; a capitães-
tenentes, o graduado Bayardino Renato c o i°
tenente Mario Emilio dc Carvalho; a 1" te-
uentes, o graduado Henrique Alves dos San-
tos.e o 2o, Oscar I.ttna Freire do Tilar; a
capitão dc corveta, por merecimento, o gra-
ditado Agenor Monteiro de Souza;

Graduando, no corpo da Armada: em ca-

O PER F li

SEDUCTIQjN
nFGELLF KRÈRÍfe,
*Z^ -- - -íRA.VDE J"UC'CESSO ... PARf-5

local uma turma encarregada de refrescar o
entulho, a que ficou reduzida parte do edi-
ficio.

Na delegacia do 2" districto, foi aberto in-
querito, ficando delidos, além dos dois era-
pregados já citados, mais os seguintes: Fc-
linto 1'inicntel, Manoel de Oliveira, Jorge
Martins Honorio, Mario da Conceição, Ave-
lino Rodrigues, l.uclydos de Araujo, Francis-
co José de Saul'Anna c Arscnio Simões de
Carvalho.

Todos elles declaram que o fogo se erigi
nou dc uma descarga da machina, que, pro-duzindo grande quantidade de fagulhas, fez .........  .... ..
com que sc incendiasse um montão de fitas. . P.-tão. de fragata, o dc corveta Alberto Carlos' 1' tenente

tenente, o

AGRICULTURA
Nomeando Julio César Diogo, pirt exercer

o cargo de substituto da a* secção (botan-ea)
do Museu Nacional;

Fixando o numero de zonas de pesca, com
as respectivas estações e estabelecendo os seus
limites;

Creando uma estação experimental para o
cultivo intens vo do atgodoeiro. no município
de Coroatá, Estado do Maranhão;

Approvando a reforma dos estatutos da
Companhia Cervejaria Brahma;

Concedendo autorização i Paultng and Com-
pany, Limited, para funccionar na Repu-
bi-ca; , . ., . .

Revalidando a carta-patente de privilegio ae
irvenção n. 3.447. de 25 de novembro ae
1001;

Concedendo patentes de invenção í:
Renato Guimarães de Souza Lopes, para"um novo processo para o fabrico da farinha

dt banana' ,
Francsco de Viveiros, para "um novo clia-

pco de cabeça para homens, de tecido .trati
çado, dc algodão. 6eda ou linho, denominado
Panamina";

Roberto Cardinale, para "um novo proces-
so econômico para esmaltar chapas dc ferro ou
de cobre, com dizeres, numeração e desenho ;

Octavio da Costa Nogueira, para um novo
systema de fabreação dc lageões hydraulicos
pura calçamento de largos, praças, jardins,
passeios e cozinhas"; „

Alberto Pereira Martins Ribeiro, para .um
apparelho destinado á^esinfecção de caixas
automáticas e latrinas";

Jorge Fuchs, para "um novo apparelho para
guarnecer a mortalha para cigarros, de ma-
tcüal que deve constituir boquilha, applicavcl
á machina de fabricar cigarros c funccionan-
do automaticamente";

Faccctt. Giuscppe, para "um novo systema
de pente cruzado para tear 5

Antônio Pereira de Souza Sobral, para um
ar-parcllto, denominado Kbtillidor tiislantanco,
destinado a ferver agua para qualquer
"'joão 

Paulo de Almeida, para "uma machi*
ni de benef ciar café, denominada Japal (;

Celso Epaminondas de Almeida, para um
novo typo de boccal para machinas dc fabri-
CaComnagnic 

Générale de Phonographcs, Ci-
nematograplics ct Appareils de lrçcison,
pnra "aperfeiçoamentos em appárelhos <le
piojecçúcs cincmatographicas com producção
de luz no proorio apparelho ;

F. Bulv-ilowictz, S. Paltnsl-' e W. Kowe-
rsfci. para "um systema de assoalho ;

Luiz Tibiricã, para "utn systema de berços
para creanças"; . „,„„,„„

Gugo Constanlincs, jiara 
"aperfeiçoamentos

em geradores a vapor".
VIAÇÃO

Promovendo na Repartição Geral dos Te-
jrapho, a inspector de 1* classe, o de a
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Além de enganar o marido, tenta
matai-o a tiros de revólver

Estamos informados de que a aggressão
soffrida pelo sr. Cornelio Nunes e praticada
por Seraphim Barreto Pereira Pinto, não
foi motivada por ciúmes, nem por questões
de lionra.

A esposa do sr. Cornelio, ao que nos tn-
formam, é uma pessoa já cdosa e credora
de acatamento e respeito.

O facto, sem preâmbulos, é o seguinte:
Barreto Pereira Pinto quiz transformar o
lar que o acolhera tão fidalgamcntc em casa
dc sogra, ou coisa que o valha; isto é, que-
ria agir como si a residência do sr- Cornelio
fosse 511a, como si fosse clle quem pagasse
e o sr. Cornelio quem estivesse morando
de favor; quiz, cm summa, inverter os pa-
peis. O sr. Cornelio não esteve pelos autos,
e quando viu que o procedimento do malati-
dro ji passava de abtíso, tratou de chamai-o
& ordem, pondo-o na rtta. c a conseqüência
foi a aggressão covarde dc que íoi victima
e que lhe ia custando a vida.

Outra informação, que nos chega, diz-nos
que a policia conserva Pereira Pinto 11a dc-
legacia, esperando que o dr. Astolplio Rc-
zende, advogado do criminoso, obtenha uma
patente de sargento para o desalmado ag-
gressor.

Islo fica registrado sem commentanos, c
aguardamos a consummação da bandalheira
para bordarmos os commcntarios indispen-
saveis.

CLUB DE PIANOS
da Casa Mozart

187, AVE\ID.\ CENTRAL, 127
CLUB EXTRA

VESTIDOS !!!
MUITOS VKSJJi-uSI!

DE "VOILAGE"

E LINGERIE
NA

A' AMERICANA
60—URUGUAYANA — «2

Os prejuízos montam a .ioo:ooo$ooo.
As autoridades do s" districto acreditam

que o fogo foi proposital.

A Prestações
GrtuopLones e Mira-A

¦^^^^^% Vêndm a prest-içnes iem
W ^~JBL ujrraento nos preco» dt**¦ B* «RtãtoeoB • baleio! Entrega

Jk ^^ImmealMta.^*^^^ FAlllHABERâC
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OS DESESPERADOS

-se hontem, com grande
acompanhamento, o

enterro do mallogrado oííiclal
de Marinha, capitão

de corveta Abdon Ferrei-
ra Caminha

cas coroas dentre as quaes sobresaiam-
sc: . ."Ao commandánte Caminha, o minis-
tro da Marinha";"Ao commandánte Caminha, o Estado
Maior da Armada";"Ao conimandanlc Abdon Caminha, o
Club Militar"; „. ,"Lembranças dc Euridiccs e Ricardo
Kopal";"Saudades de seus filhos";

"Saudades de Alberto e família";
"Saudades de Bcn c Stclla";"Lembranças dc seus compadres Ca-

rolina c Sebastião";"Saudades dc Elza".

O corpo .Jo mallogrado official de ma-
tinha capitão dc corveta Abdon Ferreira
Caminha, que se matou no Club Mili-
lar, foi dado á sepultura liontem, pela
manhã, no cemitério dc S. João llaptista.

Acompanharam-o grando numero dc
collcgas seus e ofíiciacs do exercito, além
de mtiitaas outras pessoas.

Durante a noite, no Qlub Militar, foi
O corpo velado pelas seguintes pessoas:

General Caetano dc Faria, tenentes
Pessoa Cavalcante, Procopio Alves Ncry
dc Carvalho, Oswaldo Costa, L. Faria,
Brasil Cabral, Álvaro Carvalliacs, cir, Al-
fredo Barbaiho Filho, tenentes Francis-
co Alves dos Reis, Scrvuio Buarquc, Ma-
rio A. Pinto, Gastão Pimcntel, capitão
Alberto Corrêa, general Tito Escobar,
major Leite dc Castro, dr. Alfredo Bar-
cellos e familia, major J. Muniz da Sil-
va, tenente coronel A. Mendes de Mo-
raes, almirante Lins, i" tenenie Amai-
<lo -Lins, capitão tenente Tácito tle Car-
valho, pelo ministro da Marinha c ou-
tros officiacs do Exercito e Marinhai

Permaneceram no Club desdo ante-
hontem, a tarde, a exma. viuva d. Elza
Caminha c seus filhos, mlle. Elda, Adol-
pho c Victor c aspirante do Marinha
Hugo Caminha.

O corpo do official achava-se vestido
com o i- uniforme o o salão principal
do Club transformado cm câmara ardeu-
te, com as paredes cobertas dc velludò
e lagrimas prateadas.

_Ao centro- dò salão foi collocada uma
rica éça ladeada do seis sirios, dtiscan-
•ando sobre ello o esqúife mortiiário.

A's io lioras da nianliã foi o csquiíc
coberto com a bandeira nacional c rc-
tirado da éça pelo general Caetano de
Faria, almirante Lins, í" tenente Amai-
do Lins, srs. Alberto Busemcyer, John
Grild e capitão Clirysmtho Leite tle Mi-
randa Sá.

O corpo do mallogrado official teve
grande acompanhamento, sendo sepulta-
do no cemitério de S. João Baptista uo
carneiro n. 3.391.

A* cxnia. íamilia do maliogradò official
dispensou as honra-; militares a que o
mesmo tinha direito.

.Acompanharam o cadáver até o comitê-
rio as seguintes pessoas:

O ministro da Marinha, representado
pelo almirante Lins Cavalcanti, Mini-
rantc_ Joso de Oliveira Freitas, ministro
da Cuerra representado pelo caflituo
Fleury, chefe dc 1'olicia, deputado Auto-
nio Nogueira, capitão de corvela liuet
Bacellar, commissão do 1" anno de mari-
niia composta dos seguintes aspirantes:
Pitanga dc Almeida, Mattoso Maia, Cas-
tcllo Soares o Amilcar Moreira; com-
missa** de 3" aimo de marinha, c impôs-:
ta dos seguintes aspirantes: Nevito Me-
deiros c Ayres Costa: 30 anno dc iv.aclii-
nas. representado pelo aspirante Carlos
Conceição; _•" anuo dc marinha', rv-ire
sentado pelo aspirante Frederico Cavai-
tan ti; 00 do j" atino de machinas, repre-
sentados pelo aspirante Camilo Netto;
1* anno dc machinas i- .io aspirante Brit-
to Pereira, Álvaro Neclisliõr e João Mar-
quês; os çriineiros tenentes Arnaldo Lins
Cavalcanti e Tácito dc Carvalho o tlie-
fe dc secçao da secretaria dc Marinha
Gusmão Júnior.

0_ caixão foi collocado no rarro n;or-
teario pelos almirantes Lins Cavalcanti,
general Caetano dc Faria, tenente .Agor
« aípirante Caminha Júnior.

Sebn s chcIo àtáa ¦**!¦*¦">*--lat ri-

Cofres "Berta"
São os de maior Rogiirnnfa contra fogoo roubo
Camas "Berta"

Sio as maia sólidas, hygienlcas e confor.taveis
Fogões "Berta"

Para uso de lenha ou carvão: sao os mnis
econômicos e nao sujam as panellns

R. UruRuayana, 141. MOUEIRA LEÃO*
•O ministro da Justiça transmittiu ao juiz

federal na secção dc Sergipe, a-fim dc ser
informado c instruído, o requerimento cm
que Beriiardino Lopes de Souza pede per-
dão ao resto da pena a que íoi condemnado
por crime d-e moeda falsa.

1cbtí._...~, -  - ,Mariano de Albuquerque Sercjo;
Aposentando: , . ,
na mesma repartição, o Rttarda-tio ae 2

Francisco Marques Celino Barcellos;
na Estrada de Ferro Central do Brasil: o

a-'i dante de estação espec ai Joán Baptista
Ortiz; o ajudante da 4* divisão, Manoel bc
ntdicto Souza; os couduetores de trem de 1
classe Geraldo da Motta Lagdcn e Antônio
Pereira de Campos, o tc'cgraplusta dc 1" elas-
se Annibal César Burlamaqui e b traballiatlor
de 1* José Branco;

Approvando a planta c o orçamento para a
construcçao de*um desvio cm Uruguayana,
com as installações necessárias para o servi-
çr. do trafego fluvial; ,.,... . - ..,

Aoprovando os estudos definitivos dos U1I0-
inctros 200 a 2.11,177 «n 9° <-•'a partir de Ja-
cobina, da linha de ligação das estradas de
ferro S. Francisco e Central da Bahia e o
respectivo orçamento dè 1.332:88s$S2S!

Abr ndo o credito de 300 :ooo$, para os cs-
tudos dos prolongamentos e ramaes da rede
dc viação cearense; de 4:i86$820, pan com-
plotar a importância necessária para a instai-
lacão clectrica do edifício dest nado a Cor-
reios e Telegraphos de Porto Alegre;

Modificando o projecto approvado pelo de*
creto 7.i2t, de 17 dc setembro de 1908, para
o novo porto do Rio Grande do Sufi e tor-
liando extensivo o melhoramento ao antigo

  porto, em frente ú cidade.
çoes dos estatutos da Companhia dc üeguros ——Marítimos e Terrestres Indcmnizadora, com Não foi assignado nenhum decreto da pasta
sédc nesta capital; do Exterior, não obstante ter tomado parte

Abrindo o credito de 4oo:ooo$ooo supplc- na reunião o respectivo niin-stro.
tnentar á verba 6- — aposentados do exer-1 O ministro do Interior não compareceu, por
cicio de 1912. achar-se em viagem para Caxambú.

da Cunha; cm capitão-tcucntc, o
Manoel da Costa liamos; em Io
2" Octavio Guedes de Carvalho;

Jubilando, a seu pedido, o professor da
Escola Naval, capilãn de corvetíí honorário
dr. Eugênio Guimarães Rcbello. julgado in-
capaz para o serviço;

Concedendo a gratificação addicional de
S o|o sobre os vencimentos do professor da
mesma escola capitão de corveta honorário
dr. Augusto de Brito* Belíort.
FAZENDA

Concedendo autorização, á Sociedade Ano-
nyma de Peculios Universal, com sede em
Barbacena, para funccionar na Republica c
approvando com alterações es estatutos;

Declarando sem effeito o decreto n. 8..122,
de 30 de novembro de 1910, concedendo au-
torização á Sociedade Mutua "A Previdente
dos Fazendeiros", com síde em S. Paulo,
para funccionar na Republica c approvando
os estatutos;

^Approvando com modificações as altera-

CONDIÇÃO A — 150 prestaçOcs de io$oo_.
pagas antecipadamente dão dir.no a um
piano novo, á escolha do sócio, rntre os
seguintes: SPONNAGEL (modeo 8)
PLEYEL (9), MOZART (1), e KOHLER
& CAMPBELL (L, no valor de réis
I :soo$noo.

CONDIÇÃO B —¦ no prestações de _5$«oo
pagas antecipadamente dão direito a «ir.
piano novo, á escolha do sócio, entre os
seguintes: SPONNAGEL (modelo C),
PLEYEL (6), ou STEINWEG NACHF
(II), no valor de 1:6so$ooo.

CONDIÇÃO C — 120 prestações de 15)000
pagas antecipadamente dão direito a um
piano novo, á escolha do sócio, entre os
seguintes: SPONNAGEL (modelo 5 B)
PLEYEL (5), ou STEINWEG NACHF
(III), no valor de 1:8oo$ooo.

CONDIÇÃO D — 100 prestações ie aofcoo
pagas antecipadamente dá. direito a uni
piano novo, á escolha do sócio, entre 01
seguintes: que são grandes'modess d*-
respectivos fabricantes e todos com 7 111
oitavas, próprios para concerto, e qu
satisfa-tm o mais exigente pianista
SPONNAGEL (império), PLEYEL (41- o. STEINWEG NACHF. (IV). no vain
de 2:oooSooo

CLUBS DE RELÓGIOS DE OURO 18 K.
MARCA "LE VRAI". A vtiida destes Reio-
gios é feita pelo valor de 300^000 ein 60 pre-
«ações semanaes de 5$ooo com direito a sor-
te'-os diários.

Estes clubs funccíonam de accordo com o
regulamento aimexo ao decreto n. 8.59S, de n
de março de 1911, autorizados pela carta pa-
teste n. 4.

"Habcas-coriHis" e o 3° dc-
legado auxiliar

O advogado sr. Alberto Bcaiiniont diiÍEÍu
ao dr. Pires e Albuquerque, juiz da 2* vara
federal, a seguinte petição de /ioícoí-coií/ihj:

"•Alberto Bcatnnont, vem Ue accordo çom
os aris. 340 do Cedigo Proceísual Criminal
e 72 paragrapho 22 da Constituição da Repu-
blica, impetrar uma ordem de liabeas-etirlms
cm favor dc Joaquim da Silva, estivador,
preso na Policia Central :'i ordem do dr. 3" de-
legado auxiliar, ha 10 diiis, como stipposlo rum
plice no caso dos x.400 ;ooo*Sooo (.furto dos
caixotes). .'

A prisão do paciente r..':'i revestida ile actoü
violentíssimos por. indivíduos de pouco escru-
pulo.

O dr. 3° delegado auxiliar, para evitar qtte
chegue ao conhecimento publico, os mãos tra-
•os c os supplvios dc fome é de sêdc que
impõem ao -paciente, transferiu-o cm alias ho-
ras da noite para diversos districtos policiaes.
com a determinação dc preso iiicòmmunicavcl
A sua ordem.

Como ninguém pódc srr conservado preso
sem flagrante ilcl:cto 011 maridiido.de juiz com-
petente, a prisão do paciente é illcgal e vio-
le.nta; e assnn sendo, o impetrante requer.a
presente ordem de hcbcas-coi-pits para o tini
de ser o paciente posto cm liberdade iiiHiio*
diatánicntc, cessando assim a coacção barbara:
que soffre o paciente.

E a'rida, sendo o dr. 3" delegado conhcc.Jo
como buvlador de ordens de liabcas-ccrtiis,
transferindo o.s pacientes para outras delega-
cias, requer mais que seja oíf cindo ao txnio.
sr. dr. ministro da Justiça a providencia rio
comparcciiiíciUo do paciente a Jirzo, afim de
evitar que se dè suiiiisso no refefdo paciente.

Jurando ser verdade todo o allegado, pr..-
testa por prova immeiliata si preciso fôr, liem
assim pela responsabilidade criminal da miía-
ridade detentora.

Nestes termos p. deferimento. — Alberto
Beauinonl.

Quereis artigos cliics e de
boa qualidade, por preços
reduzidos %

Visitao

m BRAMIRA"
a casa que vende mnis barato
em todo o Eio de Janeiro.
Largo S. Francisco do Paula

Um dos.livros mais intçrcssanrc.s c cai-
nomicosque publica a casa editora Maneei,
de Barcelona, c sem contestação o "Alma-

naque llispauo-Americanò", cuja edição
¦para 1913 acabamos dc receber.

O presente vçlumc contém 31O paginas,
com escolhida c variada leitura, c para mais
de duzentas gravuras.

EXCELENTE
PARA AS

CREANÇAS
*

Não ha nada que con--
venha tão admiravelmen-
te áa creanças como a
Emulstxo de Scott. Abas*
tece os elementos mais
necessários para o seu
desenvolvimento e por-
tanto deveria ser-lhes
administrada todas as
vezes que dão signaes de
debilidade, enfraqueci-
mento, etc. A Emals&o
de Scott ê receitada pelos
médicos mais conhecidos;
não ha medicamente que
goze de tão unanime e au-
torizada approvação. A

Emulsão de Scott
e um magnifico alimen-
to e é absolutamente ex-
empta de alcohol ou
drogas nocivas.

Os pequenos annimcios de jffluga~se, precisa-se e Vende-se,
o excedendo de tres linhas, curtam nesta folha 200 IRiEIESnao

por tres vezes • o
iR-jwwwHflrw-aqwi
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"Atlesto que tenho empre'
gado em innamero» cato»
durante dezenove annos a
Emulsão dc Scott, principal'
mente na segunda infância,
tendo obtido resultados sor-
prch.er.dentes; assim como cm
todas as moléstias consump-
ticas, cm qualquer epocha da
vida."

DR. ÂNGELO TAVARES,
l-lio da Janeiro. J

Liquidação de "stock" por todo preço:
n:a do Ouvidor; s6 c 120; largo de São
Francisco, 14, CHAPKLARIA NUNES;

O minisíro da 1-aicmla. por portaria dc
homem, transferiu o agente 1'1-cai Jos_ im-
postos de ronsunii. da 12? cireuniscripção
do Estado dc Pernambuco, 1'cdro Clcmen-
tino de Faria I.citc, para idêntico lojtar na
!>* e.irciuiiscripç5o, e desta para aquella o
tgenis ü»*___r Joaquioi Machado Pcdrosa.

TTtcí dias após a scena que narramos
no capitulo precedente, Dandolo entro»
no aposento dc sua filha.

Elle a não via sinão raramente. O
pretexto de defendel-a, de protegel-a, já
não existia c todas as vezes que clle o
invocava rcspondia-lhc Leonora:

Tcude certeza, pae, cu não estou do-
ente c juro*Vi>s que me defenderei si o
caphão-gcneral tiver alguma intenção má
contra.mim... mas elle não tem... clle não
me pódc fazer mal.**nt"*tanto 

quando Dandolo procurava
sua íilha esta esforçava-se por parecer-lhe
haver esquecido o passado.

Mas debaixo dessa mascara, o pae lia
claramente a frieza, c talvez a repressão
de sua filha.

Nesse dia clle entrou decidido a fazer
«ma ultima tentativa, para levaUa com*.
ligo.

Ueonora fiava na roca..
Era este então o trabalho das mulheres

iío povo c das camponezas. As patrícias
davam a seus dedos misteres mais deva-
do3.

y.ns Leonora amava o trabalho.
"• riiiHo doce c monótono <h roca cal-

máv.i-à, emquanto seu pensamento podia
seiriiir cs sonhos nue -.- form*"-""
menle para se dissiparem rápidos, como
*p.'s3gens aerca3 formadas cie nuvens.

Dandolo sentava-sc junto da filha.
Leonora saudou seu pae coni um siirnal

de cabeça, continuando os ded'os ágeis a
fazer girar o fuso.

—Minha filha, começou elle. reflecíis-
le na proposição que fiz ha dias?

Qual, pae!
Deixarmos juntos Veneza para ir-

mos a uma cidade ou aldeia que preferis-
ses...

Eu le respondi pae...
Sim... tu me niaiiíícstastc '.ua voa*.

tade impiedosa...
Porque impiedosa, pae?

-=-s Porque esta vontade de permanecer
aqui mesmo que eu parta, indica clara-
mente que cu não tenho mais filha.,,

Leonora guardou silencio.
Dandolo proseguiu coni emoção que,

embakle. procurou dissimular:
Entretanto, minha íilha, eu fui tal-

vez menos culpado do que pareço... Meu
erro...

Ali!... deixa-me falar, Leonora, cu
CTcio mesmo que é necessário.,.. meu erro
foi inspirado no autor por ti...

Eu o sei; pae, disse Leonora gene*
(cea. eu o sei. vosso erro foi um produeto

do amor paterno, cu o sei, sem o que'eu
não estaria aqui junto de vós...
—¦ Não é apenas isso que eu quero dizer,
Leonora.

EHa ergueu ao pae um profundo olhar.
que Dandolo não poude suportar.

Escuta, insistiu elle, cu quero que
conheças este incidente, é preciso provar
a clle ao menos qtte... si Rolando tivesse
podido ser salvo, tel-o-ia sido por mim...
E' preciso que te recordes, filha, dessa
noite terrível...

Meu pae, disse Leonora levantando-
sc, emquanto um súbito palor lhe invadia
o semblante... Que nome pronunciacs?..:
que recordações ousaes despertar em mim?

Um nome que teu coração pronun-
cia ainda, a cada instante de tua vida! cx-
clamou Dandolo; recordações que me aca-
brunham ainda mais do que te desespe-
ram...

E entretanto, é preciso que escutes....
porque cu não quero, si morrer, si desan-
parecer, levar a horrorosa certeza de que
milha filha me amaldiçoou...

Eu vos não amaldiçoei disse doce-
riiente a moça, voltando a cabeça.

Seja. Tudo me perdoas, mas guardas
a convicção de que nessa tragédia cu fui
traidor a meus deveres. Nisso te'enganas
c Comquanto isso te torture, é preciso que
se restabeleça a verdade. E' necessário
para meu repouso... hoje mais que nun-
ca.

Leonora armou-se de coragem, _ retomou
a sua roca a que machinalmente imprimiu
moVimenlo, c baixando a cabeça:
-' •— Si isso é necessário ao vosso .repott-
so,. falae, pae..._
i—Sabe. prinieiro antes que cu chegue
ao essencial. qac_ si Rolando não foi preso
dez vezes, após á sua evasão, é que o gran-
de inquisidor de Veneza r.ão quiz que eüe
o fosse....

Sabias isso?..' — Não, pae, disse Leonora com -cez
suffocada.

— Sabe ainda isto... Aleuns dias após
á evasão, "ni esiiirro vem diícr-iue que «a-
bia onde se òceultava Rolando.

, Elle o sabia, era a verdade... Então
levei-o ao meio do Lido e quando estava-
mos sós, lonec de qualquer testemunhas,
ua .nossa gondola, pedi-lhe que esquecesse
o que sabia e não denunciasse o fugiti-
vo... O esbirro recusou... SaLcs o que
eu iiz?.. Apunhalei o homem o lancei o

.pwlayor ao mar: Assim Koiando Cai.di_.no
foi salvo.

Leonora estremeceu, mas permanece*
.inclinada sobre a roca.
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palavras no ouvido do companheiro que
respondeu cm voz baixa:

Bom, comprchendi...
Então postaram-se dc cada lado da por-

ta c esperaram, em silencio. Scalabrino
havia tomado uni pesado tamborete de
carvalho, arma temivcl cm sua mõo

Rolando, muito calmo, desemliunha-
ra a adaga,

Os que vinham eram Altieri c seus tres
companheiros.

Saídas do palácio do çapitão-gcneral,
«ma gondola os havia conduzido ate a ilha
d'01ivolo.

Ora, disse Çostdücçio, iiarcce-nic que,
ti este Candiano cndcinoninbadq está real-
mente só, úm «le nós seria stifíiciente.

Altieri alçou as espaduas com impasi-
«ceia.

O javaü é muito precioso, disse elle,
para que se arrisque a gente cm deixal-6
estapar-sc.

A casa é vasta c nós não seremos mui-
«os.

Sim, mas nenhum do nós conhece a
casa.

Conli*ço-a cu, e basia.
Eis aqui a. .íossa ordem de batalha.: pene-
tramos no jardim e nos approximamos da
casa. No andar térreo ha duas grandes
«alas, das qtiaes nma serve de sula dc jan-
lar. E' por esta que se sobe. E' nesta que
vamos tentar entrar nem ruido. _

—Sem.ruído.;, isso será -.iíficil.
Eu tenho uma chave, disne friamente

Altieri.
Houve tempo em que cu era como que

dono dessa cisa.
Altieri pronunciou essa phrase com um

íreito de raiva...
E seus ires amigo.: recordaram que esla

casa, onde iam fora habitada por Dando-
!o. por Leonora a esposa do capitão"... c
que Leonora fora noiva de. Rolando Can-
diano.

\J0mnrel1cndcram então que não ser*
. >!-.-" arienas á causa da conjuração.

Os quatro honx-t-*- ''--embarcaram,
'strav-es-aram S. Maria Formosa c ríic-
garain á porta do jardim, que Altieri abriu
facilmente.

Depois, a pa.scs abaíados dirigiram-se
para a casa.

Tudo era obsctiridade e silencio.
, — Kllc está realmente só, pensou Aííie-

ri, sinão já teríamos sido atacados.
Depois nma idéa subiía atravessou-lhe

o cérebro:
— Quem sabe si Genr.ro se não r.nga-

Boü? elle estará ainda lá?...
Então, eüe apressou sc em abrir essa

port,. que tambem uão oftcreceu nenhuma
resistência.

A' esquerda, oiãsc Altier-
Costruccio entrou primeiro com Gil-cr-

to, ambos empunhando suas adagas.
Atraz delles Romani.
Altieri durante esse tempo fechava a

porta passando:Certo, elle não est-t cá... não se en-
traria assim lão facihiiente.-*,¦'; Rolando
ter-sç-ia embarricado...

Os dois da vanguarda seguindo a indi-
ct-üo volveram-se nara a esquerda, c com
a mão estendida CostntçciO tocou a porta
ciu ...im paia a sala de janta'- Esta cs-
tava entreaberta c cedeu facilmente.

Os dois homens entraram.
Costruccio murmurou:

E' preciso acccndcr uma candeia.
A um tempo, nesse momento dois gritos

de soffririientò repercutiram na noite:
Giberío acabava de cair como uma

massa, com o craneo estraçalhada pelo
tpi--.brtVele de Scalabrino emquanto Cos-
trtiecio mia tambem com a iidãga de Rolah-
ao cravada na espadua esquerda.

Altieri e Roniani tinhhm parado, petrif-
ficados de surpreza c dc terror.

\ poria da sida escancoroii-se e Scala-
brino lançou sobre Altieri o jacto de luz
ue uma lanterna fosca, emquanto o tam-
búrc-ic erguia-se sobre sua cabeça.

Rolando impediu o golpe segurando O
braço do colos.o.

Para traz, bradou clle, este homem
me pertence.

E Altieri, qu. não csirer.icccra c*poran-
do o golpe tremendo, e.trcmeccii a essas
nalãvras.
. Roniani deixou cair o punhal c_:upcfa-
cio.

Rolando recuou para dentro da sala de
jantar, com os olhos lixos em Altieri.

Vinde, disse clle, coni css:i mcsjua
voz rouca, lão quebrada que sc não rioHetç
ria dizer si era furiosa ou sòluçánté.

Altieri, como hypnot.sado, obedeceu
machinalmente, apertando r.a mão cris-
pada o cabo do seu punhal.

Quanto a Roniani. Scalabrino o fechara
já tio aposento visinho.

Quando Altieri entrou Rolando fechou
3 porta.

Açcchdeii então ss lâmpadas, com a pro»
pria lanterna dc Scalabrino, depois dissq
a este: 1

Deixa-no...,.
Monsenhor...

¦— Deixa-nos já te disse, t embora <M*
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JOIASt RELÓGIOS E BRILHANTES
O MAIOR SORTIMENTO DB9TA CAPITAL

ÚLTIMOS DIAS da mcomparavel liquidação para
dai* entrada ao novo steok.

ÚLTIMOS DIAS» APROVEITEM H
8 e 10 «TRAVES A 8. FRANCISCO --8 e 10

EDABECBlTICi
AS SBUtS 1RTBRTKL6S

__9

REGRESSO DO CARDEAL-'.'¦\y.:' 
ARCOVERDE

S. Paulo, 9. — (Americana.)--Sua
vininencia o cardeal Arcoverde, rc-
gressará amanhã- para essa capital,, pelo
trem nocturno, de luxo.'
PARTIDA DE UM INSPECTOR

AGRÍCOLA ¦¦
S.. Paulo, 9. — (Americana.) —

Partiu lioptem para Santos, com des-
tino- á Kiiropa, o dr. Theodureto de
Camargo, inspector agricola federal.

DESFECHO 
'DE UM DRAMA~~

l 
"! - INTIMO'. 
S. Paulo, 9. — {Americana.)—-Fal-

leceu boje, ás duas horas da madruga-
da,,.no hospital da Santa Casa, José
Teixeira, casado com Josephina Mon-
tanari, o qual, segundo informámos cm
telegrammas anteriores, matou hon-
tem um seu filhinho, de nome Arlindo,
disparando em seguida, um tiro de re-
volver 110 ouvido*
DRAGAGEM DO RIO CUYABA['¦ Cuyabá, 9. — (Americana.) — Foi
iniciada com feliz êxito a dragagem
do rio Cuyabá, estando já abertos ca-
11-10= •••-.. '-'"c n-issos que oppunham
grandes difficuldades á navegação.
PROJECTO DB REORGANIZA-

ÇAO MILITAR NA AR-
GENTINA

Buenos Aires, 9. — (Americana.)—>
O projecto de reorganização militar,
que o governo acaba dc enviar ao
Congresso, consta rle cinco leis cor-
relativas, comprchendendo a consti-
tuiçfio do Exercito; o serviço militar;
os quadros dc promoções; as pensões

, e a Creação de um fundo dc guerra.'DESMORONAMENTO 
NUM TU-' NEL DO METROPOLITANO

Buenos Aires, 9. — (Americana.')~x~ l")--!i--.c inn rlcsníòrpiiarnrntr. na
ábobada do tun ei que está em constru-
cção, para as linhas subterrâneas de
fibiitics, entre às ruas ' Mitre e Can-
ga'lo. Trinta e dois'operários cairam
lip .'subterrâneo que tem 14 metros dc
profundidade. Durante o serviço de
salvamento, deram-se scenas muito do-
lordsas. Esses operários, que estão fc-
ridos o .'iltrunsTleVes gravemente, fo-
ram trazidos em ambulâncias para di-
versos hospitaes.'"PALLECBU 

0 BARÃO SBVE-
:,: ; RINO. CASANA
.*.- Turim, 9. — (Havas.) — Falleeeu
tíoct-. cidade o deputado barão Severino
Casana.

VIAGEM DO PRESIDENTE DE
MATTO GROSSO NO INTE-

RIOR DO ESTADO
Cuyabá, 9. — (Americana.) — Se-

guiu com destino a Campo Grande, õ'presidente do E?tadóy,.dr. Costa Mar-
ques, tendo recebido grandes mani-¦fçstações em Miranda e Aqüidâuana c
as maiores provas de solidariedade po-
litira.
¦' líTittav.wiM-f.-iâff.iiM!

POLÍTICA DE MATTO GROSSO
Cuyabá, 9. — (Americana.) — O

Debate, órgão do" Partido Conserva-
dor, declara que o-coronel Pedro Ce-
lestino, é o unico responsável pelos
acontecimentos que se têm dado no
Estado, e defende o toroneí Cara-
cciolo, da aggressão d« que foi'alvo
por parte do ¦ órgão da opposição, pa-
recendo nessas condições - que será
difficil uma conciliação desejada por
diversos elementos politicos.*0 Debate tambem elogia o senador
Antônio Azeredo,, pelo-.franco apoio
que tem prestado ao actual governo
do Estado e aos dirigentes do Partido
Conservador»

AS SUBSCRIPÇÕES" PRO-RIACHUBLO"
Bello Horizonte, 9. — (Americ<hia.)— O dr. Nelson de Senna, presidente

da commissão \*vo-Riachnelo, enviou
telegrammas á Liga Maritima e ao
presidente da mesma, pedindo para
que o produeto da subscripção que já
attinge a 24 contos de réis, seja con-
vertido em' apólices alienaveis, para
o patrimônio da Escola de Aprendizes
Marinheiros de Pirapora, cujos juros
devem ser destinados a premios, que
serão entregues ao? alumnos que mais
se distinguirem durante o anno.

MOVIMENTO OPERÁRIO
AOS OPERÁRIOS

Deixa de sair hoje est» secçío.
Desde 8 lioras da noite de -ontem ate ái

12 1 (a é» ma-nigada etthre ntiaio pe'a policia
do' sr. Belisario Tavora,- na* sede-da Socieda-
dc' dos Trabalhadores em Trapiches e Café,
por ler esse senhor ordenado,a oiiiflia prisão.

Resisti sc arb-tri», á violência, e, aconipa-
nbado por col'egas e amigos, para evitar con-
seqüências graves ou funestas pára os opera-
rios, ireiramenti* solidar os commigp fui,»
chefatura de policia, onde o sr. Tavora dei-
xará ordens para minha prisão e incoir.mitni-
cabilidade.

Coagdo, violentado, assim, .fiquei sem
poder exercer a multa profissão jornalis-
tica.

Mas,' operários, nada me -entibiari na -de-'
fesa dos vossos direitos, na luta cm prol da
causa nobilissima do prolctnrado-

Na imprensa ou na tribuna, nas associações
ou nos eo— icios. hei dc, sem desfalco.men-
tos nem'temor,* continuar a campanha ence-
tada, com a valentia das minhas convicções e
n -inlrepidez sincera'das minhas idéas.

Quaesquer que sejam as vioiencias, sejam
quaes forem os altentados que me esperem,
lòtida, as .perseguições que sé desencadeei»
contra mim —' partam cilas donde partirem
— estarei sempre tia brecha, lutando pelos
vossos deaes !

A perseguição, o despotismo, a tyranríia, não
me farão colar.

Viva a causa proletária !
. «Caio Monteiro de Barros.

EXCURSÕES B VISITAS DE UM
JORNALISTA IT.4LIANO

¦ Bello Horizonte, 9 — (Americana.)— O jornalista italiano sr. Cedere Be-
vilacqua, tem visitado os principaes
estabelecimentos desta capital, sendo
hontem recebido na Sociétá Dautc
A'ghieri, pelo seu presidente, sr. Fran-
cisco Allevato.

O sr. Cccere Bevilacqua, mostra-se
ei.thusiasmado com o que tem obscr-
vado neste Estado. . . -

O ARCHI-MILLIQNAR1.0 VAN-
DBRBILt',.EM:-BVENOS. AIRES
Buenos Aires, 9. —"(Americana.)

— Procedente dos Estados Unidos da
America do Norte, acaba de chegar a
esta capital o aFchi-millioiiai-io si*. Cor-
nelio Vahderbilt.

PARAGUAYOS REPATRIADOS
Assumpção, 9. — (American* < —

Tiim chegadp .m.tt.tos pjiraguayoj c;-i"
se haviam ausentado do paiz, pòr causa
c'.a r?vc'iição a .\ú- wô-i sendo ropa
triados por conta do governo.

inaugurou-sb o congresso
internacional de

archEológia
Roma, 9. — (Havas.)—Inaugurou-

se hoje 110 Capitólio o Congresso inter-
nacional de Archeologià, cm presença
de membros do governo, autoridades e
nòtabüidàdes;

Entre os oradores que falaram sobre
a so1ériniçi_dc e os fins do Congresso es-
tão os srs. Crcdaro, ministro da In-
stnicção Publica, c Natlian, s)-ndaco
de Roma.

Por questões fúteis, um ho**
mem dá varias facadas

cm outro
' Motivos frivolos levaram fionterii uni' ho-

irem a tentar contra a vida de outro, á estas
horas penando mini leito da Santa Casa.

João- da Moita dc O iveira.- morador á eun
do Alto 11. 2(1, 110 Engenho Novo, mantinha
r.laçòc.. dc camaradagem com Anton o Luiz
.-i Silva, residente & praça do lingenho Novo
1 . 1.30-

Hoiiii-ai, ciicontraraui-se os dois, ás ro ho-
as da noite, mais ou menos, 11a. referida
•i.iça, e, depois tle entaborarem conversa du-

ivintc alguns minutos, irrompeu, snlito, uma
cliariiioiiia entre ambos, que resultou numa
c.ilorada discussão.

Dah a cmpcnliarcm-se em luta corporal, foi
leis.-', de segundo.-

Eatavam ç les atracadoá, e J^ão, depois dc
alftuns esforços, conseguiu, dcsr.cuc lhar _c do
¦icti contenilor. ... ¦ .

Dando um salto "para trás; puxou de uma
.-ifiiidu jfaca • nue. trazia, e. .erayotíta repetidas
.-enes no corpo de.-.scti .-.dvorsari»-. ..'¦ .-• -

Este caiu logo por terra, ò saiigue a jorrar-
lie- das feridas.

Aos seus «ritos ncuditi a poi cia e popula-
res. que conseguiram effectuar, em -flagrante,
a prisão de João, qttc -tem 26 annos, é sol-
i-iro e *de cór ¦ parda. ¦

A victima tem- ?4 annos, é trabalhador,
brr.nco, e foi «.oceorrido pe'a Assislencia.

Depois dos curativos foi removido, cm es-
filo' grave, paia a Santa-Casa.

Enterrou uir.a agulha de
coser saccos nas

costas de um menor
Jos. Vicente de Mattos, subia Iiontem pela'adeira Paula Mattos, c, a certa altura, cn-

centrou o menor de io annos Luc o Paes, a
qieiu pediu pára conduzir uns embrulhos que.
evava, ¦ mediante pequena gratificação.

O pcnticno recusou-sç, c, como José Vicen-
t: iusislisse. retrucou-lhe o menor que não
era carregador.

Isso r**ilou sobremodo José Vicente que;
tonando de uma agulha dc cozer saccos, com
a nua! se achava armado, enterrou-a nas costas
do menor..

• Aos gritos de Lúcio, acudiram varias pes
sr-as que chamaram a policia do 12o districto.

Levado o criminoso nara a delegacia, foi
recolhido ao xadrez, depois dc co___petcntemcn-
te autoado.

Uma senhora quando chega aos 40 e 50 annos, geralmente
loífre profunda •Iteração da saúde. -

São os incompodos da edade critica manifestado* portaria»
formas, ora s&ohemorrhi-gias uterinas, peso e dôr noa «vários,
tontürasV enjôos, outras vestes o ventre incha, sobrevam dores
<1_ -5tí4w*ça, éorét rheumatiC-8, dores nas cadeiras, nas cosUs,
nas pertitt*, e co»eeam-se á sentir perturbação da _visttOi.CQ.li-
cas,'m46:eíl(_- f*m» 

'¦) ê
• Alguns destes symptomas são próprios á* edade critica,

outras sftò de^fiínao arthritico. ;
Eün ambos ò» casos o unico rem_dio verdadeiramente effica»

i.AISAUDBDAMULHEFI..
AiSAÜDE OA MULHER» é um remédio parauso interno e formula privilegiada dos pharmaceuticos chi mi-

cos Daudt A'LHgutiilla.
A «SAUDB DAMtíLHBR*, cujo nomfi expri-

me seu vhlor pôde tambem ser usada com grande proveito
prilas senhoritas para combater suspensões ou escassos da
regras, fllores brancas e manifestações hystericas.

0 ECLIPSE DE HOJE
•CONSELHOS A0 PUBLICO

7'; ., AUTO FURIOSO '! %£

6 automóvel b. 1.965, ero wrfc

atropebi tres transeuntes na

0 " ch^uffeütr'^i3.' pç;seguido
por ?pópftW- j;,-"•

res w •atiraçi^pQ-n.tra um
guard^rjávil -:

A polxia bão conscfwíi' t>rendar li_n-em,
A noite, o chatiffettr do .automóvel o. 1.965,
que em vertiginosa cairreira ipassou pela rua
dos .A-iiidnid-»^-. . „; -*,-!; ^. -^.. i^il^s\i.

Levava o mt* tres 
""Jinssuserfos, ..f-bís no»-

mens. c lama muHier. Quasi defronte do iro-
«nono. ias, •«l)ar.l*-a_tó1*5id -jsffl."*;" içropelou dois
indi-vidwis que sa.am èoiais àdeantC-uma pra-
ça da Força Poi ciai.

Deante dó desaetíe, "0 rtwli/fíiMr' deu mais
fot_a ao vdhicalo, o-'_ue -pt-ov_íou-a indigna-
ção de poçularea, que «airamcni sua-persegui-
çâo, aos grito-s de — inata, -ljindia! .

O eisanla-civil-ii. 243, Cytr'-Uo José dç
Freitas., que rondava.a rua lliçop«hilq -Oitoni,
aou^liti aos gr tos dos^ «po^íiláres «intimou o
cliauf^ur z-tiytaett. Este, -'-atondoaid*-, coceoso
taih-èz dé ser íriórto, sáo-irdo revólver c des-
fodiou vários «tiros «mürs-o gnardat ;-'•;¦.

Os proj»sctis, fèH__-ie«.c, não-«attSiíarJ-a-i o
alvo. : • .. ' ¦ -. 'XJ-.t-.'.:¦-'¦•

O chauffcur ganhou a nta llarcchal Fio-
riano e •i.-.á-Rpíwec-U.

Òs feridios fofum soetoTrirlòs na Assisten-
ciaii -c removidos para asr, svhr résid-ftc^as.i-

São eiles: Justinianoí' Marques,''porl.u,g_ez,
de 20 .innos, íirinbri-o c res.len-tc á' rua,dós
And-radai- ti. tas, «c*"11 o stttuto eMiucrdü (ta-
ctia-ado:^ Roque Alotisò',- .i_somnhof*r'\ «aSado,
resMentóLá rHKrtte'' _i.""--Peil™ -. 165,1 «oni di'-
versos ferimentis 

'iiclo,í'cót'*io. 
c vh soldado

lc cavallaria da Forca .-Policial, qúe foi re-
•oov:'-0'narai'o resnèétiv.o Iquaititel.. ,' 

A «policia sabe ohaniir^s. o -chauffcur J-ose
-a-snlainoi : . 

'
Contrü elle' dcpuis-raim ho 3" 

'disl-rato- as
iDStcmurlbas: Ainerijoo- de-'*-Mattos, TC-'.»;di*rite
. rra dá Prawi.ta 11. M'í,; Jíicq-ws R. -Mo^ol.-t,

re^AMit* á jpiía\'ló 'Acrí 11 ."'aij; ARicrto Caio.
r-"síi!.t-nte á'raiti Nr«ry P?i*HeTri> 11., «Sl;:Lúcio
Çorrca, residente á nia "PlieorAito jQttoni,
n, ,iQ4; c Álvaro MrKJHadp, TCsV.fl-tc-á tsax
C-ime-xino/Rsl ;''¦'_ •¦-•¦.-¦

TENTATIVA DE ASSASSINATO

iüm ciumento dá uma fa-
cada na amante

Waldemira Alvei Perere, um» pobre jwri-ici.tal residente ni-' casa n. tt da rua doa
Arcos, ha algum tempo era antasiada com úm

..individuo, de nome Badaró Brito, conhecido
nas rodas do * pessoal «"da: lyra" como v4-
lente.

Hontem, pela manha, entrou c'le em casa
de" Waldemira e pouco tempo depo s de lua''ibrgadii,' teve com ella uma forte discussão,
motivada -por ciúmes,

Em dado momento, sem que a rapariga pu-'-. desse evitar, Badaró puxou por uma faca e
cravou-a nas costas da rapariga.

Com m cf tido o dei eto, Badaró procurou
fugir, sendo entretanto preso, perseguido pelos
outros moradores da casa.

Condu_ido a delegacia do ia* districto, após
haver sido autoado em flagrante, Badaró foi
rtcolh do ao xadrez.

A* HORA DO ECLIPSE
Para observar bem o pbenpmeno con-

vem ir acertar o seu relógio pelo Chro-
nometro Nardin; certo pelo Observato-
rio Nacional, exposto- na vitrine do de-
positario, Izidoro Marx, 138 Ouvidor.

P ia n__C SiXna, ruá .tia QxtitQvdà ,64.. m
• f*»l.l**m .ericoritram.'ós,'celebras, flcfiied-
-'¦•',.'»»' S.oéíiàni.VI.TCáfi'*.- Car'os"»^elirsV..'.

fisiiuaçâoÉPiiptüial
BOATOS DE PROthíA .REMODELA?

.¦ ÇÃOaV.OGiltllNETE' 
'."'.

Lisboa, 9 — (Havas) —Nos1 centros po-
lilicos circulam iirèistcntcs jboatps-de .'nma
pfoximd rclnodelaçio' tiè gçblliete..'' Nas ro-
das niais .dliegadaa. ma* apvçrnd, ^csnípntíjni-
sc porém, esses- boatos,:„<f:cp'tcá-do-'sc ser
impossível tal a.teração,i devido ao facto.'dc
se encontrarem, prcsenlcmente, ausentes .>s
.,rs. A-tonio José de Almeida, chefe do par-
tido evo'uciomsta, que está jia .Allemartha, e
Britto Camadio, chefe da. União Republica-"mi,' 

qu-è foi ao Canadá-; rc-óreseiitar o pair
num consrr__90 interriacióiia'.. ,
RESTABELECIMEMQ. DA ORDEM

PUBLICA cWAtXGríRV,
Lislioa, 9 —-. (.Havas)',. — O governo rece-

heu telegramntas das "-ntoridades-de 
Sjlves,

no Algarvc. con_nu-icando-Mie que. a oedem
publica está restaibc'ecida -íaquclla cidade.

Eleições municipaes em
Alagoas

O dr. Clcmentino do Monte recebeu, do
secretario do governador do Estado de Ala-
gôas, o seguinte telegramma:"Maceió, 7, ^iora 22,20.—Eleição munie pai
terminou em plena paz. Candidato intendente
c.ipital Partido Democrata, apo ado bons c'c-
mentos Part do Conservador, eeito gniule
maioria sobre seu competidor,, aliás um di_'in-
cio alagoano, que acceitou candidatura «cr.
contar elementos arregimentados. Na maioria
dos municip:os tambem reinou a maior or-
dem, cabendo victoria aos candidatos Part do
Democrata.

E alguns municípios mais longínquos, como
Egreja Nova e Palmeira dos Ind os, deram-
sc alguns conflictos, devido ás divergências
e ao -vicio em que estavam fazerem eleição á
forca armada.

Resuli»'o ciH-ital: Partdo Derrocrata, 740
vilos, contra 191. (Assignado) — Helvécio
Limoeiro, secretario."

feÜl Á VIDA
S^EMViDHOS
pl&atifflla..

^ -Ernesto Souza =

R^f^a BRONCHITB
*Ê^a-aetVm Itoaisx.xAiti, A- Ihma,
^EJ??^ Coqueluche,mÊatícm Tuberculose pulmonar.

*a%W BRANDE TÔNICO
^Bj abre o «npetlte e produz
^ 1 força muscular.

GRAVATAS — Bello sortimento —
Formosinlio — Goncalvrs Dias. 64.

O ministro da Fazenda mandou que íos-
seu. .......luas un iui.... ú,e pagamemo as
pensões de montepio: de d. Rosajina Tho-
mazia da Trindade Ferreira, mãc_viuva de
Manoel Ferreira, estafeta dc 1* classe da
Repartição dos Telcgraphos; de d. Adda
Fonseca -da Cunlia» Adda Marina, Stella e
Duli-e, viuva e filhas de Antônio Florindo;
da C.irfha, cx-aux-iliar de 1* classe, encarre-.
gado da pliarmacia do Serviço de Veterina-
ria do Ministério da A*Rric_-_ra.
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Hoje teremos o eclipse totaS do «oi
A esse phenomeno devemos, setn duv4-
da, esta instabilidade climaterica> que
faz a- vida do carioca táo cheia de incer-
tezas e constipações.

Haverá couta tna» aborrecida do que
essa, de ver o espirito" immerso na" duvi-
da si deve uma pessoa sair de casa com
capa e-galochas ou etn- costume teve,
para .melhor supportai1 os rigores da ca-
niculáí ...

j De parte essas considerações, -que na-
da tem com o que inspira estas linhas,

a das' para dar alguns conselhos, úteis
e práticos aò leitor sobre o próximo ecli-
pse total do sol.

¦ Este preoçcupação com o bem estar
e commodidade do publico é natural.
Neste mundo que Deus houve por bem
criar para regalo e soffrimento dé muita
gente boa, não ha eclipses todos os dias.
Justo é,- pois, que se expliquem aos habi-
tantes deste vasto e immenso Brasil os
preparativos e precauções que devem ser
tomadas para receber o grande aconteci-
mento, que é objecto das attenções do
mundo inteiro.

O eclipse de hoje.
E' justb começar por avisar o leitor

que ha grande perigo para o órgão vi-

suai olhar para o sol por oceasião dc s«
observar o phenomeno.

Tambem lia grande riscoem sair para
a rua com o estômago vasio. E' preciso
formar o estômago com um alimento
ligeiro, como seja café simples ou cora
leite, acompanhado de pão com manteiga,
•_x.iTindo.-se, porém, que a manteiga seja
marca esmeralda, pois é pura e não con-
tem elementos nocivos ao organismo. To-
das as famílias que presam os seus esto-
.nagos e dos - filhos só devem consumir
a manteiga esmeralda, produeto cx-
cellentc, agradável ao paladar e qu* pos-
sue qualidades lubrificantes, evitando ás-
siin o reseccamento do organismo.

A manteiga . esmeralda tem a seu
favor a vantagem de, uma vez provada,
conquistar,'desde logo, a preferencia do
consumidor, não só por ser pura c sa-
horosa, mas tambem por facilitar sobre-
modo a digestão.
. E' por isso' que nestas linhas sc rc-
conimenda o consumo da manteiga esme-
ralda, de Tinoco Machado & C, aos ha-
bitantes do Rio de Janeiro e do Brasil
inteiro, pois a maneira especial do seu
acondicionamento e preparo é de molde
a conscrval-a pura em "todos os climas,
desde a mais baixa temperatura até á
mais alta.

A viuva do commandauto
Lopes da Cruz

embarca para a Europa
Com outro nome

Na lista dos passageiros de primcT.t cias-
se do paquete Amaron, que hontem partiu
para Soutnamptou. figurava o nome de E'i_a
Alves Portella, portugueza, com destino a
Cherburgo. ,v

Soube-se, na polcia marit ma, que a senho-
rit era- n la mai.. nada menos, que a viuva do
desditoso official Lopes da Cruz, assa.-in.ido
pelo intendente Mendes Tavares, Qwíiicjr
Bombeiro t JttU' d* Ettiva.

Por que a referida viuva embarcou, es»
enndcndo a sua qualidade e nacionalidade ?

a ei l • -i t. Receios de que?
I raoriC© de rOlip.18 brancas Ah: fica a noticia, sem outros commcn.

taries. ,m , tm

P1__nO**S 
Alugam-st e veiidem-ie, em

IMIUO prestações, povos e usados.
Rua da Quitanda, 64. (Caia Carlos Wehrs).

Soldado que espanca um
transeunte a sabre

Em direcção á sua' residência, á rua Mon-
te Alegre n. 50, passava hontem pela traves-
sa do Torres. Arnaldo Pimenta, quando teve
a infelicidade de encontrar-se com um sol-
dado da Brigada Policial, que com elle im-
plicóu.

. Depois de fital-o por alguns instantes, o
policial puxou do sabre que trazia e espancou
á vontade o pobre Pimenta.

Este, todo choroso, procurou o Posto Cen-
trai de Assistência, onde os médicos lhe fl-
zeram os necessários curativos.

A policia do i2* districto não soube dofacto.

para homens, senhoras e criança a' Vazemta-i e armarinho
Veadas a 1 reco ãm rigorosa serie-

ttt»<* amHm
CASA V INDUSTRIA NACIONAL
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Chamando a attenção da
policia

Os moradores da rua do Hospicio, trecho
comprehcndido entre as ruas S. Jorie e José
Maur cio, pedem-nos chamemo. _? , viãtr.s das
autoridades policiaes para as dcsor.ii-ns e grl-
tarias de mulheres immoracs, tamciras, a
.kshoraa, todas ás noites.

HOTEL NACIONAL - Rua do La-
vradio, 55. — Excellcntes accommoda-
ções para famílias e cavalheiros de tra-
tamento. Cozinha de 1* ordem. Diárias,
de 7$ e 8$ooo. Sem diária, 4$ e 5$ooo.
Telephone. 4.467. — Alves & Tüibeiro.

Companhia rfs Lacl-cinías de Jui2 da Fora
Leite homogealeado e pusteurl-¦ml» do densidade superior e oxigi.l.

por lei
l.oiie raotornliiado aconselhado por

tndns os médicos para amumonttç&o
de nrAiin as.

Manteiga «Meai» — Processo din.i-
marquez - Purê.» — Gamn«Uo-lin-
trega á domirilin.

Bua Vlsc.nde de Inhaúma 83 —
Tel-ohone 1 .«91.

Píannc ^ '" rua d» Quitanda, (4, *4
nall\l9 encontram os afamados "R.
Sor». ." «•'.-ila-'--'. «'Caap CarW W«lirt\

MIMIGRAMINÂ
O m-elhor TéM-çctiò para o estômago

Facilita a digestão e evita :
m%mmWmmr Oyspesiasp Enxaquecas, efe*

Transeunte colhido por
automóvel

Ao passar., hontem pela avenida Gomes
Freire. Joaquim pimentel Junor. foi. colhido
oo- uma auto, qüe por ali passava a toda ve-
loc idade.

P mentcl ficou com a clavicula esquerda
fracturada.

Soccorrido pela Assistência, após os cura-
tivos, foi o infeliz removido, cm estado gra-
vc, para a Santa Casa.

O chauffenr, aproveitando a ausenc a da
policia do sr. Belisario, que anda agora a
fiscalizar tc'«D_ones, conseguiu evadir sc.

Em todo caso, o facto foi commutiicado
\ policia do ia" districto»

PÍ3nf.*i 1'endeit-se tm prestações, no-
1 IOIIW9 vos e usados, garantidos, na
Rua da Quitanda, 64» (Casa Carlos Wehrs).

ças algum ruído, não entres sem que cu
te chame.

Scalabrino sahiti.
Altieri se havia sentado em um fautciiil.

crii^nnHo ris braços.
» No chão jaziam Coslruccio c Giobcrto
desmaiado!, ou mortos».

Pr»1-.!!'^ voltoii-i" n-"". ' '

convulso um momento antes tomara-sc
de uma e-specic de calma feroz,
Ií Perguntou:
ií — Vinheis para matar-me ?

Sim disse claramente Altieri.
O capitw-ecneral era ilntvlò dessa

bravura physica. que sc adquire com o
longo habito das armas c dos combates;
(5 Èlle havia tido medo tini instante.
i Agora certo que já não poderia sc
-iirprplirnílirio, de oue nno t"ri-i de 8» In-
ver sinão com dois adversários, todo o
esforço ilo se.u n. pi¦*•'•'
ção tle sua defesa c eni dispor o combate
oue elle previa.

¦ — Ha bastante temno nue nó? vo'<
cavamos, disse elle com um rictus dc ódio
c de desafio.

Eu nunca vos busquei, Altieri- disse
Rol.indo; si eu vos tivesse procurado eu
vos teria achado, ha muito tempo. 00111.-
aohei Beinbo. vosso amigo, e lmpcria,
vosso instrumento de crime.

Altieri estremeceu.
Mi" '-•.''" nil" oslnrs nlii. nno nv

parece inútil dizer-vos algmi, pensamen-
tOS 111"11S

E' Í530I Expliqucnw-nos pois. antes
dc nos estrangularmos. Portiuc vós mói-
•rçis de desejo de assassinar-tii1' emriiinntc
cu confesso, que sem grande emoção,
abrir-vos-ia o ventre com a minha adaga.

.— Não ha explicações entre nós, Alti-
cri; estaes enganado. Quero simplesmen-
te dizer-vos o. que penso.

Seja! falaej..
Estes dois homens, cujas almas, 110 di-

zer de Arctino rugiam dc ódio, falavainse
com calma.

Altieri, sentado no fauteuil, com o pu-
filiai na mão, olhar á espreita, ora fixo em
Rolando, ora na porta...

Rolando de pé, desarmado,
tembrie-vos Altieri, da tarde do

meu noivado?
Altieri sacudiu violentamente a cabeça:

Não, não me lembro.
Lembro-me eu.

Approximando-vos de mim. cslendcste
• nossa mão leal, dizendo : ''Sede feliy
Rolando Candiano,-." Fizestes isto, dis-

sestes isto. Meia hora depois mandareis
prender-me.

Rolando calou-se um instante; o rubor
invadia-ilic a fronte, onde as veias purê-

iam querer saltar.
Eis, disse elle, como vos desfizestes

do homem que odiaveis... Pois bem, Alti-
''i. esta (j.in.ie "•"* nrntin.-i--;-«-* -.-

dendo-nie a mão, retive-a em meu espirito
•«f niViv » l1-. ¦'•'-.-. r

muilo teni[.o a que raça vós pertencieis.....
Não vos poderia ronsid.''*-- ¦ -*n

de espada; com effeito tendo dc vos des-
fazer de um rival nunca ousaricis empre-
gar o ferro... Altieri fez um movimento
que llie traduzia a rir ¦.

Ouvi-me friamente, pois eu vos
falo friamente... Nãn rreis portanto um
soldado, apezar do traje... Pensei tim
instante que tivesseis ,1 alma de um bravo,
"«ias percebi tilr't eno-ano, nois 11111 lifvo
tàiVinc-ia apunhalado e vós não tivestes
:.orasem í-..

Então enterroguei-mc si' nãò serieis
vós simplesmente um esbirro... mas per-
cebi que ereis mais baixo do que um es-
birro, porque ttm esbirro- ter-me-ia preso,
011 tentado prender, mas não me teria es-
tendido a mão.

Misp*""--I! ri.fi.t Altieri, será este
o teu derradeiro insulto.

Ao mesmo t**r«'"v" " °- n"i« ^"""«let
para arreiuetler contra Candiano desar-
mado... mas não pôde fazer nem tua
movimento, nem um gesto... Rolando5
ma*s ligeiro dn oue o pen«pm(,n,n ¦•-'¦n-
d-ra-lhe-rs dois braços nos braços do fau-
tcttil, mantendo-o espumante e livido.

Prònressiv?*»1 **'" porem o foi deixando
até soltal-o de todo.

Eu vos recomnu-ndei que me otivis-
ses friamente...

Demais eu não demorarei muito.... Por- .
Mulo, não ereis nem um homem de es- 

"
-•ada, nem um bravo, nem ttm esbirro. 1?
isto que acabaes de fazer, este ataque a
quatro, prova-mp ai'ida n„" me não nn-
ganára collocando-vos, cmfim, na cr.le-
"uiíh dos covardes.

Altieri subjugado uma primeira vez.
Temeu sob o ultraje, mas não tentou novo
itaque.

Apenas com voz. qttc o furor fazia tre*
mula, disse:

Sois vós o covarde, pois que sois vói
o mais forte!

Ro'-*»''n Apu rle;..ombros:
Nós estamos sós nesta sala, vós ten<

des um punhal na mão e eu nada tenho. .• :

o meu ficou cravado 110 coração do vosso ,
amigo Castruccio. ¦ :.-i-i

r' nssim faliando. Rolando cruzou os1
braços.

Altieri, dc pé, fremente, livido, ergueu
o braço.

Um scgimdo j vida dc Rolando -não foi
mnis que nm produeto da audácia.

VH» nãn ostr"nií*t"!*ii =in..ir-r', mantendo.'
sobre Ahierc nm profundo olhar de des-
prezo.. Altiere. deixou cahir violentamente
seu punhal.

Eu bem sabia que não terieis cora-
gnn  diss_ glacialmente Rolando. Vós'
IciiiU-s medo...

Mente-, gaguejou o capitão-gcncral.
Vós ten^ps -medo... vó* n"iis:istes

que si me ferisseis mou companheiro tc cs-
trangularia... . .....r •«

~ n-monio! rusiu Altieri.
E" tudo quanto eu vos queria dizer

A '¦*' ' .. <4fis,.
a covardia mesma. Eu vou tratar-vos
cem.; aos covardes a que se não pode fe-
rir-, sr não pôde tocar... Eu vos tenho em
meu poder:- ¦ '

Ide» Altieri, cu vos faço presente da
vida...

Isto vos custará caro, balbuciou Al*
ticri.

— Não. desde que vós sois covarde.;:,
nada podeis contra mim; livre amanhã,
deniro de um mez de um anno, jamais
Oi*-*! r"is medir-v"» j-n-r>m.'jro
eois covarde... ide Altieri, não me.inqwf 

"'$íinoso 
se _ haviam

tarei ccmvosco para o futuro como me,.; ais a ambição

• Altiere soltou tima espécie de gemido
rouco. Dc.um salto, transpuz cs uu,.. cúr-

-pos etmi momento depois estava no jar
dim.

Rolando acomparthou-o até á porta.
E 

'qiiandò 
o capitão-general a através-

sava:
Não a feches, disse Rolando, não a

'"dics Scalabrino... deixa Iodas a.s *«or-
tas abertas... Toda a precaução contra o
covarde seria infamante... Deixa-o...
elle está apraciado |- ' mim...

Altiere fugiu, bebedo de vergonha, lou-
co de raiva e tão abatido, tão fora de si
que com um grito de terror cllc se inter-
rogou-

Oh!Tcr-m'c-ci na verdade transfor-
mado num covarde?

XXVII
' EVASÃO DE DAND.OÍ-P

Desde o dia cm nue Ped-*n A*-»«inn le-
vara ao palácio Altieri o retrato de Ro-
laudo, o pae de Leonora levara uma v ..a
triste, tanto mais' agitada pelo terror,
quanto mais retirada.

. Sentia b"tn qu^ todrs os laços se ha*
viam quebrado entre sua filha e-elle, que
a affeição filial dc Lconora fora para
sempre destruída.

Nclle mesmo as forças vitaes que .1 ti-
que o tinham feito cri-

destendído... Não
p^V.-S. íi ,.,,',ani sustentado

t!»'.'.-i«-r-*i tm oaesp^n; vr" ¦••" -vistis,.dès-.
dc que so'is covarde... ide, ide...

E Rolando tinha escancarado a porta...
EMc viu Scalabrino que esperava edis-

se-lhe.:
D"iv-i nassar esta escoria humana;

nada, Scalabrino... nem mesmo um sò-.'
pro... deixa passar este covarde... eu
íiz-lbe presente da vida...

Altieri não respirava; um suor abun-
(]i.„i« rcpava-llié :. front»* ns ncrvQS sej
torciam em espasmos de raiva.

conhecia a verponha .absoluta.'.' "
Avançou para a porta, titubeanle, os

olhos injectados de sangue dando vnba
aos cadáveres, depois recuou horrorisado.

Vês Scalabrino, disse Rolando, elle
não ousa transpor os corpos desses dois

Veneza causava-lhe horror; elle sonha-
va acabar os seus dias cm uni canto igno-
.r*>rio, esquecer ah* o notrçn^n, sua ?;"— o
próprio nome de Daiúh/to, que o acorreu-

A approximação dos acontecimentos, qtu
elle temia, a conspiração de que fizers

;!?-. 1 , p.»s'es a expio..ir: A tien, setn du-¦**:da, cm breve tornado doge, sua f lha
installada no palácio ducal; estas çousas o
aterrorisavam.

Que seria dcllc, cm tudo isso? O vasio
de sua vida apparecia-lhe como um abys-

-mo a que nada pôde encher.
A's vezes elle oensavi em mm r-mn-

ciliação. que o tempo poderia preparar en-
tre Lconora c Altieri. Esta idéa
qtte elle mesmo suscitava fnmfi-av-i o

homens, que eram bestas ferozes, mas au*. ' pouco a pouco; ella servia ue excusa para
não eram covardes... — Vês, elle é tão
covarde, que não pôde suportar o especta-
co'0 da morte...

Mas que espera elle, afinal, para ir....
4e_ulc que cu o presenteei com a vida ?,..

sua fuga. Dandolo resolvera abat.donar
Ven<"7a para sempre.

Tudo quanto o ouvinms dizer a»-erca
dos seus projectos a Lconora. cra a e*
pressão Ua verdade, j

Fugiu da casa dos patrões
A. policia do 12° districto recebeu commu-

inicação dç que uma menor, de côr preta, de
nome Mara, dc 12 annos de edade, havia fu-
•ido dc casa dc seus patrões, á rua do Lavra-

dio n. 108, -
Foram dadas promptas. providencias para

a captura da fugitiva, caso esteja ella epi ai-
Tiima. casa estranha ás des seus parentes.

ÂO COMMÈRC-Ó"£ companhias—Ide almoçar no "Restaurant Universal"
á Avenida Rio Branco 19, em frente ao
Lloyd Brasileiro. Serviço de I* ordem,
preços módicos, o unico mais perto.

flH A'PwTKl Va"* «enhoros e s<>*4>«nAa J-VrC. nli»r..as o» mais chies
r» mnis .baratos Nfto os da Casa do Paz,
roa *t dc Sc eiiil» o 193.

Uin padre morre repeiiü-
namenie num

quarto do predio n. 115
da rua de S. Pedro

Õ padre Domingues José dç Araujo
oecupava um commodo nos fundos do
prédio n. 145 da rua S. Pedro, fundos
da egreja do Bom Jesus.

Hontem, á tarde, a policia do 30 di-
stricto foi.avisada de que o reverendo
havia sido encontrado morto uo seu
quarto.

Compareceu ao local o delegado Be-
nedicto da Costa Ribeiro que fez re-
colher o cadáver ao Necrotério, onde
foi, á tarde, autopsiadei, attestando o
medico como causa-mortis syncope
cardíaca.

O padre Araujo tinha 46 annos de
edade.

A policia arrecadou no seu com-
modo 125 apólices _a Prefeitura, do
empréstimo de 30 mil contos, 2:800$
em dinheiro, papel, dinheiro em prata
e alguns livros. .*. nada catholicos.

Üm empregado infiel foi
hontem denunciado

Foi_ offerecida hontem denuncia contra
Francisco Dias dc Abreu, aceusado de sc ha-
ver apoderado da quantia dc oito contos dt
réis. de vendas fe tas no escriptorio do lei-'ociro Miguel Earbosa, dc quem cra empre-

ECLIPSE das forca-» vitaes <l.i h.imein cira-se cim astíiír-TA* rOTE íCIjU.8 a.) Dr. Wolinen, ouram Impo.
tonei;., neurastheniii, fraqueza, regularizam ns fiuie.-
çoes diR«itivits...'tc. Rn. -Io H isui-.!•) 1-. Vi.l-.i :i$.

T2SKSI AA U AH
EXERCITO

Foi permittido ao major Marcos Anionio TellesFerreira gosar nesta capital a licença de-oo dias.em cujo goso te ael.a.O inspector da g* rxsgíío designará um 2o te-ncnte paia fazer parte de uma CDmmissão exa-ramadora dc artigos pertencentes ao deposito domaterial t sanitário.Foi mandado servir addido ao departamen-to «h giicrra o major Olivio Gama, chefe da com-m.Sfão deraarcadora dos limites do Estado dc Mat-to Grosso com o do Amazonas.Requerimentos hontem despachados pelo ra!-nistro ua Guerra:
João ile Sá Cavalcanti de Alliuquerque, majorCarlos J.-tuscn.Junior c 2° tenente veterinário An-tonio (."ornes Da.nasccno — Indeferidos.
í" tenente Itaymundo Irineu dc Araujo — Nãoia lei que autorise.
Paulino Francinsco Paes Darrcto — Indeferido,... vista das informações.
Alfictlt. Ileno Soares — Depois da impressão daobra, esle niini-tcrio resolverá sol.rc sua adopção.A Dircctoria Federal dc Portos Rios e Ca-nacs, euv.au sx repartição do estado maior do exer-_.to cinco exemplares da "Theoria Elementar ePrai-.ca de Analyse Harmônica dos Mares".Por ter sido dispensado do cargo dc chefe'doserviço do estado maior do quartel general da7* região «le inspecção permanente, o tenente coro-ncl Pedro hcrrc.ra Netto, foi o mesmo ofíicial emdata de homem, cxcluido do quadro do pessoal doserviço ilo estado maior.Apre«-ntaram;_c honiem ao departamento da

çi.crra os i" tenente medico dr. Augusto HaddockLobo, por tir vindo a esta capital, com permissão;_'"> tenentes Newton de Andrade Cavalcanti, do
Sç* batalhão de caçadores» i»r ter sido posto ádisposição do sr. general inspector da o» regão;veterinários Edgar Brugger e Gonçalo Travassosda vicg.1 Cabral, por terem cido classificados re-
pcctiyamentc. na -,* c 8» região militar c phar-marc-ut.t-o coi.iratado João de Siqueira Dias So-!irin!*o, por ter sido mandado setvir no LaboratrioChii.ucu Flurmacetitico Militar.Em insi.ccção de saudc a que sc submeltcramforam julga.los necessitar: dc go dias, o i" tenen-tc T h em í st neles Nma Rodripucs; em 8, o 2Q tc-„.-. .» ...... l_,Hr;"t.e« T-.n c de n.iinze .lias. o

»m»mmmtat3r»ua»ea»mimmm&aiam*aatummmmm^m

2" tenente Argemiro Dornclles, ambos em 7, ludido mez correhtc.. ^
Os dois -iilti_io3 servem no Estado do Rio Gran-
. í, ?nJ c ° Pimciro no do Maranhão.

, Foi declarada a transferencia do capitão Ray-mundo Rnf.no da Silva, do 1» regimento dc iníau-tarra. para o 11» da mesma arma, motivada porconveniência de serviço.
Foram mandados addir ao departamento «ia

queria o tenente-coronel Antônio Felix dc Souza
Amorim c, por 30 dias, o capitão Francisco Ayrci
dc Miranda.

.,.*, Foram transferidos: da 4* região para o 1" re-
Simento de infantaria o aspirante a official Ar-thur Teixeira dc Souto; do x' regimento dc ca-vallaria para a Escola dc Arthilharia e Engenharia o soldado Hua3ca Mattogrosscnsc da Rochae da l-abrica de Pólvora dj Estrclla (destacáincii-'o) "51° batalhão dc caçadores, a tirm da sau.ie,o soldado Francisca Rodrigues dc Sou......Foi mandado addir a um dos corpos da bri-
gada estratégica, pelo quertcl general tia o" re-
g.ao o 2° sargento Gorgonio Paes Ilarreto, quese apresentou com procedência da n« região c cora

,t'.1,1,0 ?° 4*° t'c .caçadores a que pertence.lendo apparecido junto ao morro da viuvaalguns fragmentos da lancha "Gustavo Sampaio",o commandante da fortaleza da Lage ofíiciou .-10
quartel general da 9» região pedindo providenciasno sentido dc ir aquelle local um cscaphanda afimdepurar o motor da mesma lancha.-_So dia 14 do corrente, ao meio dia, rcunc-sena stcçao dc justiça da 9» região o conselho de
guerra a que responde os réos 1" tenente RogérioCavalcanti Oliveira Pereira da Silva e s° tenenteHcrni.:ncg.I.Io Pessoa de Mello, do qual fi.-.mparte os seguintes officiacs: major José Fcrnan-iles Leite de Castro, capitães Adelino Soares deUlivcira, José Henrique Pereira dc -Mello, 1™ le-nentes Joaquim Luir Basteis, Odilon Antenor d:Araujo c Josc Fortuna.

Serviço para hoje:
Superior de dia; capitão Tose Toaquim Nunes»A brigada estratégica dá o official para serviço

.dl 
rcgIa0* a a Kuarnição c o serviço de extra-

Auxiliar do official de dia, nmau-.i.nsc LainarUne.

de
A brijaila raixla dá os officiacs para o serviço• rniirl». .. _.. :tr  .1 .* .,— utiibiuto •>..-1» u n_ * ».: ronda c auxiliar do superior de d.a.u a» de anilharia dá a guarda do Forte «le (
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fr AVISO AOS PREI80I0A00S PELAvfBCi
«£i4í},ENCJA F,0RN17*' KDOR-\ FOnMir.IP . - ,ctio-MAIvRn. attende o ili c.ecii.-.o i_neüii; '-vs, -.
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^ cidade dc Campina Gran-
dc íoiinva-

dida pelo terrível mal
lcvant-ino

A. íuião vae instruir ú rc-
qiii.ifão <lo governo

cstiitjoal
Títf.losi- propagado' a epidemia de peste

bubônica qiic ba pouco se. manifestara na
cidade «lc Cu'tnpina Grande, no hstado da.
raraltyba o respectivo governo, «na tmpossi-
liilidade de debelar o mal, cm telcgramma dl-
rij_i,]o ao Ruvrrno federal, pediu a sua in-
tervenção «ni soccorro daquella população. .

Inctintiiiiiiti,' « dr. Rivadavia Corrêa; mt-
nisiro do Interior, leve uiiiii longa conferen-
cia com o Ur. Curtos Scidl, director geral
da Saude Publica, ficando assentado a crea-
ção d«: unia (tiitiiiíli.são sunilaria- para scgu>r
para Campina Uraiide..

Hontein rniMina ficou organizada a cotn-
missão, a qual partirá para o foco da epide-
mia iio dia 18 «lo corrente, a bordo do pa-
qttrle Ataípjts; do l.loyd Brasileiro;

Chefiar? a coniinissão sanitária que vae in-
lervir po listado da'Parahyba, a exemplo do
que se fez 110 hspirito Santo, (juando na ei-
dade «lc Uopoldinu 6e manifestava a mesma
mul-stiia, o dr. Garfiilil dc Almeida,- seere-
tario interino d» Saude Publica.

Acompanharão o dr. 'àarfield os drs. Al-
varo I.amiOi, como encarregado do serviço
ile drsinfecção e isolamento, e José dc Mo-
raes Mello, como barleriol-lifta c auxiliar
do serviço clinico.

Seguem tambem na commissão, o 5° annts-
ta de medicina 'Clovis Aguiar, interno do
Mpspital S. Sebastião, dois enfermeiros, qua-
tro Kerventes . «lois desinfretadores.

A comniissão .levará o iralrriiil nrcçssa-
rio para o desempenho de sua incumbência.

Solire a epidemia*1 de pcsle btihonica qtte
rstá «[r.-iss.-itido <ni Campina Grande, lio lis-
tado d.-i Paiiihjha, coníerenciaram hontem
com n dr. Carlos Scidl, director geral dn
Saude Publica, o dr. lipitacio Pessoa, minis
Iro aposentado do Supremo Tribunal, e (
di-put.iilo SiitR-íio l.cnl.

Ií§e£Nfeà__s

f Ea Dôr Acabou
C A creança deu uma queda - bateu çom a
)_, cabeça — a mãe applicou o ABivia-ctor oe
fé Barry—a creança sorri por entre lagrimas.
II NSo leva muito tempo aot effeitos da queda dei•

«ppárecerem. O calmante Hquido
penetra noã tecidos, e taitantaBeaaaente
faz desapparecer a congestão e ajuda
a Natureza a effectuar a sua cura.

O Allivla-dôr de Barry faz deaappa*
recer immediatamente todas aa dores,
mesmo as de dentes, nevrafcia, rheu-
matismo. eólica, etc. Faz deaaçiweeer
as dores resultantes de mordeduras,
queimaduras, contusões, e outras. To-
mado internamente allivia as dores <te
garganta, febre palestre, intestinos e
estômago.
?'Comprem este incomparavel remedio
hoje mesmo. Nio sofliram •'-"¦n*"*
preciso. Ã venda em toda a parte. Preço

moderado. Conserva-se indefinidamente em qualquer,
clima. ^ _

Uaico I«porfaJorraT\rf»r«aio"LaB«írí
tO.«..TTm»Ml.OU«I.SO RIO DE JAUEmO

. a. ____________________________________ ¦•"» U
wXmU B reitle*

Loteria da Bahia
Rasumo.do.,1 emlos recebidos por

tei-gramn-m-d116\ jjMe, plSno U, extrai-
da hontíQ 9 di o#*ro de ,-«$«.
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Durante a iii-.scncia do dr. fàra.fi.ld de Al-
rtirida, íicaiá como secretario da Saude Pu-
blica o sr. MnOiciis avier Prugana, clit-fc
de secção interino,

Policia Marítima
O sttbinspeçtor Horditii, du Policia lUari-

Sina, impediu o desembarque dos ladrões
Angi-lo Mario Garcia, José Pinlo, -Ptancisco
Salvador Oliveira, Jorge Chagliii, Arthur Ilau-
siti, que passaram hontem a bordo'do Amacon,
expulsos - de'Ducnos Aires.

SAUDE PUBLICA

Um caso suspeito de peste
bubônica

Foi removido bontrni, do Hospital da Or-
dem do Carmo para o dc São St,h'i*_tÍ;.o- um
doente suspeito'dc p«.-_!_ bubônica.

Até íi ultima hora não havia sido ainda
confirmado o caso.

Caso i.-lo se di-, a Saude Publica já está
aparelhada paru tomar as necessárias pro-
yidcncins paru evitar a propagação da lerri-
vr\ molcstin.

As condições da paz entre
a Itália e a Turquia

Flucn».' Aires. «1 -— (Americana) — Já são
conhecidas tt_ bases para .1 assigiir.tttrã do
tratado ile paz entre a Itália c a Turquia.

A Turquia acceita os fnclns çonstiniadps,
obri.a-fle a retirar todas as trr-pas que U-m
actiialrnentc na l.yliiai reconhece a autoria do
Knlifii; liçnliititi.Viiiitlemiil.aç-O de guerra 

' 1 li-_•
s«-rá pai!": 

'dará amplas Raraíuias aos balii-
tatues das ilbas do mar 1'k_ii c . reatará re-
lações (liploiiniticas com a Ilttli.i,

Ura operário íulminado por
um fio electrico

O _]eelficis'a ]a:\ da Rocha Silva, «le .7
mnns, sollciro, trabalhava liniitctn na collocu-
«;ã«- dc fies electricos 110 prc.lio s. 148, da rua
Rnrão*'dc H. !'ç'.i.*, quando succi-ilcu ro-i;ptr
uni fo quer, titulou inslantancamcnlu.

A polciiido S" districto coinpareecit no
toe. e fez rccollieü o çadiiver ao Necrotério
«la Policia.

¦a—»»-g_paw 1 .,...

Récébíinns a
revista tcchnfca
rc cujo suiiiii
atte iuiporiaiií

"A líiigenharia"
i" ritmiero dc?ta pritiiorósa
puíiicad.t no Rio dc J.inti-

iro rc.*-alfii a sua iiitércS-
;i. F.ü-o: HomciiaKctii ao dr.

Teixeira Soares: o Chili iio Ktigenharia; Pa
cbadn iio Hotel (Itiiitlc; Vias de comittttnica-
cão tia A-ri-.Hxon a, pelo dr. Alberto Moreira:
Ulili.açüo do ,-ticaíj'ptus *iarh dormente.* «lc
cstr.-.dr,s dc ferro1 |n'!i dr. Paschoal de Mo-
a.*.*; r?arh;iií.. do .hratho Phcníx, a ser con-
striii-Jo: A liytiie-i- -as habitações barras:
A c'c-tricidai!e ras estradas de íerm; O pa-
It-e.io i!a poi ria central; Kachada, planta, fi-
lão il,t honra c escadaria, pc!" dr- Heitor «le
Meí'o; línttíoráção a tachcanictro, .*íÍu.-si:i:o
tt;h.i''ii da di-. «\. I. Souza Carneiro; Sa-
nit.mento dc campos, pc'o Jr. Jtilio l'i;ydjí;
tp.pccliir a contra as secc-s: Meiallur^ia;
Convém an-riidar-sc a Central?; Telégrapliòs
sii« fios: Porto «In Pará; Pachada do Jornal
cio f •,:.-.-r.-.-r.,-.-,,- O motor hyilt-aiiüco ''Gigiiiilc
dos Pins"; jangada salva-vidas ele, etc.

A ['.Híicr.l.aritt è imprensa om papel enche,
tW *;n uravuras nii das. A

radnce.lo dc tãt
I'0_1'ÍCÍ0 II. l"i).

mil magazine c a tta do

..-—mm-a an**»

t« A FITA"
S.-rá distribuído hojo o j~ niititcro do iu-

tctesRanit! scm.iuario humorístico A í:tta, *[w.\
a.v'*;'i ti* '.uu !t:.*_to hcm redigido c vari.uli.'.-..-
nin, cònítíin tuuiuuçraü è esplendidas carica-
Unos sobre a Academia dc j.cuas, o eclipse,
etc.

Dentre o*; clichês photographico*. dos fa-
mana, destacanies: .ts festas tia co-

za, a ÍTiai^nfacão do quartelo almoço offereeido ;'r inípren-
sa cirinca, na Penha, etc.

V-hí enurur nm t.rande succe-?o o 20 nn-
l'.I /¦¦»'„. que cerá d ora avante o sc-

jtâf-i <l-i
^E^Cinn portvigt

dn cavallaria

s/V» _.K.t/a_
tttlicet:

Geraes (s'\"). . . l.loo.Çooo jipoiíion
Kinp! ipo,). ..-'¦.". .* i :o4a$noo' —
lClltp- 1897 I ;ooo$ooj çi)S$;;oo
lítnp. HJ09 >.--.?ooo «j-o.ooo
Hstado de Minas . 985.000 —
list. do Rio UV). .- 9S*p5üo 9S$ooo
Oito (6"!°). . . ; —' 5l':*$'-oo
Dito fiçcfil, .... 20-$_oo aoií.íoo
DitO fnolll.) 202Í000
Pito (1909). . ... 200.000 196S000
lJtio ( £ 20) . . . 29i.*.ooo 2(il-'Soeii
Pr.o. de N' ctlicroy. ao..oo* 2o;r$ooo

Tecidos:
Alliaitça 3oo$i-.oo 29..í?oo
Saiüu Helena. ... 2S5$ouo
Poti.fogo. . ; .;.". '—' 260.000
Progresso Industrial ..aOScoe -rofuoo
Pcíriipotilaiia .... ..ioSooo ,.oo$ooo
NltiiHifact. PJtiniittense 2J5Ç0110
Shtita Pliiloniçnã ... 230Í00Í
Tijuca 240$ooo —
3i'popeinha •, . . . .-oojoob
Carioca. ....... . 3io$ooo —
Corcovado 3oo$ooo
Màgücnsé ' J2o$ooo —
Urasil,Industrial. . ..4o$ooo —
Confiança  230.000 jioSooo

Diversos:
Docas de Saníos . 64n$ooo —-
Pilo (ttosn.) 70o$ooo —'1'Crras- c Colonização in$5r.o i;a<;--.or,
Loterias Nacionaes. sníooo 58*5500
Mcllis. no Maranhão É4$ooo —-
Morro da Mina. . ,.oo$ono.
Atito-Avcnida. . . ii..$ooo ion$ooo
Pecas da Bahia. . ii4$ooi> 112J000
1'ransp. r (-iirruagens ¦ 9i$aoo —
Awrrica Pabr 1 . . íoi$ooo

O, dc Seguros
Argos Fluminense . s;o*ooo 88..tooo
Confiança i-oÇnoo —-
l\llu<ose 198^000 —•
Integridade ,-o$ooo
Urasil. . . . .""'' 27o$ooo 268$ooo
Minerva. * . . . 3o$ooo —
Garaiilta '. 2ço$ooo —
Viiregi.as . .... 150^000 —

Debentures:
Âinerica Fabril. . —. 203$ooo
Docas-ile Sumos . 2ii$(ioo 2o«i$„oo
P. Szi inundo . -. . 205.fooo —
Mercado Municipal. sc«i$ooo
.'iiit I.ux 2«i'2$õon 200Í000
lV.isil Industrial . *98$ocó 19-íoco
Cl Prahma 20«;$ot«o
S, Pedro «le Alcântara 2n6$ooo —
Tiiijano dc Medeiros 2061J000 iqoSooo
Hoíafogo. .,.*.. 200S0UO 2',>!-.*?oh*i
Moiuifnct. FJiinijicnse, 2fj$ono . 2c-j.coo

- ,le ptincus:
Cãmmercío 20;$oon
Mrrcrintil ;So.noo :Co..uoo
flrasil  2-o$ooo - —
C.iinmcrcial.1 .... -',,7$-">o SisÇ""0
Nacional ¦ —- a 1 ciÇocio
Ltiv, c do Cilnimercio 190*000 1S0.000

listradas dc /Vitj :
M. dc S. Jcronynio st.noo —
Norte iio lirásil. 

". 
(iiíiioo —-

(íoyaz joSono 7SÍ000
Kiile Sul-Mineira . ?oo$òoo «i.S.-joo
Victoria c Minas. lao.ooo iio$ooa

BOI.SA DISVMERCÀDORIAS
Vendas registradas:
Algodão etn faina : '«.io fardos. i" Forte, «le

Assfi, a «;$.'lon: 3.0 ilitoa de Mossoró, para
fevereiro e março, ._ ()$Soo; 300 dito*;, idem.
para fevereiro, a _i$Eoo; 1.000 ditos, idem,
para fevereiro e março, a 91.600, por 10
k Ins.

Aisucar: 200 saccos, branco, crystal. bom,
a ?.iCo por ki ogratuma.

Alpodão cm rama: foi vendido; no dia 7,
«-tu lotes de 500 fardos, 1* sorte, de Peruam-
Iníco', para fevereiro, o$7oo, po^ :o liilos.

MERCADO DE CAFÉ*
As vendas de terça-feira, para a exporia-

çãu, fur.iin aval adas em 10.uno saccas.
O marcado abriu tnuitp firme c, nos nego-

cios cffcctgailns, regulou a base dc t_$,' per
arrnbn, ne!ò; typo 7.

Par.', a exportação a procura foi penuctia,
e nus vendas conheci Ias, á tar.le, regulou a
hasc de i.i?. nor arroba, p.:lo typo r, fccbitn-
do o incrcado firme.

Knt'rãr.iiii 1.112 saccas por cabotr.gctTi.
Pelas estradas dc ferro entraram, até ás 2

horas, i.-.rít saccas.
O mercado de Xc.va V.orlf fecliou eom alta

de Cai pontos e o tlispiinivcl Inalterado'.; o
do Havrc. com baixa dc 1I4 ir.: o dc liam-
livrgo. eom baixa ile i\.\ pfciinig, e o dc I.on-
d:es; inalterado.

Monfcni a Bolsa dc Nova VqrU abriu eom
a'la ale 4 a 7 pontos: a tio Havrc, com alta
de 1I4 a t|a fr.; a dc Hamburgo, com alia
«li 1'.: pfciinig. c a do Londres, com alia de
6 .1 11 «I.

Paula, i;.-.
Tvno fi i.iÇtoo

\.\:..
ft^8S!xWSl^^^B^^ra*g^^*gjj

«•«IU, 1(J üc oi

Os

iiliro dc 191:

CAMBIO
bancos nao aücr.iratu as taxas

dc ií» t.ü a »6$\$2ü.\-sobre I.ondrt
O mercado ccnLíntiòti firme; sa-e:

bancas a lòjlióil.. contra o outro
16 15 (11 d.

Jiicnto foi rcgu'ar.

cl

r.i'-'.~*
.1>op.

15 ijliC

u
citou lirnto.
I.ondn s, por 1$ . . . 16
l.l.-ni.lirgo
Paris, . . .
Itália. . . .
Portugal . .
I ishon c Por
Nova Vor'..
1urf]ni» . .
Montevidéo .
¦hil-K-S Aires
Uailril. . . ,

Vali! i)ç duro, :Sf'l"S per n
P-ilrc :..xa i!o café, ;:or fran

A HOLSA
O movimento h; *. «cgninit

VK.NDAS
A folices:

Gerais (5"i"), II.| a. . . ,
Empréstimo de "; 19, 5 ,1, .

Dito (190.1). 7 
Ei-íado de M ras, ,a ,, , .

S a
$729 a

$5 Si !l
ÍS9-I a
Í308 a
?jOs a

incrcado í

16 Si

a

il teir.

í~9"
S.-01-
•"•ic-
S_o8

,',Sioo
3il*i

l'Í.t.1

Emh, ial 11
Dito de Nictheroy, 20 ;
listado do Kio (4 p1", 5
Dito, 114 

Ila-.cos:
Cuinnícrcial, 24 a. . ,
Dito, 10 

Companhias;
Gayaz. 500 
Dito, 100 
Conf.-ança Industrial, 77
}*roi_r*;_¦_*:> Industrial, 20
Doí.is da Bahia, 400 a.
Loterias Nacionais, ac,!

Dcbril-ircs:
ÍAinerica '.-'abril. 30 a. .
IV tafoso. 100 p. . ,

.Centros r.stcris. .14 ».

955C00¦)-i?50o

*.5$o*o
2j6$JG0

•rSSboa
78f50«j

2-..ÍU0
32JÍ000
JI a/tio I
S.íic-i

•o.

erisi

" 12.C00
1 q . . . . . iaS,i«io

CARNES VERDES
No matadouro dc Santa Cruz foram ab.iti-

«ios liontcin:
343 rézcs, 27 vitcllas, 52 carneros e 50

Tecidos 16 tardos, tecidos de aliadas 800
fardos, tapioca 36 saccos.

Vnbo noi. de barris.
Xarí|tte 57 fardos.

Assticar ' 
__.. .-.- Saccos

Aracaju  1.034

MARÍTIMAS
V..nOR!*S PS.PERADOS

Santos, Hallc.
IL-tnibiirgo e escs., Holienslaufcn,
Cario c escs., Orçam*.
Rio. da .Prata, üeelandin.
P.i-emrn c escs., Wiinbtirg.
Santos, 13 jirfit.
Rio da Praia, l'mbria.
Portos do sul. ltuipava. ,
Rio da Prata, Cap Arcona.
Rio da Prata, Iiliiclier.
Hamburgo e escs., Cap Ortegal,
Rio da Prata, Umbria.
Portos do sul, Olinda.
Hamburgo c escs., Wclltiunde.
Portos do norle, Salellite-
Southampton c escs., Asturias
Amstcr.laiii r escs., llollandia.
Portos do sul, Ami*.
Santos. Petropolis.
Rio da Praia, //. Glen.
fienova e escs., Duca D. 'Abrtisti.

Santos, Artlnioir.it.
Kio di Prata, Pampa.
Santos, AdiT.iitnt.
Santos, Petropolis.
Portos do norle, Pahict.
Portos do sul, Orioii. .
Rio da Prata, ritmei.
Rio da Pr-ta, Aragttaya.
Rio da Prata. Vraiiecsca.
üordéos c esrs., Biirdcgiilt.
StocUinlm e escs., Kot-.p. Viclotie.
Gênova e escs., Indiana.
Rio da Prata, Al. 1-. AiigAtt,
Hamlmrpo e escs., Sanlos.
Rio da Prata, Argentina.
Ko.ritcòs-c escs-, l.igor.
Cettova c escs., Savoia. ,
Soittliaiiititon e escs., I'*mi.an.
R o da Prata, Dtiiiiibe. ,
Caláo t escs., Oriana. ,
Rio da Praia, Atlanlhiue.

VAPORES A SAIR "*- 
,

Portos do su|, Itnttbo.
I.iverpool c escs., Orconicl.
Cabedelo c escs., Gtiajãrá.
Rio da Prata c «-ses., Goyas. ,
Atiistcrdam c escs.. /.edatidia
Recife e rses., lhncina.
Paraty e escs., Angra.
Paranaguá c escs., Villa Beüa.
Santos e Pelotas, Miiroim.
tlrrn-en e r-cs., liallr.
Portos «!o norte, S. PititiC.
Nova Yorl; c escs., fiyroti.
Rio i!a Praia, Ccip Ortegal.
Pará c escs., Piraíigy.
Portos do norte, Alagoas.
Gênova e escs., Umbria.
Maiii.iir-O c escs.. Co-'- Arcor.3.
Haiiiburpo e escs., llluclicr.-
l-Iiim.urgò*c escs..1 1'niss'it
Portos do sul, llaiubii.
Victoria e csí-s., Pinta.
Gênova c escs., Umbria.
Rio da Prata, Asturias.
Hio da Prata, Asturias.
Hamburgo e escs.. Ifabsbiir/p.
Villa Nova c escs., Victoria.
Portos do sul, Miiroim.
Rio ili Prata 1: escs.. llo^andict.
S. FídcVs c escs., Vidclcnsc-
ll.-.tiilmrpo e c«c=., Saula Anna,
Rio da Prata, Uitca D', .-ilmic-i,
Londres e escs.. //. 67.-H.
Portos do sul, Bocaina.
Londres, e escs., Arilnioiirt,
MíirseMia o escs., Pampa*
Londres o escs., K. Glciic.
R n da Praia, Dticu D. Anii-rÀ.
Hamburgo i- escs., Stinl'Atina.
Nova York c escs., Vasari,
Sotillianiplòii c escs., Artigiiaya.
Ilrtjibiirgo e eaa., Petropolis-
Caliedello e escs.. Giiãjcrá.
Amarração c escs., llorborcina.
I,iiguna e c.a., Prudente dc Moraes-
Rio da Prata e esc.--., Saturno,
S. Matbcus e escs., Industria'.
Tricstc e escs., VraKCCSca. '
Portos .lu sul, Itajulà:
Portos do norte, Alagoas.
Rio da Praia, lliirdcgalii,
I.a.ciuri c escs., .S*. Malhais.
Aracaju o c?cs.- Piaiihy.
Fldria-opolis e escs.. Anita.
Rio ila Prata, Indiana..
Hamburgo c escs.. K. V. Aiigúst.
Portos do norte. Gnrttpy.

co Rio da Prata, l.igcr,
20 Gênova o escs., Argentina.
20 S. Matbeus c escs., Rio llnpcmirim.
21 Londres. K. Pipcr.
21 Nova York e escs., Scotlish Prince.
21 Rio da Prata, Wiinis Gerees.
21 Rio ila Praia, '.iiíkiii.

23 Snuthampton c csc.i., Dnnithe.
23 Livcrpobi e escs., Oriana,
23 Pordíns c cses.. sMlanlinuC'

11088
87W9
11ÜÍ8

11031
27041
11261

11001
87001
11S01

PRBMIOÉ »¦ 200|«00

13909 18586 £06031-1918
PI-IUIOSDS lOOjqt»

.616 84?6 ÍO-88 .17103
.6958 34385 34801 8.3__
.6.58 -332*5 .4891 35223

PRÊMIOS DE COMO
18.15 1957 2725 «844
MC» 10653 124i3 ÍÍ844

180tV.I 245*7 856?J 26959
.9206 294.6 30331,30675
321:28 33*9.1 *-430. 40000

APPltOXIMAÇÜES ,
nono -.
2T0M.
11268.....

11091...
2*0,0..
11271...

20411
35320
35320

9373
1439.1
27236
321»-

DÍZUNAS

"A FAMÍLIA" -.
SOCIEDADE ANONYMA 

' 
DE PECÚLIOS

SEdURO HE VIDA POR HUT-AI.1DA.E
Autoricada e Jiscalisada .peto Governo'7 (Decreto 11. 9.153)

Com deposito legal no Thesouro para ga-
rantia das suas operações. Caixa Postal"n4 

633 — Telcplione n. 2.359 — Ende-
reco telcgraphico "PECÚLIOS".-- Ave-
nida Rio Branco — Rio de Janeiro.

2a. fallccimctilo na 5* série
Chamada

Tendo fallecido no dia 7 do corrente, na
cidade dc Florianópolis, Estado de Santa Ca-
tharina. o sr. Emílio Sada, mutuJista in-
scripto na1 5*-6Írie, sob o numero a.i, con-
vido os demais mutualistas da referida série
a contribuírem com a quantia de 5$ooo para
a reconstrucção do pecúlio, nos termos do
paragraplio 2* do art. 38, dos estatutos, até
ao dia i_ do corrente.

Rio dc Janeiro, 10 dc outubro de 1912,
— Pela Sociedade Anonyma de Pecúlios"A Familia", Netctoa Ribeiro, director-gc-

rente.

NA CASA
A

100JO.O
ÜOJOOO
&<»000

20$"l.TO
10*00
l-WOO- -tN.rSAS - -

a 11100... 7. «o_|
i 27100 C-tM-OO
u 11300..... «OM

Todos «s nurrrtros terminados ím 89
tem 49)00.

Todos os numero* larmlnados «m 9 • 0
têm 2* excepwurt*a.«-os terminados om 89.

Dr. CtiNtra Mina
fiscal e dolegailo de policia.

A. de Heraes.

=t.t 6 vitclljs, 3eorain rcjctlad
carneiros c 13 porcos,

A ninlitnça foi feita para os scguitit.-s st-
njiores:

p.tinsòh Sr C. to rryff., 7 carneiros r -í
porcos; Josii Pacheco dc Agu'ar, -.2 rezes; 12
vitcllas c S porcos: C, lispiudoa de Mello,
=4 rerr; e 11 norces; ivJgar.l dc Azevedo «*«•
C. 32 rezes; Sf-.-rira Tiua-az íi C, 53 re-
zes: Alexandre V. Sobrinho- '.o rc^e*: M«:i-
dança Lima _ C. (ít rezes. 10 vitellas e 21
porcos; Prancisco V. fióul.r*. io!5 rczc=, 5
viíelíás o 16 porc.is: Portiiho «V *.'.. <!*; rc/cs;
losé ti. Dias. 1- rezes: Pontes «v C, 22 rc-
zes: Oliveira Irnães & C. 14 porcos: Mem-
ícs Pereira «¦!: C, 51 rezes- Santos Fontes
& C, 17 carneiro.: c 11 porc.3: l,tt-V. Caimiy-
ratin. 2. carneiros e I-elioo ,1o Moura, i.;
tezes c .| porcos.

Vigoraram no entreposto de S. Diogo os se
guintCs precoa;

l.ovii: ?6So *.-(- •neiro; 15
porco, ¦oo ISO Cgni

li-:

ALFÂNDEGA
Mm ouro. . . .
I-nt par-c!- . . .

inçismsBW
1S4: ,-;'.*;-*

40.!)25

To-ai.

n- 1
Em .

D fie

a o.
:-,-ial *Íi>do tlc

ça a maior

ENTRADAS POR
UM o

Algodãp 300 farl':s, arr;
ataiageni 301
fafa 400 f.
15-1.

Bananas i
Cocos 100 sacco-í. cadeira

nc salgada 44 barris, crina

. . 4ÍÍ0 :oo4í-o.í

. . 3.(Í28-230S«Í20
1. . 1 ,S(>-• :J..-,*-rí) 1

0-2 i.-í.-5:,.m«',Í12;

CAEOTAGEM

. arroz pilado 6~n saccos,
aguardente 21 pipas, ai-

larinlio 1 caixa, abóboras

f*0 CSC-o cana
içtal 34

cures curtdos 2 s-nnrrádps.
de Sccltt 06 a:alos.

1 fardo, f.rinlia de
s, feijão .£0 «ac.-es.
vazias 13 barricai.

rar-
rdqs.

Uu _
Paz-ti-

.711 sa
Garrafas vazi
Lã 12 fardos
Madeira
0"c«* dc

an«l :•.'•«

00 cnihroi dH-ersòs.
caroços _« algodão s caixas e 3^

qraríoi.js.
Pn! -.1*3 2 saccos.
Sacc-s vazios So -.marra

'.es. sola 55 rolos, sal 532

10

10
10

12

12
12
12
12
1.1
i.i
13

U
1.4
14
14

15
15

15
15
15

15

15
U
1',

16
17
lS
lS
10
19
20

21

21

23
23

12
12

12
12
12
12

12
12
12
1.1.

14
14

14
14

l-l
l-l

14
15

IS
I.i
IS
15
15
IS

IS
lã

trt
tfi
i(>
Ki
Ifi

16
17
17
17
17

lS
lS

lS
lS
19

19
19
IO

Os pequenos aniiuii-
cios dc ALUGA-SE,
PRECISA-SE c VEN-
DE-SE, «ão excedendo
dc tres linhas, custam
nesta folha 200 réis, por
tres vezes.

AVIíSOS

CRUZEIRO DO SUL
SEGUROS DE VIDA; MARÍTIMOS; TER-

RESTRES E CONTRA ACCIDEuNTES
Rua da Quitanda, 120, 1° iiHifcr

Mais nm 6inislro *mgo
Apólice 11, 1.409 — Rs. 5:000.000

distado do Paraná.

For

AGRADECIMENTO
Os aliai*. nss_ná_os, pro-t-rritores «lo .au-

doso menor OSWALDO T.*iV'l*t_S TM*
OOliTO, fallt*cid_ etn 4 Uo corrente, vêtr»
tornar publico o seu profundo rc«.iw«i«T.fi>_a-_-
to aos seus pa-nentes e gci?L«rosos aanegos (*iii:
dúrantii a «Mifcrnii-laile c por oaxasião do £al-
Itcicncnto desse qucridio ctite, f'i-_ prodigali-
zara-iu o conforto c atwmções qpc recdieraro
por iiiièrnièdiò dc provas carinhosas qu. já»
mais esquecerão. Aos que acompanharam oa
restos iuojWics «Io saudoso OSWALDO, tam-
liem 'hyipottircrmi a sua graf-dãa.

Gávea, Jardim Botânico — o|io|i9i_'. .
Antônio Tavares do Coute

. e Maria José do Couto, i' 34»*

MEUROSINE PRUNIER
ni_GONSTlT~UlNT_ GERAL

Mui___t____M________n

Dr. Daniel d'Almeida. — Consultório—
rua do Hospicio m.6S; residência, rua-Para-
ni n. 57, moderno.

Dr. Miffncl Sanijiufo — Moléstias da
pelle e syphilis, «ias-10 da manhã ás 3 t]í
dn tan'.: rua do Rosário ,1 ao. amigo inn.

para registr.r ate as 9.
Orcotna. nara S. Vic

NTa qualidwle de 'pirodor d« d. Leofiialia
Pnrreini Pa-clieco Maciel, beiteficiaria da. tapo-
l>« n. 1.400, «*miriidn pela Compn_,i'n de
Seguros "CRUZEIRO 1)0 SUL", coou sede i*io
Rio d. Janeiro, sobre a vida «le Rivadavia
Pachrco dos Sairmos Lima, declaro ter recebi-
do da dila Companhia, por intehniajdiò (ta sua
Sitc-ursa! do Paraná, a «jn.ntia <lc emeb con-
tos de réis (5 :ooo$ooo), por Krido ale todas
as irril_i_nir-iç«-)rs «1 que a nlludi_a beneficia-
ria t'tiha «lirito, .pela referida rpòlioe, a qual
devolve á Comp.n„'a ipara .rr c-ticellada, por
^r ficado -nuIUi e sein vr«lor, cm vtaittlc do
pagamento era effcctuado.

Passo o presente cm (U-plácata paTa um s6
effeito.

Tres Barras, 24 de setcenbro de 1912.
PmMixo PÃcinícò dos Santos Lima-:

Testcinmíb.-s: João Sotter ^iattoso e Luiz
Pacíieicò de Miranda Linin.1

As firmas estavam ri__nbc.ii!as pelos se-
(ruHites t.bêl!ift«: .Mario Saboia e José Eo-
«ifa-cio dc Alntci.a P.m.ão.

CORREIO. — Esta repartição exped*.
rá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Giiãjára, para Baltia, ífacció, Recife e Ca-

bedclb, rcceliendo impressos até ao ínciodia,
canas para o interior até ás 12 1I2 da. tarde,
idem com p-irte duplo até á i e objectos para
regstrar até ás 11 da manhã.

Zeelandia, para Europa, via Lisboa, rece-
btndo impressos até ás 10 horas da manhã,
cartas para o exterior até ás 11 c objectos

icente, Las Palmas, Euro
pa, via Lisboa, recebendo impressos até. ás
8 horas da manhã, cartas para o exterior até
ás 9 c objectos para registrar até ás 6.

ítanema, para Pliéos, Ràltia e Pernambuco,
ncebendo impressos até ás to horas da ma-
nhã, cartas para o interior até ú.i in i|a, :dem
ccen porte duplo até ás tt e objectos inua
registrar até ás 9. _ .. .,

llauba, para Victoria, Bahia, Macei, e Per-
ni.nibuco, recebendo impressos até ás 5 horas
da nianliã, c rias para o iuteror até ás.5 i|-\
itk-m com porte duplo até ás 6 e objectos
para registrar até ás fi da tarde dc hoje.

Villa Bellti, para -Ubatuba. para Caraguata-
tuba, Villa Beüa. S- Sebastião, Santos, Ca-
n.anca, lguape c Paràuagiiá. recebendo mpres-
so; até ;i 1 hora da tarde, cartas para o in-
terior até á 1 i|2,i-'fd.m com porte duplo ate
ás 2 c objectos para registrar até ao meio-

'Àllaniiqite, 
para Rio da Prata, recebendo

impressos até ás K_ horas da; maiihão c cartas
para o exterior até ás n. ,, _, .

lUistcrn Prince, .para Victoria, Bahia, Tnn;
dade c Nova York-, recebendo impressos ate
ás' 8 horas da manhã, cartas pura o interior
até ás 8i|2, idem com porte duplo c para o
exterior até ás 0. ...

Titiau. para Xotf.r-Yorlr, recebendo irciprcs-
sos até ás 11 horas da manhã,, cartas para o
exterior até ao meio-dia e objectos para re-
gistrar até ás 10.

Amanhã
S. Paulo, para portos do norte, recebendo

impressos até ao meio-dia, cartas para o -nte-
rior até ;Í5 12 1J2 da tarde, idem rom «~>or:e
duplo até á 1 c. objectos para registrar ate
ás 11 da manhã.

Tres Parras, 24 de setembro de 1912.
llimos. srs. «lirectoces da Companhia .<*«*

Seguro* ''CruzcM. do Sn!"' — Rio «le Jr_ieir,j.
Amigos e srs. —- Tçildo recebido, por in-

temie-So.da sua Sucsursat neste Estudei,' a
iitaivirtancia «le rs. 5 :ooo$ono, proveniente (Io
.-seguro sob apólice n. 1.400. íobre a vida (lc
m_ti falk.id,* irmão Rivadavia. Paoiieco dos
Santos Lima, .-.proveito o ensejo para ma-ri-
fostar a vv. n«. o meu reeonhee.'—canto -p»;!a
ii-^irra e «iraccção com que liquidara,.! o refe-
rido sinlítro.

Citm-pre-nie, partiou'!iritente. relevar a so! -
citttibt que a própria Cotnpar._:a (U-hlcmstroil
cm auxill.-ir-me na obtenção, e legalização dos
paíeis referentes á liqtt'«dação,; facto este que
¦aiais Knii vez coiTobo a o bom conceito de
que ella jitstan-ente goza, sendo . não menos
iv.n eloqüente 'cstfin.nlio' da seriedade e do
escri.m-ulo com ipie énciirü c solvc os seus com-
pKMmsíos.

Sem ou:ro assunipto, f-ibsjrcvo-mc eom toda
.1 esti.ni". e ic<ms'rl.ração. -— De vv. ss. aU*.,
amigo e errado obrigado,

Piasiixo PACiirro «os R.-.vtoS Lima-

fÜfl-SI
que está vendendo

todas as
mercadorias com

grandes
e extraordi na-

rios
abatimentos

para a entrega do
predio

que brevemente vae
ser demolido

DECLARAÇÕES

Club dos Democráticos
SABBADO

12 de outubro de 1912
BAILE MENSAL

Ingresso : l'aclu.lvumenle com • re*
clbo do .orrcnt» mez.

D. QUIXOTE,
V secretario.

HYDROCELE DE ANNO E MEIO
NO MENINO CARLOS. DE 3 AN-*
NOS E 8 MEZES DE EDADE.

fVRADA KA1-1CAI.MKNTK SEM OPERAÇÃO
CORTANTE ,

Declaro our, soíírctnlo men fill.n Carlos, (lo
'a annos e t) mezes tlc 'ciladf. de liyilrocele «!e i-m
knno «• meio, e semlo iratadn uma so ve?, sei-.i
operação cortante, prio eipeçnilisia .dr- I.eomilio
Tiilwiro, rcsiilthts nesta rutittal (Kio),
mc.nio railiealmenlc <-irai!o l«n ja ,1 annos
continuando no meiimo
eos infants, com unia
processo tio ílr.
a'.i:'iii'lo

fícnti
, sem Eeber

instante no? -leüs urín-
npMÜc.iç-lo do

I.eoniilio Ribeiro,: não si repro-
tnolesti:i, nem -sr. manifestnnHo cotn-

pliçnçáo alsiiir-i, «itier no eMinlo local, (|uer noa
""a^obo^ÍÍ. 

Fraueisco Machado Vieira -r João
Mtirlinlio Moraes — Kua Cassiano lt. a.l, K.o.

-w©r«*—

SOCIEDADE ESPIRITA PACIÊNCIA
E CARIDADE

Comnuinico aos senhores associados e clien*
tes c ao ptiliüco ém geral que mudou a su»
sede provisória da rua Miguel Raiigcl 11. 111,
para a rua Silva (íniu.is 11. 52 (antiga rua
comnicndadui- Tellcs), Cascadura.

João Tlicopltilo de Silva.
J0I5

HYDROCELE
Recente, clà-otiica ou reproduzida c*,r*' "''j''''''

sem operação rortanle, pelo especialista l>K. I-1'.o-
NIDIO RIRRIHO, coin uma tunples np|iliraçiio
ile seu processo, s-.m ilór, nem ttbrc e isento «le
retiroíltição ti» mo1c.*-.tía. .... •

Coiisoltm-io: rua da Constituição n. t.*, phar-
macia Mello, do meio dia ás J horas da .tarde,

amm
A' LIGTH AND POWER COMPANY

LI1.HTED .
ACRADKCIMEXTO

A viuva do falleci.lò Abrahão Aususto dc
Abrunbosa, empregado, desta companhia, vem.
pelo presente, anr.i.ercr, pcnhor_dis_j.ijia, á
Ilustre dircclorn"tia Ciglft «1 Port-r, què premi-

ntanienlé sc dignou concorrer com todas as
despesas para o funeral do seu inditoso ina-
rido, sacrif cado na sua existência por uin
automóvel fparticfilar), na avenida' do Man-
gue. Aos companheiros dr trabalho, da mcs-
ma forma agradece os benefícios que lhe
prestaram.

t^mEfi^^^yr^^^^^í^^m^m^mem

LOTERIAS
CAPITAI, FTCDI.RAL

20:0008000
Ilestintn rtnfi nremios da S'- lnteria do

plano n. 210-, 230' extríicçtiodo afino de 1912
renlizada e:n 0 «le outubro da 1012.

pm-MH-iR ru 20:t*oii„i~K)0 .«. 20 .(101
2.573;.;.
.81-18...
145.0;'.';
2âSl*í. .
:;í.-2 c...
2ins...
233S...
4772.'..
O..1')...
0033...

uru 2íi3

20:0onsíion
StuOOÍfiCO
iiáonsooo
1iCOOSOOO
1 iiiiii_000

200EOÍ10•SOil 00,1
200.0CO
.0'iíoro
200ÍOOO

pp.r.Mios

P!23....
13731....
16701;.;.
2271'.'....
.Tine"•;¦¦;.
-'»*"*¦.;.(

53712....
53853

200.000
20021 m
2iiil,*0(JO
SOOTtOO
_0iS'O')
2 0?010
SO.I^O!)
20'1SOQ3
£0 .000

8ECÇ1Q LIVBE
A~SUL AMERICA

COMPANHIA DE SECUROS DE VIDA

Tara priva maiá frisa.iitc (Ia prosperidade
c crescente d-senvolvimentp dns suas opc-
rações, basta citar- o seguinte:

Desde 1 (le abril até Jl de setembro üo
corrente anuo,

6 mc.es
foram realizados novos nego*ios na im-

porta:\'i_ superior a
17.000 :oo.'i?ogo

011 soja cerca dc

3.000toooíooo
mensaes. ,

Esta confiança do fjuli.lico (liçiitiuatla a
Companiiia ú não tão somente pelas graiiilc-j
vantagens nue offerece. como lambem pela
poatttalidailc c rapidez nas liiiui<laç')->s das
suas apólices.

Durante o espaço dc tempo de 6 ni_r.es
foram pagos aos próprios segurados uma
somma superior a

I.l5o:t*oc$ooo

tendo sido por falleçimento dos s.giir.i..'.
paga aos herdeiros uma somma superior a

I.Cjo:ooo$«"0
cm fi tnc-es.

Resumo: mais de ' • '

450 :ooo$o'to

mcnsal.-ioiilc pagos aos scgttiai.oü.
A importância lotai paga pela Com-piob:..

".iil-Aiiitrica" aos herdci.o- .los seus sc-
(.uriiwis fallccidos, monta a uir.:. sorr.mil su-
pér.or a

2T.0O0:0OOí",l0

Ftçam prospectos c itupr.iu.-íes na Casa
Mãlriz, 11 rua dd Otiviilor tis. «*>J c !>.'.

3:07
A v'ttv.i,

Xl.MtiA MÁTtiTi.i.i* nu Aniii-s-noPA.

12,7!
25525
301ÜS

lã 1 • '..I

2Ü3ÍIJ
3301',

5JÍ25

les com ",oe pací-
230 kiloi,

lisin

23-:; 1
2..1U
14511
27.".l I
úliiül

2320!
28101
14501
S7S01
33301

Tod-
túin

33217
.•-,'•'15
53550

*1'I'HOXIMaÇÒ_S
2:274 
2S1W
li-21
27S1II

DEZ-NAS

um ion.*oo.i
7.~,0't R'!fi" 1 ii°.51

10837 10110 25410
275S9 27037 208S2
ItslOÍ 38',r,fi 33136
S-75IÍ9 50'iS. 51225
5l',:ijl 5T_7

THE RIO DE JANEIRO TRAMWAY,
LIGTH AND POWER COM-
PANY. LIMITED.

AVISO AO P-T.Í.TCO
Por ordem da Prcfeiiura, a partir de se:--

ta-feira, 11 do corrente, os carros da linlia
ii;- "Aldeia Campista" voltarão a trafegar
rela., ruas Campo Alegre c ("c.ie-al Cana-
barro c os de "Viila-1 sabei—E. Novo" tra-
legarão pela rua Mari:: e Barros até á rua
S. Francisco Xavier.

Rio dc fanciro, o dc outubro dc 191*!.

23280
üíijnfi
I432O.

__2H)..;!!.;!...........
C-NTiiNAS

233*in
28200
1IC01
•JTÍliO

35300
; 03 úuiiiérús tòriiíiiiudos
'OOO.

soomeo
130. 01
iOOiÓOO
10i'S00il
1.0 bOO

ÍÍO'000
WS'Q'i
n.jtpò
2'"'0.H
2 ¦ÍOOO

í_*0O
6*"0'o
43 00
4.-P0'
4SO-10

em 73

Todos 01 números terminados etn 3
tffra SS, exccptuantlo-so 05 terminados
em 73. .

O fiscal do governo, Manoel Cosme Pinto
O «iirci-icr-i.reãilente — Dr. Antônio Oly»

lho dos Sanlos Pires.
O dirc.-:nf-.iss:slc:.te, João Carlos de OU-

veirà Kosario.
O escrivão firruina de Canliaria

BOTAFOGO
LEIÍÜRÂ TARA TODOS

¦Conv1.11, a todes' ipara- r,'.:cm a vida c pe-
zeda; toniáfcín tnr.-a da LiíiuKÍaç.íoi dc fíiccn-
das armarinho,- rbi-pas: feitas, etc., ^.ue sc
está i";i7«n-lo 110 muito ccuhéciilp 34, Casa «Io
Praça, á n-a 'la ras=--i'cii. Ver nã'o custa.
Os preços mànca-ííòs atícsíat» a verdade.

Esta casa íendo etn vista a c_*icsti.i da vi-
dá; <!«_e.i?i em pane concorrer -para o ivre.
is.ar do .povo «le Õòláícgo. Não -percam per-

ccca.=ião, porque nem sem;esta
dcst.i?

Vão á rua da R-Sfagcm
Cnns.llio dc aiiviço.

na
il.

Emprertiinos c hypothecas
O Cri;,!íf Por.cier du Brêsil, eslnjjclccdo á

avenida Rio Braiicd_ faa cmprpstiniqs, sob
primeira iiypo.hcc.t. a juros modiecs, c curto
e !õn_o praTo. Alím disso, r.os proprieta*-ios d-j lorrenòs, t\\\v quélraãi còaslrair, r!>rff
ere«i';os até 50 o|o do valor «io iin.iioyel a
coiiáiruir, cúaipr.Iicn.Iiâo o terreno; faculta
a aniortUação por prestações semestraes ou
o rccntholf.i pare:--! c-.t te'..! ántecifi.ídniheri4
!e. — Abre conias còrrçnlcs garantidas por
bypotheca.*i, só produzindo juros as t]uaní:*a-s

j 
~

Empresta cguabncnti dinhcro so
1 ces Í«.0cr_c3, cí-.atlaaes : _iu_:cif.ica.

-ro..

AO PUBLICO E AOS INCAUTOS
O Ab_lxo-.is_ir-n.ido. proprie!avio da ca--.

A.IAZOXAS, previne no nublico (|tic .sã'
clandestinos os clubs organizados por I.om-
ronco Prcire, o (piai, sem sua aulorVação, fe*
iir.priinir prosei-los com o titulo dc si-a casa
commercial, c numero de sua carta patente, o
anda distribuindo os mesmos c angira vir,
sócios, abusando assim da ciremustancia dc
• er sido agente de sua casa, pelo que vae prj
cc.cr crmiitalnienle conlr.-t o mesmo.

T'rcvinc mais aos setis aínigos c. fregitc. ,;<;;
pura mandar f.-.ier os pagamentos de suas
prestações; na scile de seu estabelecimento,
pcrniic foi cassada a nti.orizaçiio iio mesmo
r,r- Preirc. para fa"cr i|tta'«iucr cobrança re-
fi-ente á niesn-.a rafa.

Rio dc Jane ro, 9 dc outubro dc 1912-
A. Âz_vcn.i Costa.

os reduzidos preços
dâ roupa branca

para senhora
CRETONES

LINHOS
e MORINS

artigos
__r*_âL__-&.__L

Çr@anças
•-—- ¦ ¦ ' ¦¦—¦ ¦¦¦¦¦*-•*.

Tecidos
cm Iodos

os gêneros

CENTRO .BENEFICENTE H. AO
CONSELHEIRO AUGUSTO DE
CASTILHO.

Secretaria: Avenida Mem de Sá n. 3a
(.Edificio próprio)

Expediente: Das o lioras da manbã
.Sessão /do Conselho Administrativo,

liojc, 10. ás 7 lioras da noite — Alfredo
Mesquitella, I" secretario.

GRÊMIO DOS MACH1MISTAS DA
MARINHA CIVIL

Reitnc-se boje, cm sessão semanal; pe-
dc-se o compaiccimciito «le tudos os ma-
chinistasj assutnjilo de grande interesse.
Francisco Leal Sanches, 1" secretario.

REAL CENTRO DA COLÔNIA POR-
TUGUEZA

¦"¦«lc social: .rua. «Ia Alfândega 11. 150,
OÍMPi-icntc diário: das 6 ãs S lioras «f#

tiocv: "
Hoje, jo, íts 7 lioras da norte, terá locar 9

sessão do -onscVho a-infinistnivivo. — l.ui»
... Vieira, sccrc:ar:o. 306a)

BEN.'. AMOR DA ORDEM
Sess.:. dc inic.:. (iu gr.:, dc Cav.:

Roza Cru/., atv.nubã, 11 dò conrente, ás 7 ho-
ras da noite. — O seco.:., i*i7«a Jardim lS.:.

366S

BEN.'. LOJ.'. COMMERCIO E ARTES
Hoje, sess.:. mag. :. de inic.:. — JM-ff»

Silva, 7:.:, secr.:. 366-

GR.'. BEN.*. LOJ.'. CAP.'. UNIÃO E
TRANQUILLIDADE

¦Hoje, ses.:. econ.:. ás horas do costume.
—/. P. dc Sousa, sccrclano. 3648

A "PREVIDÊNCIA"

CATXA PAULISTA DK PENSÕES
(Secção dc Pecúlios)

Esta importante .Sociedade pagou liou-
tem á cxma. sra. d. Camillc Martlic. Tau-
guy, o pectitio na importância de
_i:oco$ooo, instituído cm seu favor pelo
coronel Dòniiugucs Mendes, conforme o
recibo abaixo :

"Recebi do sr. dr. Joaquim Olympio
Leite, representante da '-Previdência"

(Caixa Paulista de Pensões), a quantia
ale trinta contos de réis (rs. ,.o:oooSooo),
equivalente ao pecúlio insjtitutilo cui meu
beneficio pelo coronel José Domiiigues
Mendes, fallecido nesta cidade no dia 31
dc agosto do corente anno, conforme o
diploma 11. ...40 da serie geral do Sul. emit-
lido pela mesma Sociedade e mais ttm
cgnlo dc réis (rs. 1 :ooo$ooo), destinado
ao funeral do sócio fallecido tio." termos
do artigo «ti dos lístatutos da Sociedade
.seguradora. Cara documento passo c fir-
mo o presente cm duplicata, para um só
effeito, cm presença das testemunhas
abaixo nomeadas. Sobre uma estampillia
federal de 300 r?., Rio de Janeiro, 21 (lc
setembro (lc 1912. (Assignada) Camillc
M-.ribe Tn.iif.ity — Tcslctmtnhas: (As-
signadõs) John Crashlcy. c Henry Ilanl-
«ick-. Recorilicco verdadeiras as firma.-,
Camillc Marthe Tángtty, John Cra-
shlcy e Ilcnry Hardwick. Rio de Janeiro,
21 (íc setembro dc 1912. I-m testemunho
da verdade etc. (Assignado) Evaristo
Vallc de Barros.

Agencia Geral da "Previdência" no
Rio dc Janeiro, 22 dc setembro dc
1912.

Avenida Rio Branco n. 95, sobrado.

A

MAE!
PARI

NOIVAS
Í3ste_it a populai*

casa

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO
CORPO DE OFFICIAES INFE-
RIORES DA ARMADA.

Sede: URUGUAYA'.\T'A, N, 1».
Sorteio Predial

De ordem do sr, iprcsMenr., convido XatSm
os srs. sócios, demais officiars. inícrioTcs 9
suas eximas, familios, para assistirem á as-
scmblca (-.eral extrator.lruaria, a rcali.ar-«B
sablia.lo, ia do cori_n!c, ás } horas «Ia tarde,
,-i-fiiii ,!e sc proceder ao segundo sorteio «U
C»'xi Prca-lal.

Rio dc Janeiro, 10 de outubro dc iots. —
llcnriiiuc da Silva Soares, 2" secretario.

3«-5

ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL EVAN-
GELICO DO RIO DE JANEIRO

CONCLUSÃO DAS OBRAS
A ndnttinisilriãçãb do Hospital 1" rangei ic»,

comnuiiiica aos «lipnos cansocios c inter-
essndos nesta obra, ipic no dia 12 do corren»
te (feriado), i-fiecter-se-á a festa «Ja oon-
clusão das obras do 'io»p:tal, c inaui-i*r_ção
«los serviços inc.ieos e [ihamuaccitl.icos, con»
a presença «le s. cx., o general prefeito nm»
aiicifial c outras autc-riilailes.

O ciilifioio estará franqueairlo ao pulilico,
todo o dia. sendo o programnia dos festejo»
exrctrlado.de 1 ás 6 horas da tarde.

Todos são cncarecid.iimt-ne convidados.
'Rio de J.-incVo, 10 de orCJliro dc 1912.—

A administração', 3C11

ESCOLA LIVRE DE ODONTOLOGIA
DO RIO DE JANEIRO

Convido a comparecerem . sc-Tctaria dest*
escola, os seguintes ahunnos:

losé Va/. Lobo Lnssance.*Rubi-'n Cursei Perrcira.
Rayníundb José Vieira.
'Ansclnia .-\r.touiet.i. da Sih-_.

iRio, o '.le outubro ile 1912.

LOTERIA DE S. PAULO
I_xtracçõc9 bi-aomãnaes

HOJE

Salve! ÍHO ie 1912
Ao romper díi aurora do dia de hoje

os passarinhos com os sons cantos ma-
vio.os virão iinniiioiar mais utn ann-
(In r-ua preci sa existência ao meu qui;-tido o estimadoflllio

Donato laglnestra
negociante nesta praoa.Poí est-, tao feliz
data ciimprin*,enta;o; "dèsojandò-lheníul-
tas felicidades

-Sua mãe MARIA Tl!I".r.!'.Z.V

E' a única casa
que está

vendendo muito
bar-aio por con-

veniencia
i própria

A'

IDc ordcín d.
Mutua, no Rio

1 *3. *"» pr« vinc so*-
lativa que n sortei
córrétilci com

•jile, a agencia (VA Unido
rua Sete dc Setembro n.•¦ nrs. sócios da t-.'rie cuiriu-

to mez será g 10 do
(ias outras scricà.

Freitas, Couto & C.
RUA DOS OURIYK., 23

Esquna da r,ta do Rus-.rit).
I*4rr__ens finas, ícrr,«:uta:as para artes e

ffic:os, tr.*ns _c cozinha, artijos d{ fa_u_s'a.

-es^S»-

Praça 11 i Jii

Sognnda-felra. 14 do corrente

¦rs»" Dilhetos t\ venda em todas as casai
liilfiricas tio llst.iilo
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CONSELHO MUNICIPAL
EDITAL

O dr. Francisco Antônio da Silvclfa.
director geral da Secretaria do Cons
sclho Municipal, etc.

Dc ordem da Mesa do ConscHio
Municipal, faz saber aos municipes
deste Districto que termina a 25 de
outubro vindouro o prazo de trinta
(30), dias, de que trata o paragraplio
4o, do art. 28, da Consolidação, que
baixou com o decreto ft. 5. ido, de 8 di
março dc 1904, para apresentação
reclamações c modificações que mai?Viil
convenientes lhes pareçam para o mu-
nicipio c para os seus interesses, rela-
tivas ao projecto 11. 66, deste anno, qtte
orça a receita c fixa a despç=a para o
exercicio de 1913, projecto esse que
está sendo publicado, na integra, no
jornal A hnf-rensa, órgão official do
Conselho Municipal.

E, para constar, mandou lavrar a
presente edital, que será publicado na,
imprensa.

Secretaria cio Conselho Municipal do
Di.-t ríeto Federal, 25 dc setembro de

1 19! _. — Dr. Vraucisco Antônio da SU-
1 veira, director girai

\
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Importante aviso aos Exmos. Srs Chefes de Família ¦ ? ? ?'

A Galeria Artística Portugueza, animada
pelo grande successo e acecitação quc têm
tido os seus vantajosos Clubs, tem o prazer
de avisar aos ciemos, srs. chefes dc família
e ao exmo. publico em geral, que organizou
e ji tem funecionando nma nova serie de
Clubs, nos quaes todos os sócios podem, adqui-
rir, completamente grátis, valiosos e artísticos
quadros a oleo, como sejam, paisagens, ma-
tinhas, flores, figuras, e outros, tudo com des-
liimbrantcs molduras douradas em alto relevo
e dc finíssimos gostos, ou ainda: um artístico
retrato em tamanho natural a verdadeiro
cravou, pSoto-crayon, pastel ou a oleo, com
deslumbrantes molduras douradas, a fino ouro;
verdadeiro relógio "Omega" de ouro de lei
st linhas; valioso cordão dc ouro de lei do
Porto, massiço; legítimos grmuo-plioncs "Vi-
ctor" II, III, IV, V; magnifico rcl°gio cliro-
tioinelro "Vnlcain", de ouro.de lei c afiançado
for 30 annos; artísticas correntes'dc ouro de
lei do Porto, e de ouro e platina; chies reio-
Rios cravejactos com diamantes, tudo dc ouro
de lei paira senhora; mavioso gramofone "Jum-
bofone" n, 6; finíssimos guarda-chuvas da
ceda com ricos castões dc prata e ouro para
senhora ou cavalheiro; c note o exmo. publica
quc qualquer destes artigos pôde ser adquirido
completamente grátis, e sem se precisar gastar

Itnportancra alguma; pois que todos os sócios
de nossas Clubs, premiados nas i\ a*, 3', 4*,'S*. io* e 15* prestações, <êm direito ao rcem-
bolso daa importâncias e á entrega do objecto
constante dç seu recibo.

Os Clubs são permanentes, garantidos porlei, com um capital de duzentos contos de
réis, sendo ds sorteios feitos todos os sabbados
pelos dois algarismos finaes do prêmio maior
da Loteria da Capital e sob a fiscalização do

I Governo Federal. As assinaturas podem ser* feitas cm qualquer oceasião, podendo os srs.
assignantes escolher á vontade o numero a
premiar, dois algarismos, o dia a principiar a
entrarem cm sorteio, qualquer sabbado.

A Galeria solicita do exmo. publico uma
visita á sua Exppsição, á Avenida Rio Branco
o. 105, para assim melhor poder avaliar o ver-
dodeiro gráo artístico dos quadros c outros
artigos cm exposição, e'a sua modicidade nos
preços, que sio realmente convidativos, e ao
alcance geral.

Para a tabeliã de preços, o prestações se-
tnanaes nos Clubs, pedimos a máxima atten-'
ção, pois que sendo todos os nossos quadros
pintados por verdadeiros artistas (Áustria),desejosoí de facilitar cm geral a acquisiçáo
de seus trabalhos, tiveram a gentileza de en-
carregar esta Galeria, de confeccionar uma
tabeliã a preços de verdadeiro reclame, e a
titulo de cxperitficla.

Para o recibo abaixo publicado pedimos a
máxima attcnçâo, pois este e centenas de
outros que continuaremos a publicar, são ver-
dadeiras provas que cumprimos o que acima
of ferecemos:"Recebi da Galeria Artística Portugueza,
ura relógio cora diamantes e chatclaine, ambos
de ouro dc lei, para senhora, com o qual fui
premiado nos' Clubs da mesma Galeria. De-

claro mais, que as importâncias quc já tinh,.
pago, me foram restituidas, ficando-me assim
o relógio e chatclaine dc graça. Peço licença' ao sr, director da Caleria Artística Portu-
tugticza, para 

'dar-lhe os meus verdadeiros
parabéns, pela sua grande • c vantajosa idéa
na organização dos seus Clubs, quc a todos
facilitam adquirir de graça artigos de reco-
nliecido valor. Queira dispor de — Quem é
admirador att*. obr°. — AíoWo Franco Mar-
tins, fiscal adjunto do Club Gymnastico Por-
ttigucz."

Ninguém deve perder tão magnífica oceasião

em se inscrever nos Clubs desta Galeria; etodas as pessoas-da Capital ou Estados, quedesejarem ser sócios, pedimos o favor de des-tacar a_ proposta annexa, indicando o numeroa premiar, o dia a entrar cm sorteio, e oobjecto que desejarem adquirir, de accõrdocota a tabeliã adeante, enviando cm seguidaa referida proposta á Galeria para ser feita
a inscripção. Os recibos serão únmcdiatameutc
enviados, (a prestações).

MODELO 213 — Artístico ¦ui-ilro a oleo
(jiaizagem), com rica moldur.t dourida etnalto relevo, com 48x68 cen';.nít.M«, (preço
commum ioo$ooo rs.), nisso preço recla-
me so$ooo reis, ou as prestações semanaes de2*000 rs*, nos Clubs.

MODELO 148 — Deslumbrantes quadros a
oleo (jardineira), com uma riqussima moi-
dura dourada, altos relevos, 75J000 réis, ou
on 25 prestações semanaes de 3*>ooo nos
Club3.

MODELO 232 — Deslumbrantes, quadros a
oleo (paizagem), em magestosa moldura dou-
rada, com 72x85 centímetros, preço commum
30o$ooo réis, nosso preço de propaganda!35$ooo réis, ou em 30 prestaçSes semanaes
t!c 4.500 réis nos Clubs.

MODELO 32 i — Rquissimo quadro a oleo
(marinha), com valiosa moldura dourada, com
52x85 centímetros, preço commum i2o$ooo
réis, nosso preço de rcc'anic so$ooo réis, ou
cm 25 prestações semanaes de 2$ooo réis nes
Clubs.

MODELO 234 — Magnifico quadro a oleo
(paisagem), em riquíssima moldura dourada,
com 55x75 centímetros, preço commum 25o$ooo
réis, nosso preço dc reclame» i2o$ooo rés,.ou
em 30 prestações semanaes de 4$ooo réis, nos
Clubs.

MODELO 157 — Valioso quadro a oleo
(Idylio), em artística moldura dourada, com
75X95 centímetros (preço commum 450$ooo
réis), nosso preço de rcc'ame 25o$ooo réis, ou
.-m 50 prestações semanaes de 5$ooo ré s, nos
Clubs.

MODELO B. 218 — Artística paizagem a
oleo, com soberba moldura, grande novidade,
tamanho 48x78 centímetros, 6o$ooo réis, ou
cm :$ prestações semanaes de 3J000 réis, nos
Clubs.

Finíssimos guardas-chuva de pura seda.
cem rico castão de prata dc lei, para bo-
meus ou senhoras. 3S$ooo reis, ou em 30

(prestações semanaes de 1*1500 réis, nos
Clubs. *.¦

MODELO Ci — Artístico retrato em
busto, tamanho nalural, a verdadeiro crayon,
photo-crayon, cm niagirfica moldura doura-
da. alto relevo, com 60x70 centímetros. 6o$ooo
réis, ou em 2= prestações semanaes de 3$ooo
réis, nos Clubs.
MODELO C 2. — Deslumbrante retrato cm
t.-manho natural, a verdadeiro crayon ou photo-
crayon, com uma majestosa moldura dourada,
alto relevo, tamanho 70x80 centímetros, 

'70$
réis. ou em 25 prestações de 3$ooo, nos
Clubs.

• MODELO C 3 C — Majestoso retrato cm
tamanho natural, a verdadeiro pastel a cores
naturaes, com deslumbrante moldura dourada,
alta novidade, com 65x75 centímetros (o seu
valor é 180S000 rés), nosso preço de recla-
me ioo$ooo réis, ou 30 prestações semanaes
de 4$ooo réis, nos Clubs.'MODELO D 3.— Artjstxo «trato a cito,
em, itamiamlio natural, coUocodo cm uma des-
tunibranlo moWttraa, alta .novidade, com
75X90 CCTÜmetros, (o seu- valor é sooíuoo
reis), nosso preço de ^reotome 2504000 réis.
ou cm 40 prestaçSes semanaes dc 7$ooo réis.
nos Clubs.

MODELO r — Vewtodeiro relógio "Orne-
ga". de ouro de lei 13 linhas e garantido por
.o annos, i8o$ooo réis, ou em 40 prestações
semanaes d« 5*»ooo réis, nos Clubs,

MODELO 3 — Artística corrente de ouro
de lei do Porto, pesando 25 gramuiae, 75*1000
réia, ou on 30 prestações semanaes de 3$ooo
réis. nos Clubs.

MODELO 4 — Chie relógio com diamantes
c clmtelaine, -tudo de ouro dc lei, para se-
nhorai, too$oòo réis, ou cm 30 p»ncstações se-
mamães <le »$ooo réis, -tios Clubs.

MODELO 5 — Valioso condáo de ouro cV
le! do Porto,- pesando 25 gramnirte, 75$oon
réis, ou em 30 prestações semanaes de 3Í000
ré!s, nos Clubs.

(MODELO 7 — Valioso cordão de ouro dc
lei (massico) com 35, j^ratninns, 105Í000 réis,
ou etn 10 prestações semanaes de 4$ooe réis.
nos C'i»l«s.

MODELO 8 — Chie comente de caro de
léai fntasVco) r Rostos finos, com 35 gram-
mas, 105J000 tci, ou em, 30' prestações senia-
naaes de aíooo, nos Clubs.

MODELO q — Annonioso gxrtmopJione le-
tritimo Victor II, fpreço do deposrto. isoSooo

I réis),.ou em 35 prestações semanaes de 4$ooo
réis, nos Clulis.

MODELO 10 — ATmomro9o gramoplione
legitimo Victor III, (preço do deposito, 160$
réis), ou em 30 prestações semanaes dc 6$ooo
réis. nos Clubs.

MODELO n — Armanioso gramoplione
legitJiio Vrcto-r IV, .'(preço do deposito, 200$
réis), ou em 40 prestações semanaes de 6$ooo
réis, nos Clubs.

MODELO 12" — Armoaioso gramophone
legitimo Victor V, (preço do deposito, 240$
réis), ou em 40 prestações semanaes de 7$ooo
réis, nos Clubs."Modelo 14" — Legitimo relógio chro-
oometro Vualcain de ouro de lei, 22 linhas,
garantido por 30 annos, 150^000 réis, ou cm
35 prestações semanaes de 5$oo» réis, dos
Clubs. ."'Modelo 15" — Superior gramoplione
Jumbophone ti. 6, ito$ooo réis, ou em 30
prestações dè 4*»or<o réis nos Clubs."Modelo 16" — Riquíssimo cordão «íe ou-
ro de lei massiço, pesando 60 griimmas, 180$
réis, oú em 35 prestações semanaes, de 6$ooo
réis, nas Clubs'.

MODELO 6 — Legitimo relógio ''Vi_cain"
ou "Omega»", e a respeclica corrente, tudo
íolhealo a ouro de lei, garantidos por dez
annos, jo$ooo réis ou em 30 prestações «c-
manaes dc z$ooo réis, nos Oiubs.

Exccutam-sc retratos de qualquer pessoa.
em tamanho natural, a verdadeiro oroiyon.
plioto-crayoii. coloridos ou a oteo, pelos pre-
ços da Èitrcpt. Precisam-sc de agentes em
todas as cidades c localidades importantes, a
quem fornecraios roostruatrios * todos os ele-
mentos precisos para em pouco tempo, faze-
reni grandes negócios c bons ordenados.

•Esla Galeria é fornecedora! de retratos, em
t.iimanlto natural, do Covenuo Federal, Exer-
cito, Marmha e dc diversos governos esía-
duacs, tendo servido sempre a contento, e
com grandes elogios aos seus trabalhos,

Rcmcttem-se grátis, sob- apedido. Catálogos'tlaastrados 
e explicativos, e propostas para os

Clubs.

PROPOSTA

ConresMvndencia, informações, etc, v
A' Galeria Artistica Portugueza, 105, Ave-

TiisdJa Rio Branco, tos.
Endereço Telcgraphico — "Portugueza" —

Rio dc Janeiro.
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Qlubs da Çaleria
jírtisfíca portugueza

105, Avenida Bio Branco, 105
RIO DE JANEIRO

¦«»>¦»

Queira inscrever-me sócio dos Glubs dessa Galoria pura acqu»
siçâo do um ..:*... _

modelo para principiar a entrar em sorteio om di,

vi-  (qualquer sabbado logo que esla proposta chegui

á Galeria) e sortear sob o  (dois algarismos á vontade),
em prestações de ......,.$  réis,

o qual me será entregue completamente grátis se for premiado ni
_•, 2-, 3", 4", 6*. 10- o 15" prestações, pnr sorteio em todas as outras,
ou nn fim «to pagamento da ultima prestação.

N.B.—Em qualquer oceasião que me convenha, poderei receber o
objecto indicado nesta proposta, pagando todas as prestações; e logo
que sej'a promiado, a Galeria mo resliluirá a importância dc toda»
as prestações a que tiver direito.
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AVISOS MARÍTIMOS

Socistã Italiana
_^__^ga_Ws^^i^^_Wrf't^4Í di feviiaziêBB

NavigíiziouoGeneraloItaliana-Lloyd It,ali:ino-La Veloce-ltalla
SAIDAS PARA A EUROPA

.ARGENTINA
DUCA D15GL1 ABRUZZI.
INDIANA
SAVOIA

20 ,ie Outubro
30 ilo

2 de Novembro
5 da »

ITÁLIA  18 do Novembro
PRINCIP. MAFALDA.. 19 do »
REGINA ELENA  27 do »

SAIDAS PARA O RIO DA PRATA

LIÍvIn,IíA  19 de outubro I ITÁLIA  5 da novembroSANOIA  21 de • \

O RAPIDÍSSIMO PAQUETE

Sairá no dia 13 do corrriit.-* para
Dnkar, Alin«*rla e Gonova

Embarque dos srs. passageiros de 3* classe as lu horas du m.-inlia no caos do Pha*
roux, devendo suas baijagens estar no mesrao caos ás 9 Utiras iill'u dn serem ounva'
jjiontemento marcadus.

SAIDAS PAU O líID DA PRATA
O rápido paqueteduca degü mm\

Sahi rã uo dia ir» «lo corrente para
SANTOS IS BUENOS AYKBS

Os maiia rápidos «• luxtioasos paciiietes que uave«ra«t»
entre n Europa e o I3ra»il.

Auosentns e.caiiiarotes ilo luxo do 1" o 2' classes, esplendidas accominoiliiçôos
para ti 3* classe . Tolegiapho Mnrconi, asceiisoies electricos, jaidi.i.s de inverno, otc.

Para cnrffis com .. e.irrtitiir sr. C mpos, á run Visconde do Inli.iuna n. Si.
Parti passauens e òutrut inforiiiàyõos dirlglr-se à SO- .IKDaDIí A.NO.MiMA MAR-

TINULI.I.— -D, HUA PIllMIilJSO Oli U.IKÇO, li».— SAIJUIÜS lí CA.IMO.

Gompagnle de Ka?igation
SUD âTLÃNTPE

Linha postal franceza entre Bordeanx e America do Sul
Chegados tin Europa e sabidas para o Cliesailtis ti» Kl» ilo Prata e sabidas

Iliu ilu Pruta para a Europa
BÚRDIGALA  a 18 de Outubro iWJRDIGALA  a 4 do Novembro
DIVONA  a 4 (Io Nov. jDIVONA  a lo do *
LA GAr-CO^NF,  a 18 da » LA ÜASCOfiNE  a 3 do Dezembro
I.A HIIETAGNK  a Ide Dez. ,,,n,,,,„p n 17 dn .
BUilDIOÀLA  al3da . I.A DIlKIAt.Nh  a 17 do

DIVONA  a3(ldo > |BURDK*a\LA  a 30 da .

Estrella d? Mino
198

A Auxiliadora
626

1*
071

ãs*. @i-wSno IMIatioâ

.n

O RÁPIDO E LUXUOSÍSSIMO PAQUETE

BÚRDIGALA 99

De 17.000 toneladas

Chegará de Bordeanx a 18 do corrente, seguindo no mesrao dia
para Álonlevidér e Buenos-Aires. '

lie volta do Rio da Prata, partirá para Lisboa, Bordcaux, a 4 de No-
veinbro.

Viagem do Rio de Janeiro a Lisboa em 10 dias
Viagem do Rio de Janeiro a Bordeaux em 13 dias

Este paquete está doludo das melhores e mais confortáveis.acommo-
dações piira passageiros ile todas as classes, tendo cabities de luxo, e
um numiiró avultmlo de cubiiies piira uma só pnsson.

Tanlo na 2* clusso como em classe intermediária ha camarotes com
duas camas.

Os paquetes desta Companhia atracam ao Cües do Porto,
Para cargas trata-se com o corretor da companhia sr. G. de Macedo.

Agentes no Rio de Janeiro :

ANTUNES DOS SANTOS & G.
Avenida Rio Branco, 14 e 16

Santos .* Rua Oulnxe dp Novembro, 7O
S. Paulo s Rua de S. Bento, 29

HI. MUMCIOS
Roda da fortuna

/__£¦_& "^^ osw"

URRAM HO.VTE»!
Ar»tle»  273 PivâO
•.Induruo  30" i(f»tia
Rio  088 Turra
Siilcido Urso
G....i:'- *!''
Vai í-htii 15-52-2—"---

&. federal
N. 978

Rio-9-10-912.

PA.VJJ1&TA.
343

9-10-912

A MINEIRA
N. 848

Hoje, as 7 horas

BAHIA
4«y

rUo-9-10—912

S. D. PoDHlar do Urai
IM. 216

Rio-9-ia-912

PltOTRGTOlíA
G91

Ria-9-10—91!

Prime. Ms fràii;
NA

Exposição Nacional de 1908
Extracção de dentes, sem dôr. a 5?ooo
Limpo ts de dentei. ... sjou»

Dentaduras de vulcanite, cada
(lsntc. 5$oo.

Ostur.-.ijões de dentes, de s$ a. . , 7$o:x
íctitcs a pivpt, a.,, ....:... I5$ixh,
Coroas de- ouro de 20$ a. . . . 30$ooc
Concertos em -lenta tin ms, feitos

cm 5 horas, por mais quebradas
e dcfeituosr.s qne esteiam, fi-
cando como novas e garantidas
pot muito tempo, cada concerto

 io$oo<
Os demais trabalhos dentários são ajus

tidos previamente, por preços sem cnmpe
tencia e ao alcance ile todos, no consultoria-
cirurgieo-demarin do

DR. SILVINO MATTOS
Cirurgião- nentists,

I.aurondo com o 1* prêmio dn seccaoci
rnreicn-diiritiirin. na Grande líxpnslçàò Ar-
'istico Iiulusirial ile íoi»: coiicurrcíitR, em
1903, nn Districto Fèd.ral.à blxposirftoPre-
parntoriit da Universal Nortc-Aitiertcniia:
premi.dn com med.lhas dn pruta o do
bronze, nu Extraordinária Fxprisiçâo Uni-
versiil-lnteriuciunnl do 19.11, nm s. Luiz,
nos listados Unid»s d.t Anistiei do Norte :—em 19H5, pela ^cicntillcti Asiriríiitçílõ As-
11-oiinmicn de França : (talardoado c >m o
Priaiolro Graail» P-caa'.», «a P^rlt*3'OHaa
l'._p»ttifõo \arii.aal ds1t*»al; ec<»m mo-
dalh.s «o ..itro, na Kxpo.icào Intprnticio-
tal o Scicntificii di* Hy-ieno de líHKi e na
Universal t.xposiçào da Turim — Rom.i —
de 1911.

Os seus trabalho* são perfeitos e garan
tidos por muito tempo.

Consultas e operações, das 7 horas da ma-
nhã ás 5 da tarde, tndns o. dias. á

3 n. RUA URüfiUAYANA -3
Amigo n. l

Esquina da ruadaCarlooa
EM FRENTE AO LARGO DA CARIOCA

TELEPHONE N. 1.555

RHEU14TISÍ0
o

IPEUVO'L
IPEUVOL. Approvado pela Directo-

ria de Saude Publica. E' o melhor re-
ini-dio da acluiilidude para combatei"
is rlieumatismos em geral e a pre--tenoado aciilo urico do'sátigue, bem

cnriio omaioreümiiiadordrj, syphilis.
O rhettmiitico sente prompto «llivio
logo após á ingestão da 2-colht'r. Ce-
alem promptamente com o uso do
tpeuvol os rheuiiiiitismos: articular
agudo c chronico; (articular defor-
mau te; o •íottosO: o muscular; o do
fundo sypliilitico; lúmbago; o arthri-
l.ismo e a dor sci.atica.

Rncoiitm-se em todas as pharma-eus o drogarias.
l)tí|iosi!os: Silva & Granado —As-

semblúa3i.

Grande terreuo
Vcndc-sc 1,111 itgaaa ccaca de um milhão e

trezentos mil metros nuadrados, situado no
Districto Federal servido pela Estrada de Fer
ro Leopoldina, linha dc Petropolis, tendo esta-,
íãu tio jarüpiiu tciicno, qité 6 seceo, sàlnlarç e
conslitttido' por planícies c pequenas colinas,
erii quasi sua totalidade cobeiton dc frondosa
i-cttetação. Contem em abundância e de pri-ineira qualidade a matéria prima para olaria
c cerâmica. Está demarcado judicialmente,Possue. também, de um dos lados, um braço-de mar navegável em qualquer época do anno
o que perniitte o transporte do material pariconstrucção, por via marítima. Para mais in-
formações á rua S. José. 8o, sobrado, de ías 4, sala do corredor, -com o proprietário.

Moléstias do utero
Tratamento pelo dr. .Maurillo de Abreu —

Medico ala Maternidade^'tio, R o de Janairo e.aspec aiisia, com longa- pjatica dos hospitaei.
le Borüm e Pari». Consultais e curativo»
•iterinos, em seu consultório, á rua da As-
«mibléa n. 51. Dais 2 ás 4 horas. Chauaaáo.
Por esor pto em sua residência. *. rua Maartiuez
le Alirtunes aa. n*. .00J

Importadora de louças sauitu-
rias, maieriül para electrici-
dade, gaz p ntrna

Installaiiõet uu ii^ua. jw. o tlctrici-
d-.do para luz. I.irça e Ciiiipalitlius.

Preços imidicos
Manufiictira do' artofacios de folli..

pur enc mmenda.

Casa Espeoial COm
grande officina para con-
certos de relógios de todas
as qualidades e autores.

RoSogJos do bolso, do pa-
rede e de torro

RSUJatátà OA BOLSA
F. Kruss nann

Rua do Ouvidor, n. 54

jfídoptaclo
no Exercito

VINHO
DE

DO
Dr. Monte Godinho

é especialmente recotunieu*
dado as «eahttras que

ainauiaíUrwn, porqua nio si)
este soberano ratiMdio

auiítnenta a seorevko do leito,
como favoacce ti detitiçao

das c eauca* que imjiereni
substancias nie.Uaateentosas

nt> leite tuateruo

Contra anemia.
Kxcommo do trahnlha,

Frauiueca do oaaoa •
l'*raq««ia geral

tem dado os melhores
resultados

NO ESPIRITO SANTO
*

Major J. Bru_7.i.
Attesto, que depois de pôr em pra-tica riívéi-gtjs medicrim.ntiis afim de

combater.G(iNORrlHKAS.,nciinselhado
poruinamtg.» plittrtnacouticddO Muqíiy
usei" seu af.imado produeto Pilulas
d* Urt.iíi, consHguindo com um só vi-
tlr", a ci.ra radical. Podeis lazer uso
desto, om boiteticio da mocidade.

Cntttpos, 1 - tt* março de lula — Anta-
nlo Dlits Atuorl.il.

A' venda em todas as pharmacias a
rtrojrnrias. — Duponitarinj Bruzzl A C.
Rua d.» Hospicio 145.

CONSTIPAÇÕES
antigas • i-aeentes

TOSSES, BTtONCHITES
¦Oo radloalmutto CURADAS

MUTIOEEME
que dá

PULMÕES ROBUSTOS
tnanta as força»l abre o ap^etitt steea

at seereçoet e preuine a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBERQB

cot—rcvott-nnu»

!fnpotenciâ

E
icuras-hcnL* t .j^ucz-i uu geral, curam -oc
''ficai c r_s>iii,ttnotiu- com o uso do Ulixtr'iíal dr mãrcifujrui c yobywbtna composto.

-1Wn_ívs li-t* atl«flttdos «ie distinetos iiitr.iic.j_
¦«•ovam o seu valor *i..f..->*jí**H;a. Apfiro.-a-dc
•r'a Sowde PuWica. Prco do vidro 4(000.

Fi-lo Ccrrcio 65t»nn - R. FTKitaat _ C, ti*--
li» • m.m i loC C l__a *Ía L.TUi1.-_j'..-ia 35, úUI
Pí_o; Ba-ucl St *_i

O seu gosto 6 ngT.davel
F.xigir VINHi.d* .MORRHUOL

uu
Dr. Monte Oodlnbo
A' venda nas drogarias e

ph.rinacias.
Üepoatiio t Bragança CH.
t.omp.—ftuad.1 Ilospicio 9

SUCCESSO
Fumem de preferencia os

especiaes cigarros "Succes-
¦«)", fabricados com fumos
superiores e agradáveis ao
jaladar; fabrica ua CHA-
RUTARIA HESPANHÒLA
— Rua Camcrino n. 144 —
Teleplione 4.052 — End. Tel.••Successo"—Rio de Janeiro.

HOMffiOPÀTHIA
COELHO BARBOSA*a

ACTOS FÚNEBRES

li V* "tr,^\
]_£*% y «on»Upa-*o«a 

*»*\

Onitanda 106 e Ourives 38
Rio de Janeiro

M

«k

I Telophone 4737
CUmlio Variz & Cia.

N. 9, Rn» do Cliile, n. 9
¦ «i«> «le Janetro

Moléstias das creanças
DR. E. BANDEIRA DE MELLO —

Clinica exclusivamente de creanças —
Consultório: rua da Assembléa, 43, i" an-
alar, das 3 ás 5 horas. (Só attende a doen-
tes na sua especialidade!

PSUS CSâG-S, DS CBlttSTO
iiora, -¦.. • »-sc doctue ha diniv.*. ¦ n*.

possibilitada de trabalha', como prova con attci
u lo n*.'d co e com duas f lha*., e tando uma tu
bercUJota*(; não podendo trabalhar e «m tci mf ¦>
»ara siiittntar-se e ás «uas duas f.llaas, pts.jaiajin m.ioies necess dades, veru, por iiso, ped- i.
(jessos-- c«tr dosas e ás í'mas oemíazrjas pacamães d-,* famiíia, por amor de s.*u? filho- -; p»Joaa de stats pairentcai e pela Sagrada 1'a.xão•íorte tle Nosso Senho- Jesus Christo, u aaa cs-*»oI-i para o seu suítento e para aliviar oj -eu>
ioffrímcntos e dr suas filhas, no s que Deus atodos, dará recompensa. — Rua Senhor dc Uallà-
^nhos n. 34, antigo 36, primeira ca-a. boid*. d*.atumby e Itap'ru', E.eta caridosa redacção p-t*-:-

ç a reerber toda c qu_"uuer eomía com 'Ste de»-<no cai do>o~ 
AUTOMÓVEL

Vende-se um bom "Cirarron" novo, tirado
ha dits da Alfa-mluga, preço de crteasião, scatelogares. torpedo: trata-se com o sr. Aurolio.
ruct do Hosníclo 270. Oaraire.

Gabinete dentário
Vcndc-sc um bom gabinete electrico, comnoa clienrella; trata-se com o sr. Catão, Casa

Cyrio, rua do Ouvdor n. 183.

Tuii.res des seios è do ventre-
j Moléstias de senhoras e das via^ urina-' rias. Hérnias—Hydroceles—Opa-

ra»'("ios em gernlDR. JOAqU M MATTOS
Cirurgião elTectivo do Hospital da Saude

Com 13 annos de pr.tictiDispSe de um serviço moderno e com-
pleto de cirurgia e de accoininndacões
para doentes du Capital e do interior.

Conuullitrloi rua Rodrigo Silva n. 5,
entre rins da assembléa e S. jfosé. De
1 ii«4 hnras

OPERÁRIAS
Na fabrica Cordoallu dc Inhaúma, situada

perto dos bondes electricos dessa linha, accei-•.¦ma-se operar as. Trata-sc 00 Caminho de Pne-
trocria dc Irahamnia o. 1.176, na mesma fa-brca'- ío;

Sergideiras
e Pinçadeirau

A íiova fahrica de tecidos i-e 13 M*icti_sícr
i Usma da Tijuca. adniitie boas serüideira» rT*4nç3.df.iraâ, t tv_- tUliria» Uan iaou.pen*__.
ras.

Fazenda á venda
Ver-He-w irmã grande fazenda, muito pro-*>ria para criar, hcni monrada. com cjrcndr'arhoe.ra, cuia forca esta calculada cm 5«1»cavallos: laanàiada por doi» rio»; citoellentr- vasto casa dc moraria, mawáiaatsmo» culru-"n« Irliversns, ga^o, etc. etc.
D'-«*a 45 mimrtAi. Ha Ff^n»Ha de Ferre t-latTo b-i-rts do Ria. de J.ia.-1-o ; trata-sc co-

o sr. AlfroJo Estacio de Fari^, á nm do*
C-ucdiclitu;» a. 17, Ro de Jrtaeiro. 3693

QUEM DKüEJAE
icr-se livre dos atrazos da vida, saber o pen-aamento dc pessoa de amizade, attrair amor'aons empregos, augiiiento nos ordenados, tra-
iar todas as doenças, obter o quc desejar po-,mais difficil que seja, dirija-se á rua do
Cupertino n. s, estação Dr. Frontin; trab»
lhos sciciilificos e garantidos;' consultas .to-dos os dias. 302c

Pelo amor de Deus
Pede lima esmola as caridosas anuas a vo•*re e desanir^-ada /iuva cega Anna ao Ama-

ral de 60 annos de edade. Esta redacção ores-
a-sc a receber qualquer esmola, onde a pooi*:cUiiulia virá buscar.

OVEIS
Cam.» par. casado, ja» a 30»), etucua 45»: 50», solteiro 2-t, toilctte. ue v nnatico 100$

1 105S canella ior$ a tto$, iniileze. t»í,
comnodas de vinliatico 55) a So|, guarda-un.,.as 50$, .uatiià-iouça» jiaS. <,t-r.i., ...
dos 50$ a 60$, mobílias 130$, estofa* 1S0)

» -tot, mesa» elásticas 65$, caieiras aiustriaou..
110$ a 120$, duiia canella 75$, dormitórios
tjnrlla, 5 peça» 32»$, dito» super ore» com

6 peças 510$, talas de jantar dc canella 450*,,.....om »|e ceuiro ióS, mesa» de ceiuro 15$,
tolxóe» para casidoi, 10$ a 30$; solteiro, 4$ s
5$; não msn.aiinamo» mais nreço», é tudo

tom grande abatimento, t tudo novo e de prineira qual'dadt P.nce mysterio. Si vendo
jara crer

Largo da Lapa n. 140 (amigo)
Leão «dos Mares

FIUAL: RUA DO RIACHUELO N. »i

Áureo da Silva Lima

t 

Alzira Tavares Bastos de Lima %
filha, Luiz Siqueira da Silva Lima .
familia, desembargador Tavares Uas-
tos e familia, convidam os seus paren-

tçs e amigos para assistir á missa dc 7'
dia que, por alma do seu saudoso esposo,
pae, filho, irmão, genro e cunhado ÁUREO
DA SILVA LIMA, seni celebrada hoje, quio.
ta-fera, 10 do corrente, ás 9 horas, naa egre*
ja dos Carmelitas, no largo da Lapa, e hypo*
thecam sua gratidão por este acto dc religião.

Capitão Áureo da Silva Lima

t 

Alzira T. Bastos da Silva Lima I»
filha, dr. Luiz de Siqueira Lima se*
nhora e filhos, desembargador 'lava-
res Bastos, senhora e filhas (ausen.

tes), dr. Cassiano Nf Tavares Bastos (au>
sente), capitão Olyntho de Mesquita Vascou-
cellos e senhora (ausente), Luiz Hettenliau-
sen e senhora, e Floriáno Tavares Bastos e
senliora, agradecem a todos os parentes e aini-
gos que acompanharam o enterro de sc" sau-
doso e querido esposo, pae, filho, genro, ir-
mão e cunhado ÁUREO DA SILVA LIMA
e de novo os convidam para assistir á missa
de sétimo dia, que será rezada hoje, quinta-
feira, 10 do corrente, ás 9 horas, na egreja de
N.i S.da Lapa tios Carmelitas. Por esse acto
de rcliéJão se confessam gratos.

PIANISTA
Precisa-se de um que toque também bando-

Iim. para lições em casa do alumnò; infor-
niiições por carta a G. S„ para o escriptò-
rio desta folha. 3676

RETRATOS
Tiram-se, mesmo com chuva, devido ao seu

systema privilegiado, na Photographia Letcr-i-e, aberta das 7 ás 7. na rua Sete de Setem-*>ro n. 145.

J)r. Jíathalio Jlf. Suartg
Cirnr_làt> dentista

Formado pela F-culdade do Medicina
do Hio do Janeiro d

Hua dus Audtadjs 25-A"s sejrun as,
quartas o sextas do 1 ás S da tarde.

Trabiiiliu em presiiisjõos

Dr. íiermano de Medeiros
Cirurgião dos hospitaes c vis de Lisboa —

Doenças das senhoras, parto-operações. Clini-
ca geral. Consultas das 2 ás 4 da tarde, rua
Ja Assembléa n. 29. i" andar, Rio —, Resi-
lencía: 51, rua Visconde de Figueiredo. At*¦ ende -1 chamados a qualquer hora.

CHAPEIS PAÜA SEnin
Últimos modelo» de Paris, vendas a pre-nações, entrega immediata sem jogo c .em

civb. Reforma» por figurino e preços ao ai-«ce <lp tn.'nsi a.» rua Ha Assembléa. mq.

ÍÜiiHTSSTA
Moreira Senna, especialista em tx-

tracções de dentes completamente sem
dor. Cara dentes abalados* e gengi-vai purutentas. Colloca ,1,-ntrs iw»i

ou sem chapa, coroas, pivot», cto.
Trabalha pe»o systema americano, •

preços reduzidos.
Acceita pagamentos em prestações e

indemniza todo trabalho que não fi-
car a gosto do cliente.

Da» 8 da manhã ás 8 da noite. Run
Marechal F'oriano Peixoto n. 46. pro-

-5 K .* A 1*-) »*g 1-

Guarda-chuva perdido
A pessoa que no dia 8, das 5 ás 7 horasda tarde, tiver achado um, de senhora, comcastao dc metal amarello e as inieiacs B.• .-!.•• entregando-o ou avisando, s—* bem

gratificada; é objcclo de estimação. 3688

Orador popular
Ou collccção completa dc pequcno9 e lindoslíseursos. próprios para serem recitados cmeãisimcnros, haptizados, anmvcrsarios natali-

cios, recepções, exames de collegios, comme-
noração dc factos festivos, políticos, fime-lires c muitas outras reuniões familiares• sociacs por Cícero Aurélio, 1 vol. br. 2$,

e pelo Correio, mais $500, A' venda «ia Li-vraria Magalthãcs. rua Júlio César n. 59, an-•iga do Caríiio.

Pianos, Órgãos
e Harmoniuns

Um artista, chegado da Europa, offerece-
sc para afinar e concertas a dom cilio. Accei-
11 chamado à rua Mareclial Floriáno Pe xoto
n. 40; horas, das 11 ás 3. — João Antônio
Golvüo.

Francisca Galdina Leal

tA 

Mesa Administrativa da Irmanda.
de do. Diiino Espirito Santo da ma-
tri de Sant'Amia. associando-se a»
golpe quc acaba de soffrer o caríssimo

irmão vice-provedor Alberto Galdino Leal,
com a perda de sua extremosa mãe, d. FRAN-
CIPCA GALDINA LEAL. manda rezar um*
taissa, em suffragio de sua alma, na egreja
matriz de Sant'Anna, sexta-feira, ti do cor-
rente, ás 9 horas, 30o dia desse passamento.Convida á exma, famiia, parentes e mais
pessoas de amizade da mesma finada paraassistirem a esse acto de religião, pelo que ss
cor fessa agradecida.

D. Adelaide Dermeval da Fonseca

tDr. 

Dermeval da Fonseca, filhos, no-
ra e netos; Januaria da Fonseca Ro-
quette, Ignacia Fróes e família; Pau-
lina Goulart e familia; Antônio da Fon-

seca Lobo e familia; Ary Kerner Penna Fir-
me c familia; Castcllar de Carvalho e fami-
lia; Jarbas de Carvalho e familia; Joaquim
Fróes Vieira Pisco c familia; Ariclius dl
Fonseca Lobo e familia, agradecem ás pes-soas de sua amizade que acompanharam 1
saimento fúnebre de sua idolatrada espos*
mãe, sogra, avó, cunhada e tia D. ADELAI-
DE DERMEVAL DA FONSECA, bem com*
ás que lhes mandaram condolências por car-
ta e telegrammas, e de novo lhes rogam oobséquio de comparecerem á missa de 70 di*
que, por alma da finada, mandam rezar sab-bado, ta do corrente, ás 9 i|a boras, no ai-
tar-mór da egreja de S. Francisco de Paula

Julia Teixeira

SÓCIO
Prec.sa-se um, para botequim acabado demontar, negocio sírio e decidido, á rua da

Alfândega n. 253. }c->o"GONORRHÉA"
Cura certa, «n poucos dias, sem tnjecção,

somente com o uso da OPIATA. Vende-se árua dos Andradas n. 85, esquina do largo do
Capim — Pharmacia e Drogar a Saraiva & C

EMPREGO
VANTAJOSO

Offercce-se boa remuneração ás pessoasidôneas que se. proponham a trrahnlhar nesta
canttal ou nos Estados: Informações, nasuccursal do Lloyd Paraense, á rua do Ou-vidor n. 152, das 12 ás 2 horas.

_mmsBKmaamm_m_mÊ__mm\

COOPERATIVA DE AUXI
LIOS MESTIÇOS

Fundadaem 12-0 Junho de 1892
Médicos, dentistas

e medicamentos por 2$ooo
tT-6TlSc!-.6S

20 LARGO DO RCSAHIO 20 A
SERRADO!!

Prv-cisa-se de nm hom serndor, para trolxi-"har coan uai en-jj.-Jio dc piiio. Paga-üc bom
ordenado. Rua d- Praiirba 18. 3065

LOTERIAS
«•Ae Vale Ouom Tem"

RUA DO ROSÁRIO 96
Ksqnlna dn rna da Q-iltrt-da

Na venda .te prêmios. n.*o tim competidor
Remette-sa bilhf>tai pa-a o int»n,.r

Josó Lahassst.*
BLA no kosario nu

Rio ds Janeiro.

Í 

Eduardo dos Santos Teixeira c filho,
e Alexandrino da Piedade Cunha, par-ticipam o fallecimento de sua idolatra-

„_,_._* «Posa c nora D. JULIA TEI-
XEIRA. O enterro realiza-se boje, ás rs
horas da manhã, saindo o feretro de sua re!
sidencia, á rua Zenha Ramos n. 164, para •cemitério de S. Francisco Xavier.

Adelaide da Fonseca

tDr, 

Ângelo Tavares, esposa e filho»
convidam as pessoas dc sua amizade
para assistir á missa que mandam ce-
lebrar. por alma de sua sogra, mãe,e avó, amanhã, sexta-feira, 11 do corrente*

as 9 ii- horas, na egreja da Apparecida, noMeyer, e se confessam desde já eternamen-
te gratos.

Adão Ferreira de Mendonça

tOs 

empregados do 5* districto da»
Obras Publicas, fazem celebrar uma
missa de 30o dia, por alma de seu sau-
doso companheiro ADÃO FERREIRA

DL MENDONÇA, amanhã, sexta-feira. 11 do
corrente, ás 9 horas, na egreja de Santo An-
tomo dos Pobres, convidando desde já os pa-rentes e amigos para este acto de religião •caridade.

+ 

—.^—.—^m-_t__m_tn_wwm-m_mmi.^*nm
Os paes. irmãos e cunhados de MA-

RIA DO VALLE FONTES, convi-dam os parentes c amigos a assistiremâ missa de 7° dia, que mandara ceie-brar amanha, sexta-feira, 11 do corrente, ii
9 horas, na matriz do Espirito Santo. Est»cio tir Sa, artradecendo desde iá.

Torra Eifíel
97 — RUA DO OUVIDOR — 99

Artigos para luto
de homens e meninos

TERMOS de so-
brecasaca, fraque, ja-

quetão . paletot
todo o necessário para luto.

PI.TVTLEGFOS
LECLSSac * c

Surce». de .lailrs Gi.-r.iua Lecra^c * Comp.
Ru» do RnSarro, 1=6 - Ria de Janeiro

F.oc-iTrrsana-se de iilaier «atentes de itiven-
cir» no Rtasi! c as comjjras de rea^s'.r0 para afabiica, do cc-.xmercio, obras artisticól e li-"crarias.

Milagres admiráveis !...
Pretvine-se a todos que que-ram fazer bo»

compra de moveis de qualquer qtitaKdrale ca
estylo. que vão a casa Aguiar, rua S. Joo<n. 52. que se vende haralo. 1344

Bom negocio da época
Trrispassa-se uma agencia de bilhetes (cartões postaes no centro da cidade, bem afro-

gvezada, fazendo 200$ a 300» »nor dia; infor-trações. Pharmacia Rio Branco, rna Um-
guayana ti9. jgjy

VETERINÁRIO
Recebe chamados á rtia José do» Reis m»"mero 15 fPlairm.-acial. ica»

PADARIA
Cmtpra-se utiu com tx>m de-roancho, no c_»v

j tra ou subúrbios. Ofi.ata a EdtDtindo, rua1 Sersipc 117, Wariz e Eaj»myt, iaQf,

-í**/.'-' ¦j-'.,W--r""

sia-*.-'
.-. .-- .v..ary..f.
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CORREIO BA MANHX — Qulirfa-feirn, 10 de Outubro «te 1912
mmfmt_WmWStWmggg^ e *^ j£;£g^j:'^ffi .w.-.j«jij.^,j.jw.,'.ij_ji__j.v<.^^^

«5.© __J__*lSr«*.A.' li_a.-_a>a, oisartaafe-ia no «»c?o"sc35ho_o «a*_ £_âra_&ÍB*fi" soo sr^ãis, -por •Urã.e «tr©»® d

LEÍL0E8
_f. LAGES

\rmazem a escriptorio: rua do Hom
picio a. 85, Tel. 1901

Leilões a effectuar-se na semana- de
7 a 18 dc outubro de igtz

'HOJilí. QUINTA-FEIRA, io, ú i liora da
tarde — Leilão «lo um estabulo «le c:.nco
víhjCi.i e uni touro, á 'naa Salvador Corrêa
o. 108, Leme.

iIIOJE. QUINTA-FEIRA, to, ás 5 lioras
«La tarde — Leilão de superares inoveis.
piano, finos cristãos, bons im:U_s. á Tua Ne-
¦ry 1'Yrreiira u. Sa, rmt'_a S, Salvador, largo
«iu Ciiteie.

lAMAMHA, i&KXTA-FEIRA, it, á i hora
da t::rde — Leilão dc superiores moveis,
j.iaiio e miudezas, em seu amitazem, à rua do
Hospício 85.

AMANHA, SEXTA-FEIRA, ti, ás 4 horas
<la tw.ic — Leilão de utu magnífico pi'c«Iio,
«•om accoimntxlai.-ões paira grauile familia dc
ir.-ilainciito, á rim Cai«doso Jtaiior 1, csi.u na
—1 iuia das Laranjeiras.

¦SBCUNDA-EEIIRA. 14, ás 4 i|í horas da
tarde—Importante leilão e vantajoso emprego
dc capital, erni quatro esplendidos prédios, no
E.-ilubcrriirio bairro das Laranjeiras, sendo
mu «i rua das Laranjeiras 11. 63. tres no lar-
go do Boticário tis, 24, 26 e 28, antigo 8. to
e ia, pertencentes ou tsp°lio it Manoel José
tlacliatto. ¦«-«¦n_<va

LfllrU ISAM-sE dc bons pedreiros; rna Sar-
i. gerito ti. 48, junta i capella, paga-se tos orde-
nados, estação de Hamos, £. F.- Leopoldina. 3'OJ'J

PRECISAM-SE 
dé officiaes e aprendi zes empa-

Uiadorcs, com ou sem, paga-e Dera; á Senhor
Jus 1'assos n. 137, fundos da fabrica dAgua Sa-
tiitaria. 3.6*4

PKECISA-SE 
de uma mocinlia para aprender

fazer colietes dc homem; ua rua S. Pedro uu-
mero 3-;, casa de familia.

IJRECÍSAM-SE 
ofüciacs sapateiros, encolutadores

cicabadorcs; na rna Senador Euzebio u. 73.
fabric ade Calçado Sabiá.

mmmm m
Empregados

A LUGA.SE um caixotóro com prat ca no ser-
_-_vico; quem precisar dirija-se por carta ou
ii soojilniente, a pravu Suzano n. xoi, Leme. ft
A. M. I>. Ferreira. 358»

ALUGA-SE 
nma perfeita lavadeira e enuomma'

deira, para casa de pequena familia; na rua
Vpiranga n. 36, casa n. 36. 3<i"i

Af.UCA-SE 
uina hoa emprcjjjada italiana, para

todo o serviço, de casa de familia; na rua
ila Misericórdia n, 58, 3» andar, quarto nu-
uicru G. 3586

A LÚGA-SE com toda pratica, um molc;ròj quem
_Xprcci_r queira procurar á rua Evaristo da
Vclj.a n. 14. a6"!0

ALUGAM-SE 
cozinliciraa dl trivial e de forno

c fogão, do-minilo no aluguel, a 411Í, <15Í. 50$ e
úu$; ina General Câmara 11. 124, sobrado fundos.

A LUGA-SE senhora vinda de Portugal, para go-
x.l-v.- nante, em casa de familia muito seria; .10
largo da Car oca n. 6, loja. 30-7

ALUGAM-Sli 
crc.iilas e tiram-se certidões dc

.edade, cartas dc naturalização, registros dc nas-
eiinchlo, ptnlioras despejos. Rua Ckncral (.amara
n. 124, sobrado, fundos.

A LUGA-.SE uma moça para cozinheira ou outro
x\ qualquer serviço, em uma casa séria; na rua
«Ic S. Carlos n. a?4, Estacio de Si. 3'4i

A LUGA-SE r-or ion$, uma oma de leite, nova,
.C—sadia, carinhosa, afiançada, sem filho; ua rua
General Câmara ti. 124, sobrado, fundos.

A LUGA-SE uma lavadeira e engommadcira de
Xl-ruiipa de homem e s-maora, dá referenca dc
.sua conducla; ua rua Siqueira n. 205, estação
do Rocha. 3J4J

A LUGA-SÉ um» coz*n!io'r|i, levando comsigo
.Í.Tunna P*ha: na rua Geucn1 Pedra n. 441.

l.UGAM-SE creaitas e 
' 
fazem-se os papeis de

casamentos, no civil ou r,«'igioso, sem certidão,
por jmS; na rua General Câmara n. 124, sob ado,
fundos,

A LUGA-SE nma moça de cor branca, fa'antln
jCijilIcinJl», .para co?lnhar bem o trivial, ordenado
.111$; na ma Fonseca Lima n. 33, casa 9. SSo
l![. Utovão. 3223

A LUGA-SE uma senhora portugiiezá. para lavar
iart na rua dos Inválidos 11, 51,

> lAT.A-SE por 20$. nm menino para cúpa, rc-
C*ju-.-ido3 c cai-rfcar marm tas; ua rua General Ca-
mara «. 124, sobrado! fundos.

1 LUGA-SE uma moç.i de hons costumrs, chega-
X__da dc fora, para arrümadclra ou_ coz-ntietra;
na rua Ileni'dicto Ilyppolitn li. 150. Clilaile Nova.

* I UOÀ-SE uma moça porluguera, para ama de
CVlclte, com leite de tres mezes: 111 rua Marquez
di Pombal n. Sj. 30*"

¦ 1 (ir. \«i pr. cnz'nlieiras, lavadeiras, amas ser-
/".Vcas, cop-iras, arnnii2deÍ'_-« e mocinhas; na rua
General Câmara n. 134, «obrado, fundo».

¦¦> lumicm para qualquer serviço,
-f".ijihcíido ler e escrever; dirija-se á rua Cunha
K.iiliosa 11. 50, caia 2.  3031

A LUGA.SE um moço chegado de fora, para
iAiiimliinte de copclro ou cozinha: na Chácara
da H-òresta n. 4. 35°7

A l.rCtA SK pnr un$. uma sa!a e galrnete, com
XjLtres sacadas, sem dormitório. Raa General Ca-
mara n. 124,- sobrado.
"IíliliCÍSA-SE de um capita'ista que disponha
Jt Jc 100:000$ .para liypotlicciis. Quitanda n. 56,
da ¦ li- 

IJRECtSÀjSE 
dc uin official limador; na olíi-

c tn ti 1 nin <le S. Pedro n. _i_. 3-687

Iy\iY.( 
ISA-SE dc unia boa cozinheira; na rua

I (jiiMiaípe o. 112. 3.IÍS1

1) 
!í!-,( i SA-S Ií dc unia empre Rada para todo o
serviço dé tres pessoas, familia; ua rua Goyaz

11. 54. fc.»Kçtihb dc Dentro. 3.ÍÍ3-*
"ORK-riSA-Slí de uma senliora portugueza, sem
JL compromisso para cozinhar c lavar para duas
pessoas; Boulevnrd dc S. Christovam n. G4. 3.537

I>KKCXSA*SK 
dc utn pequeno de i*. a 14 annos

para recados e serviços domésticos; na rua
Guindai a. 50, Kncantado a Engenho dc Dentro.

3.50'

PltECtSA-SE 
«m otíicial serrjilhciro que dò

boas referencias; ua rua D. Manoel n. 33. 3.5G5

UlUiCISASE de um empregado conhecedor
jt completo dc todo serviço dc pedreiro c caia'
«,'ão, paíía-se aooÇooo mensaes. Só serve dando
hom Iiador; trata-sc ua rua Ouvidor a. 108. 3.674

1)UECfSA-SE 
dc lím entregador dc pSo cm soe-

cos c dc 11111 carregador dc cesto com pratica
de padaria; na rua dos Andradas 11. 149, 3.663

t;'REClSA-SE de creadas e dão-se cariai de .fian-
1 ças, para alugueis de casas, fiadores garantidos.
Hua General Câmara n. 134, fundos.

PUECISA.SE 
de cozinheiras, lavadeiras, copeiras,

a riu madeiras, mociuha-s c menino*-; ua rua Ce*
ncral Câmara 11. 124, solirado, fundos.

PRECISA-SE 
dc amas seccas e de mocinhas, para

serviços leves, meninas c meninos, copeiras e
;ozinhe'ra3. Kua General Câmara n. 124, sobrado,
fundos.

PKECISA-SE 
de uma cozinheira que lave e en-

gomiiie para um casal; na rua do Mattoso
11 246 A, .1004

PRECTSA 
SE de nina pequena dc 13 a 15 annos

para copeira e mnis serviços leves, uuer-se de
cer; na rua do Mattoso 11. 346 A. 3004

PRECfSA-SE 
dc uma moça de cor ; na rua

Dr. Ferreira Pontes 11, 23. Andaraby. 3159

PRECISA-SE 
de um ajudante de alfaiate, de 12

18 anuos; na rua Viscoudc do Rio Branco, 33,
sobrado. 2001

I)REÇISAM'SE 
de moças para lazer saccoji «lc

papel; na rua da Alfândega n. 245. 3.558

I)RÈCTSA-SE 
dc uma hoa_ cozinheira para casa

. de familia, devendo dormir no aluguel, paga-se
bem; »a Avenida Mem de Si 11. 149. sobrado.

3.5S0

XJ1ÍKÇ1SÀ*SE de uma cozinheira para casa de
J. pouca familia; na rua S. Francisco Xavier nu-
mero 553. 3.604

IJRECTSA-SE 
dc uma cozinheira e la«'adcira; na

, rua Ferreira Fontes n. 39, Andarahy. J'-"

PlíECrSA-SE 
dc uma ama secca pau uma crear,-

ca dc dois anuos; ua rua Visconde de Sapu-
cr.hv n. 247. J.èií
"¦DK1'C1SA-S*E de. uma empregada para cozinhar.
J lavar e eniTnmmar para tres senhoras; na Ave-
nida Gomei Freire n. 28, sobrado. 3.6110
"PRÉCISA-*SE dc uma perfeita cozinheira dc for-
JL no e fogão para casa de pequena familia e que
comece o serviço hoje mesmo; ua rua das Lit'
r.iiijt-íiiis n. 271. 3-603

1)UÉCTSA*SE 
de um empregado para tomar con-

, ta de uma pequena horta; na rua S. Luiz Gon-
zaga n. 595, Pcdrcgulho. 3.583

PRF.CrSA-SE 
de uma moca para ajudar nos ser-

vjços de casa de uma senhora so e que saiba
cozinhar; no' Avenida Passos numero 59, so-
fciailo. 3.579

P!'I"TTSA-SE 
dc uma pessoa para ensinar as

primeiras lettras 3 creanças. na praça Tira-
dentes n. 47, sobrado. 3-575

1>MFriSA-RK 
tle uma empregada de 10 a ta an-

nos pir;i serviços leve?, em casa de um casal
sem fühns; na rua D. Anna Guimarães o. 415, cs-
taçf..*» do Kntha. 3.570

PKKCISA-SF. 
He uma hoa cozinheira que dè

fiadar dr condueta; na rua D. Maria n. 48,
Aldeia Campista. 3.568

Ol-tEÇISA-SE de uma co-rinheira; na rua Guana-
.1 hara n. 63. 1-537

PU15GTSAM;SE 
de costureiras e aprendizes, ua

fabrica dr bonets da rua Camerino n. 33, 1"
nndjir 5.530

PRECISA-SE 
de uma empreenda; na ma Tci-

xcira de Car«:.Uio n. 87, Piedade, bondes de
Cascadura. 3.533

rKF.rlSA-SK 
de uma boa cozinheira italiana;

na rua Prefeitn Barata o. 32. 3.535

IJRRCISA-SE 
de uma hoa e perlcitn cozinheira

imliann; na rua Hreleitci ll.ir.-ua n. 31 3.54Ü

PRECISAjSE 
de officiaes <lc concerto de cal-

cado; 11a rua dos AnHn»*!*»», n. 50.

PRECISA-SE 
dc uma creada par» trrumftdci*

rr.: n** rua dt? Mattnw n o»S. 3.653

rBEC.ISA-SE 
de uma cozinheira: na ma Vru.

cri.ivnra n. 1351, sobratlo. j.6*;«.

I>'iFCTSA-SE 
de uma menina par*, serviços leves;

ru;i Theodoro da Silva n. 2. Aldeia Campi-íta
l.hr

PRECISA-SE 
de uma boa copeira e arrumadéira

para easa dr iamilia Ar tratamento; na rua
Canalha Monteiro n. aS, Cãttetè. yf,->\

TVtKrlS >-.•>"- dr «iui erezdi para corinhai •
J mm? serviços levcn: ra ma Dr. T.e-il n .fi-
tnsenli., d. IViitro. ,t,i-

T)REC1SA_SE dc un. compositor-typographi»;
X m -n CiUe a 3- 3.643

IJirRECtSASE 
de uma senhora idosa.para to-

. mar conta da casa dc uma 1110.a «pie trabalha
fora c mais serviços, dando-se casa, enmida e
alguma roupa, ordenado 10$; quem precisar es-
creva para a casa Colombo, rua Visconde do Rio
Branco n, 37, Lydia Martins, 3011

DUECISA-SE de uma criada que dur-
-*• ma em casa, para cozinhar, á rua do
Silva n, as. Largo da Gloria.

URECISA-SE «Ie alumnas de bordados a mito
Ili machina, pyroiravura, etc. Vae á cau da
alumna. Rua Imperial n. 163. Meyer. t>

PRECISA-SE 
de «endedorca de balas para a fes-

ta dá penha, paga-se bem ; tia rua da Estação
n 3). Penha.

PRECISA-SE 
de bons vendedores de lustro para

engommadeiras, paga-se bem; na travessa Dr.
Muniz Banet n. 12. Botafogo. 1704

PRECISA-SE 
de todas cozinheiras, eugorhmadei-

rm, meninas, copeiras e outras creadas, nacionaes
e estrangeiras; ua rua ds Ilospieio s, 214.

PRECISA-SE 
ie engomruadeiras e costureiras

de camisas e ceroulas; na fabrica da rua do
Hospício n. ui. 1803

>RKCISASE de tecelõei de panno de algodão;
na rua dt S. Pedro n, 17.

PRECISA-SE 
de uma perfeita cozinheira de boa

condueta para casa de familia serja ; na rua
Senador Furtado 11. 95. 1'crto do largo do Mata-
douro U56

PRECISA-SE 
dc uma hoa copeira c arrumailci-

ra nara casa de familia de tratamento; ua rua
Carvalho Monteiro, cS, Cattcte. 3003

PRECISA-SE 
de uma empresada para_ cozi-

nhar e mais semços de pequena familia; na
rua Anna Barbosa, JJ.|, Meyer. zojio

PRECÍSíV-SE 
dc uma arrumadéira para cosa

dc um casal só. Rua Chaves Faria n. õ.(. 315»

PRECISA-SE 
de ursa lavadeira; na rua Bar3o

do Amazonas n. 66, Engenho Velho. 30101

)UECISAM-SE de officiaes marceneiros c tor*
uciros. Uua S. Francisco Xavier ti. 454. 3161

PRECISA-SE 
dc uma hoa arrumadéira ; na rua

Gustavo Sampaio n. 183. Leme, 3174

PRECISA-SE 
dc uma creada para lavar e cn-

gommar ; na rua Real Graudeza n. 533, Bota-
fogo. 3193

1>RECISA 
de um empregado que entenda dc

. horta c jardim, prefero-se portuguez de meia
edade ; na rua Lins Vasconcellos u. .-'S. .1-9-

PRECiSA-SE 
de um compositor na typogra*

phia Uavíd. Praça dos Governadores u. 6. 3184

PRECISA-SE 
de uma cozinheira c .lavadeira.

Vitla Izabel. Uua Filippe Camarão ri, 81, casa
n. 5. 3183

PRECISA-SE 
dc nm pequeno de 15 annos; na

rua Senador Dantas, 88, sobrado. JM03
"ORECISA-SE dc unia criada para todo serviço;
tia rua S. Lula Gonzaga, 227, casa 2». _o_g

PRECISA-SE 
de um empregado para a casa dc

calçado; ua praça Oilzc, casa Sabiá, rua Sc
nador Euzebio, lia, 3oog

PRECISA 
SE de um caixeiro, de 13 a 15 annos,

com pratica dc receou e molhados; ua rua Barão
de Guaratiba ti. ti, Cáuôte, 2096

X>KECISA-SE dc uma cozinheira perfeita no tri-
vi.il e que entenda dc forno, para um casal; na
nia liarão de Ubá, 126, prefere-se que durma no
aluguel. znSfí

PUECISA-SK 
do uma menina dc 10 a ta smno$;

ua rua Vinte e Qliatro de Maio n. 3-J5. 20.74

PRECISA-SE 
dc unui criada portugueza, para

para casa dc pequena Iamilia, que durma no
aluguel; na rua ttapiiu', 167. 2071

PKECISA-SE 
de uni bom ofíicial de torneiro

de madeira* para Nithcroy; na rua da Con-
cejçuò n. 103. 2067

I)UECISA-SE 
ile uma empregada de toda con-

fiança, paru lidar com creança, paga-se bein;
trata-se na rua S. bVancisco Xaxicr n. 437^ ^Cú

PRECISA-SE 
dc duas criadas, porttiguczas, uma

que saiba lavar, passar c engomniar c nutra (pie
entenda de cozinha c mais alguns serviços c que
durma no aluguel; na riu 19 ue Fevereiro n. 138,
Ilolafogo, Z022

PUEÇISÀ-SE 
dc uma senhora, decente, e dc

iditdc nfio muita avançada; que queira para dama
'lc companhia, uma outra senhora portugueza, .de
meia idade; aprcsentávcl e chegada a pouco. Pode
também fazer serviços leves ; cartas para o cs-
rriptorio deste jornal a Elvira da Conceição.

PRECISA 
SE de uma cozinheira que engòmme

roupa de senliora, para casa de um casal sem
lillios: na rua da Lapa, 97, sobrado; 1003

ÍJRT5CTSA*SÉ 
dc uma cozinheira do trivial, para

. casa dc familia; na Avenida Uio li ranço, 18,
2o andar.

PRECISA-SE 
dc uma boa cor pinheira; ua ave*

nida Mem dc Sá, 23. 2074

PRECISA-SE 
dc uma criada' para serviços do-

mestiços, quc lave e engomme; na rua de São
Clemente n. 259.

TJRECTSA-SE de uma hoa e limpa cozinheira;
na rua Carvalho Mourão, 78. Cattete. 3<j6i

1)RECÍSA-SE 
dc 11111a mocinha para lodo ser-

. viço; na rua do Ilospieio, 170, toja. 3030

X>REC1SA-SE dc uma boa cozinheira; na rua da
Assembléa, 68 , sobrado. 3099

1>UECISA-SE dc I-.-ns carpinteiros e marce-
ueiros; na rua do Hospicto, 201.

I>RECrSA-SE 
de uma boa cozinheira para casa

de familia; na rua Iladdock Lobo n. 103, 2007

PRECISA-SE 
de um moço c«n pratica de phar-

macia, para tirar rótulos; no largo do Rosário,
Il>4. J"03

PRECISA-SE 
de um official de caixoteiro quc

tenha bastante pratica; ua praça Gonçalves
Dias. ti. 3057

PRECISA-SE 
de um pequeno com ou sem pra-

tica de bombeiro; ua rua Assis Carneiro n. 8,
Piedade. 3058

PRECISA-SE 
de uma cozlnlteira de côr; na

rua Conselheiro Pereira Franco, 104, Estacio
d«* S'i. 2062

1)RÉCÍSÀ-SE 
de um bom official de bombeiro;

. ua rua dos Arcos n. 5. 2041

PRECISA-SE 
de uma pequena para serviços

leves; ua rua Thomaz Rabello n. 19. 2058

PRECTSA-SE 
de uma menina ou menino, para

serviços leves, em casa dc um casal sem filhos;
na rua D. Zulmjra n. 80. 2056

PRECISA-SE 
de uma ama secca; na rua da

líella Vista n. 51, Engenho Novo, 3014

PRECISA-SE 
de uma cozinheira e lavadeira

para casa dc um casal; na rua Ribeiro Cui-
marães n. 68, Aldeia Campista.

PRECISA-SE 
de uma bcw ama sreca: na -«aa

da Assembléa n. 68, sobrado. 3098

ÍjlRKCISASK 
de um empreifodo para tomar con-

ta de uma caía de i-omniodos, dando fiança de
quinhentos mil éris (so.Suoo); informa-se na rua
IV. Aristides Lobo n. 91, com o sr. ManneJ
Cardoso. 3073

PRECISA-SE 
de uma creada para serviço domes-

t;co; na rua Elas «Ia Silva n. 307. Dr. Frontin.

PRECISA-SE 
urgente de uma boa cozinheira;

a tratar na rua Vinte e Quatro de Maio, 355
(Estação do Riaehuelo). 2021

PRECISA-SE de uma criada que dur-
1 ma em casa, para cozinhar, í rua do
Silva n. 35. Largo da Gloria.

PRECTSA-SE 
de nma lai*»dr*ra e engommadcira

di* lustro, para casa de um casal com duas
creanças, paga-se 40$, trata-se ; na rua fiarão
Mesquita n. 506. Andarahy. <•**,
«DRECISA SE de um? empregada sabendo ln-ar
1 e engomniar para ir para o Norte. Trata-se ;na rua ' nnipo Alesre n. 53. 3:01

PRECISA-SE 
de uma senhora branca bnizi-

leira sem compromifío para serviço* leves.
Rua Visconde Santa Izabel ti. a6i. 3233

1_)REC1SANf-SE 
de moços para -render ; na ma

Foriuoza n. 176. Ca:-a n 4. 3313

Í^REÇÍSAM-SE 
de costureira*- para roupa de'•rim e âcceitam-se aprendizes i rua Vis--•jrvlr do (üo Branco u. 37. 3334

| > RECISA-SE de ura*t boa cozinheira do trivial á
rua Bcnjamin Constant n. 123, sobrado. 3236
" ÇCÍSA-SE de uma lavadeira e maíi serviço!

casa Iamilia i rua da Allaudcga a ;!¦"•
S-jln-sdo. j(7o

PRECISA-SE 
de uma creada portugueza para

copeira, arrumadéira e lavar as roupas peque-
nas. Rua Hilário Gouvêa n, -'-'.  3H°*

PRECISA-SE 
de uma menina de n a 12 annos

para companhia c serviços leves de uin casal,
dando-se comida c vestuário ; ua rua Perseverança
n. 17. Riaehuelo. 3156

PRECISA-SE 
dc uma pequena de 12 a 14 annos

para casa dc um casal sem filhos ; na rua Gou-
çalves Dias u. 6o, _" andar.

PRECISA-SE 
de uma creada de is a iS annos

para serviços leves á rua iu de Março u. 77.

P.
PRECISA-SE 

de um menino com pratica de pa-
daria para entregar pão à rua Cencral Câmara

n. 165. 3-loü

RECISA-SE de um ofíicial de serralheiro á rua
José Clemente n. ?5. S. Christovâo. 31C0

PRECISA-SE 
de uma cozinheira com iirncucia

para rua Pereira Nunes n. 59. Donde Aldeia
Campistu, casa dc pouca familia. 3162

PRECISA-SE 
de uma creada para Iodos os ser-

viços e uma nma secca para tomar couta dc
uma creança. Trata-sc, na praça da Republica
n. 90. 5"°
"DREC1SA-SE de uma menina para ser-
J- vi$os leves, em casa dr um casal sem
filhos; na rua Farani n. 45, i" casa á di-
reita.

ALUGA-SE 
por 150$ mensaes o cobrado da rua

do Rosário ti, 135, próximo á avenida Rio
Branco, entrada pelos fundos. 3671

ALUGA-SE 
uma sala de írente, por 150$" a

pessoas «lo commercio ou senhor de tratamento,
em casa de familia. e aluga-se um quarto pequeno
por 40S; na rua do Cattete n, 181, 3670

ALUGAM-SE 
uma sala < ura quarto com ja-

ncllas, juntos ou aparados, na rua de Cn-
tuniby n, 32. 3673

A LUCAM-SE as casas ns. 217 e 219
-t*-a rua Itaquaty (Cascadura), as cha-
ves no ri. 207; trata-se na rua Silveira
Martins n. 54, Cattete.

A LLÇ.A-SE por 50$ um magníico commodo il-
jC-Llummado a liu electrica* porém _ pessoa só*
1'iaia de Santa Luzia n. 134.

ALUGAM-SE 
dois magníficos e claros aposentos,

um com frente para a rua S<tc dc Setembro
e outro para a avenida Central, servidos por ele-
vador: uo 3" andar da avenida Ccutral u. 137, porcima do Cinema Odeoa.

ALUGA-SE 
uma sala de -. frente, independeu-

te, com tres sacadas: na rua dos Andradas
11. 71, i" andar, entre Alfândega c General Ca-
mara. Não serve para donú.torio. 3O63

ALUGA-SE 
um sobrado, a casal sem filhos; na

rua Oilo dc Dezembro n. 03, dois minutos
da estação da Mangueira. .- 339

ALUG.VSE, 
uin quarto, cm essa de familia,

a moço solteiro; ua rua Botafogo n, 76, casa 1.
l'iedade. 3338

ALUGA-SE 
uma boa casa assobradada, com

duas salas, tres quartos, grande quintal, poriio$; informa-se na rua Imperial n. 225, ar-
manem. Meyer. 3584

ALUGA-SE 
nma casa 11a rua de Santo Alfredo^

Pau'a Mattos, junto ab ponto dos bondes,
com duas salas, cinco quai-tos, do's banheiros,
ele, e jardim, por 180$ mensaes, aonipraudo o
pretendente a inobil a nova resistente 110 va'or de
a:ooo$ooo. Informa-se c trata-sc na rua General
Câmara ti. 90, 1° andar. 35S;

ALUGA-SE uma casa com cinco janelias; na
A—rua Thcophilo Oltoni u. 134. 3391

ALUGA-SE 
uma casa na.' rua Senador Furtado

n. 1011, Villa Ary, com Ires quartos, banhei-
ro llc água quente c fila e iituminação electrea,
A chave eslá 110 n. 107. 5592

!I'Rl\CISA*S_. de uma empregada para cozinhar
X e uma pequ ua prtrq; ajudar nos _crviçu3 du
casa; ua rua da Cendclaria u, 89, a". 0
¦RRF.CISA-SE de um lavador de pralos com pr.v
JL tica, ordenado ;n$ : na rua.dus Ourives il. 121,
Canto Theopliilo Ottoni. 3501

PRECISA-SE 
de uma hoa cozinheira, prefere-se

portugueza. Rua Senhor dos 1'assos 11. 10.', so-
brado. J49S

IJREC1SA 
SE para casa dc (amilia, de uma

. rapariga que de boas referencias. Rua Ouri-
ves ti. 50, ia andar. 3-190_

>RECISA-SE dc um ofíicial para concertar
joiais. Kua da Misericórdia li, 83, 3487

ALUGA-SE 
um commodo, cm casa de familia,

n um casal sem filhos; ua rua Th.iuaz Ra-
bcllo n. 38. . <*_»¦;¦ 3613

,i MJ(íA*S,fí um bom commodo, cm casa de ia-
-T-Lmifa -cria. a uma sculioa ou a casal do
cento; na rua D. Anna Ncry n. 363. Rocha.

ALUGA-SE 
umã lioa rafa, 'com tres quarlos,

duas saV.n e hom quintal; ua rua da Boa Vista
n. 26, estação de ToiVs os Sant«<3, distante
do bonde c trem dois minutos. 358a

)RECISA-SE de uma boa cozinheira ; na rua
. da -Quitanda u. 19. 3500

IJRECISAM.SE 
dc impressora para lhacliihns

. "Miiicrvas" ; ua rua 1" dc Março 11. 139. 3-lSi

>REC1SA-SE dc um official de compositor de
bicos ; na rua Io de Marco ti. 139,

1_>RECÍSÁ.SE_de 
um bom offcial alfaiate, para

. trabalhar ent paletots c obra grande,- por p ia,
paga-se bem: na rua dos Ourives n. 131. A fala-
tarla. 3497

A LUGAM-SE as casas-ns. 76 e no nu--^mero 70, a casa n. II, da rua da Ale-
gria, cm S. Christovâo, as chaves estão
no n. So c trata-se na rua Silveira Mar-
tins ri. 54, Cattete.

ALUGA-SE 
unia casa com tres quartos e duas'a'.is. na rua Mara Pou'a n. 70 .Engenho

de ))'inro); a chave está 110 11. 18, e trata-se
na ma Ga ibalili 11. 31, Mitdi da Tijuca. 3578

LUGAM-SE os predios da rua liarão de Dom
Retiro ns. gg -e íoi; as chaves estão no
103, e trata-se na rua do llospic o n. u.

A

1*Jil«*lírtSA-SIÍ de um bom túpiciro; na rua Ba-
X rão de S, Felix 11. 9, 33*6

TJRECTSA^SK dc uma pessoa habilitada c dc ,
X condueta afiançada para tomar conta de uma cha-.
cara pegada a Estação de Campo Grande. Trata-sc ,
á rua Catumby u. 14, 3.218 1

'I.'1'.C'fSA-SE de uma creada branca, para ser-
X viços dorjicst;co9, .«.m casa dc pccptct.a. fami'ía.
Pnga-se hem o quer-se pessoa trabalhadora.. Rua
Mariz e llarros 11. 4_o, ... 35*20.

ALUGA-SE 
una,hoa cliacarazlnha, á rua Zizi,

ii. 38, bonde Liiis de Vasconcelos (Meyer).

ALUGA-SE 
unia casa na rua Uruguay n. 154,

casa III. com dois quartos, duas salas, co-
, z.nh-, 'atr na. varanda c quintal; p o:;imo á rua

liarão dc M- squita, ponto dos bondc3 dc 200 réis,
I prc.o ncS: e trata-se no 11. 154, casa VI..

ALUGA-SE 
mn .magniíico. quarto lieni mobilado,

t tn' luz electrica e tcl-ephonc; na rua Nova
I n, 150, por traz da Escola de Dellas Artes.

ALUGA-SE 
um bom p cdlo com chácara, na rua

Kl ns da Silva n. 21, defronte da ttsação da
Piedade e ponto dos bondes. 3552

Í>RECISA-SH 
dc uma creada que cozinhe bem c

lave, dc toda a confiança c que durma no alugule.
Uua Itcnto Lisboa 11. 39. Cattcte, 32-15
"ORECISA-SE de uma pequena para serviços
J leves cm casa «le pequena familia ; na Estrada
Real de Santa Cruz n. 3151, perto da estação de
Cascadura. 3195

' A,LUGA-SE uma sala no beco da Lapa-^-ril' 3, independente, junto da rua 1" de
Marco.

PRECTSA-SE 
de um pratico dc pliarmacia, nesta

capital ; informações á Avenida Kio Branco
n. 8S. Cardoso & C. 3221

PRECISAM-SE 
de pedreiros. Uua Santa Luiza

n. 59. Maracanã. 32«:i)

T3RECISA-SE de uma criada que dur-
1 ma em casa, para coziVihar, á rua do
Silva n, 35. Largo da Gloria.

PRECISA-SE 
dc um official de pintor de Üzo.

trata se com o sr. Jcaquim pintor á rua Thco-
philn Ottoni 11. 1. Rcstaurant. 3129

Í">RECISA'SE 
de um pequeno de 13 a M «n-

. nus, para casa dc família; ua avenida Mem de
Sã 11. 61. _i)_5

PRECISA-SE 
de uma cozinheira qne durma ém

cata ; na rua Riaehuelo n. 141, sobrado. 3208

I.URECISA-SE 
de uma moça para ajudar nos ser-

viços do casa, paga-se bem. Campo de São
Christovâo u. 6, junto á rua Escobar. 3203

PRECISA-SE 
de um trabalhador pnra chácara,

prefcrê-sc português, Kua "Elias 
da Silva ti. 215.

Kstação Dr. 1'Vontiti. 312.1

PRECISA-SE 
de uma creada para todo o ser-

viço dc casa dc pequena família, nos subur-
bios; trata-se na rua S. Luiz n. 33. Eslacio de
Sã. 3168

1JRECESA-SE 
de uma boa ama secca á rua

. Maria Eugenia n. 33. Largo dos Leões. Dota-
fogo. sign

PRECISA-SE 
de uma mocinha ale 15 annos

para casa de um cts«l sem filhos, serviços le-
ves, paga-se 10$ mensaes e da-se roupa, que tenha
boa condueta. Rua do Hospício n. 1G5, 3o andar,
procurar D. Thereza. 3170

PRECISA-SE 
para uma casa de tratamento de

uma perfeita copeira c arrumadéira, dando fi-
anca de sua condueta á rua Marquez dc Abr.an-
tes n. 95. 3167

PRECISA-SE 
de uma ama secca qtte faça ser-

viços leves ; na rua Mariz e Barros
n. 34?. 343.1

PRECISA-SE 
de uma cozinheira e lavadeira ;

na rua Iladdock Lobo n. 192. 3243

PRECISA-SE 
de um bom acabadar de sapa-

teiro; na rua S. Christovâo, 223. íisi

PIKC1SASE 
de uma preta, dc edade, para co-

zinhar e lavar; na rua S-te de Setembro nu.
mero 333. ^^ 3024

PRECISA-SE 
de uma crcoulinlia no beceo da

Lapa n. 3, 1" andar, para uma senhora só,
uarã serviços lev«*>B -»irá« -t_» nta Primeiro de

Casas.
cit&inn-oslGS

e -terrenos
ALUGAM-SL, 

juntei ou «parados, o sobrado
_c o po ão da rua da Liberdade 11. 36, S. Chris-

tovão. e uma das casinhas dos fundos. As chaves
estão com o mestre das obras, c trata-se na ru>
da Quitanda n. 114. 3_i_2

ALUGA-SE 
uma cas3 nova, na travessa dos

Araújo^ n, 8; a chave está, por favor, no
n. 36, á be-ra, preço 90$; trata-se na rua Senhor
dos Pas.íoi n. 136. 3614

ALUGAM-Sli 
com pensão e com ou sem mo-

bilia, duas tapacosas « lindas «alas de frente,
tendo ifluminaçõo e curse» e ent ada n*ep-ndcute,
a casaes sem ftJhos ou rapazes so teiros; na rua
Arcai n. 47. 3656

ALUGA-SE 
um armazém próprio para qualquer

negocio ou todo o predin, que tem seis quar-ts, com a entrada «dependente; na rua Coronel
P. d o Alves n. 34, e trata-se na rua do Livra-
mento n. 68. 3657

ALUGAM-SE 
» pçssoas de tvspeíto. uma boa

sah e dois quarto» de frente, fornecendo-se
também pensão. Rua dm Ourves o. to, t*
antlar.

A LUC.A-SE nma b»a casa com tres quartos,*\duas %alas e o ma s ncceàsn o. Preço 112S;
t-ata-se na rua do Un-iaro n. 105, 1» andar. Só
rom fiador ou dois mezes dr a'ugneÍ3 depositados.

ÂLUGA-SK 
"nia «Ia de frente, no meíhor pontoda avenida Tt:o Branco n." 157. 

'2** 
andar, a

um casal ou empregados do commercio. com ou«rm pctv5o «erve para çahirv- tr oa escripto-io.

•í LUGA-SE a boa casa II da rua Maria e Bar-
-tiros 11. 173; a chave na casa VIII, onde se
informa. 3333

A 
LUCA-SI-; uma casa com do's quartos, duas
?a!as, g>zmha c qirntal, ai* gucl i2n$; na

rua llella de S. João 11. 374, bonde Alegria a
porta. 3136

ALUG.VSE 
(wr SoS. a casa da rua Borges nu-

m* ro .ç. na CFtação do Mcycr, Cachamby,
ponto terminal dos bondei; informa-se no armazém
dí» sr. pires tem ifuas salas/Üoís quarto?, cozinha,
tanque, esgoto, chuveiro' c-Muito terreno, e água;
1 ata-sc no mesmo, 3646

ALUGA-SE 
um esplendido quarto a rapazes do

comme rc o, cm casa de fauiilia.de todo o res-
peito: na rua dos Andradas rt. 101, 2° andar.

ALUGA-SE 
a casa .da jua Magalhães Couto

11. R, Meyer; as cbãvís estão no armazém da
requ na; com duas salas, dois quartos, e quintal,
a liguei un$, luz clectrlco, c trala-sc na rua Ce-
hera1 Cama a n. 47. 3633

*V LUGA-SE cm casa de f.imtfia um aposento
-_\_*a moço eo'teiro ou senliora séria; na rua
1'ranciscó Bolisario n. 17, 10 andar (Lapa).

A LUGAM-SE dois quartos, n moças sem com-
rtprom-ssos; na rua de S. 1'cdro 11. ns, so-
brado. 3614

ALUGA-SE 
pnr 45$, um quarto em casa de

famiüa, a uma senho a só ou a viuva que tra-
líãllte fora; na rua da Alfand-ga u. gi, t°
andar. 3«j_i

ALUGA-SE 
um quarto a rapazes do coriimer-

co, cm casa de familia, entrada independente;
na travessa do Sc.iado 11. 18, pavimento térreo.

ALUGA-SE 
a casa da ladeira do Castro nu-

im.ro 71, 3618

ALUGA-SE 
um tirrenn na estação Dr, Frontin,

com 22 metros dc frente por cento e tantos
de fundos, com bancão, por 40$; trata-se ua 'tn
Cupc lino «1. 85. 3693

ALUGA-SE 
um quarlo a um casal sem filhos; na

rua Fagundes VarcUn n. 12, Encantado.

ALUGA-SE 
um bom e arejado commodo para

moços sérios; na rua Marciana n. 67. Bola-
foEo. 3659

4 LUGA.SE uma espaçosa «a.'a de frente, para
«fXescriptÒrio ou qua'quer offírua, & casal, em
caja de farniia; na rua da A'fandega n. 91. 19-j

ALUGA-SE, 
em casa tle familia, a rua do La-

vradio n. 163, um quarto cum electricidade, a
moço do commercio, 20:2

ALUGA-SE 
uma ula com duas janelias, frente

d* ua. entrada independente, Um electrica,
rlnivcii-o, servr para moços soltci-%», ou urr.a«enhora de re-**-» jt0i con) 0O çcn) pensio; na ru:1
EvarUtó da Veiga n. 3». 3629

ALUGA-SE 
uma cau com dois quartos, duas

-ia!as, íwt nh-y d**y-n«*a. a^ua, toi eWtrica,•íomie i pert**-' na «*t_çâo f)r. Frontin. Estrada-í- Santa C -iir n 2.9.*-); trata se na ros Cu;yr.
Hno n. «5 ou piaça Tiradentes n. 50.

¦V LUGA-SK i"in boi ¦¦ tia de f-ínte. para e*-cr*i~Vpt*»-*o f-wtimrrc a1 on a um ca.L'a' dr trai_-_nettw>,
i;t fii!:.;>, tem luz e.'-ctrica. Rua Marechal Ve,
risno P-eiji.jta a, 41, scbrailo. 263a

ALUG.VSE 
um commido dc frente, em casa

de fam 'ia séria, a moços do commercio; na
travessa do Commercio n. 9, 2024

ALUGA-SE 
uma casa por 55$ mcn=aes, tem

água c quinta'; trata-se na rua Tavares nu-
mero 266. Encantado, com o st* Moraes. 200^

A LUGAM-SE uma sa'a e um quarto bem mo-
*jVblai!o.i; ua rua Kova n. 150, por det-.iz da
Escola de Bcllás Alie a,' esquina da 'rua liarão
de S. Gonça-Jo, tem luz electrica e teleplione.

A LUGA-SK bpt.iha saía ç quarto juntos ou se*
-C-Lpa-ado-ii a cavalheiros, 

"ca:-if 
eu senhoras ho-

nestas; na tua Joaquim Meyer; informa-se no
no n. 91, venda. joio

ALUGAM-SE 
sala de frente ou quarto arejado,

com ou srm pensio, a casal sem féfhos ou a
mjiares soiteiros; na 'tia da Misericórdia n. 70,
sobrado. 2027

4 LUGAtSK a caia da rua Figueira n. au, por.nLoií mensaes ^«jtação do Rocha. A chave e«tá
na venda da esquina. 2041

i LUGA-SE em rasa de familia, um quarto com
XjLse^vénüa cm toda casa, a um casal; na P.s-
irada Rea' de Santa Cruz n. =984 (casa n. 1).
Cawadura. 1990

A LUGA-SE nma boa sala mobilada, casa de fa-
iTLmlia, por 90$: na rua do Cal tete n. 203.

ALUGA-SE 
uma esplendida «a'a de frente com

cinco sacadas, para casal de tratamento, ou a
moços do commercio. em casa de familia:; na 71a
Monte Alegre u. 43, pe to da rua do R a.
chuelo. 1048

ALUGA-SK 
um aposento, a moços s5't_iros. em

casa de família; na rua da Alfândega a. 159,
moderno. 3059

ALUGA-SE 
por 160Í um predio k ruj Doi..

de Maio n. 7, estaçí^o do Sampaio, cora tre*
quartos, duas salas, varanda ao 'ado e mais di--
pemlenc as. As chave, estão na rua Vinte e
Quatro de Maio n, 274. J077

A LUGA-SE um grande armazém, tendo mais
i—dois rjuarto!. irea e banh iro. podendo instai-
lar elçctric dade. na ret Gome, Carneiro n. 64.
perto da rua Marechal Floriano. Quer-se Dfgocu
Ümpo *} sem baruho 03 d?po-.ito, 2059

A LUGA-SE por 101$. mensais, a casa n. 201
rVdi tua Pi^ueira, e>taç.io do Rocha: a cha.»
esti no armazém da esquina. 2064

t t.I*C.\-SF cm ca«a de famUia, oma ^ila de
£\ frente, forrada dr novo, um quarto cora duas
J3ne! as. ar jado, um outro pequeno, para so.tt '¦¦
-tt. por znS: na rua da tapa n. 73. 'oja.

ALUGÀ*SE 
um bom quarto de frent', tm c*-a

de familia de todo o r*üpp;to. a i*a«.-i«i na« mes-
T.m cnnd Ci>= e i|"r i-„l,i ur fóta: fa:a-se eom S
P'itfO, praça Tiradeníoa o. 69. 1837

K LUGA-SK em casa de f?n:-lia, um quan.
_TXa moços solteiros ou a i.:t-a' sem fi'hos; na
rua Mente Alegre d. 3,3, proxmo ao Riaehuelo.

ALUGA-Sií 
metade de um commedo, a ptbsoa

séria, que trabalhe pata fora; t-ata-se na rua
Marquez de Abrantcs n. 88, quarto 9.

ALUGA-SE 
um grande quarlo mobilado, ou sem

nioblia, com ou sem pensão; na rua da Lapa
o. 73, i° e a» andares, casa de familia. «olo

ALUGA-SE 
um liom quarto de frente, para

moços solteiros, por 30$; trata-se na rua do
Rosário n. 103, sobrado, com o dr, Nelson Pinte

ALUCA-SE 
um bom quarto de frente, com duas

iasellai, por 30$; trata-se com o dr. Josí
Brar, á rua Pedro Américo 11. i)5. 2091

ALUCA-SE 
uma casa para pequena família, ten-

do duas salas, dois quartos, cozinha, banheiro
e tanque, e grande quintal; na rua Souza Tranco
n. 189, casa 2; as chaves estão «10 11. 4, e tra-
ta-se na avenida Ria Branco n. io-, com David
St C. 2083

— — ' ¦¦¦¦¦¦¦ ¦! -i ¦¦" ¦ fc 1- ¦ 1 -I 1 III

ALUGA.SE 
iitna boa sala de frente com tres

sacadas, para rscriptorio ou pequena officina;
na rua da Alfândega 11. 182, 2098

ALUCA-SE 
«ala nova, de frente, com, luz ele-

ctrica^ e indep-ndente, a meços decentes; na
rua dc S, Christovâo n. 533, cobrado. 3008

ALUGA-SE. 
a caia il. I da travessa 11. 32$

da rua l'ranc'sco Eugênio, com duas salas,
quatro quartos, mais dependências e quinta'; as
chaves estão 110 ,11. 310 da mesma rua, oude sé
trata. Preço 1525000^ 3010

ALUG.-VSE 
um quarto cm casa nova, com luü

éketriça; na rua llapagipe 11. 201, 301:

ALUCA-SE 
uma boa sala de frente, no sobrado

novo da rua Onerai Câmara ti. 22C, a uma
senhora de todo o respeito e que seja só.

ALUGjVSE 
uma sala de frente, bem mobilada,

com lua electrica e jardim na frente, para
cava'hei •¦os distinetos; na rua liaria de Icarahy
ti. 20. Botafogo. 3003

ALUCA-SE 
casa nova, com optinios eommodos

<3 quartos, salas, saleta, iria, grande quintal,
luz electrea, etc.) para familia de tratamento, a
180$ no Ipanema (rua Quatro dc Dezcmb o nu-
mero í.j), cm ffrente á praça. Trata-sc ao' lado ou
& rua da Alfândega 11. 81. 2045

ALUGAM-SE 
uma saia e um quarto, iudepen*

dendentes por 80$, em casa de (amilia, a
casal sem- fillios oú moços do commercio; infor-
ma-se na rua do Mattoso (1. 261, ponto terminal
do-- bondes. 2005

A LUGA-SE uma boa casa do caa.-*v to pioprin para. açotiRiio, uio-
lluuloa, botequim ou quitanda, no
fufuroso bairro de Villa Isabel, a
rua Tiieodoro «Ia Silva, canto da
rna Viseomle do Abacté; trata-«c na
• ua da Constituirão 38, com Tava-
res, das H ás 11 da manhã.

ALUCa-SIS 
sala nova, optimo local, com janella,

de frcnle; na rua Gonçalves Dias u. 20, i°,

\ LUGAM-SE eommodos com Iodos os requisitos
/a-da hygiene, luz elccfica. grande terr-no c
muita água: ua rua das Laraiijclras-n, sr, moderno,
ncrio do largo do Machado; trata-sc com o eu-
carregado. 3032

\ r.UGjVSE um commodo de frenle, cm casa de
-flf.iniil ,i, a moços do comniercio; na avenida
Mem de Sá 11, 43, t" andar, 3033

• LUCAM-SE, em casa de famIHn, duas salas de
X-Lcciitro, tem luz elcclrica, chuveiro, forrada c
piitada de novo; na rua Visconde do Rio Branco
¦¦• 44-  3034

A LUGA-SE uma sala. á rua do R:achuclo nu-
4Tmeio 147, casa n. 10, preço 35$, com bastante
água. 303O

'; LUGA-SK um quarto, cm casa de familia, para¦fXiuoços do coiumcrcio; na rua da Assembléa nu-
mero 39. 3057

rua D. Anua
3017

A iuuA-íic, uma casa tcceuteiuumc
^construída, na rua Jockey Club n. 259,
com dois quartos, duas salas, dispensa,
cosinha, banheiro e porão habitavei. Tem
uma boa installaçSo electrica, ao preço de
i8o$ooo. Para tratar na mesma, das 8
da manhã ás 4 da tarde.

ALUGA-SE 
um bom quarto cora janella, com di-

re.to i cozinha, em casa de um casal decente,
a um casal ou a senhora; trata-se na rua Soro-
caba n. ia, moderno. Botafogo. 179

ALUGA-SE 
esplendido quarto, a rapaz solteiro:

na rua do Kezende n Ca, 1831

A LUGA SE por 150$ meniaci, para m;d'co mi
-kdei-tista. utn gati_nc!e com sala do espera,
bem mobilada; na rua da Aisembiéa n. 41, 10.
brado. 3174

ALUGA-SE 
um excellente aposento, para casa

de tratamento, a senhor só, com pensão, e
todo conforto; na rua de Santa Alexandrina nu-
meio u«. próximo ao lurgo do Kio Comprido.

A 
LUCAM-SE bons eommodos mobilados, com
pérsio, a casal ou a rapazes so teiro», e fer-

ncM-M penda a domicilio e aeetitam-ie penio-
nistju avulsoi. Avenida Rio Branco n. 3, te-
brado. J;r»

A LUGAM-SE duas casas novas; na rua
•tt-Carolina 47 e 49, estação do Rocha.

ALUG.VSE 
uma boa sala de frente, a p:ssoa

sú; na rua Kul-na ti. 71. Mcycr. 3181

ALUGA-SE 
ura commodo, a dois rapase» de

tratamento, um casa de faimlia respeitável»
pro:;imo á rua Conde de Üomíiui; iuforina-se ua
ma dc Sanlo llciuii|uc n. J48. 3188

,1 LUGA-SE, por ?o$, adeantados, parte de uma
_rxcas:\ completamente iudc|*ndeutc, centro dc
terreno c .xcrtlenie v sia, com duas salas, riuarto,
dispnsa, cozinha, banheiro c unii conimodtdades;
na rua Val«.-ntim da Eonscca 11. 57, citação «lo
Riaehuelo. 3i8j

ALUGAM-SE 
bons coiuniojos illumiuados a luz

electrica, a pessoas decentes; na rua de São
Carlos n. 47 (Estacio de Sá). 3794
lnii  ¦"¦¦ i.-i——-.

1 A LUGA-SE um commodo, com pensão, a casal
xiou a dois rapazes de t atauicnto, cm casa de

1 familia respeitável, cm frente á rua Conde dc
liouiíim; informá-se ua rua dc Sauto Henrique

,n. 148. 3181

ALUGA-SE 
tuna sala, por 50$; na

Ncry 11, 3, largo do Pedregulho

ALUGA-SE 
um bom quarto do frente a pessoas

sérias, em c__a de familia sem creanças on
outros morado es; na rua Abilio 11. 14, casa. Bon-
des dc S. Januário. 3023

ALUGA 
SE. i rua Voluntários da Pátria n. 435,

um. chal-1 com um bom terreno, paia um ga-
rafíè; as chaves estão ua-mesma nia n, 400, e
.-"j.ji-«e na Pensão Carvalho Vaúna, rua «li Sâo
IVdro n. 170. - - - ..-..'',•¦ 2064

ALUGA-SE 
um b'0in sobrado, na rua do Senado

n. 308, com dois quartos.-dttas sa'as e terraço, e
outros 'ftpo^entos; a chave está na loja e lrata.se na
rua D. Pcliciaha n, 183. 3063

ALUGj\JI-SE 
uni esp'end!du predio dc sobrado,

c uma prande loja, em úm dos lúe-liòres pontos
dc;ta cidade, pa a armazém ou deposito de qua'qu. r
negocio; trala-sc na rua da America n. 184. 3019

A[iUGA-.SCa) 
por 65$ mensaes o predio n. B-i da

rua MafaMa, c a 70$ cada-um dos predios
n?: 8 c ij da rua As trocado, tr-rido duas sa'as,
dois quartos, cozinha, hanlieiro, water-clpset, tan-
que para lavagem de roui-a, quinai, 'tiz clect ica,
etc, 110 Marauçii, cm ¦Jacarépaguá': Trata-se na
rua Dr. CaudMo Bcnicio 11. 4.10, ou ua rua -da
Candelária n. 5S, sobrado.

ALUGA-SE 
uni magnífico quarto, em casa de

familia, a uma senliora 60; ua rua do Cat-
tete n. 203. 204a

A LUGA-SE um hom couimodo, com pv-nsão, em
_r\.cana de familia; na rua Moraes e Va'lc
11, 12, Lapa. 3109

ALUGA-SE 
uma casa pequena com dois quar-

tos, e duas salas; na rua Dr. Ilepo liar ros
n. 06. 304

* LUG.-\-SE a casa da tua Pereira de Saquei-
_Í-Lfa n. 37, com duas saias, tres quarto? c
hom porão 'nahitnvel, dcvjlidó, forrado o ossoa-
hatlq: trata-se no n. 39, junto ao bonde dc too
réis. 3S04

i LUGA-SK ou veude-y uma esplendida casa
-t-Lpara familia de tratamento; na rua A istulcs
Lobo; informações com o ir. Marques, lladdück
Lolm n. t-jfi.

ALUGÃ-SE 
um bom e grande sobrado, com

i:rai'<_ quintal, acabado d*, novo; ua rua
Acre n. ;8. 31.. 1

ALUGA-SE 
um quarto a mocos solteirosj r.j,

rua do Riaehuelo ti. 57, sobrado, 3117

ALUGA-SK 
o predio n. 17 da praça Rivadavia.

entrada pela 'ua liarão dc llom Ret ;o, entre
ns ns. 113 p 119, cni» do« quarto?, duas salas,
cozinha e quintal, iílumuiação electrica; as chave*
»-:tão no flrrenwin n. 133 da mesma rua c tra-
ta-se na rua do Hospício n. 30, sobrado, das 11
á 1 hora, aluguel iot$ooo.

ALUGA-SE 
uma sala de frente, bastante es$>a-

cosa, á rua General Câmara u. itiii, sobrado,
i° andar, a moços do commercio. _i_j

<n'as rom gn*í e toda a com-
/T-LUGAM-SE boas calas com gaz c toda a com-
Catttte. 33118

A 
LUGAM-SE dois aposentos bem arejados, ten-
do luz c'cctr ca. bom chuveiro e grande quin-

ta', em casa de família sc ia; na rua Iladdock
Lobo u. 463. 3116

ALUGA-SE 
o armazém da rua General Pedra

n. 10, para negocio, lendo eommodos para
famiWa.' 2091

A 
l.l''-\-SV. n predio n. t» I .Io rna Sa»t«.
ClirKti* «tos «ilniT-1's. Tialj.-s» c-iii

o dr. a' alio «Ia Siivii, á rua (!rugii:tj-:i.
nu, n. t.

\ LUGA-SE um quarto com ou sem mob 1 a, em
i"_-caía dc famüia séria; ua rua Costa Uastos nu-
mero -io, 13C3

A LUGA-SE uma sala de frente para¦•"^-escriptorio ou para moradia de um ca-
«•alhciro distineto com 011 sem mobília, cm
casa que não tem outros inquelinos; car-
ta por favor nesta redacção com as ini-
eiaes A. B. 1.9(16

A LUGASE uma boa sala com janelias. cm casa
Aile farniia; na rua Yp tanga n. 71. Laran-
i»'-as, 1707

A LUGA-SE uma boa sa'a mobilada a moços do--iLconunercio; na rua do Rezende 11. 91.

A LUGA-SE por 12:$ o oredio n. a. entre os de
iins. 113 e 119 da ru.i Bir,"io de llom Rrtiro,
com bons eommodos, grande qu mal, L'«lu mi nação
«Vectrlca; trata-se na rua do Ilospieio n. 30, so-
brado; as chaves e.-tfio no armazém u. 13a da rua
liarão dc Bom Rct.ro.

A 
LUCAM-SE, em Santa Tberejra, confortáveis
quartos mul-Madus, â rua Aquedueto a. 5S5,

>m casa de família.

A LUGA-SE boa casa com duas sa'as, quatro
AXquartos, na -ua de Sant'Anna de Maiheus
n. 32, Bocca do Matto. A chave e&tá na rua Ma-
ria Luiza n. i_S. 1307

A LUGA-SE um «plendido quarto com luz; na
-Xavcnlda Cismes 1'rc.re n. 63. 3093

ALUGA-SE 
um esplendido pred'-o mobi'ado, com

uma bonita vista para o mar; na rua do
Triumpho n. za. Sanla Thereza. 3014

i LUGAM-SE dois eommodos esp'erid dos, sa 4
aí.c quarto, cera janelias para a -ua. com dir-ito
í ca's '.ida em casi d! (ãinlTa, qu;r-se iam lia
de tratamento: na rua das Laranjeiras n. 4_u.

\ LUGAM-SE confoitav -s tala*, e quartos, com
aXpensão, em casa de todo respeito, ha luz ele-
ctr.ca, telephtine, banhos quente» e fros. Trata-

c ca travessa Carlos de Sá n. 11, Cartel-:.

A LUGAM-SE quartos e ea'as a •apazes ds tra-
-T-Ltamento e rapazes soiteiros, casa muito fres-

ca e d; tedo respeito. Trau-se ua raa Senador
Dantas n. 58.

\ LUGA-SE um comirodo, eom ou srm moveis,
ÍTLa "apru Jo comme cio: na ruj, do Cattete nu-•íero ;q. 174?

l LÜGA-SE íraa !.ila de frojitt e litros apo
^, * wto- mobüadcs, com pensão, a pessoas tle
¦U—eolo: ca «ua do R'acaue_ o. 13S.

ALUGAM-SE 
bons eommodos; sa rui Frei Ca-

neca n. r;5. Ji/*

A LUGA-SE por 80$, uma casa na rua Ávila
r?«.n. 45, Alegria; trata.se ua íua do Cattcte nu-

314;moro isia

ALUGAM-SE 
dois bons eommodos, em porão

habitavei, a senhoras de todo o respeito, ou a
moços do comim-rcjo de seriedade; informa-se na
rua da Luz n. ia, 3<43

LUGAM-SE os predios ns, 93 a toi, da rua
do Kocha, írente de rua; trala-sc nos mesmos.A;

ALUGA-SE 
a cavalheiro, um quarto «le (rente,

com ent'ada independente, luz c banheiro, em
casa de iamilia; na rua da Carioca n. 38, a°
andar.

ALUGA-SE 
tim chalct cnm tres Janelias dc fren-

le, com duas salas, dois quarlos, . cozinha e
terreno com 11X40, com arvoycs frutíferas; rua
Angélica 11. 79, estação de Kamos, E. tf. Lco-
piiilnia; trata-sc no m.Miio. 17118

ALUGAM-SE 
duas casas nova3, na riu Dr.

Pcetra Lopes ns. 28 e 30. com do[s quarto?,
duas salas cada um, tem quintal e jardim na
frente, tem luz electrica; as chaves estão ua mes-
ma, bondes Alegria. S. Christovâo. 3IS-2

ALUG.VSE 
por 130$, uma casa á rua Barroso

11. ifi, III, em Copacabana, coin_ dois quarto*-
c duas salas; chaves no armazém, á praça Mal-
vino Heis ti. Z-, c trata-se na rua do Rosário
n. So, 1» andai-, das 11 ás 12 e das 4 ás 5.

A LUGA-SE a casa da travessa Leopo'diiji nu-
.Ünioro 40, estação do Riaehuelo (Jacaic); as
cliavcs «stão 110 n. 46. 3'37

ALUGA-SE 
um porão espaçoso com banheiro

e tanque, para lavar roupa, a um casal; na
ru.i Maria Calmou 11. 29, perto da estação do
Meyer, preço 40$ooo. 3.37

ALUGAM-SE 
uma -,a!a' e.um quatt». a casal

com d>cito á cozinha e. «.tinta!; na rua de
Paula'Brito 11. 41, casa 6, Andarahy Grande.

ALUGA-SE 
n casa tln rua Sylvio n. 43: trata-

se na mesma rua «1. 95> estação dc Ramos.

A LUGA-SE, a casal sem fi'hos, uma boa sala
.ilVc alcova, servntia de cozinha * quintal; na
rua Dr. Carmo Netto n. 246.

ALUGjVSE 
uma sala dc. frcnle, um quarto e-

cozinha completamente indcpndcntc, por 65$;
na rua Souza 1'ianco n. 107, casa 5, cm Villa
IzabeL 3'Q9

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Barroso nu-

incro 354; a chave está na chácara de flores,
defronte, e trata-se ua ru Gonçalves UJas n. o,'oja. Preço- asoÇooo.   3133

ALUGA-SE 
um bom quarto, em casa dc fami-

.'ia; na rua Senador Alencar u, 45. S. Chris-
tovão. 3235

ALUGAM-SE 
quarto casas novas, por preços

módicos, com duas salas, dois quartos, cozinha
quintal e luz electrica; na rua do EngtTnho

Novo ti. 43, Vi'la; as chaves estão na casa da
fríüntc, e Irata-rp na i*ua D. Maria Uomana
n. 38, Maracanã. 3>97

ÁLUGA-SE 
na estação do Riaehuelo, uma casa;

na rua Vinte c Seis de Mao 11. cs, preço
S4$ooo. 3232

ALUGA-SE 
um commodo mobilado, a casaes;

na rua Duarte Tc.Noira 11. 26, estação Dr.
Frontin. 32°7

X LUGAM-SE ern casa de familia bons
^quartos com pensão; na rua de São
José n. 50. 3'H°

A LUGA-SE um esplendido quarlo, com janrlla
«Capara o ar livre, com pensão, a dois rapazes ou
1 casal sem fi hos, em cana de família; na rua
-.criador Pautas ti. 45, sobrado. 30S5

\ LUGASE o sobrado do preilio da rua General
VCamara n. 285, ou trar-parisa-Gé o contato de

o o pr dio; para tratar ua rua da Alfândega nu-
o 25.1. 3069

¦í LUGA-SE a moçns decentes, nma sala de
t\ í (-nto, com luz electrea, -*m caaa de iamilia; na
rua Uruguai—ia n. 131, i" andar.  3078

* LUGA.SE o predio novo da rua de S. Fran-
iXcisco Xavier m ?C_, com duas salas, «tres
quartos, etc., etc, 230$; trata-se no mesmo até
•nflo-dla. 3075

ALUGA-SE 
um quarto mobPado, para so!te'ro;

na avenida Centra! 11. 7, 1" andar por 40$ooo.

* LUGA-SE a ca-a da raa Barão de Pirassinun-
.fvga n. 29: as chaves estão 110 n, 74, e trata-se
111 rua da Asscmbl.-a n. 13, loja. 3081

(\ LUGA-SE um commodo só para homens; na
ÍjVpraca da Republca n. 50. 3074

ALUGAM-SE 
quartos, com pi-nsão, em casa nova,

lu: dccfdica c virtoso terraço: na. rua da
l.apa n. 46. Fornece-se pensão, a domicPio.

_ LUGA SE um bom quarto, na rua da Lapa,
i_mob'ado, gaz, casa de familia; trata-se na
pra:a da Lapa ti. 74. preço Go$ooo. 3091

'« LUGAtSE uma casa nova. com tres quartos,
£\duft8 "«tias e quintal; na rua liarão de São
IVancUco l''lho n. 257; trata-se 110 n. 239, Vila
Izah 1, prox mo á p aca Sete de Março. 3096

A LUCA-SK um commodo para um ou dois mo*
X-Lçus do commerc o, em casa dc um casa-'; na
rua Pedro Américo n. 84, casa III. preço 50S000.

\ LUGAM-SE uma sala e alcova, em casa ir fa-
rimUia. a rc?soas de tratamento; na rua D. Lúza
n. 36. G*oria. 3093

A LUGA-SE um bom commodo, em casa de fa-
2_u.ii.:a, a casal sem filhos; na rua do Hospício
n. 58. 3068

ALUGA-SE 
nma boa casa na rua Lima Bartos

n.'_6. com duas 5a'as, dois quartos, cozinha,
d spensa, varanda, qumtal, cíc. Preço lípSono.
lionile*-. dc P- Luiz Durão e A cr ia. Trata-se na
rúá General ArgoMo n. 156, onde cs:ão as cliavcs,
S. Chrstovão. Bondes de S. Januário.

A I.UGA-SE uma casinha {rara íami'ia e quartos
_r_Lpara moços solteiros; na rua Silva Manoel
n. 174, ponto dos bondes. 345-5

ALUGA-SE 
por 8;$. a casa n. t da avenida

Bento Lsboa n. 89. 3434

i LUGA-SE em casa de famlia uma sa'a de
/--frente e um cummodo, com niobil-a, com ou
«cm pensão, a casa1 ?cm filhos, a moço do oom
üisrrio. u*i iila «_ j Mls-Hcotulã u. *,_, _i-^ s-^a;
sobrado. 3462

A LUGA-SK uma S3'a df frente, independente,
fVmüIto arejada, locar saudável, em easa de
íamir>"a, n5ó tem hospedes, dando pen.-ão querendo;
ua íua Joaquim - S'*lva n. 44, sobrado. 3^42

A LUGA-SE um bom aposento, a um casal de-
X-Lcente, cm casa de famüia nas mesmas condi;
çfiès; na rua José d- Alencar n. 69. Caínmby.

..ijOA-S-. uuut Uu 1 iUi_ai tta rua Mi*__e. dâ
-XPrias n. ta; aa chaves «nUo uo armaicm da
e«juma. .- 3s,t

A 
LUGA-SÉ, para familia, a boa casa da ru»
José Clemente n. 43, preço 112$, com a taxa

san.taria. A casa esla aberta. Trata-se ua ru*
de S. Pedro n. 73, loja. 3471

ALUGA-SE 
um quarto com duas janelias, e_

rasa de lamii.a, com direito á mesa; ua ru*
de S. José 11. 7, 1° andar. 347J

A LUGA-SE um bom quarto cm casa de familia,
-_a moços !o'teiros ou a casal que trabalhe fór»i
na nia Visconde de Sapucaliy 11. 23, casa 11.

ALUGA-SE 
um quarto decente, casa de fam lia,

a moços do conuii^ício ou casal icm filhos; na
rua dos Arcos n. u, 3511

ALUGA-SE 
uma boa tala muito arejada a ca-

sal ou a rapaz» dtceutu; ua rua do CaitcM
ii. 3, 2' andar. 358t

ALUCA-SE 
metade de um armazém; na rua

ücncral Câmara n. 318. 348!

A LUGAM-SE dois esplendidos commo-
¦^dos, bem mobiliados, com janelias,
linda vista para o mar e Santa There--a, próprios para dois cavalheiros de tra-':mcnto, e dá-se pensão caso queira. Casa
dé familia que offerece todo o conforto
3ó se âcceita pessoas de fino trato; na
rua Taylor n. 36, Lapa.

I LUGA.SE uma bo» «ala de frente, • mnC'
«TVdo cot mercio, eu para escriptorio, s6 sr .-..'cr"•am peü**cas E»riis e decente*; na rua* de S. P*«l-.
n. 324. a" aoidar. Pwço, ôoiooo.

X I.UGA-Sli por zo%, um quaito, a _qõçús iui*.
-Xleiros; na rua Came.-iao a, Ba, " 3^41

ALUCA-SE 
um commodo de frente, a moços da

commeiclo; tu rua General Câmara u. lOli, a*
«ndar, 340^,

* LUGA-SE em casa de familia, ura quarto, cor»
•CXou sem pensüo; ua rua Silva Manoel nu-

Micro 134. 34J,

_ LUGA-SE «un bom commodo; na aveuda E*
1ti.do.1ia. ladeira do Pariu 11. 38; a chave estl

•ia mesma. 34(4

ALUGA-SE 
um bom sobrado, com quiulal; na

rua da Pa: ti. 85; trata-se tis 11. 8,-. 831*

.1 LUGA-SE o predio da rua Hermen-
«"vgarda n. 44; as chaves estão na rua
Or. Dias da Cruz n. 163, padaria.
A LUGA-SE um bom commodo, a casal sem fl.
rVhos ou a moços do commercio; na praça Tm
radentes ti. 75, a' andar. 343a

A LUCA-SE um quarto, em casa de 'im eas_
i_s'.:n filies, a outro nas mesmas condições,
•ju.-r.se pissoa muito séria; ua rua Minas n. 63.
«stação do Sampaio, jaof

ALUGA-SE 
um bom predio, assobradado, roa

doia quartos, duas sa'as, c«~'nba e. quintal, ca
Villa Izabel; ua rua Souza Prauco n. a,. 3100

ALUGA-SE 
em casa de famila, uma tala «V

frente, com entrada independente, sem uvolâ.
lia e só a moços do commercio; na aven da Mem
de Sa n. 61. ao*f

IJUECISA-SE 
comprara om predio no cc»

. tro commercial, para renda, que seja cm c»
todo dc negocio que sc fazem ocm demora e quc e»
teja livre e desembaraçado, ate 8o:ooo$ouo; trata-
se com Dcrnardino Silva & C, rua «Ia Carioca nu-
incro 31, sobrado, das 11 ís 4. 3641

PRECISA-SE 
comprar um predio nns imnvedi»

ções das ruas Pedro Américo a Sr Clcmen»
c tranversaes, que tenha 4 quartos, jardim c quin-
tal; trata-sc com ücniarilino e Silva «tr C, nu
da Carioca u. 31, sobrado ,das 11 ás 4. 3-<4«

PRECISA-SEcomprar 
tuna casa para pequena fa

milia com entrada ao lado e quintal, cm nu
transversal das dc Lana até Botafogo; cartas i
S. S. no escriptorio desia folha. 3.61»

PRECISA-SE 
alugar um porEo em casa de fa-

milia; cartas com o preço a L. &L, nesta re-
dr.cçao. „.$4*

PRECISA-ST? 
para uma senhora um quarto cor»

pensão que nãu exceda de 100$, em casa de èía*
milia situada entre muda da Tijuca e a Uzma
ou no Andarahy Grande. Carta a Lemos. Rua
do Visconde de Inliau'ma n. 51. 349»

PRECISA-SE 
para um moço de condueta aiian

cada um commodo cm casa dc familia sciia,
ate 20$ mensaes; cartas neste jornal a M. A, C

RECISA-SE comprar uma casa para pequem
família, que tenha algum terreno, cnlrc as c»

tações dc Meyer e Central, ate a quantia de cinco
contos: trala-se com Albuquerque, a rua Thro
pliilo Ottoni, 66, a qualquer hora; não se udmtila
intermediários. 203,
"PRECISA-SE comprar prédios bons, até 35:000}
cada um, juntos ou separados, cm Botafogo, Con-
de de Bomlim e Villa Isabel; negocio directo;
cartas nesta redacção para C, Abreu. 2023

PRECISA-SE 
alugar na circumslercncia da Pre

feitura do Districto Federal um commodo par»
escriptorio, quer-se no pavimento tcri-eo ou nc
primeiro andar, tala dc espera e quarto; quem
tiver dci.tc carta neste jornal para J. P-: trata-sr
com pessoa de discripçao. 3"*.

PRECISA-SE 
dc uma casa com quatro quarto»

salas dc jantar c visitas, cozinha e banheiro,
priffie-se na Tijuca; cartas a J. Souza, rua Vi»
conde de Figueiredo, 79, Tijuca. 301»

PRECISA-SE 
comprar um predio no Cattele,

nota íogo, S. Clemente ou transversaes ás niesmu
até 60:000$ ; negocio directo e urgente ; cartai
a redacção, para C. Abreu. 3000

PRECISA-SE 
de uma sala para escriptorio, em

casa dc familia; cartas a Eugênio Telles, rua
da Prainlia 11. 90,

PRECISA-SE 
comprar um ou mais prédios pari

renda no Catlcte, Botafogo, S._ Clemente «
transversaes* Cartas nesta redacção para C
Abreu. íaat

PRECISA-SE 
de um quarto para casal sem fi

lhos quc seja próximo da rua dc Ilospieio
Não se cozinha. Trata-sc com Costa. Kua do Hoa
picio n. iu. sajt

PRECISA-SE 
dc um commodo composto rl«

uma saía, e quarto ou dois quartos cj>paçosoa
bem claro c arciado, sem'mobília, com pensão ot
sem olla, noa bairros da Lapa, Cattcte, Larange»
ras e liotaíogo, próximo do bonde, que é para uo
senhor do coiumcrcio. Cartas aqui nesta folha ,
Z. II. 3l8s

PRECIS_A-SE 
comprar boa casa dc campo, ta

manho regular ; oíicrlas- para Albuquerque ;
na rua Delia S. Luiz o. 4, Andarahy. 3171

PRECISA-SE 
comprar dois ou tres lotes de

terreno á rua Vieira Souto, Cartas a S. Ci.
caixa 11. 40 do "Jornal do Commercio". 3176

VENDE-SE 
um bom predio, dando uma ba.

renda; trata-so na rua do liiacliuelo u. 336
moderno, com o proprícla"io. 3-575

VENDE-SE 
uma magnífica casa, na praa de B»

tafogo: tràtá-se na rua do Ouvidor n. 64,

"¦"TENDE-SE um predo na rua AngeVaa SIt
Cliristovão, com duas slas, dois qua tos e mai

depeudeucias, por 10:000$; rua da Carioca n, Cw
sobrado.

7:000$ 
"ITENDE-SE 

um bom preilio novo. com
V a quartos, a salas, coz nha, etc. bondes I

porta, na estação do Meyer; trata-se ni
rua uo Hospício u, 5-,

"•{TENDE-SE um lote de terreno na rua Uruguay.
10X80; 'ua da Carioca n. 66, sobrado.

¦'. TENDE-SE por 36:000$ o prcdlo com doÍ3 p?
V vitncntos, armazém e sobrado, i rua Senado-*

Pom.icu; rua da Carioca u. 76, sobrado pa-a
falar.

VENDE-SE 
um predio de armazem e sobra*.,

renda de 350$ mensaes, i 'Ua de S, Pedro
por 33:000$; rua da Car oca n, 66, sobrado.

V ÊNDE-SE grande arca dc terreno em Botafog»,
33X200, negoco u-gente; Oliveira Baslo St B..

da Carioca n. 66, sobrado.

XJ-EN-DE-SE um predio de armazem ponto con-
V mercial, por ao:ooo$, cm .Botafogo; rua da Ca-
ioca n. 66, sob ado.

VENDE-SE uma boa casa com duat
y salas, tres quartos, cosinha, área r*-

guiar com tanque, latrina, etc; na rua
Conselheiro Pereira Franco e próximo da
de Estacio de Sá, rende I30$ooo, por pre-
ço em conta; trau-se na rua do Carme
n. 59 sobrado.

\TENDE 
SE, na avettií.a Mem de Sâ, um pa!»' cete; da boa renda; *rata*se da i ás 2. com

A. Cosia, avenida Mem de Sa o. 45. pharma
ca.  35*4

VENDE-SE 
por 5:300} o p'cd o da rua Eulíra

n. S7 (Meyer) bondes ua rua. negocio decr
üdo e a traia: com o propretar o, h rua Sena
lo- José tlou-faclo n. :4S. estação dc Todos m
Santos. 334»
-"TENDEM-SE e comp-am-se p-edins e terrcnoJi

trata-se com Jul'u Ávila, á íua 3enador José
üonifaco n. 248, estacio de Todos os Santos.

\-'ENDEM-SE 
terrenos, em lotes de 11X64 mo-

tros de fundos, prompto. a edifcar, na rua
du Hispo, próximo ao iargo do U o C-smp" do;
trata-se com Jorge Sayí*. 'ua do Ouvidor n iqV,
sobrado, sala 5. 3554

6:000$ 
"\TEN*DE-Sn. 

um bom pred'*> á rua Joa-
\ n.!*im Spatefii i)?tfic5ii da P.çdaHe; crití.

tres quartos, duaa ealas, com chácara; tem
o tereno 15X60: t:ata-se â rua do lios
pcio n. 58.

VENDE-SE 
um excellente terreno cm Ipanema,

dc 10X50. Preço def.nitivo 6:000$; tratasc I
:ua Gonçalves Dias n. 33 das 3 ás 4,

TTENDE-SE por 5 contos, em Copacabana lind,
lerreno; cartas a Z. TJ., ao "Jornal do Com-

merco", caixa 58. 3Í2t

VENpEM*SE 
e co:r.pram-rc predic> e tc-reiiosj

F. Medeiros Muniz, rua do Rosário u. 147.
tel, .Soo, das 3 ás 5 horas. 3007

VfKNDE-SE 
por " contus á v sta e 12 conloi

etn pre3ta;5es uma magn"f ca v,venda, sim-idi
¦ni logar a.to. tendo o't;i quartos, duas 6ai__ gran
lei. sotáo. despensa, cozinha g ande com iu-jio
¦conòmico, «*£ua encana-da hai*abeirò cuua chuv--t «.

-r latr na, ga' nhc ro, cocb ím mua eus nLa t»
-nr;id;i v* a croadn*i t autras ií«peni.l'-ncas; mu ts*
¦ va-tj frutífera-. _m terreno cuia arca t/ra

U)'* «ret o* ijuad ímIo;.; pie;o d^ f*va*Ç-tn de ••' -v. t mtt Hs IC" neicec» Je uccíhíão Pto.*t m»
, e^aÇ-O d- Hbnb io Gu nel, i nha aux ¦ ar, nt
..ít.itíia da tnvernadüj tr^ut-s« cíoü HcÒ£ifltu V*'a*
ter, »ji _c5_r.o pjctUa, * 3.^
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lf CORREIO DA MiNH&^j(^
NsajBMraawaãpiE?s|^çs?SHS

"VrENDEM-SE os seguintes predios:

SS:ono$ Cada um dos bons prédios da. ma Gtts-
lavo Sampaio (Leme) com cinco quartos,
duas sa'as, copa, cozinha c porão habitavel.

45:000$ ÍVccro novo, construcção moderna e so-
ilida; lem quatro quartos, duas raias, co-
V.iil.n. poiâu habiiavel. Na rua dc Nossa
Senhora de Copacabana;

|4:ooo$ Predio novo, prox mo ii rua de S. Fran-
eisco" Xavier, tem quatro quartos, duas «a-
Ias, despensa, cozinha, quintal c porão ua-
hiiavel. : 

' .
|o:ooo$ 

'1'rcs predios na rua flarbosa da Silva, lem
Ires quartos, duas falas, cozinha, dispensa
e boa área. Rendem 370$ono.i

«0:000$ Duas casas na estação de-Olaria.
ifi:uoo$ V>o's drilrts na rua dc Sanl Anna (Bocca

du Mano), lèm doi* quarto*," duas salas,
cozinha, dispensa, quintal e jardim.

10:000$ Dois cnücis 'na rua Botafogo IPiedade).
têm do s quartos, duas calas, cozinha, des-
peiii.i, tanque e agua, o terreno mede
nX6u.

9:500$ lirrdio da rua AnKelina (Encantado), tem
tres quartos, duas salas, cozinha, chuveiro,
waté"-clnset, ilíumiiiação electrica e gaz.

l:5oo$ Pretlio da rua General Hcnto Gonça.ve,
(Enginlit) dc Dentro), tem dois quartos,
duas ra'a% cozinha, agua e quintal. Rende
O0$0O0.

10:000$ prédio da rua Anna Mascarenhas, rende
i8o$ooa.

13:000$ Predio da rua Central Bruee, lem duas sa-
Ias, quatro quartos, coznha, água, gar, ba-
nhsi n e «rende quinta'.

Um lote ds terreno á rua Robe'|o Silva, 10X40,

Dois lotes dc terreno na avenMa Vieira Souto (Ipa-
numa), na quadra 7", e dois ditos na rua
Prudente de Mo aes med ndo ambos
10X50. Um terreno com 50 ms., jlintr
á rstr.çf.o de Olaria, que sc vende poi
pirço barato; níio fie-divide, Trata-se com
llerúa diao Silva * C, .'11 ua da Careca
n. 31, sobrado', das n 4s 4.

—.m—mç ¦—'——-— —

\TENDE-SE, 
no campo de S. Christovão, uma1 casa precisando obras; o terreno mede 7Í40 por

90 rle fundos; tratatse no campo de S. Ch istovíto
n. 6 junto à rua Kseobar. 3-fJÍ»

VENDEM.SE 
lotes de terrenos em prestações

e a vista; Estrada Kcal n. a.383, brindes ile
Cnecadura. 3-'is

VENDE-SE 
ttm predo por 5:5011$; ihfotmaee

oa listrada Kcal n. 2.383, bondes de Casca-
dura. 3"o

VtENDEM-SE tres eas''nhas na estação de Mona
Clary; ruvesia Mara José n. 5S trata se.

V'IE>>'DESÊ 
um chalrt por 4:000$, com duas sa-

Ias, d»'s quartos, cozinha e te reno todo cer-
cado, ie-.ii acua; estação Dr. Frontin, rua Santo
Anton'o li. 30. 3134

Vf 
ENDEM-SE os segu ntes pred'cs, e trata-se eom'Serrano, 

rua <\n Ci^mo n. 41', sob ado;*
J5:ogo$ preilio no boulevard Vinte e Oito de Se-

tembro.
40:<)£)»$.; d to á rua General Camada,
jrí.-oò.it» dto á Mia Parahyba', bons commodos.
3.1:0:1-$ dito íi run S. Ifranc!scó Xavier.
35:000$'ties príd*n.i á rua do Alcântara.
alt:'ooi»$ grande predin á rua S. Chrí;,toyão,
i6:uòo$'dto á :tia Pereira Xuncs.
14:000$ dto íi run Kmielinda,
?5:ouu$ dto á rua dos Andradas,
33:60;)? dto â rüa liarão de Mcí(|u*fa.
iB;ü(iu$ d tu á rua 'Tijtâ-s Ilòmciii. Kmprr»l.v?c

qualquer quantia cui boas hyjiptbecas a ju-
ros de 8 c 10 ò[o, ncgoc'o muito serio.

\.rK\HIíM 
Si; cinco ca^ai na rua Constante Ha-

r.íos, rendem güo$; i;a!a--í com A. Corta, de
i á> 2, na À venda Mem 'Ie Si n, 45, pliarniaca.
junto no;: arcos, , 1.815

\/"KNDi.-.SE 
urna cas.n ua rua Magalhães Castro.

Riaehueió, com do-s quartos, duas salas, eu-
íiiha despensa c terreno; trata-se com A. Costa
aven da Mem Ho Sá u. 45, plurmacia, junto ao
> C0<.

V^lJNDIvSK nina. casa uo «Ipanema, lem dois qua"
^ los, duas ra'aH, cozinha, dihiicn^a, 'titrina e ti

5010 "ronde "140$; é ríuva; tratii'*'c co:n A. Costi
dn ¦ ns .!, na Aven'da Mem de "Sá 11, 45, pharinacti
junto aos a cos, 1.81;

X7 lü.NDK-SlC uma c.vn para pequena familia ni
r rua Vinte r Cnco dr Março; irat.i-se omh A

Colta -le 1 ás 2, Avenda Mem de Sá n. 45, plm
ma'* a, junto ros arcos. i.Kjí

\'rií\l'MÍ'SK 
uma capa nas immcd;ii<;õcs do Catt ¦

te, jiiira verda; trata-rc com A, Co«ta de t ás 2
ns AvenMa Mvm dc Sú n. 45, (ilarniacia jttut
eo> a ieosi i,8:e
"\ f Kr-ÜHvSK um exéèlléntc terreno junto ao fIt-

> r do ir.idwii do Ipanema, 15X50, Chamo a al
tc:i:So ijoti b"s. capitaÜt-las dc bom gosto nara 1
n>rvm> r o un cò ijue existe; tr^Ia-sc Com A C01
t:i, Avrnda Mctn dc Si 11. 45, pliaimaca, jnnti
«ti> atiui 1,8a

\7*RN'prí"SH uma cxccHcrite caía, nas ;mmedia
Y çR«< do Cattete, com urgência; traia-se con-

A CoMa, da 1 ás a, na av::t'da Meai d»; Sá ll, 45
pharmcc a, junto nos arcos.

\^ENDKM*SK 
quafo lotes dé terrenos em Ipa-

n-ma, tioi^ mim:tos dc bonde, preço dc ocen
»'ão; trata *c dc 1 ár. .\ com A. Costa, Avenfdr
Meni le Sá n. .13 phàrmacia. i.Sji

\*'Ii.VÍ^!;M 
SK ns propriedades abaixo, infoVina-

ções c tratnr ^rinprr dns 11 i\s 5, rua t\.i
AlIar.dfHa n. 2.10, sobrado, com l;ÍRurircdo ít Ç..:
4o:óocÇ, predio de armazém, á rua General Comes

Carneiro.
Avenidü rua llclln dc S. João, composta de oito

prédios modernos,
Predio :á rua Bella de S. João, lindas accomo-

dai;Õcs e boa cbacarn,
Villa, rua Visconde dc Santa Isabel, composta

dc oito prédios.
Predin á ma lí. Affonso, bons commodos e boa

chácara.
Avenida á rua NT. S. de Copacabana, armazém c

seis predios.
Predw ;i tua Vinte e Quatro de Maio. perto de

São Francisco Xavier.
Avcnidaá rua Torres Homem, dois prédios de

frente c mais nove nos fundos.
Palacctc ;i rua de N. S. de Copacabana, é um

encanto.
Villa á tua U. Marciana, composta de 20 rasr.':.
Palãcete á praia de llul.iii.__to, para quem tiver

yosto.
Os vendedores mandam mostrar as mesmas c

vendem desemburatadas.

\KNl'lf,M-S.! c:nco casas novas, feitas lia ux
f mci: no Aiidafahy, rendem Sso$ mensces, po

75 :í"míí«$. negocio nrçenlr; fati-ítc com A, Costa
avenida Mem de Si :i, 45 (i-'ba mac:ã).

^;'^;A^^iM•SK 
e compram-se prcdjos e terrenoí

nos suburh:oí e em Hotafogo; tratase com
A. Curta, aveuida Mem de Si 11. 43 (pliarma
ea).

51Í7IRNDK-SI? em leilão, sexta-fe1:». tt do cor-
V rente, o lindo predo da rua Cá^dõjo Júnior

n. ?, canto da rua das I,ara rijei ra.*, ás 4 hor.is,
oelo li-i oc ro \. l.aue. 3185

^,rI¦:^'l)!¦:M•S.IÍ. 
na A'de:a Campsla. du.is casa»

novas; próxima» ao bonde, com duas salas, ire»
quartos de^pens-a, eoz;nh», Ia tt iria, banhíiro e
grande (juntai; t'ata-sc na rua Pereira Nunes 181,
com N"evrí,

\rUXnií-SIv 
ttm tr-reno na AMra Campista, mr-

d'hdo :íi tn-'. ds írente por p de fundos; trata-
íe na rua Ps cjra .Vuncã n. i8l, com Neves,

\/"IÍNUl; SR uni ic •'cio med ndo n ms. de fren-
í te por .ío de fundo?, lia .V.!.-ia Campista; trata

te com Keives; lia Pereira Nunes n, iBt.

\n;KI")lvSH 
por 41500$ \i-: prcd:o assobradado,

com duas sala*, dois quailos, cozinhai porão
grande quintal c gra d 1 na frente, ma Silva n. 2p
Jíncaníado; trata-fc no mesmo, ío;;j

A7"i;i'.'I'I' 
SK um terreno en-u :3 metros ile fr^ntr' 

_.or 40 dc fundos, na rua U! mia Andarahy-
Lcr;.'o!'!o, rco'ro do Sí".i/.i Cruz; trata-se na run
Kstevfto n. 641 preço 3:50o$oooi 2060
"\n-;:,'lil-M 

SK lotes dc terreno* coai 10.4r.X3,* 
;'i ui do lilspo (Uo Comprido); Irala-fe á

ma i<o Ouvidor n. io,8| ea'a 5, cnm A. Pachec.ít.

\T!i>;!)!*Í 
Sl'i. neR^ *'o :i gente, tun (erreno com

ii.\'jo metros d." fundos, á rua Küasda Siiva
n. 65, Pcdade; fata-sc com Sebastião Pinto I,c'te.
da^ ? á* 4 hurai *li la."dc, ã rua da C.omiilüiçfiri
n. 8|i üvar a. zop-,

A/IiXIiK 
SK um tr-::!.-. á rua Visconde dc Sautn

Isabel Ml', anti com 8o .;:.. por uo dc fundo?,
prompto a *v? ed*f-cado; tVctã-fc uo Mercado <\:--.-
Flores, Icral n. i. .

3t/jliXDi;-SI5 ou troca-se po- ura cliacir.i tms
^ Míbarlt'o* ou arrabaid*.'s, 11:11 predio construído

dc pedia v* cal tinido ;.'..::.!;-"::i c sobrado, solida
niiiite cM.-t u ilo, dc <.o:i.,:..'..\-.;i moderna, illttni-
m:::.,... 1 a '.::7. clectr ca c gaz, tanto no irni27"ni
rou:,, 1.1 sob'ail.1, tendo o sobrado jjtús lieis sa:.i^,
deu ijaartos cozinha, walter-closet, banheiro, des-
pbn;;t taniue, área cimenlad.i, todo rodeado dc-
jc::cl;.;, !l p e! ,1 ,'• tia r'.la Santos Uu.lritui-S 1791
«í.:.'i aberto d.-.s S i;o':is át 5 da tarde, pr.-çu
íuic*1*?; tiat.v«ç ã rua do lío*aro n, ;'.>, 1" .¦".-
d.-.r, ,:-., ,0. ii 5 horas. !¦¦>}.
"ATENDE-SE 

na rua das Laranjeiras
* uma rasa por 2;;:ooo$ooo; trata-se na

na nia da Quitanda h. 63, sobrado.

Ç5iíjoo$ 
"\Tr.\I'lvSIv excellente palacctc â rua -1 •
\ S. Cif.mctitc; trata-se ua rua do Ilí *

\TKNnKM 
SK rs aegtt ntes predio*; traia íe con*

o f"r, lí beiro, i 'ua General Câmara n. 3-'S,
cala dos despachantes, das ti ás 3:
30:000? predio no Andarahy, em centro de t;»-

reno com chácara.
jo:eo'S predio para negocio e commodos para [*>.*

milia, cnmtrucçio moderna, em frente *
estr.ç.ío dc Todos oj Santos.

!•;:33^ j--/-4:o nara íamTa, na rua Dilphimt em
liotaf.igo.

15:000$ p-td;o assohrailadoi pira 13::-.!'.,, proit-no
á rua do Mattoso.

I5:opo$ p-?i:o para negócio, á rua do Mattos».
0:3.0$ p'red*<i meio assobradado, pa-a ía':.il:a. na

rua Mtiriquipary. -¦-¦•¦. _-¦¦'-.
Io:-jci$ :::ii terreno com 11X40 a rua rerera

Xar.es.
jo:o3.-.$ predin para ne.eoc'n, cora uma pequena ave-

nida n?i fundos, próximo a'.> boulevard
Villa Uabel. Dinheiro sob hypotbeca rm

bcas cond^ões.

VENDE-SE 
-por aj:ooo$ um bom terreno, na

rua do Mattoso; trata-se na rua do Rosário
n, 63. 3^''

VENDE 
SÉ por 10:000$ um bom terreno, pro-

ximo ao campo de Sanl'Anna; trata-se na rua
do Rosado n. 63. Jai7

1 TENDE-SE em S. Christovão, com
V bonde á porta, uma casa para familia

regular por. i2:ooo$ooo; na rua da Qui-
tanda n. 63, sobrado.

VENDE-SE 
(toldo predio com tres quartos: o

terreno tem. tiXCo ms„ preto 7:500$; na Pie-
dadé; tratar, praça Tiradentes n. 06, charutaria.

^TJJNDE-SE 
uma pequena casa n073. á ru» Vinte

de Março n. i.l, par 3:300$, tem sala, quarto
* cozinha, etc; tratase cem a dona, na rua Cunha

1 Barbosa n. st, Saude. -^055

_f7EXDKM-SE a prc.tiçôcs superiores lotes de
* terrr.;-.i-s. dc.-.iic ;oo$ a 300$, com i.'Nso. ttm

«cua cricahada e o preço da passagem é dc ioo
^reif, linha alixiür.r, p-oximos â estagio dc Hono-
tr'o Gürgel; trata-se nes mesmos terrenos, antga
Ffsicnda da InTertiada. ceai o »r. Ucntlque Ha/

VENDE-SE 
um terreno de 5 i|a por 18 i|a me-

tros, em S. Chnítovão, por atooo$; Irata-se na
mesma rua n, 647. Não se acce tam intermedia-
rios, 3118

VENDE-SE 
o predio novo da nia S. Francisco

Xavier n, tít; trata-se* no mesmo, até ao meio-
d:a, 3076

VENDE-SE 
ou arrenda-se um grande predio,

com porto marítimo, próprio para uma grande
fabrica ou usina; informações & rna do Hospício
n. 84, armazém, com Fábio Pereira.

9:000$ \7"ENDE-SE uma boa casa eom excel-
•lentes accommodações, na rua Ernesto de
Souza, dando uma renda mensal de 160$;
tratase i rua do Hospício n. 58,

VENDE-SE 
por 5:600$ o clialet da rua Augusta

n. 196 (Encantado), com dois quartos duas
salas saleta e cozinha, com agua, p-n e fogão eco-
notuico, installação electrica em todos os commo-
dos; o terreno tem 11 ms. de frente por 6fi ms.
de fundos, todo cercado e plantado, distante da
estação cinco minutos; trata-se no mesmo, com o
proprietário. 34.15

VENDE-SE 
por ti;ooo$, no Engenho Nõirõ, uma

boa chácara com 43 ms, de frente por 60 de
fundos; a casa tem 5 quartos, a salas, cojinha, etc;
trata-se na rua do Rosário n. 63, sobrado.

ENDE-SE <">» chocara e casa na rua Doa
Vista o. 90, Dr. Frontin; trata-se na mesma.V

VENDEM-SE 
dois bons armazéns de seccos e

inohadup, bons commodo3 para fami.1a, bem
afreguezados, esquina de duas ruas, grande cha-
cara arborizada; para ver e tratar com o s, Ne-
ves, ponto final dos bondes de I<ins de Vaseon-
oelloa (botcqujp), 355'

VENDE-SE 
uma easa nfva, moderna eom qua-

tro bons quartos, salas de visitas e de jantar,

Srande 
coriplia, desrçcnsa, banheiro, latrina e gran*

e chácara arborcada; para ver e tratar com o
sr. Neves, ponto üníl dos bondes dc Ijins de Vas-
concellos (botequim).- . 3557

VENDE-SE 
um predij tem construído, em ter-

reno d« 12X40 iis„:com dtias'salas, tres qnar-
tos e ma's dcgiendências próprio para pequena
familia de tratamento, ho -Engenho Novo; para
tratar com o proprietário, na rua dos Ourives 117,
das 11 is 3 toras. Preço i7>ooo$ooo.

\TENDE-SE A rua Riachuelo 5.000 me-
V tros quadrados de terreno por 560:000$;

trata-se na rua da Quitanda n. 83, sobra-
do.

VENDEM-SE: 
ao:ooo$, prédios edificado, em

terreno de rr?>M,| n» cstnçâo de Cascadura;
12:500$, predio rccònstrtitio,,, de renda mensal tle
300$ livres tle impostos, próximo á pra:a Formosa;
33:000$, predio novo, edif cado em terreno dc"
11X83, em rua asphaltada, próximo i roa S. 1'ran-
cisco Xavier. Rua Uruguayana n. 33, sobrado,
C. fcouzada. 3610

VENDE-SE 
por 351000$ pred'o em boas condi-

çóes hyrWcas edificado em terreno çpm en-
trada ao lado, em rua transversal entre Volunta-
r«j da Pátria e S. Celemente. Kua Uruguayana
n. 33, sobrado, Caetano. S6"3

VKNDEM-SE, 
em varias ruas da Bocca do Mat-

to,' lindos lotes de terrenos, í lim grâtldc ter-
«no, com frente para tres ruas, próprio para uma
grande avenida, íogar «alukerrimo recommcndado
pelos médicos; p»ra ver e tratar com o sr. Neves,
ponto final dos bonths de Lins de Vasconccdos,
<botequim). 35SS

VENDE-SB 
um terreno fia avenida Atlant'ea,

Copacabana; carta uo "Jornal do Commercio ,
caixa n. 58; a Z. U. 3»77

iu'.'»^'.<<wiiryiBy,.v^^-.'*H''-Vt'-'tiJyt'V.'.'^-'1-''! "V - - -J " ¦'

TTnrNnFM-SE' 17:000$, predio novo, em Villa
VtoMI emiforme7 a U «<"'',"° ""'C"^
8:000$, predio. com ..entrada .10 lado,, proxi o no
largo Floriano Per.oto; 12:000$ -p.rcdio reeonstru•
do,Sprox'mÔ ao campo dc S. ^W?y*S3to'bõiiií,pred:o-e-tcrrenb, na rua Rar.io "c Mcsgulla,
3.1:000$, tres prédios novos, muito P™*™05.? "'"
Visconde de ttauna. Rua Uruguayana u. 33. «o-
brado Caetano. _______—_-•

15:000$ TfENDE-SE um bora predio *-tuti'$b>30 * V Frederico com quatro quartos, duas
salas, copa, cozinha, banheiro, .Çi.Oti trala'
se á rua do Hospício n. 58 sobrado.

I

17-ENDEM-SE: 10X50 ms. de terreno na rui Pe-
Vieira Paasos, Junto ao n. 80; 10X50 ms., sendo

dois lotes, na rua Prudente de Moraes, em Copa-
«bana 280:000$ a 2:000$ sob hyPothecaa. '•"''';
ças, apol ces e alugueis em usufruto. Rua Uru-
guayana n. 33, sobrado, Caetano Wuzaaa^

V~ 
ENDE-SE um terreno por 38:000$, em Bota-
fogo, medindo 13X35; no mesmo ha «m pre-

dio de construcção antga. Cartas a esta redacção
para C. Abreu. 30°'

Um Eclipse TOTAL

ÉBflJl tOflOS IS «cins
XJKTICOS I=tEF»I:l.iÊ3BEJ3?JT,uA.3XrTiEI©
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yENDE-SE 
uma casa. í rua Francisco Meyer

n. 148, por 2:500$ íi vista r ',:od$ em prr-t:i
çó.-s dando 2:000$ adeantados; iuforuu-se na mesiin
rua 11. 36. ' ''-'

\rENDF..M-SF,t 
perto da estação di Lascatln

por 120:000$, um enorme terreno, que |> t
se para grande fabrica e avenidas para opero
1 jatem algumas C3'.1s tpc rendem ma s du lo.
listrada Real, por 3:500$. um tcrre-.to de 50.M1.
tem bonde na fr.-nie, 5 minutos da eslaç.ro ila 1 ¦--¦
dade; perto do Mattoso, dois pred os modcrnon.
por oo:q-ja$, ou separados; ma General Pedra; um.
casa por 8:000$; rua SanfAnha, T-io^: um dito
0:500$; rua S. Cliri-luvão, itm predo po,r t2;opo$;
um grande terreno e casa, 24:000$; Lopacãpana,
ru» liuttnarrics Cãlpora, um terreno tle, 10X36, por
.¦í:;oo$; trata-se na rua Uruguayana 11. 120, das 12
is 5; 1'ci'reira, eofi3

\Tende-se um lote dc terreno de 22X39,
* com algumas arvores frutíferas. Kua

Bernarda, (Tres Vendas), Estação do En-
cantado — Preço 800$, negocio decidido.
Tratar no escriptorio desta folha com A
Soares.

" rENDBM-SF, as propr edades sbr.:::o; informar,
l t'alar e ver, ns mesmas semp e das 11 as 5, 11
.1» da Alfândega n. 34<>:,-, . . „ .
So:oóti$ palãcete á ;ua Dr. Correia Dutra, mo-

demo e confortável;,
45:000$ palacctc moderno, a nta Dr. l.arata Ki-

htiiii; _ ,
26:00*.'$ pred'o moderno, a rua V. Anna li ti.*

marãçí;
40:00.0$ P-i ncetí sníil-me, ua Vin:e e Quatro

dc Maio, bella chácara;
4vooe$ nred:o moderno, perto da rua IJcddqçK

l.obo; :¦'.¦-¦"¦'.'¦'.
65:001'$ predios moderno?, a rua A3'.i ar, nois

porio habitaveis; ,
40:000$ predios modernos, quairo, a rua .Marta

Af.geía, Jardim llotonico; .
Mo:oo',$ palacctc, a rua do Cattete. Encanto. \er

pnra c*er;
90:000$ aveii''da de o'to caras e terreno para nia;a

17: informar;
9o:oonS vllln acabada de co:'-| mr; renda'20 ']';

i2o;ooo$ villa c armazém moderno; uma renda de
satisfaze";

150:000$ sub'ime c mimosa villa Guarany; renda
" "!"; . , .

Os vendedores e-:ão bab'- t..;!us a venda mime-
diata aos compradores, 'rclcnhone 5.5/5;

/V^ CBiHBfia? gfflgce) 4<f\

YODMOSIfU 
PPftMllllS _fC»nnn\ I

V Oapisk Rm» da ^i^ndega 24 J
\^ F. PERRAGIN1 J^

38:000$ ,"irENDEM-SE dois (iredios á r:n Iti-
1' beiro Guimarães juntos eu separados,

novos, com duas £a'a>, quatro quartos,
cozinha, dcãpcn^a e insis :nd:«pensave:s;
trata-se na rit.t Ao Hospicio n, 5JÍ.

\rÍ;XDE-SE 
por 9:000$ um liudo e grande p-ed'o,

con prende terreno, no liuciniado; tratar na
Pf3Çtí Tiradetncs n. 66, chaPUtar"a,
"\T35XDE-SE por 7:300$ uni ÜnJo cbalet, n»

T -Meyer; tratar, na charutaria da praça Ti-a-
dentes n. 66. 3°°i

\7"ES'DE-SH 
um ^onl - bonito p-ed'o. com" uma

casinha nos fundo?, rende too$, tudo novo:
ver e trat.ir á travessa Maiafaia n. 2, estação de
Del-CastllM linha auxiliar, ao mesmo, por 5:50.1$;
é pechincha, *Qj3
T7"ENDE-SÈ um tttin em IT-norlo Curgcl do's

V minutos retirado -Ia estação, c;m duas rasas,
uma rer.il? 36$ dc aluguel, 1" sitio, lado esquerdo,
ao ent ar a linha dc DcoJco, 3°-*
"\rENDE-SE 

um terreno com io metro3
V de frente por 47 dc fundos.á rua Maré-

citai Bittencourt, estação ilo Riachuelo;
trata-se com os srs. Josc Silva & C. á
ma de S. Pedro ns. 58 a 64. 1.671

CTÜNDll SE; e;ti muito bbui ,•,:*.. i-.. — . ¦ .-¦;>
> na rua, n.t estação do Meye", nm b«m terreno,

prompto a edif cur. eom j-' metros dc frente par
mais'de oo de fundos: traia-se na rua Senador
1f.se l!onfac:o n. <t. d.as 8 ás 12 da xaoliã.

\ri'iNT.IC.M-Sl': 
p-edi... • lerrenos: rua R'beiro

Guimãrâesi dos preú-.os noyos. . 36;'ooo$oób
Rua S Christovão 46:ooo$ooo
Rua lir. Barata I! t..ei---i i8:ooo$ooo
H:ia S. 1'ranciscô Xavier. . . . , 3--:=i"S "nn
Rua Parahyba =3:òoo$ooo
Rua <!o Alcântara 35:0005000
Rua S João Haptista, do;i preilies S2:ooo?ooo
Kua T';e.:e de Maio. dois p-edio-,

Engenho dc Dentro S:eooíoo»
Rua 1'erelra Nur.es i8:ooo$ooo
Rua I.ropoWhà (Pelaje) .... i5:oooScõ„
Rua Miguel de Frias sa-.-nriSiyi-i
Rua Fr.ine'sco Belisario 4e:ooo$ooo
Kua Fonseca Tcl.cs  . . ir:oorSooo
Kua do.Senado  4/:ooo$aoo

Dá-se d nheiro sob hypothícas a juros de S e
to par ccn:c; traia se á rua do Carmo ::. 51, so.
b'ado, Goüyca ft C. 205.1

\jíÉNDE-SÉ 
uma execlleu-.e sit-.iaçji, cm Pai-

m ta1, Ksts-ío do Rio, cem ca;a ;ara negocio,
bom paiio. mula ag-.ia e bom terreno, c!c.: pára
iiii"o oiaçõss com o gcre:;te Kranc-Ko Onofre de
Azevedo, no referido iogar nu cem a p"o?; ct-ria.
na rua S. Ma;tü:fco n. 40, R'o. joj

ti7"ENDÍ5M-SÉ as seguintes propriedades:
f

140:000$. Msplcndila cli.ccara com grande
palacctc c:n centro dc terreno em Uo-
tafoRO.

90 :ooo$. Das 'iiiagiilticos predios tia rua Cor-
«ia Dutra.

90:000$. Predio com tres pavimentos, rendeu-
<lo no\^ conlos liquMos. nn nia Frei
Caneca, <le s»!\ia cotistrttcção.

7s:ooo$. Gr.-jntlie tirniãzent e sobrado coniple-
taiiTóiiíc uovo, tia rua Voltinasrios da
Palria.

fio :00o?.. Grande área era Botafogo.
55:000?. Dom terreno com fuce para tres

.mas, no Mangitc, íur-Jindo 46-';-_;.
45 :ooò$.IVcsl'tos tle sobrado, rra rua ScnaJor

Pompett.
45:000$. i.''';t residetteia 'Jc sobrado, 11a rua

Senador rompeu.
50:000$. r-lla avenida com nove casas no-

v.ts c luz cle-clrica, 115 linsetilio Novo,
rcn-üeitdo ;_oo?ooo.

42:000$. Priallo >lc. soImt.Jo, na. rua Visconde
dc Ilauna, retulctuto 4(5o$ooo.

.(2:000$. Bo:tt pr."dio. novo, na rua l''ra:tc:s'-'o
Delisario.

53:000$. Hella residência em centro dc terre-
•no, na rua llarrõsq, cm Copacãliatiãi
com giwdes accòmaiiòtlações e por,":t'
li.tlMavel.

35:000$.-'EsplKitíiila r-si.Iencia, na nta Ade
liwle, tio Mcycr.

,lo:ooo$. Bom terreno, ra rim N. S. dr: Cn-
ipácalttíia, i>ro.\imo á prai-.a Scrzcilul-
Io.

5o:oco$. C:',-.'ii'le pr.-.lio com porüo lutl/itavel.
e:u ct-nttr. ,1c lerreno, na rua L.copol-
.lo, Anjçr:âiy,

32:000$. Bois prtnlics novo;, na rua S. Ma-
noel. em Botafogo; rendendo 34:1$.

.15:000$. Kesüenei.i comiilctainVetttc npv.t, 110
cnnicco tía tua S. Kraitciscò X:i\íer.

50:000$. Hella casa, r.a rua S. Carlos, ::o Ms-
!."e'o.

2(í:ooo$. Rcfklcncia, na rua D. Anna Ncry,
coai i otuit-s á poria, em centro de ter-
reno.

33:000$. Bella viycnsía em ernlrn de terreno,
ile i'=X?o, ua rua General Uocca.

2.1:000$. Bom fbrrtíio próximo á nra Volun-
t.irios da Palria, cm Bolafcgo.

18:000$. Annitzcui c spbhido novos, no En-
gerrhò Novo.

i_r:ooo$. Hella neíidcnçia em S. OhHstóvão.
iS:ooS. Il":: cetn, na r;;a Pmlr.i Nunes,

em Vllln IsVicl.
14:000$. Prédios na r;:a Visvotiilc de Saptica-

liy.
12:000. Casa com porio habitavcl. no Sam-

paio.
13:000*. T.-e; predios; rendcn<Jo i;o$, em'.M:.'J::rc''ra.
o:noo$. Bo.ii prt-lio, na rt:a Angelina, 110

Encantado;
o:oco$. Bom t<-rrcr.o, na r.:a Gttknarà-cs..
ô:ooo$. 1V:tci:o, r.a rua Prudente -.lc Mo-

rac?. em Ipreicina.¦4:000$. V-m lo-.c dc terreno, ::a rn.-, Adclai-
"Je.

3:100$. idem iw, lir^tilio Novo.
Os sr.-. pretendentes poderão íajer o Tf- r-

tas e:1: nos.ro cscriplono, á rua da dr'00.1.
v. dfi. sobrado. — Oliveira Baslo & C.
?T7ENDEM-SE esplendida ss;t!os -.os melhores

\ io(,'3'e.- d.< taHtbefriino barro de Jacárépaguâ.
alguns do* o:»ic; com ioo :"ctro3 de frente por
150 de fundos: para mais informações e tratar
na rua General Ca ma'a n. ioiS, loja, das :a ás *\
horas da tarde; tVas uteis.
"TTENDEM-SE 

msçnTicos !o!es de !er-eno=. tm
v prtstaçúcs e á vista; fazem.<e ccn*.'rucçi"e* de

prédios e reconslmc;ões; na esíacão de Ancbet»
E. F. Central; tratase no mesmo ioRar. com o
sr. I.u: Coita. ao« dominROS e quartas-feiras.

tTENDEM-Si'. e cor.rraT..!e pred-os e terrenos;
V tralase cem taii Co:ta, rua do Hcspi:i»

n. 144.

\TENDE-SE 
um bom terreno prompto a cdiíi-' car ; na rua Theodoro da Silva. Vendc.se

barato, ne podo de oceasião, para ver c iralar,
eom Azevedo. Kua Visconde dc Santa Iiabel
n. 73. Casa n. VI. 1311

iztOG')? XTEXDE-SE um bom terreno ú rua Vie'-
\ ra Souto, quadra 9, lulc n. 12, tendo

10X5
n. 58

ms,; trat.vsc na rua do Hospício

\RENDEM-SE 
dois prédios de constriicejo an-

t'gá, ern bom terreno dc ijXj;, ua rua liem-
ral Polydoro; tratar no n. 167. 3671

\rE.N'I'l;-Slí 
ttm pred:o na rua Coronel Rangel;

para Informações na rua Dom ngos I.opcs 95,
arniazeni do s-, Josc li beiro, 30^1

T7ENDE-SE lim terreno, em frente no Collegio
V Mililar, na avenida Mayrink, junto ao li.• ;.io

d.i rua S. Francisco Xavier, com nm,3Ó de írente,
x'47 metros dc extensão, alargando no centro,
onde lem 35 metros e tambem com frente para a
rua Genearl Canil barro, entre os prédios ns. 427e 4a.il onde ttm izumo dc testada; trata-óe na
r*ja Sanla Luiza n, 69, Maracanã.

\'ENDEM-SE 
as propriedades abaixo; informa-

w e trota*«e sempre, das 11 ás 5, á nu da
Alfândega n. 240,* Figueiredo & C.í
15:000$ tereno á rua Ü. Marciana,'mede 11 e 20

por 43. _15:000$ predo prensando de obras, á nta Tavares
Ka'los.

i(>:oooS predio á rua Pedro Américo n. 193,
7:000$ terreno e bVmfe.torias á rua Vinte e O"to

de Agoslo.
6:000$ terreno á rua Francisco Mu-atori, em fren-

te á mesma rua,
40:000$ pred'0^ dc armazém e sobrado, á rua Go.

iiifS Carneiro.
10:000$ predo carecendo de obras, á rua Gomts

CaineÍ"o.
14:0011.$ predio á rua da Prainlia, regalares acconi-

modaçõesi
9:000$ p"«dio á ladeira do I/vramento, rentl-

25ü$000.
Ver e offertas aos vendedores, Telephone S.57>_,

"\TENDE-SE 
no começo das Laraniei-

* ras, um terreno prompto a receber
edificação, medindo 14X30, por 35:000$;
na rua da Quitanda n. 63, sobrado.

<--**-*&$^^

Variado sortimento de artigos finos parahomens, senhoras e creanças
Avenida Itio llraiu-o Si).

Itua Marcclial Floriano IIt

\^I'.NDE-St 
eni juiz de Fera na mais florescente

cidade ilr* Minas, uma boa chr.ca-a, junto â ci*
dade, ficando, porém, em logar mu li mais c!e-
vado ç saudável lem dua3 ca-ia-í dc morada, assoa*'liadas, forradas e cobertas de telhai; grande rio-
ir.ar de fruta." d', divcrsai espécies, p'anladas cm
boa ordem e bsm;tratadas, doi pafezacs, com 600
e _ tantos pé?, dois grandes alprud es para tirar
Icii? com compaitimsntòs para outros misteres;
dez alqueires de paüa de, cap ra gordura cercados
dc arame farpado em moeiiões de inr.deíra dc 'ei
esle pasto erti dividido em dnas paites, serviiido
una para ter o gado leiteiro e outra pira ter a
crr.çJo; dois grandes cajiões de mana virgem
transformados em bosques, rontem Rrandc quanti-¦tí-le de madeira de lei; nem disto tem divesas
for.tes de agua e tina destas encanada até á ,-ara
do .residência. Esta esplendida cbrxara prcsla-se es-
pecialmctitc para ser explorada por um cspitalsta
que a'i instal'c aTgttnias divcivõcs porque ia agora
r--tes bosques ;ão 03 logares rreditectos do pubiic,•-,;:e na"a ali affltt; em grandes maças sos do-
minpoi e das i'rr'ado-, ('0 ponlQ maii a'!» dest5
trni-c a :u:.is pr:feita vista sobre a cidade. In-
torifiãçõés nõr especial favor com o sr. I.-j-j Tte-
cker, em juiz dr Fôrã ou á rua d* SanL*Anna
n. 14, Meyer. aqui liesta cepitaía. Preço ro:ooc$ooo.

4:000$ TfKNDE-SE um optimo trrren> S rua
t C.onzasa Ua-tos, íazenda esnio coa.

a rua dos Artis:.vs: trata se na ;ua do
IIosp'c o :i. =?. tendo rjm ^OCCj

l_írENDE-SE por ico:ooo$coo o melhorv terreno de esquina da Praia de Bola-
fogo; na rua da Quitanda n. 03, sobra-
do.

6:000$ "yENDE-SE 
uma casa á rua Pau'a Ra-> mos. prcd.o novo; trata-« á .-ua tídHosp c-.o n. 58.

T I-.NDI.M-SE as propriedades abalro; informa ,tratar c ver as mesmas, srm;;rr, das i: ás 5 áma da Alfândega ti. J40:
80:000$ pa"arclc á rua Dr. Corria Dutra, moderno

c confoitavcl,
45:000$ palãcete moderno, á r::.. D;, üarata IV-

be.ro,
ií:ooo$ predio moderno, i rua D. Anna Cu-marâes.
40:000$ palãcete stib'irae á rua V n!c e Quatrodc Maio, hella chácara.
45:oco$ p edio moderno, perto da rUa Iladdo-lLobo.

<s:oool prédios modernos, i -na Agu'ar, doi«porão habtavel.
40:000$ prédios modernos, quatro, j rua Mari,Angelca, Jardim flniameo.t(o:oco$ palactle á rua da Cattete; e:::an!o Ve,

para crer.
90:000$ ayeVda dç /.''o casas • terreno para
50-000$ yiilai acabada; de'lcon't uír; --r-h *o olo.isotuoo vrla-e armazém moderno; "ma temia derattsfazer.

130:000$ a mais tnmisa viiía Guarani-; rendaS2 «jo.
Os vended.ir-s e.:5o habililados h venda im-medalas aes .:'.:•'..-. adores. Te:e,.liciie i.;;3.

¦\7"i:.V-iIiSI' 
ttm ci-.a-e: rom |-r: quario3, d;ia«» sa as c mais u:u quarto para cre; d -.s ter ionos fundos do nicnio terrena un: pequeno chaiel

^iS-í'"^"'0 
coP!SGlIos. Ic"' igua, g^ e mais cMii-n-.ortijaücs; para ver e tratar á rua I.uí: de Car-

íi" 9j 5J' '.'•• á'í Encantado e Ica bonde dc Pie-oade na ttquna di mesma rua.

TH-ApK-Sh uma pequena casa ; r.r, travessaT Josí. Bonifácio 11. 34. Está habitada, tFata-sc :na rua da A!:andc-a 11. rro, a" ar.Jár 1-1.

ATENDEM-SE cinco predios novos, sen-
V do tres de negócios, dando 5203000

de aluguel; na rua da Quitanda n. 63, so-
brado; é bom emprego de capital. 1.065
^TENDE-SE pelo iiuign ficante preço de ia:ooaí

T uma «nportante situação, próximo i MtaçSo (Je'Maxambomba ou" de Morro Agudo, dando de 90ca _ 1.000 atecos de laranjase tendo mt,.) de 2 000
;péi novos, que anda não dão fruto, e tendo umabo» cua de morada ao centro, eom tres quarto,dua» talas, cozinha e de«pènsa; tem torneira dó»(ua na cozinha; informa-se cm Uazambaatb» cmfrentt a eiuçio, barbearia. t,..

VENDEM-SE^ 
em Bomsuccesso, próximo i <-»Ução, 3 minutos, quatro predo», um i ru«

do Porto n. 37a, próprio para negocio e mora*»'
um ni Estrada da Penh» n. 760, oecupado com
phatmacia e com fam tia, e o» outros n» rua Frm.
cite» Aegden n. 56, no centro do terreno, teta
quatro quartot, duat talu, cozinlia, quintal e teus
eom abundância, c du«j pequina» moruls,, ju».tu ou separsdas; para ver e tratir com o pro-pri».tatlo, na mesma n. 56; a rua em frente ao m».
deireiro. 9ií

VENDEM-SE. 
em Bomsitecesso, casai de •;»,%

t 7:500$; trata-se com o poprletiro, i raa
D. Fraiicisca Aegden n. 56, defronte 10 n-.idr-
reiro, 3 minutos da estação. ,_|

VENDE-SE 
um bom tcr,-eho k rua Al ce tf» Fi.

fueiredo, estaçlo do Riachuelo; tratai» na
ru» Machado Btiencotirt zi. íj.

VENDEM-SE 
bons terrenos em lotes, na Estr».da S. Pedro de Alcântara, piòxiaio » eitiçl»

do Realengo; ver e tratar na mesma, cora o p:o>
pr"«Hrio, Prancisco José dc Taula,
-^^KNDESE um bom terreno medindo 11 at,.
tros de írente por 47 metro» dt fundos, na rua
Miguel Fernandes (entre Meyer Engenho Novo),
p-eço 3:000$; trata-se eom o proprietar o, n» rua
da Capella n, iz6, estação da 1'ittlade ou ne
escrptorio do «r. Henrique I.ascoste, de'pa»b»iit«
terd da Alfândega, rua (.metal Câmara n. 1, td:-
ficio da Bolta.

VENDE-SE 
por '36:000$ uma c»»a com doi»

.quartos, duas salas, cozinha, agua e terreno ;
par» informações, na rua Uoyaz 11. 44S. Estaçlo
da Piedade,

VENDEM-SE 
11 metro, de !e-reno de esquina,

rua l.ui» Barbosa, etnte ria rua Theodoro do
Silv»; trata-se á rua Coronel Figueira de M.lio
u. 1Í4. »í;j

VENDEM-!*!, 
a prestações, bons lotes de t«r-

reiios na estação de liamos, Estrada de Ferra
í.tenod nn, dstante 54 minutos da tstaçXo d«
praia Formosa; para informações dias uieií, rua
da Candelária u. pi, i" andar, com o tr. .Me.
xandre, t n»s domingos e fer ados, ua nu Qum.
tro de Novembro n. ia oficina do sr. Guima le»,
na referida estação. itm

VENDE-SE 
um t tio muito bem plantado com

duis boas casas, com bons poços d'sfita, nm
boai a ve-»s frutíferas, na estíçào de llangu', lo<
S»r dtnotnina.lo Retiro fi. >Y C. do Brasil; trata-
ie na rua General Caniaia n. z;o, com o ir, Do-
nata Lafinesta.

ATENDEM-SE duas- casas, i com duas sa-
Ias, dois quartos, cozinha, e outra com a

salas e um quarto, com anua encanada e po-
mar; as duas rendem íooíooo. Vendem se
por 5:500$; pata ver e tratar na rua Teix.i-
ra Ribeiro n. 39; llomsiicccsso. Vende-se li-
vres e desembaraçadas. Tratar das 3 horas
em deante. 173I
'UENDE-SE «o Collegio Militar ter-renos 13X40; na rua da Quitanda nu-
mero 63, sobrado.
\TKNDUM-Sli 3 casas novas na rua Cardoso

n. 272, bonde dc Cacliamby; trata-se na
mesma. Mcycr. 1(174
¦frENDEM-SK, 

a prestações, super ores lotes de
terrenos, desde 200$ a 300$ com" 1.1X50, íem

agua encanada e o preço Ja passagem é de ioo
icis, linha auxiliar, próximos !i estaçiio de llouo.
rio tiurgel; trata-se nos mes.nos terrenos, antiga
fazenda da Inventada, com o sr, Henrique Wàl-
ter.

\_rEXDEM'.SlÇ, 
a prestações, superiores lotes de' terrenos desde aoo$ a 300$, com i.OCso, tem

agua encanada e o preço da passagem é <le ioo
ré s, linha auxiliar, próximos á eitacSn de Hono-
ro Cursei; trata-se nos mesmos lerrenos, anlica
fazenda da Invernada, com o sr. Henrique Wal-
ler.

\TENDE-SE 
um terreno próximo ao bonde de1 Inhaúma,' eom 2JN50, por 2:500$; Quitanda

n. jfi, da t is 5.

\TENDE-SE 
um predio próximo ao bondo da

Inhaúma, com dors quartos duas salas, etc.»
por 4:000$; rua da Quitanda n. 56, da 1 âs 5.

VENDE 
SE um predo próximo ,1 E. da Te'ra

Nova e ao bonde de Inhaúma; com tres quar-
(os, duas salas, terreno, etc,, por 3:000$; rua da
Quitanda 56, da 1 ás 5. '

VENDE-SH 
um pred:o em Nxttieroy por 15:000$,

próximo á Ponte Central, c outro por 5:000$,
p-oximo ao bonde; trota-se á rua da Quitanda 5<í,
da 1 ás s.

VENDE-SE 
um consu'tnrio dentário por i:soo$;

ver e tratar í rua da Qtftandu n. 56, da
1 âs 5.  ^

T7"MN'DESE por 7:500$ um confortável predio
V com tres quartos e urande. terreno; Iratar ua

praça Tiradentes n. 66, charutaria. 320^

TTENDEM-SE dois lindos prédios, juntos ou «*-
>' parado», aènbndoi de construir, com tpdos o»

reqti'sltos da liygiene, tem duas salas, dois qual»
Ins, cfltinha, tanque eom chuveiro, terreno tia
frente, para jardim, eom muros dos lndos e rp»
na frente, e tem 30 ir.efns nos fundos, preço para
os dois 0:500$, um ;:on$40o. Este p.iiniincio nto
é de reclame, ver « construcção dos mesmos: tra-
ta-se directnm'nte enm o dono. ertaçáo de Katuof,
rua Roberto Silva n. 38, distante dois minutos, o
lopar c dos melhores'; ,IÍ-

liTIíN-DE-SE um iuper',)r t-reno, k estrada d»
T Penlia, Olara, p ox'mn á estaçüo. er.-n s)t'ia

e luz electr ca; trata-se i rua Quairo de Novembro
n. 145, Ramo", com Carnejo, 3**3

Diversos
ÁNTICRESIS. 

Emprestas: com urgência, qual-
quer quantia sohre amigueis de prédios, Kua

do llospcio n, 58.

AFINAÇÃO 
de piano, eom direito a cordas o

pequenos concertos, por iji$; chamado na pa-
ça firadeutes u. 83.'Café Guarany; 3563

A 
rifa dc que trata o sr. Manoel Antônio d«

Moines, f:ca t"ansfcrida 'para 16 de novembro
próximo. 36'9

ALUGA-SE, digo aos noivut
por falta do moveis não dei-

xefs de casar; at já tendes noi*
va não desanimeis vai ao Par<
que dos Cperarlos.rua do Hos-
piclo n. 268, ahi comprarei»
todo o mobiliário ou moveis
avulsos a prestações de2$000
por semana, aem fiador.

AT.UGAM-S.E 
50 troncos para animaes e r'ce,

l>:m-se animaes a trato; rua Coronel lV-dio
Alves n. 217; ver e tratar na mesma. 3246

A LUGAM-SE nevo» ternos de casac e lobreca-
Xl^aca; na pr.iça Tiradentes n. y, ao lado do
Theatro S. José. 154

,4 IiUGA-SíÇ; *:m fiador, o Vvro do auxi'iar dfl
-TVpuardo-livros; "O Caniicnho" de Fontes A'.*
meida Marques. Quitanda, 58. Rs. 4$ á villa.

A f.UGUEIS de casa. . Pessoa muito conhecida
i\Vilc conf anca, dando boas referenciai, com bas*
tante pr*t ca. incumbe-se da cobrança de ãluffueia
dc casas; vilías e avenidas, tratando dos concertos,
p nluras, conservação elocaçüo flíic as mesmas ceie.
crjcm, med ante módica tommisíão, cmn o sr.
Pinio, avenida Rio Branco n. 155, a° a.idar. Ta*
ieplionc 625, Central. 2\u6

\UI.AS 
e lições particulares de portugtez, fran-

rez e ing'c/, por preço.? módicos (methodo
üerlitz.) Dirigir-se a Vieira de Castro e !{oJ,_et'
Shernan, Rua do Hospício n. 192,

Aviava 
Mara Rita, tendo uma filha, por no*

t me AmeÜa, d:sdc a edade dc sets meies, até
hoje que tem _.-.) aniios) nunca andou. parajvLÍca
:1o corpo todo. Pede essa pobre mãe |te'as Cinca?
Chatas de Jesus, uma esmola para lbe manter »
ti e a sua filha. Engenho de Dentro 82, es'.-';lo
do Engenho;

A' Caridale Piibfca. Uma senhora, viuva, po.
Àxbre, ?offrendo ha lonfios annos de artcrÍ0'SCiCr>
çet< moléstia que a imporsibíÜta de fazer certos tra*
bali:-)!, por isso pede aos corações ben.farrjnti
uma esmola de occaíião. Deus levará cm conta
este j-.ist" beneficio, feito á supplicanic. Círllí
nesta redacção, para A. h.

A 
antiga perfumaria "A' Garrafa Grande", tem

tiir.a sa'rnfa de grande formato ás vistas do
pebücOj pendente da sacada dn predio em que *•
acha, a rua Uruguayana ti. 60 sendo por isso
muito fácil não sc deixar enganar. 741

A 
PERFUMARIA "A' Garrafa Grande", tem

uma garrafa de grande formato ás vistas do
p'ib'ico, pendente da sacada do predio e:n 'iu«
se acha í rua Uruguayana n, <i6, sendo por :«•
muito fácil não se deixar enganar. 3441

V.N 
I Ivb tíe comprar o reiiMtdio acuuseiitado oaibi

a preço da drr.aaría Atuir*, d .-ua Sete de Se•nibro n ,, jtomrio 4 Calhedral-

A 
viuva Rita Ferreira, eom a «dade de 77.tt,"*>'* pobr-. doente, soffren^a dos inlí'--iI<'e*

t muras i-adtunientos, sem ter ninguém por *»\t
pede uma esmola |>e'.a Morte e Taixão d: Nosso
S-r.hor Jesus Clirlsto, aos bons corações por alma
de teus patentes, tini ,,bo!o pelo amor de Deus.
Etta redacção prepare eoia t-.da a caridale a re-
ctbrr qualquer cíniola,

1>pTliOL"l.M. 
Vindc-sc um. bem montado.. *

JXtxiuo logar, c tiam fuíuro, O motivo ú o dono
não poder estar á teiia, livre e deembaraçado,
lim 1, un contrato; !r;;ta <c na rua da Carioca nu-
mero 70, com o sr. Kodrigucs. iitj

(10MPRA-SE 
uma e.Ta para pequena família.'ate sócios; cartas a Kaul; rua Francisco Ma-

n"n it. 31. Sampao. 361;
"1 lii'.illU.\-SI-: tinta c.sd nas seguintes ru.i<. if^rf-
* '.lorl. I.obq. Cor.de «Ic liomfiip, S. Fraucisu) X.T
vcr,_ liarão de Aiiiazi.nai ou 1.1.15 tiansvcrsacs «
\\:.i.t. de Romum. a:é 50:000$; tial.v;e*na ra*
üj.-ja^vea Dias n. ôj, sobrado, tom j Bali,

i1
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CYCL1STAS!

Prepi pneumaücos Capa: 95000
Camara de ar 6J000

yOÜEi aíà memores tayclolel»*; HUMBER

Antunes dos Santos &C,
Rua Rodrigo SUva [antiga tk tees] «¦ 12

/-lOST-IUvl -
\.A'isct-nd. Rio
fe tas costureiras,

de caiuiias c ceroulas; na ru» |
ranço n. 37, p.ecisa?se dc pjr-•'¦

para camisas c ceroulas. 3634

CLINICA MEDICA EM GERAL; DO- j"UENÇAS DO CORAÇÃO. DOS PUL-
MO ES, DOS RINS E DO APPARE- \
LHO DIGESTIVO. -Dr. Tamborim Gui-
niarães. R. da Assembléa, 73, das 4 ás 6. |

COMPRA-SE 
um gradil dc fero para iardim;

liatõ-se na ruaLuia Gama n. 11, sobrado,, com
Domingos. 3534

CARTOMANTE. 
D. :Maria ffimilia, a prime-ra

cartomante do Brasil -e de .Portugal, já consa-
«-ada .pelo povo ,eomo a mau «perita, avisa as
crrtiiiiii.. famílias do interior e íóra da .cidade,
ntn. consulta JX»* carta »eni a .prcionça • das pes-'
soas, :ii mal» procurada pelas suas assombrosas
descobertas, commcrciács "ie 

particulares c a unica
.neste' gunero; rua Miguel de Frias -n, 45, casa
dc futulia -de '1-eapcita. 35/»:

1 CURA T0S8H-
Bronchite. coqueluche,

asth-B-, escarros
saneruiureos, tuberculo-

He, liem*?*»?se, etc. ;
A' VEADA IM TIDAS A8 KAKMAGUS viom»..... a$ooo

IAboratorio: tfô-AVENIDA MEH BE 8i'-rll5

JUCÁ

60\1I'RA-SE 
um» ;partida de aoo fo ha» -de

zinco, usadas*»- trata-se na rua tha. da Slva
n. _(s. 'Estação de Dr. Frontin.

Borclicr. Ver
'E. *F ontin.

crer.
3'7SCAkTÒMANTE. 

Mme.
I^ua 1-iboraionio n. «4.

COMPRA-SE 
cas» eom circo quarto» e mal»

comnioddad»», entre Gloria e llutafogo, inclusi-
je.' Carta» a O. Silv», .ru» .Gonçalves Dia» nu-
iVra. 

'34. 
-loja. '7.'*

/t»Ò\fSRAi8E .um predto que rtenha -inca «iiiar.
\Jlot «il mai». na ,pra-a d; B,uaCoi|ti 011 ! _a-
titcngo, <ire.ço ati 100 conio», e uraa «lua qne tenha
pilo ineirv»-» ire» quartos, .nas tuas iladdudí I.dlio,
iu Conde- de Ilgn.fim, ati 40 contos; n» rua Ita-
paEipe n. Í87, coro Almeida. ao-9

COMPRA.1
,..,„-..- tinia casa no Estacio, qu; tctllia

..quatro quartos « boas dependeu:'!.», Jssiíl.r.-da-
da, _té 20 cont-V Carta» á rua E.ucio de £a nu-
nie.o 69. -,
.i_ I. 1 .—«1 ¦ 

COSTURAS. 
PerftV» costureira faiwítido» pe-os

itltiiniis íigurlro». sVido dt cassa, litilio, a .auS;
de lã, ss*; de seda e w*ludo, 30$; na rua da Ca-
noca n. 51, aó andar. iiir

CURSO 
PROPEDEUTIC» -

Março n. 103, — Too\»
,-iotooo. — Ambos o» mxo».

Rua Primeiro de
ot prepa atorioi

CIAO 

"DE 
VIGIA, Vmde-sé.porjqí, um hom viga

'c caçador; rua Desembargador Isidro n. 103. Ea-
lírica ila»-Chita».

.lARTOMANTE PORTUGUISZR. «Múie; Silva,
V.':t mas verdadeira de todas n-rsta teapttal.tfai
todos os trabaho*, .por -mais difficeis ojtie 'Sejam;
n.ío ensaiia ninguém; trata de todas a», doenças
por mais graves qut sejnm; garante t-dos os
um» IritbaMios; na rua He Sant Anra tl., 11. vo-
hrado; ver pau crer, aqui «ó se anti-aci» o <l_*
tc faz com Verdade.

OFFERECE-SS 
uma «enhor» para arruraadelra

e -mai» «Iguns «erv.ços leve»; lr«U-»e aa
Buarque de Macedo n. 41. Cattete.

ua
1-94

¦\Je coüarinho». punho», camisa», ete., ficarão
_!com um bri.ho '«em egual -e muito duro», e o

tecido terá ma or duração si app icarem o Ur-
illo Mogico", que -e vende a iSooo .0 vidro; na
"A' Garrafa Crande". ,ua Uruguayana n. 1.6.

0PFER15GEM0S 
matttimentos de primeira qua-

lidade rpor rpreço», admiráveis, mos d»i» :Ui?if5
na rua do Estacio de Sá n. 70. 6H.'

PRECISA-SE. 
— Unia pcrfcila costureira que

iaz vestidos por figurinQ, deseja-encontrar uma
casa de familia de 'tratamento para trabalha; quem
precisar nticira ,por tfavor annuiiciar nesta folha.

3,3.7

A RASPASSA-SE uma cana dc nuitan-a, livre: «
Xdesi-nibaraçada ou admitte-sc um sooo. O mo-

tivo c o dono não poder estar á testa, por ttr
outro m-goco. Rua do Senado n. 3'5- 347'

TRASPASSA-SE 
um .tscriplorio (le comniissões.

com muita :freg-ozia, livre e desembaraçado.
Trata-se na rua Marechal Ftori.-ino Peixoto n. 14,
com o «r. Ramos, da 1 ás 4 h« as da tarde.

TRASPASSA'SE 
um salão (le barbeiro, com hoa

frcvucza, livre e desembaraçado < urg.-ntir.
Rua do Catlcte n. 242. 34-3

"DRECISA-SE de isc-ctc- a 2$oòo men-
X saes e mais i$ooo por «ada pessoa da
familia na Polyclirilca Luso.Brasilelra;
irua Dr. Aristides Lobo ,n. 150 — Medico?,
íparteiras, dentistas, medicamentos, etc.

rÜHARMACI-A. Vaide-se por rfiiooo?, livre -e.
X desembaraçada; na rua da Quitanda u. 5».:

.da 1 á» 5. _^

i.JERDEU-SE a carteira (le niatricil'.-! (Io chauf-
X Icur Casemi.o .Cotia IMI10 c bem assim » u-
cença da muiíicipaliUode o o perganunho (malr-

• culado no automo»-e- 209-1) • 'Qu«m ..cncontral-os en-
negará á rua Martju za de Santos, Garage lor-
pedo, que scfá .gratificado. 3>>J3 •

IJiIANOS. Compram-se boiis ;e!i_JtragãdpsvMPãEa*
X sc bem; cartas neste esoiptorio, com as inicaes
I,. !_. **,. 3636;

•"I-iRASPASSA-SH um bom jirmaz-m,. tendo boa
Xcópa, por motivo tio dono-.ter de se retirar pa a

» íttropa, á rua.ArcIi.as Cordeiro n. 208, e para
ti»t.-ir com o sr. Corrêa & Lucas, «ilação do
Meyer. . : *>!-¦

rjtRASPÁSSA-Sl-i tiniaMoja de barbeiro; na rua
Xda Saude. n. 363 (junto ao botcquiili).

VENDEM-SE 
m «ntuiaM -« -poto» '-.«nho» da

Minho, *,jto»tf>i limpoítadr»-- -tectítnente do
lavrador jwr' Tigucreilo .» C...,* jíu» Ila Alfandpga
11. 240; depositoi' travessa oe -Santa KiU u. 41,
entrega a domicibo. JCelephpne, a.jjps. _,< 9o$ooo Bar 1 de 90 htron, uauu-o _t .quinta

do ílrádo, J5.. tiliz I.
90$ooo Barril de -puro vinlu» M«tlto, .90 ,l,tr«|,

quinta da» Saudades. V. :_-r«o»,
250Í000 Bar-ll «le .»oo ilittos de r»s,op.ja do"Oourii,

D. 'Mar!* Pi». -ií-F
*5o$ooo Ilarr 1 .de -vinho in-nWtel, Douro, cju-»t»

do ürado, D., .Maitoè»^»-»-,-• '-.v.- ,"*
Sojooo -Uma ícaxa de .vinho «ecco, Alto Douro.

•1S70.
40J000 -Uma rcabia de vinho moscatel, velho, Alto.

Douro,., , _ jj.ji-.rr........ .¦¦,, .
3P$ooo Umã caixa de vitino 'feiopiga, .0» quinta

do fratlo, ,D. Ma'ta í...
30I000 Uma .caixa dc moscatel da qu nta do Prado,

D. -Manoel II.
30$ooo Uma caxa _c Bastmho, -da quinU *»«

iPrado, iD. iliniz Felinpe.
iSjooo Uma faixa, maduro, D.. J.U— I.
15$ooo iüma .caixa .verde, 1D. Cario».
i5$ooo Dma de vinagre de ,vinlio Arrjga,
22$ooo 25 ga rafas maduro e verde,
«o$ooo So garrafas verde .ou -maduro.

Agentes Figueiredo í: C. Telephone 5-575..

\T*ENDErSE 
uma perfeita maromba ipara fabricar

t jo 03 ,á mão, .Optimo negocio.*, **. ,e tratar, no
ibecii do Moura n. 40, estação do lio lu ,1'e:
¦ dra». r\-.-.: ' '.-«SS
.' — ¦' 

"—' — "'-, >:"—.' -ri ,'.; }..*¦'¦\rENDE-SE-uma 
typographia, iç^m, i*

•t caixas de typos. uovos.de corpa$'átá#.,.
por 350$, cora estante nov» de desarmar,'
própria para um cinema. -Para .ver das iá:
ás 4, Avenida Rio Branco,n. 15, 2 andar.',

ioSt

C1ART0MANTI-: 
-eslranseira. 'com grande conhe-

^cimento da atte, ga antiiido anui prognostico?;
offercce .os seus preit mos, á rua de S. Jose nu-
mero 34. i*-»ndjr;

CtnsTUIt!'*'R.\- 
li.ilC'íitada, cúria e cone por qual-

Wr f(>tiriifo, offirece-se par costurar em caía
tlí liimCè-:!»-_r_Wmento; ma rua da Misericórdia
11, 56, i*StT4__. 3-l"S

"«OMPRAM-SE pred-os e ^erir-iDifazeni-se liy-
^'polhoi:»s, negócios sérios, :com Ultr-úa Uastos

C. Carioca n, 66. sobrado. UQJ
C
(V C

\SAMKNTOS ,e naturalizaçõe»: o trato doi'
todos, só na Ind cado a. a

Hospício n. ai4-

C10M 
ptiuCD dispendio cinserre-se ficar com a

fcasà ctiiiipifianiMite Üriiifii '.* baratas. O I»a-
rnto' i iníall-vel e não c - rrnoso: uma cnixa
custa 500 -eis; na "A" f -fa Grande", rua
Uruguayana ri". 66. 34'»1

(*t0M- 
pequena dejpcsa : -arris coinp'eiament«

Ji vossa casa de .barata applcamlo o ílsraiol
que é rtfállivct para destruição de barata» e nío
p vciu-noi-o. Gada unia. cnirs.-» 500 réis. Na "A

Garrafa Grande", rua Urugtiayaiia n. 66. 344»

f»AÍWpancis convém
rua <io

PARMACIA.gttfz; «ta
Villa Izabel.

Offerece,»e nm auxiliar portu-

I>R0FESS0RA, 
casado, domada, ensina itiusi-

. ca. solfejo, piano c canto. Systema Insliluto,
de Musica, ctu tres mezes, 'tocam algumas mu-
.»icas: na rua 1). Anna Nery o. 363. Roclia.

F^Ur^^Á^llSibrasilciia, 
rua Dr. Aristi-

des Çõuo n. 150, precisa-se dc toe os a =?
iiii-nsaes vis chefes .c miiiis ij cada pessoa --da
faniiMa. ^dcos, .parleiras, dentistas e ituedica-
mento». V

RECISA-S^de alumno» de aritlimetica, etc.
10$ mensae»; -fla .rua S. Francuco Xavier nu-

mero 635. casa 2Ü, 9,u

Sett

1UÍCISA-SE ' tia. .-IVimnas .de .franceí, pratico
jor mei, ior$. R-gls d»..l» Coombtérc; rua

de-Set«riiWõ""if:-.r»»i_.«s 4-43.9 horas.

UF.CISA-SE que todo»-saibam que'». **4-<l»___5«
«5 conip.etatnente «em' dâr á rua do Í5««n.PUF.Cd.n:

pH.'io n. 222; dertí-ta americano.

DU, 
Ol.IVrlvIRA BASTOS;

tm uiu i?st _ís das senho ás.

7\0.\'A COTTA, part-ira,
JLr/ile?, [Kir iildicicão,

partéiro, ctc, <*íp.
Kvitq a pravMc-

por iiulicmjai,. Ctiin as licmonliauiiis, con-nientos.
suspcnsãi*, .etc. Consultas grut-s aos .pobres. Pa
gaiiit-nto cn, prestações. Uua Dr. Aristidcs Lobo
11. 151'- 

^_ '____
ele. Evita a gr.-ivl'

cie.' Consultas g ntis. Pa.
gainenlõ «11 prestações. Rua Coronel Cabrita nu-
mero 28,

íicença da. carroça nu-
Cavord^

j-ar -110 Caminho tia i-*rc-rticzia de Inliatima
1.1S;. quc será gratifcad 1 ,' 3572

-|\i:S*Ari'AR!CCEU

i/mi-ro 4.147. Pede-se a quem achou

pico
le al' c Prefeitura.

58'

. do
cmn rapidez. Rua do lios

11RECISA1ISE. 
de .freguezes para comprar fer-

. ragens e louças ; na rua da Quitanda, canto
dc S. José. Preço lixo.

ÍJREOI.SÁíSE 
.de utn sócio que tenhn algum ca-

pita! para abrir uma pequena easa de pasto, que
conheça bem o ramo. 1-raur

124, petifHO,
á rua do Uiac.hurin

DRECISA-SE, isto é, çtuem não dese-
* jará ter a sua casa direitinha e com-
modamente mobiliada? Si quizeres fa-
zer economia e commodidades, nos pa-
gamentos, vae ao "O Parque dos Ope-
rarios", fabrica de moveis com machi-
nas movidas á electricidade, á rua do
Hospicio n. 258 (porta larga), que'te ven-
derão moveis á prestações de 2S000 por
semana, sem fiadur.

ilil'RI5CISA-SE a'timnas para eiis'uar trabalhos de
X agulha, tambem aceitam-se cneoiiihiendas destes
traba hos; rua .Alfivdo Reis ti. 29, estação da
¦Pictlaüe. '9-í>

PRECISA-SE 
vender ao auxiliar de cscriptotlii"1

o livro indispensável para a profissão "O Ca-
ohenho" de Fontes, 4$, .Alves, Ouvidor, 166.

UM 
senhor tlcscja .-auxiliar a uma *nliora, -viii-

vá c honesta, que a fataldade assim;ex-ja. E
necessário t|itc seja modesta e il cente. Cartas com
as nformações perfeitas, a Luciano, neste jornal.

ÜMA 
senhora quc lem o d'p'oma de portugu-.,

deseja encontrar «ma familia quc tenlia crean-
ças pata ensinar c educar como fazer qualquer
costurai» e tu-snío. outros -trabalhas domésticos;
queiram dirigir-se á rua 'General -Gamara rn, 20S,
-:obrado. ¦'¦

i7"ENDEM-SE nloveís muito em conr
* ta.

-amas para casados a 25, 30, 35,
40, 45, 55 Ç- . . ..' . . .

Camas pára '.solteiro >t 12,15 io,
«o, 25, SP. :3S,e  • • •

Camas para creança ,a 10, 12,
15, 20, 25, 3° e- • • • • • •

Camas de ferro a 5, 6, 7, g, to,
11 e. ...;........ .

Meias mobílias de balaustres a
120, 125 e. .'¦','.

Ditas estufadas a 170, 180, 190
."...*...

-uarda vestidos a 55, 60, 65, 70,
90, 120 

Toilettes commodas a 115, 120,
130, 135 ¦¦-.

-uarda pratos a 40, 45, 55, oo,
70, 110,* 120 

Commodas a 50, 55, 60, 70 e
àuarda casaca a 170, 180, 190 e
Juarda comidas a 45, 50 e. .
.'olchões de crina a 10, 12, 15,

20, 25, 30 e. ¦•:.
Colchões de palha a 4, 5, 8, 9,- u. is  15-sooo

'iV-vesseiros de paina, algodão, cabi-
les de «antro, cadeiras de balanço, ca-
leiras de sala «ie jantar, cúpulas, berços,
nesàs de escripta tle todos os tamanhos,
•obertores, lençóes, etirgi**. outros gene-
-os que pertencem a este rasa? de nego-
:io; tudo se encontra na grande ¦'i-_>l_ho-
-.ria á rua Visconde do Rio Branco n. 35,

.«5 ou 20 dias. .

DàSA
GALGADO DADO

120 — AVENIDA PASSOS — 120
Telephone 4_42_c

6o$ooo

4o$ooo

35$óoo

I2$000

i3õ$ooo

200S000

I30$000;

I4_$ooo

I30SOOO
8o$ooo

200S000
60S000

355ooo

Vl-lNDÍÍ-tfK 
uni. IwtequfmSlpli:í.b(rtii.. ponto; it«t»-i

. se na 
"rua 

S. José., n.. s^- :Çfté'-Rj.v'Brãitc9[;..' _

\7KN'DEM,SE 
'moveis "a 

preStisíç»'' favoráveis,*-
para casa ile 'famil a, .pénsü_»,*"_pti:i» -,esc'",ptõr.oS,'i
casas coaime .'claes, .barbeiros,; èlc;-, será' ffiàdoiT^^V'
ta-se com Vieira, rua-da.iQi^taiid- a. .48.' sobrado,
fundos, Jas r_ ás .4-b o "as, . ¦ ;-'. '.3ra6^

*7ENDEM:SE a 50$ lindos -ifíHiotcs de .ciej',rjliÉ--
o;tlina taça. Uluier.; ma .'Jorge Rudge «n.*'-104.

Villa Isabel. .' . ^-í!*'"' -»ai>','

afT-ENDE-SE, Pf 3 cohtoi, ;iboa' mach'na -Mari-;
,1011, de reacção, .para .*joV>a' ou impressões

rápidas; *na -ladeira da *,'ttf'-*m1*i* n. 24.

"»Ç"*-|ÍND1-;SIÍ uin bom-caro'iihp . de .qiiat-o rodas.
t francez, muito leve; oom- tqdoS 'os pc*4ences ^e

arreamento para um .anima!.'.«.'.bem esstm um es-
plcndido cav'a'lo .para .montará:: .rua Jorge Kudge
ii. 104, Villa Isabel^. ¦¦-..- . ^:" 

- s'-' 3in

VENDUM-SK 
20 cadeias-_ustriacas. em bom

eslado, 5- raças « -um fogSo n. 2, com pouco,
uso; á riia tio :RaCl_4_!b..il.:i47, quitanda.

VENHEM-SE, 
coucerlirin.sc e cõtlocam-se vl-l".s

eni óculos, e :p'ncc-néz a .preços eduz-o»; na
rua da Assembléa n. 5<>- 35-»J

bom automóvel americiic, dc
V'liNDE-SE 

um
•ínirca "Pcard' - ---- .

-seu dono ret'-'ase para a Eu opa c o manjuu
vc.itler; força de 30 cavallos, com toldo de :ab;i.o,
os e xos todos de bronze, trabalhando «cm „g:ia
,f»it» um amador, tendo duas caixas de feramj-ita,
cuco 'anteinas quat-o .na frente e uma -atras; o
cai-o t para cttico 'pessoas, e quem nâo conhece
tr.v.;a uni tnecnn co. :para não ser enganado, por
3:500'$; fala-se na nm Vie a, da Silva n. 25,
aveirda, casa n. 2, estação do Sampaio,

Este estabelecimento leva no eonliecimento da sua
numerosíssima clientela que acaba de adquirir o con-
írato do pi*(üo visinho, afim de poder attender, sem
atropelo, a todas as pesfioas que o distinguem com sua
iprèierenciá, para cujo mister dispõe de numeroso, hábil
e delicado pessoal.¦ Approveitando ©ensejo, offerece á apreciação do"íiiibüeo uma relação dc preços dc algumas marcas do
-sen enorme e variadissimo "stock", pedindo aqucllas
pessoas que necessitem deste artigo, o favor de virem
exa_ninai' os seus preços, confrontando-os com os de ou-
tm estabelecimentos congêneres, porquanto não pode
publicar uma lista mais extensa, devido ao elevado pre-
ço dos annuncios.

Esse favor que solicitamos do publico representa
para elle uma economia de 30 a 40 o|o, pois que a tanto
importa a differeuça para menos dos nossos preços,
comparados com os dc outros estabelecimentos.

__________p_—= . =*»

N. B. — Avisamos que ™te «stabeleeimento fun-
cciona até 10 horas da noite.

55$0OO

23$ooo

Um fino appar»
lho para jantar
oom 72 pe_'aR •
t-icapintiiia.coti

dourado; collieres de alumínio para sopa
du.là ifjaO*), no grande barateiro da j-.m
SunatloriEuaehlo n. 16U — ._.*_£* üuzo di
Junho. HI

Um lindo app_
relho paia «tui
leite», cnm 7 pt
çiis.meia poree-

lana legitima, panollas torro Cliircik, kilo
lMii-0, nt» grande barateiro da rt.a .'Sunadol
Euzebio n. ltSO — Praça 11 de Junho.

Um apparelho
para-chá e c.ité,
34 peças, c--m
rioiir.iün e Hn»

tíinttira:-no grande barateiro da rua S»-
nador Euzebio tí. 160. Praça 11-de Junho.

25$ooo
9$5oo Duzia de talheres,

aniorlennoa, legiti»
iiuib; rna rua '.senador
Luzuliio.n. Uiu, rn\gt
11 de Junho.

U^ Uno appafa»
lho du .ttoílulte»,
oom 6 peças,
oom lindas ra-

nittgen- pratos do granito, por duzia 3$5iii),
no 

'grando 
uarateit-o ün ru i ->euailur Hn*

zeino u. 160 ; pra^a Unze do juttUo, porta
larga.

11$5oo

SOLITÁRIA contraTsoma"
na. Itouiettlolnialiivele seguro. Veitde-Ri
nt» pharinaela e urognrla Saraiva _ t-'... rua
úos tuidraü.is in Rã, esquina do largo do
Catr.m. — Preço, 85000-

iiiooa
nhoras -e rapazes.

ii$ooo e i3$ouo — -ii-c
e superiores sapatos de pel-
lica preta e amarclla e dc
kattgurú, tambem preto,
amarello, para homens, sc-

ac a 30* nas ruas da Carioca, Uruguayana e
Ouvidor.

\THNDE.SE poifiooS _um

\r-E.VDE-SE um rico piano nmer!cano, com tres
»)' pedaes e 88 notas, caxa de noyer-cire, peça

rie luxo c novo, barato, dc part cular; rua da A'
fandega n. :7o. S""0

VENDEM-SE 
cantara usada c esquadrla, dc de-

mòltçõrs; (ua do Lavradio 11. «4<S-

ialão dc iba.beirn, no
centro da cidade: .a tartar ma rua 'I'rei Cantca

n.. 26. ,^3

TTENDUM-SE ,«nc_ia«ia» tnvid-açadas, iportas e
V janelas po o todos os tamanhos. Vendem-se

ln, alo. para desoecupar logar; na rua Mariz. -e

liarros n. elíp. 3'5'

Vlí.VDEM-SE 
rbrlhantina para acastanhar os ca

belos, * iodos os .preparos paa o embeleza-
mento do rosto;
andar.

rua da M_er'.corda n. 6, i*
SI3-

Dl 
1)11131 RO em boas liypatliecas, juros do S a

io "j", negocio serio e rápido, com Serrano.
V.-.ia do Carmo ni 41. SòliraÜu.

D 
MARIA UE NAZARICTII. pobre, viuva e cé-

. ga com 65 annos tle edade. implora a car -
tlailt. pede is almas bemíarejas um» eiitioi»'. Quem
n quiícr íavo ccer, nesta r-ddcção ou-cm sua-resi-
ririu-ia. - rua Dr. Rodrigues do» S«nto» n. 6a.
E.iaciü de Sá.

T» SAMUEL HOI-TMANN * C. Travessa do
J.jKo-itrio n. 13. Terdeu-se a cautela n. 5"*-<>.|.l.
dt-::i casa. 35-4

'.MÜUlvCA-tíl'. um mocinho tcÒui ;prnúca de ar-
.iiiiarintlo, podando dar 'bom fiador de sua con-E

diict.i; tia rua do Cattete 11. 134. 3158

l.iI.VIRA PE CARVALHO, sendo vttiva
l .1 tendo duas fiíh-.s menores,

cég»
:i!e dè joeUioa.

iimi as tubos postas ao plnriosn Pac l-.terno. que
lhe dê ao toque aos corações dos bons negocian*
tes, pites e mies de familias que soecorram on»
alRuma esmola p»rc o »:u sustento, vivendo ,n»
extrema .pobr-ra, pulando sem recunos. e dia» mui
kÜmcnto: que Deus;, hom pac, -recompensará a
qu n, ot_r para e»'.« infel z eéea. Esta candusa
rctlacçâu pre.ta-se a receber t. da e qualquer e«-
mola com «»te d«»tinu caridoso.

PRECISA-SE 
traspassar' um collegio no liairrp

do Citticlc, tem cuntrato do predio. Avenida
'Rio Uranco 11, 35 A, onde sc informa por fa
vor. 3i8c

XJIANOS. Conip-am-«e bons
se bem

L. L. L,

estraB«idos, paga-
Cartas nesta redacção, com as iniciac.

PENSÃO 
a domiclio,

fornece-se por preço commodo
Carlud df Sá n.

coznlra ital-ana, 'franceza.
na travessa

11. Caitete.

|JltEDIOS ,X 10:000$ jpóÜe

I^OR.\'i;CE-SE 
pensão,'boa;' 

11. Z4. .
na ma dos Jnvalidos

«U44

1.-»I(U' 
'['REDO & C. Compram, -vendem e hy-

poth.aim, -prédios e terrenos, deposiiarios tios
puros -Víiihos do Minho** iDouro, deposito trave»..i
ile Sania Rita n. 42, esoripiorio, rua da Allandega
n. .40. T-elephoite S.S75. 85»

1TVP0T1IECAS ua ciilatlc c suburbioõ, grandes
JULuu pc(|uenas quantias; rap dez e juro mu-
tlico. lnfoinia--c com o sr. -.'im- nio, á rua do
ItOíitlio 11. 147, Eobiildo. 3540

e a juros de 8 a
caiainidos; rua doH 

VPOTHECAS. Empresta-
i- o|o; negócios rap.dos i

l.o^pxio n. 58.

HYPOTHECAS.mod cos
Fazem-se cmpreftimòs a juros

tambem faz anticliresi» de predius,
ticgucio «.iirecto. Tra ia-se com Berna Uino Sijya
& C., na rua da Carioca 11. 31, sobrado, das 11
ás 4 horas,

H.YPOT.IIECAS em qualtitter
g o!o; Móiira, Hospício 93.

loca! iLule,

m prestações. Quem dispuzer tle...
(lc construir um ptedo de .o:ooo$-,

iiucm dispuzer dc G:ouu$. .púde cotiitruir um pre-
do dc íj:ooo$; quem -UirHiiiíer de 31000$, podt-
construi- um predio dr zíouo$; quem dispuzer tlr
4.ouu$, pôde c.n.truir ura preilio dc iu:ou$; ttuein
dispuzer dr _:oni.$, pódc construir um pml o d'
0-0110$, paiiatiieiiio em presiuçõ,» cum amoi llzação.
prano 10 annos, todos us dias, rua do R-,sario nu-
miro 73, com o coustruetor avcl. Joãu Cuaita, dn»
io ás 5 horas. , .3Q'i'>

UERDECJSE a -caderneta da Caixa Econômica
X n. 320.212, da 3« té ic. quem achar, Ror es
j>-ciai f»ivur de entregar à rua Kcal Grandeza nu-
mero itlj, tpte será gratificado. 2031

PIANISTA. 
Precsa_se de um. que toque nimbem

bandolim, para lições( em casa do atnumo, ,in-

"./"ENüEM-SE moliilias de va'or de 1:500$ sor-
V teadas 110 club da The Red Sta Company. ua

Uruguayatia n. 82, paia escolher á vontade: um
ildrmltoro 011 cscriptor;o com cofre, 011 salas dc
visitas ou de jantar, pro peço dç um conto-dc
-és,.de um cstiange ro quc sc retira para a Ett;
ropa."I'ara ve e nfo-mar, rba ^Uruguayana 11. 82
ou.lKla caixa do Correio n. 1.351; 3<"3o

VEN.DEM 
SE duas

com ferros de g rar; ua
1. l>2. ca.a Japoncza.

¦itrines cm pc feito estado,
rua Haddock Lobo

3-05

VENDEM-SE a 30SB00O ma-
iicqiiiu» |)i»!«Hsti«s, . ultimo»

modelos — vóiidem- e tamlw-rii
a prentacõcs e não se exige iia-
dor. Oasa Esperança (antiga
Verde). Estaeio.de Sá lir». Tel.
55, v lia. -
ATENDE-SE uma ola la montada com machina

» para tc lias francezas, e todos os pertence», ga-
r-antindo-se grande parte de consumo do material;
tem exccllcnte barro paa todo -falir co çeriimcu;
iratase r.a estação tle llonorio Ctjrgci, luiha au-
xiliar, na antiga fazeada da Invernada. com p;sr.
Hcurquc Walter. 3544

ATaíípü-SE uma moenda-_de- canna, gran-
* modele, movida a clectricidade, com mo-

tor electrico; s-i-ta-se á rua Sete'de Selem-
bro 11, 71, com O^ah-.Te^ira, . ;.-, .167.0:
¦ ' "— 

¦;*:.•«.'.. — .»n<j_
'• f. ^«Jj

Os pigq-iifiiio-i' anirffsu..
cios de ALUGA-SE,
PRECISA-SE e. VEN-
DE-SE, nao excedendo
de tres fliiiliars.. custam ~
nestít folíia 20Í(» réis, pôr
tres vezes.

3$503 E 4Í000 — ELEGANTIS-
SI MOS SAPATOS DE LO-
NA, BRANCO", ABOTINA-
DOS E.GOM BOTÕES. PA-
RA SENHORAS.

5$009
¦lindos sapatos de pellica ita-

liana, pretos e amarellos, sal-
to alto, de abotoar ao lado.

Superiores sapatos pretos (
amarellos, para senhoras, sal-
to baixo, de amarrar.

5S509 BorzcRiiins e botinas Cpndor,
dc bezerro, para ,collc|:io, de
-5 a 33, obra dc duração cter-
iia e de 

'impermeabilidade

absoluta.

nm Chies' sapatinhos pretos e
atn.irrllos, sem salto, para
creança (de us. 15 a 27),

de
VERRUCAS. 

Extirpam-»eJI rcomp-'t|ment-
quáqtie parte'-do corpo,'íom a cravoc-da. Kc-

Venile-ic *qa Perfumaria Mor-
na Casa

nas ph.i

formações por carta a (j
lolba, caxa 11. 47

$., no escript ipo di->:a

1>U0FIÍSS0UA. 
de piano c solfejo. mcsthudo do

Instituto rN.cional de Musica. Rua Lopes nu-
mero 146. Madureira. 35°S

8 e
_12J7

INCLÜZ. 
Uma senhora ingieza ensina este diu-

n-„i cm aula ou particu!ariu,nie; na avenida Rio* -ndar.. 8üj'luanc" u. 1.1.

JI1SM' 
CAIIEN. Kua Silva Ja d m n. 3.

ili-tt-s- a camela n. 57-73*:. Besta casa.
Per.

TOSE' CAI11-1N. Rua Silva Ja d m n. 3. Per.
«J,leu-se a cautela o. 54-<-J5, dcsia casi de pe.
nbores. 3134

ÍOAO, 
c*«. e muda, com • edade de 1 « «-«o»,

f morador á trar-s*a Oure de Maio n. 29, oeéc
uma esmola *\*> almas candosat, .pela Paixão e Mor*.
te de Nomo Senhor J«tu* Omito.

JtlI.IKTA 
T. EMILIA — Mn pe!» P««;o ta

Nono Senhor 
'uua Cbrúto, um obnl». Vslhtis.

doentes e sem nincueoi por ii. agradeceu a todo»,
tm nome do hom TVtn, ti eimolafi qnc 'eeehtrem.
por intermédio <b administração deita fitba.

IGONTHTER 
* C, Hen-y « Armando, «ucces-

J. «ore». Perde.-«e • cautela s. 60.67-. dnta

PELAS 
CHACAS DE CHRISTO. Uma senhora

achando-se doente ha «unos. e inipuííil,'i!itad-i
de trabalhar, como prova com attestado medico, e
cum duas fi'ha-, estando una tuberculosa 1 não
l-odendo trabalhar e sem ter meios para sttsren
iar.se e ás tuas duas filhas, passando as maiore,
iiecesidadcs, vem por isso . p-üir ás pe-rsoas cari
dunas e às almas betnfazejas, pae e mãe de fa
mita. por amor de seus filhos e por alma de «vm
parente» e pe a Sagrada Paixão e Morte de Nosso
Srnlior Jesus Cliristo. uma esmola para o seu
«ust nto c para aliviar os nus sofíritncntos e de
»itas filhas; pois qu; Deu» a todos dará recom
pensa. Rua S nhor de Mattozinltos n. 34, amigo
rb primeira cas? bonde de Catumby e Itapiru'
Esta carido-ra redacção presta-se a recber toda e
qualquer esmola com este desuno car doso.

PROPRIETÁRIOS 
quando desejaram vender pro-

priedades, casas, terrenos arrendamentos, pro-
curem Oliveira Uasto S C, Carioca 66, sobrado,
para obt.r vantajosas offèrtas. uoo

"Sri-rNIIK-SK unia oção para t ar as trutas 'lo
V cabello voltando á côr natural. Mmnie. Oul-

niarães, r> andar, 135, avenida Central. ¦

TTENDE-SE 
um phaeton com logar para qua-

¦tro pessoas, lança, varraes; atreios e linda pa-
•» ha de cavallos castanhos, por preço reduz do-,

na rua Municipal n. 8, .2° ar..(ar, 3574

VENDE 
SE um depôs to dc pães. bem afregue-

zado, ou nermuta-sc por um terreno nos subur-
blos, por mtitivo de moléstia; rua Visconde de Sa-
"iio-Iiy n. -7. 3577

ITENDE-Vl-SE uma lioh clima de made a, um
V lollcttc c um -olá dos pequenos, por motivo dc

viageni; rua Senhor dos Passos n. 19,
brado. 3<i"3

VENDE 
SE uma raach na de costura Wliite, de

I"

siVtado Karantrdo
tence, rua Sete d- Sejembro n. 123
Teixeira, rua Rodrigo S va n. 50,
macias Orlando Rangel, avenida Rm Uranco nu.
mero 140 Antunes, rua dc .ü-c Çiemcnt n. 94.
Deposito gerai drogaria Eáabilc e Hastas, rua
Prtnriro dc Março nl- -31.-V 4'9

arr—tlr—
»X TEN IIE SE uma. boa offcitt.i de-.prolli-se po*
V ieo$; tratase na rua da Alfândega n. 91, s».

cotn o dr. Carlos P' es, .- ..

VENDE-SE 
utp e-italiulo com 10 vaccas, com

freguezia, com 70 gar afa' dc leite com licen-
ça íima carrosa e dcrs.bos; na .rua AmorUn a. 26,
Piedade' ... '- -'.-:¦¦¦

SDE 

CALÇADO PARA
SENHORAS . HOMEN*-
E CREANÇAS, A PRE-
ÇOS INFIMOS.ÇOS

E1c5.nutissimos e snpcno-

Mx*9»x. 

m*m a***** ga, iJH-j^mi^n-iin/-» *~ _>»i»*» * »¦_•

fPílUfl res sapüi-Sr. cm, kangur.ú cn-
Tl 9. III vcrÃisJtdo"- e «aji verniz :
«VV VV saliofde sola ett' í-tii- XV:saltoí de sola e a' _.\iú__XVl

canos *de camurça ra-ítM.'

Finíssimas botas de kan
gur.ú envernizado, canos
dc camurça marron e .cin
za, fôrmas americana i
franceza, artigo que se ven

8$503

15S000

Superiores sapatos de verniz
com fivela e de atacar, para
senhora. Custam t-f nas ca-
sas de luxo.

Inventários. Rua T.
plione, 4,355,

Corrêa de Oliveira.
Trata Causas Ci-
veis, Criminaes «
Cojnmerciaes. Ade-
anta dinheiro pari

Ottoni, 106, sob. Tcl«>

Pr. Ed. Meirelles SVÍS:
cipal 1.emu üns criminas, vias urina ms. R,
du Caneca 35, «tas. as - e lladd.-clc L-ba.
n. KM.

EMPRÉSTIMOS 'Fazem-se sob inven-
taiins, heranças, hy.

potbcoas, alugueis dc predios cm qualquer arrabalde.
Vazem-se obras c pagam-se impostos em atrazo par»
receber alugueis. Custeia-se qualquer demanda
c os processos para cxtuicção dc usoífrttto, ;-*.il)urg-i
ções, ctc. Compram-se terrenos e predios vcllios o»
novos uo centro da cidade ou arrabaldes. Com o
sr. Carmo na rua do Rosário n. 69, sobrado, da|
12 ás 4.

Elegantissimos sapatos de
camurça preta, marrou e
"beje", com grandes e ar-
tisticas fivelas douradas,
salto a Luiz.XV.

3S00.
Um bom par dc sapatos em
lona marrou, cinza 011 xa-
drez; para homens e senho-
ras. i

DENTISTA

Dr.Masson ói. fonseca

. (i\. IHoniz Freire

2S003 Chincllos dc bczcrrinlio, alio
relevo, belliiitina c cliagnn,
para senhora — artigo (|uc
outras casas vendem a...
2$500.

Superiores e elegaritissi-
mas botas dc.kangtirú çpvcr-
nizaílo, canos dc caiuttrçai
marron c cinza, salto de

oola, para senhoras.
Para vende» çm grosso fazemos desconto

dc 3 o|o. ^
Remettc-sc pelo Cofmo. mediante vale pos-

tal da importnticia, aceresfla» 4e ri$soo para
porte por par.

Enviamos catálogos a quem os pedir, rogaudo cia-
reza lios endereços.

CARLOS GRAEFF & C.

Ainirinano Pr. C.
Fij{Ui>ir«'«l-t esnef ia-
listii em extriicçòei
cotnplotiimniito som

duro outros trabalhos ._?ar-iiitiflOoj sy.«lo.
ma íipor'pico,'i(lo.preçns modicos.o em prai
litçces, ttas'7 dn manliil ás ti dn noite, rut
dn llnspicii) 223, caiitn tia avenida

de voll
tn tle-

sun vingara :i Kurnpa: Cinsultori'- «Jur
nnl do C(iinriioT<5Ío»,.lrVarida'.'i sala !), dat

3às 5 lii-ras, Iíeslilencia: LuiatijiiirnstlU.

Clinica Ma-
-dir o-citur-

gica-sypliilis—Avenida IUo Hrnnco 137
(l* anditTi 2 ás li horas ResUlenoia Uai-

Rieira 216 IHotaíiigu).

Jlos bons coraçóesriV;,m;„H",,;_
vlstu, com .11 ininoN de «««laili», pcilc um
ohulo Oh nluius ciii'1-okiis para n sua
«ul, Isli-iicir. O «1'oi'i-cio «I» III.tnllll
rrc-bc qualquer esmola paru u vttlha
Auiiiiiclu.

com G mol-
des rt$:KiO
Siiimni Pa.
risioiuie

com 3 moldes 3S000; Tlovno Parieiitio :tS'H9*,
moliles copiados sob medidas Ui-sdo 2*>000 |
vnriiido s-riimenti, de nr-iinrinho, na Cast
Sulecla—Gonçalves Dins n. 5C.

Sara 
bordar gran

e sortimtmto ni
Casa i-elt-cta, rm
Gonçalves Iii_s,!i6,

"\~ENDICM-SE ba'anccs e fõ-mas. po- preço ba.
V ratssimo: rua do Lavaiiio-.n.-98.

\rENDE-SE um autoFiát de força 15
f. por 20 H. P„ para ver, na Brasil Ga-

rage e para tratar pa; rua-General Boca n.
19, casa n. 1, Fabrica das Chitas. Tera
taximetro e está em boas condições para
trabalhar. 2-027

VENDE-SE 
um piano Pleye! (anfgo)*, -a rua

da Paz 11. i.ti, lt O Comprido.

pé com pouco uso, ^ por 100$;
Vasconccllos n, 46, 1$. Novo.

rua Dr. Un-
3S-'J

\TENDE-SÇ um armazém de seccos ,e molhailos,
\ na t avessa 01 veira, estação de Ramos, subur.

bió da Liopoldiliái paio tratar com o proprictar o.
no mesmo. 3Í^S

VENDE 
SE um fortc-.piano allemão estylo mo-

de'no( cum armação dc bronze; na rua Bcn.-
deto Hyppolito u, 49 tao lado .da matriz de Santa
Anna). 3553
'triCNDE-SF. um miraphone (grambplione), novo,

f com i(2 -chapas novas; na -ua José dos Ut*vs
ti. 73, Engenho dc Dentro. 3<<-9

LICENÇA 
e.tn»vi»da

mero 3.«p«, pe"len>ctne,
Pfrd<^n licença nu-

._ .. Abel Rndrigu-es
de CarvVho, « a carteira de iuVnpdad*- relerente
to cocheiro de boléa. Joio Moreira ds Co-ta. mo*
raflor _ (Cstrads Velha da Pavuna n. 1.014. Cra-
üfca-ce • quem lev»r esie» documrnuu ao loca*
acima.

MONTE 
SOCCÕRRO. Petikü-e a cantei» nu-

mero 19-831, de 1911, desta casa. 3525

TITOmSTA dc cb-rpéos. parsierac. Fazem-se «
Ifl reformara-se por preços módicos, cora especia-
Idade, chapéo» de «nto < para creanças; rua do
Hiachueto n. 360. 3164

MOniSTA. 
e-rtureim, «xecuú com perfeiclo

qualquer figuino; nt «tu dt Allatidegi an-
mer-, Í4; »? âsdsr sen

TI TACH1HA DE ESCREVE», Vende-:
J-fJLnova,
mero ta.

_ nm», bem
D-demuod. Rut Theopbilo Ottoni ou-

HI ("OVEIS. Ctaprt-M. «*nde4« «,u«l<|ii<r aoatrti-
XtXrltd». So» Birte tk S. Palix n. e, BtlekM.
Bm Mfc; Ch»i»án«, Uanerde T. da S.Wk.

OKFERrX&SE 
«¦—» ereada tportii-Ueza, para

co-rMbar, «-baldo ka- e__ia__r; na rua de
Sant1 Ano» n», 105 e ***. j6js

OFFERECE-SE 
om» creada para «rrumadeira,

para taaa te {tini— ét traUncnto; quem pre-
cJur dirijMC k ta» Itt-qnc. 4c Oliudt n. 48.
ttatxíefo. ^^^ 3146

OFFF-.eCB.Sli 
a» effciai tanuniuclro. ebe-

i«-o kt «na da Puir-i-T; oi íua d» Ai.
> v. fia

I.ÍIÍLO amor de Deus. Maria Nazareth, pobre t
X eégii e doente, com a edade de 65 annoi, ped
uma esmitla aos bens coraçürs pelo amor de Deu».
£*u redacção presta-se a receber nua, quer esmola
par» eit» pobre cega.

DELA Sagrada Paixão dt Nono Senhor Je»u.
J. -Christo, unia infeliz viuva, com 68 annos de
edade, gravemente doente dV moléstias iaeura
veis, sem pi dei trabalhar e sem arrumo algum, |»--de
uma esmola á caridade dos bons corações, que
Deus dará a recompensa, Esta caridosa redacçio
rrcebe qualquer esmola oara a viuva Santos.

PEDE 
uma ««mola is caridosas alm»i a pobre

c deserngarada viuva Marianna, d- 77 annos
de «dade. Esta redacção prestaee a receber qu*l
quer 'Smola, ond a pob-«t velhinha virá buscar.

\^ENDE-SE 
uma machina dc escrever visive! e

nova; avenida Passos n. II, armazém dc vi
ubo3. 3<>2*

VENDE-SE 
a inst-ucção prat ca do ajudante de

escr'pt(iriò. "0"Canhenho de Fontes"; — Gar-
nier — Ouv dor, tio9 t? aSí000-, .

¦VENDEM-SE 
lions piatjos novos Pleyel,

V de diversos modelos com tres pedaes, al;
ta novidade, systema americano o mais aper-
ca visto sem competência.. Ap Piano de Ou-
feiçoado e completo, por 

'preço módico nitn-
ro. acreditada casa de confiança fundada ha
36 anrios, do Guimarães, a. mais baraicira;
rua do Riachuelo n. 425.'

V.:t\D"ÍSE«vos de rnçun n- ri-
Or|,iiir_tu„N. !.«• linrm,
deites,..ó ua rua Seuu
¦«ITENDEM-SE ovos de ro

V duz-a; rua rCcneral Ca».

V,ENDEM-SE 
e compram ir- chapas' e gramo-

phoncs e concertam-se appuieUios; na rua de

8S0IU1 rintt» «lii-!u «lo
iiuporíuitui —
rljusiu Wjan-

I (iilutlo, 1811.

a 8$ ararantílos
1 11. 40.

V Coronel F.gue ra de Mello n. 184.

AfENDE-SE-um boa mobilia de sala
V de visita por preço baratissitno, para

desuecupar logar; na rua Escobar n. 38,
S. Christovao.

VENDEM-SE 
a preço» baratissimos, louças. Irem

de coz nha, ferragen» e .lintis no grande b«-
rateiro. á rua S_n»dor Euieb.o o. 118. Conducçlo
111 ».

VENDE 
SE um bom piano, .perfeito; na ru» Fre'

Caneca n 350. ff66

\riíNDE-SE 
um appa-elho falante, cora 34 cha-

l-as; rua Vinte e S__-tro de Ma.o n. ia, E. <la
Rocha. 3103

Ch-le n. 9, 1° *

cortam-se mo des sob medida
orpo da cliente, de 2$ í
ndar. Mme. Pantaleon.

VENDEM-SE 
- , . .

acertados no corpo da cliente, tle -? a «í, -u»

TTÊNDEM-SE e fazem-se saias, ult mos modelos,
V a 

'6í; tua Chile n. - andar. Mme.
talcon.

Pan

\TENDEM-SE 
fto*es para finados, m:t.-tção de

bisctiit; coroas e ramos,

Or. Alvine íeiiiar Especia-
lista em

_ m,òl«s-
Uns de: Kstomridp, .rin?- pulmões Trata-
monto das aimnrias e depaupcrauienti» or-
cjiiico. Moléstias dns senhuras, clinica
iiiedicn. Residência: Tna.ves.sn ,dp Torres,
17. Cônsultor.1,1, rua Rodrigo silva 3, das i
áa 4. (entre Assetiil*léa .e _». Jose).

Mode Pãrislenne.

Seda elans
ASTHM4 Cura certa desta tor-

rlvel tnolest.ia, como
Iíapiiciflco da Asthma.--v_,u|e.so na Phar-
macia o Drogirii Saraiva & a... a ru - d ií
Andradas SS, esquina do Largo at» íwnim.
-I' tro, «0$OUU

•Tirnni-so todos os dias
trabiillio perfeito ; ua pnn-
tiígraiilíia ilo Ciiiaiiiercio
do Teixeira Bastos, é rua

da Asseinbléii 98.

IfP^MOL-STIAS OA PELLE f

Paysandu* n. 183, casa 1.
dc si para cima; rua

aooo

VTENDE-SE 
por 150$ um trcyclo perfeito, par»' levar cnconuucndas; ' '"* : s^ "

loja.
ua da Quitanda n. ';,.,

3623

IfENDE SE um piano Pleyel, mçio armário, de
> 

'fam Üa que se reti'a; na Tua Comiuend.idoT
Leonardo n. 35, -prato Fo"mosa. 358o

VfICNDE-SE 
por fo$ um cão de raça. grande,

bom viga e caçador. Rua Desembargador Isidro
't 103. Fabrica idas Chitas.

*»i\XnE-SE—digo. concertam-" se niiicliinus de costura, gra.
mophones e bicyc1«'ta*«, traba-
lho garantido. AvNo-Qualquer
pessoa que se intitular de mi-
niia casa e que taça concertos
em c sa do treguéz, nãn é men
empregado — só executo ira

S. Pedro "1. .05. 4-6

\71ENDE-SE um cab-ito ci
v »ou montar a de creança,

tres cabritos, de 15 dias, ii
rone' F*guei"a de Mello n. i

ido, para caTo,
uma cabra com

> leite; rua Ce-

\TENDEM-SE, 
barato, as meüiores fôrmas par»' calçados, e faicm-se mulrit:> para cortadores

de caiçados; na rua 1' nto de Azevedo n, ij.

TrENDTi-SE uma casa de pasto; íua Corune!
V Figueira de Mello n. 184, p.oxlmo ix ofítt-na»
Hn '¦• '"1-firl-fa- Snctona-^

\TENDE-SE um bom piano Gaveau. com boa»
V vozes, 3 cordas e 7 oitava», cm conta de par

tlcula"; trata-se, por favor, á rua General Camara
11. 170. 3100

VENDEM-SE 
um guarda-vesfdos, uma machina

uma commnda, etc; rua do Senado n. 159.

\TENDE-SE 
um automóvel Delahaye em pet

leito t-stado, com r_log-ó;*»ia rua Haddock _,tlbo
11. 114. pharmacia Silvei'a, com Antenor ou na
1'rcfc tura. sala do» cob adores, da 1 á» 3. com
Ernesto! »°«

ustrar coita':-
ihos c punhos e um ventilador;, rua .Ouvia

Maa n. 67, Madureira. *03<>
VE.VDEM-SE 

duas mach.naí de
nh

DENTISTA

VENDE-.E 
ttxiraccoes completamente sem dor),

tó 00 dentista americano i rua do Hosp cio

\UOtt DE CHRISTO. Felicidade Gu
X lon, viuva, ha doi» anno.» no fundo de uma
cama a sem recursos, vem ara nome da Sagrada
Faiafca e Morte de Nosso Senhor J-eus Christo
pedir »«• bons1. cortexn e i» »!mas e«rido;as, am», blllllOS em milllta officilia. Casa
«rjm*l« para alivio do «eu «offnmento, o.ue o bom «-._.„„„„„„, . .„... _.. it__,«„i «j_
Deu» a todo» recomp-nsari etse acto de car dade. Esperança (ailtlgil Verde), Ls-

Jit «mol»» podem »er entregue» nesu redacçã». * ------ - --

R 
CERQUEIRA. Rua Luti de Camõe» n. s«

. Perderam-se as cautelas desta casa n». »8.:86
c 28.172. 3630

I>ÜA«.trado novo.
DOS ARCOS N. So. Aluga-se tim »o

Trata-K na rua Primeiro dr Mar-
107. 3212

KOIIKKIO 
BUZ/.ONü a C, ttttrict de clup»-

de «oi. Im»orl«.ii> « «xpofaçâD Ku» d» <
«-.«• n. «fl.

S. E. LUZ E SCIENCIA — Aa pessoas
sottreúuiaa qt» qnjzerem -cora seriedade e
presteza alliviar seus sofirlmentos phy-*i--cos ou moraes, dirijam-se i rua Dr. Carmo
Netto n. 31a. Só se acceita remuneração
depois de realizado os trabalhos. Vêr para
crer, è só é enganado quem quer.

SENHORA 
instruída, lecciont o curso primário

> creanças, em sua casa ou t domiclio. Trata-
m na rua Silva Guimarães n. 41. Fabrica. Acceita
cartas nesta redacçio. para B. C. loig

OOLICITA-SE

tacio de Sá 65. Tel. 55, villa.

\7TiNDEM-SE 
uma mobilia de tala de visitas «

' duas'mob lias de quarto, completas; quem de-
«cjar ver e t atar, oa rua do Lavradio o. 1.1, bt.
«os, com o «r. Le.tc. -354-

\TENDEM-SE. 
barato • irei»» eo-'le-e6«s de

fõ-mas -moderna» para calçado»; aa -rua V*-
conde Itauna n. .61. »3-J

V7EN0E-SE 
em boa» condçSe* de um. t ba ato,

' • segu-nre: nma armação envernizad» em 2 ita
corpos, ba cões, mesa» e uma grande vitrine toda
envdraçada; «er c tratar i Toa Miguel 4c Frlaa
n. a, laja.

VENDliM.SE 
ovo» Oe «.ilinBa. (.ocbuienina •

Brahma. a 1:$ a diu-a; tra»e«a do N«varr»
a. es. Catumby.

VENDEM 
SE 16 tamborete» e 6 -bancos, servem.]

para botequim, e mesaa grandes; rua 'OI-vi»
Maia n. 67, Madueira. ao3i-

VENDE-SE 
um motor electrico de 10 eairallos

tem compensador e é
Ma a n. 67, Madureira.

rua Oliv a
2038 !

VENDE 
SE uma machina de cortar camba» e

colla" nho». completa: -ua Olivia Maia - '-67.
Madureira,

t qu-m encontrou «ia nu de
ÜJBLspo ou na ma Haddock Lobo, no domingo de
manhã, nm lino te oraçSes, o dnsequi» de entre-
gar 4 rua Conde üe llomfim n. 68o, onde ae gra-
t fica. O livro tem «alur por ler «mino c «V
¦uiu mtimt»)» Veait it mrim te tiraèna.

VENDEM-SE 
machina» de costura de pè e de

mão. novas e usada», a» de mão de 15$. 18$,
lot, tst ali 50». e «• de pé de tit, 30$, 35-, »<*
moSoop. Vendem.-, rrr.riih i.xh Sitger em p esta-
;Ses. pagando 20$ na entrega da mactilna ,: ficando
a pagar 16$ ou 10S000, confo*me conb nar. serve
qualquer fador, Comp am-se e trocam se machinas
gramophones e tambem compram-se chapas dos mea-
mo». Vendem-je louças, fer'»gen» e trem de eo-
«inka Tudo por p eço flua»! de graça, ue grande
barateiro na rua Senada» Pompeu a. 77 »5

VENDEM-SE 
morei» ea preitaçon, _nt«en ta-

meíiata, sem fiador, «pena» com 30 por cento
d* entrada; i :u S-va Piate B. IX» Vila lüW,

att

VENDEM-SE 
gaola» de«de aiooo e f«bic»mse

por encommendas, tec-dos de arame desde 400
rei» o metro, na fabrea de gaiolas, vivero» e te-
cidos de a*anre para ja dins, cercas ,escrrptor:os,
charutaria», etc,; C. àlve-a Sr C oa tua do
Hosp cio n. 17:.  84'

111 ... .m -,- 1 —¦ 1 ... ,i——

VENDE-SE: 
tinia mobHia com ««sento e en-

costo de palhinha por 120$, uraa tirta de bambu/
forrada, de palinha italiana, á fanratia, ijoí;
uma dita austríaca, a Luiz XV, 150J; «uperior
guarda-loucaç de i-inhatico, 8ot; solirla mesa ela>-
tica ^55000; elegante toilette-commoda de «ri.
nhatico, taf, mesa» para cabeceira a 20$; ornas 1
para casal a 15S, 30S e 50$; .gtrarda«-comida» a
«ot e 6uV, cblchõe» desde 4$, 7», tet, crina iji,
189, 25$ e jo$; e grande quantidade de moveis
que «e vende por preços barithnrimos; tambem
«e reforma colc-ões, e-rpall-rcõe», encaixota-
mento» e tudo concernente a este -ramo de nego-
cio; aa cas» do Abilio, i rua Vinte e Quatro de
Maio n. 306, citação da Sampaio, telephone n.
1103. 'Jt*
¦\Tr_tIDE-1-SE, nu rande».- demoliçoa d» Tt»

V d» Saude n». 17., 27« e 272 Cpreirimo «e Mal-
«ko F'uiu.nense), demo içõe» dl» Obras dc Pon»,
m.ttrae» paa construcçSci: telhar frascata», «•
M«» gr»ndei e pequeno», caibn», tesoura», nia»,
ta-lho» csuocitas, v gamento» de p abo e tt
hi; porta», venexianas, janela», etaraboia», po»
toei dc ferre, grades, coumnas de fero. ni»
r»r_ ooita ie peroba, cantara, pedra brtada
«Ivenari», grande quantidade dt !«'•» divtran
* «litro» «nu tu mitcriut.

VENDEM-SE 
dua» mach-na» de coser camisas

ferros de engommar a gaz e mesas; rua Oliv a
Maa n. 67, Madurerir 104»

VENDEM-SE 
flores, imitação'-de b-euit, para

finados: coroas, ramos e cruie». de j$ pa .
183
199S

M. Senna, especialis-
ta c-m moléstias e ex-
tracções completamen-
te sem dór, dcntadti-
ra sem chapa, coroas,

pivots, ctc Preços módicos. Etn prestações.
Indemniza todo o trabalho que não ficar a
çosto do cliente. Dns 8 ás 8 da noite. Rua
Marechal Floriano. 46, próximo á rua dos
Andradas.

DO BOU

O MELHOR

SANTALMONAL
CURA RÁPIDA E RAOICAL

dos Fluxos antigos
e recentes e do todas as

Doenças da Bexiga
e" doa Rins.

laboratório» MONAL *
NANCY (França).

leises de sa*
da e dc gui-
pur, gr.tndt¦variedade,!'»

tro/. e linhas de todns as coro», na Casi
Sülecta, rua Gonçalves Dias, SO.

cnm 6 moltlos 1$?00 1
trhic Purisieti 3S0Ü-!.
Liugerie WP-gnnt 3->iirO;
A-ltuui ão. IJlousos .íjl-ül

Cnstume Tailleur 3S'>«>; Costiinio 'liot-

teur 351100 ; M-Ides cortados sob inedida
desde _$(H'0. Variado sortimentu de arma-
riulio, na Casa Selecta—Gonjalves Dias 58.

Ca'õ3S ds seda,

WELDQNS

às senhoras!
O igerador da vida), qiie.coiuu dizo seo
ie, H',UM VINHO yUE DA V.DA' 0

cima. Ensina-se tambem; rua Paysandu
casa n. i.

VENDEM 
_E ferramenta» de funüeiro, em bom;j

estado; ma Luiz de Camões n. 77.

GONORRHÉAS
,m dironloas - Cura certa em ptiucus
dins, sem injecç-lo, obtem-se com a Opiata
Hntililenorrbagica, remédio etflcaz na cura

, das Ilores brancas e rolençâu. de u-uuus
1 Vende-se na rua d-,s Andradas 85, esguma

VENDE-SE 
um plano «tn perfeito estado; n* 1 _.argn do Gnpim a Drogaria SaT-tVa —

-ua Ma. a Antonia a. 14. 'Engenho Novo. Preçt I preco SSOUU.
«ootooo. 310» ' '

grávidas e-i-e ai
ama-iientam de*

a/ér ifsodd
..UU BIIM.K-

KICOl
nome.
asitim lleiirào fortes e terno o leite augtnen-
tailoe.mellioradopara robustecer tambem
ut- lillios.

OVinho Bioáenko éao° Sâr
conhecidos ate o presente, e portai,tnoi
mais ulti aos convalescemos, a todas as
pessoas (racnse às a usde Iene, Vide atiula
Üii contra-se na rua Primeiro de Marcon. 1-
Drogaria UitTonl.

DENTISTA Heitor Cui-rê», t-S
pp.ci.ilista em tra-
Balbos ii ouro e
a poi-cellana. Ga-

bineto montnd-i com appiiritllios m-t
demos de electricidade. Pregos modi-
cos. Das 7 ás 6 boras. Domingos até 3
h ras

t. tle S. Francisco fle Paula 12, antiso C
TOSSES, constipaçíies

, e coqtieluch.
6-0 deliellndas cmn oXaropr de 1'arafiur]
Compasio, approvad-J 6 licenciado pelaI -u-eci.. ria de Hygiene, de ef leitos seguro,
nas moléstias dos -,rgâos respiratórios —
Vende-se em todas ns ptiarmacias e droga*
rias. Vidro fiSOOO. Deposito, pharmaciidns e drogaria: Saraiva âC- - Kua d-,s An.

Para evitar a caspa e a queda dos
cabellos

Eb loç&o

dradusn. 85, esquinado largo do Capim.

Delicioso
refrigerante
Espumante seiu
álcool
Telep. 1M3—Cai.
za postal 441.

VENDEM-SE 
uma armação e nta pt-r-eno «a-

rejo para cigarro», um baleia t ei/*; ru» Ce- •
ac-al Ca-iH a. *}*,, *»ial

JURE A
Vcncle»*»^ Gu» Lo_t_t^ txs .--átumArÍM

BajatoaMo rua S* Joté 99

fionorrhéãs I
484.

e suas complicações
¦Cum ratlical.—D -,
nio Abreu—35, ru&

do Hospicio. Daa 8

Tintura Ideal garantida
para lestliuir ao cabello
ii sua côr original preta

7 aa raatanbw. — Pr- <;•»,
1USOOO', pela eorcla, aaiia -SOOO.
Be|:aslta gr ral, «aa 1 .Ae Setembro -197
lt. kunili.

Colsnna
ADVOGADO.f^.^^^n!
Inventários, extir.cção -De .nao lracto, '_!__i-ii» «
cauaat cgBttn-»H-i
a_-v
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O Sallt Ae Reatanrant de ntis'
Iüxo e Teitilaçl*.

Jrfpostnt*s pare cavalheiros «/**•
njltlcn ti* tratamtnto

Preço» módicos.
*Vozlntim «lei* ordein

Telephone M2S
Avenida Rio Branco n. 19
Canto da rua de S. Bento próximo

ao Cães do P««rto
RIO OE JANEIRO

Jf , Sciencia,Po-
der, Verda-
de e Luz —

tendo estado longo tempo na Ba-
hia, onde adquiriu grandes co-
nhecimentos, possup vurios talia-
maus infalliveis á sorte e ura brev-
com o qual tudo consegue: casac
mentos, reconciliação de amantes,
pa/ e felicidade no lar, sorte no jogo
e no commercio, combatendo atrazos
de vida privada e commercial—RUA
FHEI CANECA, 8 - sobrado.

Clll I ICT-ft ¦*• Rflbcllo de Curva-
N*f*LLI*?l f* ifto, _ i\M Gonçalves
Dins, 7"*, caiitn da Hua do Ouvidor. —Cnn
iiiltas : tias 8 ás 5 da tarde. Tel. 4.580

CALLOS
Destruição completa
EM

Com o uso da i AM.OI . A, que nào
impede d.* andar calçado.

vcndc-se etn totlas as pharmacias
o drogarias o no deposilu á ma doa
Andniuas ii. 85, esquina do largo do
Capim.

Preço, ISSOO

Pharmacia e Drogaria
SARAIVA & C.

*Sr>''-.,';. 
; 

' -

^a\\*a\*a\*a\±^a\\^^^^^*a\»a A* 
'

_-_-_-! W**\\\**\

ft^_______________

DnM B7 vltí IlH InRu

nu .ffitl r< i " T Tr \-i\9-*-^_r »*_^^fc^i1^^—IS**-^ _^K|4fM*>IL
|Tl||t"^lT| 'J. . ji. Tf l/W MmV^a*^K**l****^lLz _^__Hii I ' I _*i|] " ' *

*t_5( f-*H_BLdnfi STfiEvnk» fl «T^^-F ^f ^ft_^*^___f^_jBt_^fflTT ** ' ' 1

-^¦tGp-^ZF ¦ ! 3 ! ¦ MtB _Bl^^' *V^E 
________

*""___*___! _______!»r^TT^*l-^-Bi«-^I M * ' ^T^It^m^^P1

Hr ,_á__E \*\ *a\W *\*\*t a.

VKNOIÍ.M-SR pred.o» e terreno» em toda» ns
loTiiliilidts do Rio e Nictheroy. irom 01,1 VE1-

RA BASTOS a C. Ru» da Carioca n. <6. «o*
brado. Tel. 5.277.

Dl*. VICENTE LUZ S
ca. Uua da Carioca n. 26, sobrado. Itesi-
dencia: lladdock Lobo n. 91).

DINHEIRO Dá-se, sob hypotheca
de prédios e alupieis,
mesmo que precisem
de obras, pagar im-
postos vtrazarios, lie-

ranças, inventários, apólices, etc. Compram-
ir predios em qualquer local, com o sr. Mo-
raes Junior, rua do Uosario n. uo, sobrado,
t- J5-.4

Exiernu.o Minerva Egffi
Rohrnild, Cursos primário, secundário, com-

nriiil o dõadini&.i-o às escolas superio
res. Diurnos o noctürnos. En*-íno pratico
elo linguaa vivas.

Coqueluche il'iis*.e.«i rebeldes,
bronrliUrs, fraqueza

luioiiar, curam-so¦id!cal'ncn'e pelo po-
dnroso tônico (lo apparolho respiratório.-*
UHM-f: IMItANGA (rulmol) Cura qualquer
to-se e ovia a mborciiloso. Effeitos garnn*
tidos om quatro colheres. Vende-se h.i
df.icarin Pacheco d rua dos Andrandas 95,

4.AMBARY
*r\\ — „ _. .A Al-
JrlrtlMV*' faiul"i;r), fiiiicciona adiiii-avélmeiile^i
«5o ou a .pelai; veitils-íe a rprestasões; ua' rua _e*
ncral Caiiiara n. 117..

DENTISTA Saint Clair Sctina, cs-
pecialista cm extra-
cções e operações sem
dòr. Garante todos os
trabalhos, executando-

do-os com rapidez. Acecita pagamentos «us
prestações. Consultas das 8 horas.és- 'manhã
ás fi da tarde. Rua Marechal {-""rjriano n. 41
próximo á rua VrugtM)£it»í 3139
VT/"tT TMO  t.ecciorn-se pelo systema'v 1V-u'*l-«¦¦**¦• do Iiu'ituto Nacional de

51r»r*c*i! na rua Sersipe n. ir:-, Butafogo.

D.-.on*
ças'dó se*
nho-

Dr. Cartaxo Dantas-
ras, creanças, nariz, garganta o ouvidos.
Lotinn pratica nas clinicas de Paris, Vien-
na .¦ lierlim. Cons. R. Sete do Sotembro
ísti, tel. 3.SIÍ9, das íi ás i. Ros. R. lladdoclc
Lobo SOO, tel. 1.1.3 vllln.

Consultas grátis!por me-
dicos e
operado-
res es-

pecialistas cm molcstias dos olhos, ouvidas,
eargjnlci c liaria, enfermidades 'das senhoras,
creanças, syphilis, moléstias da pcllc, vias uri-
lianas c vencreas.

Todos os dias. das it ás ia, e das 4 ás
{ da tarde. Avenida Passos, iofi, sobrado.

=39

Cr. Ar-nibal Varges Clinica
medica-

Molesa
_ tias das

se: horas. Talle e syphilis. Diagnostico e
tratamento pratico da syphilis o tuber*
culoso. Àppllciiçiio do 600 nos casos indi-
endos. Rcsidnnciii: rua do I.avradío n. 30.
Tolophone iai2. Consultório á rua da Ca*
rioi*a ti. 02, sobrado. Das 2 ás 5 horas.

Externato fflaurell * Curso da
admissão

piiru qualquer Escoln, U urno t> no*
e>urna. Hua 1 do Sctriubri*. n. %tO
4* c 2- aailarcs.
TtiflJC TO AC — Vendem-se musicas perlura*«1 u i_tx-wnv3ja,_ para pijuus tutomiiticosi na
*à**jí>*i«, I -1 Ttie* 1.r*i 1 •> f .-* 11 * » ftTcriiil.i Rio llrar.co 11. 145

606 A 70$ — Applica-se por este
preço no Instituto ie
Assistência aos Syfhi-
liticos.

íspirta Somnambu'o |
Con*
sulta
som
:1a-

reza tudns os sogredos o mysterios da vida
httmaiui, fazendo dosapparccer os atrazos,
•mbaraijop, rivalidades, por mais difficeis
quo sejam, e tratamento üe quilqiior mo-
IcKtia p.'lo espiritismo o sciencias oecultas;
oia ruosttcos o prognósticos seientificos'
f ai '.-nítidos—Das 10 ás í da tarde o dns 6 ás
¦ da noitc-Praça da Republica 195sobrado.

mente SEM 1NJECÇAO, tomente com o BLE-
KOCIDA, medicamento puramente vegetal, premia-do com medalha de ouro em diversas exposições.
Deposito, rua da Uruguayana n. 35 — Campos
Heitor & C

com tpplicação da Fo-
mada Lisboaense. fica-te
livre desse flagello. Ven-
dc-se na Drogaria Mattos,
rua Sete de Setembro uu-

nero 81, A pessoa que trouxer a caixinha
Tasia, com 09 callos dentro, receberá outra
cheia. Caixa i$ooo. Grande redticção de pre-
ços em duzia. 33S6

CALLOS
'enr, .nnnQ — Di*«e lobre hypothecas de 8 t|o
500 .OO0-*> . „ ,,„ em Jrtii„ t terrenos.
OLIVEIRA BASTOS - C. «na ii Carioca nu*
»tro 66. ttbrádo-,.'

Pai>fl>í|l1~ Mme. Pa'rnyra, com lo-irara*» WII tm pratica de hoepitaes da Europa,
cura ndicalmcnte todas tt molntias do utero de
senhoras que u_e possam etnceber e evita come-
pçõ~% rápido e larantido, e»pec;VÍJade eaterili-
trrdo. trata de hemorrhacits t tnsaensão; acceita

Sirtnrientes 
em ma cisa e at mesrai tempo «ic

¦nl «uc tenda **__> neste jamal ctui « -icsnít

rie. 
ct-tifluacie esti parteira a ur rirocesrada

Ji _xd> de asa m. tar despreio deixo met
atar pata ale confimurem e passo 3 arsigear
¦c M-ne. "l-mla ***rt*i*i na *k .. r.rlxu nu*
Mn il*.

Fqtpb ssrã ?
qae qaasi

todas as gran-
des casas

qae têm am
serviço

obrigatório
de

transportes
de carga

de toda a na-
tarefa nao

, qaerem oa-
tros

senão os

SADRER

PllíSfifí?

fflstsncia — Ejaculaçôes pramaturas, fruf|iia_a
sexual, emmapfrcel-

mento rapld.cdeput*...
alramento de forças, curam-se rápida t
pndicalmente pelo poderoso tônico íiÍum'U-
ter VINHO de CACAO IODO PIIOSPHA-
TAUOdoA. A. 1 .ASTKLLÒES. Vende-se
árua dos Andradas fla. Drogaria I-aclieco.

na
casaVendem-se baratissimo

•TEMPO K" UIKHEIBO" ospeciaes col.
chões do crina e linho superior—Kua Maro-
chal Floriano 229 — Fabrica D. Anna Nery
256'O.n.Cunha & G. Teleph. 5.764

PRÉDIOS Fa:cm"8<1 obras « pagara-se im-
,. postos cm atrazo para rece*oer com se conbinar. Com o sr. Carmo á rua doKosano 11. 60, sobrado das tr* ás 4.

FABRICA DE
PLACAS ESMALTADAS

pira
eomencliture de ruis,

eumeriçio de predios a
RECLAMES

I FUNDIÇÃO IN0IBENA
I RIO DE JANEIRO.

*0**»»atati»*M*********1m*** *|-MMV***^l^»N*»«*^*V*»**«^«r*»^

HEMORRHOnAS CURAM.SE ER • • 14 OiAS.
OTTNOnBNTOPAZO e_rah*ai»iThoidâaeoai<_t**«a» Inter-

SBaatJtntlm. B-t-ãaaiCabaftitalMa. 1102.

l^t^MlWK^^l^fctUeniiMI^-V-^N^^nil^^*^

Iarope d» Digitale u
LABFLCNYF
Empregado desde triuu annos

CONTRA AS^QlVKNaAS

DOENÇAS do C0RAÇA0.HVHR0PI8US
IR0NCHITE8 NERy0SAS,ASTHMAS,«c.
LAltLOMVt *> V, 89. Roa d'Ah__fctr pajajs.

Grande
carta-
mante
brasi.

Mme.Zizina
., «rubi*elra, modlum elarividente, trabalha ha 18ani.os no Rio de Janeiro, onde se tornounotável pelo acerto de ajuas predicçòes.

Jf.endo em 1903,1904, lt)06. 1010, 1911, 1912—atstingulda com referencias honrosas pelaiiluslrada imprensa dest. capital e de to*
a. °i estados Mm. Zi-;ina previne tiueso trabalha na roa da Quitanda, a. lg~~*;moderno, I. andar -Consultas das 11 dámanhã 43 8 da noite.

LAMBAR-li

Diarrhèas das creanças
curam-se eom a

Papaina Dr. Niobey

PRÉDIOS Compram-se vel-os oa novos, on*wwÇentio da cidade oa arrabalde,com o sr. Carmo _ nu ds K_«_dg a. fa, solradc,iu u l! *,

0 FDTORO DBSTBHO&DO!!!
Mme. Sinai, cartomante da máxima discre-

(Se «e seriedade, com longa pratica na Europa,
profundai conhecimentos de teiencias oceul*
ias, explica tudo com clareza e fu quaesquertrabalhos pata a tranquillidade e bem-estar,
realização de casamentos, negócios felizes e
combate ot vícios e inós inclinações. Avenida
Passos a 44. sobrado.

Pobre cega
Francisca da Conceição Barros, eeja de ara*

daa ot olhos, aleijada de uma mão pede nma
esmola a todas as boas almas caridosas. Pôde
ter entregue i redacção deste jornal ou á
rua da Lavradio 131. sobrado.

Methodo de Analyse
J,*taÍ«.. t _,3£!33, »»!s profiü.r •"i-he-dra-

rco dr. Carlos Goet. Obra indispensável no
Cursa Secundário, t vol. etrtoaado, an pa-
fiaas *i. Na Livraria Azevedo, Urnifuajana
a. J9, pelo Correio mais 30a réis.

CALLOS
Ceai tpplka-ção do remédio de R. fi. Knio,

<iea-«e livre desse flaccMo. V-audc-ae na Gar
¦tl Oraadb cai da Urtwiaa fa.

MOVEIS
YfcfE-C-gc .sraío na officina e .speslt.

LE:iO DÈ OURO
Camas de casados, escuras ou ela-

ras, de 30$  jo$oot
Ditas de solteiro, escuras eu* claras,

de afí$  43$ao*.
Lavatorio com pedra a 50$ e . . . <o$oo«
Toilettes, escuros ou claros, de

100$ 130Í001
Commodas escuras ou claras, 55$ a *_$oso
Guarda vestidos, escuros ou cia-

ras, 60$  taotooo
Guarda-pratoi, c,.irot on escuros,

110$ ijofoos
Ouarda-louças ;o$ e ..... . toloto
Mesas elásticas 655 ....... , ;o|ooo
Wtieiras de canella 1$  7S$oot
Cadeiras austríacas . . . , , . . Iiafoot
Cadeiras de balanço ,,,,... 40$ooo
Grupos de sala, 9 pccii .*'. .... 140)000
Crupos de sala, estofados . , , . , ileioea
Qrepos de sala, austríacos .... i7o$ooo
Colchões de 4$ •» 12(000
ColchSes de erina; tt$  30Í0MDormitórios, escuro ou claro, 5

pecas, 380$ 4oo|oto
Grande sortiinento de dormitórios, maoi-

lias de tala de visitas, tapetes, ayparelbti
le toilette.* Toda a nossa fazenda é nova e
de boa qualidade- e uão se vende uma cetw
por outra e não se diz — "tinha mei aea-•on-se". E' ver,pata crer, ite amiga do povo— Rua da Carioca Sg, antigo S;-A, em frtote
10 larco do Rocio.

lí *\\\\\\\ *\\\**AV- a»^*»^ ^V__f^_^V_3_____| \\\W\1 ¦ H^' ^k_r ________r* _^_>ry_5_S_l_l_BIHI

jr RESTAUHA A SAUDE j

PROFESSORA
Cütcgada de Portusal ha dias, drcseja tm:a

collocação em vera escola ou acceita ahmvnss.
em casa; iofonnaçõcs com D. Laura, Rainha.
i<2, rua S. Jaauírio. 3003

DENTISTA
Gabinete Cirúrgico Dentário

Dos cirurgiões-dentistas Aristóteles
Jorge o Gastio Barroso. Especialistis
om operaçô>-s dentárias e com longa
pratica na execução do todo o qual»
quer trabalho clinico e prothetico. Dis*
p5em da todos os. apparelhos electrl-
cos, os mais modernos o aperfeiçoa-
dos. Trabalhos garantidos o a precnsmódicos. Cnnsultas todos os dias, tias
8 horas da manhi 4s 5 da tarde. RUADO nuVíDim íbt», esquina da rua
Gonçalves Dias — Uio de Janeiro.

FUGIU
Ubi boi ma-bar-o preto « ter*.**.**!*., cap."o,

com «sottla e cattecto. Oratííica-seaquecidcl-
le dér noticias, á rat Trcre _t iíarc c. ::?-
_«_3_-o dt Dectroí

cmoüiu mm
Casa qae mais vantagens offere-
rece em qualidades e preços

Colchão de crina para casal
desde  sr.JOOO

Colchão do crina para solteiro
desde  10*030

Colchão de capim para solteiro
desde  3J500

Colchin de capim para casal
,, desde  7«030

Almuiaüas de paiua, tamanho
grande desde  1S500

Almofadas do paina, tamanho
pequeno desde  11030

Camas parace_nças,Ferro gra-de em volta a com colchío
desde  10$0Q0

Cama para creança, Madeira
grade cm volti e com col-
chão, desdo ...'. ,. 18{000

Camas da , erro, com colchão
para solteiro desdo ,,,,. 101000

Completo sortimento de moreis
¦cfarnam-se colchôee a capricho

Raa Haddoek Lobo n. 10
I^argo do K-staclo. Ein

frente a Jiig-reja

/jrfl [ Ma**a\\*a\**\\^a\

TsoV.Ex.
CakUis hrsflcss ^

Tem foito uso de TIN-
TURA S para recolorir

Bens cabellos %
Já, experimentou a.

VICTORY?
E' devnr expnrimfint,_t', porque

só n experiência propriáTlios ensina
qual o produeto que mais cotivôm
á toilette das senhoras o qup me-
lhor restituo a cor natural dos
(•.•.bellos, sem deixar o menor ves-
tigia dn pintura.

A Victory não coutem absolu.
tamcnle nitrato de prata, nem man-
cha a pelle, nem queima os cabel-
Ios. E' uma água branca que se
usa com as próprias amos, sem
cuidados dc applicação, que per-
mitte tomar banho de chuva, que
elimina a caspa, e que ó hoje pre-
ferida pelas grandes senhoras da
nossa sociedade. Preço 5$000-

COELHO BASTOS & C.
42-RBA DOS OURIV.S-42

RIO DE JANEIRO
e nas principaes p-Tfiimarifis

Casa dc pasto
TVaspassa-se uma casa de pasto, tio Rea

foigo, com o movimento regular e todos os
fircgue-fca -jaramidos, Nãro ha outra no loca".
hifórma-sc com os srs. Oliv-era & Ferreira.
Estrada Real de Santa Cruz n. yâ, Kca'l_n

H«
Todos os tamanhos
Toalhas para rosto c baplisado.
Guarniçõesfiorá-ías para cama.
Toaiftas para altar. ,

Artigos portuguezes de puro linho da

fabrica de Guimarães
Vendas por atacado

a preços sem con*
correncia na

Rua da Saude 355
EM FIEHTE A' PIACA DA URMIlilA

PATEK-PfflLiPPfi&a
C nitlhor rt/omo d» mund»

o prt/iteçôts
itmaijets ttm augmtntt

dt arteo
Inlcos -tf-tntta co Brasil intilr*

(kVAvu«.u * LASavnuu
MLOJOItltOS

71 BUA 0*4 UÜ1TANOA 71

Historiai de vuext

INSTITUTO PH7SI0THERAPIC0
Uo dr. Gustavo Armbrust. iiivre docente

de «herapemica da Faculdade de Medicina
— Rua Senador Dantas n. 48.

Tratamento das seguintes moléstias: ane-
mia, iiysteria, neurasthcnia, tuberculose in-
cipiente, nevralgia, chorea, dyspepsia, bron-
ohite, arterio-sclerose, por meio de du-
dias: fria, tepida ou escoceza.

Enxaqueca, insomnia e diarrhéa, pelo en-
volutorio humido. Obesidade, arthritismo,
diabetes, asthma e rheumatismo, pelo banho
de ar quente, ducha e re*dmen. Paralysia,
prisão de ventre e dil.tação do estômago,
pela massagem. Erysipela, abeessos,* artiiri-
te, blenorrhagia e tuberculose, pelo metho-
do de Bier. Tabes e paralysias, pela reedtt-
cação motora.

Consultas de 2 ás 3—Rua Uruguayana, 3.

Cabellos brancos
'. Si desejaes dar a cõr ao cabello qoando es-

tiver branco ou desbotado, usae a Água In-
diana, que dá a côr progressivamente sem
prejudicar a consistência do mesmo. A Água
Iuãiama é um produeto aciectifico, seguro e
de effeito infailivel. Vidra 3$, pelo Correio
5$oot.

Na A' Gcrrafo Grande — Ru» Uruguayana
Br-y*£â*

TRASPASSA-SE
um armazém de seccos e molhados, em
Anchieta, pequeno alugel, bom para quemtrabalha; o motivo da venda é o dono
não poder citar á testa do negocio, por-
que tem outro negocio; trata-se á rua
Muriquipary n. 223, na Piedade, negocio
Lato. 3.324
¦ ¦ ¦ 1 1 ¦¦ni _
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Ileu othM n Ururaja «l«rM,
TigotosH • Mlkrata dtpéli «• «••

_twa-|U_toi»" d* 1_ «5on*l*.
tf » Mbcrana-itt ruatdiix is.dtiw:
ova tali a itrt» «tt |iK_**r«-<-|(i ta»
olboi, tira a «aspa, a fMUe-to. M*
lidei, ai dim amnlliaac; laal*
mau, 4 o graatt reit»ari<or «ta
Tida, aulas pruiitár aa B_pon(lo
Nacional d« W08. •

QnlqnerinlUjto auolbw da*
upirer-«» ««na • upHufáode 140K1.
Ttnde-it aas prftllpiH DrogirUi %*kariai-_ii.

AQBNTIli

Leiam!!! Grande Somnam-
buloü! (19.776 curas)
RealÍ2am-se todos e quaesquer negocioi atrmais complicados que sejam. Curi-se toda equalquer moléstia, por maa antiga e reoutada:acuravel que seja, rua Marechal Floriwo os,:• andar; trabalhos oceultos e tratameato 10bprestações; sSo garantidos os tratos atste tectodc suesaa* iut* grasát capital. ^

EM PETROPOLIS
Vende-se um magnífico chalet, com quatro

quartos, duas salas e cozinha, com um bom
fogão econômico, tauque, latrina, etc.; ter-
reno ao lado e nos fundos, com muita água» esplendida ínstallação dc Iui electrica e cam-
painhas, próximo da estação $ minutos; in-
forma-se e trata-se com o sr. Manoel Ma-
chado Pavão, á ma Estaçio de Sá n. 80;Rio de Janeiro. j0ij

Tira Manchas
O Electric Japenu nra qualquer mancha, 4»raxa, pixe, gordur. e tinta «r-e ola», em to*ns ni, tecido* de seda, IS e casemira. eem

tlterar eta córes; vidro, T.I500. Ca»a Po»*al,
Ouvidor. 141, c Casa Bazin, avenida Central
a. 131, Louit Hermanny, Gonçalve» Dias, 67,> Casa Cirio. Ouvidor, 1(3.

La Mode du Jour
Rua Gonçalves Dias 12

E-Mcialidade em roupas feitas para lenho*¦as: Vestidos para "toilette'' e muitas oirrrafloridades. Bem montado ateiier de Costura.
Iara costumes e fantacia. Preços redtuidoa

MME. TEDESCO.

A.
MAMÃO
Para hoje

Esti no tempo

PODIM RÁPIDO
Vende fe na Avenida Rio Branco n. 160,

pei.to dos bondes. 395

APELLO AO PUBLICO
Familia flagellada pela necessidade p-rde oauxilio das almas bem formadas especialmentedas mães de familia e das damas de caridade

para a soecorrerem. Qualquer quantia pódi serentregue neste jornal destinada á "Funilia
Flagellada". As pessoas que desejarem sabera residência deixem cartas.

Cabellos Postiços
• ^>st is e3::ras* -Jt-nhoras e senhoritas*j__t-ws os vossos cabellos caidoi e m-jml-*-*»W^SP 2° REZENDE »<««*< ^
S^*.55^*^tei;em,.cabello. postiço».

ILEGÍVEL

O ar. Fe*r«*al, prunóro calreiro de umt
daa prriocipaes caaas de conuneixio dc Paris,
pedeèia, bãvia já muiíoi anno., (lc lama doe»-
ta grave. "Tinha, diz elle, eólicas hoi-ri-veia
1 tana terrivel úiariisé» aconspaohada de mui.
:oa gazes Cem aa nuteri-u fec-ae» e.-xouava
riscosidide*, amy»-* - .imeriaa eabraaeuiça.

SR. PERCHAT.
Ias. Já não digeria quasi maia nada. Sentia,'me n*iti.__sirnra fraco e «-nunagrecfli dc inaij
a mais. Bjcpçrtmisntãra muitos remédios, pur*games, san^ri..*». hanihos, dieta. Na4» me ti.núia ourado. Abandonado de todos « deseqpe.
rado só me restava morrer."A'conse'}iado por uni amigo, comecei a to»
mar Carvão de Belloc. Tres ou quatro dia*
depois, sentia-oic melhor e pude djgorir umacostelleta de ca-meiro o que nio tii*a podMofazer havia muitos mezea. Oito dias depois
do começo do tratarmento, parara a diari-hia.
Era a oura. De9dr que podia comer e que •iliarrhéa. que tinto me fisera soffrer, nio ma
esfalfa-va mais, fui tomando pouco a poucoforças e ao cabo de um mez estava completa,
mente curado."Assignado: Clatidius Perchal, caixeiro dl*casa de pe"funrarÍES. •— Paris, 29 de noveai/l>ro de 1S96."

O uso do Carvio dt Belloc, na dós* dt ie**,
* tres colheres, das de sora. depois de ínjí
refeição, é na verdade o melhor remédio qu»se possa empregar contra as diarrthéa*. Elle
oura em poucos dinj as m&Vstia» dos /t*.t;ati-
nos e as do estômago por mais antiga» e maiai-ebelJcs que sejam aos outros Temijedfts. Pro-
dira uma sonsaçio agradável no estômago,
excila o arri^etite, accelcra a dtsAtio c fia
cessar a prisão de ventre. E' soDerarno contra
os pesos de estômago que se declaram depois
da comida, contra as enxaquecas, devidas it
más digestSes, contra as azfcs, as e™taç«3es
e todas as r_t'i°ecções ner-.-4/as «Io estômago •
dos intestinos. O Carvio de Belloc só pód»faK-ir beru nunca faz troai, qiralquer que sej»
a dose «?ue se tomo. Acha-se em todas ad
phannacias. Fabrica^ rtia Jacul», a. 19, eu:
Paris,

Já qui-eram imiUr o Carvio de Belloc, po*r.m estas imit-a*-,"*»» são ineíficazes e nio
Miram porque sjo mal preparadas. Para evi-
ar qualquer engano, certifique-se que os ro-

Nulos dos vidsos tenham o nome de Belloc.
P. S. — As pessoas que não podem st

acostumar .* 
'engulir 

pi de CofvSo dt Bellcc,
nâo tem senão suhslituit-o pelas Pastilhas dt
Belloe, tomando duas ou tres Pastilhas depois
dt cod» refeição t todas as vetes que appa.
reecrem os dores. Hão de conseguir os mes-
mos effeitos salutares 1 também a curo. Us-
tas festílhas sâ contém carvão puro. Basia
irfxal-as derreter na hoeco t engulir a saliva.

CONSULTÓRIO SCISNOT
de belleza de

Mme. Quesasfa
Qual de vis, jove»» Cvt nio, olo desejas -

<r utn* cutis tssetinada, sem manchai, mr*
Ml ou <5«al*iuer defeito da pelle ? Tod»,
ior ctrto. Pois Mmt. Quezada torna 01
'ossos rostos limpos, com a applicação dc
/reparados garantidos e com massagens
(cientificas. I*' irimentae, que não voa
irrependereii, t 1 são os resultados qu»
¦m breres dias , < obtidos.

Visitae o meu . sultorio e tircii a vos*.
s juventude e a -.o-rsa belleza garantidas.

Nada de intermediários, nem ingredisíi.
ei nocivm I

O creme Queudina é o tmieo que, sem.
irejudicar a cutis. restabelece a btllera dei-
ipparecida, aisttinando a pelle e tornando n,
-le uma macitza encantadora.

Encontradi em todas as períuinarias
PREÇO 3|QW

Deposito: Roa VvtA Caneca 9. S
«•¦¦ABO

Colchas de cores para cazal
á3$000

Só na Grande Liquidação do "Ao Fa«
raizo das Andorinhas" — Avenida Pas-
sos, 109, em frente â Casa Guiomar.

MOVEIS A PRESTAÇÕES:
Entrega-se sem fiador na fabrica i rnti

General Pedra, 411. Próximo ao Mangue J

Cerveja Ritter Pelotas
E. Rio Grande do Sul

Agentes, Oscar Marques ft C, rna S. Bento*n. 22, i* andar; telephone 3.(71. Caixa po**tal 1. i.jg,, Rio de Janeiro.

Cortinados para cazal á
26$500ü!

Só na Grande Liquidação do "Ao Pa«raizo das Andorinhas" —. Avenida Pas-sos, 109, em frente á Casa Guiomar.

Bs. 4:000$000
Ura rapas "*ta_râ*it*-do, 

dando as- meaorejrefepmcras, gratifica com * quantia atírma,a quem tbe as-ranjar orna collocação. Nego-cio muito serio. Recado i praça, 
"tfndente-*

p. 16, «obrado. j2J9

LU de FfiDKS
Em 15 de Outubro

Rocha e Farrula
179 — Roa 7 de Setembro —179

Rogam nos ara, mutuáriosreloimarem aa cantelaa até«1 veapera do leilão.

Ouro
íjau, tfilhuitM, jóias uaad-is, omiUIm 4*Monte -e-Ssçeorro, compram-ae, puinnittm; na rua Sett dt Setembro o. »ií7 tj

AUTOMÓVEL
Venxle.se nm em pettfetto estado 45 H. P.,fabricante írances. Trata-«e oa rua da Prai-"-¦a "• 9* noi

Attenção
Para a boa eenierraçlo da cutis, tsenude**Ct uma maeieza. turprehendentt, á ineantesta-Telmentt o preparado de mme. Quenda, de*nonruiiado Crtmt Quesadina, o melhor que temapparecido no mercado, o qual reconunendi.mos para a toilette das nossas lentis leitoras.U tremi Quesadina è encontrado tm toduas boas perfumtrias eo no deposito, á rtaFrei Canec» 11 R snbrado. Preço 3*000.

QUEZADINA
(LIQUIDO E POMADA)

Estes preparados eurun e fazem dtsappi'recer as sardas e manchas, deixando a pellefina, macia e arelludada.

Unhas brilhantes
Contefue-se dar um extraordinário briiiií« uin» lüida cór rosada is unhas com o usaconstante do "Unholino" e ainda nusmo de*pois de lavar at mãos algumas ven», o brilhoe cor persistirão. Não irrita a pelle. Um ii-dro 1*300. Vendn-se na perfumaria — A"Garrafa Grande, rua Unifuayana n. «S.

Vm minuto de attenção
Não jogue fora o seu chapéo de palts,•juando^estirer sujo. la-ze-o com a "Aivi

Ma-rca , que ficará como novo. Pôde serlavado trei veies um chapéo com ti'.e pre-parado, durando, portanto, o triplo do tempo
«uejhe durara» \}m vüro, atiot. Eu* Uru.

jm



W8BBBSS <:;?- ¦If-ri^-íí.,;'?!'-' r-v.---'.v-;-;> :t^-,íC~V:/..._;.r-.y*«H'i:-;. . ..... -...._ ..., . .....
¦'¦"¦/'•'

«n__._flTO'K'Vira^
l'l II nmi-Mpwiiii ini ¦¦Mi!W"~WPUM'L.Jl'~i-^ ¦ . '¦

ipip- ""^ 
" " ."^psi •'.-' 

" 
' 

•' 
¦-¦

- "1

w

;|f|f«j3g_||jM

ffME, PEDRANAIURAE)
Privilegiado Patente 5486

PRATICO E BE INVARIÁVEL FDHCCI9HAME9T0
Preservado da poeira

Agna saborosa e sempre fresca, filtrando na
média 2 lftrts por hora

l9reE..Í£ul9 com medalhas ele ouro na
Expesiçãe Ei-tciofia. da I9-S8 e in-
teraasicnal ée tfoegiene de

i____m_*______%__ mumAm

H
-~J-UÂDAGRÜG0iYÂNA-83

< CANT

Adoptado com eslto sem egual em
todos os Ministérios e Reparti-
ções Fiiblicas desta Capital.

Á' venda em todas as grandes casas
de lonças e ferragens

ou rx—* fia, .brioa.

FIEL AUGUSTO BE OL-VM-UC

m
m
_'

FUSCO 1205000
160 — Rua 24 ííe Maio — 162

Telephone "Villa" 41
t;*i>aHax»_>»^o-»-»o»g~>»«»»<f-i*»*

1 fs|ado, Baço e Tx
i, fe -.

Co&efisstâes do legado, Impaludismo cura-se com a

PARIQUYNA
Eiseontoa-se em todas as pharmacias

>4B:*&«!3"3St*3>&>1iP4
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G musicas do preço de 'í>$0..'0 por 3$n0~>!!!

0 BAHDOLWISTA' BRAZILEIHO
Jí. oslí á vendi o i- numero desta importante, publicação. Este nume-

ro contém as seguintes peças parn Bandolim ou Violino :
1 — Kymuo Nacional Bra/.ilciro. 3 - Viuva Ale*;"'.*. 3 — So-

i*li u rio Valsa. 4 — 0011(10 dc Luxemburgo. 5—Casta Siutuma.
(i - Amor do Ztngaro. . • >-...-.: -

¦AJü-t&xxtçiío I
Todos os los números foram cuidadosamente Iranscriptos pclo professorLUIZ SILVA, não ultra passando a l: posição.
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- RUA OO HOSPUTO )
Única casa especial em

enx.wes para nojyas
Enviámos cut idogos, oreruuen-

tos e aiiiOf*$-*ã~, livre do
porto pt-io correi*

ENXOVÁLcrírapieto
para o dia, iücltiindo
v.stidoife,ilo ppr mèfe
dii1ii:e:aeí,fnrij(jhò-....,.. ...
1 -)^»<K) 60$&ÜÓe 608000

ENXOVAL cora-Ilindo .
tecido. fan^8Í~í;.v,v..;,r:3Ó9ÓO{>-

ENXOyAli bei^v-ostidò;
dc damnssp,^; linho,7

. seda óu oiitrnW tecidos
a fisc«!.her,.l'(|ía8e-... 90$00G

ENXOyÁL7-r çpitipleto,f;- co m.. todas "alSr/pfÇíis
precisas paraV o dia

incluindo rojupa
.brií^al ÍJM e .. l£O$0O()
*Ipm destvit' eiirtnvi forno»*!»

1
BjKBfcçJ

SI çuenis reniyciar o vo so csurdo inomal, Bem correr o rlpco de nrrulniir a
TOFStt fiiiíüe com (lrtpus, c si dcsij.ps encoiiirar uni ren eriio »ftlc«z o nutiirnl pnra
coiíil-nici a 1.0SM1 ir olefUin. creio qtic o nu .i livio imitt.ltulo V1G0H vi 8 nuiá do nuig-na
ín.pcituticia. louco e lollec.iniHi sct.ie o quo rnctontiln ente twiho a tlwer vos.creio
tüiii_eni qtto elle appclltir. |iua o vivsso b"in t-cni-o e set-vos-á de inipurtutiçia.'lodosos coiis-elhos e preceitos dados s.lo kisendos em expeiiBnciu propiia. poi»
íei oiip f-ím veriflcdo.. e tenlio coukcíB' cia do auNilio óup piesiuin aos (,u* snfTrem
de di-Nliiliide nervosa, ojnculu^es preniatnrns, ín.quo.ii sen ilinl, ofpcru atiTi-héa,
dorritnies íiocruinos, fraqi.oza da espinliu, 1IIPOTCAC1A, esgoiamenio norvoso, neu-
rasilieiiia, etc. .

Os motis esforçoi, esctevendn as poucas linhas nelle contidas, se dirigem exciu-
ílvamenio nos h"iiións fia. os, aquelles quo sotTrem nos resultados imivitaveis do
almso Ue si .mesmos, do excessos sexuaes ou dc. otiinis vícios dos orRíios reproitucto-
res. como tainbeiii áqueluis anieiifildos de impotência, devido no esgotamento- ner»
vos., pi-nduzido pur axcossude trabalho. Nio pretondo fazer milagres, nem tnmpoico
de^oj" fazer promessas tümeruriiis, sóii.eme co heço c nffirmo qne a elcctricidiile
devidamente administrada produziiá melhor elleito quo tod.is as dr- gas quo ate Uoju
tGm sido Inventadas. - " - .

SI, fazendo um esforço, d.sojae*- seguir os conselhos quo eu vos dor, nio ha
quasi probabilidade de errar üm caso cm cem.

Si pr >ciirae's a vossa sauilo e o vosso vteor cnm a mesma sinceridndo e empenho
com que desejo curar-vos, nito vej" razím pula qual nflò possiies recuperar a vitalidade
quo, p'o- ignorância ou propostuillrimita, tiverles perdidi.

¦\cr -.dit.iii que a siúisfiipft ¦ timis intitm da minha longa e proveitosa carreira 6 a
grat!d;\n do Iluminuras pessoas doenios e tlosahganadaii a quem tenho devolvido a viri-
lidada a cunflaiiça própria. An lerdos esse livro devais pensar e procurar comprehen-
dor, min o raze.' do oom a piecipit crio com que --o 16 uni romanco.

A modiiaç.in-A sempie proveitosa—Exp-rimontnc-a.
O livro VIGOR é distrl 'iduo neste oscripturio BrntuUaincnte, ou enviado pelo

corrciu, contra recebimento de
NOME.

nio. bcltuw eiisn.acs ili* «riia com'luiia ii ruupa b.n-cri . fliiih>. iu•le~*i*-.,IB«íOOO áo mala .Ioo nu,desejarem. :7 .',: jí
NOSSAÍWfvhítiMTÁNTE OFFÍÍCINA"t)Í*4iOS'llJ«AS

confeccionamos ánaLquor, tfltctt. pe--liis mais nifidet-iioi: figurinos /•;'¦¦

^| Cinpie (o sentimento d ¦*¦-'¦--¦ eanen^áe, í-iífasfes,
miadosias, "pádüas,
|^_e>fe^:"'í .rèadas-

^*-~^^-v!*^->-s^ fitas,Vv-ii il 'IXlBiinHi . *'.etc*

Gp__4&3 oaGQS&a tia aomfsopões pà^á Inverno,
pafotots, masitsaax,. e^pas, costumes èm drap, tel-

tro, sarja, eis. .- fe,'..'.

MA U TOGUmm N'l3
JARDIM & BEffTO

Eio (le Jan&ò fe ^fe:;?

RESIDÊNCIA

Div M. T. SANDEU ¦— Largo tia Carioca 15,1- apar-- Rio de Janeiro
Consultas grátis, das O horas cia nianliã ás O horas da tarde

%___s_______&s__^

Um olcgnnlo álbum, primòrostimciiieimpresso,
picio illuslrado, forninlo in-V gr. Rs. . ,

Cada piiça. ."'paradiiRs. 
,;Pclò Correio n.tuiS| •. ; . . ... .fe. . -.,

fronlcs-
3i'nno
.'$500
pjo

A' venda na rua da Carioca a
Secção de n.aasics~~5 LIBiZ S.L¥A

65

Roupas brancas para Se-
nhoras

CÀMIZÂS PARA SENHORAS DESDE
I$4C0Ül :

Piocurcm na Grande Liquidação do "Ao
Taraizo dáâ Andorinhas"—Avenida.-Pas-
ws," 109, em frente â Casa Giíioinar. ..

Cae-te ò ea bello?
Tens easpa?

17 SE

a SKiíOLIKA FRANCO
K yeniin em todas us perfumarias;

pbarnrmcias c drogarias
Daporiito — Ándradas S5

mm

íÜ 4-1*9-4 KS"
% *Ê_W "s.
'"' /As*

*j» H*i_yp 3»
g. W s

vSíi-PO BBum

m

Leilão

^^ii_í &_*$_&&& _féwW^ -* *«^4^'

formicisa ttpswsp»:
Iníallivel ua extincçltóS-X^llll.

ALTO MAfiâLHiUá 1 í.|5
Xl-UEIi S. ^e«_irOífe-l3li*-*í^*IO-:

(1 I 11Iii
AO pen

11 OK OUTUBRO Uiil 1912
A CP._-._S1 ft C.

4-Ruii 0iu:bara de Alvamiga-4
.(.Í.niotleriio-ÍA •'JX<j\.,LEÜ:1JULDUSA)
tui firiitrr ao l..s>itiita'¦'¦• '--* ' Kfriunnl de Miisicii

Tirndo do lazer leilão em 11 de o- tn-
bro dc ll.H2,as II lt2~lora- da manliâ.de
lorlos nu pirnliiir. a coiu » (tr-no i!o ! 5Í
iu. zi-H vc-aoiilo.i,, prevlnont aos sr*?.
miitiiniios qiiu podem resgatar on a-
íoi mar as suas cautelas até a rolortda
ll.--.-a.

ESTA (ASA NAO TEM FlLlAES
Veuve Louis Leib & C,

Suecessores

(,iístnr~i*.tfo um vidro
í da aj*;M. a a_«i:i _s
tona o tí*_eir_

tio LCGOLINA com
obtitn & mais podo*

INJRGÇAO
p-ra a «ira rápida de qtmlqn.r corrimen**o. iinüeo mi f-OHiite. lí', p ds, t lnjeCOãn
na.s b.irass q,io exi.MO.

Com um ~ó vidro do l.U'3OL!NA30 con-
*e|-u* a mr» completa I

K LUQOLIXA do Dr. Eduardo França
tem SO anaòi do cnnstautas suecossos,
ijtlBt no Brasil, qtior no e-str.ingcirn, tendo
dblido duns mi'.'nlliii» de ouro na Exp-si-
fíu> Unirors.l rio Miiíio em 1906 o Kxpusi*
fâü Nacional de likw.

Antes d'* usar '.«ia-ss o prospecto rasar-
?ad'- iiu« acimpiuiii- -r»da vidro.

n.-pst.tKrloi — No Brasil,;Araujo Frei-
tas dt C, rua dos Ourlv.» 114, Rio dt¦Janeiro.

Yc-iiiia-aa em tmtm. mm tfragtorlu •
yi-rH.ícJítv

Mme. Vaguimar Lanzoni
Cartomanto. somtiambuta vidente e

proiihetísa, também deita cartas e li^
pelas linhas das mios note o res-
peiiàvel publico atio esta somnam-
bula trabalha ha 2li par, 25 annos nas
scienciaa occulias, contendo diversas
iitèilíutnnidades; dà consultas todos
os dias, das 9 horas da manha ás 9 da
noite : na ru i do s. Kredertco n. 4.
morro d» S Carlos. Estaçio de si.

Enxovacs para hapüsados
desde 12$5II0

Só no "Ao Páraizo daa Andorinhas" —
Avenida Passos, iop, em frente á Casa
Gtiiorvinr.

A NEllíASTHENIA
l'r .  iiwsai salvo se íòr

cema irrii ctipaecte de ferio «u bruea que op-
ínün. o craneo, dLsee pélás coslas abaixo
íf^ina-TXiajílo os nervos è ãv£~.>usidò í>crr apre1
m-essaf-v-ós pàliJr4ai^tc tia ema &èm cap:i-.i-
''¦a'Ie (le-rcsislir n«ii dc tnsliaílvrir. E' à neu-
rr.~-.''.~lu*;na. unia ente) doêntjc) nervosa que aca*:
lia 'pela priitt-siira víz de f.i7)e.r s;-nt'r o seu
põdòr, Mas .será afasín-.lrj prura sempre, su-
jeilwndò-a scni ta-tvl.-.i ãti iresinidi do vettJsi-
deiro FliR'1.0 BRA VAIS. mijo» rcauüãdòs
íão íaes- que os iiHil^oo do «unido inteiro!
não 'lii*s'tatii cm rccci-Cr-l-o nos seus docates';itc 

ptufecom csría elifernirtladc;

Jl
CamjianMa de Loí.rlâa HacFo^iáeá^Bíàsíí

EztracçefiB ^a__lca3# sob a fiscalizaçn© do gavei-go-federal, ás 2 U2
e aos sí-bha-les ás 3 liaraa, á raa Visjoada^ Itáborahy 45
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_F>_c^O_PI:lIE-T_A.-R.IOS I30

tlí§Í#^
:S Í--P̂ 9 (Eüi -Tüflts á Cssa GÉi_-dA* AV£I3>DA PiSS

Co-mmunicítm que resolvermn liquidar todo o seu
&TOCK, mesmo com -

para vender tudo até 31 ííe dezembro

^^^^^t^ssss^fs^^s^-í^szsms^^.

íj£í&j>^í(

is.o6i3iooo "¦
Í»oi l_~GOO om uecliuus

A'S 3 HORAS DA
__a___:i_-*-E&-^o--%z>x_3a'-&-EU-----

24a — i-

TARDE
3L,Oa7~S3SHA

4OO:OO0$000
_e__x_j:

4 prêmios :c3e Soos-soe^ooo
por 2§$5òp em trigesimo, premiando as centenas
dos quatro preniios.

Os pedidos da bilhetes do interior devem ser
j-ava o porte dn Correio o dirigidos aos agentes
Ouvidor n. «.--Caixa «17-Teln«. LUSVEL

acompanhados de mais I.OB reis
geraes - NAZAUliTU _ C. rua do

com frase de CHLQBHYDRO-PHOSPHATQ de CAL
1 TISiCA — ASEHIA - RACHITISMO — ESFERSÜDABBS doi OSSOS.

CAOHESià - ESCilOFÜLAS — IKAPFBTSKaU - S.SPEPSIA
EST-00 KíiHVOSO

0 molhor alimento para as oroanças âebeis e-amusdo.i ldítB,
v?___na___,i_rB

(LEYADUKA SECCA CS CSRVEJA)

àN.HRAZES, FORÜKCOLOS e FOlíüHOÜLOSE. GASTRO-EKTERISB,
PÍSEMÍERU, P14E0M0NIA, FEBRE TIPHOIDE, DIABETES

âGH-SA, FtEnaÕES, SUPPCRAÇÕES, EEÜCORRHEAS e VAÜIHITES
6 todas as ÃFFSGÇOES que dão logar a SoppitraçOe».

COSRF-S, 5, Boulrt du Montparnasse, 5, PARB3
-E NAS BOAS PH4nMACUl5 DO MUNDO INTTCTTIO.

, UU <;.a''l''.INI'Clli.i,iri-mol.sl,.,-, tti K«-
¦ *tli;a, Rms.*rróstai:i fi i^cHifi», In

S!ji,ici(rncl;i reuni, < j .lilfs, pyjelitasiieplíritos, pyclo-ncpliriti'S, ni-iitjirll.s
ureinia o diisiníeóüflus inteslitiaes,

OílOl^OJrsr— Kua Ir-* cie Março n. 17
a nas lions idiarmucitis o drogarias desla cidade u dos Estados.

chri. nicas, -caiavhn,da }jc.- ,.- -. -Url^^rí-v-^V,!
-viga. Prcvcnlivo ,

_^S'feJB
*ÍÍ*fajERONCHITES,osCATARRHOS CHRONICOS1

os M-dicos tnal3 eminontas receitam oa

t_r-^S^-£__-;a£_S-a_C^T-

flores B

Remédio insuperável contra tia
I6TIAS ©O P.SITO

ano do &_ato=_2, PAB-3, S PHABtUCUS.

rancj
UYBA dcABl-EU SOBKINLIO

(LKÜCORI-rTEAS) cura
| -S eorli» e radical cotn o»«* XAKOrE DE SAMBA-
Deposito : I-.ua do Hospicio 9

IPOTEIIA
VITALIDADE DO HOMEM

Myst-ro. Rlirtimati.no e eriJas. cura radí-
cal scni tncdicaménto Pira tnmar. garantido;
trata-so com pessoa nuiiio scra, não iiiflnc a
cd.idc; na rua da Alfândega 17a, entrada pela
travessa Dias da Costa n. 3, 1° andar, das', ás P horas da noiie. — M. Carvalho.

Rui» ilos Arcos n. SO
Aluga-se um sobrudo novo. Trata-se

na rua Primeiro de Março n. 107.

Alia cartomancia
Mme. TAGTLD, iniciada no» mysterios do

iccnltismo. possuidora de grande poder em
-.ciências occu'ta3. <!iz o prcsci.tc, o passado
5 prediz o futuro. Faz qualquer trabalho para
1 hem estar, corno sejam: casamentos diffi-
-eis. reconciliações e embaraços commerciaes,
-te.; na rua General Câmara n. 269, pavi-
mento frreo.

E^UCUSAN
díaiil d~sc.~gíl3 .o Or. A. F3ELI.

4Ptk uSfiki

ft$~l_i! -wláÉ»- \
-_-__-_L 1-__3 >S_-^_-_r_ESM *"' "A

wk ÊH_wâ_f -

£/-'-'£, *i
_____^ffi8_M -

11 liçfei

Cura rsniioal
'" 

-• DA" 
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PERDEU-SE
Pede-se á pessoa que achou a quantia de

iiiatrocentos e setenta mil réis, com alguns
•lapeis de importância, no triicclo da rua
Francisco Eugênio á praça Gonçalves Dias.
no dia 6, o favor de entregar 6 rua Mariz r
Barros n. 141. officina. que será generosa-•nente gratificada. 3015

DENTISTA

Saias imitação de Lã, mo»
dernas á 3$500

Só na Grande Liquidação do "Ao Pa-
raizo das Andorinhas" — Avenida Pas-
iòs, 109, em frente á Casa Guiomar.

0 REMÉDIO DA SAPATEIRA 
"

Conhecido ha mais de 50 annoj, infallivei
para a cura em poucos dias da diarrhéa
«ysenteri» í hemorrhoid-ui. Vidro s$ooo. A'
venda na Brogaria Berrini. Hospicio n. 18
.';' de Marco a. 14, rua Sete de Setembro

.,'». 81, • ea todu 11 bou phantuciat e dro
-fira.

A. Castro, concerta dentaduras eni ,, lioras,
fiando como novas, trabalhos garantidos; pre-¦os módicos, para pagamento em prestações:•nlloca dentes sem chana pc'o systema ame
rieano. das 7 da manhã ás o da noite; domin-
gos. até 2 horas: praça Tirad«ates 11. SS.

Fein Vnenrraili ii Fmfl
CAPITAL 10.or»0:noo«OOn

Carteira de credito popular
Operações tiancarias, operuções ustiaes'to i-mmmofpio « «ndn .trla, caixa ecotioo:'-
ca, empréstimos hoD i>ciiH>h«...

Cartrira hypaiberarla
(Dooretos n 1036 B de 14 de novembro

I--90 e u. 1312 de 10 de março de 1893).

Rua Primeiro de Março. 51
Camizas de Zephir para

Homens
ARTIGO CHICü! DESDE 2S500

Certifiquem na Grande Liquidação do"Ao Paraizo das Andorinhas" — Avenida
i'assos, ioo, em ireulc á Casa Gul.m.r.

__inul9->o do oytosenol ooloo.de oaplyara
Cápsulas cie oloo de oaplvara,-puro

Cápsulas oroototadan do oleo de oaplvara
Cápsulas d« oytogonole oloo cl© o.tplvíira

.èoo? _ icos nisÉãiiiS-tas p crim a ;té?rcu!os9
Seus flflcKos ft, umuam manvillKisos ná a^tHma, iienunhiia*.. «hrohlea*, hroa

ebllra aatliiaaticn», auemla, lu>;ialudlaiaa. dl»bc!_9 e. todas as -nolestlas dos ornam
tfospiraturíiis. Gnipratfvdo com reaes vantagens nos casos em que é Indicado, i um re«
constituinte enérgico. 7v' ,r. ¦ '-'r, 

fe~
Pes<te-vos antas de fazer v»o da innnUna e tempos depois aa usal-a, obsarvaral» *

augniMito de pesn a a volta das forças perdidas. .-*'' v,
A' venda em toii». as nliur -anlas e drograrlas do Bnsil s no denoslti gorai.

Rua Alfa_áega 213, esquina da Avenida Passos-Püarm^eia N.,S. Aúxilídora
Para evitar as lalsineaçdes e lialMiç-es1 grosseiras i*'iie.jjiòr.«í"«*re prejudicíaes a- •

contos, exijam os preparados de Medeiros üoiíies, cu|a n_.urc«rra«istrada i. uma CA«
|>1 V A»A • sao os legitimo! preparados di OLEO US ÜAP1V AH'^_. £\ 

' 
,_. ,

Pre .o do fiaeoo 4.-ÍOOO Pt^oço <ti| djizla-4-6X000

iiíiiiMiiiiüiiitisir
tnica que dlstiibae 95 .1. cui prêmios n jogh sempre' ie m 15 mil bilhete*

Extracçâo por urnas ocspliei^is

Ainanhã, 11 do corrente, Amanh-i
80-OÔOSOOO por 28SO00

Tem duas terminações
Quií»ta*feira, 17 do corrente

4G:OOOSOOO -.Por 10^000
Tem duas tcrniinaçOe» ^

Bilhetes á venda em todas as casas lotericas
do Estado

fi i ¦ ¦¦  i

^>».-WPa»KJI.L..imi 
IIMW«l«MB«a71WlW-_«ggJ«».l.lM.I»M.l.-.l-'ll^l.'«-illl ¦-,,-¦¦ IB_T-^

Fabrica só uma Qualidade iEgps-fS

A LMeihm* ¦ $jjk
Para obtol-a exigir esta Marca K^^ía'^^^ym»i^i,Aii^ I o também o nome ICHIJISTPFIÉI em cada objecto. |

' íztà'&?Í/l^-'??/£^Í&fê l^ÊMÊÈ^à——» telüoro U_nX. UO. Bua do Ouvidor. EIO DS JANICIÍIO.

Knco.ntra«sc nii.*~ bosta dn g- i 'íííh 1|
< i-*-*-*-*-*-*-*-*»--»-~***'~-*-^^'i~*'^^ •*fTMnrMr"— tt i i — '

|1B MU A. MM/ML NATURAL tie %

9 à99k Mauanciaesdo ESTADO FRANCEZ I ''"¦¦¦¦" "'"'

ii.^YiSMY,,! em&imfcs j Affscçôes dos Rins e da Bexiga 1
1 p W^^ e MsW&s I Gota — Pedra na Bexiga - Artliritis I
à-_i_i-P~íLw--á wpáís.çf ft-aflBjt^FftsftBa a b* « n ^ . I
W^M^éÚ *S^ã** «"«élll-. 5SlS3Í_Lfced(iAPparíllioiiií:arlo|

!.|§«^? VIIÜI-V ÜHPSTiS -Molastlns do Estômago I
lÉ|b-ã 

Wã-Jãll Um llVã- edolateatmo |

DescQr.üaftuSabstltulçôBs t designar bem q Mananclam

¦¦¦¦¦¦aHaaaiHCBisBiaBaganaiBstvBBaaBaHaHMHBaaaaHHa':

CEUTA E 1NFALL1VEL

A venda nas principaes Phar
inaclat» e Drogarias

DEPOSITO:
CASA STANDARD

©3 « Ouvidor — £>5
£HIO

Gainiiiíião automóvel pc-
qiieno

Vende-se uin de dois cylrndros do faW-
caiiti' Browh Kros I.itd — lx>itd'rcs, cm ]ic<*
tciio cstr.iJo. Pódc r.tr visto ua iFundii-ão to-
d'gcna — Ruo Omieriaiu, 150, 361J

VENDEDOR *
Precisa-se dc um que já iircjiiu-ldic no cout-

mercio de far.ciilas desta praça, e qtteirj
ni,-ii-5_ dois arriuos, j>:vrrt ycmlèr medroiitc com-
missão; trala-.e n_ rua Caincrinò n. 3:;, n*
nadar. 3Sj,

roubado
6 para 7 do cor*

ciitena, cotn a cliiu

Animal
Pesappa-rcccu tia noile

rciilr;. ii-mu afasilá ruiva, '.. . ,
apar:..i-i, da cc-dieirà da Ülar!;t, dr. rtir, Am R<-
gieticravão n. 56, o (iire^n deria no-..ciiis tiver,
ííitá ,1 favor «o iiairtícipar qut sorá generosa-
inctile gratificado pelou srs. Cercfuci-ra & Lo-
l>c-s, cm üom Suecesso de Iflliaüm-. 3541

TI'EEENOS
Vi*nr!eir.!--e ciii io;es di 1.11XS4 ir.tlros dí

fuii'.lo3, prc;iV'OS á edificar, 11a rtrn do Bie-
po, próximo ;io Iiírgó .In lüv Gosw?T*:<~o'í tf*-
ta-se cum Jorge Sugé, ;i nta do Ouvidor to€,

''"- ¦-¦ 3545

íção 011 ire ámiffos
01IV0 .1 C!

ruiu para
„.!»•• sc Ticje. te.
dia 24 do car-" •' j_r««

iS«ln c quarto
'.Mura se urna- J.oa sa!a de frente, eom fr\_

sacrarkis e üm (mano espaçoso còniiituo; com
wtr.iF'ns_ indnp.enílcni'e3, com nn sem mrfiM'a,

lir-e-Ho trovo. Alutta-se juntos uu separr»-
nm do Rezen.lc anrliiT.

3390

AUTOMÓVEL
Vende-se tini itrteira-ltçntc tirrvo americaix».

niaon'ria forca de 30"a 35 eavaülos ' carror-sf-
fa. -tiiirito eícpame. por mvco mo-lioo. Pixle
<ier visto d.-i3 9 da mrtviã ás 5 da tarle/n»
*rn ,ia- Saisit 53, muilo |).-ox!mo â Avcnjd»

3551Rio Branco.

INJECÇÃO

MACEDO
Hyn-ieiiicn, Iniiillivel . Prp-wvtifva

CLINICA EE leLESTIAS DOS OLHOS
Dr. Moura Brasil Pas-Br Moura Brasil Fia

ConxuUaa todos oh dias da semana no lartfo aa C-trivea
n 8, dc 1 da 4 tiora»— Telephoat U.-5 t".

Reslcienciag ¦,-
Rua Guanabara, 48' 

e Passos Manoel, 23 (liíiajeiris

CUIÍA AS ÜUNOnr.MK'AS
ItEOESTES E CHRONlCA*-

Appr ivado nela Directiiria GeraLde Saude Public
V«\1> -SE -,\-- m»AS OSIOGVRIIS———-a---— -ni-—-mi ii-uiiiin .

ratisj.. Dá-ac a quea pedir.manda-so
polo Correio, o SIi~n*>uy;6U
io «l« t-uitimii, publicação
illuslnida ípntctido bo.e va-
dc Scicnclus üccuMas.
para couhrccr e praticar o

riada leilura e tratando pralicamentfl
E' um indicador pratico do3 meios
Ilypiioli-mu, o -higueli-mo, a Clárlvi-leuVi», a Adivinha-
ção r oulras sniencius exolericas e e.otnricas ; cp.remonias mágicas,
processos para vpncer no amor. conquistar sympulhias o poderes,fascinar, tomo ganhar ao jogo e curar enfermidades pelo fluido
magnético Escreva bem claramente o seu nome e residência: este-
ção ou cidade e Estado, ao Sr, .VristoM- s llafia : Caixh Postei 604,
Rua do Làvradio, 122, casa 10. Rio — I á-so também, em n*_o, á ruado Cattete, 208 (largo do Machado), c na ru» Senador Eueebio. W, to-dou cs i_ia_in_B_toi: dümiaf oi. .- ** -~'~~ ; •

Importante dcseoliçvta !!
On-li'.i'ar — Tônico que fai te--lo o KÜiello

nor n-.rrs liso que seia -oi_rri-tamè_ic Onòí»
do. e\-iía-*"io a <iu"'a c a casna a rciterJo
eom o cabcUó arlificial. Gonçalves D'_s. 59
pagaria 33*»

Brilliantina Trliümpím
P.rr-a a.- w.-fuan--- o cr,M'o branco': Krawc'*•"'•(*. V-ímlerse ms pérf_m_rl_3 Ea.-rrn, Ilírr-•nantiy, Ci-r^n e K-ines.

-— ¦—.i-^

Alta descoberta!
TCadínar - rivn ai-e fii7 tnlo n e.-rl•"a-ü t*nó.'*>.'«MiH'l.,:.!t'i cm:'tm, nSn ~e co-Jwcendo

rv»!o eaMlò.
1. CO 'D'*^^!

tnrí-o o crJieiío ;«m
'ite as (iwssoas de <*&*

Vidro 2í(i00. Guriúil
ia

t^i Dns,

FAZENDA A'-VENT.A
ifC^a ç coloiiiwlít, com

,i,-O cvi->V.r.iVV-3.
--nv ¦ria

•rvVfí.Vo

,- caf» e cfiacád

fliialWsd-e e a-iürt»
HolMV> 2 j|á }i~ir;i-. fe vhs.

Tir. de V. Cr*n!irril do brasil* oma
iir,.-i.--(íps <-(vm o sr. A. C, iie Soinm

«Vi "Inrs-a! <1n Pras-'¦l,'.

CalKos
A Celton-tn» Rod-!r.in'. e trníeo. i»m<J*4

ue cxtfi-h** ealWi. Dmotilo: &mrur*tt'V_\
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é o unico TOMICO e RECOS^STITUIiTE recon-men dado por todos os Medicos
A Qulna-Laroche possue, no mais alto grau, as proprie-

dades tônicas, digestivas e febrifugas da Quina. O processo
empregado para a sua preparação,processo inteiramente especial,
distingue-a de todos os produetos similares, que não podem,
sob nenhum ponto de vista, entrar en comparação com ella.

Com effeito, a Quinn-Laroche contém a totalidade dos
princípios activos das tres espécies de Quinas mais afamadas
(amarelta, vermelha e parda), princípios que se completam de
maneira tão útil, e que de nenhum modo podem ser por outros
substituídos. Constitue, portanto, o meio mais perfeito de
administrar a Quina, sob a sua fôrma eminentemente activa.

Além d'isso, tendo a Quina-Laroche como base um
excellente vinho, reúne ainda ás suas propriedades, tônicas e
curativas, a vantagem, de ter um gosto muitíssimo agradável.

Retrato
do celebre

Chimico
LAROCHE

Recompensa
nacional

de
16,608
frascos

. Retrato
do celebre.

Chimico
LAROCHE

Recompensa
cadonal

de
16,600

* francos

E' o medicamento preferido para combater :

DOENÇAS DE ENfAAQüECIMENTO E DEBILIDADE;
FRAQUEZA GERAL; FALTA DE ÃPPETITE.

ABREVIA AS CONVALESCENÇAS DEMORADAS E PENOSAS.
E' o melhor especifico das

FEBRES, SEJAM QUAES FOREM AS SUAS CAUSAS.
E, finalmente, o Tônico e Recon&tiíúinte por excellencia*

EXIJA-SE NAS PHARMACIAS A VERDADEIRA QUIHA-LAROCHE
¦•Sina - 20, Rue des Ftmmt Satnt-Jac-iots - PARIS ¦*•¦•«•

111 ALEXANDRE
Evita a caspn caqniíila do ealicllo, du-lhe
írlcor c rejuvenonce ii' o unico tônico quo nio
tondo nitrato do prnta, faz com ouo os caliollos
brancos voltam á côr primitiva o nAo queima a
pelle. A «11'Vlí.VI'liDE tem merecido os melhores

louvores das possoas cuidndosas na conservação dn cabello. O grando consumo o o
jrrantle numero do attesttulos quo possuímos nos nnimum ,-. recommendar a «lUVE"".-
li; Dl' como o melhor dos tônicos para desenvolver o nrescimento rto cabello, tornai.-
do-o abundante o macio. A caspa é «ma das maiores causas da calvlca t a JIIVE1-.TU-
DE extlnune-a em quatro dias. Preço 31000. A' venda em toilns as boas pcrfmnanns e
drogarias do Rio o em S. PAUI.n—Baruel •& Comp. Approviida pela dirèctoria do Saude
Publica e premiada com medalha de ouro na Exposição do 11H.8. 1 unlado com a3 imi'
tcjòes. Peçam Juventude Alexandre. Para a cutifl usem TALQ111NA.

r**~' '*T.***Vlil'i*u

--«ig*5*^

#>

#®itt v
F -r, 181,

A venda nos principaes armazéns.

MTtm *° %, 1
MARCA REGISTRADA %

Exceileníe qualidade conforme analyse da Rqiar- _,_,',¦
tição Sanitária do Eslado S, Paulo. >/t

^^mmÊÊÊÊÊI

*®m$gsÊLW*%mtiL_f^

I
Iií

lm®\i© e tifüS is9o@gidi©*Bi*!si!iatmeiBt@
ein latas com sobre tampa e alça

.asaan&d-u gseia patente 1*3» ©371
de 11 de Janeiro de 1911

W(*€^^*^ POR 3 •*¦¦¦*
Estando munido de uma espingarda de caça "STANDARD"

3 CA]*<JOS 23E! A.QO í3 T-A.mri.jSm. 0*lSTT--*/r**ç*J.o -E X 33ES m\~.j3tmXjtJm.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GRAÇAS A'S
Gottas Salvadoras das Partorientes

Do sr- VA» DER LAAN
Desappareceram os perigos dos partos dlfficüls • laUoriasot

A parturíento que fizer uso au alludido medicamento durante «t
ultimo mez de gravidez, terá um parto rápido e teliz.

Innameros attestados provam exhubcruntemente a sua eíficucia
muitos médicos o aconselham.

Depositários geraes

Peno: asso li. (conformo cinllbrc)-
Calibres: qualquer de SO a 2-í

Penetração: 50 em. em madeira do loi
Alcance :..0'JO metros

88, Rua dos Ourives, e S. Pedro, Ioo

Â FEBRE ÂPHTGSÂ
Curnda radicalmente ém 3 rlias como BOVINO... Depositários:
Drogarias de .1. M. Paclieco - Rua dos Andradas n. 95 e J. Ávila
& C— Rua dOS Álidradus ns. -Í9 O 51 — Cnila caixa contém a quantidade
nccssarln para sua cuia — Preçodo Ulllll ClÚStl 2S500.

CA80DDIBT0 GfLIKDHIüQ, ES0UBRO0 ,*CH0S BÕH15', MDBIUB} LI mm

CLUBS -CASA -STANDAKD -HIO
93 -- gwè&or •« es

500 agencias nas cidades mais importantes do Brasil
Tr*cçi\tr,\ prospectos

Para cmbellestar u cutis, tinir eauiuha.-.,
cravos, siiniiis e outras iin|.ur,'*ias ai pelle
usai so a FLOn Dt. BEI.tEZA. produetomoderno, o melhor de todns, da a cutis ti

cr rio rosa natural o belleza suprema Vidro 'SOUO. Rua Hospicia 18, a na»
|ini.fi|,/iaHíis

S@sih©rífas

O SABONETE de sáes de

E** o Sabonete sem rival

kMímm
|D- 

''.íí'í£ÍSjSí.i' 
i ^

V*.'S' í-, ,\, N __r

m____ii_3g3ZBS__w___m

JtX^*___mSmS,*m*m*\mmlxm^ O SABONETE de sáes de

r. saudo provim rio ur.i tigado
limpo e silo.

Nenhum orpnnisi; o póilc-sentir-se bom cujo eMÒirii.iffn,
flgiido o intosLihos não Itinc.

clonctn com roptilaritlade- o isso se olitom sem o tneno*
Iiioomincilo o som dietii com as

Pílulas Indigsnas ile TÂYUYÂ'
do dr. MONTK GOIU.MIU quo servem pnra combater : a
prisão de vwitro. lieiniirrlioidos; congestão cdrebral, Io-
bres biliosas, chgorgitamento di, UgadQ,- falta *la oppe-
tite, tonioiras e ilór de cni.eci.

Como fesuladiiras dos tncommodos morisaos daj so
nhoras tòm sua repiu.ieno firmada.

AS.PI.I.U1.AS DE TAVUYA" do Uli. MONTE GODINHO acham-su i vendi nas
plinrtnnctas o drogarias;
Deposito: BRftQ^H^-rt C!9 ft COMP.-Rua do Hospício, 3, Rosário 62

CASA ms-^ie. XJE?-SXJXsI3MA.
Pcntbatlos — '11 ilurn» dc Cabellos - Massaíjens --Postiços de qnal-

«*iu,-ir 1'ortiiáto—• Prcubs vantajosos.
AVENIDA líIO BKANCO, 1G9 Tolçphon s 45S« c *t851

íitJr£*Sí-ÍÍ!¥l**JJ^^^
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FUNDADA KM i«SS
O tiiaits serio e íioiti montado .ístabelècimi-uto

«.le in.stnuiientos do musici.,
imngeiis, À-rti^os i-cligiosòs e de plitmtasi.a.

Ciitelai-ia, Cordas, ete.

Variiulo sorüracuto de Óptica Americana e Franc8.*.a
ULTIMAS NOVIDADES

0ffii*iim para concertos de instrumentos dc musica
Opliea. Gutolariii e Encarnarão dc Imagens

SâS%a C©©iiü® êt €*
*m.TJJ*. TJlm.TJ&TJA.-mm-A.TklA., 7*Q

RIO DE JANEIRO

"Sgl 
fy efcify _^-<íi ifa ¦?', .*''. •!*.. <*•¦ ífc •**¦!¦> *% 4h &.$&&*> &£*% & é- # *b 
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.-t$fe th .&.-•**.fy£fô0i$í. ^ fr_ ifefy feg

E' o SABONETE mais completo, mais perfeito, tanto para fins
mcdiciiiucs, como de «loüettc» que ató hoje tem-se fabricado,

E' dc aroma agradabilissiuio. Purifica, ainacia e em-
belleza a cutis. Evita as moléstias da pelle e cura
muitas dellas. Combate a caspa, evitando, assim, a
queda do cabello, corrige a irritação produzida pelatriuisp;raç-ão. f

lümfiin, o SABONETE «LA. TOJA>> é o unico que ptjdc ser
usado côm água salgada, produzindo linda espuma.

Experlsnental-o 6 atíoptal o
Eucontf-a-.se n-is principaes perfumarias,drogarias, pUariuacias e armi.riuhoi,

DEPOSÍTARIOS:
DE LA BALZS & C.-fíüA DE S. PEDRO N. 80

Dr. Carlos Novaes Filho im

BSPBrjALISTA
Pratica do liosiiitítl Ncekct- <lo Paris c ilas clinicas tio Londres

« lierlini
I Consultório montado com apparelhos mo.inrnos, permitlindo vêr todo o

cannl dn tirethr.i o o interior du bexiga, iigir sobre as lesões desses ow;\os.
I Exatno microscópico e tratanícnto dos corrimentos reconte-i o clironlo-is

da urcthra ;e suas consBíitiencias : e.-tfeií.imcnw, prosltitlte, orelute, cysiite,
I i.yslite e pyolohophrlto:

COXSULTAS DE 1 ÁS 5 DA TARDE
9, RUA GONÇALVES DIAS, 9 (1- andar)

RIO DE JANEIRO

CLUBS l^-sflvO^OB-X
JÓIAS E RELÓGIOS A PRESTAÇÕES DE 5$000 E 2$0U0 SEMANAES

36 PRAÇA TIRADENTES 38 •
«ri^tJnS PEHMANENTSS

0 portador do numero sorteado pode eseollior diversas j.d.is quo melhor llie cc
enbiim. Exéiiiplõ: lim annei còin bnitianiea, para Iiomeui; pi.r 2Q0S; uni par dü li_;c,
•jtii bnllianies. para sorníoiaj por IlOS; e um chr.pòo do chuva, i!j seda, com casiao

he coti-
tas
doTenb

eo
praia, para homem, por 'M'W. , . , ,

No mesmo vnlor de 3t>0S pijde escolher um adereço composto ae pulsetrii, proena t
trincos com peqnénòi brülúiiítes. ,,..,« ^

Os sniteios sáo loitòs na r.ASA LAOHOIX, todas a i segundas-feiras, ás 10 horas
ds manha, na presença do llscal do governo. Jusc riutu dc >.;*» Contiubo. -

^3

*-#

*§i
rn*-".4

I...

Autorisados pela Curta Patente N. 20, do 12 de Juislio de 1912
dc SOBRETUDO- DE ROKRAÇII > SOB M? DIDa e (JÜARDAS-CHUVAS de seda com

ca-stões dcouro n prat» do lei a prestações de SSOOi», 3$0.00 c4S0 'O
Sorteios t-egulados pelos da Lotaria Feder-il, os quartas-feiras

A dezena final dp, primeiro prêmio maior da Soíeria de hontem foi 73
De accordo com as coridiç-es destes club'. foram amortizadas as insoripçãss seg-ii-tis s:

Sob^eiudes d© b-arr-acha s-ab bmedisSa
prestação,

prestação.»
prestação .

prestação .

N.
N.
N.
N.
N.
N.

ic,
Til
71!

1'lauo D Cluli n. 1—*7- prestação
Club » 2-r,- >j .

Plano E » » l — 7- »

Plano A, Club n. 1 —T-
Club n. 2--r,*

Plano B » » 1 — 7
Club u. 2 — 13"

Plano C » » .1—7
Club n. 2-5-

Gttívrcia-cliiiví-is clc setUi com castões cie prata, cie lei
Piano F, Club n. 1—7-prestação  N. 73

Club • o. présltíção

Ciub ii. 2 ¦ u- prestação. N. 73
Gui-cla-cliuvíis clc seda eom castões de ouro de lei

Plano O, Club n. 1—7-prestação  N. 73

Pulias de aço
- Transmissões

Oorjre:*£iLS
Oleo»

Club u. 2 — 5- prestação. N. 73
Clubs Permanentes — do SOBU!'TULX)S DR BORRACHA sob medida, Planos A, B, 0, D E n. 73

(jíuarda-chuv.-is cio sòàíi com castões de prata c ouro de lei. Plano li e Cl N. 73
Rio dc Janeiro, 'J dc outubro de 1012. Dr. F. do 31. Masca-cnhas, fiscal do governo.Hcm-iriuc Scltayé. :

CAPAS DE BORRACHA concertam-se e recortam-se com toda a perfeição e fazciii-.se quàesqiií
para homens, senhoras c crianças.

Acceitum-so inscripções para estes clubs que «Tora avante são permaniirites, li.iven.lo sorteio todas as
nuarüis feiras.

HENRIQUE SOHAY1

ler 11103

Para prnspeetns e mais informações queiram dirigir-se¦]— Avenida Rio Branco n. 17, Telephone702 -- Rio do J;:
a

meiro

Sempre grande etocli* -na

IUHNKHMIIDEUII
SÜCCURSAL BUASrLElKfA

Caixa pátal 180-i-Rnal-de Março 101 e 106
KIO DE JANEIRO

.¦

fr"Si»

iv*^'^*^^^^^

AINDA PO'DE CURAR-SE!! ! NÁO DESANIME
SE SOFFRE DE

X.ii.slsnío
1'ilíiH dC llll-lil"! i.i
TcrrÚircs noi-mi-mis

Tiilii-rciilosc BTsterisir.lt
ralm dc apiictiie Anemia
'*-'»*l«cs lnsoninls

Tfldo esta.' certo que enior.trott o vomàdio para curar-se: e.ite medi-cttment ¦ chutna-so

rei do. t-iipi;,- fortlftoíí-itá-, -3 •. nii-s uio • .-*. ^r «i t. >t tu ra.naJt33 oiusutiatilJo m ais ax.eiiin-wt.iM, g o inils perfeito a mais assimilável. pa-w-iu**.*-*-**

IIItii?. sr. Ilonorio do Pt-itdo.
E' p:i". ctinipi-ntierito ds um dever e ex*

piiiisào do mini re(í-isijo, .-;uo tenho o pra-zor dn vos escrevr.
Nilo tora a minha óecSfpnrvlo e viria pes-soniinunte to-temunliar-vos a minha gt\vtidão petn tttotlvo desti.
Kis u cns.i :
Minha mulher, soffrendo hn longosatino-i do terrível nstlinift, expsrimoit-tou quíinto modid.iihehtò appropiia-io liou-

vi • iillímamente' só a poder do injac*

içõos liypndermieas de morfina conseguiaalgum iillivio, muis e<te ritesmo itülviu jálhe ia fiiltàndo, p.irqtie obme.iava aVirnur-so reliactaria aos p.iderojos effeitos damnrllna.
| Imagino as vigília; por quo nnssnmOí',

o?, desgostos r,'io ius ae.ibriir.h ivam; a-*-
!suberb.iílbs pola necessidade dn uin meditoliabil e solicito. Como este. muitos òütrÓ3fitcttltatlvps dístiritíssimos for.-im ciíiisüi-lados o a terrível m.ilastia zombou sem pre' das tuas preseripções,, ati) <[i;e urh «iia.

convoneiilo da cffioacta dó vos.o poderosoXnropc .lntiiiiy, raannòi vir algti is vi-dros o safíuiiuV" e-trici.iine.ite d hòu di-roct riój.apôs^ vidíosuiíiiiiii rnülhbrllc.m
inteira-nenia livro da, m destii, íj ie a ila-línhava dia a dia, o nós do desunião ouo
qua it :s mavtyrisnva.¦ A nossa cit-docnto rjr*a so limitava a cer-ta-, o determinadas refeições, bojo comed„qne lho appetece *• nada lho tiú mal. in*e.usiye Ifuot-iG, q-io eram o seu níaior iai-tingo. Engorda quotidianamente o mostra-

o rei dos remédios brasileiros Depositários : Araujo Freitas & C, Rua dos Ourives 88
Por acto ministerial de 3 de setembro de I9IO, adoptado nas pharmacias do glorioso Eaercito Brasileiro

seborn dispostas nlajra, devendi est» f«lictd.id-J Ilu v ,sso Alcatrão e Jataliy I 1i o-ipontaneid .de com que me pronuncioconstituo o melh r attestado quo vos pus-tio oüerecere, já que me desempenhei daum dever sagrado, só me resta pedir-voique aççeitiiis o meu prolandó reconheci-mento, podendo fazer dssi9 íi ueo-nne vosapr.inver. Cordeiro do Cnntagaüo 25 dofevereiro do 1905. - Ernesto de itllvelra*•"»» ti** Çfníi est-. reconhec da pelo lato»liij J I". do Figo dredo).

o S. Pedro 100

!0i



li: ¦' . ¦ »j
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Séjií íwh KromcM
DEPURATIVO VEGETAI

_!LTb»olxx-a,_-iCr»_xt.-» innooente!
Este excellente preparado, tem ti» Europa aua reputação firmada ha

mais do meio .ecti.o e recoai pensas em todas as exposiçõns universaes I
Todos necessitam de recorrerá cura Kromclnil.. a qual cometa livran-

do o cslmnafo de todos os males c curando as dores dc cabeça recentes ou
..irônicas.

A brochura descri ptlva das sua3 virtudes e applicações sord enviada
por simples pedido dirigido a.

Dü BOIS & C
_t_XJ__. X>0 HOSPZOZO .MT. 83

Únicos depoi-tltarlea eu Bras.il

8EN110RASI**™" 
E SENHORITAS

$•__© com ps*ein mais
chs-giéos! sem primeiro
vjsâtsr o grandioso sor-
_itr.e-ita! e os baratissâ-
n.«3 preços!! do M agaz-ii
des ....odes, á a*ua Gonçal-
ves saias n» 20 Aa

I'fl..pli. .-33.

Fo&üücida VON-KLAY
'líii.r.iuii. com n carto-patente «. 695-» cor,-

ceilida a Bernardo Scliomaker Nalus
Von-Klay

(Jjilco preparado quc dispensa macliinismos
a sua applícação não of.crec. perigo.V-N-IClãA-" St C, chiinicos c industriaes.
JJc:io::itQ, rua C.neral Cutuira. 39.

Ilomo-uputiiia
Cruzeiro do Sul

.. PRISÃO DE V£H'l-,j. — -.i.ciirmii Uti-uiu1.'Uima ULb_uuma cm lu._i_aiii_.tii_. Náo ha miu-,
IIIÍSÔC3 tte ventre com o uso clesia inaraviliiuna tm-
tura. JJii.ui-u.m-s. ptospectos, Ha om tintura gluiros i_i..'i«iuiu_ e taWuics p.-.ra adultos c _._-tfnçna.

Pi—CPCIS — infallivel c importante rcractüo lio»
mcit-O-iíllh. que abrevia o parto attciruanúo as üor.í.
tícnumniuse por isso o Auxilio das partcira-.VKKÍiiEs — Poderoso c inuocente preparadopira ouciii-o» tacilmcntL», scra causar a ml-uor ir»
ritação inic.tinal.

FAS-tQ, CANSAÇO, DEBILIDADE — Uscui
1: gotlilii ltumoeopatliicas de _.-ro-liTro-cy.-iit dt• ;.j. s;'io realmente iir.portanlcs o: resultados ob.tidas,

JiSTOiVi-i-O — O novo remedio liotnocpathici.
Kfuicptin» cura as d^spepsíae chro nicas, as fraque-..,'• de e'.iijiuai;o, azias, arrotoj, ac cIl-., dando

AílIÍAUA — Usas o Oleo de fígado do baca-
Ib.-.i) cm liumocpathia, prcfcrado por processo es-
Itrnal rciiqmmenda-st parlk-Iarincnlc is cre-«ti.ns,' r.KONCHITES — Tosse, Coqueluche. Impor¦....:l:-.iiimo preparado em liomocopalbia. Peitoral
elçcritrico.
GONORRHEASd£'™-* "»„£**=£
lltuayc.na. novo reine...**' .romac-.pa.hft, não tem-:'i... c níln aff_ct*. DS ttits.i.inor.. Em cn\iidu!o3THEO.I.lHl.0 DE ANDRADE & C, .-o rua'. 1 Constituição jo. Teleplioue s.oog — Uio de
.'.fitiri*.

3_M.F.!
t Laranjeira!>
«51 N. 13 ;«*

_5-J>*__.

LEITEil*. P UU
pnteços ACTÜAES

IIOS SE..-._.T-_S UI..\'I.ROS
Manteiga do primeira qualidade,virgem, kilo a.....*..
Idem do primeira qualidade, fresca,

som sal, kilo ...
IJotn do primeira qualidade, era la-

tas loxportacao) 
lilc-*. Ue primeira qualidade, era

maii.eig-eims treclameja. .......Ci-etne puro do leite, pote a..,,
Idem em latis.a ,.,,. 
1-tom em litros, 

S..900

.$400

lS_n_
18400
UU

ljtw*_}$'.«.«•

RUA DO OUVIDOR,136
Adiam-so á veada n«ata cwa oa ivtlfío*. quo v3_o ospoc*tifl_ades em se- !

eulda, |»or preços cx:;cpcionacs, a (jaber 
"

Canlsas da uepliir traucez coin punlio, de ....íy*
br.-incii" da |iei-c»l o, pe tu tn»lliic<>_-i pregas de

»'¦¦' pt-itu do linfi'. compuiihn pina ctisiic.-i iio .r.
brancas, p«ltn cun progis, p.mt rapa. dc. . .» de pi<;-c .Uo para n ite do ....-; .

» U3.pcr_iUa íi-inic.z <;otn pualio o peito em c&i-
ms niudoriia.s do '.

» do zephir francoz, ai-ilgo fln.i, de . .do Uuiittllti lã limsscliiic, artigo francaz do, ..d» meiu para rapaz do ,.
Ceronlas tio cieuiiio fratiCBZ cozdo lust.O tia . .....

» (io zephir iranc»z iio . . 
'.

» dr malha fl > da esc .ssiudo . . . » do l nh.i côr cano iio meia, artigo cspecinl ile .
Hei:». cr ias, fi-iince/iis, par do'. inghzaa cum costura, preins o de cft.es par do .
Cellariah.a do linho mglez 3 pnr . . .-¦-.. ... . . .-¦_'.Piiul» m da Jiuho inglez áp .ros por . , . . , . . . ...."...'~--.pi-n.Drl.il inglozns pnr .,
('.aiams sa,ia atnericuiia, uma . ........ ...... .
I.lg .¦> .imeH&inis, p.r ...l.i-n<;o«i brancos, gruntles, p ira hnmm.r,, l|í dn-i.t n _omfí'

»fSQCàt-, pfSV-
temi '¦¦'

}.%¦*;;¦-
3*.U'J{1 •*''»
esãi-f» »

: ísoiío7_mio-kí. *.(#
m%vasnm'

125IW0
EíO)

, 1^4*0.

•''.'•Iw.\:
ar tis

¦ 2S50D
ÍJ-mO-63.1O)
i,S«0J

r_*_*J0

ssooj
.SivJO

; £$5iw
,2S500;í2S »0

f.tjiMD
6S.I0)
1S*Í*0
SflJ

lStiuü
ífr.no

. isiio
lyOD:»

. S4H0

.' 1)500

Aü -CAHHAYAL 8E JSffii

Asnignaiiirai» nirnsars para entrega
.lc Ic-Slc a iSiHnicIlin em vasilhame te-
prado, Inviolável:
1 litro diariamente ,.,, I5$ffl)0
1 garrafa diariatnonto  IOkou-i
1(2 litro »  8gt)t)0

Si. lt.—Os a.nign.anfes devem e-iglr
ns çarrafas larrinlu., seju qual fure
prelcBla itu- cinn-yadorcs.

Unico dsDosito OUVIDOR 149
FAZENDA A' VENDA
Vcndc-se uma grande fazenda, muito pro-

pria para criar, bem montada, com grande
cachoeira, cuja força eslá calculada eni....
í.ooo cavallos; banhada pnr dois rios; ex-
ccll.nte e vasta casa de morada, machinis-
mos, culturas diversas, gado, etc, etc.

Dista .Jj minutos tia E. de Ferro e 4 horas
lo li io de Janeiro; traía-se com o sr. Alfre-
io Estacio dc Faria, á ma dos Besedictiaos
n. 17. Rio dc Janeiro.

C-fe -3 Kb3R'
MIlncrMsão o» mala afitmn-

doi. fabrlctintct. 1 n'i_íçáse-a.
(.eus » «>Fi-ch re-lNtem no Vntsd

e a ciualquei* tenta»iva de
aiToinliamcnto

Ha sempro grando deposito 110 armazom
do P. S. fCUXILSON «4 G.

58 Roa Visco-Se de Maúma 58

Mapiiíico sobrado
Para íyocir(ir,«1é ou C!_. nnii»» próximo ao

Pasíoio tíuiiüco, ¦E-atufiicl 4;o$-<-_>_n3aes.-Ave-
vAn Mc-ii de Sá x_. 3149

Doenças .Ias senhoras em
_ gerai

Trtamento ticio dr. V.almore Magaliiães.
adjunto da Santa Caia e do Instituto Mon-
curvo. Consultório c- -¦ residência, rua Uu-
tuayana n. 110. sobrado. 'Consu tas e curati-
vos das ,i horas por deante. Te.eah.o-e SS05,

FABRICA OE ESPELHOS %
Para tala, moldura pnr<i quadros c galerias, espi-lhos de crystal e **r

floretiíiuos e jardineiras cnm esfelhus
Officina de eapulhüçao, dourttdor e gravação stu vidros, fabri-

eamos em grande escala espelhos, nrtigo barato para
exportação. Vidros para espttllio

biseautés e lisos pura moveis e quadros de todas as dimensões.
Vidros para vitrines o vidroça por atacado e a varejo

$ 14, RUA VISCCK3E BO R50 BRANCO, 14 ^
(Etn trame u do l.r.vrndio)

Fabrica — Bua do Senado _»o • 52
TBlcphiine n. 5uS RfilBre,» telej,'''aphieu — UI2AUTB'

Manoel Ribeiro de Souxa
r-ÍIÕ Dl. JA.M1CIÍIO

m

i ¦ it ii.—eiimiiirrii___

r.».\

EM BENEFICIO
DA

MEDI CAÇaO NATURAL
PelaSaJü-pari-eille líoujçe Ivromeliuk. esseacía concentrada

e composta
O ^aIigue viciado <í a cansa latente tlt

todas as moicstlas
Rourdicu if A d pui-.í.iio itaiiitüal du satiRU-s

{ uni Ivroinettnk f.«z viver melhor,
IVHihecor mais inrda

Hr. J llcrhiin

puliil-. on-l

-_.!
Tomws t «do,-! o üimiíio n tia oti uouu.í vioi.id . p-ir .»su .iiu^uem pode -juí-ir sau-

de porfeit-i sem o eiiit.t-cftodaSnlsepairclIlo Uougo ttrtiiuolIiiL
jViulga .Io cstoiti-ji» .'. Ab«oluian»o»le Inaoocate t

,i tr.scos apenas repi-esentam uma cur.i coninletil
. ¦ A-brochura discriptiva Ins virtudes e aih>1ícalões ile.ste excelteute preparado aerü

¦enviada por simples pedidas dirigidos a¦OXX BOIS & C>
83 ~ X_viE3. do HOBploio •»- 93

Inlcos dcpuallarloa para o Hr.mil

Matía virgem
- Vcnde-sc, próximo á E. Ferro I.copol-

ditia, uma grande inatla virgem, rica em
madeiras de lei, podendo produzir 100000
dormentes; in/ormações com Azevedo,
á^ rua (icncral Câmara n. 41, casa Rias

^amiv____3____B_mmtmmmmmmm__mmmmB^mmtmRBmiim_

FAZENDA
Ventíe-se a fazenda " Caíra do Tunvo", si-

mala á nuajp-n da Ustrada de Fonro Bam.i.
nal, estacüo do Rialto, com tSo aikiacires <!t-
lerras (oiais 011 nicuros). informacõe. á rua
Acre, .4, officinas de Radia Passos t_ C.
t!'n df Tsitfiro .-11S

II
£>E

Em 17 do eorreute lo:ooo$ooo
FOÜ 1$500

Décimos a 15o rela

HABiLITEI-SE
AEMAZEM

Cotn es n-.c_.os dc cotnprir.K-irto e !. d»
argitra, prcjirio para. q-.raK-iucr iicgwio, ala»
ga-s« na rua da flamJioa 159; rus cilia\»cs im•olfrodo; trata-«e na Cli.iiut-ri- llt_paa_ioi_,
Cativerino 144. Tclci[~. 4.052.

FORMIKOLA
Unico qu>! verufKlc»Jraiut»nic s-esta-jra a »:«d»

. maior lor.-co do cérebro dos n-usnílo», da
ecracão.. Comh-We as molectias do E»:umago
r i.jrindo como tônico iniesiitiaJ, combate •
»riião de Ventre. As senhora» fracas prtitc*.
_a!iu_a.e as que aitiiiMni-.oi-.iam, o Foruti-Ko*»
orna-as forte» e.lhcs auginen-tn a secreçâo U-¦ira. A' venda cm todas os pharmaciu e ee'cocsitaiia J. RodrisTie» _ C.—Gonçalves Dia*

CI^OO SflMELLI

HOJE *Ú7£K

Co.n anui ¦ liilue-ii. e .N»ci-»iui d.. ¦ apitai
Ketieral

BQULEVA.ID S. C.lIlUSTOVAo- Direetor
o iiroprieti.riu AIlonso ápinelli

lítubro HOJE
«rendi-sa f»»-<üj«*_l»

V.%.Ut> e MieeiHiMo ei.ninlclo.I
*ltti-a<*< uo *' f»i»»i» ma«iH«l!.

•»'»<io i»a.íj_)j>. rojxs
Orisinass malabaristaa

Alirao-.ào 11 tiivid_le ! I
_^__________wmmtÊÊmmmmmmmaaimumimtÊmaãam—.

__.\h g__i-iíi_5 vrsrrAts
\pplaudidas canvotiottstas cômicas

Sn ecwtio 11 DrlM» !!

I eituliiara »*í*i>,rie Uu prograiiiiiiii cum
urna .xcellento f»rva

15-lr.VKilK TK t A appnratusa farça
fatUnsticã, cm 3 ac.os, 7 qundrus o Ü apo*
«he .sés:
A H-I_xV I-t-A-i HUBAMLUAS

de B ujiiitiln de 0llveire
AVISO—Todas as 6tftnana3

novas ostrAas

I.IJI >'I'N^ "ÍI lt.. .- c I). .1 se i.ttrt'11*
ESPEt-lACÜLoa.

-H.WDi: CU.H,'A.>H1,. »K O.EUKTA!.. M
Diti.ceçfio mu i.tnl dns

_»__r_.J~ ÕES
E m:viívrAS

nno»;iro9 l.t'Z JUNIOn E LUIZ M01.F.II.A

Oi »
1.1 ¦ AS

HOJE. -A.*» 7 3i-_= e 9 3i*_fc -HOJE
A revista portuguez» qn maior s:iccesso tem feito hos altlmos

mmos no Rio <le Janeiro!
A rovlN-n q«e mais cgr.»a e nel» nt.-s ¦•••trvo no Tbeotro Uccrelo t

Graça sem poniojjraphia ! !
1- reprasejitaç-o nr_4ta llieati-t) e por esta companiii. d» ovista portugueza ein 3 actos,

8 quadMB o :t0 números do musica

AGULHA Ei PALHEIRO
*. 

1- ¦

V •*-T.*,.**e «mu. «M, ——Biap

Tiinln«i dos qnadn.a : — f, Em casa do Consel-mirn; C" Projictos ili fiandeira ,3-, Uo tiblion (apoilifnse); 4*, Cartões C.ist.e..» 5a. A g--ave Feminista: C*. Museu do
raridailes; V, Ksqu (Ira de policia; t*a, Gloria a Saldmlia.

<i papal de 1«3 .por Gfilra; P-.xecl-s o Xinnica, «onaidt»: Paulino. Harilns
Veiga ; Quit«.les, Jnwtlau Hurqu a: Oalapito, Jiist. Hno ei •«>; r.orvoi»li-.i, Braginça ;Municipal, 1*1: iiiliii. Fonte»; Operador, 1'u.ki.i Fr.iiernidad», It.-tndrtira verdn o en-
o» n-iiiiú Alilgall Hal:» t nsítaci , líintleii-a i,;ill e liranca, K.l!ir»r Bi; gernt; Voslü
liespunli 1, A .nli. Cain 1111. Oaroto, A <olla Silva 1 lliipul.licn. Duvliia Fraga;
ViitUd*'» Viclwta, e O-i nr.is paiioiü |ior to .01 nt 11 lí .ta d:i euinpa.tliln.

m.sb en-sceho do Avellar Pereira Gu.-irda-r -upa uxuoso da ca-a _lo.»luo — Sce-
nari s do-iluaibra-tes — Brillian os cífeitos do luz oiactrica — Cabeileira3 do Victor
Manuel,

./* h } t V-PBKÇOS. DE CINEMA -_ '*- "a

GBANDE CIRCO EUROPEU
Q<nprcza: Olivolra _Sr. O:

nii/l DE SAST1-*.*.!, 38 E Q5 I\A DA H1M !»«*) .ÍLCANTABI

COMPANHIA OE ATTKACÇÕIÍS K VARIKD\DKS
Direetor Proprietário; We'p.ilui Pai-lnnn— Admttilstrntlur; Vergara y Vergara

HOJE!— —HOJE!
Mo uumental Succesisol — Ex:to absoluto l

GARANTIDO AGRADO!
A Maior! A Melhor!

E' a mais AUrii.ii.nte Companhia actualmm.fe on.
tournèR pela America do Sul d;i quat faz parlo a noinoaitu faniilia Chilea»

PACll '.GO que tem balido o ___cord na arte do Acrobaciu Gym-
nastica Mundial.

Difíloilimos e Arriscados -trabalhos* do alta Aorobacia Moderna.-Sfin-
sacionaos trabalhos Gymnnstieos ostylo Nnrlo Amoricutio Cluws. Musa-

caes de reconlipciría e merecida fama Universal.

CACHORROS SÁBIOS
Caprichoso e Variado profíramma em que tomam parte vários artisUl

F-iii-ção todas ae n U**»** q Qnbut de nossos artistas
ATTE «ÇÃO: a Einprcza ch. .au u 10.11,11,1 tiu respeitável iitiblleo para esta grandeo liem organizada cn .p.uiliia qtie do prt-s gom pnr es a Ctph.l cjm desuno ao*

Estudos do Norte só dará um reduzido numero de espectaculos.

EATRO UYRSCO
li___jp!'t.sa Th-atr.al I-ra_.ilcira Oircncâo I-UX-C ALONI.O

H í. J B - Qalftta-fèira IO de outubro -BO JB
Recita extraordinária

PELA, ULTIMA. VEZ <$$ PELA ULTIMA VEZ
Ultima e d-Qnitiva ¦ pr .n a.*.'ioda íip.ilai-didn opera co c emJactos,

di; -n-liiiiiucr, u.ustòa d. maestro G. Straui».

{:*«S__»^^NE»<-><a><S>«*a«»_!!>í!ai
(Pr.iprietá Hon*:o Snnzogn ¦)

IhtaoM — SoMta-toL-a. fi dn outubro* - ÃKBAXHÃ
5a It.Cllr.

1'i'imeirs ropresentn.So da opera úornicií,
mtts.ça do Inspiriido iiiaOS!f«> MARIO CnsT .

Higna um

II Capítaii Fracassa
fi.. fiHADO, 1! — Festa nacional - a'., t horas em p.intn — Grande mntinôe de iralar/»mi (•strtioMiiiarl-i. 2 reproa.ntaeào dn primr.r^sn opureta do l.en Fali LAÍU--.LA Ri * TTK. Dn noite, às. 3ai om pomo—Ultima o ueflnitiva representaçãodn qperetu AHOH 1)1 ZltVf.ABl», *
p*ímwr. 1 'il>***"l»"»">MM

PAL.AOETHEATR EI
a morliiin *Í*ourt(••oh h

HOJE - Quinta-feira IO de ciitatsro do W!2 - HQJIE-
A.'» © ho as etn pontoOí*a__tclioao espoctaoulo ¦_»__--¦

@ © Estréa fr* rLFBf^ «gg^ggW CamTt_iiana 0 @
O regi-ee.au do alie

& rhantats.aLüNA-aim STYX
The 6 IriNh Girl-s! -9 Paris-Ghanteclep

TULETTA PEFISSINA

U.TIHOS
MAS DO UL i"

A M A N II A

O Homem Macaco

Scxt.fMrn - r. Importantes estr_as !3

LAS BELLA8 CH1CAG0S •f^.<:rt,_.,l><^
Gr&,~b_r XS-LolESjlr Dcnansy

Cliani» u.c, Dlciilnn & veia

PRKÇOtl UO COSTUME

EMPRESA PASCHOAL SECRETO
i-spéctaeulofj por aennges a preçoa de cinema

HOJiS —' Quinta-feira, 10 de Outubro de 1912 — HOJE
No Cinema Theatro Sgo José

Conipunhiti nao •• i ue qin a. pune .. m>»tiiiot-. actriz.brasi»
leu a Tinira folorio OireCítíiO -scouícei

de Dominga-» Braga — xi»i«trn dirretor da orclic»
tra J..s« Nunes

A MAIS COMPI.KTA VICTOHIA DO TI1I.ATRO POPULAR!
\'s 1, ii. 8 :.\t e ã-i IO <\'i dn noite

23a, 24'a c 25* represetita.õ.s du hilariante operela om tres actos

0 MU OE C&XâlBÜ'
Grandioso suecesso de CIMltA POLÔNIO o AL-

KKI.DO SILVA nos d-Ls papeis priiicipaes
A explicauao de cumo devem us mooi.s pegiir n saia !

A GA.NÇONETA DU PARIS
O ductto das suissas do inelezcom ó uuç» de D. Gemivava!

Espccarnioa da mui. .igurusi» moralidade, começando
sempre por Be-.i_ii.-8 tle Ciiicniaiographo, com

progrumina vui-tud»
F.ir sem descançnr!

MMrwm mm bus THEATRO APOLLO

Amanha e todas a3 noites - O- CONDE DE CAXAMBU'

Ko Pavilhão li? ter nacional
Companhia Popular de Operoias. Mágicas e Revistas— Direcci»

scpnica dr i iindido Knznreih
Maestro direetor da orchestra Agostinho Couvfia

EXITO ABSOLUTO!
A'S 8 E A'S 10 HORAS D.\ NOITR

27* e 2S' representações da cugravatUs»»
si ma revinsta ein tres actos

GAD.-.H0
A1» Ctiplus da Senhora dn Cachorro

•«• sete dias da «emnaa
A Cebola e e Bacalháo Ah Ires ereadea l

O San-vie<> 1 O eô _¦ doa fogni'tr.1
A cançào de Viuva Alegro pnr V rgtnle Aee

V nte coristas senhoras
Sublimo npnthcoHe no Paiz lriiiàe —Uma Kstruda de Viera*

Uutis hornH tia mal» fn o> bom humor
Amanhã, c todas as noites

mm ¦mm~**mm*>___*__ \9wmm
o -liegadinho

Can as bonlftriaoões ú»• entradas
vendldius na «er.i-ao

H..1I'lso» li,«Ia Uni on llml-inc
l<»n|ir«Na Paanheal rvegrete

H0JE--5 feira, 10 do outuliru-HOJE".laijnillco 
progrtimma. rotistituido

i.elus segtiKito «lllms»:
PA IUK' JORNAL

NaturalBranoa oomo neve
Colorida— Kiiii.asia

JD ii^oíllnlío entre
duas paixões i__CO_T__.

Comlea
i .tsplundo 110 convento

Oraitin*_-.!_.*_: © mulher
<_© T_r.x-t_brl.i_.

Comicíi
NOTA—As enírad.is de 1- classe sio va-*!,i;.H par ilez «tltis c terão gratuitamentedireito no prêmio que lios corretipaiidei'

peia c.iiíiblniivAn vence.ior.i do
HAM-BOLK

íe Eo 1. sobre a importância total da
vondti
Os tnrneloa do RAM-BOLK co-

sneçario ús « lioras da tardo.
|K"-a-*fmmy_g!tiBCP^

Empresa Theatral Fl«iiii«a«n.se
Üiree._o - JO-sE' L..U!11_1U«J

ESPECTACULOS IPOR SBJSISÔES— Companhia de iiperetns, mngicas e revi tas —
E>irc«-'ção musical do maestro CAPITA "VI

SW.CNDA-1'EHtA, H — 1» representarão da appnratosa revista de Ar«mando Bego e Álvaro Keree

O RAflZINZA
cujo lusuoso guar.-la-ronp,. e scenarlns estão om ultlmoí preparativos.

A'a 7 3f4e 9 3/4
Duas nnicaa rtprcsentiuôes do vnudcvillc em 3 netos, geuero ll.ro

a LUVA

THEATRO MASSON IV10DERP.E

Üo .. J...n«l «io B I»».! » : - «A luta bii.nr>.6 n ¦ a pe«ri« df> g nm Ivi-e. q.it»reuni' loilnii as c-onil.çoes .1.» «gr..,lo certo, pois quo us -nus situ-teies c.tupll-cadisNluiua ««uo ile um cumleo Irri-sUtlvcl. .
O dtiscmpciiiio por puru- dc «o-u a i-ompanh a 6 magulfice.

PREÇOS DE CINEMA ENTRADAS PERMANENTES

I»'.mpre«sa Paachoal Segrcto

HOJE- Quijita-feira IO de outubro - K O J E
ESPECTACULO VARIADO

Q 0 6 • AVISO © © o ©
Sendo necessnrio mais ims ensnios só amanhã sexta-feira, teni logar a

1* rcprcsentaçilo da revist franco-brai-ilulra cm íí actos
o O quadros rom SO números de musica

OLYMPE-BRESIL
D» sr. A te., is Tibaud

Couplets cie IVIarcel "Delforgrea
Commcre Cnmpr.ro

Alice Tylei* =:*J*____ Mr. Lionel

aMMATIIEATEOIIOBRiKCO
Avenida G» m s Freire ns. 13a 21

•Empresa - *i.illlam & C.
Grande ¦ nn.f a»th!i» l\ue onnl de magt-

fias», levKla» rije e «i»
Dlrcrior-rnsai.dni- íicUm lí.andâo, (o

pnj.tiliiHjs.tln cl — Repente da oretestra
nuiesir.' Pimltaotio -acri.iuenlo,

.NOVAS B-TRE'AS
Li A TERIA ta^dtoiue

H0,TE-5'-feira, 10 de outnbro-H0!R
3 -.rs.f..^ — A'a *Í.OI», 8,<IO e IO .10

O miiinr sut-r kso Ihcntral du nCuall-
iímíc! A uIUnir. pulnrru cm espcoio-
c ii los .er «1'ssões ! nch-n|M_ rnnae»
OJiir.-ta!—I._hb, graçu <« moralidade 1

45a, 46- o 47- repr"Sont:içõa« da sump.
tttosa r vista om 3' acto-i,7 qiiadr-13 e t bi*i-
lhanto apolheose, originil dos dlstint* ns
escriptorei Carlos BiiiatiooMrt e Cardoso
do Míno-tes, oo n V nume os do musieat
original do in.pirado maestro brasileiro
Paulino do Sacramento

1.4oa l.4oo |

ETEí»LY toSS« - GAVOL

Tomam parta os festejados artistas Bran-¦CJoln-o n. .-..Tr Cantora « b.-iilari- •*«**>•• Augusto Campos, Joio Colas e toda a
J-iei-Ut. 1 »1V TV nm internacional CO 'ipaiiUía.

a spgiir t VAPAE ORAMiK, revista de
4»' Ctaudlo.-lít.i piisn os : O Bio Cl-Cantora

coatica .il>sa-»e, de Raul Pederneiras.

ROTAL CINB
-mpresa Castro, Porolra & Sllr»

Gerente Huuoel V. da Silva
Estrada Kcal da Smita Cruz n 3071

CASCADUIlA
Comi anbia dramática dirigida pelo actor

Heraim dn r, sta
HOJE5 k~==^=-.. HOJQ

1, roprasenta^tiu u. inaina reullata. ea
3 actos ue Diimnsceno vieini isegreio ss m mm

Finalizará o espcetaculo cum a hilariante
comedia em 1 nctti, ornada do musica.

Ama cãe Leste
Toiua parlo t.ida a comp mhle

A*» s na A's s ii2 a'_ 8 na\o tcrniinnr o cspoctaculo haverá boa*
des extiaurdinarius.

Os bilhetes a vonda no armazena Castre
Pereira 4 Silva.

Amanha — Boncíluio da actriz Halena
Cavulli.rr.

Brevemente a gr.in.iio-,a mágica era I
acos e G quadros cnm 33 numeras de rai».

Ò OHIIi*RB OO DIAUO

C1KE5ÍA TUEATEO GHÀNTEÍLÉR Theatro ftecreio
W, 

^Visconde 
do Uio Branco. 53 £npVfi„a '1'llcntral-.Di-cçü0 Jasó LoureiroJal.o Pragana & t.omp. Grande cnmpanhia liespanhola da zar-

Grando eorapanhia de onmcdltis, viiudevil- ->--»«_ w-_ÍLfl ¦air''r___-__.«_
Ira a burle..'», da pr_noir,iactriz ¦•JroiQlO liOpt-Z"-»

ApoIIonla PI..I-, s«.b a dirocçào do actor . 
-ei-m-uo Alie» Amanliã Am:.nlia

•' l£_tréa da companhia
, IIO J E- A'_ 71|2 e9 lj4 - HOJ ' r-M^ri-U.ao d" linda í-.ar-',uelii

O engraçado vaudovlila em 3 actos,
«::gln-i da Victorino dc Oliveira u detia.lão T«| iro

Centro «Ia Cllto
c «rluea

CIHFADTA ITERNACÍOM CINEMATÔ6RAPHICA
— CíNEMA OUVIDOR — Rua do Ouvidor,

Vil

MARINA
Amor e...ovos

Actualidade
vi • p«et.*>ouloe para Íamilia rir 1

sem p-rnographial *
i._Pruços de ckie«_a—lisptxjlaculoi

jpui >p_sAes—Todos os dias

BREVEMENTE
[Alegriasdo lar

•_-•...•...d.» pt.ii 1 tlpiri Ivirua ttt«;.ti.», t_elo teuüi Ksiaainiao Esieul c pelo buryto-
DO I.uIt !'in. n.

t>KA!%>iE l OBPO Dü IO ROS
l- ropresentaçao da chist.isa znrzuata

__B__a

LY8LSTRATA
Os bilhetfs encontram-se já

â venda tm hilhftcria do theatro.
PREÇOS—Cauwrotee e frizas 3IJ. eadel-

ras do 1* cl.isse e galeria» nobres SS, ea-
deims de 2* '**J, enUad* nuaer4_i S| • §»¦
ral «mo.

HfiJÍ. Kuv0 Prós"»*'""'*» en* ino continua n. s a apresentar á novsu dístineta cllontella de o_.traordinaria3 conce- O A Ili"mm.\/u j_i pjòos d'nrto da serie brilnaiite do Ouvidor JUMúIli
Hoje o amanliã — O sumptuoso filia com 1.200 mo tros o 3 actos -

HYPNÒTIGO
Cujo enredo é baseado em ostnilo,. sclontificos do Or. Mappelli, grando professor do bypnoilsiao
Completando case bello programnia

O Fa«isiCLcai<a.or cie iv_:i__._3.3BBX^:^^<^^m ULTIMO OBSTÁCULO
Segunda, quarta, e tscxta-feíras. próximas

O DINHEIRO, CONDESSA E CRIADO
e REDE RATROVEM

Com 1.20O metrot, em 3 actos cada uma

THEATRO MUNICIPAL
Companhia JNacltmal — Kmpri.sa .Sulivencionada E. Victorino 

~"

HOJE -As 8 3|4 da noite- HOJE.
»• fr-EClTA PE) ASSIGKATURA

1* representação da peça em 3 actos, de UOUERTü GOMES

0 CANTO SEH PALAVRAS
r',,,F,»RSRN^G3íí.S"TM"*rLa •.•"*?¦»• JLuoiIi"' Pares; D. Hermlnin Rum-9, AdelaideCoutinho; U. Uotilda Micliiid.i, Luiza de Oliveira; D Clarissa VI .cedo, Judiih -alii»;nha; \urora Machado, Brisiha Lázaro; Luclliu '.uimaraes, Fulvi:» C. Branco; F.-tnn».Jacintlw da r ot aa; M iiincio Tavares, Joio Barbos»; Commeiid.dnr T..bta» P.itaoF«rroita de *_, tuna; Cypriano t'i*e.ra, Alvtro Co ti; ,'diiia.r Gosta", Carlos da Abr.u.
H^rJ, i,.i!,c»„a.d'?'ATÍ..'''' ?',?P:*Í.0; «oia-io Macedo, Gástallò Branco; Manuol lcr.2do), bamuel Kosalvo; TlburoiQ (o_ichorro), N. N.
raarlM? isso* 

<"lt Pa*rdS) 'l's. ° l" 8 ° 3' 8ra easa da Mãuriçio Távare3, o 2- na Cr».

caatolTue mòm"'" 
*" 

V* ° caat0 QU9 •""Wí' O <*™ que vibra; 3 • aclo. 0

n- »5fw ?._!<_"**° ."""''.¦¦.¦^P Domingo raailnée - O canto aem palavraa.Os bilhetes estão i. venda nuediflaio do Jornal do Brasil.Em ensaios:'A BELLA MME VARGAS' de João do Rio
i_n^!^?Í___^S!Í 3ym!>' Ca»»»*ro«os do 1* or.ten, 3OÍ000: Ditos da 2* ordem, 20.00..I «Itrouas, SW00. Balcões de 1* e de 2a fllas, «000. Ditos de ou*.r.«. filas -t.rà (VXm.riu de Ia e de 8a alas, 8|W9. Divas do puüaa mi ítMM. * m' ^*

.1

#



¦¦¦¦fiiT;:--?/-¦-,-;' ¦^ :7^7içrrv /jr.7» - ;r '—.'-rc..-
^^;"'*^"^Í~'^v,'Ç"T,',-^í"l7?ír

"íí'.

16 CORREIO BA MANflX— (fciitíííii-féfra, lífaeTTnfttôroacIW
4»

¦wçjw-wag

0 martyrio das experiências.
Nâo podemos dizer qne seja impossível a quem so

dispõe a w.er experiências encontrar nm alfaiate qne
lhe faca a roupa completamente a seu gosto.

Uias, so o leitor já está ftitigado de fazer seus ter-
nos, hoje aqui, amanhã ali, sem encontrar quem o
satisfaça; então, convidamol-o a não perder mais
tempo em experiências e a dirigir-se immcdiatamente
a nossa casa.

Só assim findará o sen míirtyrio porque será a
ultima experiência e ficará convencido nao só das
nossas habilitações como de quo nunca mais deixará de
ser nosso freguéz.

Jht, **—m~^»»%\»^mr^mm\***mm~-~~

NSo mande fazer seu temo em outra casa sem vir vêr
primeiro os nossos tecidos, aviamentos, confecções e SKM
CONFRONTAM OS NOSSOS PHEÇOS.

»

Alfaiataria Guanabara Rua tia Carioca, 3 _

m

50, Praça
Tiradentes, 50 CINEMA PARIS Empresa

Couto Pereira & C.
CO, nua da

| Carioca, 62

; Teleph. 1.037 CINEMA IDEAL Empros»
M. Pinto

Teloph. 1.937

tj%m<k

ttJflftBf» Deslumbrante programma novo'¦««#_§ «65 ' org-an.aado com arte o gosto
DOIS GRANDIOSOS FILMS DE GRANDE

METRAGEM E DE ALTO VALOR I!!
Fibn d'Arte n. 44 d» gloriosa

fabrica Nordlsk
Basto o titulo desto monumental

trabalho da NOItDlsK para sa pra»
ver desde já toda a emoção e todo o
atrebatamonto das suas scenas qno

tem como causa a unici rnzào de sor da vida—O AMOU,

' " 
v 

''^_?Ss: ¦

Bmn ia fii Mu_est«*í> drama da acredituda
fabrica AMI-BOS10. (Seria D'Oro)
De ompoleantissimo enredo esto
delicioso fllm à uma copia fiel dns
grandes dramas tio communs nas
Famílias da sangue azul, entro os

nobres, onde quasi sempre a moral anda em desacordo rie luxo o da
riqueza dando logar ao apparecitnento do um escândalo, que, para
ser encoberto exige o sacrifício de alguém. E' o que reproduz esta
maravilhosa producção da fabrica AMBHO-SIQ,

| Engraçarlisslma
¦ lita cômica

HOJE — Sensacional Prograinnia - HOJE
Para attender a milhares de pessoas que não conseguiram ver nos tros

dhs de exhibição, a Empresa resolveu repetir hojo o amanhã, o gran-
díoso e emocionantissimo fllm^

Importantíssima recon-
stiucção da prandí truçré-
dia que emocionou o mim-
do inteiro. Film com 1.100

metros divididos em 2 partes.Com este film, nós fazemos desfilar
ante os olhos do publico, a única travessia do «T1TANIC» desde a sua
partida, ató o seu trágico desapparecimento.— •-.«-.*• interessante scena cômica por

MAXLINDEK, o Rei do Riso.

0 hfefü I fitai
LílllliUtl- Ult- \' OIVM v« *«Q I •

Mil_,EMÜL9DETAHTARIf.
LUIZ XI 

""

¦MBBEB.^^^^^^^ii^M^l-lili(l C0M0 ES^laAT,,ÉI5 A vida em Tripoli i
(natural), j O calista recebo uma herança (COmica)

Maravilhoso fllm histórico. Reproducçilo flol de um dou
episódios mais trágicos do infamo a terrível tyranno e traidor

Bem acabada peça oinemato**raphica da fabrica Italiana
Aquila-fllm, do Turim, oom a extensão de 1000 metros, dividida em 2 parles
e 207 quadros --t^m.t-r. fe*i**r* Outro culorssal suco-jsso comi exhibiçfto da dois assom-

SGXlcl - ieUtl bros da cinemntographia moderna - SOU A CUPOL.À UO
C11U.O, lu-rebtitnrfor e emocinnantisslmo drama realista, fllm dinamarquês cmn
3100 metros, em duns pnries.e OS CAPRICHOS DA SORTIi, dolorosissimo drama
do amor. flimdoarie italiano, com 10JO metros, em duas parte.

COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA

J-__j1JLI___í8 rf»__t- ¦_&¦

Films inéditos Hoje novidades
Uma das paginJis mais lugu-
bres e sinistras do negregado c
temido tyrano e trahidor Luiz
XI, cujo neme atravessou gera-

çOes deixando o rastro do terror e da morte.
Sumptuosa e flol roconstrucçüo histórica da AQUILA-FILM5 - 1.000 metros em 2 partes

Acontecimentos mundiaes. Dois ul-
timos números, destacando-se Con-
curso de machinas agrícolas cm
Buenos Ayro3, com a exporiencia

PATHE' JOENAL-
do motor «Oruza>. Primeiro do concurso.

ALVA COMO A NEVE Fs'ula de Pierrot, fanta-
uia pastoril

(colorida)

igodinlio ©atr© dois fogos - Sr^E
Amanhã - Queda de HflcHe

por
Sob a cúpula do Circo

Emocionante ; l

HOJE

A.^TE3Sri_D_A.
— — —¦ Sutni>tuoao programina novo — — - HOJE

Episódios da vida cruel, um romance da amor, cheio de scenas empolgantes, do situações arflictivaso do transos dolorosos. — l.OOL» metros em 2 actos. Film da acreditada fabrica Iicljpso

No salüo de espera —Magnífico conjuneto do professores

0 FILHO ADOPTIYO °'Escripto por B. C. Elandors. Adaptado por Otis o
i. Thayor.
Scenas patlieticas a realistas da vida moderna, ma-

gistralmento i apresentadas pela ;craorita fabrica SclioGE-ur-ioxrt JorziOil ra. 34
O mais completo Informa dor mundial

O r^Oldllirtifl íln»« Âmnm-tt Comedia finíssima o espiritunsa, bello tra-\J ViUJíJIJUIU UUS> -_Illf.il Cb balho Ua oeiobro fabrica «amuoni.
AMANA A — O SMMMIO do A. Daudot — 1.000 metros em 2 actos.

HOJE- PROGRAMMA NOVO- HOJ
A PÜGITIV

OS TRES NEAT'S

1.000 metros cm 2 actos. Acção dramática moderna de Roberto Dean, interpretada poi*
Dillo Lombardo, M. Jacobini e Alberto Nipoti

Hoje — lw3l_X LSraDER ¦ nas a maxismülodetartauix
Exercício tle

aléa acrobasfá

Hoje-O REI DO RISO no film Emulo de Tar-_ai.ii
O PAVÃO- Alegre comedia de Cines
Hoje - O IDOLO DO CINEMA- Em-als«m

suecesso

Amanhã — CAPRICHOS DA SORTE — Film «Tart italiana 1.150 metros
om 3 partes.

Proprietário J. JR. STAXFA FUNDADO EM
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SSo Paulo, nia Duquo da Caxias
!3. Recife, rua das flores, 10. Porto
Alegre, rua dos Andradas, 281, ondo
vendem-se apparelhos e accosso-
sorlos Patliè-fréres • alugam-se
lllms.
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1007 179, Avenida Rio Branco

EscHptorâos
Avenida Rio Branco. 183

Rio do Janeiro
-R-

Bna firCti-y, 3-PARIS

HOJE SUMPTUOSA FESTA DE ARTE!
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ioin_u_vieí^t,/s_i_, f^ro©r_s_ivbivi/i_ novo
Será mais um estrondoso suecesso no mundo cinematographico! Exhibiremos pela primeira vez o

grandioso film de grande espectaculò, da invejável fabrica dinamarqueza NOBiSBãS-Cy cujo desempenho foi
confiado aos laureados artistas do Real Theatro de Copenhagen:
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DESCRSPQÂO :
^ prrrr.trm «CftiJ do ilr-irns de Nor.!!».:, ê vt-

ír-Ji nn ninJdí das srand.-s peças que oonstitu^m* enranto de todas at. pJntrn.s, — por quanto esles
aramas i!e família Interessam pavticulanncnte. Ha
«rn prejuízo cm todos os hc^j ou fülio que eotorna ;....!re ou filho que se lorna doutor, ou oííllio qttc rccchc terminados os seus cursos d'armafn-rulcra no animo dos pae.» uma certa va- da.Je>— alrás innocente porque o tríumplio, emboraBesrui vol ilos lilhos trazem, mais o-.i nicnos,urna satisfação respeitável. A historia desse filiu
tíiu cunfirmar cs-se. nosso enunciado.

R .Rcrt fora promovido a toiicirle do exercitoornainarquez, StMis paes, offcrcccm*!]ie a espada«c honra. I-J, unia vez entregue a si próprio, otenente Rogcrt arroga-sé a uma emanciparão
conipalive! com a sua posição de oíf ciai do crer-cilo.^ As liberdades iiulivi.ltincs, eoutrri a previsãodar 'cs ó «crni.ic um perigo para iu.lviduos que
pr-;,> proceder discricionário, não justificam a :i-
tet.silõ ¦ libera! do legis ador. lí, por isso, Rogcrt,
entrando no grande mundo c.-tiéa a «sua aulono-rr.ia apaxonandu^e por .Mirra, uma eeiiycre da

companhia (eqüestre que se cxhibJa r.o
«gar,

Tal rra ri affeitâo de Rorert. o jovcn offieial
nâo se d sdorou, para tornar-se rival de Uir/a,
do Kctv.ro; correram um parco no prado dc Co-
penhaguc. K o vencedor foi elU*. -Dcxtro, gar*DO:o, e"effiiite moço, nâo.iiic fo"; difficil (jue os a»>
piau sos frenéticos corüa:**-cm o seu teto teme-
rana.

Mm. cntlntíiasmada, procura estreitar relações
tom Roffc.t, conv:dando-o a uma ceia.

Al'cii"s, como conviva dos d >;s cnarriofiidos.9v!nv;i se o conde de Artagan, que, por infc.ici-
dii-L' da surte sc fizera cm tempo jockey da
comjxinh-a cqu stre.

Ora. o conde nu tira por Mi rra Utn certr* amor
duvido n... lí, no decorrer da cria, dcam-so
(bri Uiberdadcs idylJcãíi (cnlre Mirza c Rosert
qu o conde dc Artagan insultou o tenente ena-
«orado, do que resultou um cart-sl de desafio.

M;r/a apezar de seu g.no volúvel e trefegò,
¦ibedera das conseqüências d; sua avc:.'.u"a, co::i

fc

fy m ^ \
fio* fà)py\

i ea^i dos paes de Rog-rt no intuito de evitar,
pela interferência da autoridade .paterna!, o pro*
vavel dcsaHroso encontro,

A entrada dc Mirza cm casa do3 Telhos, è do»
Qorosissima, porque e!'a reproduz uma destas sce-
na* de co.nv ncão, nas quaes a sociedade juiga,
na sua hypocris a convencional tríumphar sobre
o tentimento humano.

O coração de Mirza era um coração; tinha o
direito dc sentir o seu amor como a sua alma
o concebera. O amor* não tem gradaçües: ou é
amor ou não pódc ser fantasia, A a:r.u quando
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ama não alterne as escalas socíac3. K, nesse
direito não escolhe alturas, nem reconhece humil-
de*; posições.

Ií Mirza c repellida da casa dos paes dc Ro-
geri, só porque cl'a era uma ccityere, Mas, ex-
plicada a sua m*ssão, Mirza consegue fazer par-ti:* a mãe de ttogert para o campo da batalha;

líra tarde, porém... Já fe verificara o dn Ko db
qual rcsuttára um ferimento grave em Rogcrt.

Um mez depois, o ardente knente tr tava cura-
do; -comtudo, a sua alma apaixonada por Mirza,
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E para provar a nossa superioridade,
daremos outro film de real vaíor e da SERIE

d'ORO de AMEROSIO
de Torino e que consíitue mais um suecesso
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Robcrt, que

Mir
dia

¦-.«leO con de Gaston Duírvx passa 5-ta
tro a a'.ú'i«,ão du sua filha Miranüe.
atàoT-i. e o ornar <le sua segurrida
Francoisc, jovt-.i e bella. O coruie, hromein sr.rn
tít- edúcar-ãq, »le scn:::-.'.«'ii:cs, de costumes cri- 'horri
valhcirescos «• verJade.ram ente nol.res. A clã sua fclio.lade ao abysmo de toc'.-s as dó-
bonra ^don-.ina todos oi seus pensamentos, res. A madrasta, que clia sempre julgar.! d- Ella
6ua é c ccaservar se^a miincrha os bra:õ<..s gna de seu fac, o acraiçoava coai im rapaz, ctr

vida en- j-lcrii-sos <
<]uc dle u,„ jovcn,

ei

c c ncrv.-t de Pattl, O -iefapp.-Tívrr-nmJo. o horror, o del-.v mira de soa felicidade. Er.!ã->. Mir.---..;», ar.a eom toda a cie moral de llirande são ÚBli«*criptivcis. EHa jòven generosa, cun*«prirá um ácto Üèroicò.mulítcr, paixão dc sçu sangue generoso; o futuro JJie sente que sua innoccncia está c.mamr-u-!», UJJa quebrará o indigno lavo da deshonra<le rosa. Porem, uma descoberta que a honra de sua "aniMin está ca-cada nos arftrontará Paul, e ò indiüirá a renunciai.- àravolu-ltana prcctçla-a do alio pés. E um pensamento horrível ainda atra- lícagão. O nobre gesto de Mimade seria co-«iri abysmo de todas as do- vessa-lhc o corebro e enche-a de espanto.— rca-lo <!c suecesso se o Conde Gaston não
q..-- i ..i sv-mpre julgara ú - E.la teme que seu pae não venha a conhe- dçscijbrsse que sua fijha fnra secretamente á

sua honra, a casa de Paul. Elie quir sabá a razão c Mi-

nun se ronfermava con a «era ação de rrsu liemorrip.ilo, e deserta da caía dos paes indo n «a-coritro de Mrrza que coníliiuiiv-i ri traba lur namesma companhia eqüestre i!c er.tão,O conde Artagan, mal o d.v -;i no acto d* unibeija <lcr saudade cum a famosa a:t: n n «.<-ícitcla, Rogert reage. O conde i!c Arrrrr-nn, co-varde, alv-jn-o com um revólver, lí, oo out odra, os jornaes noticiam a mono de Kugcit.S:n pnc. acreditando na intorin.não da irn-
prema tal choque sentiu, que morri-.'..F, pari-, então, de novo, a mrie de Raircrt ésua noiva, em liusc» de noticias, llrpnra:.;.''. 3líopi-rt rn hospital, cm t alamenió dc um craveferiniínío.

O íi ho rebelde, r,- leviano, roga á fira m"e
que viste lambem y[-ta qne se aclinva no lios-
pitai, em conseqüência de haver r cebidn gra'.'.rs
qucmindurari durante o inceml o que na i-eJcbre110 tc dos t;ros de Artagan, <e declarara no g an-de lheatro circo.

A sympatliia (pie naícc do cõraç.ão da noiva de.Rogert por Mirza ía_ com que ela, ctlsndo r*u-mes, ro;tie tx aruns- que a aeonmanlir á v..iviv nda.
K, Mir?n grata aquella generosidade — pe p'evam!«iirn par aqueiJc dcsprchd mento da no-va del'oe rt. re-oJee segu -ns. Retojiemve toilm rrrjentão lar firli_ d= fíogcrt, e, revive, para :i. otoninr.se no obstáculo a fecidr.dc da familia

que ri açoJhra, surcidarse. JJ comejn, ella, entáo.a despedir-se de todas ar suas affciçõcs, não es-
qucceiulo o seu cavalo favorito... A 1! «pedi.In
da gentil ecuere do ivirlioso animal que cia emnòum collaborador de mas passadas pior,rir, artirtr-cas ó. realm nte, commovenic, porque ahi ?. vera
qncnio a mudez, a alma lirma que não (a a. póileimperar t:'j coração humano.
_ K parte Mi na para o viadueto da c;da-!e, na
inlensão ile matar-se, mas. ,1 tempo, Rogert a d •
move rio t.':\i intento e convcncc-a de qu a rua
felçcidade dependia apenas d- uma coi-aela, Mir;.l, o rec besr-e corno esposo. A neRogert, gencrora c boa tclr-n o seu ln-:r«3 antigos amantes, «num canr.Jioso bejo, c.ram os seus esponsaes.

n;andia at rada sobre a

T.-ti.e, para não revelai» seu sctjresTo, p-«rasalvar o futuro de seu pae, menu- e confessa
que e'!a ama a Paul. Pois .pie a=si-n é e'iacasar-jse-á com elle. E Mirtmdc acceita o sa-cnticio terrível, renuncia ao seu verdadeiro
amor. supportr. a m ldição de Koliert, dispõe-se a contras.nr um lr.«;o de sangue tom
te de sua madrasta, com

qne
1;

Mi

o s^a que
aman-

destruirá

a sua felciriaJe. Porém, cnJúo, os soffrimcn-
tos da joven são lão profiuidos que o cora-
ção da madrasia sente uma pãlpitacão.E então a madrasta Obrigará Paul, em no-rnc de seu antigo amor, a romper a promessacie casrjrnento. Paul num momento de gene-rosrdadc dòsesporada, mata-se, e Mirande
tornada ini-.ã dedici-Ja t> amiga compadecida

isii ííy y¦fi S h.'.^ //wm.
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c.c sua madrasta, n.conipanlia-a, cobre com cl-
la, de flores o corpo daquelle que eom sua
morie, expúra sua .falta, salvara a honra dc
súá prapriã crrsn e assegurara talvez r. sua
felicidade se Uobert voltar.
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