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Eli! UK1
Da Monarchia

á Republica
Esse homem extraordinário, .som

¦m.i.õcn e sinceramente patriota;
tsse Kttttio iiieoniparavcl, .cujo no*
me palpita cm u>dos os íamos «lc
brasileiros, ir.ilhm-i.irto como uiiia
prece, iuvociulo como um symboiç
do bem, reclamado como si Ultima
esperançu da nação; esse glorl.ojp e
eminente Uuy Barbosa que no Im*
perio fazia tremer Cotçglpe,-dava
ideas para o applauso tle ura Sarai-
va c era o ntinistru sonhado ' por
Dantas c cubiçado pelo. gabinete
Ouro Prelo — podia ter sido senhor
absoluto dc varia. situações no pai-
tado regimen, tanto mais «pie sita
magestá. é o sr. Dom Pedro II ali-
montava mais qnc sympathia, uma
franca admiração, pelo talento e
pelo caracter do brasileiro eiiiiiieu-
tc, «iue -estaria destinado para mais
tarde, nu Republica, levantar a fi-
lira moral da nação, vergastar <> po-
«lerio olygarclia c praticar o aposto-
ludo da democracia. Lnlrctanto,
Ruy Barbosa, complemente «les-
pidi) de vaidade» c ambições, sem-
pn* collocando bom alio os seus
princípios, sem pensar nos inter-
cs ses que lhe podiam advir das po-
«irões e das espécies dc concorda-
tas por via do amoldamcnto — lu-
tnti e lutou sempre, com a mesma
fé c com o mesmo cntliusiasmo, rc-
clamando reformas, clamando por
liberdade, apontando a cada instan-
tc o verdadeiro pensamento liberal
— e scip ser chefe, porque isso pou-
co lhe importava, uma vez que o seu
fito era, unicamente, o triumplio dc
idéas c princípios, que sempre o se-
dnzirani cm todos os instantes da
.11 vida «loriosa.

Num discurso dc 1892, respon-
«lendo áqucllc orador maravilhoso,
cuja palavra electrizava os attdito-
rio, — -tambcm patriota c tambcm
lutador -— c quo sc chamou Ma-
noel Victorino; numa manifestação
<lo partido federalista da Bahia, reu-
nido cm festa no theatro dc S.
Jorro, Ruy Barbosa affirmou esta
coisa linda: "o sonho da minha vi-
«la nunca foi dirigir, mas confiar
nos mais fortes, servir sob os mais
capazes, mas servir com intelligcn-
cia, numa religião que não me abas-
tarde a crença, que me esclareça, me
eteve c me fortifique".

E dessa affirmativa. prccisamçn*
tc, pode ioda gente tirar a conclti-
são da cxccllencia das idéas desse
homem desinteressado, com saber,
culto, magnifico e genial — que cn-
trou para a politica como patriota,
almejando reformas uteis que fru-
ctificaram no Império e que ainda
tão agora, na Republica, a pedra
fundamental do que nos resta como
perfume agonizante, na lembrança
quasi apagada de democracia.

Ruy Barbosa nttuca foi um ambi-
cioso — mas, sim, um homem dc
princípios, amando as suas ideas c
«leien.lendo-as pelo bem dos inter-
esses commuiis da conectividade:
precursor-do Ventre Livre, aboli-
cionista intransigente, sustentando,
o principio de egualdade social;
campeão da luta pela federação
«Ias províncias; autor da lei Sarai-
va, como coroamento da sua cam-
panlia memorável pela eleição di-
irccta; autor da constituição, con-
solidádor da Republica; advogado
dos perseguidos militares e civis
nas dictaduras; interprete constan-
tc da lei em favor do direito dos
mesmos militares, nas oceasiões
cm que os déspotas tudo usufruem
— o grande, o incomparavcl, o
glorioso brasileiro, tem sido sem-
prc c sempre, a execução dc um
programnia de desambição c de
amor á liberdade e aos princípios
democráticos.

No mesmo discurso dc 1892, cm
que respondia :'i notável oração de
Manoel Victorino, Ruy Barbosa
appelava para os actos da sua vi-
«la politica, relembrando o que tem
marcado sempre a directriz dc
uma existência sublime:"Não tenho outro, sinão insis-
tir na directriz constante da ml-
nlia vida politica, que graças a
Deus nunca se desviou do seu ru-
1110 primitivo: o amor da liberda-
de, servido pela independência e
pela desambição".

Porque Ruy Barbosa, tem sido
em toda sua vida o reflexo do seu
gênio, servido pelo estudo dc to-
das as sciencias e por isso mesmo,
empenhado em grandes empre-
hen dimenios. batalhando pelas rc-
formas que não são somente dos
brasileiros, mas que interessam ao
mundo e se vão desdobrar em tbe-
souros de serviços para utilidade
dos povos que marcham na van-
guarda da civiiisação c do pro-
gresso.

Foi assim, em Ilaya, legislando
— póde-sc dizer — para o mundo;
regulando o direito internacionaí
com o seu profundo conhecimento
daquillo que a humanidade alme-
ia a cada instante c dc que Ruy

». Barbosa tem sido o paladino. Foi
assim, na "Sala dos Cavalheiros", da
_*. conferência da Paz, em 1907,—
como já tinha sido no Brasil ,na
campanha abolicionista — o advo-
gado da egualdade. Na Pátria li-
bèrtára os escravos; em Ilaya li-
bertou as nações.

Nesse momento extraordinário,
em que o mundo inteiro poisou os
olhos sobre a individualidade do
embaixador do Brasil na confe-
réiicia da Paz, a Inglaterra subli-
me, pelo seu órgão maior na im-
prensa, pelo "Times", elevou o
mais alio possivel a iiuliyidtihlidá-
de dc Ruy Barbosa, estudando .0
que elle sustentara na conferência
e terminando por comparal-6 a
Tátlayraml".

Foi ainda uma \fz, por desinter-
esse i- por amor aos princípios,
que Ruy Barbosa triumphou, de-
pois dc unia luetã não menos ex-
tenuánte que essa da ultima cam-
panha cm que foi o candidato
eleito pela nação para a presideri-cia da Republica. Triumphou na
HoUánda como no Brasil — com
a simples ditferençá que, cm
liava, foi reconhecido e procla-madò^ppr uma assembléa dc sa-
biOs"a primeira figura da confe-
rcncia ' — emquarito que' no Rio
de Janeiro, no congresso das mil-
lidados, íoi considerado como ele-
mento perturbador para uma quês-tão de .equilíbrio; espécie de acro-
bacia, que precisava ser feita em
silencio c de boca aberta com os
papos para o ar. como nos circos
ie cavallinlios, quando o japqneztrepa_ para o fio de arame com o
rViapéo dc. sol de papel. Tratava-
íe nada mais. nada menos, dessa
W:sa profunda, que seria capaz dc
perturbar os cérebros de Accacio;«o notável Pacheco ou do munda-¦o Parnaso: a reposição do deslo-"y "so (Ia politica nacional...«•ra v*e a coisa fosse levada a

effeito. cm hIIciicio, numa altitude
de ffenlu bcutisilizadii — lavrou-10
um parecer «obre a contestação
que o homem do gcnlo ainda umi*
lava uo gabinete da rua do S. tle*
mente, no lado dos livrou, naquelle
ninho dc sciencia, de arte e de ideas
elevada», onde a águia .prepari* 01
vôos para app.ireccr na lu -nona do
llrasil, como o «yinbolo opposto a
mua época cm que as suas azas cs-
tiveram sempre c sempre abortai,
pairando muito acima do que vc. c*
toii cá em baixo, reles, ainttrellçcl-
d.., produeto «la.s freilai <lis calça-

, em que tudo sc comprime c. ale
a tiriric.i já náo lem força para re-
verdecer; lavrou-se nm parecer so*
bre nma cotiicilacliò que ainda uno
tinha sido conhecida pelo Congjfe*.*
»o, quinze, vinte dias antes de Hny
Barbosa tel-a coiicluiilo em «cripta,

Náo podia ser maior o escândalo,
nem podia ser mai.. inferior o pro-
ivdiuu-nt.) desse congresso, h pa*
ra que toda gente saiba aquillo que
deve ficar registado com o. docu-
mento de uma época «Ie tristezas:
no dia em que Ruy Barbosa foi ao
Senado para fazer entrega da sua
contestação, anles disso tclcplionou,
solicitando mais vinte minutos alem
da hor;i marcada, para concluir o
trabalho que estava sendo passado
a limpo. Foram concedidos, ao me-
lios, esses minutos, li quando Ruy
Barbosa entrou soienine, no cdifi-
cio «Io Senado, situado naquella pra-
ça em que a armada e o exercito
em formatura coroaram a 15 dc no-
vcnibro de 1SH9 o maior sonho do
brasileiro genial, proclamando a
federação «I0.1 listados Unidos do
Brasil — ali mesmo, na visinliança
da casa de onde Deodoro saiu para
chefiar essa proclamação — cucou-
trou ludo contente, meia duzia de
palradorc. revivendo ancdóclas da
roça. Foi o sr. Quintino Bocayuva
quem, sósinlio, conduziu Ruy Bar-
bosa para uma das salas, que não
era o recinto das sessões, e ali ex-
plicou mais ou menos, ao genial
coiitcstante, que a mesa eslava na
casa c que podia sentar cada um dos
respectivos membros nos seus loga-
res, caso o sr. Ruy assim exigisse
ou fizesse questão — sinão, elle, co-
mo vice-presidente do Senado po-
dia receber a volumosa contestação
e dar como recibo — rstá cntrfoüc.

Foi assim, uma scena ulira-de.no-
cralica pela simplicidade cm que
ficou, além do assèiitimcntò do can-
'didato contestante com um — pois
<-;,., _ tnais um olhar cheio de per-
tidia, um olhar atirado por cima do
crystal dos óculos, que devia sorrir
dc tristeza, reproduzindo, talvez,
aquillo que pódc exprimir o rosto
de um homem estupefacto...
Olhando para a boca c para o olhar
de Ruy Barbosa, nesse instante pa-
thelico, o poeta Bocage teria repe-
tido os seus dois versos tão lindos:

¦___¦____.
itl... —• continuou a pregar o» mes*
mos princípios .apontando aos ko-
vemos o caminho a seguir, com .o
seu espirito maravilhoso do estudis*
t.i e com as suas previsões de venla-
deiro proplicta.

Dizia cm 1897:
.Eu quero que a Republica se cn*

raize, o por isso tenho diligenciado
,ip|iiif.\iir..tl-a da liberdade c da jus*
tiça. Só o bem neste mundo é du-
rnvèl, e o bem, politicamente, é to-
d.i justiça e liberdade, fórmulas so*
bcranai' d,i autoridade e do direito,
da inteliigcucia c do progresso. Si
cu tivesse voltado '1 snonarchi.i, não
hesitaria cm confcssal-o. Mas
então minha vida política estaria
encerrada para sempre, Minhas
m&oa não so levantariam contra a
Republica, cm cuja fundação labti-
tci. Muiha activida.le náo tornaria
,1 servir o impcrio, cujo decreto da
deposição subscrevi, Fui cu quem
primeiro pronunciou o. dilcmina:
republica ou anarchia. Continu'o a
crer ncllc. E é justamente por não
ver regresso possivel .1 monarchia,
mas não querer lambem contribuir
para a anarchia, é por isso . exacia-
mente «pie me opponlio si idolatria
republicana, convencido, como e9*
tou. de que. si a republica sc tem de
cimentar, será pela tolerância e pc-
la censura, pela opposição c pela
reforma".

lisse grito dc 97 continu'a a ser o
mesmo em 191... Oxalá, que a Re-
publica não seja surda ao clamor
do proplicta, para não ter a mesma
sorte que coube ao ultimo gabinete

nritfiii.il. Delia 10 censurou o
"regional". O sr. Alcides Maia e do
Rio Orando do Sirt j ira» no sangue o
orgulho nato do* rio*sriindcnici. Mas
ninguém pc-slc diner que Isso o Impeça
do ser um homem dc Ictrns merecedor
ü.i homenagem que llic acaba dc ser
irllntlaila. Seu rcci-ntc estudo sofirc o
humor, a propósito da personalidade li-
leraria. «lc Machado de Assis, bastaria
para jusiiílcar-llie a entrada 110 convívio
dns ditoi imiiiortaei, Sc o qnc a Acadc*
mia, quando elege acadêmicos, O que
pede prc imlnarmcmc í um livro, eticon*
trou nena obra nm bom c verdadeiro
livro. O sr. Alcides Maia fez cm torno
da figura do grande nienlrc da língua
•iõrtugucia no llrasil o trabalho dc cri*
tica elevado, que Silvio Romíro lia
muitos annos teria rcalliadò, se, «piando
o tentou, não tiouvesso descabido para a
asgrcsiüo injusta, apaixonada, dCsarni-
fco-nd. •

Km concorrência com os outros candi*
datou «pie sc apresentaram, talvez um
único lhe levou vantagem nos mirliost
o sr. Alberto Torres; c foi esse exacta-
mente o concorrente de votação mais sc-
pira que defrontou cm todes os tres
cscrtilinio. da clelçHo,

Entretanto, a disputa estava anmmcia-
do que !«• daria entro o sr. Alcides c o
sr. Almachio Diniz. Kstc é um espirito
Infatigavcl, 'iue tem teniado, como escri-
ptor, os gêneros mais diversos, desde o
iiiíplçs Jornalismo político, 00 romance,

fclllò specilrns relatores ao estudo das pro-
posta» «to anno passado, alteradas e
rcíimdida* .pelo volo «ia Câmara e
pelo Senado, que teve de ongulir á ul-
tlma hora certas dl«po_çOei(' para nSo
driMr o governo sem orçanrentos,

Ora, este anno, menor pn*o terá. o
Congresso para discutir c votar as ver-
bas destinadas nos vários serviços da
administração. _* do prever, porlan-
to, que o seu estudo seja mais .icic.
tuoio do que tem sido, menos cuidado
o tnals di.perslvo. Imo para nao nos
referirmos ás Imiiiorallsulmas autoriza-
ç6es que tanto lim felicitado certos
congressistas, nem ás emendas dc fa*
vores pcsíoacs.

Os cortes, ao que se dir, s.1o gran*
«les, nlcançatulo serviços Ji omaniza*
dos, emquanto que suo mantidas do-
tuçOes para muitos outros, iniciados c
por iniciar ainda.

Como vác a Câmara, que 6 o ramo
do Confesso quo n. Is estuda c«s.-is
propostas e, por isso mesmo, que mais
erra, esmcrilhar semelhantes iimova
çfies, si os membros da commissão tlc
Finanças até aporá n.1#o sabem o que
o governo quer?

Não ha duvida. Os escândalos cstc
anno hão dc ser numerosos. Si com
maior. praio, ellcs apparcciam, imagi-
ne-se o que serão sem tempo sufflcicn-
lc para sc conhecerem determinadas
emendas, elaboradas com cuidado pelos
que nullas têm interesse...

d.i inoiiajehia Clll 1ÍI80. Ogcrros (lc j;,,, ,,0lllni _ 0|,l:,s dc jurisprudência, dc

pbi'osophla, de critica. Muitos llic invc-

jam a capaciJade dc trabalho, o que
serve para demostrar que ainda estamos
numa terra de vadios.

Zola'disse uma vez que o escriptor si
tem uma obra: tudo o que escreve antes
delia è ensaio; tudo o que publica dç-,

pois c repetição. O sr. Almachio Diniz
é autor de muitas obras; mas ji terá a
sua obra ? Estará ensaiando ou rc-
petindo ?

A Academia era a competente para o
dizer c não o disse.*.

Costa REGO.

a}{ora, sao os mesmos, sinao mato-
res, c o proplicta ainda continu'a a
ser o eminente sr. Ruy Barbosa;
bontem etibiçado para ministro pc-
lo gabinete Ouro Preto, boje rccla-
mado pela nação pata a presidência
da Republica.

Rio, 1913.

M. de Lima Barbosa.
¦ >**_!*> -¦¦
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Mais tarde, quando o historiador
tiver reunido os necessários dados
para concluir sobre a individualida-
de política dc Ruy Barbosa, ao lado
dos acontecimentos do Brasil, cm
face do segundo império e atravez
da Republica •— perguntará sem du-
vida admirado: porque houve ai-
guem no Brasil quo não desejasse,
esse homem superior.- navsupremo
governo da nação? .." ¦•;¦_¦¦_

A resposta virá coni o próprio cs-
tudo comparativo, entre a índole
dos homens políticos deste paiz e
aqueile que está inteiranicntc c par-
tc, divorciado do. hábitos communs,
que é o sr. Ruy Barbosa. S. ex.
homem de princípios, habituado a
sonhar com o melhor, indiffcrentc
aos resultados contrários aos inter-
esses pessoaes, c aqueile mesmo que
na monarchia, cm 1885, respon-
d ti dic-tiamcntc a uma insinuação
interesseira:"Solda a união do seu partido?"Muito vale .senhores, a união do
meu partido; mas mais vale a união
da minha consciência com a con-
sciencia dc meu paiz".

E esse mesmo homem, digno, ai-
tivo c patriota, que pôde assim,
collocar os interesses do seu paiz
acima das conveniências de um par-
tido, teve também na sua vida a oc-
caiião feliz* de rememorar como se
manteve "liberal" no grande parti-
do do impcrio, onde representou o
•i.ipe' innii saliente nas duas maio-
¦res reformas:"Fui liberal, emquanto enxerguei
no partido liberal o instrumento da
libertação do voto; mantive-mc libe-
ral emquanto acreditei na fidelida-
de dos chefes liberaes á redempção
do escravo; deixei de ser liberal,
quando vi no partido liberal o obsta-
culo iiitcressciro á emancipação das
províncias".

Ruy Barbosa ficara com idéas
muito mais adeantadas que as do
partido liberal. E com o seu espiri-
to que sabe pVevcr as conseqüências
de actos irrefleetidos dos governos,
apontou á monarchia de D. Pedro
11 o caminho único a seguir no ca-
so de desejar fortalecer o ihrono.

O senador Moiriz Freire, 110 : seu
ultimo c notável discurso no Sena-
do. teve oceasião -de referir uma
phrase do eminente conselheiro Sa-
raiva, quando aconselhava o monar-
cha a- acceitar a emancipação das
províncias que era reclamada por
Ruy Barbosa: "vossa mágestáde
pega cm 20 republicas e põe por ei-
ma a coroa imperial'!'

A irrcflexão do imperador casada
á irreflexão do ultimo gabinete da I
monarchia, teimou em não acceder '
n-.-; conselhos dc Ruy — e o resul- j
tado foi o previsto pelo eminente
estadista:,a monarchia enfraqueci-
da não resistiu á agitação produzida
em todo o paiz. Profundamente
abalada por crises succesSivas, á co-
rõa em tíStj mantinha-sc numa cs-
pecie de equilíbrio — e apezar disso,
por teimosia, náo acceitaya a refor-
n_ como o remédio uuico para o
seu salvamento.

Ruy Barbosa sustentava: "o Sce-
ptro 

"que 
se deixa empunhar pela

opinião não lia de cair emquanto a
opinião fôr a soberana providencial
dos povos livres".

E mais adeante abria os olhos aos
cegos:"Si a monarchia ainda não desap-
pareceu do Brasil c porque o povo
espera que cila sè faça liberal, po-
pular, reformadora".

A monarchia extraordinariamente
apavorada, persistia entretanto, em
não acceitar a reforma. E foi tal-
ve'4, no momento em que o impcrio
estava mais ameaçado dc derruba-
da. que ainda uma vez a voz de Ruy
Barbosa apontou ao governo unia
lição profunda e verdadeira. Dizia
o genial estadista para o governo
nionarchico:

Não há noticia de throno que
fosse ao chão por condescender com
uma reforma liberal, como não há
exemplo de dymnastia que se não
perdesse, obstinando-sc conlra rc-
formas populares".

A dymnastia obstinou-se contra
a reforma reclamada c o resultado
foi a sua queda prevista, na manhã
dc 15 de novembro de 1889.

. Na republica, para onde Ruy Bar-
bosa entrou como fundador, pela

Ainda ha no Brasil quem se inter-
esse por uma eleição? Ha, Ila quem
se interesse pelas eleições da Acadc-
mia dc Letras.

IVIo menos, isso aconteceu agora:
cs candidatos á vaga existente furam
quatro. O modo como ficou distribui-
da a votação, sendo necessários, para
a apuração da maioria absoluta c, por-
tanto, da victoria, mais dois escrúti-
nio-, deu bem a entender que a cabala,
desta vez, excedeu a dc qualquer dos
pleitos anteriores.

li,' esse facto que torna, pouco a pou-
co,
com as que sc realizam para a conquis*
ta de carsos políticos. Um pretendente a
acadêmico já precisa usar dos mesmos
recursos dos prciciideii.es a deputado,a
senador, a ministro, inclusive o da vas-
sallagem ao governo, poÍ3 a verdade 6, . , ... ,.

, , ¦¦ no -ura. o «o mesmo nome, Jequ-taia, stíui'
que O governo sc lem farto de metter __ §c V(.„_ c w«tlier. • _ £&í_l_,
pessoal.naquella assembléa dc celebres BXTERlOIt — Naillespanlia recebia*»,
c co_v-grados.;-

i.STKKIOU — Dcv.lo S formatura das
forças (!•_• t-r*.. c mar, nao sc realizou a
aiultiliclada recepção Uo pala-: o do l.ittcte.

O -iie-iilciiic -Ji -«•.uililca luttou rc-" —-¦¦¦- — para.la,as eleições da Academia parecidas ; J^X ,?" rj? r£ .."£ ^nio Jo
ekey-Club, no piado do mesmo nome.

» Real zou.se, .10 I'a»*co Publico, a
inauguração da lierma do poeta Castro Al-
ves.* O marechal Hermes fez-se representa-,
na f «ta ilo C_Kro Civ:co Bete de Sçtcra-
bro, pnr um dc _cus ajudante' de ocdçjis.

Vcnòeti o grani) parco Juckej-Cliib,

•jescolicito
em Por(fc comni-iiicaçõcs d. ter sitia

I um novo "cci!p'ít" monarchico
A orifanização da Academia permittc; 

'tijpàl; . - 5**H-!v,.
de resto, que lá dentro se 

^a 
tan,-1- ^^^^^^^^ftírl.bem um pouco da política. A exijren- ça.ioj-Uo de Jane

cia de que 03 próprios candidatos apre-
sentem as suas candidaturas colloca tfõtãr-"«_« assumptos cl itoraes
sempre um medíocre na possibilidade I' » Kmbárcoii em l.ima, com destino o

. ValtiaraVó. uma delegação dc operários pc-
dc entrar, ao passo que fecha as por-. *„"{££; b

tas ao liomcm de uilento que, derrota-. • foi officlalnicnte desmentMo que a Ar-
(-c ! çciitiia i.retcmlia levar 4 çatCjrOr-á dc cm-

fl partido 
"fo_a sta unlsuayo resolveu

convocar uma grande convciiçío geral, para
tratai

O presidente da Republica fez-sç
representar na festa do Centro Civi-
co Sete «le Setembro por um dos seus
ajudantes de ordens.

Conclui-"**? o seu ultimo discurso, o
consc.iiciro Ruy 11 arbosa apresentou ao
Senado, fuiidumcmando-a, uma indica-
ção ao Regimento Interno daquella casa
do Congresso, indicação que visa pro-
hibir que ella sc converta cm sede dc
reuniões partidárias, como a de que
surgiu a chapa Wcnccsl&ó-Urbano.

E' 'bem possível que o Senado não
ligue a devida importância á indicação
do eminente senador bahiano. Ella,
cr.trci.-iuto, c de grande utilidade. Por
varias vezes nos insurgimos contra

ssc abuso do r.encral Pinheiro Maelia-
do . dc oecupar o edificio do Senado,
as.suas luzes c os eeus funccíbnanos,
quando precisa resolver negócios alti-
nomes á economia do seu nefasto par-
tido.

Mas não fomos attendidos, porque o
sr. Pinheiro timbra cm resistir a todas
as boas solicitações do senso commum,
desde que ellas vão dc encontro aos
seus caprichos politiqueiros. Vejamos
d'agom em dcantu como elle procede,
depois da attitude do illustre repre-
scmniitc da Bahia.

O P. R. C. tem sua sídc, para cujo
custeio contribuem os seus membros.
Por que, nessas circunstancias, não sc
resolvem nella as questões partidárias
do general gaúcho o dos seus correu-
gionarios? O Partido Republicano Li-
beral, cm formação, aluga o theatro
onde celebra as suas reuniões prepara-
torias. Quando tiver a sua sede, nella

"I-Hqub deliberará. E' esse o caminho
indicado pela moral mais rudimentar, e
fácil de ser seguido.

Ta-Vez porque scj:'. tão fácil é que
o vice-presidente do Senado envereda
por tri.'h.i diametralmente opposla, isto
é, pelo arbítrio c pela prepotência mais
desmascarada.

ATAQUE
ÁS PRAIA.

Crcar com dlffictildadc e morosi-
dade coisa» novas, novos melhora-
mentos uteis c iutelliiientcmciitc or-
ganhados, c destruir com rapidez,
com inteira inconscicncia, o que exis-
te «lc bom, c talvez apanágio muito
nosso, caracleristico nacional incon-
ftmdivel, dc que obtivcmoi, ao que
parece, privilegio de invenção c con-
sequente monopólio.

A providencia, com uma prodigalí-
dádc que só deve provocar-nos grati-
dão c reconhecimento, dotou o Brasil
com as máximas garridices, com os
terrenos mais fecundos, com as fio-
restas mais densas, com 03 cursos
d'aglia mais pittorescos, com as plani-
cies mais verdejanies c com as cor-
dilliciras mais extensas, mais sclvati-
cimente bcllas que o mundo podead-
mirar. A* falta dc arte humana, que
o.i tempos não permittiram ainda
acctinuilar cm thesouros que sirvam
de estudo c recreio para os espíritos
mais cultos, possuímos as bcllczas na-
tttracs, indescriptiveis c assombrosas
como maravilhas, attraimio a atten-
ção dos forasteiros.

Parece que, ao menos, ji que para
outras coisas 1103 faltam recursos eco-
nomicos c iniciativas particulares, de-
veríamos conservar com affccto quan-
to a natureza caprichosa nos doou.
Conservar, visto não podermos, si-
quer, melhorar.

5Ias, para que assim succcdcsse, sc-
ria indispensável que a má sorte nos
não perseguisse c nos não dotasse
com os mais desgraciosos dons da
destruição.

Temos ahi, ao sul da capital, uma
vasta c plana extensão arenosa, di-
vidida cm praias que receberam no-
mes variados, mas quo, cm. conjunto,
são na verdade, c sem alardes pátrio-
ticos, uma das mais bcllas coisas do
mundo. E' aqueile o verdadeiro sana-
torio do Rio de Janeiro.

Leme. Copacabana, Ipanema, Lc-
blon, Vidigal, Gávea c Barra da Ti-
jucá «io praias bcllissimas, algumas
dessas formando já bairros opulentos
cem população bastaute densa, como
as' tres primeiras, c as restantes des-
finadas a um futuro idêntico ao da-
qt-.ellas,

terrada, como i possível fugir da
pcsic.

vMii esti o que >c prepara c o «iue
sitcccdcra fatalmente.

Tenhamos, porém, uma esperança.
A' frente da pasta da Viação c Ohras
Publicai, está um ministro honesto,
inteliigcnie c dotado de boa vontade.
Náo acreilitamoli que o dr, Harhosa
Gonçalves acceda ••« prctcitçCes «Ia
City, preparando assim a ruína dos
nossos sanatórios marítimos. Tem
bastante capacidade intellcciual c so-
bejo tino nslminlitrativo, .para não
comprometter a sua administração
com uma concessão que andaria bem
próximo dc. um crime, .pois crime í
destruir as riquezas naturaes que o
Brasil possuo. Todavia, chamamos
para o caso o estudo do ministro da
Viação, convencidos de que s. «t.
não permittirá mais uma Vez que aos
ouvidos lhe cantem sereias que prc-
tendam haver benesses á custa «Io
bem geral «ia nação.

do uma vez,- justamente sc vexe
expor o seu nonic a novo insuecesso. '

O mais convprelK.ns.vel, -desde nue sc
trata de adquirir um posto de distin-
cção literária e não de proventos pes-
soaes, seria que os acadêmicos se in- ¦

cuinbisscm, por meio duma conimissão
previamente escolhida, da designação
dos candidatos. Assim, haveria o prc-
supposto de que os pleitos se travas- i
sem' em torno (lc pessoas pelo menos
bem qualificadas, o que sc não dá com
o regimen que ali vigora c que admilte
,1 candidatura dos mais ignóbeis rirnin-
jadórcs dc versos ou de prosa mal con;-
posta, desde qtie elles tenham um li-
vro. A Academia não quer saber se
•esse livro é bom 011 é máu: basta-lhe
que o pretendente o mostre. Vendo o
maço dc papel brochado, — c não rc-
flectindo que ha livros que nem valem
o papel em que são escriptos — cila
uão discute: inscreve o candidato;

O argumento talvez mais sério que
sc invoca contraia escolha dos candi-
dalos pela própria Academia 6 o dc
que, sendo .ella um ;..i-.l Mvento de
indivíduos • que se presumem ou são
presumidos superiores, (iinmortaes, di-
ria qualquer acade-inico cioso da sua
farda verde a do seu' espadim) não
devem as pessoas que já

liaixada 
'sü,i 

IcgáçSo em Madrd.
Km Harêç o:u, foram no-jtos cm 1 be:

.lailc us operários presos devido á ult 111
*> Foi errado c-m !¦ rança,

clinico do Alnvrantatlo. ,
O -.ai. rco ei da Grécia pariram

liara as manobras at'cm.is.

Não ha duvida que o Espirito Santo
se transformou num Estado vcr.lad.-i-
ramente ideal para os seus governan-
tes. O sr. Jeronymo Monteiro fez utn
jtoverno caracterizadamente festeiro.
Et--uanto durou a sua permanência no
palácio da Victoria, duraram também
as festas maunificcnti.. O coronel Mar-
condes de Sou;:a segue-lhe a condueta.

Já por ires ou quatro vezes s. cx.
tem visitado alguns municípios do Es-
tado: í festa pela certa. No dia 12
s. cx. fez annos: mais festa, e essa
catão de arromba, pois os seus ami-
p_ ji cffcetuarani uma reunião afim
de deliberarem sobre o melhor modo
de conwicmorar data tão augusta.

Está a ver-sc que cssc3 brodios e
funeçanatas custam rios de dinheiro;
e como nem o sr. Jeronymo Monteiro,
nem o coronel Marcondes, nem os seus
amigos, nem os políticos profissionaes
deste paiz são pessoas dispostas n gas-
tar 03 seus haveres cm coisas dessa
espécie, fica patente que o custeio das
homenagens aos honrens que fazem a
felicidade do Espirito Santo sie intei-
rinho do suor do contribuinte.

E ahi í (iue o carro pega. Ninguém
nega nos políticos daquelle Estado o
direito dc festejarem o coronel Mor-
condes ou qualquer cidadão. O que to-
dos lhes recusam 6 a faculdade de cs-
banjarem os dinheiros públicos na pra-
tica do seu aulicismo.

Além disso, o Espirito Santo não
anda cm m-ar de rosas. Encalacrado
at. mais não poder, elle precisa de
administração séria e rigorosa para sa-
tisfazer os seus innumeros compromis-
sos e não -de festas.

Foram rcmcttidas pela rcccbedoria
do Districto l.ederal á Procuradoria

„. .... „. Geral da Fazenda Publica 1.791 cer-
Nao exaggeramos. Nao lia no Rio Jí^ dc ,,!yi(]a _0 impostõ^de imlus-

conselho lc

O presidente da Reoublica, acom-
patinado do general Luiz Barbedo,
capiào de fragata Jorge da Fonseca,
ícticir.e-coronei James Andrews, ca-
pitão dc corveta _Reginaldo Teixeira, que paira sobre aquellas praias? Tois

ahi vae a revelação.

df Janeiro quem não conheça aquella» I

praias, .c todos quantos têm saído as
fronteiras do paiz sabem que não ha
110 velho mundo nada dc superior,
talvez mesmo de comparável.

Seria do mais comezinlio bom sen-
so, lauto da administração local como
do governo da União, não pennittir
nenhum atlcntado contra aquclla ri-
queza natural, nenhum scrv'ço publi-
co que possa por qualquer fôrma
comprometler as condições sanitárias
de tão formosas es'aneias.

Quer o leitor saber qual a ameaça

HOJE
JCstú tle fcrvço na líep.irt.rão Central

dc Policia o 1" -ucl-çgatla auxiliar;" Na 1" pagador!» do Thesouro pajam.se
.-13 cc. u -iiles /nulas i mòiítejjid civil da Jus-
t ça c niv-tu soMo.

Correio-
O Correio expede malas pelos scg-tiii» •

vapores :•T.i!-...-'!ia", |.ara Santos e Rio Grande
án Sul: "Assunciòn", para Sautí-S; lir-
na", para Tr este e 1* ume: "Sofia llolien-
liifs", pa-.-i tas P..hni=, Almcria, XapõlèS
• '1'r.cstci "nórli-rcnih", para Kio Crande
<lo Sul; "Sierra Nevada", para ;> Hij da
1'iata; "ltajuba", para o Kio Crande do
Sal.

A Carne.
No Entreposto de S. Rogo. o- inarelian-

tes affix.ram [Va-a a carne liuv-,11^ posta
hoje ;'i venda nos açuufinca ilc**ta Cnj; ta,
os preços dc $;oo a $756. Os rétamistas
só deverão cobrar o mux mo dc Siíjo.

maior Oliveira Junqueira capitães-
tenentes losé l?elix ila Cunha Mine-
zes c Coelho _3cssa;-c tenentes Eticly-
des e Leonidas da Fonseca, de seu
estado-maior;' deixou o palácio do-
governo cerca de io horas da manhã,
dirigindo-se para a Quinta da _ lioa-
Vista, -oiulc passou revista ás forças
que formaram, em grande parada, na-
queüc campo.

Rm seguida, s. ex. dirigiu-se para
o Campo de S. Christovão ass'stin-
do," do pitvi lião central ali instalado,
ao desfile das forças, que lhe presta-
ram as còntincnci.-is da pragmática.

A' tarde. s. ex., acompanhado do
ciiefo de sua casa militar c ajudantes
dc ordens, esteve no prado do Jo-.
ck-cy-Club, onde assistiu ao parco cm
ouc íoi disputado o grande prêmio
JockèysÇlub.

Missas.
Jl zain-sc ás seguintes, ,por alma de

so acham no I Aiigii-tb .lo é de Almeida, ás o Inr:se .tenam nu 
j ^^ ^ g J(j.o |ia|,tísln j, ].„,,„.,.

gozo desse privilegio descer a .¦.•••'• na Q,r! '

massa vil os typos de nobreza intelle-
ctual que têm de renovar a easia a-
grada, for outras palavras: todos pre-
cisam ir á Academia; a Academia é
que não pode vir a ninguém.

Ila um erro manifesto nessa apre-
ciação. Para as pessoas que se prezam
c .ó querer» cultivar relações honro-
sas, ó sem duvida mais conveniente ter

na

de escolher uiiv novo amigo na grande
sociedade a ser obrigado à acceitar uni
dos tres ou quatro determinados ca-
vnMieiros "-io sc apresen' -ri .ii dispu-
tando a homenagem du p.-c.crcncia.

. .irtindo da Academia a iiiiciativã
da eleição dos seus 

"membros, os can-
didatos não teriam responsabilidade nc-
nhuma na apresentação e-, dessa lórina,
um candidato vencido scr'a, sem con-
sirahginiento algum, candidato outra
vez.

Mas, allegam os cntluisiastns do re-
gimento nierno do pretetulitlo cenaeulo
da immortali-dadc, a Academia não
pode passar pela afíror.ta de eleger um
novo nrcmbrõ c_ este não acceitar a
distlricção. Quando isso fosse tuna af-
fronia, a comniiásão indicadora de can-
didatos ou a própria Academia sc 'iti-

cumbiriam de cvital-a, não incluindo na
sua lista de candidatos homens que não
soubessem dispostos a acceitar a ca-
deira de acadêmico.

Tudo isso são, porém, divagai, es in-
uteis, que talvez sò tenham um mérito:
encher a.columna, dando começo a esta
chronica... Sendo a Academia ésseii-
cialmehte conservadora, formada, além
disso, de espiritos já dc si esclarecidos,
nada tem que ver coni as frioleiras do
chronista que põe cm ordem os traços
«la semana e vê quo não ha o que

• traçar fora da eleição do novo oçade-
mico. jfe.'''-¦*. "-+!•!?-

Afinal, o que interessa saber 6 sc o
novo acadêmico, o eleito, é digno da
Academia.

: iíugeíiio Pcrre «a, íi.-; o Ii«ni3. na
matr-¦/. :le S. luãn ltrplina ila Lassa",i

Cii-los l{va»gel!<tá £ay5o. ás 9 lioras, na
cRieia ile S. Francisco dc Paula;

Anna Thoãiakia Utbélrp *la Slva. ai o
liora., na egreja ilo Santo /üiloiiio dns Po*>
breu;

l.o-.u- nço Bártliii'oincu Oliva, ás 9 horas,
na cgrej.i do Senhor do Hom-" n; ¦

Toe Machado Viciorno Jfu-íilür as O ho-
raí, .na ninlriz do 'a-gõ do Machado;

l,co|iol.liiia M_rt:n- tle r-niio. áf o ilj
liora-, ua matriz, de S. João Daptista -la
I.agoa.

Reuniões.
Kffcctna. í-fc as ***ptííntes :
Hen.. T/j*z Ho Camões.
C. U. iios Poprictaros dc ITòtcí-s c

Çla**scs Annexa.-*."
d". Cap. tio Ríío Nlodcxno.

11-

S. dc S. M. I.uiz d Cninõcs.

.ecção Livre.
Piit.ii- moi:
A Fai..i!'a.; .
Dc-iuição das creança1..

A' *'-'•-• a á noite.
Muni- ra1 — "Pa.Eifil."".
Tl^itro Recreio — '•Tóúréador" c "Pri*

raõ Álvaro Vi
Thcàtro Apolío — ".\ carteira" o o'•r--'.-..o de í. -boa".
Tlitatn. S. Jésí — "7.è Pcrçira."''"^¦«atrL) Cario.- fionirs — "As duas or_

phãs^i .. .¦ atro líio lürancò — "A gata borra-

O doputado Mario Hermes pretende
brevemente apresentar á Canrítra um
projecto1 regula nlo ó trabalho dos ope-»
rarios particulares* e do listado. Si não
nos enganamos, c essa a terceira vez
que a C.nuo-a é chamada a deliberar
sobre assumpto de tamanha relevância-,
c torna-se impossive!, dada a sua in-
difíerença clamorosa para com os pro-
bicniàs que mais dc perto entendem com
as necessidades do povo, asseverar si o
deputado pela Bahia si-rá-mais feliz do
que os .que antes delle trataram da si-
tuação dos trabalhadores.

A legislação brasi eira 6, nesse par-
ticular, de uma deficiência notável. Não
lemos leis reguladoras das situações de
empregados c patrões; o trabalho nas
fabricas é distribuído anarcliiçnniehte;
c-eanças c mulheres . são c-m algumas
(bllas exploradas impunemente; 

"as ho-
ras do serviço determinam-se discrecio-
r.ariamcnte, do mesmo modo que os sa-
¦arios; e como conseqüência dessa falta
de legislação a penúria arvora-se em
estado natural dos que trab.-rbam e que,
á custa dc privações, offcrcccm um
cocfixi-titc pavoroso á tuberculose.

Como se vê; c artlita a tarefa que o
sr. Mario Hermes ne propôa. Querendo,
porém, a Câmara ajudal-o nesse propo*
sito,' a questão poderá so'vcr-sc como
as cireumsiaiieias o èxlgeui. Urge, pois,

A City Improvcnients, fortemente
escudada pelos eternos advogados ad-
ministrativos, que são causa da ver-
gonlia c da ruina nacional, pretende
conduzir a canalização dc esgotos da
cidade até um pouco ao sul da praia
dò Lcblon. Os dejectos serão lança-
dos ao oceano 111 ttatura.

Ma annos, quando sc projcclou a
remodelação da cidade, engenheiros,
ntedicos c um teclmico <lo Ministério
da Viação, andaram fazendo expe-
riencias. abandonando aos caprichos
das correntes marítimas corpos fiu-
cttiantes, afim dc praticamente verifi-
careni o destino que o mar lhes dava
lí viu-se então que, si cm certos mo
mentos, as correntes líquidas condu-
ziam esses corpos para o mar largo,
cm outras oceasiões dava-se o contra-
rio, e ellas eram arrojadas' para as
praias próximas. Em 1902, o cônsul-
tor teclínico do Ministério da Via-
ção, dr. Manoel Carneiro dc Souza
Bandeira, publicou um relatório seu
acerca do projecto da City Improve-
ments, de lançar os detrictos «Ja cida-

trias c profissões do .'" c 5° districtos
desta capital, relativas ao anno de
1912, na importância de 37o:935?p-7>
para' a respectiva cobrança executiva.

_¦« — •-¦.

Iniciaremos depois «le ama-
nhã o scguimcivto do folhetim

Entre dois amores
que tanto tem agradado pelos
seus lances sentime. tacs c tra-
gicos.

O MARTYRIO DE
ARLETTE

segundo episódio, ou antes, se-
gundo volume, da interessante
obra de Paul d'Aigrcmont, é
a continuação do lindo c em-
polgante romance que vimos
publicando.

DE S. PAULO

FALA-SE EN ORGANI-
ZAR O PARTIDO DA

LAVOURA...
S, Paulo. 6 ictcmbro 91.1—(Do nom

correspondente) — 1'.' curioio, i »ln«
diilar e ti sobretudo muito comprovado!
da conipletn «l«. ..ri-i.n.n.. o dos cipiri*
1011 s.. 11,11 hora. tristes ,1.* crises que
a estrangulam a lavoura se apercebe de
que ú uma força, profundamente «lc*
p.iiipvra.l.i pelai) languc-suitas «In ppll-
lica, e cogita üo formar panido, par*
pleitear ,1 garantia ile «eus direitos ou
o direito mini*, ul» da sua subsistência-
Sondo uni listado agrícola, 8 Patino
não vae recrutar na lavoura, comi era
li.-ito cspi-rnr, ns principaes elemento,
da sua administração ou Ua sua repre-
scmnç.lo nos congressos.

Não conhecemos maior Inimigo «la
lavoura «Io que o cnmuiissario. Na - .«
app.irencia «lc Intermediário, consti*
tulndo-so senhor e dominador «lo iner-
cado de eafí-, esera.iiando o fazeuJciro
aos compromissos contraides ua sua
burra farta, o cominissario i o inimigo
nato do lavrador, que trabalha, túa e
soffrc sem rcmcdlo. Trova demonstra*
vel .1 quem o exigir; os po.ro-i fã/eu*
.U-iros que se acham preparados para
resistir aos embates «Ias crises, sobre,
nadando mais suavemente no mai a
maiinuin das especulações que ec rrsu*
mem no jogo da alta c da baixa, não
dependem dos capitães do comnilsíarlo-

K por desgraça de S. Taulo, oi fa-
Cores que mais prepondexam na dire-
cção politica do l-*stado ou na sua re-
presentação politica noa congressos,
onde se podiam faicr leis dc auxilio e
amparo á lavoura, 011 suo ostensiva-
mente commissarios. ou são encoberta-
mente interessados cm casas commis-
sarias conhecidas e importantes.

Lcmbrem-so do exemplo recente c
irizantc do sr. Joaquim Miguel. Mas,
antes deste, muitos secretários do l-"s-
tado foram tirados da classe dos com-
missarios. Podíamos apontar diversos.

Toda a gente sabe que sio commis-
sarios numerosos parentes inuilo clie-
gados do nctual presidente. E ninguém
lhe pôde atirar a primeira pedra por
isso... IC mal antigo, e por assim o ter
muitas o reputam incurável.

Ha cm S. Paulo uma escola de en-
sino agrícola. Pensam, 03 menos infor*
mado.-, que os dip'om.i.los por esse cs-
tabeleeimentó representam uma garan-
tia para o levantamento do nivel em
que sc encontra a lavoura? Enganar-
sc-ia quem o suppnzcssc. Os agrônomos
vão exercer, cm regra, cargos dc en-
genheiro civil em qualquer repartição.
Onde estão, porventura, os represei'-
tantes da lavoura, no governo ou noa
congressos? Seria inútil buscal-os, sal-
vo si consideram lavradores alguns ba-
charcis, médicos ou engenheiros quo
possuem fazendas, mas sempre trata-
r.-uu de politica c nunca sc prcoecupa-
ram seriamente coin as suas lavouras,
çntregues a administradores. São, c:u
sua maioria, um mixto de fazendeiros
e commissarios, que pendem mais par»
cstc lado...

Fala-se, agora, na formação de um
partido da lavoura. Não è a priincirn
tentativa, e não sabemos si vingará. In-
clinamo-nos antes a acreditar — com
grande c sincero pezar o escrevemos'-—
que não passará a tentativa dc mais tun
balão de ensaio, advindo cm ednse-
quencia dos apertos da nova crise im-
minente, 011 já sentida dc modo notável
c inquictádor.

Pois é pena qnc a lavoura não queira
usar da força qnc realmente representa,
num impulso de legitima defesa... —C.

¦ a — a m

MARTYRIO
ARLETTE

DE

•deve, pois, alcançar o mesmo
suecesso que

Entre dois amores
agradando, como aqueile, intei-

Pingos &Jeipinps
A Caixa Kconomica c utn prolongaJiicnto

do Thesouro, diz um matutino,
• Ahi c-tá ...picado o motivo porque a
Caixa estã proinpta. Tal qual como na
Central do Bras.l ; quando di a crise no
tronco, o prolongamento soffre as consc*
qut nc ias a

# *
O sr. Felizardo I.cltc pediu vistas do

de, as matérias fecaes, no Oceano, ao parecer que reconhece o sr. Gonçalves
Maia, deputado por Pernambuco.

O candidato diplomado está cm coVcas;
o Felizardo 35si_iari o parecer ? O Leite
será pelo Scruio Je Carvalho ?

Xo prime ro ca=o, o Br. Maia cons;de*
rar*-c-á Felizardo para todos os effeitos;
110 segundo cons'derará o Leite para todos
os c-.ciLos avaccalhado.

* •<
O sr. Morgan vae fazer ur.u vÍ5-ta á

Câmara dos Deputados.
S. ex. vae provavelmente convidar a

Câmara para o enterro dos ossos da festa
do I_Ig__q__

pAtitcí»'Tlicalr*. — Fs^taciilo va ,.S"*,n
Cincmatographo Parisiense . — Soberbo

pròíramniii,
Thèátro Maíson Modernc — Rambolk e

cinema.
Cinema Patlií — Impo tantes fitas.
Ciricnia Àverída — Bello' programhia.
Cinema ld ai — Tmnnncnte prõaramtna

novo dc íítas bcllissimas.
Cinema Paris — Ir-Uissimo programma

novo de filnts imponentes.
Cinema O.icon — Prngramtna magnífico.
Cinema íris — Tlom prosçramma.

«« — ¦_¦
As leis de meios vão ser votadas cstc

i anno tão tuinultuariamcnte, pela demo-
I ra do governo cm rcnicttel-as ao Con-
1 gresso, que se torna necessário desde

já chamar a attenção do legislativo
para as propostas feitas pelo executivo.

. Nunca chegaram ellas tão tarde __
Câmara, nem com tão grandes cortes
nas despesas.

As respectivas tabeliã,, onde essa di-
minuição dc despesa apparecc, são ain-

que io representante da Bahia, ataque o

problema por todas as suas faces e não
faça'como muitos-outros, que so limitam
a pcair a nomeação de commissões para
estudar lacs ou quaes assumptos, termi-
namjo invariavelmente esses assumptos
por serem relegados á condição de coisas
sem importância, para depois serem to-
talmchte esquecidos.

A instrucção publica está. nesses casos.
Mas com o trabalho operário deve dar-
se justamente o contrario. Quando to-
das ' as nações bem organizadas da
Europa e da America o encaram rcsolu-
tamente, ,procuran«io rcgularizal-o, não
nos c licito ficar na reciaguarda.

sul da praia <lc Lcblon, c com a
mais sahida competência c -decidida
reprovação, condemnott esse projecto,
porque íòra verificado qnc as praias
próximas ficariam para sempre itui-
tilizàdas.

Ainda modernamente foi observado
o seguinte: volumes que estavam a
bordo do vapor Workman, naufraga-
do ao sul da Barra da Tijuca, foram
pelo mar arrastados para as praias do
Vidigal e de Lcblon. Era o exemplo
ofíerecklo por utn acaso, por uma fa-
talidade, a corroborar as experiências
anteriormente feitas.

Pois bem. Apezar da tudo isso,
movem-sc allos empenhos para que
seja permittido á C.ty Improveménts
realizar-..seu antigo projecto, e para
que os canos dc esgotos vão desaguar
no mar, ^ao sul da praia de Lcblon!
Serão desprezados os pareceres com-
potentes e dc-interessados dos ' tc-
clínicos; serão desprezadas as revela-
ções «la experiência; serão despreza- í

" Nutrogenol-" f.^0
—_»_?«¦ Ml .

Foi concedido pela D .ectória da
Dcspeza Publica á Delegacia Fiscal
110 _ território .lo Acre o credito de
réis 1 ..j30:5'?a?875. . iPara pagamento
«Ja administração, justiça c oturas
despezas federaes.

Pela Directorià da Ue.peza Publica
foi autorizada a Delegacia Fiscal nn
Maranhão a adeantar ao engenheiro-
Gctulio Lins da Nobrcga a quantia de
50 :ooo$coo, oor conta do credito con-
cedido para despezas coin a commis-
são de estradas da Estrada de Ferro
de Coroatá a Tocantins; da qual ó
chefe aqueile engenheiro.

O sr. .Vmio de Andrade
icl'i°ii-sc irrc-eoiaveliiícntc da
Caixa de Conversão,'A tal Caixa dc Conversa

Com o Xarope já não vae#
Ií diz «me a - lusa p rversa :
IIojc a formula ú diversa :
— Tudo fica e o Nuno sae !

O poeta Goulart dc Andrade assi tio onte-
hontem á Carmcn, applaudindo-a com fre-
netico cntliusiasmo.

Em ura dos intervallos, pcrgnnta.lhe um

Perante o director da Receita Pu-
blica tomou posse o novo escrivão da
collcctoria federal da Barra do Pi-
raihy, no Estado do Rio de Janeiro,
Hiklebraiido da Silva Barbosa.

Vae ser convidado o escrivão da
collcctoria federal de São João da
Barra, Julio Erico Diniz, actualmcn-
te cm licença, a propor novo prepos-
to, visto haver o seu auxiliar Mario
da Silva Oliveira resignado o cargo.

bebam AiVl AlíCTICA
A melhor de todas as cervejas.

<i»i» 1
A renda dos impostos de consumo

arrecadada durante o 1° semestre do
corrente anno, no Estado dc São
Paulo, importa em io.oc6:307$f_>3,
contra S.8-10 :?i8$7-l5 em 1913, ou sc-
ja lim acerescimo dc 1.165'5ty$'_5.
Concorreram para esse acerescimo a
Alfândega dc Santos, com réis
413:005.45; as collectorias c mesa»
dc rendas do interior, com a quantia
de 3o8:ogi$.';(5.*, e as duas collectorias
da cfptal, com 443 :So2?g3_-

Eleva-se a i.4ã6:295$723 o acere-
scimo já verificado na arrecadação
da mesma renda, de janeiro a julho
ultimo.

íi-ta-si dum escriptor evidentemente da descc_aecidas, entregando-se os re-iBRAIIMA ÚH8 CCrVeJBS

Devido á formatura das forças dc
lerra c mar não -sc realizou a rece-
pção efficial do presidente da Re-
publica, 110 palácio do governo, con-
forme tinha sido deliberado.

Bebam A rainha

dos os recentes exemplos confirmado- vizi-ilto
res da opinião dos entendidos na ma-j — R'!a Cormeii ide DI«t?
teria, para que a Cüy resolva o seu! ~ VcU mmos dÍ!-n:l At bií *-' res-""**

problema cm harmonia com os seus
interesses, ainda que desharmonica-
mento com os interesses da cidade I

As nossas bcllas c opulentas praias
estão condemnadas a soffrcr prejui-
zos incalculáveis, porque para isso se
movimenta denodadamente a advoca-
cia administrativa. Prejudicados sc-
rão os grandes capitães' applicados já
ás praias convertidas agora cm cs-
plcndidos bairros bastante populosos,
conjo prejudicadas serão, as praias" do
sul, das quaes toda a gente fugirá at-

deu-lhe, convicto, o poeta.

•!- *K
Entre literatos;

O Muco provirá que o canj^ato ciei
to para a Academia teria um nome conte*
çando por Al.

Grande coisa ! po:s se -havia entre os
quatro canil datos um _4_it_s, um _'bert_,
e um /-/maquio !...

•-*,' verdade ; mas si o eleito fosse o
outro, o Virgílio ?

Nada *nais fácil ; o Mucio «.Milicaria
o seu acerto : teria _ido eleito oíguem, «/.
giün «Io3 quatro.'.', ¦' *"

Cyrano _ C.

Experimentem a boa manteiga "DOL*
pasteurizada. Kilo. 4$. "Leitcria Boi".

A Directorià da Receita Publica
acaba de receber a estatística da ren-
da dos impostos dc consumo, arreca-
dada cm jgi2 no Estado de Pernam-
buco.

Essa renda importou cm riia
4.l57'll_!$740, contra 4.017:43__KJS
em 1911, c 3-671:279$7._ em 1910,
resultando um acerescimo, a favor
do corrente anno, de t39:6/9$7"'5 s°-
bre a renda do exercício «le 191 r,
e de 346**53$230 sobre a< de 1910.
Existem acttialmcnte no Estado 34
fab°rkas dc fumo, 54 dc bebidas, «ma
de p_ospl_>ros, 129 de calçados, uma
de velas, 10 de perfumarias. 23 de
especialidades pharmaceulicas, 40 dç
conservas, duas de cartas de jogar. 1»
de chapéos, uma dc bengalas c nove
de tecidos. ¦

Durante - o anuo ¦ 101 arrecadaria .0
imposto de rcgi_tio'a 4__iti» <_..__
2I7:88S?0(X.

4
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_Tllt-flITPTinl Granado", Tônico do eígo-
nUUUgullUl lamento nervoso. ' •*•
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CASTRO ./%.!-/VEIS

r\ealizou-se Contem, no passeio fu-
Mico, o inauguração do busto

do grande poeta
m Mrhnonia pevtttin-M úm grand« brilho,

tendo falaulo rario» oradores

Carta a» w»aa «tatÍMa, **io «iwta eaiw quitra <_s MWJriura». da mwt nlimo ¦
ifaunda «o «ul» p***-»» ami*rt*H«.oi ri) do iVítvio AT'«**w«, ItrWo ro» »»u.
Oimiiv uucr qua a i.a!urc*.i e»iitw» willmlrr-i MltlOtlMi, "ias, W" ¦__*•"¦ ' •*-ri*-«V aliUa*. «tcíaiit* «I-b liorroiUado e cu*»
R swita ouvir ri «*mpah«lj« »»«» intnsllut
llíiur ««jiiifado i» e»»v»t peatAm,. > ^.1 .,„ „ iwi,\n mp„n»,

l?«cuit>me. •«•« »• •-••»

It.¦ a-

L*i Kff . >

r ».-..; r-

(- ^ «f r *. "

Sfe-liant» Imi-ara,.!» UnHiiiI» IiJ}Imí
Hm Uruil Mtui l^ml ws» ;l»» !--•,>*••"Ira * «ii».

Ctntor ds» selva*, «.ntro lu-ava» nitltu,!.-^ .(,,»»„,.,,,|, m *>4*ea trvãdltl
Awftu tronco d» palmeira «teclh*. •*•>•'-fffiMtio. «Mua.,. ehsn.., o (¦»»»• iiiih
UtiWo a dl» »olit»*«-l w«tt «l«»Wt>,r-**««jiiJ||»ia »-i»«ÍttM««j Isvt» m leu pranto t -
llmquanto o vento noi imIuuio» rim*.
Huiiiudo -)» loiiK'*», eacJi.it.Jci Iw.mm.

Coiro t natural, o acerta -I. Iinçiem.
a unida»** do (Mcnta, a a c.m.inuida.1»
Uo» poeta», vimlaiklro» «nn ili«*»e, «4o
mal» predio» cm rrlaçAo no* «lo * poc»
ta» iwclonac», «t caiuore» «Io» ai»riy»
re» americano! e africano», lí o lu-lo
o» itniaiiit d» iil »on«, com tal rlKvr.
qua ali cherta a lor cuprlchoi-o no» »<tu»
minliRQ» ikuilhtj» ciiroiioloiiico». Attim
t que Cattro Alvr» «-mptinha a «yra
em iB6j, «S curioio, qua*l quo no-me»,
mo momento em qua Caninlvc» Dia» a
drpíin pela mnrl«.' JHMO.t.dn em iKf.|,
U anno de dlffcrcnça i como que con
«urrado so» primeiro» entalo» do ma

roía e difficil «uccniSo.
u porta lialiwuu, iiiAiiln nu lS|;>

e~ fallecldo «m 18-1, «uccumlie no» r...
nimot de edade. no vljior da inocldai!.*.
O poeta mnninliciiie, naicido em is.-j,
e fallecldo cm iHúi, detappíreee ao»
41 anno» dc chule, t«u i.lwiui virill.Lt»
dc. A difíi-rviiça da» dua» data» nata-
lleia» coincide, poi». com a edn.le da
morto do primeiro. De «orle «|uc, quan-
do Castro Alu i naicr, encontra -Con»
çalve» Dia» com a cdaile com. que o,
proprjo Castro Alve» morre. K»»e» da-
dos numéricos, outro» tanio» caio» con»
creto» dn ihcorla »ul>jccliva do» nume»
ro», bailam para constatar ale que
ponto o destino irmana os dois canto*
rr» quo a uratMio nacion.il, ri-.-ciier.»-

|-».U. U ,il"».l»v 4,ll»»* IW»MIUO »i( >t
mn a «meetieui «j o llluiu» uf""»'¦Vdiiio HlUtirt», arefello do Dliirlcio-K»»
•'••i.J. que a i«4ául»iu. Ao ari.uu. «lin-
mo» «íue » »ua ot»n» ata aneltaata» i-o-
mo um aiimo e um» font» de Aoeet
taoefitl l » ao prefeito, dlrvmo» qu» e»»
»a obra ahi fica «,-omo » mal» lielli; lem*
l>rin«j» da »u»'pa»«a8tin pela Trelo.*
tura,

Salve-I Ca»tro iMve*,"
Depoli do dtícurio do coronel

Goinci' tle C'a»tro. que foi vibraiuc*
Mai notae que, em tudo Ino, na Uc»* \„lv(l.« ...i,au»i...->, o ir. Ucncriiu)

lliaçlo d»» (cems a» iimI» rcvuliau«». ,(,H ,n3ih(i», eoiiteiuporaneo e anil*
(i--l íiimlue»». Aa iua ."„«»W m ";J bo «lo poeiaU aiuanu, recuou os »o-
o bimalto Apo«iolo da Il.erJa-Jc. nun^* K,|in,_j v0()lO1 u, aim ÍMr9l m\ lio
cueca de rcvolia». nJo ap^ll». nãm(i»; fâmtm u0 cantor do poema «Io»

cictavo*.
KXCI',I,610R I

.. ... tu tnenu», Vatu d,"0i KtefJV»»"!
I'.'» Iki» iu BumiiJ. ft»uru». «-cc*i» I

Clu'.«i»U vibra» a ly.a Uit> uu.» biav».
Uue a -l'»ulo Aiiuuwj" cm vou»», lorvcul

Mo «ui. te piitiseiu lybleo» »i»r»V'»«
Cum nuc nm -!»»yg" a l*»ua cuuv»u-c«o...
.'.r.u <U •lucoiunlciieV o» r..;i»i. liavu»
Í|u« itaiiHiaiu 'urina c u Ua U.rctu...

Or» tc rnil.r.'» » rtile >l.» »mcr(»
•Ju» "jttwiue.ro em illi «*j»ru «lc

V, a cr»t«Uo d» P*W«* 'urper-Jee

No v itm\ d'»'i» herini Irli.iuplunle i
V.c.u* «ui pro. Je -li-vuiu», i-.u.utilic...

li cltruu v.vc», cem»! Ccceo I

A CAVALGADA UOS MORTOS

n_«V>el!» ninho d'a«u'»i e coíido.c»
«Jue -o cliimuu "tlulc I.." ua K cilí ,
l-onde patt-ltn »Tri*»» vln«.ücrc»
Cjuii» itluurui d'um Cattcllu »1H...

Que ma!i re»tt. Cccea ? — Pelo atrcclfe"vií'i» i.»r»<i» lialoiuin nuruorci,
CondutlnJo, «ntr l.||riiiir>» c f «"«•'•
Dol no.Hfi moitoi o (untrro ciiiiíc I

m

ípoca
vc» par» ot no*»o«i ejo!«Uc«

lA 
»ua íjlira pottlea, n «u-i epopéia I

africana, o seu ¦.policiado i Imio dç tu* |
truiimo. «I* «««.«.ade, de veneiaçao e|K., «,,m
de «peso. Iltlc prega ao» branco» a U»
lierdade de» prelos, comio mesma can»
dura com que o» prelo» noffrcm a ir
rannla do» branco». Eflo quer nue n«»
reueneremoi putn predomínio «U i.i-i-.i
o da rn«ío i o nJo que nos coniuinamoi

».„;,„„4. ...-, ............. - ... em vílo» proicsio». em perluoia* ln»ur»
vioio o dclleado Intlrnmcnio, da bon» rcicOc» dn» nonto» mal» gromlroí pen»

ilorr». l'ara elle. potlllv *.» ceponta-
nco. como para ui*. poiitivlatu »>»i«.'

Fiiiiios e Cigarros ~ Veado
fifMpw**wMi»**«r^u4w a hygtaitcw noRrasU

~~~~ 
rõ"flUE~VAE"PEL¥l^.

íi

O QUE VAE POR
PORTUüAL

roálicol, a auUmU«*i-j «5 a lia»e do apci
fclcoamvnto, pli)»ic». Intellectual •• mo-
ral. Aeevitnr a fatalidade lal qual e, o
a ella nu» ¦ iiil.incttvrmo», meimo (|iian>
do a modificamos: cia a lumtnula do
teu penaaniento. Em uma palavra. í o
ctplrilo ornanlco c «ympatliieo do ver-
dadeiro poeta que se ias sentir nclle-
E' quo a art»-, cnmo di» o Mestre, dç-
vendo foincniar cm n..s o teutimenw da
.,—'-m-.Ii». nJo -uippnrta nunca a meillo-
éridade. O vcrd.iJciroeo»lo«u|.p.íc»ciii-
ptc uma grande susecptihiliJad-» para
Hcnllr viva rcpulsSa pelai prodiic.ilfs
inferior.*». No» arroubo» 'Io seu t»ir«>,
é l>ara o dest no que no» ilumina, «! pira

<la" pelo irresistível ascendente do" po- o patuadn que nos governa, que o moi-o
¦titlviJmo, lambem Ua do uccc»»aria* poeia iinaRinotamvnic appelia:
tiu-nte irmanar

Sarios aspectos da ihau ou^caoj^o_^o^coronel oombsde castro e
SENHORITA ZAHB A LEITE. NO MOMEIITO BH*«QUE FALAVAM

;'v-"

Realixou-ae hontem, as 2 horas
Ra tarde, a inaustiração do nioiui-
tmento do j*oeta bahiano Antônio
Se CaetiTo Alves» no Passeio PuM'.-
|Ç0.

A cerimtMtlaT «fa inaiiíjiiraçílo foi
"f^traortioarU-tente -concorrida.

O moiramtiato do autor do» "Es-

envos" consta, do seu busto era
bronze, executado pelo «sculpto?
Eduardo de Sá, representando o ho-
iccnaiieado dedilhando uma lyra so-
trre um pedestal dc ntaxir.orc preto
(O amarelio.

I«'oi collócado deante. da entrada
•principal daquclle 1'asscio do .lado
«Ja Avenida Beira-Mar.

Repostciros com ris nãrca nacio-
foses vendavam o tnonuincnto, achan-

ido-se embandeirado todo aquelle
iogradouro publico.

A's 2 horas da .tarde, o prefeito
iuaiiGiirou-o, tàzcndò co.Ter os rc-
posteiros, ao som do liythnò da Rc-
jiublica, executado -pela banda do
(Corpo de Bombeiros.

Em seguida, a rrcntil e intdtig-en-
te menina Zahra Leite, filha do ma-
jor Procopio José Leite, tendo a
itiracolio uma faixa com a3 cores
•nacionaes e a inscripção da Escola
Benjatnin «Constant, o fundador da
Republica, assomou . <v tribuna
que fora. erguida á esquerda do mo-
¦aumento, e recitou versos do iramor-
tal poeta. ;.';' . . , ,„,Ao terminar a recitaçao das"Vo-
2c3 .d'Africa"> <a setecta e numero-
aa reunião applattdiu-a, occupanilo,
então, a tribuna, que se achava en-
feitada com ramilhetes o fitas de
cores patrióticas, o coronel- Gomes
«de Castro, orador official; Vtiiic pro-
tuunciou O discurso que abaixo publi-
•ca mos.

Eil-o
"Senhora — O bello e expressiva

isouumcato que ahi vedes c a carinlia^a
c commoventc glorificação de uma das
mai» sympathicas dentre as mais cmi-
ner.tes personalidades que o nosso pas-
Ba»!o apresenta. Tangendo a sua tosca c
csciavisada, porém raaviosa lyra afrlca-
na, ahi vedes o immort.il poeta A'Üs
Escravos, o terno cantor (lau l'cscs
il'Africa. E ahi o vedes, no viço da mo-
cidade em que o perdemos, arrebatauo
jicla melodia do» seus m;.gnifico3 can-
tos, absorto na eífusão dos seus gênero-
ios (iffeclos.

liiigungem na

dolorosa» fatalidajfes que pesaram »o-
bre nós, entreteceu a aurcola da im-
mortalidade de Cattro Alves, aasegu
rando4he a infilüve» reaisrac-io e urati-
d.o da. postirridaile.. E desse moda ia*,
dissoluvidoient» iBcorporada oa etem.
cadeia dos nosso» destinos, como um do»
açus possantes elos, como nm dos cie-
mestos prOpulsore. do nosso progrciau.
o. nome glorioso d» joven poeta- caia. por
tal firma, identificado cota a. march»
natural-da nossa evolução, qne apreciar-
lhe ai. vida e a obra, é repassar paginas,-
embora amarfpirathia, «ia nossa-'¦ hista»
ria. ,

O nosso pasíado colonial, senhores, a
par dos seus crande» feitos, foi ura bem
do'oroso poema, de que Camões, Gon-
çalve» Dias e Castro Aives, o eantoi-
A'Os Lusiades, o cantor A'Us. Tymbiras,
c o cantor d'0» Bscravos, os vatea dns
raças dõ que proviemos, foram os inspi-

poeT.a
ve» maior, de um Interregno religioso ¦¦ da
ada vez mais deprimente, a nossa de*
içada e laboriosa colonização. De sor-'
it qae, feita a nossa iitnaacipação poli-
ica, ba 91 anãos passados, na commo»
venta dál* que hoje cornchemorainos,

ue aqui nos congrega cm terno de uma

Mas o rigor Ja continuidade vae mal»
longe, pelo ínllmo liame .qqc etiabelcce
cnlrc o próprio eslad aia e o» poeta»
nacionaes. Ãllim & que t!on»alvc»
Dias nasce, não 6 nfeno» curioso, no
inejmo anno, 182*1, em que se di a
deportação de jo*< Bonifácio, oito
annoa depois vingada, pela honra na-
cional, com a expulsão, cm is.-i, «le
1'cdro I, annunciada pela explosão per-
liainl.ucaua de 1834". A fatalidade como
que fc encarregara nsaím, no iu-.niuia-
vel jogo das sua» leis nalurac», -ie
contrabalançar- os f.-.ctorcs preponderan-
tes da missa evolução Clv.ca, superou»
do o mallogro do estadista pelo adven-
to do f>o.ia. Iv isso lauto :nai» quan-
to a poesia e a política, do metmo
modo que a pbiloiophia, tem o meimo
otijectivo, a realidade, qiie a primeira
idealiza, a segunda aperfciçca. < a ter-
ccira explica.

u' .10» 16 anno» do edade, no arre-
j boi da adolescência, que Castro Alves
! solla as. primeiras nota» do ultimo e
I mal» magoado- canto do nosso doloro»o

O' mar, porque não aram»
Cora a esponja das tuas vagai
De teu manto esle berrão ?
Astro»-1 noite» I tempestades I
Hulal das Immcnsida.lrs I
Varrei oi mates, tufão!.-.

1..-.'.

vão I — iStaecI, ,S(-Iqucia,
na.

o da enternecedora idcalijação

. . ... . .' . . dc»3raça
De não ter pátria nem lar,
De ter honra e ser vendida,
De ter alma « nunca trmarl

Já o tnavioso Irrismo do poeta da

,-.., nuarito» U ie

Toblai, l'l n'o, o» Guimarães, Vattl _.
Celiu. i-illuio, CarvalUal... Ve» bem?

B. ilí-xa eava'iri«*.» eonjofelr»,
SA cua lyra em l.c.iri 1 conitella,
l'ira ditr.rce c a»7i «|uc hio «Je vir:

[uAlC81
lU.TIMA \'K!tU.\

tM;:tro Al.cnrerranc itcrn lilide
Que, s.:i hojr. eni ti v ve e » resume,
Ve:.Íio avivar no leu o extineto lurai)
Ua noiu ex-.lncta o morta mccubJe.

nio «qui. neile ir.i'1'cn petfu-na
Tto ptaio i tua orenial vaiJad».
Qua tc c*a'ca o coiidcaia c in?nl>*« n

f.Suaie
Uo 1'oiaant'ímo era onJ;s 1!:. ra-.i-l»Je.

Mai o i.or.so 'Jeal Ja Pn-.rii. li-.ie,
Livre «Io eicravo e Vve -.- un. tyrann-.i
Qualçutr, çuc «le scr livre e crasJc a pr.rc,

I.ro'11'0, cm e«p!rl;o e ver.Ia.le
¦Coxtl-í.) irto uiorreo -, l»ninu»e
— K. Iiu.iiano. I* cneoriiora

.«ferida memória- dixtea doloroso.» an- Canção do Exílio o tinha precedido e

•ra» i-rand-esi oireblirma» naeibnaea' da ia- Caudc-lhe, cotn ipao dc tuestre, o, ae-
ícorSÕ ^l^&Sxam&m "«WT <*«»<> d0 SS.ov.cptc painel^
KidTo. ttoLú das raçaS.probc- Wc ta coroar a ^^joj.»I. 

O,
Ime» oi-Ttuidos daquelas tíó lamentáveis . _^°^ ^~^JLV%Ja£t2211
mm VelírcTar}"**™ 'í-t^.*VS
1 »'»*-•»»'•• «f <.t*"«-«»'»»• ¦ fís _ j.j mcomp-irnvcis primores, nao

róis foi justamente nessa "grandiosa 
| olvidou o triste qncixumc da de3vcn-

Fatalidade atro» que a inenlc eiitia:
Extlniitie nenia Imrn o brigiie Iniinunuo
Ü trilho <|i-.e Colombo abriu nas vap»
Como um iris uo pclago prcfiuiJo !
Mas é infâmia demais !..¦ Ua eilterea

lilnj',1
l.evantal-vos licrócs do Vovó Muniln !
AndraJa I arranca case pcnJco ilori

are» I
Colombo I fecha, a poria dos teu» ma-

rr:. t

Tal c, senhores, a obra ciuincntenicn-
tc civica de Çaítro Alve». o emulo e çon-
trnuador de Camões c dc Gonçalves
Dia» nòs 'cantos, lusitano, americano e
africano, da epopéia nacional, philoso-
phicameute apreciada á luz dos iiicnm-
paravei» eniino» de A. Còmte. o Mestre  r  .
do saber». Como ncabastes- de ouvir, a sumiram á tribuna, cm seguida, lem-
relcvancin dessa obra c a-benemc.-encia *jranj0 0 servigo considerável, a
desse obreiro são patente» ç inconiesic- cotiaboraç*ío efficaz que á abolição,
veis. A sua profunda acçao moral sa- . * ". 

vcrs03 ,]0 brilhante

tífr^-iatÀ^^^^li llV^ioZoVZVJ sc inaugu-
nosso, destinos. A sua mctnpri» e.o» rava. . . . .....
teu» poemas são, poia. verdadeiro» patri Ainda, por «solicitação -dos í>re-
monios nacionaes. verdadeiras relíquias sentes, falou o sr. Mucio Teixeira,
da notsa Tatria. que alludiu f.o trabalho de Castro

rols Uci.-.. mao grado tudo isso. ò uo- Aives trabalho- aue lhe- iminortali-
¦?s^i"í.oi.eo."«m.í.,^.,^0-.0,:i: zou o nome e contri

UXRRCICIOS MIMTARRa
Lisboa 7 - (//««'*),-- 

'^.m^1l
ram hoje o» exercido» da» -«coIas <«
iN-rtiçao, lün divcrio*. ponto» do pai*
e esiicçtolmcii» cm Uihoa, 1'orto ç
Vizeu. a popiilacilo civil recebeu «m
milhares «pie re«*renavaiii a flMxh »
cont srando» manlfcitaviw*, victortan-
do o Hxcrciio. o prciidente Arna-p
c a Republica. _ „_,
O PRESENTE DR NUPCIAS DE

1>. MANOEL
Lisboa, 7 - (Havas) - O Mundo.

¦ofcriitdo-ie lioie ao caso do caisoi'
rcti'!o 11a Alfândega «• <iu« contem o
préaenie do» mornaclusta» a d. ftltv
nocl Air. acreditar qnc dentro do cal»
xote ciii lambem a men*agem do»
paiiidarioi do rei deposto c que. en-
ire aisismituras dessa mciisagem. na
a de muito» funccioiiarioj publico»
graduado!»

DEMISSX HA ARMADA
Lisboa, 7 - (Havas) ~ Po! defç»

rido o Hido de dem s*5o do tenentr
da Armada apresenlado .por tope-
Vau de Campeio c Mello.
PROTESTOS DOS OPERÁRIOS

UESPANHOES
Madrid. 7 — (Especial) - Ao con-

sul porítij-uea cm Vigo as sociedades
opcrariailit-paiiliubs cnlregarãfl ama
nliá cm roriupal contra a çrisao A<
operaiios em Porlugal. devido aos
ultimo» acontecimentos.

NOVO "COMPI.OT" MONAR*
CIIISTA

d/urf''iV, 7 — (Especial) — Viajan-
tes c*icgados a /"aragosa assc«jtirar
ter sido descobcrio um novo compl-
realista c-m Portugal.

Uizt-m esses informantes que forntr
apprdicnditlas nova» bombas dc dy
iiamito .lendo sido efiectuadas dlver
sas priíões.—aa aa aa»

... ti V KAtUIAS Luram-se rapi
damente com Antalginx Deposita»• * rninp.

PIRITO SANTO
Vlcli.il», 6, — (Aini-ilcumi) -. A»'i»

te ii'.»» car*il,<l 9 *•-• M»-. ..I .Xavier, j..t,
ilo türcllu ile ,'Unla l.«i>pildiu.'i,

Viclutla, li, — (Aiin-r.caiy) -- A mra
do Ciiii-nt»"» «!« K-ui.li ..11.-- .1 .1.
nel Marcoiole» Abe- Je Suunr, (
c-ui-lu-IUc ni.. l.-iver ituaciu |wra -
tura Jo» irabalhoi l»-,|i. !*«••».., ia.
tOai iirepjrolorln. ,",''*,Vlclurla, ,6. ,-- (Amcrli-an») — l'r. I«-
cUin-ie vario» le«ti-Ju» tura i> dl.t 11 .ti
i-.kivi.I"-, tlala Jo .ii.tiivfr--.ir:.» 1..111I1.1.1
Jo ruiiuiel Martromle* Alvci Ju .'-^ii.-j,
ürnl.líiiií Jo líiladii •

A e.»mmi»i*o ¦ iiroinulnta dc-j-te» leiiif
ju» .< ron»tlliii.la.,pelas •«.'•«• .1 a«.", -**••»*,'«-•
c mijotct )'¦>'« »u»..|.'..i u l'..liinii ->¦» N .ti»

Vlcintla, 7. --. (Anurlcaua). —, ffa.'»<f»:

•» u.ra
iu.J-.rii- iut*sa.».i
a^Vi»«Ja?»»

•'.<niini»»tu ' 
|.f»»iii»»t'»i...' eonitll.ii.l-1 ixl". -».i

ijotci .l.«e Vi» »..|.'..i u
'"'o.. ...

.Iclotla, 7. --. (Amctlct.....
•lo üe limitem ii l-unau Mumi-iiul, Ijí
iprciinuJa «"("i1 l'''"«.'t-> un »lr, IIk.iJ.-
rico Tuurinli»., «olicilanilu «acii-çí.»» «le mi-
i.siloi, pelo praia Je «lr* annai, ijiu
«ío.ilir um :..!»i»-'.-.i Je automuvel» i-»u
earaai o ivaMagelrpi. ...

Ifiia» peiicão loi invlal.. .1 ciniiiUiSo
le jii«li«;i e (.naiiça». rievcnUo i.r -juL*

turit»»U a li.lii»iiieii(»i uo Jl* ') Ju eorr«ínlf.
t'ol lamlwm voiaJa a licença iv.-iKi.iln

l.el«> vertail.ir lrancfco Pacheco pau uu*
.cniar-i4» .Io município ,1». dia»,

Vi.lvrlit. ?• ,--, (Amrrlcaiiai — Vela
-rituiiu »l.i ntatlitioa iirr») o vilur oifcial
Ia c»|.orlacio Jo l.»l*«lo, diuanle o mino

du mu, ntiinijiu a 31.801 coutu» ile lelt»

liumano:
IliimanWailc!

Dois populares, ambo3 dc_ côr, as*

PRATARIA BROGGI
Acha-se exposto 110 Hotel Aveni-

da o rico mostrttarlo db llaixcllas.
artigos para boleis, enfís, restan-
.-ames. confeitaria» c "bar»", da
casa llrbggl, dc Milão. Produeto*
nícmládõa em varias exposiçúca.
Todos ns dias, até quliitã-feira, 11
do corrente, das •) ás 5 bo as.

Moléstias das creancas
- Dr. Ra.il Carneiro, dc volla da
Europa, reabriu seu consultório á
¦ua Carioca 11. ó.t. Das ,l &s S da
•arde. Não attende chamados para
idultos-

«Vas.

A arte, a emocionante ,.„.„ 
tilral do som ou da fôrma, o sublime ar- ( „L.rfinie na inpli.ee lusão. branca
tifice do bello, do que nos encanta ai
existência, tornando-nos melhores e I
mais felizes, nol-o esculpiu 110 tocante
ministério da magnânima c glurios.»
missão, de cantor dos oppriniidos, que
os nossos antecedentes lhe confiaram.
E nol-o sacou do bronze c do mármore,
pois, idealizando a realidade, como n
alma do culto que é, para cultivar c:u
dós o instineto do aperfeiçoamento, ai-
vo do seu nobre destino, conjição do
nosso dever e da nossa felicidade.

Empunhando e desferindo a magoada
lyra dos sentidos versos da sua

(..severa Musa,

Musa liberritna, — audaz!...
ahi o tendes, enlevado no seu canto,
«este pittoresco parque, ha mais de um
século construído com a monstruosa ren-
da dos açoites barbaramente lipiiliçad s
nos miseros escravos, as desgraçada»
victinias do "crime Occidental", no ca
labouço da nossa pobre cidade colonial
de então. E ahi o tendes, pois, artislica-
mente perpetuado, sob a inspiração de
tuna incoinparavcl fc, nessa mesma im-
morredoura missão, dc cantor (Ias nos-
sas desditas, dc cultor dos nossos brios,
de ineitador da nossa piedade, no m.-i".
dos horrores de uma situação que nos
opprimia e tios druradava.

Tal foi, com cffcito, o fecundo rasgo
de benemerencia civica que. através d'.s

.. A:-:.r^\..v^^i&s____

radoa poetas. E ha tanto acer.to nessa
imaginosa concepção, permilti dizer-vo»;
lauta unidade nesse doloroso poema.
tanta continuidade-. r.e3se3 inspirados
poetas, que podemos considerar os seus
poemas como 0.1 grandes e concateaadou
cauitas, ó.i niagi3*rae3 e harmonioso»-
hymnos de uma mesma, epopcia,- qne
se desdobra no tempo e uo espaço, no
decurso das edades c dos acontecunen-
to'. , ,

Cantando os feitos, os dotes, os mar-
ivrios, e os próprios crinvs, das raças
iiue cantaram, dos nossos antepassados,
brancos, pretos e caboclos, nas épocas
rcnipestuosas do3 seus conta«03, com a
maestria coin que fiieram-no, elles no»
despertaram o enthüsiásmo por esses
rcitos c esses dotes, c a piedade por es-
ses martyrios e esses crimes. Tal tem
sido, de facto, através das gerações que
cllcsi têm suecessivamente encarnado,

a" pio funda e preciosa rcacção moral dos
seus "oemas, como verdadeiros poetas
jtie foram, solvre o nosso principal aper-
tciçoamcnto. ,

Ao f-rande épico portuguez. o maior
desses poetas, coube o primeiro e prln-
cpal canto da epopcia, 0 da eterna
idealização de um dos dois extraordina-
rios acontecimentos que coroam o XV
século: a descoberta de um caminho
marítimo para a índia, precedida da
lescobeita da America; a obra de Vas-
co dá Gama, antecipada pela de Colom-
bo. Ucmodelando a nossa, língua r,-» ex*.
pressão dc uma tão vasia e admirável
concepção csthetíca, de modo a ahi ada-
otar a lógica dos signaes !i dos senti-
.•¦lentos e á das imagens, coube-lhe a tm-
perccivcl gloria de legar ao munilo o
monumental poema da grande nttyesa»
ção, ii epopéia lusitana, dc que o herói-
co povo portuguez, o elemento prepun-

iriplicc lusão. branca..pri
ia c amarella, da nossa nacionalidade,
:'ci o audacioso'c incompatavel" limo-
ne;ro. . .

Ma» quiz a fata'idade que o cantor
'as çto'"ias dos ,

Que ila occidental praia Lu3'tana,__
Por mares nunca dantes " navegauos
Passaram ainda alem da Tanroban.i..

•ambem o fosse dos crimes dos que
... as terras viciosas

De África e Ásia andaram devastan
do... . ,

li a fatal:dadc proveio de quo o gran-
le cinpreht-ndimento marítimo, dc que
fomos uni dos maiores rebento» colo-
nia..'*». wria das mais tieUas florcsccncaâ
merioonaes, se realizou du:s século»
'li-pois dc começada a revolução mod.T-
lia; a inevitável c necessária dissolução
nrmeiro espontânea, (lepo 3 systeinati-
:a, protestante e deista. do regime" ca-
iliolico-fêüdal mcdiévo. o ultimo modo
¦Ve organização thcqlogrco-inilitat- pro*
«isoria. .»'.'; .... ,E dahi a pernicio»a dissouçao de
costumes, as déplovavcis devastações
asiáticas, africanas e americanas, do
¦ovo. já então, apenas hòmiiiãlinerite ca-
lnilico, de qucni fomos a pero 11 • das

colônias, o diadema dii expansão colo
niiil. a obra prima da pulitica ultra
.u.'.i-'na.

Tal foi. senhores, o penoso jugo sol
que se operou, durante tres loucos si--
colos, no meio de uma anarehia cada

.r-i. -.-.ir nri*--«^»-i--.»^i-*a*t«^

obra de reparação c de rehab-Iitação que
se iraiuortal zaram tres do» maiores
vultos que mais illustram a nessa lua-
toria, um estadista e dois poetas: José
Bonifácio, Gonçalves Dia» e Castro Al-
ves. O venerando Patriarcha da nossa
[u-cpcudcacia,

o grande Acilr-da, esa

Que amassa uin povo

!¦ arcliitccto
[ousado,

na robusta
[iuõo...

turada filha do
Oh! doce paiz de Congo,
Doces terras d'além n-.art
Obt dia» «Je sol formoso I
OU! noites d'almo Suart

A tal ponto, pois, o terceiro canto do
doloroso poema se liga so segundo, to
ria de succcdcl-o na nossa evolução ca-
tlurtica, cem a fatalidade dns lei» na-
turaes que regem tudo, que o cantor da.
epopéa americana o-rfoi dos*, primeirc»
aecordtM da epopéa africana.

loroso 
dado no- meio da anarehia que-no» as-
•olwrlia, que cxUavia a» nossas classes, eiuemcnic

" :te». Fallecidó lia 4a anno», qu»si . . . -. .. .
tncio século, apezar do3 reclamo» da se ainda u previsão dc que sao üo-

.como admiravclmente o cantou o poeta,, «_„_•,._,». : j.,i-c. *,„,-„.. a.- ,r.
com a. concisão do discurso c a assís-1 .:*«f,,"d„°, "S/L°iX 

^iovvnV 4«In. -.«:* aZ^ imm.»»». ,i„„u A»»-»»*»**+».»¦ /*«__ ft°s i?4 annos de eaaac, o jovcit c areio- _,fc...-»....---, »,..- -- . -
nol.l^l, 

"S!_^>*^^?e_elo 
ao roso P01''3 bM™ c0™8r:í ° seu l*ri-! porque não nos fazem seu presidente.; _. - - - ,•n^iW-irSolteMBar. »>antc talento dc consumnado arti-ta-a. tine b cadáver do Império vae. resuscitar ,, o-nnrella*. á exma.irma do poet:

t^e^^^e^tí^n^^i^ <:ant:lr ° Srandl-' P><*bicma. nacional da •¦  mieremos ser o seu imperador, bahiano. nresente á lesta; a menina
impuso. nesse sentido, com o" seu lumi- &!___ a.n,os.--'0.mmmer e n no

contribuirá tão influ
, _0.5as ««¦.«, ....-.-- Pa« a redempção de

dirigentes. Fallecidó lia 4a anno». quasi «ima raça em nossa pátria. Rcfcr u-
theio século, apezar dos reclamo» da se ainda u previsSo dc que sJo do-
historia, cesta a primeira obra.de arte tados os espíritos poetas, lemnrari'
erigida cm honra ú sua memória, nu- (i0 algj.r.13 factos que o estro de
riia época e num meio em que leviana- çastro Alves cantara c posterior*
mente se vive a profanar a historia R,-nte. vieram a verificar-se.
a arte. O Imperic- deixou passar 18 an- fc d d 

. d Co _e

nes seus a'4 annos dc ejdstcnela, cem do Gujirany . terminando a, uciu
edade do poeta, achou qtie era fazer festa cívica.
bastante dar o seu nome ao município Prestou corrttnencta ao monti-
que-teve'a eterna gloria de nol-o dar. mento, quando fo-am descerrada»-

Essa3 observações são feita», aliás. as cortinas symbolicas, o corpo d(-
«em o mínimo vislumbre de desanmo i,is.itut0 Profissional,
ou.coisa parecida, é -rcciso que a-; no- q corouc* Gome» dc Castro, de
te. ÇhTrm as faz nio í abaolutaraentc -tf ^"seu diirurso offcreccu. cm
do cume» daqueles que pensam que »"'»*» .5e"_^ *d5o c\°ca dos br"mundo vae acabar-r.e porque no» nos nome da gratiuao c.\ ica uos or.^
acabamos; qui.-a Republica vae morrer sileiros, quatro iricos . bouquets'-' dc 

flores naturacs com fitas verde;

AÍÍTAlítTICA

15000, praia, em
FORMICIDA PASCHOAL. nâr

tem egual. »V venda cm toda a
parte. taialla» ¦

O dr. Alfredo Rocha, director dç
Patrimônio do Tliesouro Nacional-
devolveu ao tenente ralmjrro Sena
Pulcherio, encarregado da^ constru-
cção. das villas opcrarta-st Marcclia
Iterme*" c "Orsin3 da ronseca.o
processo cm que o -mesmo rcquisrti
isenção de direitos a«banciro3 para
sete caixas com amostras, importada»

pela firma Andrade & Veiga, afim <1-

que. na fôrma da cláusula II .tias ;n
-trticçücs approvadas para o serviço
dc fiscalização- das referidas coras
seja a requisição feita por intermédio
do t-nirenheiro fscal.

;onselho technico do
almirantado fran-

cez
paris, 7 — (Havas) — O nrcsidcr.te

•a Republica, sr. 1-oiucarc. araiínoi»
.ojc o decreto creando o conselii.Opte-
hnico dó Almirantado.

noso c ponderado projecto de abolição Aat com os horrores da monstruosa in
e cathesc, de t.825. que ha de fiear SUolí*J**-t0
eternamente registrado, nos nossos an-

. .._ queremos ser o sei. imperminr. ijahiano, presente á festa; _
apie- Não! para nós, o tnimdo, a Knpubiicn, balira Leite: ao sr. Eduardo _Sá. es

naes, como um dos ma ores florões da
sua s or osa aureola. Com a generpsi-
dade dos sentimentos e a generalidade
dos pensamentos que o caracterizavam^
dizia elle que só seriamos uma grande
nação quando na cutis dc qualquer dos
nossos cone dadâos não se podesse d'es-
cobr'r mais nem as cores nem os tra-
^os especiaes das raças de que provic-
mos. Isso é o quanio basta para altes-
tar a grandeza moral daquclle que,
pairando muito acima dos estnp'dos c
imnioraes preconceitos de raça, tao
grande pelo coração quanto pelo espiri-
to e o caracter, tivemos a ventura de
possuir como verdadeiro Fundador da
nossa nacionalidade, como architecto
oiisado da nossa autonomia,, máo grado
as mentira3 de bronze, passadas ou
futuras.

dos seus canto3, q.ic. f-e-
netrani e vibram por toda oar«e, nos

o Impe. 10. os candidatos a presidente c cl,*,»t'or _0 busto c ao prefeito,
a imperador, nós mesmos, como tudo o. - -
uuÍ3, estamos suj'citos a invioláveis leis
naturacs, 

"o 
não ás lamuriaí ou á cubica

"ELIXIR DE NOGUEIRA" —
Cura tumores.

e>a»"' ¦ *-— « «a»
ÁGUA JAVA

A me'hor tíniura vegetal para o ca-
'-«•Uo. a prefci-la pelo mundo elegante.- -••»>»»

SABÃO ICHTYOL1NO, usal-o
ter a pelle assetinada-

ma a» _ "

paíacios e nas choüi.anas, 1103 c.xaçõcs !,de quem quer queseja. A. propna des-
femininos e masculinos, é ta. «-ue elle ' _r??_ f"."5 aiu esta c o resultado fatal
se torna incontestavclmcntc o U1..Í3 po»-'lidc»»a» leia. .' - .',
pular dos nossos poelaa, o poeta das |.: Mao ' tambe-n nao temos duvida ne
nossas canções populares.

Todas as horrivê-s rea:cõ*9 mont-3'
da tão degradante tyran ia, nos la-

trai>o
Ao plano do estaiVsta, scguitam-se os presa,

cantos dos poetas, que tão do '-*•— -¦

tes, nas cidades, no» trafica», exterio-
res e interiores, tudo é admir.velr.iente
versifiçado, de modo ii no-as- fazer
sentir ao vivo, tocando-nos o reces-
so do coração. E dc lal modo Castro
Alves absorveu-sc por inteiro na ma-
gnanima tarefa, que nem mesmo a fra-
tri *ida e criminosa -merra do Paraguay,
que tão dcploravel-mente desiairou a
opinião nacional, e que: ainda hoje, pas-
sauus 49 annos, cm plena Itunubl ca,
desvaira a tanta gente, conseguiu dis-

ou desvial-o da sua gloriosa em-

intimo
anieiiisarauí os nossos sentimento», po-
l?rain os nossos costumes, deleitaram 03
nossos lazeres, fazendo-nos condoer da
surte das infelizes viclimas da barbárie
occideiua'; a nós, os herdeiros da boa'ndole latina, como que apurada pelos
cruzamentos fecundados sob a tepida
carie tí do bc Io céo <lo nosso caro Bra-
sil, Mas como a ruptura (tos nossos an-
tigos laços politicos com o venerando
Porlugal deixou necessariamente sub-
s stir uma sufficicnte couimunhão . de
lingua c de poesia dc que nos honra-
mos, Camões tornou-se, para o povo'iiso-aniericano, o symliuln, o cio dessa

E' que ele entendia, por honra nos a, '

que, ao envez dc nos ahaJn^a-m-s a ir
a'ém libertar um povo irmão do sc•¦ ty.
refino, exterminando crimiiiiosamcnte esse
povo irmão,- que unha leito causa ço-u-
num com esse tyranno, devêramos 'rber- 

|
lar os nossos irmãos que aqui gemiam
sob a mais ignóbil das tyrpmiias. ' |

A aberração moral cm si, elje assim
nol-a pinta com as suas horríveis c ver*,
dadeiras córes:
Ser escravo—é nascer no alcouce escuro [
Dos seios infamados da vendida...
Filho da perdição no berço imnuro
Sem leite nara a boca resequida...
Ii' mais tarde, nas sombras ''o futuro,

hhumá dc que a crise que atravessa-
mos, naturalmente desmemoriada dos
Castro Ak'03, é apenas ima transição,
tini episódio, embora doloroso e ver-
gonhoso, ua vida nacional. A Palria
retomará forçosamente o rumo da sua
evolução, com a cpublica, por certo,
sob o irresistível impulso do seu glo-
rioio passado. Quem tem a crença «me
nós temos não será nunca um dcsillu-
dido, c a essa crença pertence fatal-
mente o futuro do povo que teve a gl-T-
ria de primeiro inscrever 110 seu pav-
lhão a divisa philõsdphica c poiiliea dó
porvir. IJ a respeito de estatuas, como
o j"ndicioso patrício romano, achamos
preferível mcrcccl-as sem tel-as, do
que tel-as sem mcrectl-a3.

Tas são, senhores, as gratas disposi-
ções de animo com que devemos coroar
este já longo discurso. Ii sejini as nos-
sas ultimas palavras os protestos da
nossa trratidão aos dois compaíro-as a
quem devemos a primeira e tão bem
ideiadn glorificação do nosso intmoítal

O REI DA INGLATERRA
EA CASA ALMEIDA

RABELLO
O rei da Inglaterra, c considerado

o "Arbitro'das Elegâncias" e por
este motivo só usa os chapeos do
afamado fabricante GELOT — es-
tabeleeido á Placc Vcndômc, cm
Paris.

Na viagem que agora fez o sr.
Almeida Rabello. conseguiu « re-
prresentação exclusiva desse impor-
tante fabricante de CHAPEOS
CARTOLAS E CLACKS, não só
no Kio dc Janeiro, como em todo
o Brasil.

A sua chapelaria. i rua Uruguay-
ana n. 06, acaba de receber o pri-
metro sortimento, que merece so:
visto por todas as pessoas de bom
gosto.

A fama desses chapeos tem a sua
razão de ser, pois, são, realmente,
elegantíssimos.

•O director geral do "abinetc do
Miniüerio da l'a*enih assiemou sab-
bado os títulos de pensão de mo-ntepio
•ivil que competem .1 dd. Mana I.ima
da Costa « lícatriz Lima da Costa,
viuva e -filha do i°- patrão de lanchas
a vapor da Alfândega do H:o tic Ja-
n;!ro, Antônio José da O.-sta, e a d.
Maria Amalià Vieira da Silva, viuva
do i' escripturario da Alfândega (ie
Mauioí, Estu-tlõ dò Amazonas, Ma-
noel Vieira da Silva, e as de meio
soldo c montepio a que têm direito
dd. J-dia Guimarães dos Santos, viu-
va do major reformado do Exercito
feronvmo Ignai-io Santos, c fhrma-
cita Vclloso Rantcis, viuva r!o tenente
ccironcl medico relormaJo do lij»er-
cito «lr. Manoel IvOpes de Oliveira
Ramos.

PINTURA DECORATIVA.. 3
vols. - CARPINTEKIA ARTIS;
TICA" ! vol. - HISTORIA DK
HESPANHA, (Scculo XI.X)» por
Mars.aH c Arsuaga. cm 8 v.ils.; udi-
-ão lia casa mais acreditada ne.itas
MliçÒei cm llespanha: Estas obra*
estão á venda na Agencia de Publi*
cações dc Dxaz Lauri.1, it rua Gon*
çalvcs Dias n. 78. 

'feteplione t.«*«íU-
. .,1 ^a»»»a»aa». .'.'•

O prefeito mandou oublicarns. pr»
mulgações tio presidente do Coust-HK
Municipal mandando contar, para to
dos 01 eifeitos da aposentadoria.: a_«
idniinistrador Ao cemitério mum«|-
?al dc Inhaúma, Delmiro dá bilva .l-i-

<ueró, c ao encarregado do c.-:iic-.l:cn-
:e de cobrança das repo-ieõts dc cal»
çaiuento, Eurico de Amorim.- o tempe
dc serviço que meiKJonam. ^^

O ELIXIR DE MASTRUÇO i
o unico que cura qualquer toas*
rapidamente.

Mas^a de lun*5*»**-ia co...p.bhí.
Mamtfactora dc Conservas Alimer.t-eiai

Kossrs. eríaiiiirss
' A diarrhéa des bezerros ct:ra-sc fetn

ires dias eom o 15E215KRINO;
MAI.LUT íi C. — Frei Caneca-, 3-2

-.,, - n—tt a» a»ra»» 
SER PRKVIUKMTK 6 «^ignaro 17*

Club «I:i Cooperai »:. de Jóias«.- Iteloj-ioa.
-Sorteios pela Loteria.Conç.ilves Dias, 35.

O ministro do Interior consultou o
Tribunal de Contas sívíu-c a legalidade
da abertura do credito dc 20 tcoptjtoix*,
para paíaniento' de subvenção á ^.s*
sociaçãò Protcctora »!os Cegos Scti
de Setembro.

eterna l'gação histórica que nos irmana Nã0 descobrir cstrclla foragida...
io tronco europeu da nossa raça. De 7;' vcr—viajante morto de cansa-o —
sorte que o poeta das selvas c o poeta A terra — sem amor l...sem Deus — o
Ias senzalas se nos apresentam como os, [espaço t
fllios espirituaes c os cominnadores do ]j r.os desgraçados lares escravos! ell
iioeta dos mares, os seus implícitos
adjuntos uo dia do tr.cz dc Dante. o
maior dos poelas. o representante da
t-popéa moderna, qtle A. Cointe consa-
•tn .i Cnmõt*$ "o calendário occii.enin'.

Num intervallo de tres séculos, tan-
tos quanto» durou a missa tutoria co-
lonial, a afinada lyra de tlonealves
Dias suecede ii de Camões, nu segun-
-Io gr.md.* canto do doloroso poema do
nosso passado, o da tocante idealiza-
ção da primitiva e ingênua dvilização
felichistii do aborígene americano, o
nosso intrepid-o e indomável avoengo
sertnnejoi O inspirado missionário da
poes;a resume, enibelleza c propaga nos
nossos corações, enternccendo-03 c no-
Inlltãrido-os, a bcnriiierita olira dos
abiiirgado. missionários d'a fé, os An-
cliicia, os Nobrega e os Vieira.

como que nos conduz pela mão. pondo
cm acrimonioso e aviVante confron'o o
nosso superfüo com a mise";a alheia,
para <|ue abi toquemos as chngas das
mais acerbas dores, as Hóres da alma:

Leitor, se não tens desprezo
De vir descer ás senzalas,
Trocar totictes e salas
Por um alcouce cruel;"»' n» conuiiijin .nas... cuidado!
Que o leu vestido bordado-
Não fique no cliâo iiiane'-ado,
Ho chão do immundo bordel.

Dr. -Franklin ÍJuedes —
ilól. dc senhoras c crcançr.i. pulmões,
•oração c syphilis. Res. fladdoc!-: I.oho,
55. Teicph. 1.456 — Villa. Cons. «ia»
3 ás 5. Andradas. .«.2.

1 ¦¦¦l*a_U *g| \_%\ tf | | ¦

JÓIAS

Vinde ver como rasgam-se ns entranhas.
De uma raça de novos Promft^ens,
*> ! va-no» ver «rnphotitiádàs almas
Da senzala nos vivos niausoléo*.

E a respeito do infame tn-fico. do

VESTUÁRIOS
X>*ES'MENINOS 

E MENINAS
p«ra todas as idades

NÃO SÃO SALDOS l
Fnzoni parti do nm lictlo o variado 8«>rtlinunto quo

oonbi. «le salilr d! Alf.tii'«lc-.r«, tiulo cm modelos nov.>s, ro
iic--«is «ííat-I.iíHos. llntlus o «-1'lísltiiu's liinlHUla**, cm UjcI«1«m
bnuiüo*. c «Iii côi-c», «Io aljjortii»», lã o cdi». o quo lia do

[mais moderno, feudo tudo vendido a in-eço» tüo baratos,
como s-E» saldos fossem

3-LCb ''OtÊLtBJm, X!üSIT-_í__0"
«t\«-.- »--i

LtUROO OE Si^-ÜTA RITA

a prestações semanaes de
¦$i 3$ e 5$. com direito

a 1, 2, c 3 sorteios. Ácceitam-sc so-
cios, na Joallicria Soares Filho &'Comp., 

rua dos Andradas 11. 15, pro-
KÍmo ao !arp;o dc S. Francisco. Tc*
• ephonc 3-877-

Xo requerimento em que_ d. Ma-
nocla jritioccncia de Almeida, mãe
viuva do bacharel Emygdio de Almc'-
da ex-preparadof do lnternato do
Gj-muasio Nacional, i»wlia 'P.ensãq d»--
moinepio para si e para suas filha?
solteiras Oltijia e Marta, o ministro
da Fazenda -proferiu o seguinte des-
pà-cho:"Indeferida, nos termos dos arls. uj
c 20 do decreto 942 A de 31 de oivttt-
bro de 1890. visto o fallec;do ter dei-
xado de contribuir, quando exonerado
'm maio de 1807."

liiS ViHÜOSMHN li
F. ll-
T uGMi

SOUZA. '-'•', ;Curam: hemorrhoutes. maic.i do ittc-
.•o, ovarios, urinas' c as próprias Cj'5-
nes.

O ministro da Justiça nomeou «l
bacharel Henrique José c!o Canino
Nettu Filho para 3° supplentc db .iurf
da i' preioria criminal do Dislricío
Federal.

 . mm» Sh^ap-fBS ''*¦ f |"™ '

Pr. Uabuco de Gouvãa- íSÍ
».i (tt? jj.vnc ulUBia tl;i racuiilaflc de Me*

lícináí; clipfé do serviço cí urgico do lios-
I* tn t 'l.i Oamboa.

Mo'estias de seniioras, epcrasôes, via-
'linarias.

Una i" dc marco io — Das 4 as (5 da
¦a-de.

 -c . ta » a»
|V, ,r.l.^-ltíA» _

Cura corrimento dos ouvidos.

TAPEÇARIAS, coilmas, ca
pachos c to-

dos os artigos para ornamentação
de salas, na Casa Henrique Boi-
teaux & Comp-, tlrügiiayaiia; 31.

Moveis c Tapeçarias
;t jprèstá(;*ü-.*3, com cnircsiis iniiucdiaias;
no largo da C-\Rin(".'-\ n, o.

¦ta a aa»»-*»»*»»*»»-*». .

As manobras allemãs
Berlim, 7 — (Havós) —ü imperado!

Guilherme"; da Allemaulia. e q rei Gon-
stantino; da Grécia partiram para a»
manobras.
'••iv].tv;thde.irOGUF.IPA" '-j.

Cura ttlceras.

flOS OuUl d|l|Julllu petis-queira» .'1 pòrtugue»
ca Uo iíraquuilia rua üeiieràl Câmara "V
[03, antiffo ;o, bons tcmycros bons vi'

' nu rir

Asthmaticos I
0 Pó EaLbard allivia desdo logo e ciíra

a Astluna.

€£, o|o cjo_op cp opcp cp op CJ

%Jm'ÚÍ\\J*À

judiciaria
cOs ci-itiiinososi iiidttlto-si do

Bxecutivo

Qttaimtfr que sej*a o principio cm 
|

Htie repóisc. ou o ponto de vista cm

que se apoie, já lioj-e se uão pôde
negar a efficacia das pcnns, e os po-
vos cultos estão accordes em po'-as
•em códigos especiaes, para que se

appliqucni aos criminosos.
Meio dc repressão, máximo, pro-

cesso scleccionador ou.plano de con-

6Cguir -a emenda dos delinqüentes.
-jão «aqui o logar.çpnvcnicutc, nem

opportnno o -momento de disctilil-as.
ü facto c que as leis do process>,

cin toda a parte, estabelecem os tra-
niit-es a (iliedecer, até que a punição
recáe sobre a càbct-fi dos culpados.

A mais ampla defesa lhes é asscg-.i-
rada pela Constituição, os recursos
regtilarcs- são previamente estabeleci-
dos cm disposições expressas, caben-
do-os em todas as phas.:s c. durante
as suecessivas etapas; o recurso cx-

traordinario é garantido para os ca-
sos possíveis de excesso de autorida-
de, coacção ou 'constrangimento ille-

gal, aitiila que em -simples ameaça.
Condemnado o aceusado pelo con-

senso dos seus eguaes, qtte a muitos
apparece como única e definitiva in-
stancia, lia appellação para o mes-
mo tribunal popular com as van-
tagens garantidora» dc serem ou-
tros cs juizes dc facto. Proferida a
stntença por juiz togado, ella terá dé
soffrer a analy.*.c de um tribunal,
isso 'quer 

etn juizo local, quer 110 fe*
dcral.

Ora, como sc vê, tudo evidencia
uma urd-dura conscienciosa c sonsa-

a, visando o assecuramemo dc um
contraste dc interesses, a garantia de
direitos e deveres, do indivíduo, cm
face da sociedade, c vice-versa.

Passada, pois, em julgado uma sen-
tença final, ella é uma coisa absolu*
tamente respeitável e sagrada.

Acont«*ce, porém, qne o homem é
I reconhecidamente fallivél, c ha quem

discuta" mesmo a justiça ou injustiça
de alguns actos attribuidos ao3 deu
ses. E, dahi, 110 interesse commum.

que deixamos assigna'adr> linhas acl-
ma, o legis'ador estabeleceu medidas
excepcionaes.

Assim, a pena pú.ie extinguir-se

pela morte do criminoso, (Consi
Fcd., art. 72, paragrapbo 19), pela
amnistia do Congresso, (Const. Fcd.,

art. 34, n. 27), pelo perdão do offcn-
dido, restriclo aos crimes de exclusi-
va queixa privada, (Código Penal,
art. 71, n. 3, combinado com o art.,
72), pela .prcscripçáo (Tdem, idem,
11. 4), pelo cumprimento da sentença
(Cod. Pen., art. 72, n. 1), por in--;
dullo do poder competente (Const.
I'Vd., arts. 48-11. 6, e 34 n. 28), e pela
rehàbiiiiãção (Cod. Penal, art. 72,
n. 3.)

Difficilmeiite poderíamos, no exir
guo espaço de notas como estas, sem
preoecupações didáticas, estatuir toda
a doutrina que em torno desses insti-
ti-.tos jttridico-penaes têm tecido os
nomes mais acatados dentre 03 cri-,
miiialistas.,

E' do domínio commum, porém, que
qualquer dclles têm a sua razão de,,
ser lógica bem delineada.

Um passo foi, sem duvida, sobre
o acanhado modo dc ver dc certa epo-
ca o principio dc que a pena não
passe jamais da pessoa db criminoso,
isto é, de que a morte o liberte desse
elo tremendo.

O cumprimento da pena como meio
de íazcl-a extineta não offerecc en-
-ejo a considerações de qualquer or-
dem jurídica ou phiiosophica.

Restam os o-.itros processos, de
que afastaremos logo o perdão do of-'
fendido pela feição limilativa que' o
caracterisa.

.Assemclham-se cm grande parte.a

prescripção, o indulto, a amnistia c a
reliabilitação, e isso porque decorrem
todos de acto do poder publico.

Nunca é de mais que consagremos
a sabedoria que d.ciou ao legislador
constituinte a sadia domrina do art
15 da nossa magna carta consti-tucio-
Sal, doutrina que sc revela cm toda
'a organização administrativa do paiz

Ainda na matéria que nos oecupa
ellaseaccentúa curiosa, dtixando «r«te
o Poder Executivo se imiscua na fun-
cção judiciaria, como o Legislativo
¦na formal obediência r.o principio da
¦harmonia 

' 
c indepEiideticia dos ires

poderes.
.Assim, omquanto a reliabilitação,
erdadeira restilutio in inlcgrum, é

concedida -pela propna justiça .em pro-
cesso de revisão, faz cessar a» incapa
cidades resultantes da condemnação c
obsta que esta possa servir de mott
.vo para reincidência, 

* 
?. * amnistia i

acto do Poder Legislativo, põe cm
esquecimento . a ir.fracção com todas

.as suas conseqüências', o indulto é —

o do Poder Executivo na sua funeção
meramente constitucional, e. a pre-

cripçâo decorre directamente do cs-

quçcimento presum do. proveniente de
lapsos determinados-de tempo, duran-
te-ps quaes sc entende o alarme social
absolutamente arrefecido.

Toda essa exposição rápida viza
unicamente deixar bem flagrante a
•..>..>!-„.,,,. ,-r.ncepção de tudo isto, e

que sejam esses institutos observados
com precisão e sobretudo -com cri-
teno.

E' obvio qnc não foram elles crea-
dos para brinco do> poderes consti-
tucic-tiac*, por capricho dos seus dc-
temores de oceasião.

Nem o Poder Legislativo
amnistiar todos os implicado:
«ius os crime.» políticos nem o Exe-1
cntii-o tem p direito dc indultar os
criminosos commuiis a sou bc-l-prazcr 1

K iiso porque uma ra?ão profunda-
mente social os impede, exigindo con-
diçòes especiaes, á semelhança das
que estabelece para os casos de rcha-
biiitação e .prescripção.

,Uc modo contrario trocamos ao cn-
vez d» sábio entrelaçamento dab fup-
.•ções constituciotiaes no interesse da
collectividadc, uma traiçoeira engre-
nagem cm que cada poder desman-
.-liasse com o» pés o que os outros
fizessem com as mãos.

lí teiíectivamente isso acontece
¦empre que essas entidades políticas
igem como mero- indivíduos á merlr
dos seus interesses e das suas pai-
xões.

* * *

perdoado pela- magnanimidade Lu-
consciente cio marechal governante.

Alais tarde, esse mesmo cidadão,
esquecendo que os seus deveres con-
stitucionaes são muito outros que não
os de affectividadc, perdoava um de-
linqucnte que se apossara, como fiel

Não ha muito tempo, quando cm
p'ena avenida, á luz meridiana-, tom
hr.va fuzilado um disthictõ officiai
•Ia nossa Marinha, tods a gente vi-
bròu de indignação ao ler noticia di-
que um dos cobardes matadores era

concórrcntcmcntc a necessidade dc | ."«Qtiincas BoniLeiro" havia jjouco

•poderá (*0 thcsoureiro do Tliesouro Nacional,
cm to- j fc Pinheiros públicos, ferindo com o

seu acto o erário da nação, o nome
üa digno fúnccioii-irio. com quem ser-
via, e n'vid.i dc seu irmão, pois irmão

-era elle dò thcsoureiro, que morreu
de vergonha e desgosto pouco depois
do crime

Agora, ainda uma vez, o cidadã-.-
presidente, por decreto de 24 de fc-
virétro deste anno, indultou Albino
Mende», commtitatido-llie a pena tb
grão máximo para o intdio do art.
240 dd Código renal.

Sabem todos que a policia, na sc
mana atrazada, descobriu uma fabri
ca de moeda falsa e prendeu co:n-«
utdustriaes desse gênero, entre entre-»
um indivíduo hábil chamado Aibin..
Mendes

Mas esse ratoncirò fora. por crimf
de moeda falsa condemnado pelo dr.
Pires c Albuquerque 3 1 dc fevereiro
de ibòS, a 8 annos de prisão ce-lula-,
sentença qíte obteve formal còriírr.-
rr.ação por aceórdão unanime do Su-
premo Tribunal Federal, de 27 de
julho do mesmo anno.

^E que, qualijcer desses acto» cou-

_^__^____^_^___3a^^oa_^^^i^^^^^^___^li\

slitue átteslado dc iticòúscfçnciã oa
(ie criminosa incúria, prova-o c.xubc»
ráiiteinentc a circumstancw de que o
presidente agiu por st com a itioliàcr-
vaucia das instrucções estabelecida!
no dee./-2.56o, dc S de março. de
18Ú0.

E cuírc ellas figura a seguinte:
"Sobre as petições (dos candidato!

ao perdão) será -ouvido o presidente
do Supremo Tribunal Federa!, quan-
dc. por elle foi proíerida a sentença
ou o juiz seccional, ou o tribunal ot
juiz que proferiu a 'sentença conde-
mnatoria. sendo que a itiforiuaçSl
deve conter *csscnci!ilmcm«i a relaçãc
d»> facto e suas circumstancias, <
exame das- provas, constantes dos au
tos, a dti-lafação das formalidadei
sutistanciaes guardadas ou preteri-
.Ias c a exposição da condueta e--vida
Plissada do téo e suas circumstancias
|lè«rsolCS."

Fm relação a "Qiiincas Còmbciro"
podem alfirmar que não -houver-' tal
i-rocc-so os dois senadores da K-cpu-
'dica que p'ci;e:iram jento ao ipresi-
'Ume o mcmõniríl perdão. '

Quanto a Albino Mendes, tlíiqucn-
'ftncme respondem as datas dditpcdi»
(lo dc Informações c a do dc:m.">.

E o integro juiz Pires c Albuquer-
que abi está vivo c são paraedizer -
•i entre um «.- otiír.i medearam mais
que viatc o (íuaíró liorss. • : -. '

0*Blait d*OLIVBí«RiaJ;

T^Vt»
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0 Piesoiro
ii.

Os tres-'íniiSo*) ile Medranhoi,
Ruy, Gimúues c Roítâlial, eram
íiuào, cm,todo o Reino.dns As-
turias, tjsiíiáolgos --róis famintos
c os mais remendados.

Nos I'lu*<w «le Mcdranlios, a

3uc 
o vitfito da ícrrn levara vi-

raça o/J^Hia" passaram elles as
tardes msso inverno, engclhádos
iios seus pelotes 'le caníolãó; ba-
tendo á_ solai rotfls sobro as
lages da,'e>">zinha, «iiante da vasta
lareira negra, òtula desde muito
nüo estalava lume, liem fçryia a
panclla dç fcrr«.. Ao escurecer
dcvorava^i íiiiia çôdéa do pão
negro, esfregada om alho. Dc-
pois, _.m cai. leia, atravez do
patco fciidcudo a neve, iam dor-
mir á esirebitrini para aprovei-
tar o calor das ires éguas laza-
rentas '.ti?, esfaimadas como
ellcs, rolain as traves da maíigc-
doura, li a misçria tornara estes
£Ciiliores.mai.-s bravÍ03 que lobos.

Ora, na primavera, por uma
silencio.*:! imwilia dc domingo,
andando.Jo.Ios tri-s na malta de

(krar, na sim fala avisada e
mansa. que Otmnnçs, «'««a ma-
nlm, não quiascra descer cpm cllei
t\, mal ia de RÒqucljmc». , .

li assim era n íorti «>"." * p*
que s-J tíiinillicí tivesse qtscd. do
cm Mcdraníio?, só elles dois f«
riam descoberto o cofre, c so
entre elles dois. se dividiria o
oiro! Grande penal Tanto mais
que a parte de Guanues seria cm
breve dissipada, com rufiões, aos
dados, pela. lavernas.

Ahi Rostabal, Rostabal! be
Ctianncs, passando aqui sósinho,
tivesse achado este oiro, nao dl-
vidia córimosco, Rostabal I

O oulro rosnou surdamente c
com furor, dando um puxão as
barbas negras:

Não, mil raios! Guanues é
sôfrego... Quando o anno pas-
sado, sc te 

'lembras, 
ganhou

cem dticados ao espadeiro
Frcsno, nem -me qui* emprestar
tres para eu comprar um gibao
itovo.l , _

Ves tu? ¦— gntou Ruy,
resplandecendo. •

Ambos se tinham erguido . do
levados

espeua, «Icolisoit at. Rostabal,
que rc*folgava, com as longas
barbas pingando, li serenamente,
como se pregasse uma estaca
n'uni canteiro, enterrou a folha
tpda lio largo dorso dobrado, cer-
teira sobre o coração..

Rostabal cai" sobre o tanque,
seni um gemido, com a íace na
água, os longos cabellos fluetuan-
do na água. A sua velha escar-
cella de coiro ficara entalada sob
a coxa. Para tirar dc dentro a
terceira chave do cofre, Ruy so-
levou o corpo —¦ « um sangue
mais grosso jorrou, escorreu pela
borda do tanque, fumegando.

III

toda a face de Ruy ee tornara
negra. Uma «trclHnlia treme-
luzia no ecu.

O thesoiro ainda lá está, aa
nrntta.de Roqiiclancs.

EÇA DE QUEIROZ.

os
dc

pilar de granito, como
pela me. tua idéia, que os -~*
brava, li, àtravêz das suas largas
passadas, as hervas altas silva-

Roquelqjj-¦*• a espiar pegadas de*«-
caça c a apanhar Lorluíhos entre. vam. _ 

proseguiaos robles, euuiimnto as tres „ 
~ ^ 

S ^ie lhe serve todo
«guns pastavam a rclva nova de
Abril, 3J os irmãos de Medra-
nhos encontraram, por traí de
«ma moita de espinhos, n'ump
cova do-reclia, uni velho cofre dc
ferro. Como sc o resguardasse
uma toSrie segura, conservava as
suas tres chaves nas suas tres
fechaduras. Sobre a tampa, mal
<leciíravel atra vez da ferrugem,
corria mu dístico em letras ara-
bcs. li dentro, ate ás .bordas- es-
tava cheio dc dobrões de oiro.

No tcflw •_ esplendor da emo-
ção, oji. tres senhores _ ficaram
mais Ií vidos do que.cirios. Dc-
pois. mergulhando furiosamente
as ir.ão.rno w°> estalaram a rir.
i_'um riso de tão larga rajada,
que as folhas tenras dos olmos,
cm roda, tremiam... li de novo
recuaraü), bruscamente sc cuca-
raram, cont os olhos" á flatnmc-
jar, n'uma desconfiança tão des-
abrida que Guánnès c Rostabal
apalparam nos cintos o3 cabos
tias gríitulcs facas.' lintão Ruy.
que 

'era_-gordo 
c ruivo, c o mais

avisado, ergueu os braços, como
um àrfflfò. c começou por. dcci-
dir que:b thesoiro, ou viesse de
Deus ou do demônio, pertencia
aos'"'Ires, c entre elles se reparti-
ria, rigidamente, pesando-se o
«iro cm balanças. Mas como po-
deriam carregar para Medrauhos,
para os cimos da serra, aqueile
cofre lão cheio? Nem convinha
que saissem da malta com o
seu beni, antes dc cerrar _ escuri-
dão.

Por isso elle cnlendta que o
mano Guanues, como mais leve,
devia trotar para a villa vizinha
de Retortillío, levando já oiro na
bolsinha, a comprar tres alfor-
ger, dc coiro. trcs maquias dc
cevada,- Ires empadões de carne,
e trcs botelhas de vinho. Vinhoe
carne eram para ellcs, que nao
comiam desde a véspera^ a çe-
vada era para as çguas. E assim
refeitos, senhores e cavalgadu-
ras, ciísacariãm o oiro nos ai-
forges, c subiriwti para Medra-
nhos, sob a segurança da noite
sem lua.

Bem tramado! .— gritou
Rostabal. homem mais alto que
um pinheiro, de longa gucdclha.
e com uma barba que lhe caia
desde os olhos raiados dc sangue
até á fivela do cinturão.

Mas Guannes não sc arredava
do cofre, enrugado, desconfiado,
puxando entre os dedos a pelle
negra do seu pescoço de grou.
Por fim, brutalmente:

Manos! O cofre tem tres
chaves':'.-. Eu quero fechar a mi-
nha fechadura c levar a minha
chave!

Também eu quero a minha.
m«l raios!—ru.iu loco Rostabal.

Ruy sorriu. Dc certo, de certo!
A cada dono do oiro cabia uma
das chaves que o guardavam. E
cada um em silencio, ágachádò
ant. o cofre, cerrou a sua fecha-
dura com força. Immediatamen-
te Guannes, dcsãtinuviado, sal-
tou na égua, metteu pela vereda
(Polmós, a caminho de Retorti-
lho, atirando aos ramos a sua
cantiga costumada c dolente-

Olé! Olé!
Snle la crus de la iglcsia,
Vestida de negro luto..-

II -

Na clareira, cm frente á moita
que encobria o thesoiro (c que
os tres tinham desbastado a cuti-
l.iiias) um fio d'agtta> brotando
entre rochas, caía sobre uma
vasta lage escavada, onde fazia
como uni tanque, claro e quieto.
antes dc sc escoar para as rclvas
altas.

Ê ao lado, na sombra de uma
faia, jazia um velho pilar de gra-nito, tombado e müsgòso. Ali'
vieram sentar-se Ruy e Rostabal.
com os seus tremendos espadões
entre os joelhos."As 

duas éguas tosavam a boa
herva pintalgada dc papoulas e
bi_5esj.de oiro. Pela ramaria an-
dava um melro a assobiar; Um
cheiro errante de violetas ado-
cava o ar luminoso. H Rostaba'
olhando o sol, bocejava com
fome.

Então Ruy (qué tinira o som-
!>rero « the cofiava as velha-
«tomas rôxaa), oomeçou a consi-

Ruy. .
o oiro que nos leva? lu nao o
ouves, dc noite, como tosse? Ao
redor da palha em que dorme,
todo o chão esti negro de sangue
qtte escarra! Não dura ate as
outras neves, Rostabal 1 Mas ate
lá leni dissipado.os bons dobroes

deviam ser nossos, para le-que
vautarmos a nossa casa, e para
tu teres giuelcs, e.armas, c tra-
ies nobres, c o teu terço dc sola-
réngos. como compele, a quem e,
como tu, o mais velho dos de
Medrauhos...•—'Pois que morra, c morra
hoje! — bradou Rostabal.

Queres?¦ Vivamente Ruy agarrara o
braço do irmão c apontava para
a vereda d'olmos, por onde Guan-
ues partira cantando:

Logo adiante, ao fvm do
trilho, ha um sitio bom, nos sil-
vados. E lias dc ser tu, Rostabal,
que és o mais forte c o mais
destro. Um golpe de ponta pelas
costas. Eé justiça de. Deus que
sejas tu, que muitas vezes, nas
tavernas- sem pudor, Guannes te
tratava de cerdo c de torpe, por
não saberes a letra nem os nu-
meros.

Malvado!
Vcml

Foram; Ambos se emboscaram
por traz d'um silvado, que donu-
uava o atalho, estreito e pedre-
(-><o como um leito de torrente.
Rostabal, assolápadò na valia,
tinha já a espada núa. Uni vento
leve arripiou na encosta as fo-
lhas dos alamos — c sentiram o
.-epique leve dos sinos de Retor-
t:lho. Ruy, cocando a barba, cal-
ctilava as horas pelo sol, que ja
se inclinava para as serras. Um
bando de corvos passou sobre
ellcs. grasnando. E Rostabal, que
lhes seguira o vôo, recomeçou a
bocejar. com fome, pensando nos
empadões e "o vinho que o outro
trazia nos alforges.

Emfim! Alerta! Era, na vc-
reda, a cantiga dolente c rouca,
atirada

01c! Olé!
Sale la crus dc la iglesia
Toda vestida'de negro..

Ruy murmurou: — "Na ilhar-
ga! Mal que passe!" O chouto
da égua bateu o cascalho, uma
pluma n'um sonibrero vermelho-
jou por sobre a ponta das silvas.

Rostabal rompeu d'cntre a
sarça por uma brecha, atirou o
braço, a longa espada; — e toda
a lamina se embebeu mol-lemente
na ilharga de. Guannes, quando
ao rumor, bruscamente, elle se
virará na sella. Com um surdo
arranco, tombou dc lado, sobre
as pedras. Já Ruy se arremes-
sava aos freios da égua: — Ros-
tabal, caindo sobre Guannes, que
axquejava, de novo lhe mergu-
liou a espada, agarrada pela fo-

!Ua como um punhal, no peito e
na garganta.

A chave! — .fritou Ruy.

Agora eram d'elle, só d'ellc as
tres chaves do cofre!.... E Ruy,
alargando os braços, respirou dc-
liciosamente. Mal a noite desces-
sc, com o oiro mettido nos ai for-
ges, guiando a fila das çguas
pelos trilhos da serra, subiria a
Medranhos c enterraria na adega
o seu thesoiro! E quando alli na
fonte, c além rente aos silvados,
só restassem, sob as neves de de-
zembro, alguns ossos sem nome,
elle seria o magnifico senhor de
Medranhos, c na capella nova do
solar renascido, mandaria dizer
missas ricas pelo? seus dois
irmãos mortos,.. Mortos como?
Como devem morrer os de Me-
dranlios — a pelejar contra o
Turco!-

Abriu as trcs fechaduras, apa-
nhou um punhado de dobrões, que
fez retinir sobre as pedras. Que
puro oiro, de fino quilate! E sra
o seu oiro! Depois íoi examinai
a capacidade dos alforges — c
encontrando as duas garrafas de
vinho, c um gordo capão assado,
sentiu uma immcnsa fome. Desde
a véspera só comera uma lasca
de peixe secco. E ha quanto
tempo não provava capão!

Com iue delicia se sentou na
rclva, com as pernas abertas, c
entre ellas, a ave, loura.^ que
rescendia, c o vinho' côr de
âmbar! i

Ah! Guannes fora bom mor-
domo. — nem esquecera azeito-
nas. Mas, por que trouxera elle,
para trcs convivas, só duas gar-
rafas? Rasgou uma aza do ca-
pão: devorava a grandes denta-
das. A tarde descia, pensaüya e
doce, com nuvemzinhas côr dí
rosa. Para além. ha vereda, um
bando de corvos grasnava. As
éguas fc^s dormitavam, com o
focinho pendido. E a fonte can-
tava, lavando o morto. Ruy er-
gueu á luz a garrafa de vinho.
Com aquella côr velha e quente,
não teria" custado menos de tres'
maravedis. E pondo o gargalo^
bocca, bebeu em sorvos lentos-
que lhe faziam ondular o pescoço
pelludo. Oh vinho bemdito, qut
lão promplamente aquecia o san-
gttc! Atirou a garrafa vazia —
destapou outra. Mas, como _cra
avisado, não bebeu, -porque a jor-
nada para a serra, com o the-
soiro, requeria firmeza e acerto.
Estendido sobre o cotovello, des-
cançando. pensava em Medranhos
coberto de telha nova, nas altas
chammas da lareira por noites de
neve, c o seu leito com brocados,
onde teria sempre mulheres.

üe repente, tomado de uma
anciedade, teve pressa de carre-
çar os alforges. Já entre os tron-
cos, a sombra se adensava.
Puxou uma das éguas para junto
do cofre, ergueu a tampa, tomou
um punhado de oiro.'.. Mas
oseillou. largando os dobrões que
relilintaram uo chão, e levou as
duas mãos afflictas ao peito. Que
é, D. Ruy? Raios de Deus! era
uni lume, um lume vivo, que se
lhe accendera dentro, lhe subia
até ás guclas. Já rasgara o gibao.
atirava os passos incertos, e, a
arquejar. com a lingua pendente,
Pmpava as grossas bagàs de um
suor horrendo que o regelava
como neve. Oh Virgem Mãe!
Outra vez o lume, mais forte,
que alastrava, o roía! Grilou:

_ Soecorro! Alguém! Guan-
ne.! Rostabal 1 Os seus braços
torcidos batiam o ar desesperada-
mente. E a chanima dentro gal-
„ava — sentia os ossos a estala-
rem como as traves d'umá casa
em fosco.

Cambaleou até a fonte para

õ %ei eo
jTrchitecto

•— Dom donzel, onde é que
está el-rei? dizia Affonso Do-
minguc,. ao pagem, caminhando
com passos incertos ao longo do
vasto aposento.

D. João I, que ouvira a per-
gunta, respondeu cm vez do
pagem:¦— Agora nenhum rei está aqui,
mas sim o Mestre d'AvÍ2, vosso
antigo capitão, nobre cavallciro
de Aljubarrota.

Beijo-vos as mãos, senhor
rei, por vos lembrardes ainda de i
um velho homem de armai que
para nada presta li-je. Vede o
que dc mim mandais; porque de
vossa ordem aqui me trouxe cstc
bom donzel.

Queria ver-vos e falar-vos;
que do coração vos estimo, hon-
rado o sabedor constritctor do
mosteiro de Santa Maria.

Àrchitccto do mosteiro de

H5Í!"í;^tf-?Í!^íáÈ_:- '¦'
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'alçados.

S.inta Maria, já o não sou;.vossa
mercê me tirou esse encargo;
sabedor nunca o fui, pelo mctíos
muitos assim o crêem, .e alguns
o dizem. Dos títulos que me dais,
só me cabe o de honrado, que
esse, mercê de Deus, é meu, c
fora infâmia roubal-o a quem ja
não pôde pegar cm vuitt montante
para defendel-o. -•

Sei meu bom cavalleiro, qúc*
estais mui torvado .commigo por
dar a outro o cargo de mestre dc
obras do mosteiro;'nisso cria
cu fazer-vos assignalada mercê.
Mas, venhamos ao ponto, sabeis
que a abobada do capitulo dc-
sabou hontem a noite?

Sabia-o, senhor, antes do
caso sueceder.

Como é' isso possível?
Porque todos os dias per-

guntava a alguns desses poucos
obreiros portuguezes que ahi
restam, como ia a feitura da casa
capitular. No desscM delia 410-
zera eu todo o cabedal do meu
fraco engenho, e este aposento
era obra prima de minha nnagi-
nação. Por ellcs soube que a traça
primitiva fora alterada. e que a
junctttra das pedras era feita de
modo diverso do qtte cu tinha
apontado. Prophetizei-lhes enlão
o que havia dc acontecer.
¦: E — accrcsccntou o velho, com
sorriso amargo —. muito fez já
o meu suecessor em por tal arte
lhe pôr o remate que não des-
abasse antes das vinte c quatro
horas.

— E Unheis vós por certo quç,
se vossa traça se houvera segui-
do, essa desmesurada abobada
não viria a terra?

Si esses olhos nã0 tivessem
feito com que cu fosse posto de
'randa, como uma carta de testa-
mento antiga, que sc atira, por
inútil, para o fundo dc uma arca,
a pedra do fecho dessa abobada
não teria de vir esmigalhar-se 110
oavimento antes de sobre ella pe-
Sarem muitos séculos; mas os de
vosso conselho julgaram que um
;cgo para nada podia prestar.

Pois, se ousais levar a cabo
vosso desenho, eu ordeno que o
façais, e desde já vos nomeio de
novo mestre das obras do mos-
teiro, e David Ouguet vos obc-
decerá.

Senhor rei — disse o cego,
•rguendÓ a fronte que até alli
estivera curvada -— vós tendes
tiin sccptro e uma espada; tendes
cavalleiros .c besteiros; tendes
ouro e poder; Portugal é vosso,
c tudo o que elle contem,' salv0 a
liberdade dc vossos vassallos;
nesta nada mandais. Não!... vos
digo eu: não serei quem torn-c a
erguer essa derrocada abobada!
Os vossos conselheiros julgaram-
me -incapaz cVisso: agora ellcs
que a alevantem. .- _ _

As faces dc D. João I tingi-
ram-se do rubor-do despeito.

_ Lembrai-vos, cavalleiro —

íleigos pês, pequeninos, deheaJos,
Como tm duplo lilás — fi os betja-floUS
Vos descobrissem entre as outras flores,
2«í seria ie vós, pis adoradosf
forno dois gêmeos sylphos animados,
Vi-vos hontem pairar entre os fulgoref
üo baile, ariscos, brancos, tentadores,
Uas — ai dc mim! — conto os mais pr.
'Saltados como os mais! que desacato!
Disse eu... Vou já talhar-lhes um sapato.
leve, ideal, pliantasticò', secreto...
Rfí-.. Resta saber, anjo faceiro,
Si acertou na medida o sapateiro:
Miumsos 0«!.f. cajcàe "tte Sòneldi...

II
Como a ave que votla ao ninho antigo,
\Deppis de uni longo c tenebroso inverno,
/ti» 'quiz lambem rever o lar paterno,
O mr» primeiro e virginal abrigo.
Entrei. Um getijo carinhoso- e amigo,
O phantasma talvez do amor materno,
Tomou-me as mãos, olhou-me, c, grave
•A passos lentos caminhou commigo...
Era esta a sala... (oh! si me lembro e qttaiilo!)
Em que, da lus noclurna « claridade,
'Minhas irmãs . minha mãe-.. O pranto
Utrrou-me cm ondas... Resistir quem hadet
Uma illusão gemia em cada canto, '

Chorava cm cada íaitt0 uma saudade!
¦I.UIZ GUIMA'1 ..l;.S.

e terno,

E arrancada a chave do cofre ;vp:isar aquella labareda, trope_çou
ao seio do morto, ambos larga- ' - * • ------- :~«

Rostabalram pela vereda
adiante, fugindo, com a pluma
do sombrero quebrada c torta, a
íspada ainda núa entalada sob o
braço, todo encollvdo, arripiado
com o sabor dc sangue que lhe
espirrára para a bocca; Ruy,
atrãz. puxando desesperadamente
õs freios da égua, que, de patas
fincadas no chão pedregoso, ar-
regáiillándo a longa dentuça
ainaíeila. não queria deixar o seu
amo assim estirado, abandonado,
ao comprido das sebes.

Teve de lhe espicaçar as ancas
'azarentas com a ponta da es-
nada: — e foi correndo sobre
-lia, de lamina alta, como se per-
-eguisse nm mouro, que desein-
Socou na clareira onde o sol ja
não doirava as folhas. Rostabal
-irremessára para a relvá o fom-
hrero c a espada; e debruçado
-obre a lage escavada em tanque,
-lc -mangas arregaçadas, lavava,
ruidosamente, a face e as barbas.

A égua. quieta, recomeçou a
nastar, carregada coin os alforges
novos que Guannes comprara em
Relortilho. Do mais largo, abar-
rotado. surdiam dois gargalos dc
garrafas. Então. Ruy tirou, len-
tamente, do cinto, a sua larga

àçblisolam, é sem duvida a com-
paixão: 

"
2i{ Vamos, bom cavalleiro —

disse cl-rci, pondo-se cm pé —
nãq 'haja entre nós doèstos. O
architecto.do mosteiro dc Santa
Maria vaíc bem o seu fundador!
Houve um dia cm que nós ambos
fomos pelejadores: cu tornei ce-
lebre o. meu nome,, a consciência
m'o ;diz, entre os ju;iiKÍpes do
mm .fo, porquê 

'segui avante por
campos de batalha; cila vos dirá,
tambcm, que a vossa fama será
perpetua, havendo trocado ji cs-
pada pela pciina com qiic tra-
çastes- o desenho do grande mo-
¦aumento da independência c da
gloria desta terra. Rei dos lio-
mens.' do accêso imaginar, nho
desprezeis 0 rei dos melhores ca-

fvalleiros, os cavalleiros portu-
guézcs! Também vós íostes Jim
dellcs; e negar-vos-heis á prose-
guir na edificação desta nvemo-
ria, desta tradição de -mármore,
que ha dc recordar aos vindouros
a historia de nossos feitos? Mes-
tre Affonso Domingues. escutai
os ossos dc tantos valentes que
vos aceusam de trahirdes a boa
e antiga amizade. Vem de todos
os vaíles c montanhas dc Portu-
gal o.soido desse qtteixume dos
.mortos: porque,, nas contendas
da liberdade, por toda a parte sc
verteu sangue e foram semeados
cadáveres dc cavalleiros! Eia,
pois: se não perdoais a D. João I
uma siipposta affronta, perdoai-a
ao Mestre d'Aviz, ao vosso an-
tigo capitão, que, cm nome da
"«rente 

portugueza, vos cita para
o tribunal da posteridade, sc rc-
fusais consagrar outra vez a pa-
tria vosso maravilhoso engenho,
e que vos abraça, como antigo
irmão nos combates, porque,
certo, crê que* não querercis per-
der na vossa velhice o nome de
boin e honrado portuguez.

El-rei parecia grandemente
commovido, e talvez, involunta-
riamente, lançou um braço ao
redor do pescoço do cego, que so-
luçava e tremia sem soltar uma
só palavra.

Houve uma longa pausa. 10-
dos se tinham posto em pé quan-
do el-rei se erguera, c esperavam
nnciosos o que diria o velho, bt-
nalmeute este rompeu a silencio:

_ Venccstes, senhor rei, ven-
cestes!... A «abobada da casa"' terra.

El-rei apertou então entre os
braços o bom cego que procurava
ajoelhar a seus pés. Kra a attra-
cção de duas almas sublimes, que
voavam utna para a oulra.

ALEXANDRE HERCULANO.

Casa de
Pensão

sobre Rostabal; e foi com o joe
lho fincado no morto, arranhan
do a rocha, que elle, entre ttivos,
procurava o fio dc água. que re-
cebia sobre os olhos, pelos cabel-
ios. Mas a acua mais o queimava,
como se fosse um metal derre-
txlo. Recuou, caiu para cima dn
relva que arrancava aos punha-
dos. c que mordia, mordendo os
dedos, para lhe sugar a frescura.
Ainda sc ergueu, com uma baba
densa a escorrer-lhe nas barbas:
e de repente, esbogalhándò pavo-
rosamente os olhos, berrou, como
se comprehendesse, emfim a
traição, todo o horror:

— E' veneno!
Oh! D. Ruy, o avisado, era

veneno!
Porque Guannes, apenas che-

gára a Retortillío, mesmo antes
de comprar os alforges, correr?
cantando a uma viella, por detraz
da cathcdral, a comprar ao velho
dròguistà judeu o veneno que.
misturado ao vinho, o tornaria a
elle. a elle somente, dono de todo
0 thesoiro.

Anoiteceu. Dois corvos d entre
o bando que grásnâya, «além nos"á tinham pousado sobre

disse elle - de que faliais com | capitular não ficará P°r
O' meu mosteiro da tíataina,D. João I

Cuja coroa—acudiu o cego
— lhe foi-posta na cabeça por
lanças, entre as quaes reluziu o
ferro da que eu brandia. D. João 1
é assás nobre e generoso para não
se esquecer de que nessas lanças
.*stava escripto: — Os vassallos
portugueses são livres.

Mas, tornou el-rei, os vas-
sallos que desobedecem aos man-
ciados daquelle em cuja casa têm
acostamento, podem ser privados
da sua moradia...

_ Se dizeis isso pela que me
destes, tirai-nra: que não vól-a
pedi eu. Não morrerei de fome,
que um velho soldado dc Alju-
barrota achará sempre quem lhe
esmole uma mealha; e„ quando
haja de morrer á mingua dc todo
humano soecorro. bem pouco im-
norta isso a quem vê arrancarem-
lhe nas bordas da sepultura,
aquillo por que trabalhou toda a
vida, um nome honrado e glo-
rioso.

Dizendo isto, o velho levou a
manga do gibão aos olhos baços
e embebeu nella uma lagrima
mal sustida. El-rei sentiu a pie-
dade coar-lhe no coração com-

de despeito, e dilatar-

sonho querido de quinze _ annos
de vida entregues a cogitações,
a mais formosa das tuas imagens
será realizada, será duradoura,
como a pedra em que vou estam-
pal-a 1 Senhor rei, as nossas ai-
mas entendem-se: as únicas pa-
lavras harmoniosas e inteiramen-
te suaves que tenho ouvido ha

silvados,  . ... • •,
o corpo-de Guannes. A fonte, nrinudo
cantando, lavava o outro morto,!'!,-, suavemente. Uma das dores___s_=__r.3__ap*w. te" fwm*""'-- v"dE a""""¦

muitos annos, são as que _vos
sahiram da bocca; só D. João 1
comprehende Affonso Domin-
cues; porque só elle comprehen-
de a valia destas duas palavras
formosíssimas, palavras de anjos

pátria e gloria —' A passada
injuria a vossos conselheiros, a
attribui sempre, que não a vós.
posto que de vós, que ereis rei,
mé queixasse: varrel-a-he; da
memória, como o entalhador
varre as lascas e a pedra.moida
pelo cinzel de cima do vulto q«e
entalhou em gargula de canalha
rendada. Que me restituam os
méu3 officüies e obreiros portu-
guezes; que portuguez sou eu,
portugueza a minha obra! De
boje a quatro mezes podeis voi-
tar aqui, senhor rei; e. ou eu
morrerei, ou a casa capitular da
Batalha estará firme, como é
firme a minha crença na iinmor-
taüdade e na gíoria.

Começou logo a reunir povo
na poria, do hotel. 1 ..ziam-se gru-
pos; os-reporters andavam n'um
torniquete, via-se o Piloto poi
toda a parle, irriquieto, faris-
queiró; c o facto ia ganhando
circulação, com uma rapidez cie-
ctrica. Pânico sobrcsaltó* quebra-
va violentamente a plácida mono-
toniii da Corte; mulheres dc toda
a esyecic c dc todas as cdades,
empenhavam-se com a mesma
febre na forte dramarica do infe-
liz estudante, c o Coqueiro, alado
pela transcedèiicia dc seu crime,
principiava a realçar no espirito
publico, sob a irradiação sym*._a-
thica e brilhante dc sua corajosa
desaíronta.

A's dez horas da manhã já se
não podia entrar facilmente ip
necrotério, para onde -íôra sem
perda de -tempo, conduzido o ca-
da ver de Amando, entre um cor-
lejo immenso dc curiosos.

Choviam as interpretações, os
commentarios sobre o faCto; to-
dos queriam dar esclarecimentos,
explicar os pontos mais obscuros
do grande suecesso. "A bala atra-
vessára-lhe as regiões -thoraxicas
e fora cravar-se n'um osso da
espinha", af firmava um homem
alto, elegante, dc cabellos bran-
cos, cujo ar empantufado pren-
dia a attenção dos mais.

Esse homem, que alguns toma-
vam por um medico, outros por
qualquer autoridade policial; ou-
tros por utn jornalista, outros
por um dos professores da facul-
dade, onde estudava o defunto,
não.era sinão o Lambcrtosa, o
illustre — Gentieman da casa de
pensão de Mme. Brizard.

E, sempre distineto, sempre
viajado, prompto sempre a expli-
car as coisas scicntificamcnte,
agitava a bengala, afagando a
barriga bem abotoada, e de per-
nas abertas, pescoço duro.iaes-
tadeando a sua "grande intimi-
dade" com o celebre morto; ei-
tando factos, contando magmfi-
cas aneedotas que se deram entre
os dons. .

— Ah! Era um moço dc ínvc-
javel talento! — Boa memória,
comprehensão fácil e gosto cul-
tivado. Para a rhetonca ainda
uão vi outro... Não, minto! —
em Londres, cm Londres," con-
fesso que encontrei um outro
n'casas condições!...

E punha-se a falar dc Londres,
e passava depois á Erança, á Ita-
lia, á Europa inteira, e chegaria
até aos pólos, si alguém quizesse
acompanhal-o na viagem.

Muitos outros dos antigos m-
quilinos dc mmc. Brizard tam-
bem appareceram no necrotério.
Lá esteve a pallida Lúcia, cheia
de melancolia, a fitar o cadáver,
em silencio, com os seus bellos
olhos alterados pelo abuso das
lunelas; Açora morava ella com
O seu Pereira cm Nitheroy,
n'uma casa de pensa» de um ita-
liano, educador de cães e maça-
cos. Era a terceira que percorria
depois da rua do Rezende.

Lá esteve, dê passagem,, o Fon-
tes, coni as amostras -,-dc renda
debaixo do braço; -lá esteve o
triste Paula Mendes, para fazer
a vontade á mulher, que exigira

ver a "viclima d'aqueile gramlc
cüo"; IA enteve o Dr. Tavnrc*.,
que imrecin tomar cada vez mui*,
iotereses no "escandaloío as. ns-
sinio". E, quem diria? nt«_ lá es*
teve o fsijuisitào do Camprllu
que muito difficilmento se aba-
lava com as questões alheias.

Por toda a cidade só sc pen-
sava no "crime ilo.Hotel Paris";
os iornaes sabiam carregados dc
noticias c artigos sobre elle; cs-
gotavam-sc ns edições da defesa
e da aceusação de Amancio; ven-
dla-sc lia rua «o reirato d'estc em
todas as posições, fcllips c tania-
nhos: nioribundo, cm vida, na
escola, no passeio. E tudo ia di-
reito- para os álbuns, para as pa-
redes c para as collccções de ra-
ridades.

Hortcncia, quando lhe constou
o terrível desfecho d_qucllc epi-
sódio que, na sua fantasia ro-
mantica, tomava as proporções
dc um poçma, cahio sem sentidos
c ficou prestada na cama por
uma febre violonta. Durante esse
tempo, o marido procurava na
prisão o assassino para lhe of fe-
recer os scti3*,crviços e pôr á dis-
posição delle o dinheiro de que
precisasse. ''Coqueiro podia ficar
tranquillo —¦ nada lhe havia dc
faltar á familia, nem mesmo a
pensão dc Nini." # '

E foi em pessoa dar as provi-
dencias parti o enterro do oulro.

O funeral altingiu dimensões
gigantescas: 

"parecia 
que se tra-

tava da-morte-de um grande bc-
nemerito da pátria.

Por influencia do a«lvogado dc
Amancio, que era político e bem
relacionado, compareceram mui-
tos figurões c até alguns lwmens
do poder. Houve senadoref;, mi-
lustres em vigor, titulares dc va-
rios matizes, altos funcyonarios
públicos, artistas de nón/e, dou-
tores dc toda a espécie, clubs dc
todas as ordens, ordens dc todas
as devoções, jornalistas, negocian-
tes, empresários, capitalistas c
estudantes; estudantes que era
tuna coisa por demais.

A cidade inteira abalou-se, de-
moveu-se, para deixar passar
aquclla estranha procissão dc um
magro cadáver de vinte annos.

Veio muita gente dos arrabal-
des. Dc todos os cantos do Rio
de Janeiro acudia povo c mais
povo a ver o enterro. As ruas,
03 largos, por onde elle ia, fica-
vam acoguladõs dc gente; os ga-muros

Angela nao es|>erava pelo
gulpe o ficou a |K»nto dê perder
a cabeça. "Como?! Seria cri-
yçl?..« «Sen filho, seu querido"7.
filho na prisão, com um pro- 

'

ccs_) ás costas c nem ter quem*
lhe valesse!... O' Santo Deus*
Santo Deus! que isso era de-mai».,
para um pobre coração de mãe!-i
— Que mal teria ella feito par»';
merecer lão grande castigo? I " 5!

K resolveu seguir para a Corte,,]
iinmodiatamente, no mesmo va-1:
por. . entiu-se corajosa, capaz;,
dc todas as lutas, de todas à* :
violências, para salvar seu filho.1,
Esqueceu-se de seus achaques, do*t
estado melindroso dc seu peito,;
para só cuidar nVPc; só pensar,;
n'os..i creatura 'atrada queA <
vnüa mais,'nó fanatismo dc scu'i
affccto, do que todas as grande-
zas da terra, todos os csplcítd*>1
res do mundo e todas as pòtçjfi-J
cias do céo. 5

— 01»! Haviam de restitiur-j
lhe o filho!... Ella estava resol-'
vida a atirar-se aos pés dos jui-i ^
zes, das autoridades, do impera-;
dor, si preciso fosse para resga-.
tal-o!*— Não era possível que;
só encontrasse corações tão du-j
ros, que resistissem a tanta la-*;
grinta, a tamanha dór e a tama-j
nho desespero!

No primeiro paquete achava-se,
a bordo, apenas seguida dc uma;
escrava que, entre as suas,, rbeí
merecia mais confiança.

Mas, agora, pelo braço dc umj ,
estranho que a não desamparava-
por mera delicadeza, ou talvez
por compaixão; agora, no gros-
sciro tumulto do cáes, estremu-
Aliada »o meio d'aquclla gente
desconhecida, —• a infeliz sentia-
se íraquear. Não sabia que fazer,
— si ir cn» buca do Campos ou '«

correr á tôa por aquellas ruas, a
gritar pelo filho, a reclamai -o \
d .qitcllc mundo mdiffcrcnte que ¦;; •
formigava cm torno dc sua per-'.;-,.
plexidade. , ««ov

li, por mais que se quizcssc::ut.
fingir forte, uma afflicção cres-""
ciã-Üic dentro e tomava-lhe a ..:' :
garganta. Tremiam-lhe as pernas
c os olhos marcjavam-se-lhe
lagrimas,

• -il

de

Mas V. Exa. não di*ssc qnc
seu filho morava nas Laranjc:-
r.13?... perguntou o vellio, com-
pretendendo a perturbação de
Angela.

— Sim, íoi para ahi que elle
me mandou dirigir as cartas...-
1'crihò até aqui commigo o nu

rotos erimpavam-se aos muros, icnuo *w a4u. »»w ".;•••;

[mm as arvores, subiam ás; mero da casa, mas, depois d tsso

SesXs ciiacaras; as janellas já recebi a tal not.ca da pnsao,
*. ... ... _.'ii«.i ri il mi 11- -Iregorgitavam, como n'um domin-

go de festa.
O caixão foi carregado a ptfl-

so, coberto dc coroas: no cenute-
rio ninguém se podia mexer com
a multidão que affluia.

Um delírio , _
E no dia seguinte,- dcscripçocs

e mais descripções jornalísticas;
necrológios, artigos fúnebres, no-
ticias biographicas c poesias dc-
dicadas á "triste morte daquellas
vinte primaveras".

Ií o que é mais raro, o {ac*°
não cahio logo 110 esquecimento.
,orque ahi estava o novo pro-

cesso do assassino para lhe cn-
treter o calor, a feição dc ttm
banhomária.

Continuavam, pois, as noticias
jurídicas; Coqueiro popularisaya-
se ia conquistando opiniões c
sympathias; ia aos poucos se
instaílàiido no logar vago pelo
desapparccimcnto do outro. Mui-
tos collegas se voltavam ja
favor d'cllc; alé o Simões,
o Paiva 1

O Paiva, sim! que agora, com-
pletamcnte restaurado com as
roupas herdadas do Ai.mticiü.
deixava-sé ver a miúdo nos pon-
tos mais concorridos da cidade e.
entre as palestras dos amigos,
mostrava-se todo propenso a jus-
liíicar o acto do irmão dc Ame-
lia

__ Não! dizia elle, quando lhe
tocavam nVssc ponto, — nao! O
Coqueiro andou bem!... ü". si
tivesse uma irmã, fosse ella quem
fosse, faria o mesmo natural-
mente!.

a
até

II
do

no

Entretanto, pouco depor .
enterro, no meio do borborinho
de passageiros chegados J"-0 vapor
do norte, uma senhora ja edosa.
coberta dc luto, saltava no cães
Pharoux. ,

Vinha acompanhada por uma
mulata, que trazia constantemen-
te os braços cruzados em signal
de respeito, e por um velho gor-
do e bem vestido, cujas maneiras
faziam adivinhar que elle alli nao

passava de um simples compa-
nheiro dc viagem. ,

Como si já tivessem resolvido
escalei* o que deviam fazer

logo que saltassem, o velho, mal
se vio em terra, chamou por ura
carroceiro, deu a este a sua baga-
.rem com o competente endereço
fez signal á mulata que seguisse
a carroça-e, depois de ajudar a
senhora a sahir do bote, pergun-
tou, solicitamente, si cila queria
tomar um carro.

A senhora, muito inquieta,
repsondeu que preferia ir ap é,
e os dous, de braço dado, poze-
ram-se a andar Tia direcção da
rua Direita.

Essa senhora era D. Angela, a
mãe de Amancio.

O Campos já lhe havia escri-
pto, communicando a prisão do
filho. A principio, não se achou
com animo , de fallar n'isso á
pobre mãe; mas seus escrúpulos
fugiram totalmente, desde que
lhe chegou ás mãos aquella ter-
rivel denuncia do-Coq.-eiro.

Bem, interrompeu o^ outro, .
~- o mais certo é irmos até Já. —« ['•_
Si não encontrarmos o rapaz, ;•<;
havemos <k achar alguém que
nos dê informações. E' mais um ¦ ¦
instante. Eu ainda posso acom- •

panhal-a; não tertho pressa; o
melhor, porem, seria tomarmos
um carro.

Não, não! respondeu a sc-
nhora, sempre inquieta, a olhar
para todos os lados, como si cs-
perasse, por um acaso feliz, des-
cobrir Amando, dc um momento
para outro.

Estavam já na rua Direita. .
Ella, dc repente, estacou e pôz-se _',
a fitar a vidraça de um arma- .
riu ho.

Algum conhecido? pergun-
tou o velho.

'N«_>. E' que estes clu*i
péos... tenha a bondade dc vea-
si consegue ler aqueile nome,..,-
eu talvez nie enganasse...

O velho leu distinetamente
"A' Amancio de Vasconccllos."
— E' o titulo! disse. Elles agora
baplisam as mercadorias com os
nomes que estão na moda. Algum
teiioi*!

E' singular!... balbuciou a'
senhora.

Porque?
E' esse justamente o nome cie

meu filho.
—- Oh! Não lia só uma Mana

uo mundo!...' Mas D. Angela fugira-lhe ou-
tra vez do braço para correr a
uma nova vidraça. Eram agora. .
bengalas e gravatas "á Amancio
de Vasconccllos" que lhe* pren-
diám à attenção.

Acabavam dc entrar na rua
do Ouvidor

—Vê?... interrogou ella, mui-
io prcoecupada e procurando cs- -V
conder a commoção. — Ainda! \_

Ah! fez o companheiro, já
impaciente. *— V. Exa. v«ae eii-,.
contrar o mesmo nome por toda
a parte. •— E' o costume!^ Olhe! ,
Si me não engano, lá está pfre-"f.
trato do tal Amancio! Tenha a
bondade de ver!

D. Angela approximou-se do
retrato, correndo, c soltou logo-,
uma exclamação: %

Mas éellc! E' meu filho! ;
o meu Amancio!

E começou a rir e a chorar,
muito perturbada.- O velho, meio commovido e
meio vexadocom aquella expan-
são em plena rua do Ouvidor,
principiava talvez a arrepender-
sc de ter sido tão cavalheiro, cotii
Angela, quando esta, que estivera
até alii a percorrer, como uma
doida, outros mostradores, arran-
cou do peito uni formidável grito
e cahio de bruços na calçada.

Tinha visto seu filho repre-
sentado na mesa do necrotério,^
com o tronco nó, o corper tingido .
em sangue.

E por debaixo,, tm lettras gar*
ritâCS *¦' " «\mancio de Vasconcellos, as-
«assinado por João Coqueiro _«'.
Hotel Paris, cm tantos de tal. '• -:,j
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UOS JORNAES
I OEJONTEM
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bpidk:-'

A DERRUBADA
,*BA «dcrrirUdi, mio processo pouco

decente, com <|uc o» nawno» m«.'
.am •pom-et. toitoeronarios uo» ml oi
.«.im. du ctniarllhai - 1»rweJo.-
inaram as-^a cada vc- mil* icrio.

¦Jhegiim-11'oi dc- vario* ponloi.dol
l-Madoi as i*^ai*«>.õe» ranli «ngui*
tios»». O faclo é «uc o acio ycr«o-
iiIiq-so íjtcmlt:.»CBpac» dc faimllu po*

- brci. u fuiKcloimno» CKarolare», ai»
i-uus «.om «liiail dc» anno» de scrv ço,
Paia cimmk «*h**l(ni*i » w» tm\n
Vriiorist No litáinlo tio Kio var ai
•cnhoro. ugcutei, tio Correio _**o£«"
iMadas. 1'or mie? B respom «iu por»
5Õb foram nomeada» a pediilodc -um
-ituiKi. dc um político <l»«c nao ei»
.-iuu n situndtol ., • ,

Kisa polliiqulnlm odloia, meiqm*
nha, «'«tio (.atisfazer n alma dc" cren-
dos vt-lhacoi. Qualquer pessoa dc rc-
liilivn hombridade ictile uma remi*
KiiaiiCia lu»t'notrva por uma acçuo
que nado adeanta ao» (-ovemos ma»
iraz-lhc*. coro dc •maldit.i.cs uc íaml*
lia. -na desgraça."

((,'drr/ii de Noticias)

í\l POLÍTICA do estado do
RIO

"O governo tio Estado do Rio vae
mirar numa época dc rudes praia*
ÇÕCSm. ,. . ,Ori niirieloB entre a policiando sr.
Oliveira Botelho c a do sr. Etlwigçs
dc Queiroz começam a tomar vulto o
certamente crescerão d. gravítltulc
iic.<tc fim dc anno.

A «.necessito governamental uo 1.»-
tado,tio Rio seri um problema dc
fítiniiu. importância, ainda esta vez.

. listava assentado nuc o sr. Nil»
Poçtulha-voliaria ao Iiiga, suecedendo
ao sr/BÒlclho. Deante dn marcha dos
neónlccimcntos. o sr. Nilo não arris-
váfA,,0/.|cu prestigio c a sua pessoa
uos n-áres dc uma intervenção fc-
dcral. •

"•!-», cx. não será' cabeça de lurco:
jVíeíerc dar .homem capaz dc lutar
«iin seu logar...

. Alé agora 50 ha um candidato real-
liiVnte papavel-á -suecessão do sr. Uo-
u-lho: c o »r. Raul l-Vrnandcs, o ma-
iiciro.-o Jcader da bancada íltiniiucn-
6c na Câmara. - _ _

Quanto ao candidato do F. R. C. ao
governo' fluminense parece fora dt
duvida (pie será o sr. Edwigcs d*'
Queiroz, que talvez tome oosse do
Iugú em começo do anno próximo,
quando "ferver" o negocio das can-
(liflnltiras prcsidcnciacs... — Je sais

(Commcrcio dc Süo Paulo)
*

SÃO PAULO DIRECTAMENTE
LIGADO AO RIO GRANDE

' "Fòi homem approvado pelo sr. dr.
J.aulo dc Moraes 1'arros, secretario
«.Ia Agricultura, um novo horário
«pam a Estrada de Ferro Sorocabana.
A tabeliã mandada adoplar é conse-
quenciá ile unia revisão completa do
lióríiHo rate .igora- vigente-, introduz

. Vriodificaçõos tendentes a augnientar
li. numero -de trens cm circulação, a

-«..t.ihiMccer uoctiirnos, cm ouasi toda
;i- linha da 'Sorocabana, e a côr os
•trens cm melhor correspondência com
os, dns outras estradas dc ferro.

.-"'O liórnlrió" estabelece um" noctifrno
Ir/íliaiio servindo o tronco.'da estrada
i"-Trité Tlaúrú co-ramal de Tibagy até a

estação -de Salto Grande.
i... Cria um novo diurno até Botuçatu,
fazendo o serviço dc todas as esta-

- çõe» comprclicndidas nesse trecho, c
í--. "V dos ramais.dc Itararé, Itú, Tietê c

no melo «Jo c-hío o o co-lnhelro ap»-
nlia-oa nprcMatlametitc, deliando-oi
110 eaWelrío, sem os lavar,-Oi ioWa*
doi, «manda diiiil a «pouco cu mm-
rhiii, «latia «W«Iko dos dente» ç»*
tolar grloa do -terr» e pedritiliai mlu*
iu». Um dcllc-i (an ouvir «moiauiue»
h c«»e respeito. Iniemm o vapliAo
quo o reprciinnla c llio obierva:

Vlciic «wiiil pnrn servir o <cu
palx nu para hm lainurlur

l.u vim para icrvlr a meu pai»,
meu capitão, inai.tiao «para o comer 1
— Ai.tíb lido."

(/òrnal do Cttmmereh)
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POLUA

,...,., i» í."Parsifat,,
drama ttfrico dê Ricardo Wagner,

que vae ser cantado hoje no
Zheatro Jfiunicipal''IV 

j -.-- * ¦ •

Hlvnio eonvlda seu» srrvoi * (mitl-rc
"àtmns vhm ^""'iíffi'« &
fira», «, aeonipanliad.. d» K»»»1^ •
,rar,,,,,'.({5^HÔ AMA*

A acena da ílorctia d»wMj;r«Jf. •>»
tre» pcrsoMiieni percorrem *j»rWi *»¦

pelo luljo Innamma o icu lan-me. *»e lerlas c peneiram !».»» *J"S.rt£
ii «apcllí ecu o mesmo «rdnr. nue Ajn- 8U?rnccl.U do iiicm», »»''?«*
fona» «.nt 11 uuando ie anpareccii a ia» «julire aipecio. As porta» '»«»"
tal «ídutMlo k-teJicma mar. Im. abrcm,»e, dando _i»_m^ff 

lado
D» i«de Ku-drt/ um ara amor re» „os «avallc-roa que pconipanltaB .0 li*

u-rnl/ft face do Srlvador iclra . c Amfcrta». «e oulro tado aoa

RS Perv.r.id„, l.vu;4 o 
^o.cn* J^.^grf0ft.„«Moí'"Kundry" 

ei» proferindo a» mal» ter» unu Amforia» paru que «irnipra a* fun*
•W«S" imití-eartes, iniil.llicndo o» e«» cijOc» de »cu «acerdoe o, Aiuforta» pre-
._(...'. 'ÜÍLuil .ir. Mnoi.lv.to eadosi At»ciraii(l«>»e do («rsirt,. «uw »•

'ipi-in 
Martins; -esse diurno *crá com-

*-|j*i '-ffliinicação com trens mixtos faculta-
¦ c'iti,¥os.-'a*Avar.i.p S.. Manoel.'N í-"Eoi-tan*bòfii creado -um trem ";psra

' 
n lim de <slabclecer cor-rispondeujeia
iiiinU-i-rtipta entre:o trafego da Soro-
"cabaiià c o.da S. Paulo Rio-Grande e
Atixiliãire,' rca'lzando-se deste modo-
:i ligiição idirecta'* .entre'-S** Paulo c

,1-,'brtò- Alegre, cm 70 lioras." .
. IJkCorreio Paulistana)
"ô ÁUGMENTO DOS ARMA-

MENTOS
' "O íiugmcnto continuo dos arma-

"' 'Theuíos não pôde deixar de levar as
'nações modernas, dentro dc muito' 

pouco, lempo, a uma catas! rophc. To-'dos 
o sentem, todos o vêem. O que

fiiãò me parece é que ninguém faca
4<>j bons esforços para sairmos disso.

• As propostas dc desarmamento. íei-
-ias nil situação actual não são sérias,

''-nem admissíveis; .Emquanto durar -o
'.que se chama "o equilíbrio europeu":
,:Àoh grupos dc potências, dc forças
limais ou menos cguaes, nada se pode

.esperar. Quem primeiro desarmar
(suicida-se. E como não é possivel
ç-obter uma sitnulmneidadc absoluta
'- dc desarmamento, no caso de todas a?
'nações consentirem nisso, a situação"suuc.iça 

prolpngar-se indefinidamente.
Indefinidamente uão pódc ser. Isso

tem dc acabar ou pela revolução so-
«tíiiI 011 pela guerra. Lloyd Georce dc-
clnròu, com a temível autoridade de
membro proctmiientc do governo in-
glez, que poucas pessoas fi«ui'am
l.em como durante os últimos mezes
a .Europa esteve quasi a entrar em

'nma conflagração geral.:— Medeiros
c AlbuQuergug.

'íBslado de S. Paulo)

A propaganda Ruy--
Ellls

A propaganda 
' 

das < candidatura i
Ruy Earliosa-AUretlo Klli» tem lotnii*
do grande incremento.

Um Juparauá, ntitc-hontcm, a lar-
de, por occa»ISo dc uma festa nopu-
lar, foi improvisado um comido."

Falaram os dr». L. Lorctio. Jcrony-
mo dc Carvalho, Kodolpho Macedo,
"«VUrni Rangel c Caio Monteiro dc
Bnrroi. .

Honlem. nn cidade da Harra do,Pt-
rahy, - rcalizou-sc um oulro comjcio.
para o qual foram distrihu!dos milha-
re» dc boletins, convidando,o povo.

O local do coniicio foi ò Jardim
IWIco.

Deveriam falar: cm «ome do P.
R. L. da Harra, o dr. Moraes llarbo-
sa; cm nome da comniissão dc propa-
gaiiila. os drs. Lorctti, Nelson Ran-
gel, Caio dc llarros c Jcronymo de
Carvalho."

Em Cantagalto, perante numeroso
auditório, orou o dr. Quinto Alve».

O seu discurso, cm resumo, foi o
seguinte:

Não podia deixar dc lançr.r seu ap
pello aos republicanos, porque o uin-
mento que atravessa a pátria requer
o esforço de todos os elementos," para
que das trevas desse eclipse ra!e a
luz salvadora, a suprema luz, que é
Ruy llnrbosa.

IC por isso que não fala somente
aos liberaes convictos. Fala a Iodos n?
brasiloiros que trazem no recanto dc
seus corações a imagem desse gigan-
tc nuiti'ado pela espada, ao serviço d:
ignorância, da perversidade c da des-
honestidade.

O contraste das duas candidaturas
que se apresentaram á presidência
uma pela consciência nacional, outra
pela inconscieiicia política, seria parn
rir, seria burlesca, J líiio fosse avil-
tante. A que ponlo caímos nós oi:e
ao jacarandá se oppõc o cogumelo?
Que ao Rcdemptor sc pnpõc o Bar--
mVis? Que a Ruy Uarbosa sc oppõt-
Fitão Praz? ,'.

Como sc antepor ao nome dc Ruy
o nome apagado do usurario dos bá-
Tres dc ltnjubá? Antepor'a Ruy Uar-
'.r-sa ¦ essa figura amorpha, que .iban-
dona a "vice-presidência da Republica
c a presidência do Senado, sem ãbàn-
donar o subsidio, c v.ic ridiculamcntí'
plRiitar-sc ás margens dc um riacho,
ct-ma figura caricatural, dc guindaste
1é piabas c trahicas»?^

Parece qtte este homem nasceu para
jiístíf1 -«• -a definição-que um lmmn-
T/sta 'ticez dw desse gencro de
•{ escà: W 

'uup^Vara com tun* fio lon-
r.o; numa extremidade -tem, um anzol,
na outra... -uni imbecil.

E' esse lioniem aue a perversidade
política apresenta como "antagonisla
t!c Ruy Barbosa. ;¦*.¦*.-

POLÍTICA DA BAHIA
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rlvel»

adiar o etrailnío dó Moaialwto

Klinsie-r neíde ao» grile» de"Kniíd«7l
empunha a Moça e invííle contra Par»
•I.ál; «na» a louca fica «u»pen«a sobre
a cabeça do licróe, que delia se npc-de.

&teto-V& «m »M^° tt viver. »Wpíi«a. pai»,
«uhlianicnte »e deita»-, o ca»lc!lo de»

cados; AbcirsiidO'.. ¦',.-..
nmi **0' pae, benidllo entre o» lieroe»,
cu quero morrer. Tn, nue eoni«wii-l..»
t> Rrdenipiar, cercado de .lu» divina,
»tlppl|ca-lhe quo me conceda n morte,
a única graça que Imploro." O» cavnl»
Wro» em nomo dc 'Iriiurcl insotein
iievaineiiic para quo Aniforta» celebre

inorona, o» Jardina toriiam*»c arlilo»
."...o o deterio. u» flore, veriam .obre
a tenn como plnnia» murcha», e Par.i-
fal. rcco«.ido á muralluj, antes dc ala*»
iar-»e, dlrlgindo-ie a Kuiidry.eiteii.II»
da uo c«iS.>, rocorda-llie «jue elle ij c«-
pera para fazer- Ue conhecer a fone
radluJí da vida, da misericórdia c do
ÃrdlOi

Càe o patino.

Terceiro acto>
QUADRO PRIMEIRO

Território Sagrado do Monsalvato.
Paisancm prlniavcrili ao fundo, uma
va.zea esmaltada de flore»; 4 direita,
um bosque c uma fonte d ciqucrda. so-
liru um rochedo' vê-se a crua de Our-
nemani. O cavnllciro, envelhecido, «Ive
íoütario, chorando a perda do Oraai,

,'i'u I niiiituciii vem prcsiar toecorro-
E' a alvorada. Curncniaii! »ae dc casa

iiõ» cavallciro», nua mergulhem u cm»' 'lia; inalem p* lieveoanr,da na »ua ferida; inalem o' ..„._.-.,
cã a»»lm, o Oraal rciplender.*. de lua
immortal.
* Partlful, tocando, com- n penta da
lançn, o corpo de Ainfortat:

— Sòmciito umn arma pode valer-te.
Si redimido c curado. Ikmillio» ícjam
leu» ooiiriii»'•«•»« nue rcstltulrani nh de-
mente n^n-nfio perdida.. A tua ferlJa
fcclwri, poi» já vae brotar o tangue
divino, egual flo que corre dn fonte do
Craal. U.ln nunca liade estancar. Dos»
cubram o Craal; abram o cofre.
O» i.cudciro» abrem o cofre, Parti fa.
tonin na» mio» o Craal, ajoelha íilcn-
Ciosamente,

O ilYrial rcsnlcndccc: vivi»»ma lu»
10 derrama «oure os cavallciro*.

Tinirei, voltando l\ vida, crgtie»aç do
feretro c o» abençoa.

Do alto da cúpula desce unia pomba
branca e vae pomar sobre .1 cabeci de
1'arsiful. Este, crRiiciido com timba» .1»

'liriiMHinmluH do hoje

TIIHATRO RIÍíMIO --s*. T.rnilrii
li.".- a MM l.-i.i|u.ru.|.i ii. ..ij «.ui ., ,
»-U.II|.,l|l|li.l lillll,»» »V ..llju, 10 li,, .,,¦,
nii-'i» nivuiit. »i Ki.r.i.i. A ••.»-..: ....
eoiupanbla .l-»i'-»l.•»«• da publico caria-
ca, cnm um ina-mlficu eiii.-cmriuo, Ite*
pr.-«»'iii.u' »< ¦"." a* i" •• •' -««-i.-r. il.i.i|>i
rein ingU-io — (' tourtadori -.emnn-
.l-.-.-ii- um isciieii'. imerniDujo, i- ...
pr i.cip.i.. nr.i.ia» d.i rompiiuhi.i, V»au
fim ao »»p.«'i i.-.ili. a duo liniuto cuiinj.
dia nu iuu neto, original uc Ju .... Ma-
cliail.) —¦ ü'friwn> Álvaro, ua «pul tem
unia vir.ladtlra ercaçAo o actor tirjií
para quem ir iiieiiu» foi «-.«.Vij.i» c nn
iiii.tl inmlii-in tomam parir d), nrii.in»;
fhaby P.nlivlrn, Supfila Saliu», Alice
l'"liiuciru, liitbvi Ferreira. «• Uil t'ci.
relra. L- -* «ji*

TIIRATRO APQLLQ - Com um
nmimttiinin e»collildo. • rcallíd hoje m
fi-ciival iirilitico.o dlit.ncto' actur' .-«
C.IUIICIllO.

TIIRATRO RIO.BRANCO} — A ap.
ii.ir.ii.i*.:i i.i.tfilca --' A pata üprralhelra
ainda hoje ctinitllun n hecn «I... ....,»

.¦cuida'"do thentrliiho da ave Ojio.1. Freire.

rn un por

Bahia, 7 —. (Am(ricana) ¦— O dr.
Ubaldino dc Assis,, -depma.-Jo. ícderaj,
seguiu ltontom para.-Cacliocira",. onde
foi assistir a eleição de um .membro
do conselho municipal.

Bahia, 7 — iApnèricana) — O in-
tendente .mitnicipál de Barra do Rio
Grande tclegraphçiti." ao dr, Álvaro
¦Cova, chefe de Policia, "iprotcstatido

contra a inclusão do seu nome na con-
v-enção convocada pelo dr. Luiz"Vianna.

REUNIÃO POLÍTICA NO
CEARA'

Fortaleça, ~ — (Americana) — O
dr. Paula Rodrigues reuniu -lionteni
¦m sua residência, muitos 'deputados
èstaduaes c outros amigos, aos quaes
xpoz n idéa da creação'dc uni dire-

:torio político central do partido nes-
*a capital e direclorios locaes cm to-
los os municípios, de accordo com
is demais proecres' do partido que
ipoia o governo do coronel Franco
Cabello.-'

Ficou resolvido que a eleição do di-
•cetorio central seria feita pelos tle-
¦lutados estaduaes c que os direclorios
'ocaes seriam, eleitos pelas respectivas
câmaras municipaes.

A REUNISÒ DOS MI-
NEIROS

O BAIXO GIÜLIO URINO, NO IMPORTANTE ;PA».SL DE GURNEMANZ
,, •• .-".»« ,•-.!•' r,'i

Êosto pelo kdesapparccimcntp dp^íljho
e que sob seus olhos élla expiraia".^.^

O inancebo, fora de si, a 'tãll^Swa,
precipita-se coptra 'Klindry c a estçin-
guiaria sem a intervenção de G)jpe-
manz. Arrependido;'porém, dè. sua^ vio
lencia, &|õmado dc tremores, e croincija a
sentitísè^nial-s juãs 

'Kündry corre tr Uma
fonte .próxima c, trazcndo-lllc asua

o reaninu. ". ¦*!,.•'•"

PERSONAGENS
Kundry. '
Parsifal. . <
Amfo.rtas, '¦' ,„..
Giírnciiianz.
Klingsor. .... z> . .'fiturcl.'',.-'
Cavalleiros do
Jovcns-flõrcs,

Graá.

Süí-*'-'
v>í-v'

jix

DENTRO DO PROGRAMMA
"Como etanipre' aconlece aos liclío-

¦batras, que só' descobrem que o sol
^em.manelias quando cllc vae cm dc-

- clinio, vão -apparjsccndo-pessoas curió-
sas," com .certeza curtas dc memória,
que esTão-descc"briiida.<iue o -mar-.clial
não é muito -«sério., -nas -suas relações
com os scus..aduiiradores. , •

Alguns desses." que já .podiam ter
verificado ha mais tempo, bisbilhota-.
ram" de -tal modo as ;coisas de -pala-:
cio, que -diegaram a .descobrir uma.
iiirtc-ressatlte C pcr(itits.sin\a. fitncção,
dc que O sr. presidente dá 

"Republica;

invesliti o seu digno' secretario,- -di-.'
Jcsuino Cardoso.. Como é natural, o
sr. marechal-Hermes 6 assediado dia-.
piamente por dezenas dc cartas, fir-
nv.idas por pessoas necessitadas, que
lhe pedenr pagamento de -contas ou
de, ordenados. :no Thesouro, ou solici-
t.itn um logár publico, bem remune-
rado, onde possam prestar os seus' indispensáveis serviços á Nação. Sem
tempo -«para attender • ou mesmo para
ler essa correspondência, o niarcchaí
ordenou ap 6r. Jcsuino que à abris-*
se 'todos os dias. e fosse respondendo
a toda gente, em seu nome, mas -som-
pfe do.-tuodo--aíÍismatKro c favorável;
P>om cumpridor do ordens, c sabendo
«litc estava dentro do programma do
marechal;-^-' fromotter tudo c fazer

- no contrario" — O: sr. Jcsuino não
¦?. teve mãos. a medir: caria qúc lhe

caia ás mãos, «pedindo emprego, sor
licitando dinheiro ou chorando um
pagamento, tem logo a sua resposta.
tionic do. wesldcnte, dizendo que"sim"., que .está tudo arratif-ado".
filie ja "foi. a ordem para o Tliesou-
•re" ou "para o ministro", c quanta
resposta amável.rebenta na sua penna'de secretario.

Não precisa dizer que as cartas vão
todas para a cesta, e que os iríteres-
sadòs s6*r-recebcm... a resposta do
sr. Wtno. .

Ate nisso, como se ve, o marcçlial
': '**... o marechal!"

(O Imparcial)

Bcllo Ilorisonlc, y — (.-Iiiií-nVíüin)
— No edifício do Senado ''ealizoii-se
a convocação do Partijo Rcpu-
Micatfo 'Mineiro para a escolha dos
candidatos á presidência c viec-pre-
«ideiicia do Estado, no futuro qua-
drtcnnio, 

Eátiiwràim presentes representações-
•le todos os directorios políticos do
interior» sendo unanimemente indica-
los os.-srsl Dclphim Moreira c Lc-;
vindo Lopes, res-pcclivamcnle para
presidente c .vice-presidente- do Hs-'
tado.

4 Essa indicação. íoi recebida com
iiuiios applausos.-' •

«1 a a» ta.

Primeiro acto
QUADRO PRIMEIRO

iA «cena representa uma clareira da
floresta de Monsalvato. AI esquerda
uma estrada conduz ao Castello, silur.-
do uo tope da montanha. A' direita,
no fim dc uma extensa vereda, avista-
sc um lago.

Amanhece. Gurricmanz, um dos mais
cdosos"cavalleiros do Graal, c dois jo-
vens escudeiros, dormem. O som da
tranipa ouve-se ao longe. Curncmanz
accorda e convida os nraucebos á ora-
ção matinal, c em seguida ordena-lhes que
preparem o banho que lia de alliviar
os padecimentos de Ainlortas.

Apparecem cavalleiros vindos dc
Eurg. Gurncmanz pcrguiiia-lhçs coiro
está passando o' príncipe, e si o cura-
tivo npplicndo á ferida lhe trouxera
qualquer melhora. Ucccbcndo resposta
negativa, o velho servidor qüéda-se pc-
zaroso. Novo personagem entra em
scena: 6 uma mulher de estranho aspe-
eto; longas trancas, pelle escura, oihar
torvo. Esta vestida com um costume
bizarro; 6 Kundry. Ella vem ofiegau-
te dc longa jornada, c traz a Gurne»
manz um frasco cheio de babamo que
foi buscar ás regiões mais longínquas
da Arábia,- para allcnnar .13 dores do
infeliz Anifortas. Vencida pelo can-
saco, Kundry cáe sobre uni banco c
abi permanece deitada.

Chega o cortejo dc cavalleiros c es-
cudeiros acompanhando a Jitèira do rei.
ü príncipe, torturado por atros soffn-,
mento, implora aos céos a morte .que
lia de pòr um termo ao seu niartyrio;
acecita, todavia, c agradece a Kundry,
o -hálsamo que lhe trouxe; mas Kundry
recebe de má .sombra os agr.idecimen-
tos do rei. Anifortas ordena aos seus
servidores que levem- a liteira nte a
lagoa sagrada; o cortejo sc afasta.

O ESPÍRITO.., DOS OUTROS
"O - rcgimentt> acha-se acampado,

após um dia de manobras. Esta . se
•prc>ccdendoá preparação da com'da
oor tnna' fôrma assas rudimentar. Ue

'feKá*sri^3táas»sàt carne caem

Jotas dc absoluto gosto, só na
JOALHEHA ACCACIO LEITE,
168,'"Ouviíor. Esquina Uruguay-
tna. 92,' itelephonc, 129, Norte-
..... 1 aia 1»

Um menor, por per-
yersidade, num

campo de "foot-ball"
fere com um tiro

um outro
*ím„ «m. campo de-"foot-ball", á

rua Teixeira de Carvalho, próximo á
Estrada Real dc.'Santa Cruz, 110 En-
cantado,- vários menores sc divertiam
110 exercício-do jogo da. moda..

De ropetite, uma questão, aliás dc
somenos importância, suscitou-se cn-
tre Manoel Francisco, Elias GoitçalT
ves c outros companheiros.,

Quando.ia adiscussão mais acalora-
da,-Gonçalves, qttç conta apenas a
edade dc 15 áunos, sacou dc uma pis-
tola Ma-uscr, e, num ícquintc de per-
veisidade, alvejou os do grupo que
com elle discutia. '

Um estampido seccò ecoou c o pro-
iectil foi alcançar o menor I-Icroty-
des de "Oliveira, de 8 annos de cda-
de, nelo do sr. José Pedro do Nasci-
ni-nto. com" quem mora, á travessa
Virgínia ti. 43. entrando por baixo
do .olho -esquerdo c indo alojar-se no
craneo.

Commettida á estúpida e perversa
aggressão, Gonçalves fugiu.

Levado o facto ao conhecimento da
policia "do "20° districto. foi o infeliz
menor soeçorrido pela Assistência c
removido cm estado grave para.a
Santa Casa.

O dF. Mendes Diniz, respectivo de-
legado, local,, mandou abrir o compe-
lente inquérito c já apurou que o ag-
gressor é criipregado de «."tm guarda*
ch-cl, -que mora 11a rua Teixeira dc^

• Carvalho a.' 15- ¦-•.

Os escudeiros reprelicitdcm Kundry,
tratam-11'a de feiticeira c a accusain
de propinar ao rei drogas perigosas;
mas Gitinemnnz toma a sua defesa, sa-
lictuando n dedicação dc que cila- da
lirova, sempre que se iralc de prestar
serviço aos cavalleiros do Graal. Desde
muito é conhecida 110 Monsalvato, c
quando Titurel, consagrou o Burg,
acheu-a• adormecida na floresta.

li' lá senipre que cila sc acha ao
cabo de suas longas ausências tnexpli-
caveis,, mas que coincidem, fatalmente.

Gurncniiinz louva este acto dc carida-
de; a estranha crcattirat recusa o^çlo-
gio; pede somente que a deixeiii, re-
pousar cm paz, e, emquanto o vclhp ca-
vallciro cuida do adolescente,.ella Urras-
la-sc até á moita visinlia, para "dohitir.

Mas a idéa de dormir-ttm somHitlni-
]>erio.io,. cheio de pcsadellos c què* pre-
cede sempre o odioso encantamentd/ rc-
volta-a; ella luta para .fugentar o
soinho; uma força ^vsteriosa,, p4riéni,
vence a resistepcia, i; Kundry, ihariiina-
da, por traz de um espinheiro, fica[incr-
te c. invisível." '*. " ' ''-^'.'•.« f.i.

Ouve-se do lado da.: lagoa trgpiilj de
cavalleiros. e escudeiros quo acampa-
nliam Amfortas ao palácio,' dcppftldo-
banho. Gurnemanz, amparando O.joven
-»-^ inhecido, offcrcce-sc: a condli?iI-o

a»> durg sagrado, onde õ fará assistir a
ceia mystica dos servidores do .Grâal.

Quem sabe sc este innocente, provi-
dencialmente encontrado nos caminhos
do Monsalvato, não é o caslo Fou, des
tinado a renovação do Graal?

O cavallciro c o joven parecem ca-
minhar; mas na realidade é o scenario
que anda cm torno dclles. Depois; dc
longo percurso pelos rochedos, trans-
põem uma porta que dá recesso a vas-
tas galerias subterrâneas. .

(Mutação dc scena) - .
QUADRO SEGUNDO - í;

Os viajantes penetram numa sala iin;
inensa, com uma cúpula lmniuosa. Os
sons do sino vêm do alto da .Upula. O
joven está fascinado pela grandiosida-1
de do que vc, c Gurneniaiiz o observa
com attenção, para descobrir na sitasat-
titude a*revclação esperada.. Da direita:,
e esquerda da sala entram em duas lon-
gas fileiras os cavalleiros, nuc vêm col-;
locar-sc cm torno de mesas, sobre as i
quaes estão varias taças. Elles prepa-
ram-sc para celebrar o agape espiritual
como o instituíra o Salvador. ,

Após elles chega o cortejo, conduzin-
do ,0 rei de liteira. Dois pagens que o
precedem trazem ümijeofre cuidadosa*
mente coberto, que cllcs depositam so-
bre um altar, ao pé do. qual é collocado
como um throuo o leito em que descansa
Amfortns. ¦, '¦<

Do fundo de uma capella escurai *ve-
se uma voz grave, a de Titurel. mfnjian.
do Amfortas a celebrar, sem deinqrà, o»
santos mvsterios. i-.i, .

Amfortas, que. sabe quaes os. solln-
mentos que acompanham o acto sagra-

jpvèn que na sua immrjbilidadc appa-
rente havia soffrdo as mesmas dore.
dc Amfonas,. levando como elle, dolo-
rusamente as mãos aos flancos, conti-
núa afundando, num sonho que o sc-
riará 'do 'resto do ímindo; Gurn.emaiiz,
fàão-cònipreliendeniíb o que sc passa -nó
espirito,»do adolescente,-segura-o bruta'-
incute :.->clo braço, c,. com -duras, palavras,
o expulsa "do recinto sagrado, uo qual
não é digno de permanecer.

Cáe o panuo.

«L.t\vt.5i nina 'i«»t-». ¦».»#•.— •--, vi:,: 1 iiiv-tiiuo »-m» »v»».|.  •••
com uma nova desgraça que afflige os (j0t qucr retardar a' fmiççao -, suppiica
Bcrvidores do'Graal. , a seu pae para que.officic no seu logar;-'¦'  ''"•'- mas o velho, "áo qual resta uma sombraDurante a sua ultima ausência deu
so o nefasto combate contra Amfortas.
Onde estava Kundry? Por que, tão de-
votada,"não veiu -cm soecorro do pnn-
cipe infortunadô ?

Kundry não -responde a tal pergunta,
e Gurnemanz, rtevocando transes do-
lorosos, descreve aos companheiros to-
das r;S phases da humilhante derrota.
Seus ouvintes pedem-lhe, cm seguida,
que lhes explique as origens do Grani, .
Gurncmanz faz uma longa narração e j
termina rcvclando-llics.a promessa con-
soladora, vinda do céo, que .1 coragen
do príncipe será galardoada.

de vida, recusa-se e ordena a sed jilhodc cumprir o seu dever. 1,5
Amfortas, angustiado, invoca a. tom-

paixão dos assistentes, supplida* ao'- • ¦ — --- -•• a-á dures'

' Itl <IU |>»U» ¦*»-»•»•••¦¦»¦*-¦¦ "1*1 ,.

uma moita, onde jax Kundry. mergulha-
ua cm protundo »omno. Procura cm vao
•le»pcrtnl*a. Pega 110» braço» a joyea
e a condu» a um banco dc pedra. 1-ri*
cciona-lhc a» mãos, Kundry desperta, Ic-
lania-sc e si «heioaainente cntreRa-se a
inisicrca caseiro». Giiriicmaiiz nuiiiira-»c
dc não receber agradecimento», mas
—ndry. curvando a cabeça, pronuncia a
palavra: servir. . • .

i\o cmtiinio, o offcrcciincnto sc torna
•nuttl: não ha maia mensagens a levar;
bs servidores do Graa) totuaiain-sc m-
iictivos e sombrios. ,

Kundry, retomando seu» antigos lia-
liito», vae encher um cântaro â fonte.' Parsifal, coberto por uma armadura,
completamente negra, com a vizeiia
descida, lança cm rlstc, entra cnbisbaixo.
Gurricmanz contcmpla-o longamente,-de-
ppis- dirigc-lht uma saudaçüo.

O joven responde unicamente por nce-
nos de cabeça ás perguntas do ancião.,
••ic o não reconhece, c o convida a dei-

xar aquellcs pctrcclios bcllicos, po.»
ua é cun.enitnte trazcl-òs no» domínios
sagrados, mormente neste dia em que
Sc co cbra a Redempção do Senhor. Par-
siíal ignorava estar na Sexta-feira San-
ia Finca ná terra a Innca, põe-lhe ao

Indo a armadura c. ajoelhando, faz sua
prece Gurncmanz, que havia, com Kun-
dry, observado todos os ¦ movimen-
los dc Parsifal, rcconhccc-o, então, e
diz a Kundry que elle é o tnancebo Xiue
matou o cys-*

O heróe sem macula, terminada a ora-
=»o levanta-se e, por sua vez. reconhece

Curncmanz. Veiu pelos caminhos do
¦eno e «loa soffrimemos. Encontrou ini-
migos, dclles recebeu numerosa», feridas.
pn's não podia servir-sc da-santa lança.
connuistada.com o auxilio divino, e que
ik.mu dc restituir inimaculada ao san-
tunro

Gurncmanz commoyc-se ao contem-
¦ ¦ n'i «agrada.* que vae mudar o

triste destino do Graal cm nova- era .dt
uíiu e alegria Narra a.Parsifal a des-
"•"ura que posa sobre a santa con*

fraria, os padecimentos que acabru-
nhain o rei, que renunciou as funeções
dc que fora investido. E, para cumulo
do infortúnio, o velho e nobre Tritu-
rei não pôde sobreviver ás faltas com-
mettidas pelo próprio filho. A taes no-
ticias, Parsifal confesra-se causador de.
todos os males que pesam sobre o Graal
Ç. 110 auge do seu pezar, cáe desmaiado.

i Giifnemanz soccorxero, Leva-o. pa.ra
fcHS'"da fonte,- c, -.conio tem prcsenli--
menlo-de quc.Pariifal. ba de cumprir.
i-?«a cràndiosa missão.' depois, de Kun
dry havei- banhado' os pés Üo joven he-

1 róc. • Gurnemanz expargc-lhe sobre a
testa a agiia lustrai, do bãptismo, sau-

I dando cm Parsifal o eleito dó Senhor.
„,.,„,,„ r,i»i*t.-ir>n ° Gasto, aqueiha compaixão dos tna'cs
QUADRO PRIMF.IRO I ^^03 (Jéra força para. cumprir o; acto

A scena ropresenta o Castello encatt- heróico de restituir aó" Graal o pode-
tado de Klingsor. Uma escadaria con- rio * .0 .luzimenlo perdido. E, despe-
duz. .aos subicrrancos da torre; vários jando a nmpuln de ouro sobre a eíi
titeiisi ios da arte Cabalistica; espelhos beça dc Parsifal, consagra-o príncipe,
mágicos, etc, tudo envolto' cin profunda Rei e Sacerdote do Graal. Investido
escuridão. das santas funeções, Parsifal procede
:- Klingsor, com sortilegios, vae. attrnir ao bãptismo dé Kundry, cm nome do
a sua casa, o adolescente expulso do Rèdemptor. - , .'•.'.'-.'.
.Monsalvádo por Gurncmanz. , i Admirando a radiosa pajzagein do

.0 mágico, present ndo nclle o c'cito bosque c campinas, Parsifal compara
do Gráal, quer tcntal-ò. Chama cm seu a pureza das flores daquelles sítios
auxilio • Kundry, que durante o soiiinò, abençoados, com, as flores do mal que
fo' por cllc sugestionada. O aposento -outr'ora ..conhecera. São os encantos
enche-se- dc vapores, c atravéz dclles da Sexta-feira Santa, pondera Cume-
apparecc a imagem dc Kundry. Accor- manz; as lagrimas de arrependimento
dando de sua leihargia, cila responde do peccador couvcri.r_m.-sc cm rocio
ao convitc.»de Klingsor, com surdos gc- benéfico, Todas as creaturas se rego-
niidos. O feiticeiro exproba- hc a ca- sijam por haverem obtido o celeste per
maradagem com os cavalleiros do dão, c elevam um hymiio de gloria no
Graal, quando cila é valioso auxilio , divino Rcdoniptor.
pa-a a perdição de Amfoí.tas. | Kundry dirige a Parsifal um olhar

Trata-se agora de vencer um' ente profundo c calmo que imolora perdão,
inacées.ivel ás fraquezas da carne, for- Parsifal oscula-lhe mysticaincnte a
tificado pela -niioccncia. Kundry uo fronte. -
auge do desepero, recusa obedecer. O Ouve-se o badalar dos sinos. Mon-
nialdito recorda-llie que é seu senhor,
o unico sobre quem o poder mágico da
sua foi;niosu-a. não tem .poder. Kundry
ri-se da caslidade de Klingsor; o feili-
cciro. furioso, declara que ninguém o
insulta cm vão. Em outro tempo. Titu-
rei, orgulhoso, devoto, forte cm sua san-1
t'(l'ade, o rcpelliu das fileiras. O guar- ||dião dc Graa' está agonizante; o -pro-
nrio Graal cm seu poder, 

"ha de cair
também. E-'s, porém, o joven heroe a ap-
orox:mar-sc d.i torre, Klingsor o avista,
4 prcc'so vencc'-ò. Kundry luta ainda,
mas cm pura perda; o .encantamento
começa a op-uar; cila dcsapparece para
cutnor-ir a missão ma'dita; a torre se
abysma' nas profundezas do solo. Jar-
l:ns encantados sc'elevam, cheios de

ttixuriaiitc vegetação, dc plantas tropi-
•acs, de flores gigantescas c fantásticas.
\o fundo surge um alto castello de esty-
lo oriental.

QUADRO SEGUNDO
De todos os lados, formosas -jovens

cm grupos, cobertas dc véo, agitam-se
como que acordadas dc longo pesadelo.

O adolescente, yiiido da torre, esta-
ca maravilhado. A?, jovens trat-U» de
seduzil-p, mas 'cm vão.

Urira voz, vinda do bosmie, chama:.
"Parsifal". O innocente lembra que suj
mãe assim I!ic chamava; nára, CÒ-nina-
vido. As jovens a.rastam-sc, denois des?
apparecem 110' bosque. Parsifal vo ta-
se para o lado donde saiu a voz e vc,
estendida sobre um le'to de flores, nma
jovén de radiante t-elleza, que lhe sorri
c o convida a approximar.se.

E'. Kundry, que, transformada por

•ietní.tos; auproxlma-se dc nulo» o Craal, tolenne e longa-nciuo faz"- a sua apresentação do sagrado «ymbo»
lo ao» cavallciro». Kundry cáe ao»
pés de Panifal c morre. Anif»>rln» e
Curncinatu, de joelho», prestam hon.c-
nagein a Parsifal. Todos com voz ape-
nas perceptível exclamam: Milagre da
Salvação suprema! Prodígio da Kcdcnir
PCão. !•• ..*

Cáe o pamio.

PRIMEIRAS

Segundo acto

"Palhaços" e "Cavalie-
ria Rusticana", no
Municipal

Em matinée, a companliia lyrlca
cantoii honlem a Cinalleria Ruslicaiia
e Os Palhaços. Queridas como são
as duas populares operas de Mascagni
c de Lconcavallo, não era de prever
sinão a formidável enchente q te apa-
nhou hontem o Municipal, repleto in-
tcirainciitc da mais fina c elegaulc so-
ciedáde carioca.

Como dc costunic, a opera dc Leon-
cavallo abriu o cspectr.culo. O barjv
tono Dcluca, um' magnifico Tonio,
cantou o afamndo prólogo, arrancan-
do os primeiros applausos ida' plaíéa.
Os outros interpretes, o tenor Palci,
c a soprano Roggero vieram logo cm
seguida collaborar com o seu distin-
eto collcga, na -cxccllciUc edição d'0.»-
Palhaços, salicntando-sc otenor, a
que o publico applaudiu com cntliu-
siasmo, obrigando-o a'bisar o 1'cstt
h juba. Os coros muito afinados,.por
suá vc2, • prestaram o seu indispensa-
vel' concurso, concoirendo efficaz-
mente para o ,bom «sito da represen-
tação. ¦. . .

"Na'. Cu-Jallcria- Rusticana foi., o
mesmo suecesso. O tenor Dc Muro,
a r5ra..Ral,a\vsl»a,-.o-. .jbarxtono. Faticau-
te c a sra. Casazza mui merecida-
mçnt. rji%rí)cram .çalprpsós, lappjãttsosõ
Q.,.cqios,v co>no n'Oí 'Palhaços, 

.bri-
lharaiu...'. .:'..-.¦.' 5.-' -.'.'. .'•..-

A-' orclicslía, dirigida Jíajjilraçntc
pelo maestro. Marjnuzzi, portou-i?e. di-
gpa.mentç c^pór js.to .mesmo foi obri-
gad.i a repetir .0 celebre "intcrmezzo"
da Cavallcria Jiusticana. 1-—- •' ¦ a,'» ata ' 1 "

A festa artística do
actor Sacramento

No'. tbçatro . Apollo, faz -lioje; seu. bc-
neficio dféjüupáthicp c distineto artista
Sacramento.
. Quantos têm freqüentado a têmpora-
Ia actual da companhia Adelina Abran-
cbes conhecem o que vale esse artista,
du uni merecimento indiscutível, iutcl-
ligcntc ¦ c observador.

Hoje, que elle-realiza seu festival, o
publico' carioca deve ir no Apollo Ic-
var-lhe as demonstrações dc seu apreço
e de sua admiração.

O soberbo programma c o seguinte:
A carteira, pcç'a dc Ocfavio ^firbeau;
Crime de uma mulher honesta, peça cm
nní acto e dois quadros, do dr; Cnm-
nos Monteiro, c a peça O gaiato de Lis-
boa.

THRATRO S. JOSR' — ts'nv,-.» »r».
»5e» coui a róv-lta — Z«- Peteini. Anrii
hoje a popular companhia quo trabalha
na thcatriiihw da praça Tlraucntes,

TIIRATRO CARLOS GOUÜS ~ A
companhia u.iclniial que nciualutcnto
1 ahalln ncsto iht.itro leva hoje :'i «ce-
ila o velho ilrunui — As duas orphAs,
qtie ainda couta um «cm numero d»
Bprccludurcii.

CIXRMA PARISIP.SSR , — 1*111.1
histeria romanesca, tiu 3 acto», rum
lio quadro», O s. itr.-ili. do nioulniun do
li..:. I, A viagem do «Ir. Lauro Mu lei.

CJNRStA oniithV -- Sonho de Al».
.... eni j partes, limprei-nr o encravado,
Miii.li. vae ao baile dc mascara, \ ulcão
Kil;.n:i.

CIXRMA ArRXWA ~ A liga doi
diamantes, nu ,1 partes, con»; _'i. qua-
Iro». Cauinont Journal, O «tub-narlna
p.racim.

•k * »
CIXRMA PATIII-' — As (cilas com.

inciuorntiva» do Sete do Sejcinbro, O
lucilo dc' Max. cm 3 longas partir,

Gnlliiiha des ovos dc ouro, S« rui'ana-
tnit. 1

CIXP.M.l ÍRIS — Pobres [crcançasl,i-iu 3 parte», com 556 quadros, O honho
dc l.o-u.', Eclair jornal 11. 33,* * *

CIRCO SP1XRI.I.I — A fimcção d»
hoje, com um programiun atlrhcnte, ter-
¦ninará com, a opereta — " Oj diabo cn*
tre as freiras". i

DIVERSAS
O conhecido maestro llrito Terna»

des já concluiu a musica pára a ope»
rcta-rcviatà cm tres actos c seis .uadros
— "Xa isca I . . ."

A' nova-peça, que é de grande inon*
Ingcni, subirá á scena 110 theatro Rio
llraneo, ri avenida Gomes Trcirc, cia
seguida á, revista —• "I-.ncrelica".

A "niise-en-sccnc" é do actor AI.
fredo Miranda. • - • .;

O S. José nnnútiçia par.T -amanhã S
primeira do " Tip-Top",' disparate co*
mico, cm tres ticlos, original, dc Maura
dc Almeida, autor dá ." Viuva alegre".

A musica é do maestro Costa Ju-
nior. .^

Do programma dn festival anistie»
dos actores Chavis Florcnce c João Mar*
tins, consta, além de um variado inler-
nicdio, representado por alguns artista»
da companhia c pelos actores Pedro Au-
gusto, barítono Freitas c tenor t.yiz Pas*
choal, o episódio dramalico — "A mcn.
tira", 110 qual a graciosa aclt» Alzici
I.cão lem o 'papel (Ic IleletiaPc o i*
aeto da revista — "Depois d» dez".

liste festival será realizado depois d< ,amanhã, revcrlcndo-so cm favor do'
Acro-CIt-.b Brasileiro 15 o]o da receie
liquida. - •""•*

' E' amanhã que se rcalizalfr estrí»
da companhia de operetas c ^Itevistas
que vae dar espectaculos por sessões,
110, Recreio. A estréa far-se-á com >
apreciada' opereta portugueza — "A:
pupillas do sr. reilor", cuios principaes.
papeis eslão confiados nos seguintes ar-
tistas: Olympio Nogueira, João di'Detts, Alberto Gloria, Salles Ribeiro
Alberto l''errcira, Anthcro Vieira, Josl
Mpiifciro, I,inosRjlvêiro.s. AbigairMaiiT.
Enima de' Soiiza, Judit.ii""Garcci,. 

"Aihcli»-.
VSilvái Ma'rin;.:Amclii. .6 ..liitcilfe Silva.

' -,'. •* -.-'- —
Por itu.' grande " loui de íaíce"' dj

Companhia CincinalogTtohica^ilrasilci
ra,''vo"CÍncmalographo lathé >'iprcsenti
hoje aos scus*frcqueutalorcs-*ma filj
completa da parada ç demais íiStas com-
mcinorativas dp !annivcr3ario'!d.a indo
pendência dp Brasil. . X.

Está aidiuaeiad^para aniàiíhã, ni
Carlos Gome3. .í .íea.tá-' das..-'csliniadai
actrize3 Mjjria . Tavares c Ahãrlica d.
Silveira, dedicada- ao Exército1»» á Ma
rinhn, ú .qual. projUíttcu comjwrccer a
marechal HermcfSP^.- " ¦

O actor João Bartfftsa recitará mui
poesia * dc ' sua lavra.* ¦.,.

"W

JTs estré/las do "Paface"

ortificios dc ma^co.^vae pôr em pratica
i'.ino'dó seducção.

Para nielhonnentc_ app_dcrar-se ,<lo

Creador que ponha, termo us sus
phvsicas, a seus-soffrimcntos ntotacs, j artific
mil vezes mais cruéis ainda: sof írí to- t seu n
das as torturas porqUc passou ná 'cniz 1 ai. .. a
n -í.nlior" vê correr pcas ícrdaêaodo'.casto adolescente, -'ef.""'-'" n»
n s™ sailgiíc' o s*cu coração Cstál|lée- no^c-cia. ella faz-lhe primeiro vibrar o
rad 

"dc'Xôntâ^.Stíf ^oU-se sentiinçnlo çlç 
amor il ai, o.un.co que

elle tão iiidtgno...iiiflexivelmonlc'-ícs.- a coração dele guardava. 1.1a arra

gü^ata cSprir um sacrificifdivi- 
^«^^^^^^ 

«

A voz dc T!turcl Sc faz ouvir.!i*ova-
Gritos se tazçm ouvir pelo tado ua ' 

gente, penando jne |ggy
lagoa; os cavalleiros viram a.mcys.e togj. UsJ^% 

%trQS!>m a0\oíii-
solvagem, hospede respeitado c esti- retiram «^ ca ,c: ç ^ _*, . .
mado pelo rei, cair morto ao solo. Des- I «' 'lL- 

^0 aiVliaiido-sc.' celebra a
^n|.HT-in n atirador, c conduzido a pre- vonto orac.iq, aju u-» , ,.coberto o atirador, é conduzido á pr-
sença de Gurncmanz, que o interroga
sobre aquella iiuitil crueldade. O cul-
pado é um nrancebo que pareço íncon-
scieine do acto commettido. Não sabe
dizer seu nome, nem de que terra «;
filho; recorda unicamente que a sua
progenitora se chamava Herzeleidc, e
com ella vagava por. florestas c piam-
cies selvagens.

CEIA, a ceia líiystica dc Monsalvato.
Uma'sombra espessa invade a sala c
um raio dc luz sobrenatural, descendo
da cuoula, vem refulgir sobre' ti.éabce
sagrado. ... ¦" t •''.

• . -» . :'-;»*<¦'¦¦

Amfortas, então, transfigurado pela
,fé. eleva o Graal, c toda. a assislencia
devotamente cáe dc. joelhos .. Ronco

does do^ bos-iucs; sua solicitude dc cada
hora, seus sobre«a" os; dcpoi , o d.ses-
pero que lhe causara a fuga do filho
in.rato, 

'c finalmente a sua, morte so-
litaria c cruc «uando havia nc-diüo.
ioda a cspe-ani-a de ver a crcal-ra bem,
amada. Parsifal, a lal narra-ao, mani-
fe»*n a dor -»«t.i«i viva e en ","'"*
lastima o aban4ono cm que dcivara a
í.roeênitora; a fcif"ceira finge, cnlo,
íonsolal-o; abra-a-o tcmanirntc'. c1 quer
conveuftl-o que o amor, s'mente p
amor, pódc vencer os seus remorsos. 1

Kundry, que ouB-rva atlcntamcntc o 1 pouco a3 tenebras se dissipam, "os cs-
joven acusado, comoleta a narração: no
dia seguinte á morte de seu pae Gamu-
ret, victimado cm sangíento^ combate,
Herzeleidc, para livral-o ao furor, dos
inimigos, foi creal-o bem longe dos ho-
meus. e de suas lulas.

O desconhecido recorda então -que
um dia. vendo passar uns cavalleiros
luzidamente armados, em vão tratou dc
alcancal-os, poÍ3 teve nccespdade de
enfrentar animaes ferozes c homens ro-
bustos.

ICundry, então, accrcsocnta que cm

nlendores do caljcc cm.pall'd.cccm Cfliian-
do o rc; o deposita, sobre a mesa..o, dia-
já rompe. As tacãs.; apparecem. cheias
dc vinho. Os cavalleiros -tomará logar
ein lorno das mesas. ,cmniian.to vozes, «le
adolescentes entôahí "louvores ..a Deus,
num cant:co de accão- de gracaív .

Durante este tempo, Amfortas, que
vo'ta a si. irmnifestji por cestos |idp.1
que lhe causa a ferida. Todos còrren-j
á beira dellc. se'us escudeiros o deitam-

O adolescente, desfeito cm nrnn'<»<:
não ousa resistir; mas, q-;ando Kundry
Pie imprime sobre os lábios um longo
beijo, cllc, num ou'o. cn*reguc a invisi-
vel terror, leva a mão ao coração, ondv
lhe parece sentir agudo solfnmcnto.

A "cmb-'aiva de Anifnrtas se a-> «*en-
ta á sua imaginar.n; revê a cruel feri-
da sempre a sangrar, revê a Ceia do
Monsalvato: recorda as lamen-a-oes do
infeliz que faltou' á »ua miss^OUdivina,
ouve os pra-tos desle Deus dc miseri
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A VIDA
m VIDROS
Mmmè

¦"DE—
Eraeato Souza

BRONCHITB -
Rnquldlo, Asthas,

. Coqueluche,
Tutwttriilote pnfraontr.'

OKANDB TÔNICO '.

Íabre 
o «ppollle e arodu»

» forca muscular.

B^ZLAURl|rV
Agcncia.de publicações niundiacsi -<

Rua Gonçalves í).as 11. 73, tclcphon»
11. 19.8. .

As greves na Hespanha
.*». Scbàsiian, •> — (Hdvas)*-± O rei

Afffouso XIII e o conde de Komanones,
presidente do conselho dc ministros,
têm recebido uma infinidade'.- dc tele*
grammas .pedindo que, nos indivíduos
aceusados dc dciiclos praticados duran-
tc as greves dc Gcrona c Gador, seja
concedido o indulto.

tladria, 7 — (IJãvas) — I-'oi hoje
inaugurado o Congresso Mineiro, seu-
dp dada pnra ordem do dia a-questão
da ppporttinida.de ,de declaração* da
greve geral para Conseguir ,0 salário
núnimo.^Barcelona, 7 — (Havas) ~ Foram
postos-cm -liberdade Iodos osíSpcrarioa
que estavam detidos em conseqüência
da'créve fabril, que ha dias terminou.

. »-

ôoRRéTAÜ»
.RANThiâiS
chio o .onda

melhor ao come. —
íjiiltinond para o "lm ojant.
Serviço pertáito -preços razoa»
voiá — i;rngU!».ai»a_t. ¦'

W

novamente na J.teira. e o plítejoíS è^ia"d bondade"c"do qual profanou a;
..„,,_.,  —. or*antza na mesma ordem com: que cn* .santuário. .,._.. ; , 

' . .
unia. dessas' corridas d,c5or.dénadas. eh- trára, rodeando .0 rei e condtií!iido o- Essa.. horrível v*»')r„1^'ínap„.*!3!.
^^*HV-cdidc.5uccuml)ida ao des- cofre precioso. Os sinos repjsaiii,. O .somlcgios. E si a corrupção íaocu adat

•Jl

Muzzetc Clçrvèl, a applaudida chan-
teuse (jue o publico do Palace Thca-
tre todas as noites admira, realiza
amanhã,a sua festa artística. Tanto
vale dizer que a elegante "casa de di-
versões da rua do Passeio .vae apa-
nliar ntma, enchente real.

Possíidora .duma voz bem timbra-

o casamento do
marechal!

Grande parte dos*artigos para a çon-fcecão dõ enxoval, como sejam .I.nizes,
Rendas, Bordados, 1'itas, Enfeites, etc*
serão comprados na CASA MOURATO.
R. Sete 235 (junto á P. Tiradentcs),
por a ¦ mesma -^offcjecji nfjk melhorei
vantagens de preços^,. " -¦$£¦: ¦ j

y,a. .abeadò tirar ós. maiijri-^ ||j(_|lí|ijjj»í._ fi. _.«<"H-3,

dos seus JuimcroS ^rcdilectos, Muzíctc>CIcrvéT"i.njfpouco tempo contiuistou a pratéa >\i*3^iii..'do Rio de Jane-v. Os sèu> aa&*âd«}res estarão, pó:<-a postos+piT-i.--p*i^r-^-i,.coiTÍ -o* -.nais
effusivo cntliüsiasmo,-" á «3ividai cxccl-

a dás horas incfMtà:? flne' 4~ jvjfs'.

iExki. b lirapBlHH

que

¦Úás i>!oli.íia.~(lo ceraçilt)^ p\tf!lÍao, esta-
mago, iiUeslmos,-rin's,^ossòs,-'Qie., c.ftra-
tamento peta clccltítjjdade, seai dèiVTI-»
moléstias ^jcia,. geral:- DR.-.-.-TOI.EDC
DyDDSWOUTH.lírirfcssor da laciüd»
do dc Medic:na e «*>" J0P.-5E DE. TO
LEDO DODJ^fORTH' « '$t\ . '&

íTSràttco. .108.

»1i ^LEGÍVEL **
mi'-' % m »»»'*'.

--•'' .' 
".'¦¦-:;-....-¦.í:_.-.,'.,--: -•-.--.-».-.SíSlsSí^StiSr»» I
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X-arto. •Hp.otos da parada €km üonfm, no Q»mpo -_w_> B. OlM^to-rmo
»»¦ i

It» C-i-iInk» t 4 iriiaili por Joié _•
rbjrB»H__!3_YK DK RRTKUDRO-
i.Ppo metro» — l'r«mío>i jiooo$ e
4üg$»0O.

JAIIU, in., »!., 3 ,»..Sj k,, Injaierrai por fi*-
Ttclífi o R«.l Au"*- . «Ia

Jtwl 
> fiíivlm . l.'i.i:i"i>;'>

unlor . . ... .... ., • '"
m«j> gi-mia, i4-jc.iv .«-/«'wln ;;Hudion l.owrf, «ti I,-., A. Gllihoiu . .V
Acuo», 50 li.. 0. 1-cmipilf* ... •»"
Corindon, 34 li.. 1'. /«il'.iU . . . S

Nio *t uprcücntou Nino.
Tempo, llí". ii. . ,
RbIcIoü jaliu «m »•, ií$6oo| dupla

com Moxy iIuuhsií (jj), 4J$ioo,
Movlmcnio do i>ur«.o: ja :105700o.
Movimento de 1* loKari
Corindon  SOi.o
Moiy Cuairà 1 . . . .i-i".J
Jahu • UM."
llu.l.üii Lowe , . . . ifo.o
Acácia _J«.o

Total s.033.
Partida prumiita « Ma; Mony oc

cintou logo u vanmiarda, acomoanlunlo
¦le jahu, Acae!a. Corindon c limitou
Lowc, nc»»a ordtin. , . ,

A carrdia nlo «oífrcn o nilnnm nl-
irravão ai. o f 111 «lo nrcal, onde Janu
ipc tou o cerco, «inc, desde n ri-cm ot>
noita. «lava ao Icodcr. MoRy rciiam*
ao ataque e eon»crvou-_e na pniifip..'
policio até o meio «la «rando rcctn
«inde o fillio dc 1'enclé-, msl gado com
energia, o «obrrpiijoti. vindo ünnlinr.
flnne. por um corpo e melo.

Iludion Lowe (c« rcBii'ar ciitra.la.
Va rccia final, bateu Co indon e Ac»
cia e terminou cm 3' logar. a tros en
io» dc Mogy Guasti 1. Ao 3" ao -T doía

O vencedor foi Importado por \V.
Maildoelí e i tralado por Eulo_ o Mor-
Wd. 'pareô - GRANDlí fRfeMIO JO-

KEY-CUUB — 3-2S» rniUroj — Hrc
mios: 25:000$ e s:ooo$ooo.

JEQUITAIA, f., tord., 4
a„ 51 !«.. Fraiwa, por Stroí-
li c Yaml)o, dos ar». Al-
ves & Bueno. D. Ferreira

Voltige. 53 ¦*,. D. Vaa¦ ....
Werther. 53 ¦<•.. W. Uma. - .
Mont d'Or, 51 k., A. Gibbons .
Wloiil. 53 *•-. H. Stiiart . . .
Hall.Cross.53 •••. P. Cabala . .
Higii-i. 53 k.. Marcelllno . . .
ílandotcra. 53 k„ D. Suarei . . .
Sauliam Beau, L. Júnior ., . . .

Não 
'sc apresentaram .l-or.l lldvoir,

Jumper, l'loran, Aranuaya, Maestro c
Orvleto. , „•Tempo, aaisls". . ; ,

Rateios: lii.uitaia, cm >, 63í/00'-
dupla com Vblíigc (»-*). 47i$"oo.

Movimento do parco: 50:933^000.
Movimento de i" 'ogar:

Hall Cross  636.7
Bandolera . . 1 • • >7°.S
lenuitala  382.')
Milord  «Oi.».
Voltige  -"'.7
Blgui 1.313,3
Saxham Beau . . . • * *-5«,
Werther.,'. .... 3»7.6

. Mont d'0r. ..... -04,0

lardllha r ..l_iu. tomo -llguÁ, V.Viihr»
In. ütlu, mas lograr iiirUim- rxlto. .1
n> u de Calllttrate, iititinufi-«-niiniuo t#
c-d.i por I), Kerrrira, nio «.v.lr.i UM
palmo de inr.-in> «7. .na. grninJn rect_,
na* |.ri.\iiii)da.l.'.i «In* 1,000 i.kIí.h, to.'
Iir.-pujoii o |i.-u .oui«i4 «in, «Ind l-vrlcn
1..11UI1.I.1 nal.r.- el|e Im .«Io in > corpa*
u i..,|>leiiill.l.i friti- da lii-rgin.i. «em ri-
vai uai pi-1j.-* de :'., Paulo, fui coroada
com um.1 salva d*, palui**, iiut- ••• pr.i-
lf.n„f.ii, num creneriulo e*.tinnr«_iiarl'*.
at. <)ue «-Ila «i,.*»ii, iumkiiiIiuui.-, .. poste
¦lu vencedor, uiulo aimta .'.h o se.
Kiuido collocailn a voutiigeili i,il,|.iirld*
uo cometi Oa recia, - -

Nos .'.oaa uniu». lllf-.iA rál l..,'.,.|,i porMont d't)r, Milord i- Hall CroM, .|uo
vli-rain rm bitsci de Werlhcr, lendo o
fillio de I -ii;. Tom »i^ »po-¦• ..i--,lu Inh.
tante (lesiu ...I-. rr.Mii •• 1

Noi i_io'> meiro*, V.diiK", <|ití cor»
ria por dentro, «urgiu' cm loliciba In-
»¦-.i.I.-i. pAMoii aciu iiii('«'.i..l«ilni oa
íbmpclidorea <iue o procediam o aiacou
Werlhcr, liste ilcícnilci-».' íi.nt ni«^ o
ili.|.-in.;i...li., n.... alti fui Mlii-p.ija.il»
pelo lilh.. «I.- Si;i. liuby, ..ik- » deixou ,
a um orne

Mont u'0r entrou cm 4" Ligar, a
dois corpm d» j" .• 'alcn Ifnll 1,'iost»
por 11111 corpo e nicii".

A vencedora foi Inipdrlad.i |> .r Cat*
loi (.'oiitinliu e i tratada j. r ... Pou-
2I11.¦ Damos cm seguida o aeu /. .lòjree

1o
Ctilllstra-o.. jf.ui

• Cltr.
iysi»

llolll»

lUootris. j..«' 
.*,i»y

|Lè.Vp Yodr/

foi um magnifico suecesso a
grande corrida de hontem

no Prado fluminense
• "f-tfwfe Prêmio Jaekay Glub", da 2B:000t ae veneeápr, tava uma
W' iISSa altamente aèmaaoloaal ejol hvamtado pmlm atorloaa repre-

aaütaate do turl paulMm_Jemulialmf da P/fprMade fo*™**™é Buena - A magnífica filha de Stroxxl tel dirigida, "ea grand Jo-
emmy», pelo emérito proflmammal braallelra Dpmlngoa Ferreira, ame
eatà\emals claee brilhantes vloiorlaeo um 2 l_'art^_l______\_
mem "paulteta", foi m «runner mp" da Jtqultala- tendo P_r°?UIi_*°

Ktínt/* 
performance* Gollmth ganhou, em ' o»niar%o "Olaaaleo

irada Sa Farro Contraído BraaW», a despeito doa ***£*•*»»
mua foi sobrecarregado- O heroo da «Deaeaala do Mlm»tox a
ma "reprimo" o veneou. galhardamente, mogy Oo-*»-*?, Co^/««to» •
Hmdmon Lowe -U Sohlava ealu doa perdedoroa, trhimmhmmdo sobre
mmmm admeraariaa.

. ___, .—-_^^**-»*»!^5gSggSgS!
É||___\ omÊÊÊPSjÊUÊ H&ÉtL. '-''" 

mmmm
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jlQUITAlA - PHOTOGRAPHI A TIRADA MOS LEILÕES DE DEAUVILLE,1910. 
QUANDO 0'8R. C. COUTINHO A ADQUIRIU

FRATIÇA, ElU

Jl flulMta directorià do veterano Jo-
ÜO-Qab a_v« «atar plenamente satis-

1 com • ana grande corrida de bon-
ZSa constituiu um bellissimo sue-'como 

festa social « foi, principal*
Meate, nm primor como reunião spor*
Ih».

Nio teve um senão, uma pequena ía-
Ha «iue fosse, c quem diz essa cousa
4 exigente, está affcito a esmerilhar as
__dmmas irregularidades.

A concorrência não foi a que
M devia esperar em sc tratando do mais
Ufportante fneeiiwj; do glorioso

que tendo montado nos sete páreos, ob-
teve seis victorias e um optimo 2" lo-
gar* A não ser a obtida com Goliath,
que nSo dependia da sua perícia, visto
que o filho de My Pct i muito superior
aos adversários qtte lhe deram, todas
as .outras foram devidas em grande par-
te & calma, á tactlca, 4 insuperável enelj
gia do grande jocleey, uma verdadeira
glor!a do bippismo brasileiro, iiuc se
pide orgulliar dc possuir um» profissio-
nal digno de ser comparado As j.iais
celebres c>'avaches nmndiaes. 'D. Fcr-
reira rcccbr.u do povo que enchia o

risb; mais, em conpcnsaçSo, foi prado de São Francisco Xavier ova-
adecta, No pavilhão central, nas archi- çnC3 estupendas, que elle bem mere-
bancadas, nos automóveis, notavam-se J ecu.
aa mais distinetas famílias da nossa Hri-1 Como J4 disseidct», o Grande Prc-
<b upitad. Da primeira deS3as depen-1 mi0 J0ckcy-Club, dc 25 :ooo$ ao vence-
__e_as assistiram â corrida o pre* I dor, teve uma disputa magnífica. Foi
«_*ote da Republica, os ministros do J uma das carreiras mais movimentadas
ÍTterior, da Justiça 4 da* Agricultura, c maÍ3 empolgantes a que temos assis-

chefe de po-
altas autorida-

tidq c o seu descnlac* pareceu-uos dc
umá rcgularidpde obsoduta. Jequitaia,.
conduzida magistralmente x vencen a
Erandc prova, demonstrando uma co-
rágein digna, dc uma neta de Ci.llis-

• leaeral prefeito, o
_c_, e mais algumas
ies civis e militares.

O enthusiasmo despertado pelas car-
. Jaèras tornou-se colossal. O publico

.- atplaudiu com delirlo' as pugnas do dia , trate¦jj&.* »lb_iu -intensamente por oceasião do j A valorosa tordilha ' figurou sempre
grande prêmio, que foi um dos parcos ! nos p-imeires' postos até á segunda piw-
auis sensacJonaes a que temos presen-, sagem pela curva do portão, quando

•«laflo. -!'- I assumiu o commando do loto. Desde
Etse enthusiasmo reflcctiu-se no mo-1 então atí á entrada da ultiina recta, a

violento ./l apostas, que attingiu â i representante da jaqueta azul e curo
«Ótima de i86:_78$c.oo, apezar de ter soffreu atuques severos c suecessivos,
a festa terminado cedo, 4s s heras em 'aos quaes resistiu como uma heroina,
•"••• - i s-ni um dcjfallecimento, c air.da ga-

Aa honraè do dia couberam inteiras nho;i a vontade, por .res corpos dc luz.
ao honesto c proficiente joct-cy» rio A filha de Strozzí, cujo_riumpho foi
*«»»<»aae do eul, Demingos FiSrreira, ¦ acolhido cjin '' 

proiongados"' 
"â}iff!aüs03,-

"¦'¦'}:¦¦

pertence nos distlnctos ttirfmen paulis
r,„, srs. Luiz Alves de Almeida, presi
dente «lo Jocliey-Club Paulistano, e
Francisco Cunha Bueno.

Este ultimo, que leve a ventura d.
presenciar a brilhantíssima "perfor
manco" produzida pela. sua pensionis
:a foi calorosamente felicitado,

Jcçuitaia, adquirida nos leilões d.
Deauville, França, cm tp;o, pelo és
limado c provecto importador, sr. Car
!:s Çòiitinhs, que tem dotado o noss-
tiirf com unia infinidade de c-tccllentc
ráccfs'', foi vendida ao sr. Bueno, ness.
. .esmo anno, conjunctamcntc • con-¦vlogy. Guassu', tendo esse digno fipor
"ni.»! pago io:oeo$ por ambos. A des
ccndcntc de Le Sancy, Dolma Bajgtch.
e Callistr-ate, tres dos mais nobre-
tires de França, já levantou varias pro
vas clássicas, nesta tapital e cm Süo
Paulo.

!_ seu e»lre.ine'.ir um hábil e cuidado
=0 profissional francez, Antoine Pou-
zin, que ra««M»e os mais francos lou-
vores pela Bnr.a cm que apresentoi
não só a magnífica tordilha, como tam-
bem Menuet, Botafogo c Mogy Guas
su', Pouzin, um rapaz sympathico e
.modesto está dando as mais dccisiv.-.s
pre_is da sua competência e será, den-
¦30 cm breve, um dos mais reputados
'rúhiers do nosso hipplsmo.

Cabe aqui uma referencia Ss apre-
eiaveis carreiras feitas noígrande pareô
por Voltige c W«.-rther- Aqueile muito
l>_m dirigido por Dinarte Va7, álcan-
;o-.i o 3" posto, nunia valente Centrada,
na qual esse jockey se houve dé modo
admirável. Este, que tçvs a «ua corri*

da posltlraacnte aacrifleada feia ta*
perícia de W. Lima atteve ••._*•
gar a nm corpo do filha de Star Rubj.

Mont d'Or foi o 4* eollaeado, tcado
também figurado dignamente.

O favorito Blguâ esteve no parco até
4 segunda pastagem pelo areai. AU
deu o ataque á Jequitaia e, encorrtran-
do uma resistência deieaperadora, acer
vardon .ie e veiu terminar cm 7* togar,
esgotado. NSo somos dos .que peniam
qu; Marcelllno o dirigiu mal. O antigo
mestre do bridSo collocou-se convenién-
-emente e atropelou onde devia faael-o
Mão dominou a tordilha porque o fi-
lho dc Ilawandich 6 inferior i do
Strozzi.

Os primeiros t.650 metros da car*
rcira foram percorridos em naa||a

<- a ultima milha em 109". Isso quer
dizer que o frafia foi um tanto ieatb

Dos demais pareôs d» dia, devemos
«alientar o ganho pelo soberbo potro
lahu, que desta vez nSo correu na
frente O pensionista do didicado tur-
hnin coronel Olegario Ortiz, revelou-
ie maia uma ver um racer de grandes
-ecursos.

A despeito dos 59 kilos que levou no
Ttassico Estrada ae Ferro Goliatli ga-

nhou com espantosa facilidade esse
narco, secundado por Diamant. Os de*>
nais concorrentes foram quasi dista»
liados pelos dois.

Damos em seguida o resultado geral
Ios pareôs:

i*- pareô — ASSOCIAÇÃO PKOTE-
CTORA DO TURF —¦ 1.250 metros —
Prêmios: 2:000$ e 400S000.

DA SCHIAVA. f. a. aa,
511 k, Inglaterra, por Cy-
clops Too e Servia, do
Stud Niagara, D. Ferrei-
ra -••••¦ »!

Dejazet, S2 fe, tourenço Júnior . . a"
Volupté Chaste. 50 fe. P. Zabala . 3°
Vfiss Théra. 50 k. J. Telle3 ... 4°'
"urricl. 52 fe. Marcellino .... 5"
Karaboo, 50 k. M. Torterolü ... 6"
lip, 52 k, A. Alonso 7°
U Duce. si k. D. Suarez . . . ?'
'.allyvarney, 51 k. J. Silva . . . 0°
•oneto, 52 k, D. Vaz IO*"livina, 

s» k, O. Coutinho . . . 11"'ibelot. si k, E. te Mener _. . . 12"
Não sc apresentou Condorína.
Tempo, 82 i|s".
Rateios: La Schinva em t°. 2?$ooo;

lupla com Dejazet (13), 24*900.
Movimento do parco: 9!924$ooo,
Movimento de i° logar:

Miss Théra .... 10,8
Bibelot 3>3
La Schlava  156.5
Volupté Chaste . • • a?.o
Karaboo ...... 70,7
Dejazet ...... 160.1
Divina .- 8,9
Ballyvarncy .... 7>a
La Duce 7-5
Furriel ....... 80,7
Soneto ....... 4.2
Zip  .'• '-..9

Total . i-.....' .'. • 546.2 _
Partida rapiday mas péssima, sendo

•••nndemente prejudicados . yarios con*
•correntes, .entre., elles Furriel. Diviri
» P.ibelot. V_jip*té,.Chaste e La Schiair,
narliram, nessa "oídém, nas duas pr!
mcira3 poslcõe.. com trcs corpos de
.ranço sobre Karaboo.

Na entrada do areai. La Scbiava as-
fuiniu o conunarido do lote. acompanha
la de Volur»té Cliasie, Karaboo e De-
:..zel, vindo os d?mais cm grupo.

Pouco depois, nos 3.400 metros, a
-irdem foi modificada com a passageir'e Dejazet para 3° logar.

Anlos da ultima curva, o potro dr
Stud Oriental bateu também Volupt'
Chaste e firmou-se no 2" posto, a dol.«
•m-nos de La Schinva.

Iniciada a grande recta. Dejazet yeí.10 encalço da representan,te do_ Stu*1
Via-rara, que não se deixou dominar r
•on.-ervou a vanguarda até vencer, corr
ohras. por uni corpo.

Volupté Chaste manteve até o fina
n\V* posto, terminando a tres corpos d.
Deiazct.

Miss Théra obteve o 4" logar, a doi.
corpos do 3", e bateu Furriel por mei«
eorpo.¦A vpneedora fo! importada pelo Jo-
clocv-Club e é tratada por Santiago Vil
lalha. .-¦:.'-"•¦: 1

Eis o seu pedigree:

a» parco — DBRBY-CLUB — 1.650
surtrto — Prêmios: atoocf « 400$.™. 

MENUET. to. «, 3 <_K'," 
Ií fc Froní»! P«i Son 6 »¦

vai e Massada. dos srs. Kt
vca e Bueno. D. Ferreira.

H Hetrito. gi-fc A. Fernande*. .
Tbeitaopolfa, 11 .k, P. Zabala. . ." ""* '!. 14 . w. Uma. . . . .

k. D. Soaréa

I
dtt-

&Miaule, 14 I
EHorado. |i
{eaa-cttc, ga k, Lourenço JtmloT.

larconl, 13 lc Marcelllno. . • . .
Iaeqoi. |J k. D. Suarez. . . . •
Vcaul si. »• Stuart

T-mpo. 108 3ls ?*~ > - - ••- •
Kataos: Menuet cm t* tS$40o;

piá com El Negrito (13). «9$aoo.
Movimento de i° logar:

El Negrito* • •*. »
. Vcttfti • • • • •. • • •

Tkcrezopolia. • _ • <•
GalMauk. • . . ¦ « •

. Menuet. • • • * a k
Eldorado. • • • • *
Marconi. . . • * « •
Ipequi. ..•_*••«•- Jeannettc. • _ » ¦ ¦

Total. . ... . . 935.0
Dada a partida, Menuet assenhorem-

se da vanguarda, acompanhado de The-

Clarim, ga lc, P. Zabala. .....
Donaii. s< J*> D. Suarei,
Minuano. ga k. D. Vaz- .«•... _ .

Nüo se apresentaram Princeza do Sul.
Gioconda, Brioso, Ibaté, Caiuan e Eri-
na.

Tempo. 103".
Ratwos: Goliath em 1*. 115700; du*

Sla 
com Diamant (12), 15*300.

fovimento do pareô:. iC:o83$ooo.
Movimento de *. logar:

Diamant. .....
Goliath.., «.« . .a ,
Oarim* • • • n • • i
Minuano. ¦ . ¦ c » 1

- Expedito. « a • ¦ ¦
Donau. . ¦ ¦ ¦ 1

ToUl . . . 3-044J. ,
O fiar! lutou com alguma diflieul

dade para dar a partida, devido á in
•ubordinação de alguns concorrentes,
entre elles Jequitaia c Milord. Afinal,
o sr. Hiuie fe» funecionar o apparelho
em magnífica oceasiãj, surgindo na
frente Jcquitaia. acompanhada de Sax

•¦5 fi

Dolma Ha.'..li-l-.i.

iRaõòs,

.Al.ii.lia*

i;iiítiora

K.iiiylio

ham Beau. Voltige e Mont d'0r.
No iniciií da recta opposta, Sa

Beau, Mont d'Or c.Voltige forçaram
sta, Saxham

14?á
CóiX
-9.1

3*3
17.7
>64

•^__S__i pÊf-í** 3i

:i_____________-_-_---S_siã-_M-_-__-__ii«i.

Total  Mo.
Partida rápida ,e boa. Diamant foi o

primeiro a apparecer, mas logo api
Goliath o bateu.

Na entrada da recta opposta. Goliath
c Diamant tinham sobre os restantes
concurrentes vantagem de cinco corpos;
Clarim vinha, em 3°. Donau em 4" Mi
nuano em 5° e Expedito em ultimo.

Diamant atropelou tenazmente o
litflcr até o fim do areai onde o filho
de My 'Pct dominou, por completo
carreira, que venceu, cm conter pordois corpos.

Expedito bateu Minuano e Donau no
inicio do areai. Na recta, veiu atacar
Clarim, que derrotou após, luta, termi-
nando em 3° a seis corpos dc Diamant.

Do 3" ao 4" um corpo.
O vencedor foi criado pelo coronel

JuHaHo Martins de Almeida e c tratado
por Gabriel Reis.

Damos em seguida o ecu Pedigree:

O "twi«AlNEUR" ANTÔNIO
POUZIN. CUIDADOR DE
JEQUITAIA^ MENUET E

BOfAFOGO
rezopolis e Jeannct-te. ficando em ulti
mo bastante atrazado, o Marconi.

No começo da recta fronteira as tn*
bunas Jeannctte bateu Tberezopohs e
fòi atropelar o tender, a cuja anca se
collocou i* Therezopolis ficou então em
i° seguida de Gallinule. Eldorado, Ipc-.
•iui, El Negrito Vestal e Marconi, este

Essa ordem não soffreu modificação
lotavcl até á entrada da recta final,
mando Jeannctte abriu, sendo batida
.or Therezopolis e Gallinule.

Nos 1.800 metros, El Negrito avan-
ou bateu de passagem. Eldorado. Jean-
lette e Gallinule e atacou a represen
ante da Coudclariia Brasil, que lhe of-
ereceu alguma resistência; no dislan-
¦iado porém, o filho de Cherry Trec
.obrepujou a de^Pcriclés c ainda vem

Trenton, . --ÍMubks-.
(.FraUty

LUtloMisBfA-"*--» .'„

fSíuarlFils do RoU
ILa Souvoralno

rEdhan
benayoh ¦{

iBalklfl

e assenhorcaram-sc dos tres primeiros

fiostos, 
acompanhados dc Jequitaia, Mi-

oíd, Bigui. Werther. Hall Cross c Ban-
dolera, ordem que nao se alterou ate
a entrada do areai, quando Werther
bate Blguá. Milor-* (' Jcquitaia. Nos
2400 metros a otde era a.seguinte:
Saxham Beau. Voltiuc, Mont d*Or,Wcr-
tber, Jcquitaia, Milord, Bigua, Hall
Cross e Bandoltra. * ,. , .

No inicio da grande recta, Voltige
retrocedeu rapidamente e Mortt d Or
collocou-se a um corpo do leader,_età-
quanto Blguá melhorava dc posição.

Na primeira passagem, em frente á
arehibancada dos sócios, Mont d'Ordcr-
rotou Saxham Beau. que ficou em/",
acompanhado de' Jcquitaia, Bigua, Hall
Cross, Werther. Milord. Voltige e Ban
dolera. Na setta dos 1.650 metros, Jc
qultaia tambcm passou . Saxham Beau
e firmou-se oa anca do representante
da coudelaria Brasil.

Ao ser feita a curva do portão. Mont
d'Or ofcriiJ e Jequitaia. estimando por
iunto á cerca interna, tomou franca-
mente a posição principal.

Iniciada de novo a recta fronteira
is tribunas. Blguá derrotou Saxhain
Beau e tomou o 30. logar* .

Nos i.soo ^uetros bordem era a que
se segue: Jcquitaia. Mont d'Or. Bipiuá,
Saxham Beau. Werther. Milord, Hall
Cross, Voltige e Bandolera.

Cerca de cem metros depois, a car-
reira soffreu bruscas alterações: Hall
Cross e Bandolera foram • juntar-se a
Milord e Saxham Jeau, Werther nas-
sou este ultimo e*-V_tigc ficou na baga-

Na entrada do arcai, Marcellino lan-
çou Blguá. que, não encontrando rc-
sistencia da parte- de Mont d'Or, apo-
derou-se do a* posto, ficando a dois
corpos de Jequitaia, que corria soí-
freadsu

Nos a.400 metros, Blguá deu o ata-
que decisivo: instigado por Marcellino,
o filho de Hawandich avançou impe-
tuosamente, sob aoclamaçõca do publi-
co, que o fizera favorito. O embate foi
de uma energia rara, mas a égua não
se deixou dominar e o representante
do stud Pinheiro Machado nada mais
conseguiu senão encurtar a distancia
que o separava da filha dc Strozzi.

Biguá não desanimou, entretanto, t
perseverou na atropelada, até que, pou-
co antes da curva, estava definitiva-
mente batido. Coube então a Werther
a vez de atacar a valorosa tordilha. O
filho de Ramrod, obedecendo lealmente
ao appello de W. ."^ma, bateu Biguá
de passagem e. cm poucos galícs. ai-
i-W-"'- l.-««iltalo. Aiud-i .dessa 'cita a.

•/* pareô — JOCKIÍY Cl.1'1! '..K,*__0
PAULO — !•'!._ imt.-.js — r.titírbs :
a :00o. c -inoVono. i_&<

BOTAFOGO, rn.. r,.*fei; ,
5.1 t., lngh.-.rra, por l-^f ^clé.-i .- M.'..' 1'itclicr: ,tn foi*.lr»v«'
roncl 1. V. dc Au.!raW.S|/:i
D. Ferreira. .... .'fF*t«

National, 53 l(.. Pt /iil«'u »*-
Cariiâo. í3 _, Marcellino 3"
Ul Negrito, 5J Ií., A. Fcriiandcr. . . 4"
Scen.-, 51 1«., C. Ferreira  5°
Jurema, ...- It., II. Stunrl 6a
Néio, 53 k."i U.-Souiea ."

Tempo, 108. j
Rateios: BptafoRO, em i", »:-'í?oo;

dupla, coin National 111). 99*100.
Movimento do pareô 1 aSiswJooo.
Movimento dc í0 logar;

Jurema. .. ... i; iu\7
National '. . ¦ ,W./*»
Selene  fi<.«
V ¦" Tito
Caruso.  -*s,9
Kc.t 4 . . 1
llciaíoxo 15 .1

Total -1.63. 6'
Ao ser levantado o apparelho, S/elcno

estava, na frente, maj o seu pi oto, jul-
gando falsa a partida, a soffrcop, atra-
zando-siè um tanto. National íoi ..coutar

vaiígúardti, Bei'.:i.!o dc Botafogo e«
Jurema. . .

ao inicio da reeta opppsls,.-o_ pijota-
do de Zab.T/a coiítitiuava na frcn:*,.acom-
panhado dc. Botnfóeô. Selene. Jurema;
Caruso, Néro e li! Negrito, heasa ordçn>.

No começo «lo arcai, sa pos!<õts«niH5»
dificaratn-se: Caniso passou Jurema o
foi firmar-se cm 4" logar, c fc, Negrito
balou Néro, tomando, a-jim, o*-o. posto.

Depois dos 2.40.1 metros, belctfo ap-
proximou-se rapidamente dos «lois adver-
sarios da vanguarda,* nus, logo ;cni se-
guida. sdcciunbiuj ao cjior%-o ç «1 der-
rolada por Caruso. • .

Nn recta, National c Jkitafogo -t-nl.i.-
carani-sc dos demais eor.correitt«í. No»
1.S00 metros o'füHo .lc Bridin empam--Ti
lhou conv o de lsiuglass* correndo o*Ç^
dois cm luta ale 03 ti-TOo metros, onüç {,
Bnt.ifoüo conseguiu apodcíar-sc do posteg
dc honra. ,. ,'r-*-

Nos derradeiros cincOcnln metros, Na- .
tional rcaccionou com euergia e bbngou);

pilotado de D Ferreira a empregar
desesperados esforços para ganha- ape-
nas por meio corpo. ._' -

Caruso manteve o .1' lob'ar, entrando
a dois corpos «lc National.;« tóh«u ^»
Ncgriio por um cprpo o meia. - -

O vencedor foi ini-jortiiilo p« U.
Totipert e é tintado por A. Vouzin. *PP RATEIOS EVENTUA156

Ptveo Associação P. do fxrf
Miss Thcra, . . . : .

TW'.*

lM

m*%

Bibelot.
La Schlava. . . •
Vulunté Chaste. .
Karaboo. ....*«
Dejazet .....
Divina¦Baliyvaincy. . . .
I.a l^ucc. ....
Furriel. . . . '• •
Soneto- ...•**
Z!p

Par'o Derliy-Club
El Negrito ....
Vesta". .... . . i
Therezopolis. • '. ,
Gallinule
Menuet. . . . .' . '.
Eldorado. , . '. . .
Marconi. .....
Ipequi-
Jcatinctlc

¦ ..«44500
1 :««4$ioo

jiíqoo
..jSíáoo

' _$Soo
27.Í200

.|yo--f90'>
(io6$8o(_

¦ 5áj$fi0-' 
5'í.íoo

1 :..',..Í3Ci>.
' sMÍioo-

. 
" 

jSítio»
j.)Cí3oo

, * *i.*'.|._0i»
íf*$90. I

. - it_$40.

. -7.í_)0O
. yi$5*o

! _.$goo>
j«,4$aoo.

;>«_t

Clássico B. P.'Centrai dò Vritsil

7 "í__tf _iI_?__l_^"*"^

\

Diamant.
Goliath.
Carim. ,
Minuano.
Expedito  |Donau •*• . •

P«_«;o Jocrfy-CM Paraense
Vcrmouth •_
Tatulil,;^. • s. 

'¦

.|f>Sioo
,.Í7oo
;i$8oas

:í.;:$200
,íyí$IO<»
4_-j$Í00,

n.íiioo]
1 Jí7,or

119,8
850^
47.6
92,3

»S6,9
^«.3

s
fCylene .

Coolceyo

{Dona Vista
' lAroadia

l Sprlr.gf.

Lady
Binks

fSt. Serf.
«9

vi

¦»••

rst. Siraon
iFeronla

Hag.

_t_t

fllíisiosco-»1_ p9
Brown• ' Bos..

O HÁBIL JOCKEY D. EER-
REIRA. QUE, HONTEM,

MONTANDO EM SETE PA-
REOS ALCANÇOU SEIS VI-
CTORIAS E UM SEGUNDO

ilrop.ar com vigor o Menuet, que teve
Jc empregar-se para, ganhar por um
eorpo. ¦ .

Therezopolis ficou em 3" a dois cor-
pos de El Negrito, e bateu Gallinule por
lois corpos e meio.

O vencedor foi importado por Carlos
Coutinho e é tratado por A. Pourin.

_° parco — CLÁSSICO ESTRADA
OE FERKO CENTRAL DO BRASIL
— 1.500 metros — Prêmios: 4:000$ e
800$.

GOLIATH, -. C 3. a,
59 lc. São Paulo, por My Tet e
Khaky, do Stud Galopia, D.. .
Ferreira

Diamant. 56 k, W. Lima. . l . . .. £".
_Kpedito. 22 k A.-Gibbons; x . . .3-
¦¦¦#

4" parco — JOCKEY-CLUB PARA-,
NAENSE — 1.650 metros — Prêmios:!
2:000$ c 400$ooo.

BOHÊME, f., e.. 3 a..
51 k." Inglaterra, por
Speed e Godiva II. do stud
Lynco. D. Ferreira ... Io

Tatuliy. 53 k., H. Stuart .... a*
Vèmioutli, 53 k., P. Zabala ... 3°
Phariseu. 51 !».. G. Fcrnandez . . 4o
Humayiá. 51 It., A. Fernandes . . 5°
Dora. 52 k.. D. Suarez 6'

Tempo, 110".
Raieios: Bohcme em Io, 69S200; du-

pia com Tatuhy (24). i8$8oo.
Movimento do pareô: 27;332$ooo.
Movimento de 1° logar:

Vcrmouth ......
Tatuhy ......
Humaytá . • • . .
Dora . . . . . »¦
Bohême •••-•••
Phariseu . . . . • .

Total . . . . . 1.358."»
Partida muito demorada e^má, sendo

prejudicado Tatuhy. Bohême rompeu
na frente, seguido de Vcrmouth. Phari-
seu, Dora e Humaytá, quasi juntos, fi-
cando cm ultimo, a dois corpos, o Ta-
tuhy.

Na primeira «surva, Phariseu tomou
o 2* logar. do «mal foi logo desalojado
pelo Humaytá. Esie atacou em segu-da
a Bohême. que. na entrada da recta
opposta, o deixou passar.

O filho de Garb d'Or assenhoreou-se,
assim, da principal posição, dteixa do
em 3° Bohême. em 3' Phariseu, em /"
Dora, em 5* Vermouth e em 6" Tatuhj

No fim da recia. Dora foi batida por
Tatuhy e Vermouth, tomando aqueile
o 4° posto.

Nos 3.400 metros, Phariseu aticou
Bohême. com a qual lutou até á >dlima
curva, onde a égua o sobrepujou.

Iniciada a recta. Humaytá esmoreceu.
Bohême assumiu então a vanguarda, se-
guida de Phariseu;

Cem metros depois, Tatuhy e Ver-
moutb avançaram e derrotaram Phari-
seu e vieram ao encalço de Bohême. O
representante do sr. Bcncdicto Novaes
atropelou a filha de Speed com grande
energia, mas a égua resistiu galharda-
mente e conservou o melhor para ga-
nhar por um corpo-

Vermouth obteve o 3* logar, a um
cot» de Tatuhy e bateu Phariseu por
tres corpos. •*

-A vencedora fo! importada por Car-

M- 
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Mau Ou»..ii.
Mbii t • • •
Há-Ma Um.
Acácia. • • .
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¦6»6_u
(inl-iuo

3SJ*Suo

Gr-mm Pnmit lotkty-Clitb

| _ <i

Hall Croat. . . jSfaoo
Bandotra. . . i«j»_i»
JnuíuU. .... 6Jf7«o
llllord. . . . . ajttgo.
Voilit. ..... itwiljuo
UigUi. , . .' . 3U*U_I
Saxham Beau. . . Ç4JI900
Weriber. .... OitHuo
Moai d'Or. . . . JJ.Iloo

farto Jcckif-Cltb ie S. Paulo
Jurema. ...... 118*400

_ National «44*100
Selene  20*400
Kl Ne frito. .... 146S400

* Carmo  57ÍJ00
Ncro siKtHuo
Houfogo  J8I700
MOVIMENTO DR DUPLAS

Pmto Associação P. do Tnrf
1 La Sch.ava-MiM Thera-Bibelot
«Carahoo-V. Chaste.
j |x-ja<ci*Di«liu-U Duec-Dallyvar-

Btjf.
4 Furriel Soueio*Zlp

II •••••••••. • 7i7
l<ta ••••••••• J/$,9
13 • H"!
¦4* • ••••••«»• 68,0
«33 •_•••••••_ 3.3
aj 48.0
34» •*••••••• '7'*
3J  '»'»
34. ••»•.«.»• «0,1
44* •¦'••.'•'.••*¦¦•'¦.• ¦ 4*4

Total 44<>iS
Pareô Derby-Vlnb

1 El Negrito-Vcstsl.
a Therczopolii-Gallinule.

Menuel-Kldurado,
Marcoui-Jeaanctic-Ipequi.
11  314

li" iuli-tm — i* l»i»r com 1» poom.)
o 11. 3,*ih rala ji .».i*»i **• l»i»* cu"

loasr eom 14 paaloa ss ns. *.*_*, i.J» .

i.oir. s.isji s.jjt. -.-»*> i""i| ¦"¦ir

Í.m. J.w.jJm. -t*A»,'__*,__l'*í*___
ctds. C&**_Ih_*i -*_**"VMk«____
j..«i, j.io», 4«»t» MM. «" M»*» •
cada ua, - p _ A q^,,^

Não ss illudü1

ia.
13.
M«
22.

.*-.»•
34.
33.
34.
44.

••••••
'•¦•••:•'

74,1
245$
nj.3

7.»
1:0,8
S3.«
25*

204.8' 33.5

do ImHíumo
oooimiras inglesas,
padrooomodoruio-

símos m BO., tOt o
70.000 s*«*

ALFAIATARIA
LOHDON

MU OMGOiTltt 138
Eutre lloiplcl» e Air«ad «f*

Tr ephwae !*>.«••
.. ia

JS Jjj

¦es 1 tiun

Totat 8uy,i
<lassleo B. P. Central do Brasil

t Diamant _
a Goliath.

Clarim-Minusoo.
Rxpedito-Donau.

12.
13.
14.
23.
24.
33.
34.
44.

• .e.a-rT*

• • • • •
• a o •

• • • • •

378.S
75.8
26.0
I5Í.8
77.7
0,8

..3
t_S

Total 728,3
f_reo JockerCInb Paranaense

1 Vermouth.
„ Tatuhy.

Humayti-Dom.
Bo!iémc-Pbarise_
12 o • fl •
>3." *
•4 •»
2j. • • _••••' m
~4« - * ••%«¦¦ • m

,13 •••••¦•••
34* • • • -;•.¦-• -¦'•'
44* ••••••

Vendem.*», emn
pratn*aa(troeam*io etia*
pa» • vendoHM 4o<l» •
qualquer po^a parieo
cento a Rrainoplmim o
ctineertum-so apparr»
lhos cum n miii»r par*
(oil-fto e brevidiido na

rua dua Andradna 11. 101. um dento
ao largo «to Capim. Cusa du Madeira

1.W4- ktomUHUQ

Inaueuram-H boK caa • «aMirio
doi poetai CorfaR 4e A__dn_Ie. Bm*
tos Tigre e Laia Eta—__ a» paki*
trás literarlu orpniadaa pela «om*

__.-*;

Total. ....
•o . ««? «fí Setembro
Corindon.
Mogy Cuass_
Jahu'.
Hudsou Lewr-Aeacia.
12, ¦'•'•¦•''••-'•-.¦
13* •••••«•«
I4a ii •;•!.( «'Ul "

23, ••«•...'<
24* ••••••••
34* ••••••••
44* •••••••**

338,1
36,0
85.9

230.0
183.1

9.2
51.5

41.2

•I I.

ti. *.-T

To*a1 '-..
Cmtde Prêmio loetey-Club.

a Hall Cross-Baodolera.
* J«quittia-Milord-Volt.ge.
« Bigui-Saxhain Beau.
4 WerAer-Mont d'Or.
Il.ooooooa
13 •«•*••••*
13 ....••• «'•
X4 ••••¦••*
22 ••••••• ¦
23 ....... »•
24 ••__•>•••
33 ••••••• •
34 ••#•••••
44 •« •••••••

3750

e87.4
foo.i
142.0
573.8
95.0

¦64.S
•4g

I.477.S

Duas aggressdes a na-
valha

Manoel «la Cunha, lanador e re-
sidente cm Dcodoro, <eve -hontem
uma altencação com o indivíduo «iue
accode pelo vulgo de Jost Ithêo.

Quando ia a discussão maia acalo-
rada, llhlo sacou de uma navalha c
feriu Cunha na cabeça.

O aggressor fugiu e o aesredido.
com guia *da policia do 33' districto.
foi mandado a curativos ua Assistca-
cia.

— Um outro agçredido a navalha
foi Armando Joaquim da Costa, pre
to, de 21 annos, solteiro e morador I
rua Andrade Araújo o. 10, no Rio
das Pedras.

Armando, tendo tido uma «pieatto
com João dc tal, morador á mesma
rua n. 10, foi por e_«e aggredido a
na«vallia, saindo ferido no braço ea*
querdo e nas costas, cora dois exten-
sos golpes.

O aggressor fugiu, e o ferido, com
Riiia do commissario Velloso. do af
districto, foi mandado para a Sema
Casa, com escala» pelo rosto Central
tle Assistência.

A respeito de ambos os factos, o
delegado, sr. Arthur Cherubhn. man-
ciou ahrir n comi. ti»***» 

'«mi. rito.

NOVIDADES I 8UCCRSS0I
Nora banda Fauthabtr,

quinetto Faulhabcr, surta»
to Faulhabcr, Ctiara. Fta>
lhaber. Nova» Uodinku •
Lundus. Nora* dlaco. 4a
fU«i». etaílaam. Jtoam.bombardlno. _fa«ra«to ém

nais apreciados arristia braaileiroal Mai*
de mil noroí nonuroa propriedade Fau-
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ASDATA8 NACIONAES
€m commemoraçõo op anniversarlo da nossa

independência, realizou-se hontem
uma brilhante

parada no Campo de 5. Cbristovão
O QUE PQI A

A parada « o ttaefil? das iropa*. ka**
lem. rfK.i_.a- ao bairro <_ >. Ca._-
tavam. em ta—aanta a da.a éa aasaa
murpeadeacia. «au>era_. br-bant-sat-

NÓ «ato. «te •¦ and aaa*. eaa_
«cava «¦ a_ fa***»*» enwvoj «á «•
baião. _«•*__«_• ate-aa-M «ia (Na«a
da Ma %mu\ • *a_**_*wo abon-jii, <__¦
fulgaai a «aamaaata «fc aaaaaa petr»
cia*, o _Btbo • ______aamo «ata ¦•stai" ' «a aitaha «fc Hda aquela
masia «ae aa_fl___s para *•___», _ Htt1
a esse eraade *—_*> m*u». . q a»» mm

Per «liwr «fc 4d«eifcJaao e»*. «*| "JSJK^*
uvaaaM aa gaaaa. afia da asaUtlr-,JT|?"T7 .

D__ ¦¦i-sl-an o «fcaflar e «vota- -*lir,-,m*<roc'*

A Ullhsmc plciadr dc jovens mili
lares de qua coaipflem esses .oaiiiuios
d» «ma.nu. primou, «amo sempre, pclv

as li rato de seus unife.mes s pela sa-
_a_ba e cmhinuim» de mas nurchaa,
«vahudii o manobras

BM I. CHRISTOVÃO
Uau rumaria alegre aaiaiava as ruas

Jane mal elegante bairro Oadaa «V
aiangalrti aasauvam os boadea da
Liem. ae carros e ameam-ce em de
maada do campo de S Caria orlo. af m
da aaslelirrai ao deafiiar dos
ae aOHB m H*y« ntmw**.*** mm eet*—-****»•*- 

ssplaadida. mui. *lr Wm. mé» a* m.*aobr_i ****_*-~* "%£,

coca du diUereexoo
para eeea *

Destacai

bo. ee i
Mi lar e

 «ela
fcuscadifel nr-

Naval c

para o eaità da brilaaate
orgaaiaada pe as abaa a»

A's • beraa da maaU. era difficil o
trafcfl* dé veMeaiea pelas nua SI»
ChriMovte. Eaeohar. ripmrt de Mello
e ceeapo dt 8 Cbrisiovio.

i«» _» w»_» --.- -. A» aeaWÉ-eadaa e __*.•.__ ea*a«ram
a _______ «_•_.___> da Col-'iarr-da«eai* e«f__<_» com beadriras

ta__a Müilar^^^ i lãlberdmT flores e «t«MdoJ A t«-a
TTeWaaaie jasicaa dc aeaa «eiformecI«taria <J«« di aeeeiao ao pavilhlo^caa-

Mfe. caacorreo para • realce de todalva atapeiada e ladrada com fcUcVa. va
aqaelle conjuaio. representado pela aov sss com eratons. de vai-K-|_du oures
m meeldade miHiar.

A Marinha, caio renome
amido com apamaeaa toda

BASTOS TlttKK

missSo da XX Exposição de Bcllas-
Artes. Estai palestrai, qat, pela pri-
mclra vez, ie realizam aqni, terto lo-
gar no terraço Interno da Escola de

qttaai com

^^^^j***»gg«mgg^^a-

____________ri-^_______________________H_ll¦ ____¦ III

caba cm terra. «___.«•_ se qua» c
¦ aaa puiaaca c brlbo de ouirora

O Exercito ai

A poliei» brühoo. pais tinha a aea
favor o destaque do aea beHisstmo lar-
dameato. qoe i viateeo • chie.

AS FORCAS DE _T_JtIWH>
A divialo de Marinha qne deaembar-
m. ceamamba-ae do quatro taü e inaeea

bomeas. divididos em doze batalUes.
formando «aa divitlo eem duaa briga-,
daa.

A viam de ter de sair a
brevemeate, « aSo poderem ea naviss
ser desfalcados dc todo o aeeseal..des-
embarcou apenas aqueile «ffectivo. qoe,
se nlo fossem oa proaimoa earrcicioa
ao sul da Republica, poderia aer leva-
do de mala dois mil marnjoa.

Toda a forca desembarco» sob ai
ordens do contra-a mirante Francisco
de Mattos, offxial reeem*promovido a
este posto, actual director da Escola
Naval.

Aa forcas vieram para o Arsenal dc
Marinha ia S boras da manha, donde
embarcaram sara a Quinta da Boa
Vista, voltando a embarcar no mesmo
Arsenal.
NOS QUARTÉIS DO EXERCITO

e_i

«I GATUNAGEM
ACÇAO

.nas sem policiamento
A rua Coita Danos e«i& Agora sen*

io a f.rrfc. i.|_ iii-.,i iMiiin.iiji-111 baina
Ia tona II aclititio,

.... dias a .unireata noticiou um fur*
io qav la n-ndo foiumclIiloutiJoUi «lc
,..'.. i.uH.fi.i, >iur per ali pautava «¦ .|u.-
foi artrfdi.l.i por mua malin dt- naiii-
uai ).. muno coabi.idoo doi morado-
rna «U«iu,-.ij» ruai abandonadnt,

-.!.,« iiüii,...!.. 1 cuia de -m_.. do » .
IVrfr 10 Conça ves. foi *> 11 lada pur
uui aaiimi. .ju», ti ni» cbr|n .',. iijI-
mraie * sala dc vista um. pr»-.... «in
caia. levaria todos m qaadroa «in«- s-
..»am dependorados aa* _*««..*. pou
it dota eetavam arramadoa c citibrii

AS PORCAS DE POLICIA
Cmm i- • .-Mccilvu de i.eeo liumrni.

.ormmi u .em a lUi-peda Mic.a, H«* ,. . ,
a __¦_*>_ de cinco batalboes de in*|lba_oi em am jorsal

__MmT___ companhia ae mriralba-l Ouiaao aa avistar a pessoa «iu.- o
lanm. r_u ««vi.• «Ir «>xli»taa e um foi impreiir. ceer-a em faca. ni« sen-
«M-Wo de catalluia de quatro ea- ido preso paflM aa eccasià* eio tinba
_____\__m luiit suaiwa mo loca «
Ot-tilarmt A* policia é. incontett** Hontem. a rasa co. i nteima -ua. ío^^ 

cffmo magnífico pa«'também visitada per um sriador dq
Io cm conjumo, c de-;aheo...' O gatnno «troo em uma dai aieova»

Dl MINAS 0BRAE8

ACHAM-SE EN BELLO
HORIZONTE VÁRIOS

SCIENTISTAS EM
VISITA A' CIDADE

..llrll.i lloiiiiintf, j, — i.Vin.
I III III. 1114111(1.1.H4> Ihllf

Mm.

1. .... _
... ll.f.M. ,lli-lll...» If.Irl.H tm |..'.lrl>rii. IU , ,|.rll:,""-.|-U*j. .I.«!*_l»

«Mlf

.ctaBtstr. ae a
. caa aprcaao*
¦su a pia

tmmt hm

atia
le eoato artlrtico de wu .

ate cflVcíivp. o dlstlodo co-j»»r nnu> JaaclU^que_*^_il__'^*__['_-

a tf-opa

::.,, p..,, Ila r por-se a rnlaeir aa primeira* ves-
m_^"u^2^mvelmea.|»'»da vida. o morador do «ferido com.

«eaaáo
e iwifocmidade, deuioa.
tf geirn de iaMnaccto c

Tinha Ji arirado para fira da jaacl*'a dela rliap+m do Cile uni fraqnr
amam d *••*__** !*f'?c<^-. <«. catem. i«mp_ric boiioi. «juan
____. 

'*'-,V*"-.li.g' d.' 'o 
pilhado "com k bae. na be «a

wcoa. (laseiaiu eme "¦"¦«" Ca-rdo pelo dono da caia. retava
HRg aam r Oa«-i
A MARCHA KM COM

COMMAMDAVTE BM CHEFE
Eawadtda toda a tropa, asiumla o

cemmaado do cqno dr eirreim o gene.
nl Amoaio Geraldo '. Souza Aguiar.
iaapettor da O* reiiio.

8. es. aeompoaaado de todo o seu
losido ealade-amfar c escoltado por um
piquete dr laneeiros. passou revista i
tropa, arado-lbe prestadas as devidas
com tornei ja a

Após ceia cerimonia. coUoeou-sc a. ex.
i dkeiia das forcas, onde aguarfou a
diegada do marechal Hermes, prraidea-
tt da-Republica.
A CHECADA DO PRESIDENTE

Pouco depois das to boras, foi dado o
toque dc approaimacSo do chefe de
Estado. Esse toque foi repetido aimul-
taticamente pelas ««mando, de brica-
daa c dc unidade 1 em formatura.

Ao signal de sentido, sentiu sc nm
grande borboriaho: todos deseobririm-
se á passasem do presidente da Repu*
bllea. qnc vinha a eavaTo, em compa-
nhia do general Caetano dc Faria, ehele
do crande estado-maior do Exercito:
Luic Barbedo. chefe dc sua casa m'il!lar;
general Manjuea Porto, chefe do IV-.-tr
lamento da r.ucrra: coronr/ Sctlranhn-
no de Carvalho, cbefe do gabinete do
ministro da Cnerra. tenente-coronel Al-
fredo Ribeiro da Cosia, eommandante
do 13o reaimento dc cavàllaria, c outroa

A diviate de Mariaha ergaiu pelas
nus 5. Luís Cmuaga. faraoa. Üu ala
ia Boa Vúia. alameda cucamvala^a
(lado di eiiol. samdo pelo perita da
nu Francisco Eaacn-o c quan «na.

A d vaio do Ksercito aeauie10
ueaaio Itincrtrio eom exeepeio da bsi-
•ada de snlbcria. qoe seguiu ate ea-
reatar i rua 6. Ua* Coaaaga: tomaa-

do i dire'ia. entrou pelas ruas Ceaeral
vrijotlo Ctcue a Bru-.-e. parte ceqaetda.

S. Januário. CaoecUa. 1'araná. Quinta
«iDortris. . .A Brigada Policia' marrhoo ate

à cs<iu;ai da raa S. I.uic Cor.isaa.oa-
dc. tomando a dh-cecâo esquerda, de»-
filou poa pane esquerda do Campo,
«assando pela parte nita janto 10 W*

Atafas \nt&^ÊAÚmm
¦astanao pr.a iun«- .-..._ ........ .» . Como ee sabe. ca Avenida Rio Bran-
caio Pedro II. rna figueira _e Mello co a -rr».» de r bteaSo- obedece a
«itiartcis. t*B r*r__amec4o eaptraal. e dente faz
— O t* reaimento dc cavalla-la, «Ic*

«ois Ja eontinene» fiaat ao presidente

1*1
desarmada, paribn. nos bolso* linh. ti
o smlacioM b>lf mn par dc punbi.s
com bailes dc oura. que encoa:rar-_,
em cima de uma mcsiuba eo lar abes
grarata.' etc.

Procurado um guarda .nl» foi logo
ado: o dona da ca*.- -a í*>. Io

dragracado. mandou-o an-' r f <-*n.1a.
eafetan-o. icirnic da !_•«• '- u*>« nc-
«f»al que agora ei:á faxendo toda a
li-resa tus.«_«a_ daquela zenu aban
«¦on*da...

CS VEHICVLOS ÜA
AVENIDA RIO BRANCO

e _¦*>• uvtivo ••wtfMo»»*

t'_J^_____C";
larS aqui é iijnin. n
una __> *_*___.P»***
-ida

Utt—

Após o toque de alvorada, os corpos muitos officiaes.
do Exercito trataram de sc preparar j No portio da Quinta, foi s. çx. rece-
para a grande formatura. Ibido pelos generaes Souza ftguiar, coai-

Bra um encanto, ver-sc a azafama i mandante do corpo dc4exe-c*to em na-a-
que ia pelas nossas casemas — toques, tja, e Alcncastro Guin-.-rães, co:n«nan-
preparativos para a mudança de uni- dante da liricada de ariilhcria.
forme, arreiamento dos cavallos, equi- • Um scruida. iniciou s. ex; a visita a
pagem dos nossos soldados, etc., etc. todo o corpo dc excrcito; Terminara a

•U Republica,c abas autoridades, mar-
cHeu cm dircctfo ao teu quartel.

EM NICTHBROY
Bm cos-meaiorac&o á data aar.ivcr-

saria da lndcpendcr.cí.-i do Brasil, foi
hcrticm hasteada eni todos os ed G. cs
inhlieiM, á bandeira nacional. ,

A* noite, foram as respectivas fa-
chada. iUutninadas.

A Forca Militar do Estado, sob o
eot-tmar-do de s-ti respectivo com-
mandante, fez um passivo pe^as ruas da
cidade e desf ou em frente ao palácio
do Int_á, cm continência ao prcsidcr.tc
.0 Estado.

O couimandante cuperior da Guardai
Vacional do Esudo. aproveitando a
lita que houteai nassou. inaugurou a
HuminacSo da fachada do quartel do

commando, á rua Visconde de Iiabora-
by

83,8
173.7
«33.3
soi.o
34,8

«43, i
156,0
a6,7

47I-.9
29.8

lliaber exclusirat Pedir os tupp!__„_
FAULHABER _ C-Conati__to a. jfc

DR 
"CAETANO 

DA SILVA -
Moléstias pulmonares — Coa* Rua
da Uruguayana 35. daa 3 ás 4, ás 3*.
5', e sab. Resid, rua 24 de Maio 15.

E<_T_H(A__ I-IOAUO o INTESTINOSb-lUJIAUV, Dr/rneodoroNiiicimeutO
Sk, Largo da Carioca, 12 ia i

Total 2.049,0
forco Jockey-Cltib de SSo Paul0.

1 Jurcnia-National.
is Setene-EI Negrito.

Caruzo-Nero.
Botafogo.
It • T
13
13
14
22
.23
24
33
34

13.5
155.8

73-J
97-8

128.2
255.Í
316.9

25,S
150,2

1.216,3

da

Total

DERBY-CLTJB
•Serão encerradas hoje, ás 4,30

taide. dc accordo com o projecto pu-
blicado ante-hontem nesta folha ç «iue
se encontra affixado na secretaria do
Dctty-Club, as inscripeões para a cor-
i-idá de domingo próximo, no hippo-
dromo de Itamaraty, da qual fará par-
«c o CraiHÍe Prêmio Dcscsete de Se-
teihbro, de ' to :ooo$ooo ao vencedor
«les_i prova. Estão inscriptos, entre
outros onimaes, Pügui, \V«:rther, Or-
natus, Mont d'Or e Jequitaia.

TAÇA SE ABRA
Com o resultado da corrida de hon-

-om. ficaram senhores das quinze pri-
ti. iras posições na Taça Saibra os sc-
niintes chronistas sporrK-os:
Í?riaiii Júnior
Daniel Blattitr
Romeu Maina .....
Rigolicrto liiiptista . . .
Ailja.ine Corrêa ....
Julio Barreiros .....
J. Divar  .
Mario Alves ......
Cardoso «1 'Almeida ...
Joaquim Cosra . , . a •
Aldo Khcs
Luiz Silva . 
Francisco Valle ....
Tonas Cunha
Eduardo Bahia

• • »

Conflicto entre vários
operários, em

Todos os Santos
Jos. Dias, vigia das obras da' rua Au.

eusto Nunes, ao passar hontem pela rua
Monorio, em Todos os Santos, e ao de*
frontar o predio soi, foi chamado por Joa*
quim de Paiva Arevedo, que se achara
com vários companheiros e que lhe tomou
satisfarão por uma queixa apresentada au
seu patrão. ¦Não estando pelos autos Dias nao res-
pondeu. pelo que foi aggredido o pedra-
das, tendo que fugir.

Perseguido por Paiva e seus amigos,
Dias, ao chegar a esquina da rua Consc
lhero Agostinho, vendo-se perdido, tateou
de um revóver c disparou tre» tiros con-
tra o aggressor, indo um dos projecns
alcançar Julio Jaclntlio Rodrigues nu joe-
lho direito, ura dos do grupo aggressor.

Acudindo a policia do 19 du districto, foi
Paiva preso, sendo Dias, qnc esti lendo
na cabega e Julio, soecorridos pela assls-
tencia.

Foi aberto o competente inquérito.

A CHAVE DA~SAU-
DE E' O FORMI-KOLA,
o maior tônico e res-
tanrador das forças.

Vende-se cm todas as pharma-
cias e drogarias e no deposito: J.
Rodrigues & Comp., rua Gonçal-
ves Dias n 59. RIO.

GOULART DE ANDRADE
Bellas-Artes, janto ao templo de

Vesta", onde funeciona o "bar".

Pata as palestras não ha convites,
sendo o ingresso com a entrada paga
do "Salon".

Ull INCÊNDIO NÓS SUBUR-
BIOS

166 pontos
166 "
163 "
162 *
161 "
.57 "
I.-S "
154 "
153 "
153 "
133 "

?-í "
ISO "
14. "

Tinturaria S. Joaquim
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

cm limpesas a secco e tudo quanto con-
cc-rne ao ramo. Attende a chamados.
Rua do Cattete n. 302. Telephone nu
mero 4.977. Central. ¦

P--'

DIVERSAS
Da próxima corrida do Jo.Vcv Club.

que terá lo-rar no dia .21 do corrcnlc, la-
rão narto os dois setruintes parcos:

fiRANDIÍ PRÊMIO Dli. AGUIAR
MOREIRA — z.mo metro-i — P-._-ns.
S1000S c ohieclos dc arte. Peso*, idênticos
aoi ao "Ornndc Prêmio Jocl-cy Clitl."',
lendo porúm, o vencedor desse grande
prêmio, cstc arnio, mais 3 kilos de suliri.-
carpa

liayardo, I.ord, IJelvoir,. Hell Crnss,
Cont.or, Aratfimy.-i, Asturias, MonifOr.

¦ Bíru.1, Fio*v-i» Orríeto, Jiimpcr, Jrqiii-
taia, Mv Dear, HeUos. Jaim, I-*erW»rth
Pink. Volritic. Maestro, Cyllene, Voliai*
rc, llanilnlrra, I.ndv Wachel e .lei.

CLÁSSICO EUROPA — 1.650 me
(ros. — Prêmio, 4.000$ — Peso, 52 kilos.
Os anitnae*- estrantíeíros venet-dort- cit» pa-lf rco clássico terão tres kilo. de *M-ln-ccar-
«a. As cirna*, terto r e os nuciuimcs _.
íilos de vantaxem ,¦Boulcvaril. Irving, Tabarin, Vama, l)e-
ír.zet, Diamant, Carros, Guan.bara, 7.\p,
Mimo, CacÜda, Príncipe Nccro, Fuzil,
Clarim, Caíman; Cajado dc Üurtt. Cí ra*
ciema, Bliss, Varrapo, Monicu. Ortciral.
Makc Moncy, Imperador, Bacclius, AÉwo*
luto, Reconcílc, tlecuercío, Ama?on. Tc*
cla.-^Mathcmatico, Miss Thcra c Your Na-
me, Não 6 exacto qoe o jock*v W. Toon
pretenda regressar para a Europa. Esse
profissional deseja permanecer rio Bnísil
e nqui exercer a sua arte.

Além dr Jequitaia, a plorinça vence-
ilora do "Crande Jockey Club", provêm
.la importa .6 do antigo c competente lurt-
man, sr. Carlos Coutinho, Bohême e Mr-
riuet. victoriofos na corrida da Imnlem;
Werther, 1" collocado naquella importati-
te prova, Dejazet, El Ne. ito, Tatuliy c
Moév Guassu1, que alcançaram o« sci-im-
dos lojtares nos t», a»..'3** e 4" pareôs

«rece' e«tar verificado que o y.-.lo-
nao potro Ooliath perlrnce aos turtmen
«rs. dr Meletlo Jt_or. d.-. Azurcm tur-
tado c Germano Boe*tcher. ,

Damos cm seguida o resultado do_
«onenrsos organiradôs p«a comda dc
liontcm, na conhecida casa Uni..o |-por-

va^Con» verto os leitores, o movimen*
to de •bettlnr,*' e bolos fo,, como sempre
prediBicso. e'-v*.ndo-s«* os prcm.os «llstn-
toldos ao publico a «raros narcos dc con-
*le réis- „t . -

Kctiaüado dos "btttin*. :
js afcú, n. ais, rfcs jí?ioo; i\ i=_

OS BATEDORES DE
CARTEIRA

OPERAM NAAVENIDA
Na porta do Parisiense,

um homem foi
furtado em dinheiro
José Canti. tendo de em breves dias dc*

xar o lio, v<m sc despedindo de no-sa
iliversõe» am'udadas vezes. íreqi_fntando
ora utn theatro, ora um cin-sma. .dando, em-
Um. pas*e'os vanàdbs que, mais tarde lon.
tre ilu reboliço de nossa terra, façam recur-
dar sat;sf ito o* momentos, dc Busto porque
pafsciii nos últimos dias dc *ua estadia ne_
ta cidade.

Hontem. .Tose Canil, após passear bastan-
te, teve a Wéa de a-wVitr a uma cessão c*
nematograph ca no Parisiense,

Para lá se dirg*n, e. ao se approxim.-ir
da l.illi teria daquella casa de d'vcrsõe«,
puxando a carteia que trazra. c, *ep_-
rando uma nota dc 10$, entregou-a ao cn-
carregado «la venda de bilu-to afim de lhe
ser vendido um tngr<sso.

.Tustamcnte a es-e tempo, um refinado Ia.
rap o que estacionava por. aÜ, iiatura'mcnie
nlunejandò um a<«*a'to á bolsa alheia au-
b to agarrou aquella caieira e desappare-
c n tnlaEro-amcme entre var;as pe«_ias.

Sentindo-se furtado. Cant: procurou logo
a policia do s° disuicto. afim de ver si
esta comegue cora a arguc a dos seus au-
xiliares invesiiiadures, a dc-scoberta do Ia*
rapo.

Na delegacia Canti prestou suas infor-
tmtçõcs, dizendo conter a carteira dc couro
da Ru.-sia que lhe foi furtada alem
dc algum dinheiro em nossa moeda, que
ãttingiu á imporrancia dc iso$ uma pas*
Fageni dc x* classe no paquete "Sofá Ho.
heiib .rR", .para a Europa, um cheque de
7.000 liras e 800 lira? cm moeda haiiana.

R, a policia prometteu providencia1"...

ULTIMA HORA

José de Mattos Sobri-
nho

+ 

Jcsé Antônio de Mattos e Rosa
Pereira dc Mattos comniunicam
o íallc-cimcnto dc seu filho c so-
brinao JOSÉ' DK MA'l l"OS SO

BR1NH0, c convidam as pessoas de
sua amizade a aco-tupanliarem os seus
restos ir.ortaes para o cemitério «la Or-
dem Terceira de S. Francisco da Pcni-
tencia, saindo o enterro hoje, âs 4 i|_s
horas da tarde, da rua Barão de Pirassi-
nunpa n. i?. PáVriea dt.-. Clhtir.s. Desde
jj se ccnfcs_aa_ gratos.

UM ARMAZEM DE SEC-
COSE MOLHADOS

EM JACAREPAGUA',
E'DESTRUÍDO POR

UM VIOLENTO •
INCÊNDIO

Hontem, à noite, os moradores da
zona suburbana, eomprcliendida entre
as estações dc Mangueira e Cascadura,
ficaram seriamente alarmados com o
.«aparecimento por aque.las paragens e
pela vez primeira, de dois automóveis-
uombas do Corpo de .Bombeiros, os
quaes, fazendo soar o estridente tym-
pano, corriam céleres, transpondo ruas
c ruas.

E havia raz3o do povo ficar alarma*
do. ,10 ver o Corpo de Bombeiros na
sua faina dc prestar os seus relevantes
servi-,-os.

Um incêndio, um violento incedio,
lavrava numa casa, mas tão distante
dos soecorros desses abnegados homens
Jo fot;o, que só por muiia boa vontade
eles lá foram ter, não sem deixarem
dc prcsiar o seu valioso concurso, o que
seria dc muito mais valor, si não tives-
_eni ellcs que romper a distancia da es-
tação Central ao ponto onde deviam
funecionar.

Passemos, porém, ao incêndio.
Na casa de n. 617 da rua Cândido

Bcnicio. cm Jacarépaguá, era estabcle-
c .0 com armazem de seccos e molha*'os. Antônio Luiz Vaz, que tinha como '
caixeiros João de tal e Alfredo Bar-
cellos.

Sendo hontem domin— o armazém
foi fechado ao meio-dia, entretendo-se
ria! rão e empregados na arrumação e
limpeza da casa até pelas 5 -2 horas
ita tarde, quando dali saíram.

Pelaa 7 i|a horas da noite, quando o
transito por ali era grande, pois era o
re.resso das pessoas que haviam ido
assistir aos festejos na egreja de Nossa
Senhora da Pena. na freguezia. mani-
festou-se o incêndio no armazem, que
leve inicio, segundo declarações-de va-
rias pessoas no centro da casa.

Dado o a'arme, foi o facto commu-
nicado i policia do 24° districto. parr
indo para o local o delegado, dr Ca-

noie Valente, comnrssari os Alberto
Roncalvcs Rangel, o official de dijigen-
nas Agostinho, e o escrivão Serpa,
sendo dado aviso ao Corpo do Bombei-
ros ... , <

Chegando as autoridades ao local e
vendo o incremento que o incêndio to-
mava, organizaram um serviço de ex-
tineção. auxiliadas por populares,_ mas
mie nenhum resultado deu, tal a imp-
mosidade das chummas-

Quando a o*sa ora já uma grande
fogueira, eis que surgem os dois auto-
moveis-bombas do Corpo de Bombeiros,
nue foram recebidos com gcracs applau-
sos. . .

Si bem que soubessem ouc iam lutar
em vão os heroes do foro deram 'oro

inicio ao a*aque ás cltammas, conse*
guindo dominal-as uma hora depo-s,
mas já quando nada oodia ser salvo,
iléni das nareiles lateracs e dc um pas-
«ro chamado Jacú. que foi liberto do
foco por um popular.

O predio. que ficou totalmente cies*
tntido era .como. acima já ficou dito,
-ie propriedade do sr. José Ribeiro
Pi"to. ,

Está elle no seguro, ignorando, po-
r/-m. a policia, por quanto c cm que
fówonnriia

O uerrocio do sr. Vaz. ouc necusa um
-••piiiizn de t"i :oooS. está sen "-o na
Companhia Mnierva cm rimo«Sooo. :

Na dcVcacia do a' dis*. cto fni
.W(i o conincentc innne'iW. sendo
-1 «t>do. narn orcstnr cie^-eiméritos". o
l-.nn do armazem inec-dtado. oiie. se-
.mdo ouvimos dc ncssnss da Inr-iliHa-

^o. achàva-se cm nrnsner. . condi".."
Os 1iombeiros relirar .n-te do 'o1*-.*

ás it horas da noite, dando por findo

lApís o café e depois do indispensa-
vel «Jescanso, foi •da_o o toque de (or-.
matuta, movimentando-se os corpo» e
regimentos cm demanda da* Quinta da
Boa Vista..

As unidades ..quarteladas na Villa
Militar foram transportadas cm trens
especiaes e bem assim o 30 .grupo, que
esti aquartelado no Campinho.

O 56° de. caçadores, que está aqnar-
telado na Praia Vermelha, foi trans-
portado em bondes especiaes.

Os demais corpos, isto é, os que- es-
tão aquanelados no perímetro urbano,
desta cidade, que são: os 52° c 55° de
caçadores, o 3° regimento de infante^
ria, os i° « if" regimento dc cavalla-
ria, a companhia de metralhadoras c o
grupo provisório de obuzeiros, depois
dos preparativos indispensáveis marcha-
ram cm direcção ao pomo dc concen-
tração daa tropas. . „„

A's 8 lioras da manhã, as frscçSes
do Exercito davam entrada - na Quinta
indo cada uma oecupar o espaço deter-
urinado pelo chefe do serviço «fc es-
tado-malor da 9* região militar. ,:.

Concentrada a tropa, foram constitui-
das as brigadas que sc desdobraram
pelas alamedas da Quinta.

O 58o batalhão de caçadores, que se
acha aquartelado em Nicthcroy. tam-
bem tomou parte na formatura.

BRIGADA COLLEGIAL 
',

Logo cedo a mocidade das nossas es-
colas militares, quer da Marinha, quer
do Exercito, foi despertada pelo toque
de formatura.

As Escolas Naval- e Militar e Co'le-
gio Militar, depois das indispensáveis
manobras em seus respectivos cstabelc-
mentos, marcharam em direcção áQttin-
ta da Doa Vista, onde formaram á di-
r»í-a ¦*<• suas resn-T ívas d-viaSci

revista, foi dada uma salva dc zi tiros
pela i* tateria do i" rcramento «Ic ar-
t-»*icria,-'cos-inand-_nda oeln cao-tâo João
Sother da Silveira /etirando-sc s. cx.
cm companhia dc seu séquito Fará o
cajrrpo dp S; Christovão. dc onde assistiu
ao desfilar das tropas. .

O 13Í regimento de cava lana escolta-
ra a. cx.

DISPOSITIVO DA TROPA

As unidpdes escaladas para a forma-
tura oecuparam, na Quinta da Boa-
Vista, o seguinte dispositivo:

companhia dc metralhadoras: grupo
provisório de obuseiros: 20" grupo «le
artilheria. c 1° regimento de artilhcna
— a alameda Central; ...

a marinha, que estava formada sob
columnas de esquadra cerrada «11 pe-
lotões — a alameda d"» Pi1"1.3;,..., .

a Esco*a Militar c o Çollegio Militar
oecuparam a alameda que confronta com
o quarte. typo: , ._.-„.

o Exercito, isto é. a infanteria. cs-
tara formada em columna contígua de
batalhões c oecupava o ceriinetro.com-
prehendido entre as alamedas do Viveiro
c Horto; ,., ...

a policia estava estendida -cm linha.
na ala«nedâ D João VI:

a officialidadc dos regimentos dc 1.1-
fanteria censurava o descaso da cem-
missão incumbida de insneccionar c de-
marcar os pontos dc parada . du ca^a
uma das fracções, porouanto tiveram de
ficar enlameados, auarrdo nao esperavam
tal recepção, c dahi a queixa que nos

' 
A .infanteria'; em conjunto, atirescn-

tava um duplo aspecto, tendo columnas
ligadas por linhas desenvolvidas, sendo
assim bem aproveitada a tonoeranlpa do

nm regul4n1er.il espi-cial. e de_..*
pare o seguinte: os au-.miove s ti
fritai atravessar «..' |..i*-ieio» .nas ruas
Santo Anto-uo t S. P«dro, stãdo abt-o-
heasEcaie probib_o que a A-.—iida
-seja c_*t__3. em outros pentes, {«elr.i
«•e-iicu-C- que a transitem.

C_utanterae_itc i «k-trespeitado esse
rcfiulasicnto e. quer antes, quer depoi
«tesK-s pomos, c.« -.ciomoi-e.. através
«am a A«rmda. íar«_do curvas peri-
gosissimaa para OJ iran.runti-r-.

HontciB livrara- ccca_Jáo dc cbier-
var raras trezes csi.- abuso commct-
tido.

Dirigimo-nos a rm guarda civil c iu-
dagúmos si csr-iva abolida n parte do
ieg-.tlan-.enio «ruc prohib.- scnicllir.ntc
desamor á vida alheia.

Obtivcmoj resposta negativa c mais
a seguinte £,-i!uri-.i_içã..: "quando uãu
ha «.rande uinv 111.11:0 iii-isa-se passar
por qualquer paru- qna*quer vehiculo".

Como lhe pergiinissseir.es porque,hontein, dia «lc lão gnuide moviminio.
O presidente do Estado, acompanhado , („,-„„, deixando cs vchiculos coria-

Jc seus ajudantes de ordens, secre a 10 j rcni a AVcntil.. em logares prohibidos.
c official de gabinete, así stm. a noite. 1)C...0 dc um imn:).ovt| ;r i-siungau-

o esn-cíacuo de km no theatro Joao^-,, u.;l c;lvan,,;.jro ,UI. passava, ria oc-
Caetano.

NOS ESTADOS

Florianópolis, 7 (.__;«*Kfi.r Americana)
Coin extraordinário brilho realiza-

ram-se hoje, cm todos os grupos esco-
lares da capital, fcst.-.s commcmorauvas
da data da independência.

Florianópolis, 7 (.Agencia _m<*ni*i*»;c 1
Esteve imponente n recepção dada

hoje pelo coronel Vidal Ramos, gover-
nador do listado, coinmcmorando a pas-
«agem do dia tlc hoje.

Compareceram ao palácio do; governo
toda a officialidadc da guartiiçüo fc-
leral c regimento de segurança .'.'íca,

o capiioã do porto, officiaes . ' «an-
*.ha, membros da magistratura federal

c estadual, corpo consular, representau-
tes do alto clero, tlciiutados cstaduàcs,
funecionarios publicr 1 'ederaes e c3t..
duaes, professorado publico, represei-.-
tantes do commercio, da imprensa c dc
outras classes.

Durante a solcnnidadc locaram duas
bandas de musica militares.

Baltia, 7 (Agencia Americana)—Rça-
'izarar.i-se hoje, nesta capital, varias
'estas patrióticas, cm conum-moração da
'jassagem «la data d.i indcpcndcncit.

Na sede da Liga dé Educação Civica
cffecluou-sc um.-i cessão solennc, com-
parecendo grande numero dc pessoas c
.luuiiios de todas as escolas.

NO EXTERIOR

Buenos Aires, 7 (Agencia Americann)
Apezar dc não se realizar hoje a

ccepção commcmorativa da data da iu-
lependencia do Brasil, numerosas pca-
soas enviaram cartões, cartas c tclc-
grammas dc felicitações ao dr. Souza
Dantas, ministro do Brasil.

Toda a imprensa desta capital publica
tini.- artinos saudando o Brasil, pela

cisão cm que _ acsrno automóvel ia
fazendo ttn.a curva ir.esperada, recelie-
mos a resposta scsúiiKc: ''.'iíi I isto ú
lal :¦ -le inspecçáo serial"

l*.i-a,iner.t<- a falta dc :ns;iecção síria
{ a mais séria das co;s.-.s do Rio. espe
ci._n-.cn_ na Avenida R:o Branco cin
«lias dc gran.!,; inayiti-çnttição.

li, como não ser assim, fi a Inspc*
ctoria i? Vchiculos m;mjc_ um núnie-
ro ridicnlo de inspector--^. que dc s-.-i-.
cm _c s horas são substituído-; ficatt-
áo durante csras s.r.n horas ap«u «
trinta <: poucos ir.spectorcs rara í-e-zc-
rem todo o serviço da Capitai?

Attirsc a pouco ciais de cem o tm-
r.icro «le todos os Htspeclorcs, numero
«,-sse absolutamente insufficiente parti
uma capital tão grande.

Precisa ser àilgmentadõ o pesso.-.I da
Inspeciona de Vehiculo.-, mas o que <¦
preciso e cem urgência é que esses «bu-
sos não sejam repct dos^

I ......Ir» ' i.» I _rc . ... .
(fi..- inmnit pule si uni.l._. di
br' ..norif-iAÜna,

Ucllo UoiiuuW, I, — (Amt:'.-. .,., -
matriculai >k« 1 ,.r ¦<.,

M„ >*i .te M«il_«'ins. nuirf,. 
l-WIMHI ||l<* Virfal tlll*.»i t'l 1 l.uf;.

Hellu IlariMMf, 7, — lAiwr.ui,, _
|!»U» n. 1» cs. ml ui |....u »-. .. 1 v.,.i

4>**ein« «Jo IsnllM IM.tnirn .It•..--. ... nnirrk, d» !.._.-. M,, ,|,««-''- ' 1, 4r Andri MímIIh... ,1-n,
de Ukor». r_> <!• tkft» r»il_il v- > ilo

.• Klniilsia», cm rnmp-nlili
.... «Ir. Altar» At Silveira, « - u..,:. ad, ¦ h**«I pr. rn.lrn.ln Ir nutanhl

outros ?'"»¦«. «*»_" -.j.m Kt icrrn
Cat«a a mt»ntmi» «na Our» 1'rei-.

,., / — IA*. rr4i>.|. _
__l éterrw «l. t_»_écin«. .1» B»l»J.i (o

• *i *Pi*' »;"!.»• •• irgtii.iir,< ni .» (| É. y_n,^cernes Io Ktiadg

7, — (Awtrlcitm »-
Ccnuo M iwlr.t 1 .-

dc (•»._,-» ,l« u„
i aiaii.i.fV. ,!•

j qttr tu.ri_l.ir. a
t-nte. to Klw «le Jtut-u<.
MwiSMMT. 7. — (An_ri'.',ni —

••*, » n|c ttfll tirjii-| d| |, l|M.I,(tlf
na írraie so palácio do giwrnu ,in cn

• < , a. c-..u«rl Ramo B._-.,' |i.o»i
*ral* du Eftadu. nau «.-..nii.íi.1.« .1. mn

li ««¦¦ . *«.»tj t-in ile at.iflir..,* • •¦ o totVhâ*. it « «íiiim
aat do Cjraiaaaw a* cspiisl.

. .. ... 1 ni. o Srcunalo mimvri. d.
Viu*. itr.»w ilinurada editada ,.ll...ti

i-rlj iiaaranoa Oi',«r*at.

m $«»U Crar. un
MOmmtmé covar-

depumte kaleatlo
pelas castas

inte Hrnrínttc c cm dcíortleiro
muito conhecido cm Santa Tnw,

n_r...ii. loi «*üe pa a o lojrar ilç*
nnminado Cajaeiro.afim dc as-inir
t ... '•¦•tn nn- ali •«avia.

PcUj tantas .!s tarde, por cntisn
de tsrasaoi importância. Honriqite
provocou uma discussão coai ( .ris
pim «ia Silv.t, Uc cúr preta, coin e,\
annos, casado e tnoradur nu Curn

Como cstc lhe retrucasse tio inrs-
,,-. 1 ir 1 Henrique

-!'J-«l,-«e 1* «inTiiveitando ;i ncc'.-
sião eni que Clirispim se retirava

.«.. ..u-.nc treii tiros ua _íi{o.'las- .,. ,,._. t>a'-. «Io Chr.i.iiii
caiu por terra., emitvi-.it.» i|ite '>

«eu a-jKress-or, aproveitando <.- tia
•o havida. áz\a aj do Villa

Diogo.
...aib o facto ao cotiliecihiíiuo

da pt.licia «Io 27" Uistri.-lo f«.! 11 (f-
rido removido para hospital <!n Sim

lia. rhi8o tia
das providencias para a captura .!:
desordeiro asg^essur.

"El Mercür?oM c a vén-
ô* do co^"""0'1^

Rio de Jar*3\ro'«1 .«•
..-. 1

Uu-
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SOCIAES
Datas intimas

Passa hoje o anniversario natalicio
do distineto clinico dr. Anujo Lima,
lente d_ Faculdade «te Direito e dirc-

ctor «io Gynvnasio Pio Americano.

¦ ¦•^——Mn^—a»¦ • m*mmWmmmmmwmmlmam^m^mum^5mt^^

fi___E^

1 kÜ -^p^S

___i
___! ^H

O anmversarlame. que é estimadis-

posa do dr- Gonçalves Leite, cslf-inado
clinico desta capital.

*
Fez hontem annos o sr. Nestor Ti

burcio dos Santos.
*

Passou hontem o annivcrsario natali-
cio do sr. Miguel Arthur Lopes, com-
merciante da nossa praça, que por esse
motivo recebeu carinhosas manifesta-
ções de seus antigos.

Bodas dc prata
Completam hoje 25 annos de consórcio

o tenente coronel Luiz Ferreira Macedo
e sua sra d. Florhida Coelho Macedo,*

Festejam boje as suas bodas de prata
o sr. Alberto Moreira da Silva- c sua cs-
posa Eduarda Moreira- da Silva.

* * *

Conferências

simo pelas' suas, «xcellentcs qualidades,
receberá hoje as justas provas dc ami-
7»dc e admiração de que é merecedor.

*
Faz annos hoje a gentil senhorila

Maria Victoria dos Santos.
*

Festejaram liontcm seus annivcrsa-
rios natallctos os jovens drs. Manoel
do Nascimento Brito, advogado do nos-
so foro, c José do Nastrmento Brito,
engenheiro civi', ambos filhos do con-
ceituado cnitalista da nossa praça. Ma-
noel Francisco dc Brito.

*
Faz annos hoje a senhorita Maria

Fernandes Moreira, filha da viuva F.
Moreira c cunhada do i* tenente Jo-
sino N. F- e Silva Filho.

*
Festeja hoje o seu anniversano nata-

'Veio mme. Luiza Gonçalves Amaro,
esposa do conhecido e estimado nego
ciante de nossa praça, sr
ves Amaro-

Antônio Al-

O sr. Corynlho 'da Fonseca, d'rector do
Instituto Profissional 'Souza Aguiar, du ac-
cordo com aa prescrlpçõ s recentemente cm
vigor, roal sou bontem. 110 estabelecimento
que dirige, uma conferenca sobre a (lata
de 7 de setembro, demonstrando aos s us
d'rígido5 como a Independ «ncia do Brasi'
foi uma conqn sta dev da, principalmenteaos esforços dos bras'leiros,( de onde tirou
a coucusão de que nada podem 09 govj-
nos sem a collaboraçãu do povo, que sem.
pre consegue mais ou consegue menos do
que está cscr'-pto c determinado nas l(;s,
decretos e regulamentos, conforme está mais
ou est. menos preparado para melhorar c
progn dir.

A acção dos governos í a de encaminhar
as tendências e progressos re\*elados no
povo, de accordo com o estado cm que c.-tc
?c achar.

Nio í uma funeção secundaria, muito ao
contrario, ó importantes ma e principal-
m-mc mais diffiel c espinhosa do que sc
fosse apenas a conservação dos progresso*
rcalzado. por outros povo. d*ffcre_eS
para o que bast3na um trabalho dc cópia,
sem cuidar da «tuação c das condições do
meio.

Prosegumdo nesta ordem de cons-d'.ra*
ções o sr. Corynlho da Fonseca fez hontem
aos seus alumnos rcs*dir, como consequen*
cia, no esforço de cada lnd'viduo o pro-
gresso, o adeantamento. a riqueza c o tem
estar do povo dc que faça parte.

* * *
Missas

Na matriz do Sacramento, ás 9 t|a ho*
raa de hoje, será rezada missa dc sétimo
dia cm suffragio da alma do saudoso in*
dustrial José Maria Peixoto, querido ir-
mio do. commendador A. J. Peixoto de
Castro, director thesoureiro da Associação
Commercial do Rio de Janeiro

. * *
Viajantes

Acha-se nesta capital, checado; de Ca-
Itapemirim, no_# Espirito San-

v:i..i.i t_u:'it:i l sen: -ra, Beni-
viu.lo dr Cai valho e senhora, Mmc. Ma-
nocla Comes e lamilia c coicncl Miguel
ÀrelHNJo. * . *

Fallecinientos
-Foram sepultados bontem ás 4 toras da

tarde, cm carneiro temporário do ceinitc-
rio de S. João Haptista, os restos n.cr-
taes rk- d. Cedida Cilaberte Carvalho,
natural desta capital, com ai annos »r
do c.milcrio de S. João Baptista tendo
saiilo li atau'dc da casa u. 37 da Ladeira
Feru.iiítlina. *

Falleccu liontcm cm Nicthcroy, ra casa
n. i it;i rua Visconde Moraes, o sr. fia-
phael José dc Vincen.i, natural da • Itália,
com Co annos dc cdade, viuvo, commcr-
cmntc, tendo sido sepultado hontem as 2
i\3 horas da tarde cm carneiro perprtito
li cemitério <d S. Joo BiaptisU, tendo
saidu o atau*de do Cáes Pharoux, para
onde foi contltuido pela barca da Com*
pauhia Cantareira. * * .

Associações
Foi bontem empossada . em Miraccms,

Estado do Rio, a nova directorià da So-
.- cila.lt: Musical Sete dc Setembro, com-
oo«ta dos srs. Salvador Ciuffo, presidcn-
te; Antônio W. Alvim, vce-prcs;dcnt*-;
r-iismilio A. Barros. l°. secretario! Abílio
Machado^ a" secretaria; José da Slva 1'a-
•|i|ha, tliesourciro; Nicoláo Tancredl, Juão
Xavier de Tina, Ariluir Alves da S«lva,
Antcrò Pcrlingeiro e José de Alvim los-
tes. mcníhròs dn Conselho Fiscal.

Ò mandato dessa dircctoiiia terminara
cm HJ14.

Os gymnastas cathcu-
tos e o Papa Pio X

Roma, 7. — (//«rc. ) — Os gyinnasi.is
catlioliccs, «2n muut-ro «le iiuatroc-.-ir.os.
_o:_wu recebidos p*;jò paf-a, reunindo-se
todos no patco de S. Damasco, no Va-
tienttp.

(juando o papa npparcceu. foi recebi-
i!o pelos cathcliccs, co i (.".-andes c cn-
ihusinstic.-ts acclaniações, tocando fcsii-
vãmente us musicas;

Sua santidade lançou aos visitantes a
benção papal.

Exercícios da esquadra
italiana

Roma, 7. —r. (lle-vas.) — O rei Victor
Manoel III assistiu.de bordo do couraça-
do Dantti AUphicn, :ios exercícios da
primeira divisão dn esciuadru reunida no
Golfo Degli Arauci.

Ucpois «lo exercício, o rei visito» cs
ancoradouros, ouc p.rcorrcu e c_.a_i*:ci'.i
detidamente.

O coutra-almlranle Mii'o, ministro «In
Marinha, publicou, cm ordem «Io dia, á
esquadra; que d rei -lie tinha mtinifostí-
do a sua grande satisfai-áo ao verificar
03 progressos realiza-los ra marinha <!c
guerra italiana, evidentemente ílcmon
straàos no csito cxccpci_:al dos exer-
cicios que presenciou.

Saiitiáffo. 7 — (Amcrt.ca"I-'l Mrrcttriò", c-.n editorial .
ic, appiiiucle cora cnltitistasitit

• tio fovenu l)r?s:)i*i"
resolveu vender o couraçíiiln .•1- ':.--.. -r,-.". cúúcitànilii o Cbik' «.'
.1 Arftchttha a tmital-o; iin alto c
patribticq iatuito dc alüviar os c.t-

.' - ^ésnciteisàrjas c
! formidáveis tlisppsas liiilitarç* i
toando os trcs -inr_.es o l-.yinno da
paz 1: da concórdia c t.->rn:iiidn tinia
r-_il:.!:i'k* a aüianea iveconi:-.;.'':-

. o l.arão _!o Kio Hrant-.» c conli.
-•da sob a expressiva forma de A
" C-

 im _ as. m _»¦¦

O conflicto yímKee-m«í-
xic-^no

Paris. 7 — (flihas) — l.c Trm}s
piilipi-íi lioje uni artigo de analyse. á
sifi<: .ãió riftltuà do Mcsicp <• dos Es- .
tado.:' Unidos d-.i America do Norte
E" cip-rtião do referido jornal q*.ic a
America do Sul pc mostra irjtiukta
com a acçiio americana i;o México e
qiK'. si os Estados Unidos desejam
acabar de conquistar a. syrniiatliiaí
que ültiiiiàinênte sc tèni niariiíestadò
m>. America do Sul a seu respeito, cie-
vem prcòcçu"p_--se com csia ii«ot«ic-
tacão e procurar tra:;ci' a yz aos es-
pirilos alarniailof.

iVoí-íi i-V/., 7 — (Ilavas) — i ele-
ijrammas de Kl Paso, na _ fronteira
tiortií-ámcrieaiia do México, distem
qire uni ofíicial do exercito ritexica-
no atravesiiou a poníc -uç lij^-t lil
i'a_o cor.i a povpação froiítêíríçi nte-
xieana d-e Paso dei Kortc, e .tssre-
d:u a tiro dois inspecíòres 'da policia
de ir.w.igração íicríc-amcricami. Oi
iiisj-Wores fiüeram íoí;o sobre o of-
ficial, mataiido-o.

Pouco dcppig, 11:11 grcpo de mil
mexieaiios tentou passar a r-or..'.. na
intenção «lc vulgar o sói compatriota,
mas íoi repellido pela .avaliaria nor-
tc-americana.

A ignorância traz uma
morte horrível a

um infeliz rapaz
Antônio Gonçalves, üia dias prvoje-

ctára um passeio ás matlas do Cor-
covado, pensando em levar a_ effeito
a-qtiella idéa num -dia de domingo. :

De facto, 'hontem. Antônio cumpriu
o seu desejo e, cedo, demandou os
bcllos sitios aqueile recanto do Rio.

Em ali chegando, o infeliz rapaz di-
vcrtiu-sc bastante, ora passarinhando,
ora a admirar as paysagens encanta-
doras que existem em profusão na-
quellcs arredores.

Ignorando os effehos da energia
electrica que circula nos poderosos
fios da Liglit, ,por ali distendidos.

¦ .ntonio. imprudentemente, sobe num
poste e segura-se a tím dos «ditos fios.

O choque foi instantâneo. O corpo
do infeliz rolou por terra carbonizado,
c, dali foi retirado para o Necrotério
dá Policia, com a assistência das au-
widades tio 13° districto que, ao lc-
rem sciencia do oceorrido, foram ao'ocal do desastre. ,

«¦ s ¦

O conflicto entre a
conepanfaia ea

tripulação __> vapor"Gasco^ne"
Tlorãeus, 7. — (lla-.-ns.) —O conflicto

que ha dias se manifestou, entre a com-
panhia e os tripulantes do paquete Cas-
cogr.c. conflicto qtte impediu que o na-
vio saisse do jicrto, continua no mcsaio
estado.

—I H*«f>*<a*MW Mi L.n 1 .

Declarações de um fun*
ccionario do ai-
mirant. do in^lez

Londres. 7. — (lle-ras.) — O <!r. J.
Macnamara, secretario parlamentar c
financeiro do Alniiramndo, declarou
que i impossível a Inglaterra diminuir
os seus ar-ti-imetiro-, cxceplo sc outras
potências uroce.lcri.-ui si-nielbairteir.cnic

ijiiej m*m

O pRrt-54^ «^.alista
oriental

MonterMí-o. 7 — f\mpricana^ —
Pm pranili* reunião d» boie. o "ar-

«ido socialista resolveu rnnvorar
"-na trranrl» c.m'.v",-"^o ¦»"*«_l, para
«.«rem íi. 'a t-.rata•,""; varias quês-
toes de interiss-i eleitoral

Fáz annos hoje o sr,
Menezes.

Nestor B. de

Contpíletou hontem dezenove prima-
veras a gentil senhorita Maria Rama-
lho, pelo que foi muito felicitada.

chocira do
to, onde é medico,'
lo c Silva.

o dr. Vicente dc l'au-

Hospedaram*, e no Fluminense Hotel:
t)r. Paula Ramos, B. . Macedo, Nelson

Macedo, O, Cabden c senhora, coronel
Tose JuF*:niano dc Paiva, canhão João" de
Castro Mcgda, Armênio Ferreira Dias,
Manoel A. Lopes Jimior, Valentiin Pcs-
çna, Arlindo Noronha, João de Souza,

¦ -. t .: _. «. Outtoganiz C Meirclles, Juvenil O. Mei-
Faz annos boi» a MnbonU Julieta ila- .,.(__ MaT1-0 _e Soa!.j ^amns, Sampaio

ria Barbosa. Fenez, Feli» .Rodrigues Ferreira, Carlos
I JaKão de Carvalho, Mme. Vicentina de

. Faz annoi haj« «i. An___B_i Leite, tr Araújo Leite, Joio Alves de Mi____da,

ILEGÍVEL
_a "

Delegação de operários
peruanos no

Chile
Lima, 7 — (Amricana) — Em-

harcou hoje, coni destino a Valpa-
raiso uma delegação de operários
peruanos, que vae ao Chile enten-
der-se com os seus collegas no sen-
tido- de trabalhar pela formação de
um grande syndicato internacional
dc trabalhadores.

O embarque dos operários teve
extraordinária (concorrência, com-
parecendo á estação representan-

tes de todas as "sociedades existen-
tes,

..

As ilhas do mar Egeu
e a Itália

Roma. 7. — (Ilavas.) — A "Agencia
Stefani" desmente u versão corrente do,
cpie a Itália pretenda reter inddfctiida
mente cm seu poder -as illiaa do mar
Egeu, por elli. occupadas,.furtarK'.o-íe as-
sim ás delibcraeSes da conferência da
paz, realizada en. Londres: pelo con-
trario, a lralia reivindica a rste rcspei-
tu a mesma 'iberdade de ac^ão <pic têm
todas as outras potências.

il » 1— ¦ —

Relações entre o Japão
e a China

Taitio, 7— (Havas)— Realizou-
se esta manhã uni comicip de protes-
to contra a attitude du governo chmez

perante as àggresàõés soffridai por
subdites japonezes em NatiKin.

A assistência approvòu uma ordem
do dia, intimando o governo a orde-
nar a mobilização das tropas ti.ces-
sariar para vingar as affrontas.

Nos meios nacionalistas assegura-
sc que o assassinato de M. Abé. dl-
recteir da secção politica do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, «ffeetua-
do nor um fanático cliir.ez, deve ser
o signal dar, represálias exigidas pe-a
opinião publica.

Monumento comme-
morativo, no Rio

Grande do Sol. da b-_<
talha de Leipzig

Porto Alegre. 7. — (.-Jmerii-iia.) — As
sociHades allèmãs do n:uniciir'o dc São
Sebastião do Cnliy iuaugurarão, nó dl.
ir uv outubro vindouro, naq-.-.ela ci._a.ii-,
urn monumenta commcmorati-.o da ba-
talha de I_üpzis; fi-utcjamio assun o
_-renarío da intlenendencia alieinâ.-

Des .r,iunkirJ:os tlc Montcne-rrn. Hal-
bnrKO. .Ber-;, Kovo lial^irgo c S. _eo-
poldo, virão, á pé, a., esra capital, 85
gyim .istãi; que entreparão ao cônsul
;i;,«i'iiiã-i uma nic".is:i!TfítTi para ser envia-
da ao imperador da Ail_nariia.

 _» f <-» »i W ..:

Falleceu o cardeal Vi-
ves y Tiíto

Rottia, 7 — Uh-vas) — Tendo-se-
lhe aggravadó subitamente o^ pade-
cimentos. fájlçcai hoje o cardeal Vi-
ves y Titto.

Ao paisamento assistiu toda a ía-
milia.

O cadáver scra sepultado em Roma.

TEIA I Ml
EXERCITO

O concurso de tiro in
ternacional na

America
JVo"_j York. 7 — (Havas) — Tele-

grapham dc Camp-Perry, Ohio:
"Terminou o concurso de tiro in-

ternacional. As .classificações foram
estas, por sua ordem: Suissa, Fran-
ça. Estados Unidos , da America da
Norte, Suécia. Republica
Pçrú e Canadá."

Foi nomeado adjunto ila 3* scerip dí
divisSi) dc nnilliaria o ea|.iir.o Jorf uu-ta-
vo Tínüo-j rfr» Silva,p..',, Con.-ellio Superior de t-aade se-
r.'. in-peccioniuio o eiipitãi. do, .*?" 1-ata-
",-!.. .1,- ( ...M.lurc*. M-.ii.K-l fern-ira «o
Uomfim c- Silva, vinil:, do .Norie daMte de
1't-ritnTi .Concedi-u-se uma paipauem dc 1
classe, .ic felums n esiá _.:«-_!. ao 1" ,|e-
nente Mari.. _llusü d.i Silveira c tamil.i,
pura dl-i.ntt) dc.uro di, i. mal .-.tcreieio.

Furam engajados por ilni> vantiosi pa-
ra o 5" rc»;iittC-nit* de Infaritcrtii, " cauo
dc cSníiait.u ilu ." llutall.ão ile Caeaoo-
r-.-» Anmhiw Cuitculves de Meneses, c para
o í" baiiilhüti de arlilliaria dc pos.ça'.. o
s,.l,l:n!u ilü 1" tc«.ni.-.ilu de infanteria, ho*
..•-•uiu l-orio Villa Kuva, coulorme rciiue-
rcr.uii. . ' ...Km vista rio que cpmmunfcou o *"i
tusteriu ü.i V.:,.,-::,) _ Ohras ['u.t.ciis, rm
n.ri_o ti. '-.-ar dt." 2j úo' tn--/ (indo. loi uc-
aiiíhado o piíijúr tio riU-dro supplcmentaT
dá iitT.1.1 tir uriilliiiria, Alipio (iam-i, jepre-Mtii.tiítc; deste Alíitistcriü tia comniissão te-
vIiuílm mixta, ittMttúttlA p_la artigu t'â d.
Lei n. -'«-su, dc ji tle u<-r.cmbro de ioo8(
cotníttiiütfto i|tte sc - tem tlc recompor V"tu
a 'rêvisãtt du y^iititnxcrtío do serviço ra-
diott-lciímpiiiet» traíra ciinii;rimeirro ao cí-
taíifUcÍ'!ti no iirttgb 19 tia citada lei.

Serviu (**.»r_. Uujc c,,
bui.-^r^ot ite «Pa, capilão Pompeu d» Su*

va Loifeiro. _
13a no piwtt. «neiiico da drecçSo «te Pst*

•¦>•, i!f.. r.c!t3t<ainV_i.
Ausiliai «lo ofíicial de dia, sargento Ca-

!_*_;¦.__. %- 4j _-
A hrii. da estratèrc» d* OffíljGc-I pa»

 --. v¥a à Irisp-Tção. a» guardas paro*» «juaru*-
_r_cÍUÜlÍ ! _m*r»l'«* Hospital CentnA, o ofütial pata* I ron_ «»r-_-_i.

-v'.^i' ;• ¦
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GRANDE DESAM»E - >

«A 18* ENFERMARIA
DA SANTA CASA

FLLECE OUTRA VI-
CTIMA DO TRÁGICO

DESASTRE HA
ESTAÇÃO DA SfcRRA

I estado dos «tomais
feridos recolhidos

ao Hospital
Mal. uma vlcilma 'Io «TcM-tre du

lltttclo da Serra íSl-ceu Itonlttm, na
-?-.nt.i Caoa. Recollihlo a Iuu quario
ia 18* enfermaria, com MM££ft
•u»*ki pelo corpo,, wlut«yW ocWr't»
,i,iic o praticante dc i» elaW» do Gor

NOTÍCIAS DO C1ÍARA'

Novo mobiliário paro
as escolas publicas
PotíãieJ», 7 — (Americana) —

I'elo vapor "Tapai..»" clicgarnnudoi
tí.utdo* Unido» da Amer-ca do Nor»
ic' mil o ireitenia» carteira* duo [tu.
cneonúiitiidwlas pelo ftwcrno do 15a-
lado parn ai «colai publica*.

Ponalm, 7—(Americana) — Foi
apre»eiiia<lo t» AiH-inblia Uí.it.!atWn
do Kütado um projecto autorlumlo
o govcnio n nuxillar com iloi» conto»
de rél» n proleclailn exm.ilctio o con»
'greiio niírlcoía cm Qulxadá. .promo»
vido. |iela lÍKoltt da iVgrfel*Hitra des»
sa me«m,i cidade.

panulesa. 7 — (Americana)—En»
irou, em disctwiSo 11.1 A-nemhlía l.ç-
«'.lativa do Eatadn o projecto de
orçamento panfo futuro oxerciei».

Vorlalesa, f — ,(e\n\crlca\t«)-Xm~
do u dspiHMÍõ Joaquim **>«• enviado a

un rrnuiicia ft Mesa da Asicmbléa-...ii. í. ii.aiicanic 1 c 1* «* «•»¦« uo v,«->r- -un renuncia a Bica» «.« .»••«...«».»»«»
. I Ml • e' «Io* Sanloi «beiro. Lcalriailva. por motivo do» leu»
',ífílla 

Clònírlò ^Montava afi nuil.o» ;al.mm nltcríiKci ao seu
" -'S fanM» <lc Mtivldrulc commcrctal, foi
illllUJ •;.- „
\ rua Maxwell 11. 110.

A noticia «in iua morte correu oro.
tnehendo dc 'pesar 01 setis colU'«a»
do Correio, (pie durante .'"Ioda nuilc
velaram o seu cadáver. .

O enterro do dciditoio mora scra
fdto hojo, no cemitério de S. bran-
.*i<co Xavier, a expenias. da reparti-
tão a nuc pcrlcnda.. 

','

IC gravo .1 estado- do a* ofncial
Umlllò da Silva Sima*. miç se acha
cm tratamento na sua résnlcncia, A
rua General Roclia, >3t*. .

A' nolto continuavam cm. estado
pjavo também o» fimccionarios pos-
taes servente José Miumliio Barroso,
tine tem o femur partido, alúm dc
tutrns ícrimet.101 Rravc*. ncl<» corpo,
c Antônio Pereira uilhn, praticante
«lo i* cliuse, aue tem umbus as per
nas fracturadas.

ia«a»ai
O ministro da ViaçSo ¦?."••ctteu ao

presidenta do Eslado th: •">• ,1'aulo,
para scr informado, o requerimento
cm que o engenheiro-Antônio dc Sou*
ra Nogueira pede a concciião dc unia
estrada de ferro, que, partindo da es-
tação dc "Ccrqucira Cesstr", na Us*
irada dc Eerro Sorocabana, c pas*
-..-tudo pelo núcleo colonial "Monção .
vá terminar nn villa lldriry. "a co-
marca dc Agudos.

a mesma rciniucia unanimemente re»'citada c designai!» uma cc/nuninsao
psirn commnnicar aqucllh deputado
essa dclHicraçãn da Asiemlreo. O
deputado Joaquim Sa rciolv-u çntuo
(lesislir do propósito de renunciar o
»eu mandato, agradecendo- a conunis»

'süo a« atttmçjjcj «li* (|tic fora alvo, por
parte dn* seus cnllcgas.

0» .ai a

OS DESESPERADOS

POR QUESTÕES AMO-
ROSAS, UMA RA-

PARIGA TENTA SUI-
C1DAR-SE. INGE-
RINDO COCAÍNA

Ann'1» Cmbe tet-de 4 nu Ca»»l«no M.
Usinem, i.mi.Ii. Udo Jlaolro alwrtatjJy

cnm .»u araanla Joio Girrci, ratldcnlo *
rua dn» Mintcai ii.ij, l/il a •»»» .Ie'.»
q «I mito d» um vl-lio de cocai.» lime

,rlii-«i «1« um» i«J ve». ,
Si-nlmlr- oi effollo» .Io lotrvrl tóxico.

s lufnll* mulltar «Htini, t-edliulo toMtirr».
Accud.iam ImiiicilUuiiiente varia» |*«*

uai ila rata «le -ru ..num», ai «pis» -'¦
:|in.m|ilillc*»nim em reutulur oi lorvwi «a
A»i»icne'a PiiMH-a,

Km ali chejnnilu, n mcllc» .1» Krvtjo na
anilnranela -tuo «nccorrci a treiloucaila,
initiiilrou lr»sn «.» onldoloi prceiMi. con*
Miulndo mi ii-íii.o ttmi[>o Mivtl.a uo |>*'-

-'Tpolie'» da J" dl«tr'clo, icmlo «ciência
«lo oceorrido. foi ao l«x«l. allm .1»' otiv r
va-la» uwk.»» »l! rctl.lente» chenanilo k
ci.nclin.1o «le iitic o acio Itrcl ed «Io de An-
nlia fira mollíedo p«r «|uei'Je« -.moro:»».

Anilha, nu* emu* .!?, -mnu» -Io cdnilç,
cita reculida & iua. K>iilciicla, icnilo tatll-
(alerto o leu eiisilo.

VIOLÊNCIAS" DE UM
ESCREVENTE

i a i

NOTICIAS DO PARA'

<«# '-'••¦- .-»«-.- , 
-, • - ' r .-> "^-» ¦»-

fcjrii,i»(ÍÚo>HetPiuuro to l«ia, . •.__
I» .'•.-»«—«

Colletes francezes
DE

IVme.KAOOL
rRECOS DIVHJUSOS

Um estabelecimento
commercial

invadido e varejado
Estiveram hontem, il noite, nesta rc*

dncçiio, varias pessoas, afim «le proles-
tnrem contra a procc«llmcntp tlu cs-
crevente Rocha, tia ilclcgacm do o»
(IlHtricto, rcchinanUo, por iionso inter-
médio, do chefe dc polícia, proviilcncia».

Charutos Palhaço
Os legítimos tem marcado no

«rcllo o nome da fabrica "Costa
Ferreira & Ircnna-".

Cuidado com as falsificações.

TRABALHOS DA INS-
PECTOíUA DE

OBRAS CONTRA AS
SECCAS

Pela IiiEficctoria tlc Obras Contra As
í-.-cc.i», fo-am iistiulailos no listado uo
Uin Grande «lo Norte, «lnrante o co.-
r.ntc anuo, alé 31 dc j'ullio. ?S nçudç»,
.lo» (|uaea 11 publico» o 67 partícula-
res, a saber: -,,«',

5, 110 município db Nova Cruz: Ala-
'-.min", "Pau Uarr.ga", c "-Recreio ,
(.nliicos; "1'cdra Tapada" c "Lnsoa da
i'm,n", dc pr.i]>riedado do sr. I-rancis-
co José de Melo. . , . " 

„
di, 110 município de tnipu: iu"" .

púbico; 
"Dom Principio", c> 'Papa-

f.ao", dc j.opriedade do.sr. Francisco
Soares; "São João", c "Trigueiro , Ue
i.ri.pr.ciladc do sr. João Gomes; -Pi-
tomhei.a". "Samo Antônio , S. \ 1-
ccni.é" "Pclladn", "Rodeio". "Grotas.,
"Felizardo",, "Lágôa Nova'/, '-Eagcs.,
"Umliu.ciro", "São Bòncdicto , suo
Toaqu 111". "São Stbasiião". "Cruzei-

ru". "São José" e "Serra Cruz", respe-
ctiú.mente, de prepiedade, dos srs.
Oliveira Correia, Pedro Vasconcelliis.
Vicente Sovei ano, T^rfotitio. Marques,
Cândido Kèrreirai Hypolito;- Furtado,
Fraifcscõ Solou, José landim, Ray-
mundo Baptista, Joacuim Ferreira. Vir-
ríIIo Bémflcài Joai|UÍni S. Cama 'a,
Marcolino Cruz, Manoel' Iitnacio tlc
Mello; Torquato T. Silva c Auton.o
Catiano. _ . ,

17, 110 município de Suo lioncaio,.
"São Pedro", "São Pau o" e "t-Mazei-

ra", dé propriedade «le d. Anna Uibe-
ro de Paiva; "Acre", de propriedade,
de d. Izalie Suassuna; "Palma. 

_e"Lombo"; dc prnpri«'diid(! do sr-. Jono
laiiuar o:. "Cli!.|iie-chii|iie" o "S. Fran-
cisi-o". de 11 opriedade do sn Fran-
cisco Patrício; "São Sebastião e ' bno
Matliéiis", de propriedade do sr. hc-
bnsiinp Pereira; "Pegado-, -Pedra

llr.inca". "Pia". "São José", "0'.-,i-

cy" "Santa Helena" e "-Agita Branca ,
respectivamente) de propr -'n-le ilossrs.
loão Goinisi Apolli.iario Hrito, 'tusi-.

iirro Santos, João Faeunde?. João Mar-
(lues, Munoel UbliUi» c Antônio fc..
Chino. . ,, , ,

12, uo nuiiiieipo (lc Jardim (lc An-
•ricos: "Pajehú" e "Carneiro", do pro-
nriedádc do sr. Francisco Maçena:
"Apertada Hora", "São Erantrscp ,
"Arroz", "llhiariziiiro"-: "Gút-s' . Con-
ceicão'' "Pedra Nav!n"; "São Pedro ,
"Mo n.la Nova" õí."Sno Paulo", respe-
ciivamcnte dò proB-Wa.dc dos sts.
Mnnoè! Itrnticio tle Mello; José Soares
llrilló José Pereira de Souza. José 1 c-
(fro S. Gohies Francisco Solnn. Mano*!
Caninr.-l losc Câmara. José Câmara Kl-
Uio. Acnelló Vqrel o. P«ranc'scò Pedro
de Melo e Fèlionc CanrPdo. r

s. nn muii:c'i>io dc Mhciilivbiy: üc-
loirdcs". púbico: 

"Maiu-abciva c
"Tn r-s". de «ironriedade do sr. Ar-
tinir Flishrif MnnValieira; '"Pôa Vista

"Tb.in.viii Manoel", respectivamente

Tr

•je ,>.-.-4..,-:...i:..'il. il.»s srs. José Pimenta
; tpjHMi-in M-imt'1.

5. no mun!e!"'o (Ve Santa Cruz:, 'Ira-

pnra" e "Crií'*rT*nl.ri". piililicqs,:"Inliriré", "Alapoiilhíi" 
,e 

"Volta".
••i.s>»c**.'Vãmente, de prbpr-edadç de d.
\h,'i!\ TíM-nlina c dos srs. Fclix Ro-
.-lia c Aivon o Araujo.

2 no iiii.iiic.-T.ro db ShntlAnna de
>t:i-'r.?: "R.--rn'... "ranço" e "Curral

Novo" dc ni-ri""'"liiil» do sr. José Soa-
res lril-"ii-ir-.s Sfilirinho. .

2 nn t..'tn!c.nín '!'.* AftplcoS. "O ti-
rV.-i" miblicò'-: "G"rofn«-". d'i» nrónrie-
d.'i-'e do sr. Mniíoe' O.«ofre P:iiheini.

-» iin ii.iinipv**'n rio wCi.*r-"»*»s Nó/os..:
"Vm

Peçam catálogo
110 Fua 7 Setembro

«a a «a» a —

Continuam os confli-
ctos na zona peri-

gosa
Alguns fuzileiros nav.-.es aritiadõs dc

na valha, promoveram sérios disitiriiios
homem. ;'t noite, na i-un r- •-'-o*- '"' •"»-
sos. Um dclles; n. 0.1, da .i"' 'companhia,
saiu.ferido com tuna nu.a.....».;.

A policia coinparcccii c conseguiu
arrefecer os ânimos.

O juzileifo naval recebeu curativos na
Assistência c rccolhèu-sc ao ((iiarlcl do
seu corpo.

i»«b «i ia» a a»

Importunado constan-
temente por um

desconhecido
qne lhe pretende

usurpar direitos
Estevão Augustos dos Santos, bra*

sileiro, pardo casado, maior de 3R an-
nos, servente da Imprensa Nacional,
morador á rua d, Clara n. 41, em To*
dos os Santos, vciu líontem a esta re-
(lacção queixar-se-nos de estar sendo
vietnia de tentativa tieiirpacüo por par-
to tle um desconliecído.

Diãse*nos o tiiicixoso (jue o terreno a
elle pertencente fòi vendido em basta
publica, pela Prefeitura, ao sr. l.uiz Mi-
.lon, a i|iu.-m Estevão comprou .0 itl»
mo lerreno.

Agora, npparccc ali (lc quando em
vez uni desconhecido que pretende oc-
cupar os terrenos de lístevão.

líste, sendo um pobre aleijado o não
o querendo ser .'issim iíicoininodadó em
sua casa, pede ao desconhecido iiuti Bc
vá entender com a Prefeitura; que foi
quem vendeu o terreno.'

O queixoso mostrou-nos os (loCiíincn-
ros que lbc asseguram a posse do ter-
reno..

mimo. no cuc.e ut |.«.....-. i-.— :
(ine façam cessar o» abusos daquclle
fuiiccioiiario da policia e ao mesmo
leinuo o punam da violência que cllc
hontem levou a cffcito contra um esta-
beleciniento. , ,*

Entre outras pessoas, deixaram-nos os
nome» o» sr». Ernesto Copello, Vicente
Jorge; Paschoal Aluo, Alexandre Copei-
Io Francisco Pucra, Thoinai de Lucas,
Edmundo Comadcrlo, Emílio Cenário,
Carlos Palmiera, Albino Cardoso, Pas-
choal Manduano, Alberto dc.-.Araujo
Bastos, Dantas Manes e Napolcao ban-

Os srs. Alberto de Araujo Bastos c
Dantas Mane» são estabelecidos com
uma casa dc seccos c molhados c, an-
ne»;» li ella, com um botequim, á rua
Presidente Barroso 11. 58- E bontem,
is 8.30 da noite, sem que ó menor pretex-
to, a mai» leve suspeita dc pratica de il-
legalidade nesse estabelecimento justi-
ficassem a intervenção policial, o escre-
ventú locha, acompanhado do guarda
civil n. S74 c dc um indivíduo que se
dizia ani".-o do delegado do districto,
dr. Raul Autran, penetrou na easa dos
srs. Alberto Basto» c Dantas Manes c,
110 meio do assombro do» freguezes que
ahi sc achavam na oceasião, varejou-a,
dirigindo insultos c ameaças de offcn-
sas physicas aos referidos proprietários,
salicntando-sc nessas ameaças c cm at-
titude- aggrcssiva daquclle guarda. •

Para attenuar a violência que prati-
cara, que não devo passar sem uni cor-
rectivo, o referido escrevente alienou
a sua responsabilidade, dizendo cumprir
determinações do delegado do districto.

Aquelles negociantes fecharam o seu
estabelecimento o. cm companhia dc
outras pessoas, que testemunharam o
procedimento do escrevente Rocha c
do guarda li. 874, vieram alé a esta
redacção.

 ¦ « aa » aw
Sarilho entre sargan-

tos e praças do
Exercito

Na madrugada de homem, ás 2. t|a
horas, apnareccram na estação Central
da Estrada »le Ferro, na praça da Re-
publicas, os sargentos do Exercito Car-
los Pinto de Oliveira o Hertholdo da
Silva, que cniendüruin dever espancar os
caluniadas, também do Exercito, Airc-
do Rosaliuo c outros soldados que com
elle sc achavam-

O agente da estação, sr. capitão I.obo
Viltnint. interveio 110 caso, «rocurando
.acalmar oí do!.1* iiisnl.iml.nados, o t|ue
lhe vãleti ser desacatado.

Alguns guardas civis, acüdlndo • ao
local, .conseguiram, a 11111F0 custo, le-
var os promotores do conílicto á preseti-
ça do contniissario dc serviço no t-l"
districto policial.

Foram todos mandados apresentar a
respectiva corpora-ão.

.¦ 11 rn rxw

O governador visitou o
«cruzador inglez"Glasgow"

/VWi-iii, 7 — (Americana) — O tlr.
línca» Martins, govflWiadijr do U.»u-
do,, visitou honlem o cruia.lor RiflM
(ilasauw, itlmn«,ando a bordo dairaíllB
vaso de guerra com o respectivo com»
mandante, , ,

Balem, 7 — (Americana) — Inau»
gura-sc hoje, no salão nobre tio
Theatro da l'ax, a exposiciu. dos ira*
hnllios dc modelagem, desenho» c
pintura dos alumiio»- do professor
Tlit-ndoro Hraga. ...

flc/wii, 7 — (Americana) — Rcail*
sou-se. no .largo de SaHl'Anna, um
mcctlng dc protcslo contra a vçnda
do couraçado Rio de Janeiro, nlnda
cm conslrucção nos estaleiros ingle-
zcs. Falaram n rcipeilo dc«»a venda
o dr. Delard Mendonça fl o eomman.*
dante Raymttndo dc Moraes, que
aconse'lmrani ao povo lançar perante
os poderes da União o respectivo pio»
tcslo. ,-.»-.

Balem', 7 — (/iiiiínenfio) — O va»
por Acre deixou dc ir a Manáos, rc-
gressando hontem dcslc oorto para
Paysandú.

Tamhcm as empresas citrangctras
tliniinuiram as viagens para o Ama»
zonas, allcgando soffrcretn colosfaes
prejuico», devido á falta dc carga o
ao reduzido numero dc passageiros.
Os vapores particultirc?, csualmente,
deixaram dc tocar iiaquclk) porto.
.Tudo isso é indicio vchemente da cri-
sc econômica que o Amazonas atra-
vessa. .

Hclem, 7 — C'f iH»*nVíiim) — O faç-
nado rcalitotl limitem a sua segunda
sessão preparatória, sendo apresenta-
do o parecer reconhecendo lodo., os
candidatos da Colllgação. lauristas «
coclhistas. drs. Juito Chcrmont, l'cr-
rcira Teixeira, Silva Rosado e mon-
senhor Maneio Ribeiro, sendo esse
parecer assignadò -«or todos os mem-
bros da commissão dc verificação das
eleições, tendo-o feito com restrt-

<:çõ«'s o senador Castello Branco.^ ft-
liado ao Partido Republicano Con-
servador, divergindo da con-agem da
votação c abatendo 6.S00 votos dos
32.000 apurados pc'os demais mem-
bros da commissão. O senador Os-
tello Branco salientou ou-c a junta
apuradora, para reduzir :i votação

Na Aveniaa lüo Bran-
co dois automóveis

se chocam

.1.!...(,.. ...»

it«i.|»i..« r», ¦ -i ">".. a
11-., Neml».

Corriam célere» j*»<*ln Avenida Rw
Branco, homem, usla manhã, com
dlrecçSo ao «\u«i, tio l\\u, <•* •»«¦
tnniovcl» n». f.77!» *•* V7'1'' ,HI /'
dos, rcspectivainenii-, paios chatii-
feiirs'' Freduilei- llrcdericr c Viria-
ia Antônio Nunes. ,

Num dado momento pamu sumia»
mente o primeiro «Ultu», occa»limun-
do ene facto ir * <iue corria na
mesma dlrcccão «obre o outro.

O choque foi violento, tendo am»
bos soffrido avaria».

Viajavam no carro 11. r.wt. «7 «f;
Ivo Pacheco, d. Maria Qi.clroíf
c luas menores residente, a rua 1».
Luiza n. 57. que não soffrcri.m mais
além do susto. 

'

No dc n. 1.779 viajavam Eduardo
Kulmer. sua senhora, d. l-ua, KUl-
mer o um menor residente 11 rua
do Hosnlciu n. «5o. Estes passagci»
ros soffrcram ferimentos cm con*
ii-iiiiencia do desastre. .

O sr. Kulmer tevu a maxilla in*
fcrlor ferida c d. Elza, cscorinc.õc*
pelo rosto. ... ,

Soccorridns neta Assistência rece-
beram o» devido» curativos, sendo,
apiSs, recolhidos .. sua residência.

Os "chauffeur»" dos referidos
autos foram presos cm flagrante c
conduzidos á delegacia do S" dia-
tricto onde prestaram as devidas
declarações.
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3111o. Mattos
MANICURA

Proparo unhas tornnr.do-tis
llndns ... ,Das ll horas da manha ;..*. %
dn t.inlu am suu rosidoiicln,
Avonldu Passos 40.

Ãttomlo u oliumsdoa pnra
fúi-u (Bá am etisa do familia).

dos conservadores a tí.ojjo votos,
desprezou 05 resultados c'.iioracs fa-
voraveis aos mesmos em muitas se-
cções, que relacionou, demonstrando
t|uc a votação do Partido Republica-
no Conservador elevou-se a muito
mais do que a cifra apurada pelos
cólligados.

Após a arprovação do parecer, ns
novos senadores tomaram assenta,
orando o dr. Fulgeneio Simões, que
se congratulou com o Senado pela
f»'iz escolha dos seus novos nvem-
bros.

¦ãvá. 1 mem

PROTESTO CONTRA
OPPRESSÃO POLÍTICA

Car,gnarelama, 7 (Particular) — Os
oppoiicionistas de Caiígiiaretniua não
compareceram á eleição. Caso as faltas
de garantias continuem cm rodos ps
municípios, opprimidos pelas forças es-
tadtiaes, lanr-nrenins os nossos protes-
tos. — O directorio: Joaquim Manuel
I.indolpho Salles, Antônio Gomes, An-
tonio Pinheiro.

Um mercieiro barba»
ramente aggredido

no morro do Sal-
gueiro

Francisco Vieira «Ia Silva, cuiprcga-
do na mercearia Silva, uo Trapichciro.
foi hontem, ao meio-dia, ao niorro do
Salgueiro, a mando de seu patrão. , ,

Lá chegando, Silva teve a infcbcula-
dc de encontrar-se cotn João Pernam-
Inico, um celebre desordeiro que por ali
paira. „

Caindo no desagrado dc Pernambuco.
Silva, após um ligeiro bate-boca, foi por
aquelle aggredido a pão. saindo com a
c'avicula esquerda fracturada c ícritncu-
tos contusos 110 braço do mesmo lado.

Silva, que é de nacionalidade portu-
gueza, de 45 annos c solteiro foi soecor-
rido pela Assistência e removido, para o
hospital da Santa Casa.

Pernambuco, que havia fusido após a
aggressáo. foi preso,, mais tarde, pelo
guarda civil .12S, e recolhido no xadrez
do 17o districro.
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, m.itn'V'n.0 »." C"r-rn-n.ir..i:
Mi.o.io!' dc prunrio''a''e do sr
n.-nnfm,
iiiimViniü de l;.o"cs: ".Corrego'*

:o de A'->ody: "Tt.arri-
iladc do sr. Krancincn

Krtff»r'fa: o
mn*s!<>{n!n Ar- C.i'*-*;i'i''1ia

j,» .i,, --.-,.»-.'.-.'.,,*((. (]0
Prnrlo da C„sta-.í

Apanhado por ama
carroça

Na rua Earão de Úliá. foi honlem co-
Ibido por nina carroça o trabalhador
Manoel Corrêa Rezende, de 3$ annos
portuguez; residente íi rua Pereira de
Almeida.

Põrlémente contundido na região nu
lominal, foi levadd para o Posto Çi-n-

irai de Assistência, sendo, mais tarde;
¦movido para n Santa Casa dc Mise-

rvoordiu.
A policia do' 15o districto ignora o','icto.

¦ I Bll

ABALHOAMENTO
Na ma Acre um carro

electrico da Ligbt
inutiliza uma carro-

ça de irrigação
publica

¦ A impriulcncn »le ura ucnstrndó r.inior.
nc::o foi cuis.t, líontemj tlc um desastre
nn nia Acre, esquina Ja rua IJàned'cti.10».

Saia -l.-ta rua a earru-n-n pa, de rn-
gacâu publica 11. 2. chc'a «le asruri. »"'a
riciar o s rviço nuc llic c de.çtniado.

(guando por Imprúdonc ;i tio motòrnc ro An-
tonio Sp'ne 'i. regirnmciito soa, foi abril-
rnaila bi-ur-caiuiriitc P"r u-.li carro electrico
ila Liíilit, pur este drgiilo.

Cum o charme produz ilo. que Foi bas-
tinte violento, o vchiculo pertene n.e a
Muiileipal dade fcoii bastante dainii ficado,.

conduclor deste, de in-iiic Joa.ju 111 Pi*
nlio lirandão recebeu tora a queda nuc
oífrru era «cguda ao ncfintru, fc-imen-

tos dc certa imporlane-á pela cabeça sendo
¦oi-po imllratrulo pela- palas dus .111 mães

que sc acl.av.iin dõsatrelndo» da carroça.
Uni deites feou baslantc ferido, vindo

a inorr r em pouco tempo» . .
ü motòrhcjro causador do desastre foi

preso um llagrante por populares que assis.
lir-.nl 50 facto, 'endo lo«-n entregue 11 po-

ca romlaiitc que o çondliz u liara a de-
ceaeia do i" districto.

Neste d -parlamento da pul cia foi aberto
inquérito a re peto, lendo p-cítado .leda-
rações varia» testeiiiutili tt», toda*, unanime-*
.-rn aeeusar Anton o SpitielH, niolornciro
da Light.

O cocb ru feri-lo teve os. Si-ccorros lia
Assistência PtrijMca no próprio !oca!.

íogo em uma casa de
pasto

Excesso dc fuligem na chaminé dn
casa dc pasto, de Anselmo Rodrigues
Posada, estabelecido á rua liarão de
S. Felix 11. 6.', .esquina da rua Dr. João
Ricardo, ocensionou lioniem, ás S,2o da
manhã, incêndio, quis liem podia ter pro-¦duzido os maiores prejuízos si não fora
a promptidão com que o Corpo de Bom-
beiros cum-priu o seu esninhoso dever.

O fogo, attingindo o pavimento su-
perior rio predio, convertido em cnsa de
couuiiodos, inutilizou quatro quartos, nos
qiuies residiam".lonatlias Nunes Mar
quês, José Carneiro, Manoel Carneiro
Gonçalves, Joaquim Carneiro c Manoc!
Fagundes. •

A agita prejudicou bastante.'um deno-
sito dc pão, dc Manoel .Martins, a oífi-
ci-a para concertos dc relógio du Jegcin
Tli.-niistocles. o açougue dc Manoel dc

I Sou/a Deigndò, á rua João Ricardo nil-
I mero' S.i, c a (luitánda de Miguel Au-

«justo Taborda, á mesma rua n. 85.
O predio sinistrado é de pronriedade

da Companhia Fluminense Predial.
Nenhum dos negócios está seguro.
Ao loca' coninnrccerani o dr. Silva

Marques, i° delegado auxiliar; o dr.
Antenor dc Freitas, delegado ,do 8"
districlo, e todos os commissarios.

lüPOTKInl
I' As fiottas Kstiniiilimtes do I
di*.- Bettsncoupt ci»p«-l

: ciiiiiala tias vias urina-¦
rias ú o unico.remedi'» cl" n.-"l
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8. ridcll» e c»cj-. "Campijta". . .
Rio da l'rala, "Slrrra Salvada" •
FlorianopolW 0 c»c»., "Anna" . .
Rio da l'rsta, "Samnm" ....

io da l*rata, "P. .Mafalda" . .
Hamburgo c e:c».. "Cap Ortegol-
Ilnrdéos c esc»., "Valdlvia" . . .
Hio da Prata, "Orion" . . . .
Stocklolrao c ese»,. "Oscar Frctlrlck
Marselba c rs»*». "liaPc"
Calláo e esc»., "Ornncsa'... ...»
Nova York e cses.. "Viilc .....
Aracaju e cie»., "Iiaituba . . -. .
Amstcrdam e eac»., "llollandia . .
Nova York e c»e»., '•Pcrtucucje
Prince" .,. -.,...• •

VII a Nova c c»cs., " Uio 1 ardo . .
,„70. Porto» «lo sul. -Itapcnta"
ijfjoa Santa», «Tijuca ... ....,..»
i:%7aa Para c e»c»„ «Mina» Geraes . .

S. Matheus e esc.*.. "Mavrinlc" .
Uvcrpool t e«es„ "Drcom.i ' . .
uio da Prata, "Voltairc" ....
Nova Otleati» e escs., "Bnrncs.
Prince" „• • • •

Urenicn c cses., "lírianffen , . . .
Rio da Prata, "K. Williclm IV'. .
Hamburiro c esc».. "Còrrtoba . . .
Porio» do sul, "Tniiuni-y". • • • •
Snuthamplon c escs., "Dcmcrara . •
Rio da Prata, "Amazona» -..••••
Marselha c eses,, "Fraucc ...-*•
Pará c escs., "Til.asy . .....
Porto Akijre e escs.. "Itaqucrn . .
Villa Nova c esc»., "Aymorc . .
Hio da Prata, "Allanla . . ... . •
Portos do norte. "Marannuo . . •
Tricste c cses., "I.aura". . . . . •
Ccnova c cses.. "Citti dl Milano . .
Rio da Prata, "Unibria". . . . • •
Hamburgo c cses., "Huhcnstaufcn
I.auuna c cs;s., "Rio S. M.-.thciis , ¦
I1.1j.1hy c escs.. "Itápcruna". . . •
Itacontiára c cses.. "lupy . • . •

33ÍS10
:>t500

HYDROCELE, ESTREITAMEN-
TO DA URETHRA E IMPO"
TENCIA PRODUZIDA PELA
HYDROCELE
Cura r.-.dlcal, e -fintillda «em oper»*

ç,1o caiianle pelo aiitinu e.pnialiila «Ir.
(ren.-ii.. U.I..•-:.', com un-... >iiii>»lc» e uni*
ca appIleauSu do cru procedo ide iua «lc»- .
colicrtn). !»cm dor, nem fobrej ejicnta
cm ftüipfuto »ie rcprodue«;.1vt d.» nndrutia, nio
1-himii..!.> o duente (.ujrdar o !.•'¦¦¦,,

C011111 tai c a|.;i! caçúc» d atlainHilo 1101
ÍI-' utcl.

Aos UVOROCEMCOS, ni-ovadamenta
dc TOUCOl recurso*, o cípccUlífU dr. I.to»
itidiu Kittciru api-lieará o icu procewo me*
•li.míc a pequena rtmuneraçSò do iuo$noo
ca.la lado, lainciiic ae» labbtitò» do melr»
dia .'tt 3 hoiat da Uiue no ...i cuu&.tUo*-io, h ni*» da CbnítituiçAo ni i.i( l*J4a^
macia Mello,

(So pacotes)
tra» de

'.ÍJOO

Jao»

QUEM PERDEU ?
' 

Actia-íc depos'tÍido cm nossa reda-
c-ão para scr entrr-gue a qilciii recla-
luar. uin pé dc saptito- dc -uma cream-n.
olijecto esse acuado no largo de'São
Francisco.

VINHOS VERDES
Floi- «l«i I»ia!, ,I«>ill -o Ml-

n Uo. Verd , Oaeli..pa
(A llvo) o l.iia.«»Hta
lí**.|,líiCIAl iIOAOV.3

CASA DSLPHIM
Rua da Ássèriiòléa, õê e O

COMMERCIO

tin muifr*

': "Car-
sr. An-

'gn^nip-rvnr*,;, Ct-rn Í'"V1"°P7a.

o
dr, a
inentos

d- :

TI-psoitõ Kacrnnal está autoriza-
í effectuar os seguintes -paga-

Bebedeira, tiro, ferido
que cáe, criminoso

que foge !
No botèqu-ni da rua Gorobtl Pedro Al*

ves ii, js, do fiu.il C- propr'elar o AsqstUihq'I*c'xcÍra do Abrcit, hontem, pouco denots
do in o*din. conversavam am líãvelmente
loão de Souzi Mhrtiiíá e Aiiiuiiiu lliugo.

Ifibpphadaniente ío: ouvida a detonação
dc um tiro (íc revólver e emi|uanto .loão'lartus fuida como íim autoinuve. n.i ave*
'i da do «Manguei Díogo ca a aitinàldo pylã
bala.

O ferido fo' mandado a curativos ao
Po-to Central de Aí i-t noa.

lui.nuanio isso. as te**^;nun!ia3 do facto
ficaram no nenfamento de ttue inadvertida*
mente o Jó»o ura dctàn-do a cápsula.

Sfais tarde, a .j-oíit-ia tio S" iKitrieto ve*
r',(cou íjuc* o lioniem r-iava imbriagado c,
por «fo, fíz-isra a nialiladci

Kslá açora no ••eu eiutOço.

:220$ti;o. 1 toioSuo. t :.ioo$()00
-rj, 1 : ji->eS»77Ò, 5 :47Ò$ «'W

7:n-->-m c 3 :ooo$.riQ(), a diversos, dc
fprrirw-'nictitos an Ministério da
i;.--r-.. no ctirrcntc ai"-o;

dc . 1 ¦.o-r-ry, 11 e 2 :-i'l,l5.tl.e„ a (liver-
uos :('i"n no da Justiça; idem;

de j:2irSito. a (üv-Çrsos; de'ma'e-
rn' íiirn-i-iiln c trabalhos executados
Ii.'-r-n a Repartição dos Tclegrapltos.
i.l—i:

A- Snsro-rVn. ;\ Companliia Meca-
iiic-i e importadora de S. Paulo, ti.'
fc-"\-'iiK-»'o» á Ucna-i-ticão de Atri«n=
c Obras P"l.l:cas; em nrro^fo ultimo:

de 1 as-í-iaò. a Borlitlo M."i!"i & C.
e 01-lro;. ;(lem á C-^\ An Moeda; em
jau-*-'--. - ma-ço i'1'iii-jés; c

<1p i?.n.'*-n-»n c f-nSüòíi. a diversos,
iil-"! á Ca:\"i d- Amortização, etn
a!'-'"l e maio últimos.

:K INSTANTÂNEO
í*<

mito
Jacoliina
a- S6.

1 litro de as-r-rri etn 1 mi-'rcço. ôtooq., Plepp.sitar.ips;
St Comp., rua ilo" Carmu

ATROPELAMENTO
Rlanocl dc Õlycira", apezar ile itco<tunia.

do ao mov mento quotidiano de no sa*» ruas
fui l.o.lt 111 p:'liíi<lo por mn anlo-caii. alião.
na pra*á de Santa Luzia.

Manoel .passavi por n'-i despr occutiailo
quando o carro 11. 117». f-iiiailo Ho mo-
nr»ta Mana;-' Coellio Coriies o trcainjou

pelnà costas iorando-o á distancia.
Socorr ilo par populares fo' o pob'e lio-

ment tranF-iiortado pna uma ca'a prowiila
alé que lhe cli—-n«-ci.l os su.-corro» ped-dos
á Ass!steuc'a Publica.

O motorista"; conlieccinlo a ratur- a «10
•lo»a«trc de que fõi-a. responsável, iiipr.niiu
iciòcidade ao v.liieulo qne d'-;BÍa, con»c-
-.'iiMiilo a?-im escapir á nccáo da jiol-c a Uo
?» d tri-lo.

Os wo^leiros falso*-;
Foi ouvido hontem; pelo 2° deleiía-

iVuEiistò Rca',
dedc auxiliar; Francisco

preso cm Snntos como cunipicc
-Mliirio Mendes.

Roal tie.m a sna cum-lictdaiic 110
caso das notas falsas, fazendo deela-
rações idênticas ás que'fez cm Sao
Triiilo.

Aqui cllc tem prònipnáno, qnc ti-
...-n no .i-:s;ro do Corpo de Segu-
rança Publica.

As correrias dos auto-
moveis e as suas

victimas
O crcoulinlio Luiz Francisco Nunes,

de 11 iititios. residente á rua S. I.co-
noldi) 11. 100, líontem, ás 2 lioras da tar-
de, á run Visconde de Itauna: esnuina
dn rua do Porto foi apanhado por um
dos taes ""oradores da morte", rece-
feudo fractura c ferida contusà da
coxa esquerda, e escoriações na face
anterior do tliorax.

Transportado para o Posto Central de
Assistência, .dii recebeu , os primeiros
curativo»! sendo denois internado no
hospila' dã Sairia Casa de Misericórdia.

A policia não soube do faço mesmo
nornttc pouco adeanlaria, pois o ckauf-
feur... fugiuI...* * *

A avermelhada "Viuva Alesrc", con*
tente a va'sar na avenida do M-tnràc;
ao cheirar ii esnuina da run Visconde
de Sniucahy. foi dc encontro a outro
in,ton)ovel.

Unia das praças, cuspida ao solo, rc-
echeu leves escoriações.

IÍ... ficou tudo por*isso mesmo!...
* *i

Cerca de 3 horas da tarde i rua Se-
nador Kuzeliio, o ¦portiurtiez Alfredo
Luiz. teve a srande fe'ici-'a'le de esca-
•»ar às rod-is de um automóvel, que
rlcsesnerádamcnte corria.

Mas nio escápoii donar-i-lr.mas.
• A (:na lamfiin »n»nliõuslhe o brriçp

-'ireilo, e larpo aolpe privou-o dc bas-
rpi>*e Siittcuc

Kni soecorrido nor pnmrares, que, sa-
cr!ficaram len-os r. ferl-t-i. jicdinito
•nmbtMit .i "prospnea do inflico íV spi*-
v:rõ no -.Pòsto Central de **\>;s:*stet.cia.

A policia 'o-*.! sonhe -'n racto. an re-
ceber n lw»1el!m do caridoso denarta-
mento da Prefeitura.

* *
Na volta nue ''"ira o r-wie (lc pai-

mei-as dí Avcni-'a ''o M.innne e r.-.ir
=c íVrrcre á n-n Vsnondé i<- Tinuna. nr>
-ti,..»-'- em fr.-ii'-.' á run M-rnuez rlc
'Vm'» •'. tal r-rn a n-éelni^f^o cnhj. mie
»-;-.!->va' O ai.-nnn-vel " *.'?o 'l:*-;.*;-!n
„-r t..;z Pe-itr. n.-e '"'¦¦ •'- "•ien«"n nn
lírico da 1'nba .\»»'-ir-»hv n-ni.de

Enthusiasmo pela li
nha de tiro da SãO

João D*EI-Rey
S. Joio tPBI-Rey, 7 (Particular) —

Ha sirande entluisiaslno popular pela li-
nha dc tiro snuj .anensc, que hoje, pela
primeira vez, áaitl formada pelas mas
da cidade, recebendo ovações, tlores,
confctti pelo seu trajecto, havendo di-
versos discursos e rccolhcndo-se .10 quar-
tcl' do 51" de caçadores, cumulada de
gentilezas do commandante, off.ciali-
dade c praças. Saudações. — Rcdacçõcs
dü Reporia; O Via c A Revolução.

Movimento operário
ASSOCIAÇÃO DE UI.SISTI7.NCIA

DOS COCHEIROS. CA ROCEIROS
E CLASSES ANNEXAS
Reuuem-sc hoje, S, ;is 8 horas da noi-

tc, a directoria e o conselho, em sessão
extraordinária, parn tratar de assum-
ptos dc alta importância.

Ecdc-se o conip.irecimcnto dc todos
os directores e conselheiros, inspector,
o procurador José Joaquim Qtiituões,
por so achar suspenso, por ordem do pre-
sidente.
CE.NTRU DOS EMPREGADOS EM

FERRO-VIAS
Reunc-se este Centro, cm sessão ex-

tiaordiuarin dc assembléa geral, ama-
nhã, terça-feira, 9 do corrente, ás 8 ho-
ras da noite, parii discussão da nova
lei social.

Sendo dc grande interesse social a
àppróvação da nova lei, pede-se o com-
parecinu-nto de tojos os sócios quites.
SYNDICATO nos OPERÁRIOS DAS

PED EIRAS
Convida-se a classe para uma reunião,

hoje. ás 7 horas da noite, para resol-
ver sobre o ordenado dos consceios que
sc acham parados e que trabalhavam
na officina do sr. Machado, do morro
da Viuva.

«a» a — 1 ¦ »n

Roubado, sem saber
como...

CARNE? VERDES
No matadouro, do Santa Cruz foram

abatidos honteni:
527 rezes, 20 vitellas. 44 carneiros c

.17 porcos. .
A matança foi.fsj.ta. para os seguintes

marchantes: „
Durisch & C, 77 rezes, to vitc-.-.as. 7

earnciros e 2 porcos; C. Espíndola de
Mello, -37 rezes e .1 porcos; Alexandre
V. Sobrinho, i3 rezes: Pertinho *£ U,
.6 rezes;'A. Mendes & C, C>5 rezes;

¦ SiLveira Thomaz, ci't,. rezes, 10 ytte-.lns
a Í4 porcos; Augusto"Motta, 61 rezei.
Gustavo Schimidt,. 32 rezes; S R.bei-
rn i'rez'1 Franciscn V. Goulart, iC

porcos; Oliveira Innãos & C 8 porcos;
Santos Fontes & C 18 carneiros ,e 4
pori-os. c Luiz Camuyrano, 19 carneiros.
' 

VÍKor.aram no citrcposto dc b.' Uiogo
os scRuintts preços:

Bovino ..... $7oo a $750
CnViieiro ... >?70C' ° "j;bo"
Porco '$'0I> c'15,200
Viiella. '. ¦ ¦ -ftáoo c 1*000

'fíeços correntes do mercai...
do Rio de Janeiro

ARROZ
Nacional, superior . . •
Dto, bom. . . • • *.
Dito. do noite, branco.
Ditn. raiml" ......

ASSCCA1»
pgfü.mbiico'
llraneo, crystat. . .1 ¦

Crytal amarcüo. . .'¦ »
iMa-feav o-ltò, . »¦ a •' •* •¦
Mafcavo bom. • • »J •

aci-g pe
Mascavo bom......
Dito regular. . . . » .
Dito. Iii-xo. . • • "1; •
Mascavinlio, . . • •¦ •

t tuvpo.
Brài-co, cr%-stal. a • •:<•
lirauco. :" jaelf. • . .

-, in «sorte. . « * '«'
Mascai-'nlio. . * • •' •
Cryit.il amarelio. . . >

(?o/iio
Jrar.eo. crystat. . . 1
Ua-ra»'iubr> .-.
B anco. 2" jacto. . . .

ianln Cní'mri*lfl
Uascav:nho ......
vfafcavínho oom. • • •
|)i»< r içu^r. . . » •
rn» • '- r»
A?!EITK ,

Pn t mi rr. lata de 10 »-
Idem. idem. dc 1 o f •»•
ITcspaniml. lata de 16 s.
Dito, lata dc um litro
•rr,  'ata ds IO ls.

ÁLCOOL,
De 40 «tráos
|)c .8 .i-.;áos. . . « •
Pc «^ -rri.03. » • • • ¦ *

AVE»
Ga niias. uma. ....
l-raiig..". um. . . . ¦ •
Ovo6 d«i''f • • • * •

AGUARDENTE
Paraty
llr.lll.-l. 

Pernambuco. . • • • •

3S$300 a 45$ooo
3J$J00 ll 3fiS7"0
35S0OO A

30S06 a

V rra» de -to, kito. . »
Game  . . •

raijAo
Prelo

il-- Porto Ales", ""•>' pec'al
Diti. i.ltni. Ha terra,.i.lnn
l'-ei'5«> rr.i:iu-i>-], nacie.
nal

Dito, enxofre
Ditt», d versas côrcs.t. .
Dito, amendoim, nacional
i»it«> -it angriru . , .

>tmo
Uc .u tias. c?7rccía!. . •
O"to superior .....
Uaiso • •
Ilo Novo, ci.,':c'al. . .
í>(u. :"
Carangn!a •
Pará eapcclal .... *

PUllA' dc inlho. .co !;?.
FAVAS. 100 ks
1KNKURA. caixa.» Vc-
l.ins

.'AZOMNA, cs xa . . .
KKRO/.K.NE. caixa. . .
UNC.UAS do Uio Ora:-.*

dc. uma. .....
f.ADRI' "OS. mlüitiro. :

HANTVtOA
Jcniagiiy, I-.U3 50-JínIa».
(vCpelctier
It etc! tfrércp, tortoda1?.
I, Ilrlirn
Modesto Calci-.c, sortido»

Solm cs - •
Out-:»í* hiarcas . . . » •

MILHO
• niaré o. do nort:. . , •

Dito. iilcin, mistura , .
Ide*" d* torra. ....

MADEIRAS
••li.-! _4tl... pc. 1 » « • a
Kct-iiia. diizia
Sbonoc» duzía. . i .. «
Sueco, brani:o, dit.:"a . .
Dio, verme lin, dúzia. •

P.iido do Paraná¦¦ qualidade, dus a. . »
1* .piai dr.de. dúzia. ¦ .
Tabo.» .-é

ÓLEOS
Dc I nliaca. Iita. , . .

PHOSPHORf J
;Duaá cabeças; ir.ta . * .
Uma cabeça, lata . . .
De cera, Nóva.s. «ata. ¦
II Ihautc. i?c madeira. .
Gíuao, dc tu-ulei a, lata
ÍJto, de cr;. ....

poíivitHO; 100 íõios-.
Pi-, itã da índia, kilo.

SAL
Vtaiva "Touro", alqueire
Outras qualidades, al.i .
TRIiMOljOS. 1.1.1 liilos.
1-..m."v-.\, nacional". .

SABÃO
Rii. t jolos, leio . . •
tím barrai, idem . . _. .
Ocina c v lacra, cm tijo-

los. caba •
Idem,- idor orqueno. •
Idem, * dént, ii. i . . »
.¦¦-.-.*,, ,*-.»n. idem. . .
TELHAS

Telha iMa-sellia, m-lh-iro íooíoco
t);tar dem, idem, para: - coc$ooo

VINAGRE
Di* l.it-iif.a branco,
nin. 1W1I0 . . .

VINHOS
"¦nos

Macedo. . .» . .
\rir ano
V:i!ar d'.Alírü . .
Rocha Lcao . . .

Dc nitr-rj
\"iuva Conics. Idem.

_4$.:r.r> 3 *5$cco
.Vão h»

3o$ooo a 3(i$"roo
3(ifjoo (I 3.Ú3"a
_*3$joo o r.6$"oo
3; j;oo 11 33$.10"

N3o lia

if.|0» a
i$rno :i
.$.«..'* a
1$-'. >> a

$..o) a
i?ooo a

_>Çooa a
13?,)..r> .1

Não ba

3z$noo —
Nominal

-¦S5...1 a Stnoc

i$?oo a i?7oo
.-toSooo *—

tta.

lt-3''»
I*7-v
ifooo
!?*0
SÍ--01

Í7$òoo

a»4Si »
i'S;tii a
=$400 a
-jStino a

Mão ha
_,$UQO A 3$jQ0
i$8..o a -Ç4.10

sísoí
*|45»
=Í4."
CÇüjo

AVISOS"

ScicntilicatnOj- nos nossos amigos
e freRiiezea que adquirimos o pre-
dio t-ito á rua Sete de Setembro n.
153, para ampliar no noSso estabe-
leHment-o. a popular Joalheria ES*
MEKALÜA, e tendo de fazer bre-
ve as respectivas obras, por isto,
somos cbrieados a fazer este mez
uma VENDA SENSACIONAL e
SEM RESEKVA DE PREÇO o
que fazemos de modo tal, que lia de
pôr em alvoroço o commercio de
jóias de9la praça, taes o3 preços
por que vamos vender!!!

Rogamos aos nossos freguezes e
amigos que prefiram a parte da
manhã para fazer suas compras,
visto que mesmo em épocas nor-
mães nos é difficil attender a to-
dos os que reconhecem os vanta-
iosos preços da Joalheria ESME-
RALDA.

TRAVESSA S. FRANCISCO

(Em frente ao mercado de flores)

:2?:too
lj?_ÜO

1*2$ 100 a
i2$9co a

S.ioo
n*'$*.'«¦•''¦
36$00o
l*>(i$aoo'S9$ooo

77$ooo —
(.7J000 —

$340 —

$850 -

44->ooo —¦
4,1$ooo —
OoiSooo -•
4i$.ioo 43$°'"'
44S1.00 44fooi
OíSúoO —
111S000 cjSooo
J$.|00 —

II.S700
28S0ÒÓ

I$f)0O
I5$i)uò a

"2U$000 u

55-10
5540

1Í750
l$.*50
$930

,*4°o

i8o$ooo a èooSõòq
iúoíOOo a i8o$:oo

3<.$;o..
3l$?oo

fi8o ti
$r:so r»
Caio.»
$iSo n

S1S0 a
S160 a
$140 a
Ç:ao a

$300. a
270 a

«2

S.ioo
5^70
$n8o
$¦9"

5:90
$170
$15"
$:So

$3="

31*000 a 33Í000
3o$ooo a 3*5oo

30Í000 a \ti$oi>o-
2o$ooo a 31$00.

 i7$oíio a iS$oo*.
Co lares, tinto, «uperor .|r!oS'ioo a 43oS-io.,
D!to, qtTnta da Ha"ca. . 3fio$ooo a 3;nSoi~
IT10I outra» marcan. , . 3oo$ooo a 3:o$oon
D.'to, branco .155S->oo a 375$°"»
Verde 34u$ooo a. 36o$o-jt;
D:io, outras marcas, . . 3io?ooo a 33o»ooo

Coiitmum .
Collsrc-, tinto superior 40o$ooo a ,i*o$ooo

DR. DANIEL DE ALMEIDA-
.onsultorio: rua do Hospício n. 68:
esidencia: rua Farani 11. 57, mo-
Icnro. ^^

CORREIO; — Kstn rcpartnjdo eíi-j.
Jirá malas pclo3 scauíntts vapores;

Hnje:
Berborcma, p:r,i Rio Grande do Sul

recebendo impressos até no iiieio^ün,
cartas p.-ira o interior até ás 12 tj_" dn
tarde, idctti com porte duplo até á 1, c
objectoi pnra ri-sistrar até ás t: da
manhã.

Sierfà S-.ilmda, para Rio da Trata, rc-
cebeiido impressos até ás 7 horas «Ia
mállliã, cartas para o interior até ás
7t|.*. idem com porte diijilo c para o
exterior nté ás 8.

Hajidjâ, para Uio Orando do Sul, re-
çcbèndp impressos até ás 8, horas, da
manhã, cartas para o interior ate as
S i|.-, idiaii com norte «l-.iplo até ás n.

Guáhyba; para Santos c Uio Grande
do Sul, recebendo imoressos até ás o
horas da manhã, cartas par o, interior
até ás g i!c, idem com jiqrtc duplo ate
á» -,0- .- > , •

Asuncion, para Santos, recebendo Im-
pressos até ás o horas da manhã, car-
Ias para o interior até ás 9 t|c, ideiii.cpm
piirTc duplo até ás 10.

Diina, para Tricste c 1-itimo, recebeu-
do impressos até ás 1 horas da tdrdc'
cartas para o exterior até ás ,4 c ouje-
elos para rc-jisirar até ás 2.

Sofia Holienberg. nara Las Fnlnias,
Almociá, Nápoles e Tricste, recebendo
imnrcssos até ás 3 hnras da wrde, car-
tas para o exterior até ús ,| e objectos
para registrar até ás 2,

Amanhã: ,
Anna, para Santos, Pãráiiãgiuí,, São

Francisco, Itajaliy c Korianopohs, rç-
ceheitdo impressos até á-. o horas da
manhã, cartas para o interior ate as
91I-, idtra com 

"porte duplo alé as 10
c objectos para registrar até ás» 6 da
tarde dc hoje.

iV.àldivia, para Pairar ç Europa, via
tisboa, reclieiido impressos até ao, meio-
dia, cartas para o exterior até á 1 o
objectos para registrar alu as 11 ila
manhã; . T. ,

Cap Oríegal, para Europa; via Lisboa,
recebendo impressos até ás.S horas da
manhã, cartas para o exterior ate as <j
c objectos para registrar ate as O da
tarde -.le hoje.

Pi-iiicipèssa Mafalda, para Buenos Ai-
res rccolindo impressos ale as 7 horas
ila 

'manhã, 
cartas para o exterior ate as

S e objectos para registrar ate as o da
tarde de hoje. . ...

Oi-io». para Santos. Paranaguá, Sao
Francisco, Irajahy. Florianópolis, Kio
Grande do Sul e Moiuevid.ro, recebendo
impressos até ás 8 bocas da" manha,-çcar-
tas para o interior ate as i>'l-\ «Jem
com porte duplo c para o exterior ate as
g e objectos para registrar ate as o da
tarde dc hoje.

UM HOMEM IDIOTA ENCON-
IRADO COMENDO U M
OVO COM CASCA !!!

O TOVO FICOU ASSOMBRADO!!!
tia pouco foi encontrado um idiota,

cometido um ovo coi.t casca, sendo isso
mais uma prova de que o estado mçn-
tal dessa pessoa não era bom. pois nin-
gueiii cm seu juízo perfeito ignora" que
a casca do ovo nenhuma substancia
alinieniicia contém, sendo, alem dÍ3so,
indigesta e repugnante.

IV.is bem, tomar OI.EOS de fígado
dc bacalhau, julgaiiílo aproveitar as
substanciar, inedielunca que o figado
contém, é o mesmo que comer- uma
casca de (ivo, julgando aproveitar a»
substancias alimentícias que o ovo
possuo.

Grande", e. eminentes selentistas con-
conbr.r 1111 que a parto oleosa ou a
graxa existentes nos ligados de baca-
Iháo uão ró não possuo nenhum valor
medicinal; como, alem disso, só» serve
para' estragar o estômago c alrazar a .'cila do doente. Todc-s, porem, são una*
niii-.cs em declarai' que o fígado de ba-
calliáo- er.iiléiu rs mais poderosos ele-
mentos tônicos e recoustruetores do or-
rtanismo. O prolib-nia, pois, consistia
rm aproveitar todos esses elementos rc-
constituintes, desprezando a parte gra-
xosa, inútil, indigesta c repugnante.

jEsso problema siilvcit-o o VINOI., que
coniém todas as substancias tônicas e
fòrínlcccdoras do fígado fresco dc ba-
callinô, mas SEM ÓLEO ALGUM. E'
por isso que o V1X0L é o melhor to-
nico, o soberano rcconstitúintç que ji*
mais se poderá cgualar.

A razão dc scr o V'liN'01. superior ¦
todos os antigos processos ile extra-
cção das propriedades do figado de

bacálliáo; consiste no systema aperfei-
coado e unico qúò os fabricante» em-
pretram c por meio Ho qual são a pro*
veitadas todas as substancias mediei-
naes do figado dc bãcaliiáo e, CQM
ABSOLUTA EXCLUSÃO DO ÓLEO,
reunidas, sob unia fúrma concentrada,
a tini pouco dc peptonato dc ferro me»
'iicinai.

O VINOI. & (uejcectlivel como restau*
rador da saiide c fortific.intc para pes»
soas cm estado dc enfraquecimento,
débeis, cansadas, (por excesso dc tra»
balho 011 outro qualquer motivo), pe»*
soas cdosas, senhoras fracas, mães que
áinailicntani, creancas rachiticas c

doentes; para couvalesccntcs, para pes*
soas atacadas dc tosses, bronehitcs, tu*
berculo.se incipiente, ou quaesfpicr ou*
trás aifêcçiics da garganta ou dos pul*
mães. — Em sim.nia, como tônico, o
V1N0L não tem rival.

Expcriinenlai-o, pois, e, si o resulta.
do uão fôr o que annuiiciamos, sei»
»-os-á devolvido o dinheiro.

I Campo».
líontem, a noite, o seu Fernando uo A-acaju

Carvalho fui assistir o espectaculo no, Sul. •„• • • -,.,-„•
cinema Ro Branco. 'AtP fTE, 

.00 k. cs.
Muita gente áffluiu a essa casa de! -^^^^riM'

diversões c, uo momento dc entradaj'jlriit» ••>'¦' i-ilo. .
para a sala, dos espectaculos. o transitoi AZEn-0NASiiiniou diffietl; de maneira a nao ser 1
possivel *-e evitar us encontrões.. I *'[!'" '

ao a
Não lia.

Nominal

Na.-. lia

iCSooo cSSooo
i$.too :5-"0

zoSnoo 22$ooo
. iSioo iSsoo

s5$ooo. 26$ooo

245S000 a 255$ooo
r-lüono a a(oS'.oo
lisSooo a J30$ooo

tíioSler. t6;$oco
i4-;Si)tiu tJ-joSódõ
i4*l?ino íüoíooo
14's^ãp 150S000
Uí-Sino 15.»$'»o«.i
t4*;?-jt)o (SoSop"
6J$.iao 6?£ooo
54$ooo çf-Snoc

(-,S»nr
SS.r

níttf, inferior . .
Virgem, do Porto.
\re de, portuguez •
F(isnon, tinto • • ¦ •
Ü|to, branco . • • • •
Oito, ve dc . « . • . ¦

Rio Grande . . • •> *
VERMOUTH

'V' 'ZüIlO ." a • •
VELAS
Oc Sicariiia

Comnmns, gramlc3. • •
Dtas, pequenas . . . .
Brasileiras. . . • >• •
Grandes, de 5 e ú (23 pa-

cotes). .'¦ " ... • .
. Pequenas, ídcm, idem. •

Fragata», de 5 Uo) * •
Loco moto ras, de O Cso)
Carros (jo)

38o$ooo a 40.1Ç000
3.*o$ooo a 3.(u?ooo
3jo$ooo a ,15'iSooo

Nüo lia
33o$ooo a.sfioÇooo

NSo b»
iooÇaoo a ijoÇooo

3-5S00 —

SECÇÃO LIVRE

11S.-00
7*çuuO

2*;$000

11$500
7_!lOO

iS$30t>
I7S4OO
icíSon

%6oo n

Ahi. lim espi-rtò gatuno consegit u
"bater" 470S000 ipie aque lc cavalheiro
trazia no bolso das calças, e cnm tãl
habilcladc executou esse "trabalho",

nut-" só quanuo 0 furtado procurou, o
dinhei o para outras despesas. j'á fora
do cinema, dçu por fa ta da avultada
quant:a.

Por eo:isc'bo de um comnanhêiro foi
o seu Fernando dc Carvalho queixar-se
i poi cia do 12a districto.

Procurou nessa dclegaç-ai o commis-
s:irio. mas só encontrou uni guarda

•*,.¦ «mente noma» jú-nnteceu fítafeni
-los ns rblii vebÍCÚ!08.

IV
AI.FAFA

N*ci-i at kio. . .
li.-tra-i •••Ira . . .

ALGODÃO
Periu -.bus»». • • ,r
Uio Ijranac uo iS
Par.-.liyba
Ce.iá . . . .

BKEU
CM 1S0 Itris).
p-i l-n. . .

BATATAS

-formou de que o cornhiissãrjo Pártü&u-fi c.i-xa.

.- -liava

cm serviço.

1 m »(ii*. u »-u ü--"» ¦-*.«»,.».[-,

presente porque estava... 1 ÍT3ns.'C'-'i^ capia .

95-rm
ç^çío a
9$?òo n
qSSjo a

2C$oóo a
NlMl-.i-

$160 a
i9Smo a

Sos»
$So

io$3ob
TÒS2Ò1Í
loSóqú
10S001»

-»s5ooo

Nüo ha
Ç/ro-l
Souo

MARÍTIMAS
ENTR/ .- \S

Rrenien e cses.. "Sicrra Salvada"
Rio da Prata, "Sofia Iloliciubcrg"
Portos do Sul; "Karthago" ....
Portos do sul, "Itapura"
Recife e escs., "Itaquera".,. . . .
Bordéos e escs., " Samara"...
Rio da Prata, "Valdivia" . . .
Portos do Sul, "Minas Geraes" ,
Gênova e escs., " P. Mafalda"" .
Rio da Prata. "Cap Ortcgal" . .
Rio da Prata, "Italie"
u.r. da Prata. " Verdi" . . . .
Rio da Prata, "Holandia". . . .
Santas. "Burnese Prince". . . . .
l.iverpool e escs., "Oroncsa ....
S3á?tbs, «Sorfiiguesit Prince'. • - •
Santos, "Cordol-a"
Calláo c escs.. "Orcoma".
Isuapc c escs., "Itaioava . . . . .
Nova York c cses., "Voltaire . . .
Dnrros do nono "Ceará" . . . •
Bordcoi e escs., "La nretagne'. .
^arahurgo c escs., " K. Wiihelni II
Itio da Prata. "Erlangcn". ....
Rio da Prata. "Demcrara". . . . .
"nrtos do sul, "Júpiter". . . -. . .
Rio da Prata. "Franco-"
Tricste e escs.. "Atlanta". . . , .
Rio da Prata. "Laura" . . . . .
ku da Prata, "Citti -li Mihuo . .
l.enova e escs.. "Urnl-ru"'
Partos. "Holicnstaitlen". . . • . •

SAÍDAS
-\ntoiiina
Triesfe c ..
n —n« d.-, sul 'Mtaitiba".
Por

"A FAMÍLIA"
SOCIEDADE ANOMYMA DE

PECÚLIOS

REC0NST1TUIÇA0 DO JRCWQ
4» SERIE — SEXIOR

Tendo fallecido o nosso consocio sr.
Antonino Gomes Leal, inscripto sob o
11; 05, na 4* série, grupo A, desta ho-
ciedade, faliecimento oceorrido cm ba-
ria Lemos, município dc Carangola, no
dia 18 de junho do atino corrente, sao
convidados os srs. sócios desta serie
a contribuir com a quota de i5-,ooo
até o dia 14 do corrente, para a re-
constituição do pecúlio, nos termos do
art. 3S, paragrapho 

¦!°*dos estatutos
sociaes. ,

Rio de Janeiro, 3 de setembro dc
1913.

Eunteo -Got-ins, dircctor-gercnic
 mi-p»»» "

DECLARAÇÕES
IRMANDADE DE SANTA CRUZ

DOS MILITARES

Kccoiistritcirão c "arrendamento Ao

predio

Àclia-se aberta, 110 consistorio
desta Irmandade, uma concorren-

cia para as obras de reconstrucção
e arrendamento do predio n. 35 da
rua Pedra do Sal.

Os candidatos deverão apresen-
tar suas propostas até o dia 15 do
-•.rriMite. ás A horas da tarde. As
informações relativas á concor.rcn-

ia serão prestadas nos dias úteis,
das it horas da manhã ás 4 da
tarde.

Consistorio. 6 -de setembro de
oi"). — O escrivão, Major dr. Gra-

ciano Felicianò de Castilhos.

15

"A FAMÍLIA"
SOCIEDADE ANONYMÁ DE

PECÚLIOS
Rcconstituição dc pecúlios

a" Série — W faliecimento
Tendo fallecido o nosso consocio sr.

José Mendes de Ccrqucira, inscripto sob
o n. 1.46*, na 2' série, grupo A, desta
sociedade, faliecimento oceorr-do cm S.
Paulo de Muriabé. E. de Minas, 110 dia
10 dc Maio do corrente anno, são con-
viciados 03 srs. tnutualistas desta série
a contribuir com a quota dc 15S. até o
dia 14 do corrente, para a reconstitui
ção do pecúlio, nos lermos do art. 38.
paragrapbo 2", dos estatutos sociaes.

— Eurico Gomes, director gerente.
Rio de Janeiro, 5 de Setembro de

1913

loteria deS.Pau'0
(¦iiraniil • pelo governo «1» Estad»

l.xiraet-õu!» bt-s- matinês

Qninta-feira, lt do corrente
Grande. C • -.Haordli.url.i l.otf.rli

c escs.. "Phil.-id,-'i'liia".
esc?. "Sof:a Holi-.T.he

irtos do sul, " Bor.orema",

15

A "Emulsãb dc Scott" é um prepara-
do perfeito, o melhor c:rt seu gênero,, o
que mais compleianiente ccitinrco fim
a que se destina. O abaixo-assignado.
doutor em medicina pela Faculdade do
Rio dc Janeiro, medico efféçtlvo da As-
sbciãção 1'. dos EnnpregaJos do Com
raercio "Atlesia que sempre considerou
a " Emu são de Scott' um preparado
perfeito e de alto valor tlierapeulico.
pelos seus effcitõs extraordinários, en.
tg.lo>. os casos de depauperamento ]or-
:ga*uco cm que seja iii-licnda.

Dr. Joss' PnoTA.
i "Rio de Janeiro."

109:060$
Por 4JS-.5O0

Segmulii-fuira. 15 do correnU
20:000$

Por iifjiSOO

ttt

jGg? Bilhetes ã venda em t««da»l

os cnsas lole-toas» «to Eslnil».

SOCIEDADE CHRISTÃ DE INS-
TRUCÇÃO

RUA SENADOR POMPEU, 14S.

Por ordem do presidente, convi-
In 0= srs associados; a comparecer

¦1 assembléa geral e-araorditiana que
ic efiectuará ama.iliã. terça-feira, ç
dn corrente, ás 7 boras da noite,
nara tratar definitivamente sobre o
» .* .1' .»KV..-.fl-i/tí» __ í) 5fS

4Aí_ —44-

„„:l;im«-nt.. da 
"sociedade. 

— OvSO

çrcinrio, Ricardo A. Biatoi

_á!__?_5:

1

;4
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-j>~:-r..
--rr......--;
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íi RIO CE JA»

On ropri». iwntM Ua Cumiw
.Iíi» n'1'viinm «oi iiioroiloivn il«*»*>
t;i (-lii.nl l|HCi ni» tt.rnin ilo» eon«
lw.ti.ti i) pnrtiiMii vlgcntcm Illll*-
utiaini "luí  c<>Hi|iiiulilti. lem o
direito Ut» coiminilf «iuhuik|UOí
ol-ri» di» i'«ti.lo, mIUIcloiiftt!* ou
fxlfMoWlliiiiritMi Moino iòm rncu.
«iiii,.iii«i . » alterar on it. »_•
¦ti-nlr «* «xUt-iitoHi hoIi ri'""» *>
mult. ti domollclo üiw inoimM
olirnti o iiiiiIh «nífoito., . otiitn «o
liifracltu*.

_s *.i._ot*_ umi' pretenderem
i-n-unquer cihriw *l"*ii'i niturtw»
jT.fvcin tllrl_lr-**n iu» ciicrlptbriOi •
nm tle Smiln l-usln li. U». "»» «•
wiMii do murliliiiiH, nn penli» da
. uiiiludc, «in Ikitalw-S nm MM Io
,i Kim.hu N. BT, om H. <*Iii*IMi*vS<»S
rim Amororio l-liuu li, ÜB, t liltjile
Ni.viii run da i\Irgilii "• •*•. ''«Jui
¦•«.rrliitorlo A ru» «1»»^ lluullttclo
n. 138, em Todo» •>» Mantos, c

| run Itarcollo», «'«n»'"*'- dn mn
Marinho, «'in Copuèiibaha, onde
•«--•fio rncobldoa v<*ilti!os imrn
iiIiitin,

Um virtude dc Inutrncçooi an
Ile. ot-tl«.í<• du l'l_-nli/.iiV.T<>, jlintii
• *_t_ Ciiiupniiliiii. i'Xlo |ir.ll«lu

__íp_if wsrvlço do «-sento um |ir««-
lnllo»'nov«ii on reeoii-.triK.i.e*- devo

•f-r iH-niii|iiiiiliii«l<* du |il.inlns v
r1ota';_<>. vm dlipllcut», npnrova-
tini prin Prefoltur . indlrnndo o
»of«l on» «iu« ne pretende collocar
<-. rdpcctivni iit>-iiir(-llio_.

Hobro ili'«,ai-iai>.l"*i o <itr;tru«
««Voou, devo o publiro <llrl**lr*«i«* A
nepaitivMO ri_ul d» Or. /orno
junto _ ent„ Companhia, & rua
Haclict n. 85, «obrado (nnORN
rna Nova do Ouvidot).

OR.:. CAP.:. DO RITO MODER-
NO

Hoje, sess.:. ás lioras do costume.
Eleiç.:. dc MMemli.:. Klíffcct.:.

-Floresta de Miranda. Gr.:. Secr.;.
.- Cer.:. da Ofd.:. Int.:,

I S. DE S. M. LUIZ DE CAMÕES
RUA LUIZ DF. CAMÕES N. 36

Edificio próprio _
Sessão do conselho hoje, as 7

horas da noite. — A. A. Marques.
. lecretario.

«WliipiWPWIIWI^BWSiW*^
MONTEPIO GERAL DE ECO-

NOMIA DOS SERVIDORES
DO 19STADO

ASSEMBLÉA GERAL EXTRA*
ORDINÁRIA

No» lermos do nrt. 67. doi Ella-
Itiloi, é convocailn pelo sr. prcil-
denta ti wiieiiililéa urrai do Monte
pio Geral ile Economia dos Servi*
ilorei ilo Eitndo para o dia iR do
«'orrcnle me/, .'is 3 luvas fia tarde,
níirn tratar d. reforma doi K*t»tii*
toi e d» creado da Caixa rre.li.il,

Rio du Janeiro, 6 de aipiito de
mi.!. — 0 iccrctarlo, dr. S4 Pe*
relr».

BEN.t. LUIZ DE CAMÕES
If.l . icii.:. econ,:,. ft hora rc*

Kiilamcntar. — Hacccilar. icciv:.

1 spj—1"," —Mapa.,". ¦ _'' ,-w' mm
C. U. D08 PROPRIETÁRIOS

DE HOTÉIS E CLASSES
ANNEXAS

SECRETARIA! RUA VASCO DA
GAMA N. 19

Expediente «le 1 Ai 3 luvas
Sr-.ào ordinária do conselho ad-

minlitratlvo. hoje, 8 do corrente,
Ã 1 hora da tarde. Peço o compare-
cimento dos in, directores e ano*
ciados psra a discutido de intcrei*
tes da cisne.

Communico aoi «rs. miocladui
<|iio o advouado do Centro i o
r .mn. v, dr. Lula Franco, rua
do Roísrlo n. 159.

Secretaria. 8 de setembro de 1913-
— Albino Koilrigucs*dos Santos, 1*
secretario,

CORREIO DA _ IAN11.V — Sep-unda-frtra. 8 dc Helembro dc 101..
!__¦________¦¦¦¦¦¦¦______ »—ÜP ¦ m9M*mmmmmKMamum^r***_*mmmm

ANNÜNCIOS

AVISOS MARITIM03
COME DE

IJE

m1

_ __L£2fi*%t f s_\

<âÉE5_-^^^-^^~->r.^^.. ív*Tt <*____§

leililo de Penhores
BM 9 DK SBTGMBIW DK1918

HIMUfit 1 iUiEIEIIll
Truvesua do Tlicatro, S
Rua L.uIb do CumOci, 1*A

•aa t aatelaa «•¦a14a«
Podando aer retormadaa ou rtec>

todas «*M A véspera do lalllo.

METRÓPOLE HOÍtiL
Optlma* ncooinmo«il«vfto« pnra IwinillMM o en-

vallietios. i-;_i__«le«i.i.ei>t<- ite V ordem ¦llundo
no su-tlaor e maio acraduvoi ImIsto du o Idade.

OIIANI») JAIIUI.H 13 PAKQUE
Rus *•• Lsrsnjoirss, BIS - IUo do .lanelro

SUO ATLANTiQUE
linha postal frnnceza entre Kordeunx e America da Sol

t'hrfta_a_ «lu üarapa «* aaUa* I t faegxla* 4a Ila 4a rraU e
aara o Mia 4a 1'rala nal4a« para a Karapa

I VALDIVIA.... amanhasamaua
i.ih:taum.....

amanha
a 11 do Bntetnbro I

0 PAQUETE

A PROVIDENCIA
SOCIEDADE DF. PECÚLIOS

Sede: Rua «In Hos[.ieio n. 0«. sol.railo-
u' chamada -- 19" fallecimento

*• SEKIE
Tendo fallecido no dia 18 de agosto

*il>. etn Tl.llo Horizonte, Ustailo de
Minas Geraes, o sr. João -laplsta d.-
S'Ívb. asrociotlo inscripto na 4". se"«
(reciiüo de rs. 30 :oon$ooo) apólice n
i2.-!«>, convido o» srs. associado- «lesta
série, <l«e n-") '«--1- deposito a contribui
rem com a quota de rs. 15S000 («iiiiuze
mil rés) para a formação do respecti-
vo peenlio, até o ilia -•:, do corrente

. me:; de accordo com o que dispõe o'»rt. is, paragrapho i°, 20 c 3" dos cs-
tati.tns. ,

Kic dc Janeiro, 5 dc setembro de

iiiís Julio dc Moura
Di.cetor-sccrclario

VALDIVIA
r.sporiidn dn lilo du Prata emiinhü terç»*fcir«, 9 do corrente. -Mini no

me.stno :üais4 liurus turde, pura Uaaar, Llabua, Lei.iaea (vta Lisboa),
Viga e Rar,t£aa.

Eate paquete atraca ao Cáes do Porto.
Este psquste proporciona aos srsa pas-

ssgeiros de terceira classe nma viagem
muito rápida, tratamento espsoial e boas
accommodaçõesa
hetoda passagem de terceira classe ps-*» a Europa Rs 110*300,
Condução gratuita para bordo do passagem com a sua bagagem

- m_ |iai|uiiie esta dotado dn. melhores e iiialRconlurtavein i.ccotniiio*
dovôes |iitr. i.aRt-aiteiioi- de tortas as classes, tendo cnbines de luxo e um
nun-.ro i.vuliado de i-ahitien para uma só pessoa.

lano un ii* classe como em rlan-te tui-*riue«liarla ha catnarotos ue
duas ramas.

Para cargas trata-se com F. Rolla, corretor da Companhia.
liio cte Jasieli'»:

ANTUNES D088A..T08&C,

Telephone 259 Avenida Rio Branco, 14 e IS
Santos: Rua Quinam de Novembro, 70

S. Paulo: Rua Direita, 41
CA-tlllO- Compra, veudude mou.ia*. «le todo» os pilt/o»

«in tnvoiavei» coti<lloões —Avenida _o Brnnoo 14 o 1«—AN-
_'t-NI> HO.S SANTO?» & C.

CASAMENTOS
— «I. H_rce_, aollcltador pro». lalnnMo liei» Catiiara Koole--.laatica, reftllin com bravlduila
no civil a no reilglotio, nfto
recebendo dinheiro ndlttntudo.
l-raca Ttntulentes 73, dai. IO
Aa 4 lioraa da tardo e caha
DO LOPUH.no Eniceiibo Novo.

AVIHü-Nío ae illndani com
aa taea agencias que annun»
i-lani preparar pápela em 34
boras, por 10$ o _!<»#» o quo
ê lin|»»n*4ivel. Cam» Heria que
trata com todo o critério a
pontualidade de palavra ; 6
na praça Vlradeutes 73 sobr-

DO

C .10
acaba dc

e da

UNIÃO SOCIAL
FUNDADA EM 22 DE AGOSTO

DE 1007
. Capital já formado. ._x>:ooo$ooo
Expediente diário das 10 á t hora

da tarde
SEDE PROVISÓRIA: RUA

HOSPÍCIO N. 314
Telephone n. 2.742

O conselho administrativo
constar aos srs. associados
publico em geral, que
transferir provisoriamente a sé
"União Social" para o edificio a
rtta do Hospício 11. _i.l, continuando
o expediente diário c tudo mais
como da sua iniciação.

Secretaria, I de setembro dc .9.3
— Luiz A. Vieira, secretario.

"A BONIFICADORA"
aí. PÉCÜi-IO PAGO

São convidados todos os socio.i do
grupo C, inscriptos até o dia :ç> dc Ja-
nciro do corrente anno. a iiiandur ¦_-
Car na séilc 011 aos banqueiras locaes
a (.tiantia de rí-is i4$tf0i. (ifüatprze mil
réis), quota devida pelo fallecimento de
nosso consoc;o sr. Tlicolonio Felipe _dcéarvállio, oceorrido erii Villa PerSScs
(1_. Minas), a 30 do mesmo mez c anuo.

Barbaccna, ji de Agosto de 191J. —
A Virectoria-

Xjinii-j *• •.*»>»

HOJB HOJE

"A PROVIDENCIA"
SOCIEDADE DE PECÚLIOS

Sédc: Rua do Hospício 11. 91. sob.
Ia chamada

1" fallccimento
SERIE ESPECIAL

Tendo fallecido 110 dia 31 dc agns-
, to p. !>.. na Villa de Santa Quite-:rTia, Estado de Minas Geraes, o sr.
Thomé José da Costa, associado
inscripto na série Especial (Peculij
de rs. I5:ooo$ooo-, apólice n. 6j,
convido os srs. associados desta sé-
rie, que não tem deposito, a contri-
btiircm com a quota de rs 20$ooo
(vinte mil réis), para a formação do
respectivo pecúlio, até o dia .6 do
corrente mez, dc accordo com o
<ltte dispõe o art. 12, paragraphos
1°, 2o e 3° dos Estatutos.

Rio de Janeiro, 6 dc setembro dc
1913. — Luiz Julio de Moura.

"A MINAS GERAES"
SOCIEDADE DK PECÚLIOS

Com deposito dc 200 :ooo$ooo no
Thesouro Federal

Srjdc — Juiz de Fórn
Sorteio na Série B.

Proceder-se-á no dia 30 de Outubro
próximo ao sorteio par distribuição de
prêmios pecuniários aos sócios inseri-
ptos na Série IJ.

Dc conformidade com os nossos esta
iittos, só concorri*-, o ao sorteio os so
cios quites, isto é, os sócios qne não /»rem devedores de prestações de jóiasvencidas ou eontrihuições cobradas.

A relat;.-0 dc prêmios que vão ser di-
«trilniidos será publicada opporlima-
mente.

Juiz de l-i.ra, 29 dc Agosto de 19V3.— /. L. Couto e Silva, directorge-
rente.

RICAS JÓIAS
OURO DE LEI COM BRILHAN-

TES, SAPHIRA, TüRQDE-
ZAS, PÉROLAS. RUBIS,

ESMERALDAS
o muitas nutras-, nomo sejam : l\icos

anncis cum bi-ill. .ntes solitários,
argolSoi. bn.ches. pulseiras,

co' entes í.ata relógios e
muitas outras jóias, quo estarão pa-

tontos tio leU.lo. . _

ASSIS CARNEIRO
PLENAMENTE AUTORIZADO

por iiiii.i'.*citfca lmporl.««I«»rii> «les-
lu ¦•.•uva, pura .l<i<«id.-váo

«lc uni» fnc u.n
vnnderà em leilão

HCJE
SeguHila-feira, 8 do corrente

AO MEIO DIA
A'

165 Rua do Hospício 165
toitiis as jóias acima duscriptas o
ludo mais ijiie csiivor no acto do lei-

J_o coniorine o prosoute.

CATALOGO

platina
dc cô*

fr

fr

Jfr

li
fr
frl
fr\

M.F.
Magiiolia

Quer ser
capitalista?

B»tf tonlio dourada dr tantr*
ernte é hoje realizável I I__urá In
icrcvcr-ie, hoje mewno. no Çruocdc Kconoml» n. .1. d» PKRSEVE
RANÇA INTI5RNACIONAI., Av.
nida Rio Branco n. 171.1»r» «laqu
a uni anno tnlrar no _ozo do íru-
to de fua economia e de iua Ter-
tfveranta, acfaar-ie ao abriffo di
uccetsiilaae e conilituir un future
para mui filhos, tem ter nn
nem uma me», ahdade t satisfaier
tola <te InserlptSo . • . ao$ooo
Mmialidnile aofom

Durante dez me/c» somente.
INSCREVA-S. JA' NO CRU*

PO N. j DA "PRRSEVURANÇA
1NTBRNAC10NAL ".
AVENIDA RIO BRANCO N. 171.

AUTOMÓVEIS
Vcndem*f,c em perfeito eslado, a pre-

(os dc occasiio, pois que o dono prc-
cisa attender a outros negócios. Ver c
tratar á rua Joiu-uim Silva n. 64, Ga-
ras; Evaristo.

AUTOMOVlJli*-
Para Introduzir nova marca, ven*

dem-ie por pre;o abaixo do custo e a
prestações tres luxuosos carros novos
e sem uso. Trata-se na rua da Alfan-
degn n. 30, a* andar.

DENTISTA
DR. 8ILVIN0 MATTOS

Laureado com Grandes Prêmios e
medalhas de ouro, em Exposi-
{ão Unive.saes* lutei nacionaes
e Nacionacs.

cada
5$ooo
5?ooo

ibSboo
S-íooo

ir^ooo
preços

HOSPITAL EVANGÉLICO DO
RIO DE JANEIRO

2* ASSEMBLÉA GERAL
De accordo com os Estatutos, reali-

«ar-sc-á no dia 10 do corrente, ás S
boras da noite, no t.faip"o Congrcssio-
nista, íi rua Marechal Floriano 185. :
2* assembléa geral desta associação.
Ordem do dia: Discussão do parecer da
«om. issão dc exame de contas, eleição
tio terço de Administração.

Pede-sc o comparecimento dos sn
associados.

Rio, a de setembro de 191-!. — Ma-
moel Pinheiro Guimarães, 1" secretario.
^""GARANTIA 

DO FUTURO"
Sociedade ilutuà dc Pecúlios c Credito

Popular
Sédc: Jniz dc Fór% Minas — Kscri-

{torio 
no Uio de janeiro: Ass.in-

lia 13, sobrado
PAGAMENTO

4O:000$00O
SÉRIE A — GRUPO 1

Exmos. srs, directores da "Garantia
do Faturo ".

Apresentando respeitosos cumpri-
mentos. venho apradaver a essa dirc-
et.-r.". a promptidão com que me pa-*uu
o tifcidio qae me coube por falleetmen-
tn dc d. Maria Pereira da Silva, minha
ti.-., com a qual havia eu cfiectuulo
reciproco de 40 contos nessa tão acre-
dilitda Sociedade.
Com elevada consideração, sou de
cv ?i. am.' Ht_» *ih .• — (assignado)
.4.1'riin Cielrnó J" ''-'-"-<•.-. ¦•f-idi-n-
t. era Dores «lo Indayá, Minas

t.
2,
3-

A
5.
C.
7«
8.

to.
11.

13.

14.
13-

16.
17.

19.

37.
28.

30.

30.
3.1.

32-
33-

34.
33-

3_
37-

38.
39-

40.

42-
43-

44.
43-

46.
47-

48.

49-

5'-
S2-

crucifixo ouro lei.
broche 1 feiticeira ouro lei.

I par botões ouro lei (corren-
tinhas).

botão ouro lei t brilhante.
; nrçolão ouro lei 1 sapliira 2

bK lhantes.
i annel ouro lei 1 brilhante.
1 relógio ouro lei para homem,
t alfinete ouro lei rubis bri-

lhantes.
1 medalha ouro lei 1 rubi 1

brilhante,
t annel ouro lei 3 brilhantes.
1 par bichas ouro lei 2 emelites

c brilhantes (ipingentes).
1 par bichas ouro lei 2 bri-

lhantes.
I arpolão ouro lei 1 saphira 2

brilhantes.
1 ánncl ouro lei 1 brilhante.
1 alfinete hotão ouro lei 1 sa-

pbira c brilhantes.
t medalha ouro lei 3 brilhante,
r corrente ouro lei.
1 argolão ouro lei rubi e bri

lhantes.
I broche ouro lei t sapbira (

diamantes.
i coração ouro lei 4 brilhantes

c rubis.
1 par bichas ouro lei 2 gran-

«les sapbiras circuladas bri-
llmntes;

1' annel ouro lei 1 brilhante;
1 coração ouro lei pedra verde

c brilhantes. !'°3
j broche ouro lei 1 brilhante. !--'•!
J annel .tiro lei 1 brilhante

2 1J4 (mais õtiViiicnòs)-.
1 ar.tíolão ouro lei 3 brilhan-

tes.
1 dito ouro lei 3 ditos.
1 alfinete botão ouro lei rubi

c brilhantes,
t pulseiras ouro lei 3 sapbiras e

62 brilhantes.
1 atinei ouro lei 1 brilhante.
1 barrei ouro lei 1 saphira bri-

lhantes e diamantes.
1 corrente ouro lei 33 granimas.
1 bom relógio ouro lei c diaman-

tes para senhora,
1 argolão ouro lei 1 brilhante.
1 par botões ouro lei (correnti-

nhas.
1 relógio entro lei Longic.
1 coração ouro lei rubis c bri-

lhantes.
Annel ouro lei 3 brilhante;

82. 1
83.- 1

lei, 2 2Í0?,1 corrente ouro
grammàs.

1 medalha ouro lei eslreüa, 21
brilhantes,

t chie argolão ouro lei 5 lindos
brilhantes;

1 anncl ouro lei, 1 brilhante.
1 par hiclias ouro lei, 2 rubis cir-

culados de brilhantes.
) pulseira ouro lei.
1 broche ouro lei, rubis e bri-

lhantes.
1 argolão on ro lei, 3 brilhantes.
I cru;f ouro lei, rubis e diaman.

tes.
1 par bichas ouro lei, 4 hrilhan-

tes.
I bom relógio ouro lei, t brilhan.

te, para senhora.
I annel ouro lei. t brilhante,
t medalha ouro lei. 5 br*h,i*-tes.
1 mçdn.Uia ouro lei. brilhante erubis,
1 nlfr" •• «-W-..-*- -*.*...-. i_r . r„n 53.

phira circulada btilliantes.

54. t anncl ouro lei, rubis 6 brilnan
tes.

53. 1 chie barret ouro lei,
cravejado brilhantes
res.

56. 1 par botões ouro lei, a brilhan-
tes.

57. 1 anncl oxydado, rubi c brilhan
tes.

55, i par dc bichas ouro lei, 2 sa-
pbiras c brilhantes.

59. : pulseira ouro lei (Purlo).
60. 1 anncl ouro lei, 1 bonito bri

lhante.
61. 1 par botões ouro lei (correnti

nhas).
62. 1 alfinetc-botão ouro lei, cliuvci.

ro de brilhantes.
63. 1 anncl ouro lei, 1 brilhante.
64. 1 medalha ouro lei, 7 brilhantes,
os. 1 relógio ouro lei, para homem.
M. 1 argolão ouro lei, 1 brilhante.
67- 1 corrente ouro lei, cinzclada.
68. 1 broche ouro lei, 3 brilhantes.
09- 1 par bichas ouro. lei a grandessnjihyrns c brilhantes.
70. 1 annel ouro ici 1 brilhante.
71. 1 coração ouro lei cravejado bri-

lhantes.
72. 1 par botões ouro lei, 8 brilhan-

tes.
73. 1 medalha ouro -lei, rubis e bri-

lhantes.
7.1. 1 marquise ouro lei, rubis e bri-

lhantes.
7S- 1 lindo barret ouro lei, phtina•cravejado bii hantes cores.
76. 1 pulseira ouro lei, com iietloqite.
77- t argolão ouro lei, 1 brilhante

grande eom defeito, 4 lc.
7S. : annel ouro lei, 1 brilhante «lia-

mántino.
79. 1 cordão ouro lei, para le.iiic.
80. 1 botão ouro lei. 1 brilhante.
Si, 1 argolão ouro lei, 1 satihira e 2

brilhantes,
alfinele ouro lei. 1 brilhante,
argolão ouro lei, 3 brilhantes.

1 argolão ouro lei, 3 brilhan: es.
1 anncl oitrol ei, 1 brilhante.
1 par botões ouro lei. (i brilhan-

les..
I broche ouro léi, 1 saphira

cravejada diamantes.
anel ouro lei, 1 brilhante.
coração ouro lei, cravejado

brilhantes.
1 broche ouro lei, 1 r.ibi c 2 bri-

lhantes.
1 par botões ouro lei (correnti-

nhas).
1 anncl ouro lei c diamantes,
i bom relógio ouro lei e diiiman-

tes para senhora.
1 pendantif ouro 1_ e platina

com brilhantes.
argolão ouro lei 2 saoliira c

2 brilhantes.
argolão ouro lei, 3 brilhantes

13 grammas.
I par bichas ouro lei, 2 grandes

sapbiras, circuladas brilhan-
tes-

t par botões ouro lei e 2 brilhai.
tes.

1 broche ouro lei, 7 ditos.
1 annel curo eli, brilhantes e

rubi..
1 par bichas ouro lei, pedras ver*

des e bril-i-intcs.
1 broche ouro lei, brilhante c

diamantes.
1 annc' ouro lei. 1 brilhante.
x àlíihctcfbpt .o *bwrò lei, 1 sa-

phyra e brilhantes.
bom relógio ouro lei para ho--r.cnt.
anncl ouro -lei c 1 brilhante.
medalha ouro lei. ,pnr bichas ouro lei, 4 brilhan-

tes.
rc ogio ouro lei c diamantes

para senhora.
alfinete ouro lei, i brilhante.

1 rubi.
2 cordão ouro lei. para leque.
1 argolão ouro lei; 3 brilhante.
1 barret ouro lei patina crave-

judô brilhantes eôr.
j f>ar bichas ouro lei, 2 brilhan

tes.
annel ouro 'ti. 1 brilhante,
annel ouro lei rubi c brilhan-

teS._
coração ouro lei cravejado

br/lhantes.
par botões ouro lei, 6 brilhar.-' tes.

229. 2 argolão ouro lei, 1 saphyra, 2
brilhantes.

220. 2' argo'ão ouro lei. .2 brilhante.
122. I par trchas ouro lei. 2 grandes

saphyras e brilhantes.
122. I botão ouro lei 3 brUhVntcs.
123. t annel ouro 'ei, i b^lhante.
224. 2 alf.ni.-tc ouro lei pérola. 3 bri

lhantes.
125. ! .bom 'relógio ouro T-ci e diaman-

tes para senhora.
126. 1 argolão ouro lei, 1 brilhante

£ rubis.
127. I Tue<'n'ha ouro lei, $ brilhantes.
128. 1 m--!r.'*ia ouro lei. rubis c bri-

lhantes.
129. I anil..-! nu'o lei. t brilhalne.
130. i-par botões ouro 'ei...
131. t corrente ouro lei synzelaáa;
t.i2. 1 a ... a.-, ovro lei. 1 brilhante.
Í..3. I ariro'ííq ouro lc*. ,". ditos.
1 ..4. 1 reT«""*o nn»*_ 0^<,tra.

136. 1 par africanas ouro porto.

Exlracções dc «lentes,
dór,  .

Dentaduras de rulcanitc,
dente 

Oblurações dc s$a
Limpeza de «lentes, 
Concertos de dentaduras que-bradas, feitos em trcs horas,
cada concerto a. • . . • , .

li assim, m-.-ta prqporção de .
razoáveis, são feitos os dcnia"'s traba-
lhos ciruriTtco-Jeiitarior, previamente-.instados, no cnn. .iltnfin da

RÜA URUGUÀTANÀ N. 3,
esquina da rua da Carioca e em frenlc
ao largo da Carioca; das 7 horas da
manhã ás 5 ila tarde, todos os dias.

TELEPHONE N. 1.555

-BffME-M - °. «lell-lo-ios clR>ir-
[ VtHmSm roí da (IIAI.UT.V-
ltIA SUIsSA. ¦ • AVENIDA
«10 lü _Ais«r-.o ir»5.
Aberta toda a noite

84.
8_
86.

sr.
8S.
89.

90.

92.

92.
93-

94,

95-

96.

98.

90,
100.

lOt.

105.

106.

209.

212.
222,
123.

124.

2 23.
Il6.

117.

DENTISTA
DR. ALBEKTO 7ÓRNAGH1

GaÚlnote còm-tuetos' os anpnro*
lhns elfcirici.s, os t.iiiisúii.denuis
o iiperfèioi ados, Deiiti .urtis sem
Chmm", iixti-acçóBS sem dor. 1 on-
certo de dL-ntadiinis cm *i horas. '

COIlJllltas .Ias."} «II. 111 a 11 lu". Av T.
¦In ur.lt- c dns ? ás II «ni noile.

Trãl. illio-i eiifiíruidiis. Preços
rá. níveis; 1'ii.ninenKiN 0111 píeti-«««.-«'ics.-:!» 1'tuça Tii-ailetites.—¦.
Teioph 'iu' 1113. i

Alta cartomancia
Miiie; TACIl.U. iiilcjhda nos myste-

rios do òccü tismo, possuitlora de grande
poder cm scienc as oifcullas, diz o pre--rníe, o passai-lo e prediz o futuro. Faz
(juá (juer trabalho para o bem estar) co-
nlo sejam: casamentos difficcis. recr.n-
ciliações e eihbaraíOfi conimercine
etc; na rua General .Câmara u. 209,
púvinientd térreo.

TE1._I.H0N_ 4.214

EVITA A GRAVIDEZ
c faz conceber sem ver as clientes, na
maioria dos casos; cura radical d»
hemorragias e todas as doenças das se-
nhoras; preços módicos.. Consultas ura-
tis, das o fi 1 hora da tarde, e dns 6 it
8 da noite; informações, rua do La-
vradio n. 122 íleileria).

Mme. Josephitia Gallindo, partei
ra do Hospital Clinico de Barcel-
lona.

Pelas Chagas k Cbristo
Uma írnlmra. scliamlo.se d.»entc bj an

oos e Ín;j6iilbíllt3da de trabalhar, como
prova con» altcttatlo medico e ji»n» tliií»-
filhas, estando uma t'ibçrcu"o«a e náo pnd.T.-Jo trabáUiar e titã icr meloi i<a a s;^
lentar-íe c ás luas fluas iilin**, júiiandgi<i maintes neeénidides, vem, por isso, p_l.a*, pefjna* caridiras^e á* altna bemfaieht
faes 

e ^r.^ell de fa:;:;'.». pnr annr de «111
ühos c ,K>r nhr.a He seuâ pa 'eutej c jirliiSserail.» lV.x&o f licite d ¦ No_« Senhor

Ji-Mi- uhristi. urna C/tuola \\\r.\ o seu -jiu*
Icnlo c para allivia.* os seus «.offrir.icato.
e d* «tias filhas, poi* qne Deus a torio.
dart. r.co_i>en_. — Rua S*nlor Je M»t-
lo/inlio- n. 34. amigo _f>, prhr.ílra ca>a.¦».n.1c. .It Catumtiy c Ilapiru*. IV.ta caii-
do . rtdaccüo presta-se o rrc^brt to.l.
lüllqücr esníola pa*a este d -ftino carido.10.

US NOVAS
83 • Rua Uruguayana • 83

•ri3i-.i«:i'iioNFi W8T.n

OfÚTAES
píw Honr&s

Amai» untlKu.
muli linpurtunt_

c a mn Im atire-
«llturtu <*nMtt«lCMto

artigo
Tomos Hompre tm atoclc

firainle vailednile di) en-
xovnes pruniptos paru w-
dos ob prufos i. ooinofar
ds

Bo$i
liiiporlnnte nfllolna de

rosiuruM. moiituiiu a capa*
cho o dirlBldu pela mais
cumpetonto modlsta desta
capital.
KorUiiionto completo

de roupa brunett par»
Hcmioru, duNtleA uiitltt
elmplOH camlin »
inuli rica coníocçfto

de Unir orlo
(.rundn ««rolha de lo*

rliluN mntrn t<• <!•¦ •*? B""-
iiin e pr«_;«». *"»»»»•
miudeza . I*»l*e«i »»'«•"
dim, Ittlnee lierded. »,
ele. ___mmmt

CoNinmex pnr» .*-»•»*•
Norliment» «"«mpleio a
o in.-cer de JJS500.

Kiniumii*. e»ieluB0"» •
ani«»lrnM, a quom no»

pedir

AO
palácio das Jfoivas
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Jardim & Bento.
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FÜTÜRt)
DI3BV13NDADOI!!

>lna. nn IIMl" lli. >.M\||l)|'HIKtM • .lril_l_ com Irmãs ur^ii.d n* Buropa. i profun.lní «Mniiíe],nenloí .Is tJifPkdaii eciiMí, «.«aliíi•i «om .1-4•<•'- li.- nn,it.i,|p- ira,
_llio< v.i* a i..iii.uii..i,i. t i,„lri'f. reíUia^-ín _? caMincnioi, ii«í(i.-iu«ll«»« t «mi >i...i.• o* vlilns « in.fi in.•InirtM. A.citi.la Pjuoi n. **, ,tí\,ti.
o. Tflfphon» *io, Nore.

Dr. M. Nonlz Freire
VIAS URIN. RIAS ~ Cur* ri-<iida da. iiiuJe .ia» vrn.-r.-i. t ,-„,.

«is. Syçhllli; Appl. o «o6 e 914. Con--.uliai de 3 i*Vi r d» CVioCa 11.
..enidtiicl»: Pslmelrsijjg, Doufo|g

Mntla 1'ufeniA' viuvj, « icm o
u ¦mui. 0".i
íoi toiatort ,be*¦ (ormadoi um olmlo,
iui lhe venha minorar oi «-fit «oí(rl-
>i(nte< R.ti eariduM rrilareAe i.ntu-

M a icelher o iM> lhe (ir .1. .tln.i ',>.

ALl'«A-SE
.Aluira-ee uma' mocinha Tara copei»

ra e arrumadeira, para ca .1 - dc ç..*ul
«mr^nitclro; trata .e. por favur, n« run
Senador _u>cliio,.n. sjj, canro «Ia Dr.
Mcs.|u!ta Júnior.', Armatem.

V —--<*• — V IP — — ——TV ¦^w v v t » ¦»
-t

MANTEIGA VIRGEM
Pailetirizada, lòalteravel, a malt pu-ra e laborosa nud-vem ao merca.lo, etn

latas de meio kilo, & alooo Desconto
aoa rcvniil.-l.irr. Noa luburbioa en*
coiitr.i-sc ,i venja, naa teRuinlca t-, aa:
rua Goyaa n. .|.jj; rua Eiixenho de
Dentro n. 46; rua Una de Vasconcel-
lo» is 10; rua Engenho Novo n. ;8;
rua 24 de Maio n. .*oj. Todaa catas
caaaa prestam -te gentilmente .1 receber
riKO!nmen<l.i>i.

Depoallo geral! Leit*ria Palmyra .
149. Ouvidor. 140. Telephone n, 1806.

MCÍVÈIS"
novo» e u .ido*, niniitiem deve vender,
nem comprar «rm primeiro ver o sorti-
«tento e on prece* por que está venden-
do a Colchooria ^0 Povo, á rua 34 de
Maio n . 50$ e jo$ A, teleplione n.
1.785, Villa. .,'"" 

PHOTÒGRAPnÕ"""
Precisa-se de t(m retocador de cha-

pas c am;.lij._-i>. carta* a W. Gonçal-
ven, rua ij dc Maio n. 49. E. do Rio,
Campo». ',,

Socia-coi-tramcsti-t
Prccita-sc de uma que disponha de

S :ooo$, para acrclitado Atelicr dc costu-
ra 110 centro da cidade. Deixa um ren-
tliinemo mensal de 1 :ooo$nuo. NSo ac
acceita pessoa que nao seja lial.il con-
tra-mestra «S dc condueta recommendá-
ila Nao sc acecilam Intòrinetllarios.
(I;iru. neste jornal, a M. M. M.

ADUBOS

São os mnllipres para
Jardins e Hortas

A* vonda cm-todas as
Lojas «Ic plantas c sementes

PEÇAM CATÁLOGOS

/nitNi-^7;iiiitri<i'ii_iii.f',iniiiiiWM!i!itiMnitiit.!ifiHiiiiiii'

5
curo rápida I
completo 'pelo |

iSkSm.
\ Recorrj-r.cnd.-do pelas c.üo- |I ridadea da mundo inteiro |

J.D.Rledcl A.-C, Dcrllm I
Dep.: |

C.A.LaUernar.í, r_!odoJí_i'.c_o |
Rua 1. de MÒrço |

^;'iiiiiiia.iiiiiiiijaiiiiiiiiwiiiuiiMiiiiiiim-nim)*i*jiintin'.*_p'•_^_»»-^''N,_s«>^<-h___^_«W-«*-'

I

28 "8. 1

Grande terreno á venda,
eni lotes, na Aldeia

Campista
Vende-se um terreno (Ie grande ex-

tensfin, cm lotes, com grande faciliiln-
ile dc pagamento, liará 'informaçõe-,

;ir-se uo local, rua Cpiúnga Daslo»
i.li.

dir!;

Qii. . esteve aíacãdo por unia forlt
tuberculose e di extrema f. nvidade, of
(crece-se para indicar gratuitamente n
todos nue Roffrctn de enfermidades res-
piratori .5,: assim como tosses, brorichi
:"s. tosse convulsa, ustiuna. tuberculose
fineumouia. etc., u-. remédio que b..-nrou completamente. ,Ksta inilicacão
tiara o tem da humanidadi é cor.se-
lucucia dc ttm voto. Di:igir-sc por cir--.-« ao sr. Eugênio Avcllar, caixa do Cor
... i.r.Ri

PREWIO GRATUITO
..«in leitor... -If.

Correio dia Manhã
Uri. «'oiiiK.ii-. d.isl.fis liijstaciulns

o tiprosoiit-áitós ;iu5 o ilia ''1 do
cnnvnlo ú l'cr «'verniiç.» Inter-
nitctoiihl ..Ave*.iiíiti Hio l-fanc»
171. sér&ii tro,.11111)8 gi-atuiiutiicnie
por utn «'.xi|t...i -'ri-iliul cujo
próximo siTteio 6 nó 1-ilu cuitu-
bto próximo UUtiro.

Pharmacia Santos Silva ,,ua D&tf3i£"wM_-Arl-.ti.lr*. Lobo, ««»

egtiintes ríc ommendatlos preparados: Glvccra-
de Hcliciha Composto, Gottas- Glyco-lodo-fcrri-

FABRICA dos sei
tol, Calcarina, Xarope — _. .
ca.- 1; Pimlas «ic Baldo Compostas, todos approvados pela Directorià
Geral dc Saúde Publica. — CONSULTAS GRÁTIS:

Dr. C. Portella Soares, medico c operador. Das 8 ás 9 da manha.
Dr. Baptista Pereira, operador e parteiro- Das 9 ás 10 da manhã.
Dr. Henrique Autran. moléstias i_ternas c das creanças. Das 10 J4

ás 11 1/2 da manhã. — Dr. Ubaldo Veiga, clinica dc creanças, vias un-
narias c syphilis; applicação sem dór do 606 c 914. Das 12 a 1 da
tarde.

Dr. A. Portella Soare8, vias urinarias, moléstias <las scnhor_s e
partos. Das 4 ás 6 da tarde. — Dr. Gualter de Almeida, clinica medica.
Das 7 ás 8 da noite. Residência: Rua Barão dc Petropolis n. 76.

DR. C. LOBO JÚNIOR. Cirurgião dentista. Moléstias da boca
c dos dentes. Das 8 ás 9 da manhã, ou, á rua Sachet n. 7. das 10 ás

5 horas da tarde.

POJHíE CEGA
Francisca da Conceição Barros. cega

fie ambos o_ olhos, aleijada «lc uma
mão c doente, sem recurso, pede unia
eamola, a todas as boas almas, íjütí o
ouni Deus, a todos recompensará, pó-
fie ser entregue á illustrc redacção de_-
te jornal.

AUTOMÓVEL
Vende-sc um, eom taxi, fabricante

franco-, superior, com 3 mezes <lc uso.
pela metade .lo valor; trata-se cem Soa-
res, rua Rodrigo Silva n. 32.

CONSULTAS GRÁTIS
por medico especialista em niolcstiás
das senliorás .: creanças, pelle e syplii
lis c vencreas j applica' úoô c (.114 pornreço biislãntd rásbavcl e p:.KO até em
prestações, consultns d; o és 11 th ma-
nhã — Pharmacia Mem de Sá, avenida
Mem de Sá. So.

l.eelíime original e uíil
VQ bi licte postal 011 a carta bilhete do

Governo, como vehiculo de propaganda,Priyilçgfo 7.61a. do abril. dtV -t-9í*3*—
Boucli _ Papini, aiíemes •— Avenida
Uiu Branco 137. 4* áiídar".

1 Tumores dos seios e do ventre
Moléstias de senliorás e das í-jiis

urinarias. Hérnias — Hytlròcchs
— Operações em cci-al
Dr. Joaquim Mattos

Cirurgão eíiectivu do Hospital'.da
Saiifle. Coi:i 14 annos dc pratica;

Dispõe -.le um serviço moderno ;
completo dc cirurgia c dc accomtiiii-
dações para doentes da Capital c

1 do interior.
Cônsul:ario: rua Rodrigo Silva n.

5, entre rua. da Assembléa c S.
losi*. De 1 :ís .1 horas.

Pintura de cal.cllos
Mmc. Ribeiro particularmente, tn.se

cabellos coin -.íni pn parado vegeta! in-
offensivo, de sua propriedade; as se-
nhoras que desejarem; dirijám-sc á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives to,
t° andar, entre as mas de S. José caisscnibléa. SSo

ALUGA-SE
um Icnilo sobrado novo na rua da As-
sémbláã n. 113, entre Avenida c Lar-
go da Carioca.

Liquidação de au tomo-
veis sem reserva

de preços
SKM RK3IÍRVA DE PREÇOS

Necessitando de ¦ nossos armazéns
par_t o scrytçõ de entrega de 300.000folhinhas, cujas primeiras remessas jáestão chegando; resolvemos apressar a
li«luiüação «la nossa secção de au_-.no-
veis. estudando quaesquor offcrt.-.s parainnncdiata venda «Ios seguintes queainda temos em sta-j!-;.

2 double-phacíon, 2:-! H. P., para 7
pessoas. «Ios reputados fabricantes Mie-
lc & C.

2 baratinha-, "Mctz", 22 H.P., —
O niitn essencialmente noiádar. '
ABÍLIO MURC*•: _ C.

O mais poderoso extirpador
de rugas.substituto perfeito das
massagens.

Vende-se em todas as casas
de perfumarias desta Capital e
de S. Paulo. Preço 5$000.

m

Esplendido armazém
Aluga-se um com quatro portas lar.

Ras, á rua D. Cernido, quasi esquina
da avenida Central. Trata-sc A fua

de S. Uenlo 11. 30. gyig

POBRE CE'GA
Anna do Amaral, cega. viuva e tiim

lísio doente e sem ninguém par* tua
.ninpanhia, rcco1h'da a um quarto, a
.obre velhinha pede uma esmola. Esti•edacção encarrega de . cebel-o.

Borges & Irmão—Ban-
quviros—Porto-Lisboa
Abrem brevemente nesta capital a

sua agencia para operações bancarias,
na rua da Alfândega n. 24.

Perdiguciros Poinfcrs
Vendem-se, com 3 t|a mezes, muito

bonitos; informa-se na rua Acre, 22.
S4«3

CARTÕES POSTAES
por atacado e a varejo. Avenida Pas*
sos 99. A casa Spcranza recebe tiovi-
dades todas as semanas.

ALUGAM-SE
boas moradas para casaes c mocos sol-
teiros com luz electrica e mais com-
modidades, na rua do Ohicborro, 117,
Catuiuby.

SOCÍO -- l:500,$Õ(Mr
Precisa-se dc um com dita quantia,

para tirar privilegio de uma nova indus-
Iria que pódc dar grandes resultados.
Para informações,1'com o sr. Nelson, á
rua S. Pedro n.324, 2» andar.

Grippe»Resfriamentos
Dcsapparcccm instantaneamente com

o uso das antigrippacs de Th. Abreu.
Bragança Cid. Ho9piclo, 9.Th. Abreu, Voluntários da Pátria,

n. 245.
Todas as boas pharmacias e droga-

rias.

TABELLIAO
Affonso Deodoro d'Alincourt Pense-

ea, Rosário, 81, — Teleplione Central
6.159.

AGENCIA PESTANA
CentralRua do Carmo, 65 — Telephone, 342

AO -PUB I_ICÓ
A ARencia Pestana para melhor servir ao público no serviço do embar-

quos pela l.eopoliliiüi Itaihvi.y para toiias as estações inclusive cm en-
trogn a domicilio em Petropolis o Fribuigo e p.n F.strada de Kerro Central
do Itvazil lainbuni pura todas as estaçõos o om òniriígü a domicilio em S.
Piuilo, na ontroRn de b.gBfjsns abordo ile tod..s os navios o de pachosmarítimos; pr«.vlno que decoinmum acc.rdo com as Emprezas do Mudai.»
c s abaix . in.licad s, cnitíèçtirtl no dia 1 de Setembro a receber suas ordens
íias seguintes suecursaes:
Vencedoras — Visconde do itmín-i; 5S1— Tolephone 749 Villa

Mi.riz o Barro», IO.» .. 496 »
Malvino Hpís, 137 30711 »

.....— Cf.inpi.sSalles. US TfiO »
Praça Tiradentes, 37 » 8fi6 Central
Elias da -ilv.., 13 — 1-iodado «• 1".'.0 Villa

 — Arclilns Crdeir.1, S39—Meyer» Ci)5 ..
I.uv. de Cumòes..',_ » 504 Central
Catteto, 311 «Largo do Machado 1541 Sul

Francisco J. Bodriaues — V ala tle Bòt •(¦>un, 4<jí .. on ..

Coimbra

Martins Faria.

Grande demolição
Vcndcm-sc telhas franeezas e lijolos

Saniii Cruz e mais niateriaes; na rua
Sa'ifo Cliristo dos Milagres 29.

Mecânicos dentistas
Vende-sc torno, vulcanizadores c o-

tro3 instrumentos de dentistas. K:
«ios Arcos 11. 31, i" andar, ... .le 8 •'
maniiã até ás 12. 55_l

RHEUMATIS..IO
Declaro que tenho co:i_cp;i!<1o iin-

meiisidaile de curas cm _| horas, cem o
an.Í-rh*eum_tico do qual sou auior •.*
único possuidor, meJicaaiento uso c:c-
terno.

Rua llruiniayana, ;;. Rua . eferina.
eo3. Todos os Santos. Feijó.

Cura radical cm sete dias, por tnuis antigas ou rebeldes que sejam
com

INJECÇAO E AS CÁPSULAS CITRINA8
DE

MEBEIMQS GOMES
CatanUo da bexiga, cystitte, ldenorrhagins agudas, curam-:* radical»mente com o uso do

Licor de JUca>ão Composto
DE

__C__»3___X_E_0__ G-OME8
\* vendn «ni todas nr; bou> |.hi.rm»cias e drogarias o no deposito geral,

paliarinncl.i Nossa ãühliorii Auxiliadora.
P:e{0 da iniecíão, frasco ,,. 2.00 Duzia 24J0P.
Preç-* ili.« f.fipsula» Oitrinas. ti-iiNi.<i  6JO1O 60100
Pi«VO do Licor de Al.atrfioCompi.sto, frasco. 6. .00 COjtWO

tCLIDADO COM AS IMITAI ÔKS (iBOSSEIBAS)

213 RUA DA ALFÂNDEGA 213
Esquina da Avenida Passos

COPACABANA
Apartmcnts with board in English

fanuly. Uua Guimarfiea Caipora n.
83, bon«le Ipanema.

Pensão Brasileira
Reformada c a 20 minutos da cida*

dc, con?. optimas accominodaçtles parafamílias c cavalheiros dc tratamento;
á rua Haddock Lobo n. 123. Telcpho-
nc, Villa, J.716. Rio de Janeiro.

O FLORAL
E' a única loção que combate a cal-vicie, a caspa, a queda do cabcllo. tor

nando cstc de u«na bellcza incompara-vel. Avenida Uio Branco n. 148 G.Dias n. 67, T. S. Francisco n. 38 eTheatro 11. 9.

QUARTOS
Alugam-se bons, com ou sem moM-lia, asseados e bastante arejados, árua do Kspirito Santo, 27.

AVISO
Avisa-se a população desta capital ta do interior que a melhor casa de pe«isquõiras é a da

RUA S. JOSÉ' N. 81
A FIDALGA — Preços razoáveis 1'.areados na carta.

Dr. Edilberto Campos
OCULISTA

Assistente dc ophtaliiologia da Poly,•linica Infantil. Longa pratica da espe--íaldade aqui c na Europa,
Rua «lo Hospício 77 — Dç 1 Ss 3.

Calculo dc Facturas
estrangeiras

Pessoa habilitada. ci-Carrega-se desse
serviço a preço módico. Correspondei]-
cia para esta redacção a A. S. A.

I-heuniatismo,
Arlhritismo,

Nevrãlgia

RHEUMATISMOS «otta oa Lunibago
cni-aui-secom e todas as dores

SALICYLOL •recentes
oa chronicas.

VENDE-SE
_RU^™.__2__™:'_-6Í CABELLOS BRANCOS L ^^^^««"•^"««•'"seDroatiriascnosDepo-i.

TIVOII l=" » i-Hiíwãiina Triuapho. para I *"_ .J ^"rmaciu Shiias. de A. Ruas & O , Piava Tirad»'11-Al. UW acastanha!-õs: frasco jSooo; vende-se «¦*-'*t» 1!- -'• Drogaria Kodl*igUCS, l'Ull GoiKUllVes Dia-, n. 59Novo ou usado,, compra-se um. mo- nas pharni.-.cias P.i:-iu. Hejrrhanriy. C- « lias CilSilS (Jl*;nui«'0 & Cí. á Ilia 1> -íl_« Mire..... IJ-.,vido a vapor 0„ ã.*«lcetricidade. Para riõ v--- A' Xoiva, Casa Posta' e -f c P Vi_í»___ < iin ?.:_, »_.„ . 
«.__rti.irt.OU8. 1.4 _

informações ã rua da Candelária u. 58. ' Perfumar.. I.o?cs. i7osi C * lovOliCU. CIO IviO ÜI.UICO U. oi —í.lO

AO PUBLICO
EM GERAL

^Chamamos a attenção das Exmas,Famílias c aos noivos que precisemmobilar suas casas, não comprem sem•isitar a Fabrica ti; 63 da rua General'.Vald. cll 63, Tcleph. 4168, próximo á"entrai. Encontrarão grande variedade
lc mohilias de todos os estylos. Vende-mos lambem ein. prestações, com pe>iiieno atigmento de preço9. Vilhena"iouza & C.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
_Entref_m-se com a primeira presta.çao, sem fiador. na run Evaristo da•eiaa 19. próximo ao-theatro Munici-¦ai; telephone 11. 6.054,^"gonorrhéas

.;Agudas ou chronicas, são curadas ra-licalnicntç sem injecção, sónKntc conio BIcnocida, medicamento puranienlivegetal; a venda em todas as phar ma-ctas e no deposito á rua Uruguayanin. 35, Campos. Heitor _ -2930

SALA
Aluga-sc uma ,dc frente, mobilada,

para um senhor decente: não í casa de-nmmodos, e rua que hão passa hcmdcsinerto de diversas linhas e muito cen-trai. A dora da cisa é senhora cdosa «'-le .confiança. .lní'orma-se na rua dj¦ Lapa 30, casa Niocsi.

!________- ¦
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ARMAZÉM Ií ESCKIPTORUX mV.
• "BO «08 WCIO N. •>

' ' 
ToWfluHU !,«•! '

LcMcVa «fíMurim-M i_ tctMnt.
<e 8 • Ij «fc MtM-bro de 191.» 1

lU0»Ü»' S_«_ilNi. A-FUIRA. . 4 «
,0_t__-VI. 

kcco* e mr.IU.Joi. mmu
lalUdi de Mnruira t Uorcira. £ rua do
l-inheín. 41, Cullcle.

_0J_fe-.SE__i.il. A-PEIR/. í, i» «

I- ítto,-fc a bom prcdloi, & rua A il-
xa VaWaiato 1. e jo, ben» do; herde,
roí du _n_l» Jóia Auionio Luif Kl-
tC_0J&' 

SBGUNDA-FRIRA. 8, ia s
<u,rn,? .. _. _>Uilfio de «rande quantidade ae me-
vele «de .Inhaiico c canclla. 4 rua Ar
clilat Cordeiro 476. Todoi oi Santo».

AMANHA. TEKÇA-KUIKA, 9, * •
hora: , ,I. ilio.de anlfoi dc pape ária. pcrtet.
ccntca I numin fiil'ida dr Fernandes a
Irmão, à nia Sete de* Setembro 16...

AMA. IU. TEKÇA-FIUKA, 9. <--> 4
liora»tolii j ,LeilJo -de um predln n rua S. Lul»
0..nrii|'.!»'Jii, cipo'.lo dc Joaé Vicente
Vianna.-

. QU.-RTA-FItlRA, to, i 1 horat
Leilão dc um automóvel Doublc fihne*

tou, rni aeu «ruia.ieiii, i rua do lloipi*
cio 8s.

QUARTA-FEIRA, to. A» 4 hora»:
Lcillio de um nn-dlo. á rua Lin» e Va»-

coiiccIIoí; 507 Engenho Novo.
Ot*ARTA-F'*TRA 10 á» 5 hora»:
Lci_-.dc superiores moveis, i rua'

Vinte c Quatro de Maio 150, citação do
ltinchiiclo.•QUINTA-PRIRA. 11, i 1 horat

Leilão' de 'terreno, tendo grande arca.
fi rua 'ídallna Serra u. 15. avenida do
Mangue, pronhi.o ao Caca do Porlo,
com -48 metro» dc frent.:. ecual ns linha
dos fundos, « 48 comprimento, arca
«iiindrn-t dc t.304 ms.

OIUNT*-FEIRA, u, is . horas:
tciiat) dc um oredio. A rua Coronel

redro Alves 314, 1'rala TormtM».
.-EVTAjFEreA, ia, á» s hora»!
Lei ão de importante» c rico» moveis,

crystnc» c metoça, i rua-dos Laranjeiras
«I. C50. .

PA BRADO, trt. A r hora da tardes
Lcililo' de valiosas joins. A rua _

Tlruguo^ana 74. licrtencentea nos her-
«iciros da finada M. V. Sainl MarUn.

SAn-RADO iB. ás «¦ horas:
. Leilão .dc um nredio, A rua da Ma-
triz iu, Kngciibo Novo.

Var.» multo _v»!_»v«. nia V. Awui
«ulmarlsa, I», ___**

>RKCIBA« «le _aa eraadlafca *f* <»
t sn_M Bira _u**r eoota d» uga ar»
•nç» « l»nr .crti~t Jtntt; m T_*_*«M
d*3. «.Ivitor ¦/»««, casa ga.
PRECISAS, 

dis m..rw_*m__è**t_i *
14 aanoi psra _t»Iç«_ mv_| raa _>

Mattos» n. 117.

PRKCISA-SR 
d. um» creada tm em d»

petoena lamillai rua Carolina Rcydntr
n. 50. .

PKRCISASE 
d, uma to» cnlaMra1 ou

optlmo co. nWíro de temo t lata» JJJcasa ie (amilia de t_.___i_>l ua Atui-
T» Atlântica n. 7»«. pai»-»» «—•

PROt-lSA 
SI! d» uma «5oa._.«.!_ rar» sa,

* It IWMI I
mn 11», iskmM.

h .liai aa raa de lle'pna au

PIKC9SA-SR 
de «aaa •¦»r««»'l« !•»

Mt-.it*» I »«l «a nu Cairia li uu» au.
¦*¦*** 141.
DMCIIA-SE d* boaMre am
A tatar mou obn im prwNo I r.
uauru.do Kaba.lo n. •» narro w
Santoi Rodnyi-M, Buacio dt Ia,
a U*rman. Prt«o do fomtciitMotp,
á r. SaafAtana n. a ij, daa 6 da tarda

PRECISA-SH 
dciima eeaWitir» e

dclr» rcqiifn» famlil» »_.fra*r" '
4», Fabrica «Ua ____*__l«ln» n

rravnu

OIIKriSASK de ut
1 iliirai» iw Bhiautlj
nal.arro 11, 4» .

M-Mbete*, atas
General Ca-aa nia

PRECISA-SK de ums^ aatpienda •*»
r•_*_<«» d.imr.i.««i de pones1 .wnllls
na Trtvciaa Bunibin» a. 4». _afc__ «ias
Chitas.

¦RECISA-SE de um» cresd» menor par»
1 •enriçoa leve» de caaal eoe» » IHho» •_*
.luciiat; n> rua Scuador EuatWo o.
ai, 1» andar.

PRECISA-SE 
de um olllclrf A*„»U"»«

de obra grande: na rua do Hospício

PIISCISA-SK 
«le uma creada qu» wla

tava moça, sara lodo o »írvke t
uue eoiinlio para das» s«wea>. nç"
ita e «Ja-it ptlertiMa a potuiiueia. Rua
IliRrifitt Valídaiea a. 44- I»»»

PRRCISA-SB 
«JeTm» eq»'nh»lr» do til-

titll oa ras Marechal Floriano 11. •¦<•
sebiade.

F.R*5CI8ASr. 

dr agtete» cobradorct, r>-
Caa* ordenado eu «_aai|.«_»i na ru
ugua/ana n. 1)9, aobrado. t»io

A WIOA-I» uai itajtilar <»»it*. aem W
Ae.Ua 1 lua *_***+.. «reMUt W ru.
I<rai Canaee llttbarMre. irej

LUliAÍK iua tea» aaone^a «¦»«»»
AZTTrawmtmTtirMM de «saiu» aa 1 A Í.U0AMS8 ««ta taU de Irealt e tua

¦__.___»¦¦-__»-_____»»•—•*—'¦•"•¦••¦¦¦¦¦¦¦¦«"¦^"¦¦-^"•'^^•¦^l,,~ I VWr •IOe . ,,.-,
ALUCASK uaat kea

IKreolt pau etinu»,
um eu dtnt aenkorta daai
Mm p aaloi aa rua _aajaa»
iatro 7>.

eaa mtblada,
_ lut tketrita. »
dttlectet, cem. er

o Cuatuat au-
. v.-llW

A 
LUCA SK nta bem «uaito cai «aa ít
(a... liai aa rua Caatiane n. 4». .

I)RRC18A-8R de ama prqurna de ;• •
_L 14 juraot. para ca.a ue pcuucna (am-
>ia, pata..e benu ns rua da Allandeia nu*
muro 116, officina.

PRECISA 
SF. de uma creadaj.4. Avenl-

da Ru Uranco 11. «5, andar.

I>RECISA-SC 
dc tralalliadorca. do |>i <

. iiicareta na »íde do 1)1»ti^clo bul «le E»'

Solo», 
alta k rua OaviAo 1'olxolo, eaquini

n nta Maiii * Batioa 1'agamcnt» nor
ui'nieiia e de j*so° a 4Í«»* ao» trabalha*
dorc*. '

P" 

~RE_ISASE 
«le ema om» »_ca que te-

Ja carinhos, cm ca»a dc reipelto e Ira*
lamento i na ro» Vl-cnnde de llabjrnlir
o. 4t. a* andar, em trente ». Atlauaeaa.

PRECISA 
SE dc collocacio para prati-

co Riiarda livres, atsiduo e corrteto,
lrnl.alha.lor, solteiro tem «dclo» e npre*
acnlaveli cam boa» rtlercncla», penueno ca*
pitai e boa machina de eacrever. P»r» mal»
informncfle» Ouvidor JÍ Ch»pel»rla. Cha*
mudos M. Souza.

PRRC1S.VSE 
do uma rapar ga de u a

ij anna», para ierv«oi leve», ui caia
dc pequena fomla, i««a-«" bom ordtnadu
c i.auiiKntoi na rua dá Alfaniega n. íii,
loja. •.*<¦•)

PRECISA-SE 
de uma moca poriuiueia de

ií a 14 annm. para caia de (anila ic-
ila; na rua Evartto da Vcua n. 6i.

PKEC1SA-SB 
dc um mocinho que talba

ler e Cfcrevcr, para icrvco» levei. Or.
denado ij$; na rua C ncral Câmara nn-
meru ií4, aobtado.  359«

PRECISA-SE 
dc «alnhelrai. copelrai,

arrumade.ra», amai aceca lavade tai c
nm. nlia.; ua nta General Câmara u. 124,
«obrado fundos. 5590

A 
LUCA SR o predio da rua. Vlnlt e O
te dt Aie.0 «it n. ¦«• IpMeMa.co-;

,tu»i boai u'«.. quauo quarta» coilntta
etc., todo pluiaJo _ novo. Trats-M. ea*»} a
..roptleuri», na rea V*ra Souto.»..«.
IpantaM. t a» clwtrc» no peed« »« '9»«

A.LUCA4K «uu ehaln neve, com »un.
A*- M-rtn.1 Vn» iua Aíel»* , gquineJ» 'nia CapiUo __b»dek ne Marsafi. *'
Itteeo.  SHJ

Al.UC.VSr, mu bem Instalado. <o»"d-
-llui.o iM.ce. tm optmo poata. rua da
Coittca a. |i, »• arnUrl Utu-ie cem o
»'•' Jwrtntt, na meime «la 1 il j. r*t*
(«iilSei». »u

ALIICA 
8E um» rande .si» de frente

Indci* .d nte e 11» bonita qutto dc
cammuniõelo com ou ms» movei», » prc
ço raioavc. per» e»s»l ou •tobere» «Je tr».
1 .oeumi 419. rua Volunltrio» de 1'»lr».

, LUCA SK o pred • d.* dali andtrt» da
xl-u* Pedro Amtrco a, 64, próprio per»
raaaV famila de uaumento; ai eliivei

uo na 1. oicquim dvlionic c trou -ae a.
raa do llõiplcla n. 1(9, lobrado. H*b
.,l_ —1

LUCA.SE cm eata dt famila um bem
a rapa» m-ie roí ns rus de

tt. »»J

SLUCA-SR 
um ar jido quarto' a uma ie-

nhora aérla, ceai 9U Km pciiU .casa

bem rtt-do-çMo.
frente, para um eu do» rapam

tummcel"! na rua do Rrrende n, e.ALUCA-SE 
um

fi

ALUGAM-SE 
bom coniullorloi com In

clccirc», cm predio novo-, na rua d

PRECISA-SE 
de uma menina até 11 sn*

nos; na rua Arilide» Lobo n. 141.

PRECISA-SE 
de dua» empregadas! uma

par» o Realengo e outia liara J-tigenl»
de Dentro; trata-ae na rua Jos* do» Kel»
n. 164, Engenho de Dentro.

EMI REGADOS
ALUGA-SE 

um» ama de leite. he«P .tio-
lo. de as annos. clicgida ua buropa;

trata-se'na rua do Lavrado n. 44, sohrado.

LUQA-SF. uma moça de 18 annos, para
arrmn.idci'. ou co|k- r0 dc confiança;

11a ruarAlB"""1 n. 10. Sinta Tlicreia.

A LUGA-SE uma mota portugucra para
.Ae-opcÍM e arruinade ra. com piatxa; na
rua Visconde dc Sairacalyr n. 1B7.

ALUGA-SE 
um» ama de lete branca,

di iflanca d. «ua condueta; na rua Dr.
¦Maciel n. 41.

! A LUGA.SE uma senhora portugn ra, par
_-__<fdo_ o» .«erviços, a um casal aem J
lho.- -. irau-se na rua Valença n. 24
tuinh/. ^^

Ca
3488

PREaSASE 
de um» ct_ada «ara tode

o aervico e que duona no aluguel na
rua Bello Horizonte 39, Eat. Rocha.

P~RECISA-SE 
de 000 agentes no» Enodoa

par» ca.i-nbM de borracha c gr»» uras.
naicrai para fabricante» d carinhos. Oes*
o para dentista», borracha para automóveis.

Commis-ío até «o •)». lnstruccSe» e eat»*
ogo, medante 5*ono. Largo do S. Iran-
••sco n. 36, tclcpli. 47-Í5. J- C. Pr».
.ata. ^_^_  _____

rRECISA-SE 
de um pratico n» IMiar-

macia Santa Luzia, rua Dr. Carmo
Netto, 58

PRECISA-SE 
de um ci'xel*o para «eccoi

c molhados, prefere*» com pouca pra*
tica; na rua Zcicrino n. 42, Todos 01 Sm-
to». 51»»

Oulund» n. 19. J44S

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, em can

dc fam"la; na rua da Lapa n. i*.

A LUGA SE por 13»! a exceljentí
-i^caaa da r. Bario da. 82o Pran*
ciaco Filho n. 397- Villa IaabeL com
doia boni quarto¦, cójia, banheiro;
chaves no n. 401.

.'ia; iifoimuc na rus de S. Fraa-' ler n. 6J7.

A LU0AM-8B, próximo á tatajlo
-•-do Mayer, naniUkaa caaaa aa-
¦obradadaa, acabadas da construir,

Í:ej____. 
da todos os roquialtoa no-

amo. para (amlliu ds tratarotn-
10. ts-do quatro quarto» «apacosos
<oa i«wUa. HU ds viaiua. dita de
Jantar, «aplend.da coaiaba toda U
drUkada, W. C. a banbairo dsntrt*
ds caia, InataJlaçlo oHctrka sm
iodos Oi coopartinsiitos o grande
terreno. Para tratar com os sra.
Procopio Oliveira _ Comp. rua Vi
eco. de ds Inhaúma n. 76.

ALUGA.SE 
um eomeiodo, cu et_.de um

caiai teia filtioi; na rua Joio Caetano
n. íoi.

ALUGAM-SE 
de'« eammodoii na ru»

Dr. joaqua Sttrs u. 19. M quiier
Junto». »W

iteo X»v

XLUGA 
SE a catlnl.a ds a««e_da.»l» *

¦ua D. Morta n. 71 r«uc«o di I'*-
I«ile, eom dn« quartni, uma ra a. cozinha
liifailal, unque aluguei 64$; oi cbavei ««
io no n. 7J, onde te trou. IJ01

AliUG__*SÍ. uma «»í»~dc frentr e um
X-Lq...arto. cm cosa de familia; na ave.
.Ida licor que Valladarc» n. 38. sobrado.
Rua da Relaçlo. »Mo

esplendida sala eora
„ cozinha, entrada Indep nden

t,' illum nada a lua clcctrra, a caul sen' ho . u.fi.i síria» e dc«*enlci| na rua
U -S. Jo-í n. 14. a* aular. SS7»

ALUGA-SE um».
í\batihr ro,

A LUGA-SE a optlma cata da r.
«r»>Visconde Cabo Frio n. 34. chave-
no n. a6; trata H na r. Senador
Euzcbio n. 118.

PRECISA-SE 
dc uma sócia, 011 loco

rara uma penilo, coni o captai de um
a dol, contos de ri'». Trata.se n» rua
Visconde dc Itauna n. 139. P'»_ Onze d,-
Junlo. 5595

PRECISA-SE 
dc uma crea.a de 14 » 16

1

JL corn 
"õii" 

_m pratica; na rua de S. Pe

annos; na rua do» Co. iroí n. 18.

?RECISA-SE de aprendizes de.
dro n. í8í.

»e le'ro,
Pe

5891

PRECISA-SE 
dc um» empregada em caia

dc pouca faml ia; na «ua General Ca.*
dwcll, um ga I:oniioia 11. 170 caia 3.

I 'RECISA-SE dc mais dois agenciado*
X ret-cobradores, ordenado c porcentagem,
fiança só em dinheiro, 150$ a aoo$. Ave*
nida R. Ilranco 85 s» andar

PltKClSA-.SK 
de uma coz nhe.ra para

casa de fam'! a; na rua «Ia Assembléa
n. jB loja. 5104

TJREC1SA-SE de uma menina de fam*
j. lia, p-ira ama sten.. cn. ç.-i«a de Iam.*
lia de tratamento. í. rua Pcrciia do Slquei-
ra n. SI, Engenho Velho. __^^_______,
' 1REC1SA-SE dc um homem com bas-
_. tante pratica dc caras dc commoilos,
nue saiba pintar, caiar c algumo cona Ue
carpinteiro; i cacusa.lo oprcscntar-ie quem
nüo tcnlm lonco pratica, na_nia Darão ile
Ubá n. I4í, Mattoso, da»,8 i» to horas
da manhS E' necessário bon» ottestados.

ALUGA.SE 
-uma creaila portugue_a,npari

c»r«lra e orrumailcira;
<lc Scrtoriu 11. -6,

Bar.'
338.

A LUfiA.SE mn rapaz portuguez. nao faz
,__Lquestio de ordenado, para trabalhar en-
lv_c«tes'tíe pedreiro, ,pntor. forrador. etc.:
iua I_éne4cio .Hyppoiito ». 15a — Ho

ALUGA-SE 
um rapaz para trabalhar por

conta dc um jifopr etário
tIj/pi_ito n

JLconta dc um
& rua .licnedicto
racio.. -•

opr etário ou bicatc;ro-52 — Ho-
3383

' A LUGA.SE uma moça para copera c
-ior-rumaiieira; na rua Nova dc _>. MO-
PquIo n. 65. *oja.

ALUGA-SE 
uma pcrfcHa 

' cozinhe ra de
forno c fumo, conlucta afiança la*. m-

ifortn.-.-K no V_ic._o Novo,' rua XI nu-
encro. 86 a 90. 5379

"PRECISA-SE de uma criada ea-
A trangeira para todos 03 serviços
de um caaal sem filhos; r. da Lapa
n. i_ sob. ¦¦

F~_ECÍS_-SE 
dc uma cozinheira que se-

ja perfeita,; ua rua dc Sao thristovío
8».

PRECTSA-SE 
de uma cozinheira; na rua

N, S. dc Copacabana n. 790.que aa'bo
cozinhar' o trivial c mais serviços leves
não estando nas condições nio so apre-
ente,

1>RKCISA-SE 
de aprendizes de floriu»,

. na casa Uogary; rua do.*» Ir.vai dus uu-
mero 3_.

COJIMODOS
E TEBBENOS

A LUGA SE o predio da r. Her-
-Amengarda n. 48. com lua cisetri-
ca c porlo habltavel, Meyer.
"aLUOASE 

uma «ala de frente,
¦í^ern predio novo, casa de um ca-
sal ds respeito a pessoa dlttlnçru;
r. do Rosando n. is-A, msnaalida-
de, 70I000. *

A LUCA-SE um eommodo com
-íipenHo a caaal de tratamento
em ca»a de familia reapeitayel- nio
tem outro Inquilino Hnforma-ae na
r. S. Henrique n. 148, Fabrica daa
Chitas.

ALUGA-SE 
um hom armazém, no Cam

po de S. Christovão n. .176 e-qunr
da rua Ccnera! Argollo; informa-se no «•-
mito 6. 3439

ALUC.VSE"ún_"ca'a 

"pintada 
e forrada

«lc novo com duas «alas. oil.s quartos
¦ozinha. quintal e luz electrea, alugue

r.oj; na rua dc S. Januar o n. aj9: »s
chaves t-siio na casa 3.

no fim
AI.UGA.SE 

um »'t'o eom casa.
da raa Aqudaban. a'u(uc* ísl; taii«c

ALUG.VK-SE 
a» bon caiai 11». 41 e I

da Vila Zulmira, 1 rua Senador A1cn
car n. 70 eom do.» quartos, duai .alu,
n«t.l »ç»-i etectricai, ele; traia-K ns r»

de S. Chrittovao n. j«o.

A LUCA-BB um bom quarto coir
•^«anitllas. om ca*a ds familia, com
ou Vm penaio. n rapas solteiro *. na
r. Prefeito Barata, «p, térrea

ALUCA-SK 
e c»«» dt ru» Paul no Cer-

needei n. so com t»»s acc«H..in_ teça*-»t
si cb»vci etlâo no n. ra.

ALUGAM.SE U portai do» pulos m.
¦7< e 174 «t» rua Marechal Kloriiiei

lr»la-ie no .ourado 176, 1449

ALUGA-SE 
um giblntte ou

Traia se cora "
d» Selembro 11.

offlc na.
dtaina, i ru» 8<te

1*5- I45J

Al.Ui.VSI!eOr a

A LUGA-SE um» boa casa 4 .ru» General
-_Pol>doru n. j.{ as ihins eill» ne
n, si. t trtti.ie na mesma ru» n, pi,e»ra 6.

ALUGA-SE 
mn nnrnlfra iobrado, k ru»

Marquei de Abranlei 11. 0031 ai cha-
ve« estlo no 11. 10;, loj».

. rm ... . ,-• 1.1..111... ...uie
. ume tt» 11.1.1.U.li s iti.haiei «.

ilo 1 e um «ptine mu. la.io. pur Jjti n»
tt» do lt»uliii«!j n. »»«.

ALUGA-SE 
tini qmn» tm e» » dt fa.

mil * tende «•«, ktnhtlre, «A » pe>i»aeuu» itaba liem lòra, |>;e*l9 4SÍI »* rua
Itcnto I. «boa n. 57,

AH 
V.A-SE um tneelrnl» commo.ls frmtioliMI», cm logir aprailvtl, com I ..d»

v it» rn» o mtr; n. ru» /u»,iu... Silv» nu.
mero o,t «guii-la eu» *¦•• futil» Prcf.
re-.«e peiiMi do «iiinniciv o, Aluguel til
re«p_w.

t»
cem JancIUs para

O le.ru.», grande qulntali na rua Adalgite
n. 191 chave» no n. 15, l'ed».le.

.UGt.SE uma e»«a nov», nue a'nda

... ilon fado rua Silva Sloiirlo 11
roíloi os Santos.

30 —
5571

AI.UGA*S:5 
um» crpeadda «ala de fren-

te eom lu» electre», n» «crdud
Pensio Monteiro; na iua do Ku-_.uo ou
•acro 103, 1* andara 3.193

AI.Ufi.V9E 
uma ia'a de f*ente, com

todu ai commod da.le» prcdui; n» rua
Pra a de S. Chrlitovio n. íí7<

ALUCAM-SE 
01 furdoi do i" andar da

rua Sete de Setembro 11. 811 trata-sc
no intimo das 10 ás 4 da tarde.

A LUGA-SE um grand e a-eiado porão
Ãdc frente, em cara de bmtlia, entra-
¦a ndependcnle. com quinta em cara dt
¦stniVa; na nia Taylor n. 45 (Lapa).

• LUGA-SE cm cara de famila uma nia
*~*-ie (r ntc, corp quatro porta» de sacada.
1 pe. oa< de commercio; n» rua D. Ma-
toei n. 80. 55-.

ALUGA-SE 
uma pequena loja com sala.

quarto e cozinha eom pia c toilo, quin
ul. hanhere, etc, i rua Dr. Nabuco de
1'rílta» n. 101 e trata-se com o ,r. Luço
l'_in!.o ao lodo, onde «silo a» chaves, alu*

Kdo 
por 63$ inclus ve lixo . água, t tauí-

m illumnada a luí electrea. .

. a um casal ou mquena fa*
o 2' lobrado da rua General Ca*
Í38.

ALUGA-SEmia

ALUGAM-SE 
uma tala de frente e um

quarto, na rua do Livramento n. 170
sobrado, rsldencra dc uma senhora,¦ viuva
1 etnzes sírios ou a senhor d.- dade, c.v
ioècgada. 5J»i

A LUGA-SE um quarto em cai» de um
Acaral » oulro casali ua ru» Vlscende
dc Kio Draneo n. 61, caie 1.

ALUGA-SE por tof um t.om quarto, »A
a moco muno Miro cm casa «lc famil»

de irípciio; na aveu da Come» Preire rui.
miro 141. 515"

ALUCA.SK 
Im» c»«a com virinrl»

ilai »s depend.'.ir'»i

mnio toi tiabtadl.' na NUçle >!«• Olarle,
E, Perra l.-u;.u',|i.n; par» ver e .ratai
tu rua Angelina Moita 11, 8.
?r_5

T cor

ALUGA-SE 
por noventa mi' icc, uma

caia » c»'»l sem fi hot; chave n» phar-
roac*a, k rua de Catumby n, Hí.

ALUGA-SE 
o grande predio com porlo

liabitavel a famil a dc tratamento, por
_>o$; na rua Uc la Vista n. 51 Engenho
Novo; traia.se na rua de Santa l.ulza nu-
nero 93; o» cliavcs estlo na veada da ei-

.|U na. f iin

ENDE-SE um predio novo multo era
conta, n» estaclo dr Olaria, K, de

Perro I. opold na, tllslanle da cttacjio Ire»
lunulos; para n.iur ua Estrada Maria An*
gn' n, ji»,

' I t'-t*.A-t>E. i& a moco» do commercio^
X%.nm bom ccmmotlo. com ]atirl!a« <lr
i,-«te; na rua doi Andradai n. 36. m.«-
d«>mo,_ Site

A 1.1'fiA-SK o sobrado da rui da Ame*
-T*_rea n. _«.. com quatro quarto* e dose
salaa predio 11010. Trai«-'e na loja, '

a um casal ou pequena fa.
o a* sobrado d» rua General Ca*
338. 546»

A LUGA-SK
itunlla

ALUGA-SE 
um bom eommodo moblado

a ura ou do'» moçoi lotclros n» rua
5358do Riachuelò n. 385. térreo.

ALUGA-SE 
uma sa'a de frente, com en*

irada independente, por 70$ »o » casal
<em í lhos ou mocos ilo comia rcio; na
avenida Pasiut n. 98, iobrado. S3»

ALUGA-SE 
nma caia na rua de Santa

Lulia n. a6. eonteiwlo duas saiu, Ire-
quartos e ums Área babttada. cozinha, ues*
peni», banhe ro c quntal. Trata-K com o
propríetar o ao lado n. S4>

A LUCA-SE um amplo ullo, propr o
__|.._a officiu; na rua do Senado 11. 314
loja. S443

ALUGAM.SE 
quartos bem inoh'.i.loa

com uz electrica, c banhos quentes e
fr os. cora Janellas para a rua a rapazrs
olielros de Irarameatol ua rua do Kc*

rende n. 104.

ALUGA-SE uma casa.com «lua» galas,
«luarioi bom quintal, etc; na rua

«arlo de Cotcglpe n. 107, prox'mo a praça
Set ; trata*;e no mesmo^ 5837

ALUGA-SE 
a caia da ma Senador Alcn-

car n. 153, cm S. CliritovSo. para ne-
gocio com commodos para fam .a.

A LUGA-SE o a4 andar do pred o da ru
*»-tlí» lIotpíc"o n
Ourives n. 37

8a; t-ata.sc na rua do
— Campestre Restauram.

ALUGA-SE 
uma boa sala. em casa d.

famil a com janella, por 3St: na rua
Padr Miguelino n. 16 — Catumby.

ALUGA-SE 
por 170Í o predo moderno

da ua General Caldwcll n. ai7, Pro.
prio para negee o ou officina, com com-
modos para moiaJ;a. Trata-sc na rua d.
llospicio n. 8a, sobrado. 345'

ALUGA.SE 
na rua Das d» Cruz n. 15,

Engenha Novo utna csp'endida casa,
nova, com sete quartos, jardim c grande
qu ntal. Pódc-se vra qua quer bora e
Irata-se na avenida Ko Branco n. 49. com
o ar. Tinoco. 5555

ALÜGAM-SE 
bons commodos. cm cara

dc fam lia, a pessoos decentes; na nio
Vtiva C.audio n. 333. bonde de Casca*
dura. 344'

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala com luz

electrica; na rua do Rachuelo n. 168.

ALUGA-SE 
o pred o da rua Guanabara

n. 3í. As chaves, por favor, no nu.
mero »t da mesma rua. Trata-se na rua

..__ .da Afandega ns| 81 c 83. loja, com Gon*
pri-Icre-sc portugueza; na rua do çalve_ 344o

PRECISA-SE 
dc uma cozinheiro para casa, ...v

do pequena familia. que durma no_ alu* | da Afandega ns| 8

* LUGA-SE um bom quarto arejado. com
-dentrada 'ndependeute a doi» mimi
do Ires e do bonde, próprio para raiaz
solteiro; na rua P.rnandcs n. 33- tn-
itnho Novo. 

ALUCA-SE 
uma boa casa S. rua Torres

Homem n. 105 (avenida)) as chave-
estlo na venda da esquina da rua Souza
P-anco. 3439

ALUGA-SE 
por 130* o va«to predio nu-

mero 11 da rua O to dc Setembro, bon-
de de Cachimbi', Meyer, com trcs falas
quatro quartos, logar .alto c talubcrruno; no
n. 81 da rua llaloraco. 3437

ALUGA-SE 
uma sala cora quatro Janel

Ias. para «criptoro. Largo da Carioca
n. 24, 3° andar. 348

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Senadr

n. 3S3. prox'mo da do_ Riachuelò. Tra*
Éfl-ic na loja do me;mo. Casa nova.

A LUGAM-SE do'» predios novos a isof
fa.r3.la um, á rua Consclhe'ro Thomaz""ot-Hio rn. 43 e 47: as chaves estio no
armazem da rua Po.so'o n. 73, c trata-sc
na rua do S. i**-_cisco Xavier n. 313.

ALUGAM-SE 
uma sala de frent- ç ai

cova. forradas dc novo; na rua do Hos.
pivio n. 300, para dcrmtt.ro. 560O

ALUGA-SE 
em casa dc fam !ía um bom

quarto mobilado, a ura ou dois moço.
oi te ros, socegados. Lavradio, 31. 5004

ALUCAM-SE 
quartos mobilados; na rua

do Rezende n. 89. -

ALUGAM.SE 
modernos eicr ptorio» na

rua do l_iaro n. 114. altos do ta-
belliio Damas o. 3:83

ALUGA-SE 
ur.ia caa nova por v.f e

casa decent,-, com duas ratai, do < quai
to», cox'n-.i, taiiyie. banlicin, prmirni
quintal c luz electrica) na Vi'la Sirahl
r.*- Or. 1'crrcir» Ponte» o. 34 — An-
darahy. 3384

» LUGA.SE unia ra«a cnm trcs quartos,
iVirr sala« com tl._rvi.la.tr. r.a tua Ca-
va'cante n. :•>, Pedade. aluguel i<w%; Ir»
ta-sc no armazem da esquina da rui Go»
mes Serro onde eit_> as cbarer.

ALUGA-SE 
cm um porlo um ou doi«

bons quartos, a rapaz decentebons quartos, a rauaz
Visconde de P guè redo n
da Conde de Ilomfim.

»8.
na rua

princ po
jíii

A LUGA-SE. ura xcellenie quarto; -ie ri-a
LAristdes Lobo n. 341.

ALUGA-SE 
um porjo; na rua Aristidc»

Lobo n

ALUGA-SE 
um bom quarto iuol.ta.loi

com |_ii'S", a casal ou a cavalheiros «te
respeito, em casa de família de ttat-me-ito;
ua ma de Santa Lusa n. 196, em frcnle
aos banhos dc mar, 548»

1 A LUGA-SE um bom quarto com luz ele-
| _C__tric>, em cara dc um casal decente

16 se aluga a mocas que trabalhem fora;
na ru* Dr. Micic 11. 17 — S. Ckristevlo.

341.

ALUGA-SE 
a pesoas «crias ou rapazes do

commerc'o. dois bons quartos junto» ou
cparados; na rua José dos Reis n. 3r

engenho de D ntro. ____**

ALUGA-SE 
na melhor estação dos sub-

urb os, por contrato nove predios aca-
os dc construir, com luz electrica e bons
rommodos. para famila de tratmento. pro-
ximo aos bondes, dois sio propr os par--
negocio; 

'nlonnasc ua rua Camcrno nu-
mero 88. 33?9

ALUGA.SE 
na estagio do Meyer, dol>

bons commodos, para fanTia. assobra*
dados, cora luí eleefica. bond s mias 4
porta; trata-sc na rua Christovão Colombo

1. 93, estaçio do Meyer.

ALUGA-SE 
uma po-ta própria para sa-

pateiro, engraxate blhetes, cartões pos-
«ac»; na rua An-has Cordeiro n. 310. -m
frente á csta;lo do Mcyer. 3394

A~ 
LUCA-SE uma chácara d- florçs, com
a re*pcct'va lcen.a. para vender na

ua; na rua de Santa Alexandrina nu.
mero 406.

ALUGAM.SE 
na travesea Baml.ina. ar

casas ns. 35, 37 39 e Jl, i-abrica dai
ditas; as chaves estio no armazem da.ef
quina, c trala-se no largo dc S. Francisco
1. 36 Confe taria.

ALUGA-SE 
o i" andar do jircdio da rua

S nador Porapeu n _ÀÍ

A LUGAM-SE. uma saia c um quarto

.uel.; .
Uruguay n| 3C0.

AT_J"G'AM*SK 
mocinhas, cozinhe ras c

creada par» serviços leves; na rua Ge-
«ícral Cornara ti. 134, sobrado.

ALUGAM-SE 
creadas ^la , roça, na eita-

ção de 'Vas«oi!'-3. ~ "'

Portugal, a pas.«aRens
viem fiéitos).

Pedidos a Agc.10
e conimiísões (cn-

ALUGA-SE 
"Tia moça hcüpatiliola, para

copcira tirniiiiaite ra ou ama * cca, pa a
casa do famil a séria; trata-sc na rua do
lArcosn. Ba. cas!nha n. 3, ordenado 50?.

LUGA-SE uma laviilc.-r.-i c ennomma-
de'ca. para c.-i«a de fami'ia dc iratan.cn-

tó; na través-a dc S. Salvador n. 10.

PUECISA-SE 
de uma moça portuguc*

za, para ..*™-i secca-, trala-se 110 llccco
«Ia Lapa -do- Murcailorcs 11. 10. Armazem.'

PRECISA-SE 
dr ».a moca-, nn rua Coii*'

na ;n. 59, casa ": 
pequena lamina.

URÊÔISAiSE de uma ama «Jccca 4 rua
ST Clemente 158, Botafogo.

PRECISA 
SE dc uma menina para ser*

vicos leves; na rua Pereira Nunes n.
75, Aldeia C.-inu.ista.

de uma empregada, 4 -rua
.tropolis 10G,

PRECISA-SE 
dc uma menina para to*

mar conta dc uma creança; trata-se nu
rua dc S. Çhriatovão 11. 3Q9. casa H.

itORT-CtSA-SE de uma meni_u.de.u.a-iis
X annos para tomar conta de uma crean-
cinha; 11a rua Senudor Euzebio n. 11, casa
5-

FRECISA-SE 
dc uma jjequcna ate 15 ati-

nos para srviços domsticos «a casa ac
casal sem lilhos; :na rua Dr. Carmo _ctto
n. -34(1. 

- 
'

PRECISA-SE 
de uma creada que durma

110 aliu-uél, nara um casal sem lillios;
ua rua Pinto Suyão n. 39.

P~~ 
RECISA-SE dc uma cozinheira para o
trivial; na rua Evaristo da Veiga

¦19, sobrado.

ALUGA-SE 
o predio da rua da Gambor-

n. 133. As cha«'c_, por favor, no açou
me próximo, c trata-se na rua da. Alfan*
lega n. 81, loja. . .  :

-ALUGA-SE uma»casa, para p«iueiia*.Ja-
í_.milia dc tratam nto; na rua Ncry V
helro n. 106; as chaves estão na rua Prc-

Caneca n. 533, armazem.. 5448

PRECISA-SE 
de uma moca para tratar

de creanças c mais serviços domésticos
4.3ra casa dc pcuqcna familia; á rua üon-
çulvcs Dias ti. 39. ^^

1. (RECISA-SE dc nma creada; i rua S.;
I.uiz Gonzaga n. 537- 

•p.EGÍSAlSE
X .Darão de -P

PUECISA.SE 
dc .uma. empr. íjada paru o

serviço de «luas pessoas, na rua Oou-
lart, 7,o.

Tt>RECISA-SE de uma pessoa que
X saiba trabalhar com machinas
Argentina, &e fazer cigarros, e que
dê boas referencias. Pagi se bom
ordenado; trata-se na r. Municipal
ri. 36.

_>RECISA-SE marcineiros; r. D.
x Anna Nery 250, Casa Santo Ouo-
ire.

PRKC1SA-SE 
deum carregador de^ma r-

mitas; na ri
ir.ota._S-.

rua Conde de Irajà n. 65 -—

ALUGA-SE 
um predo- para pequena fa

mM'a do tratamento, com trcs qua-to<'uas salas, cozinha banheiro dc água quen-
tc c fra, lttz cli-ctrca c área; para ver *

ua General Sevcrhno n. 124-A. Botafogo
e trata-se á rua Thcoph.o Ottoni. n. 89

òhrado. das 10 às ta e das 4 as 5. Au
•uel i3i$ooo. 3450

ALUGA-SE 
a cosa da rua Magalhie

n. 45. Catumby, com quatro quartos
lua» salas, cozinha, banhe ro. g'ande po-
-ão, jardim, grande quintal com eommodo.-

:l>bxa creados; as chaves por favor, no nu_
•iero 43.

. tante archado. com entrada indepen.
dente, para casal; na rua itapiru' n. 373

A LUGA-SE uma Inda sa'a mob"ada.
Asara moços de tratamento; na aven n?
.em dr Si n. 64- 5535

ALUGA-SE 
um bom eommodo, em casa

de fam lia. a ea.al sem filhos, pór 45»:
na rua Presidente Barroso ni 33. sobrado.

ALUGA-SE 
um bom eommodo de frente,.|

com direito á coz'nha por 35$; na tma
dc Santo Alfredo n. 4S — Paula Mattos.

ALUGA-SE 
um bom quarto para' moço

do commcrro, com luz 'lectrica;
roa ila Quitanda n. 50. 5984

ALUGAM-SE 
magníficas 'alas c com.

modos para solteiros ou casaes sem
Thos, h rua Genc-a' Canáharro n. 44, SS""hrstovõo, 

perto da Qu nia do Hoa V sta
Este palacete esti construído em centro d
terreno, foi agora completamente reforma-
do e 6 Hlnmnado a electricídade. Ha o
-.axtmo resp to c niuila hygienc. Preço*
lc 35S a 7o$ooo. ciso

,». LUCA-SE uma «ala. de frente otn- cas?
ir_.de faml a de tudo o respeito; na rua
Conde dc Irajá n. *S — liotufogo.

T_ RECISA SE de costureiras -com prati-
1 co dc bonets; na fabrica da rua da Al-
landcga n. 158, sobrado.

•JiRECISA-SE de um pequeno -de bon?
X costumes para serviços de 'Consultório
na run dc S. José 11. 89, sobrado, ordena-
do 40$000.

ALUGAM-SE 
bons quartos, para rapa-

3 s solteiros; na rua do Rezende nu
_cro 6s. ¦'55'iI

ALUGA-SE 
por 130* um bom pred'o

eom s is quartos a rua Prudente d.
Moraes n. 119, distante quat-o mnuto
da estação Dr. Frontin; as chaves c-tar
•n esquina e trata-se no largo da Se n. so
dos 4 ás 5, com o -dr. Sodrc. 343Q

A LUGAM-SE empregadas domesticas; ¦•?
_krua Ma-cchal Flor ano n. It3, sobra-
do. Telephone Norte 440.

ALUGA-SE 
a casa n. 86 da rua da Lupa

e na mesma rua alugam-se o i° e a-
andares da casa n. 53; as chaves estáo no
¦n. 53; trata-se no largo dc S. Francisco

¦36. Confe taria. ^^

ALUCAM.SE 
.grande sala e grande quar-

to, dá frenlc, ntrada independente, luz
electrica, grande quntal etc., a fam li,-.
•IcCehte; oa rua da Gamboa n. 159. hoiidi
Saúde. 5Í0I

Hw-_...-.-.•_•- _.—-..--.— commodos ta-
moços solteiros, k rua da Misereqrdie

11. Si* Trata-se no arma-, m. 5000
ÀLUGAM-SE 

cxcellcntcs.

A LUGA-SE uma grande «ala bem areia*
__da, preço 408; na rua de S. Luix Cen-
Mg» n. 188. JJ37

ALUGA-SE 
a cavalhe°ro de tratamento

uma boa sala de frente, mobilada, em
ca«a de familia; ua rua Gonçalves Dias nu*
mero 33. 2" andar. 33U

ALUGAM-SE 
duas .ala» de freute. com

entrada independ nte, era casa de fa-
mia francesa: na avenida Gome» Fu-irc
n. 115. sob-ado.

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, rm

casa de fam lia; na rua Uruguivam
131, 3° andar. 573S

A LUGA-SE um hom quarto eom lut «
___.rmpcsa, por 30?, em easa de família:
na rua Jannui- 11. 1;. ponto 4* 100 rei»
bonde de S. Lua Duráo.

LUGA-SE um andar muito byg c
ALnico com a.commodaçócs par» um e».
ral sem flh_s ou pequena família, pintidn
di- novo. mu to c'»ro e arejado, lem muit»
apua e terraço, rio centro da c'tlade. Tra-
la.se na p-aça Tiradcntc» O. 45. «asa de
movc>s a I*rolcclora. S44J

ALUCA-SE 
um bom eommodo para ca.

«ai sem filhos; na rua Torres II.imr.m
n. 338, V'l!a Isabel. «337

ALUGAIM-SE 
por 40$ quartos mob' ados

para solteiro; na -avenida Central mi-
mero it, 2' andar. 5490

A LUCA-SE o a" andar da Av.
-««'--•Rio Branco n. 108; trata-se na i.
and.

ALUGA-SE 
um hom eommodo dc frente,

próprio pa-a escriptoro. Rua dos Ou-
r'ves n. 50, i° ondar 3-s5

fi LUGAM-SE no melhor ponto
«cide Copacabana, nta Silva Telle*
ns. 67 e 69. duas lindas casas, aca-
badas de construir, com duas salas,
quatro quartos, copa, banheiro,
água quente, lut electrica e todas
as commodidades, a 280$ mensae»;
tratar na r. Marinho n. SS ou a
Av. Rio Branco n. 43.

ALUGA-SE 
em easa dc _ara'l!a um bom

quarto a um casal sem fi-hos, com
c\-entia da cara: na aven da D. Luiza

h. ao, rna Marqusza dc Santos, largo d.
Machado. 343'

ALUGA-SE 
o sobrado da rua da Lapa nu*

mero 94. tem tre. quartos c dois ter.
raços.

ALUGA-SE 
uma pequena cata nos fun

dos do predo n. ..o da praia de Do.
tafogo; para ver e tratar no mesmo.

ALUGA-SE 
barato uma i sala dc frente

eom 'tres'-'sacadas, só para officina ou
•«rr. orio; na rua General Câmara n. 134
sobrado»

3 da tivchMa da' m tadeALUGA-SE 
a casi

roa dc S. Chfstovão n. 46,
nòr ss?, a casal ou um quarto a rapaze;
decentes, cm casa dc fami ia — E.tac o
dt Sá. 589a

"ORECISA-SE de uma tríciima ou inení*
uu, cm--cãsa tlc famiiia, na rua do Cattete
11. eS, 2" andar., __^__^____.
"PRÉCISA-tSE de uma cozinheira
X.branca; na r. Flacke n. 152, es-
tação .do Riachuelò.

PUECÍSÀ-SE 
de uma cr.7inl.cira, tem

pouco trabalho e .garantido; trata-sc na
rua Caldwcll; antiga Rua Furmqza n. 37-

FUECISA-SE. 
ile uma boa cozinheiro

que idurma .íúraj trata-sc tm rua Sena-
«lor Kúzel.fo ... 104, Fabrica dc Massas.

1[_]U2CISA.SE
X Warcolidí

dc doía copciros á nia
Floriano lixa» sobrado.

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira na rua

ile S. Cliristovao n. 357.

T>lfEC-SA-.SK dc uma senhora para to-
JL mar conta de uma casa, a run t«. fa.
dc Copacabana uno, sr. Annlllo.

PKECISA-SE 
dc uma hoa costureira para

toda cosiurii de senhora; h rua Uruguay-
anu 11. 11, 2" andar.

PUECISA-SE 
de uma -creada.; na rua do

Uvramcnto 11. 303.

PRECISA-SE 
dc utn pequeno de 9 n

10 anno» para servente -em vasa dc la-
milia rua Jorge Uu.lgc n. 43 : 

PRECTSA-SE 
de operários para ifahr;co

de bilhares a jornal ou dc empreitada;
na rua do Rio Ilranco n. 35- Na Nacional.

PRECISA-SE 
«lc montadores, acabadores

c aprendizes; na fabrica de Ohinellos; a
nta Camcrino t. 138. ¦

ALUGA-SE cm casa de famila 8 rua
Cm.do Cattete n. 209, t° andar, predio no-
o, lindos commodos com nioblia e pen-
ão, banheiros, luz electrea c telephone.

A LUGA-SE uma casa na rua dc Cacham-
Ãby n. 203, com duas sa^as dois quar-
os, coz'nha esgoto, água, porão hab tavcl,

:-ird'm c quintal; t'rata*--c na mesma, gojooo.

A LUCA.SE um quarto de frent . a mo-
Aço; do commerc o; na rua do Hospício

11. 173. 2" andar. Caia dc famil*a. 55"Q

A LUGAM-SE uma boa saa e um quar-.
_fVto para .fami'ia c um porão, a moço

olte:ros e vende-s- uma boa officna parr
alfaiates; na ladeira Pedro Antônio n. 9,
iroximo ú rua Senador Pompcu.

ALUGA-SE 
um bom quarto de |. nte, a

pessoa decente; na travessa do Com-
-..creio n.- 6, p«rto da -praça Quinze, d.
Novembro. 553Q

A LUGA-SE cm casa de famil'a um quar-
_ito dc frente, a moços do commerc o

Io todo o respe.to; na rua Theoplilo Ot.
toni 11, 135. sobrado.

ALUGA-SE 
cm casa de fam'lia séria, um

quarto, a um casal Eem f 'ho* ou se.
nhoras sos; na rua de S. Christovão nu-
íriíro 46. casa 7.

-A LUGA-SE uma casa com sa'a, quarlo
___c cozinha por 70$. carta dc fança; n
rua Frei Caneca n. 356. 558

ALUGA-SE 
uma boa caía com dos quar-

tof c dua3 sa'as, cozinha, í casa nova.
uc electrica. aluguel 30$; na rua Ouro nu-
nero 15, c trata-se no armazém da esqui,

na. Pedrcgullio. '5-I93

ALÚGAM-SE 
bons commodos a rapas o.

a casal sem flhos; ua rua Visconde d
Itauna n. 53 sobrado. 3383

ALUGA-SE 
uma casa com t. s ^quarto

c duas ça'a.i; na rua Kel ppe Camarão
n. 130. Trata-se com o sr. Monteiro.

ALUGA-SE 
cm casa dc fam lia, a rapa

zes solteiros esplendida sa'a de frentr
com sacada, luz electrea c limpeza, por
60$; na rua do Rezende n. 74, sobrado.

A LUCA.SE um eommodo cm casa de fa

do HospVio n. 2£>S. SõoO

ALUGA-SE 
casa mobilada, cm Co. aca.

bana,, na aven da Atlântica n. 832,
para pequena família de tratamento.

ALUGA-SE 
por 33$ um bom aposento,

com janc !a de frente, cm predio com
chácara; na rua Minas n. 75, c.-tação do
Sampaio.

A LUGAM-SE os predios da ru» liarão dr
X\.Bom Retiro, entre os ns. 115 e 117.
ca_s ns. 3 e 3, por 133$ as de ns. i. <i
e 34 por 101$; as de us. 33 e aé por

?t$. 
to.l.-s 'lu-ji'nadas a ecetriedade, com

ona co.iiomdo* e quintal; as chaves estio
n. 132, armazem, e Irata-sc na rua do

Uosp-rio n. 30. sobrado. !43t

ALUGA-SE 
mn bom quarto pai» moço»

do .....commcrc'0; na rua Andrade Per
. 43, Cattete.

A LUGA.SE o 2" andar da rua d* A»
cn-.bléa n. 15,

tala. c ¦siiiha. etc,
com tl--.ii quartos, ums
por íífoÇooo.

ALUGA-SE 
barato, um bom quarto; n»

rua dc Catumby n. 71. serve para mo-
ços ou caçai. 5579

» IUGA-SE ura solão p'ntado e forrado
Xl.dc novo, com todas a* commodidade»
para famila ou moços do commercio! na
rua' da A fandega n. 284, as chaves estão
no sebrado.

ALUGA-SE 
um quarto bem arejado, sem

móveis pára solteiro ou senhora que
trabalhe fora; na rua' do Riachuelò :i. 57.'•-obrado. 3*11 o

A LUGA-SE por 130$ o predio n. 5O3 da*^-rua Canddo Ben cio, E trada de Ja-
3-£pagu&, bonde dc ioo réis. Trata-se .
.-•aça da Rcpubl ca n. 1S9, com o sr. Luz
uetano das 7 ás io da manhã. 5422

A LUGAAI-SE bons quartos, a pesoas de-
rt-eentes. casa de familia; na aven da Go-
mes íFrcxc n. t:, sobrado.

ALUGAM-SE 
uma grande «ala c quarto

de' fronte, entrada ind pendente; na rua
'Zcfcrino n. 13S, Todos os Santos.

ALUGA-SE 
na rua Senador Dantas nu:

mero 52, um pequeno quarto nos -fun-
dos, a pessoa sí-ia c que trabalhe foYa e
bons quartos mobilados.,. ¦ • 55.35

A LUGA-SE optimo aposento de frente,
f\cm casa confortável.; na rua Iienjannn
"onstant n. 93 — Gloria. 55=°

A LUGA-SE üm i.om eommodo. a um ca-.
___i: sem fi'hos, cm casa dc família; na
ua João Caelatio n. 5. 5515

PK._CISASE 
dc uma cozinherra para o

trivial, em casa de família, rua Hcnri-
que Valladarcs __, Bobr.-ido, Relação.

T>KÊCISA-SE dc pedreiros; na r.
J- da Cartd-^ria n. 2.

I>niít*ISA-5l_ 
dc uma perfeita cozinhei*

ia do trivial, na rua Conselheiro Mo-
racs c Valle n. 10, Lapa.

à rua da
Lapa 43.

IJRF.CISA-SE do carpinteiros.

53RIÍCISA-SE 
de uma moça 011 casal sem

filho, pura inorrar com oulro cm cguaes
condições, cm unia espaçosa sala com qua-
tro jaiicllas. boa visia para o mar c mor*
ros, 

'aluguel 
.V'S, tua Tavares Bastos 71,

nn nnúta sala it. ___________

P,
dor.

RUCIRA-SF. dc uma boa cozinheira na
Sete de Sclcmbro 11. 101, 1° an-

PRECISA-SE 
dc uma copcira c um

[firo; na rua Marechal Floriano
mero ns. "sobrado. -

1ÍRRCISÁ-BE 
de uma cozinheira de for-

. no c íosão. alé 70?; na .rua Marechal
IHoriano u. 112 .-.ob-ado.

PREpr&A-SE 
d uma ama secca c^uma

arrumadeira: m ma Marechal iKlorm*
uo n. ns, sobra.o.

TJUECISA-SIi de uma menina de lo a
i 12 dnnos para easa d cum casal sem
filhos para serviços leves; rua Coronel re-
dro Alves n. 139, càsa.-s.

PRECISA-SE 
de oflielacs .torneiros; &

rua do ílo.-ipicio n. 150- ¦•

P~ 
RECISA-SE dc umn menina de ,u a a iC
annos de boa condltcta liara ajudar o!

serviços dc c.-i3a de um casal sem filhos
de tratamento: c onde scra tratada como
pessoa da (amilia; trata-se na Avenida Co-
mes Freire ti. 60, sol». . 

ÍUECISÀ-SE dc uma cozinheira que dur-
_ ma no aluguel; rua = dc Dezembro n.

,lO, Caliete.

ALUGA-SE 
a loja do predio da rua da

Gamboa n. 153, própria para uegor.io c
•om accommodaçõcs para tanuha; trata.se
na mesma rua n. 203. _________[

ALUGA-SE 
preilio para qualquer tiegoco

na rua Dr. Joaouni S'lva n. 85.

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frente

um quarto, ¦ juntos ou separado3. para
iff-c ua, casal ou rapaz s dccenies com ou
eni p-iiáüo; na rua da Ascmbléa n. ns

j» andar. 51?

» TOGA-SE uma sal?nlii com entrada In-
Xidepend ntc, para senhora que trabalhe
fora 011 i«ra cavalheTO; na rua do Xp'-
ranga n. -ai — Laranjeiras. ' 5536

A .LUGA-SE uma boa caía com dois ivuar.
.fl-to-. duas salas c quintal, á rim 

''.nçc
•..lio.Vf-n 11. 63, Villa das Margaridas

:por ior$ooo. S5---3

A LUGA-SE em casa de famila um quor-
_r_Lto, com ou sem mob Ia. pira um pc.
nho- de todo o resp ilo;. na rua do Ria-
chuelo n. 06, sobrado. 5-194

ALUGA-SE 
grande cala dc fr ntc, a ca*

va he -o sério, tem luz e ectrica e ba-
nheiro; na rua General Câmara n. 66;

LUGASE a casa da rua D. Polyxciip
11. 43. Trata-sc na rua Fernadcs Gtti-

•<itiri.es 11. 33, 
"

ALUG.MM-SE 
dois bons quartos, a ca-ai

011 pessoa seria; ha rua Joaquim S.lva
n. 59-

ALUGA-SE 
um bom eommodo bem ar •

lado. c limpo; na rua Luiz de Camõ"
in'. 82 — Lapa. 5018
»^..-. ¦¦ ¦ ¦ I. ¦¦' ' ———-—
- 'A* 

LUGA-SE um predio complelamçntr
-T—novo, com quatro quartos, c duas salas
-ozinha e ma's dependene as á rua I.ar
;o«o n. 69, Copa_bana. As chaves estar
no n. 73, e trata-sc a rua da Alfandcgr
n. 122.

A LUGA-SE ura bom quarto de
•*"-- frente em easa de familia; na r.
Uruguayana n. 131. 2. and.

A LÜ.GÂ.SE um opt'mo' quarto, cm casa
Ádc fam"ia, de tratamento, a um rapaz
soltero; na rua do llospicio n. 294, sn.
brado. 555.1

A LUGAMiCS as evas ps. L JL V s
_t_VI cora do;s- quartos duas salas, cozi
nha. eti. e a dc n. VIII; com trcs quar-
.os, duas salas, coznlia, e*ic. á rua Bar-
•oso n. 67. Copacabana, villa Muni. A

liávcs e lão no n. 73, e trata-se a rua da
>A-aniIe"ga n. 133.

ALUGA-SE 
uma casa com duas sala=.

dois quartos, cozinha, grande terreno.
>a trave'--. Cabuçu' n. 18. c trata-se no

n.- 16. M >'cr. 4330

AI.UGA.SE 
a loja do predio

Tli ' 
' do predio da rua

heophilo Ottoni n. 200, serve parr
-.«le na e fam lia; a chave esti no so-
brado.

A 
LUG
plcnd
LUGAM-SE dois ou tre3 quartos es-

id;dos. com v sta para o mar, a r*s-
oas sérias: na rua Senador Dantas: para
nformações á mesma rua n. 15.

i LUGA-SE o andar térreo da travessa
_Lda Luz n. 35- tem sete d.v sões. a fa-
ii' a de todo o respeito.

ALUGAM.SE 
duas grandes -alas junta-

ou separadas, por mod ca preço; na rua
lc S. Clemente 11. 73, sobrado.

A LUGA-SE o magr.ifco predio novo da
fVrua Con-e'he:ro Magalhães Castro nu-
-nero 11, estação do Riachuelò. com diní

,a_ do s quartos pnráo habltavel, cozi-
nha, gaz, bom quintal e jard.m; trata-se
na mesma. '¦' 

'.-¦'¦ 
..'.¦ .-'

A LUGA.SE uma boa sa'a de frent-, a
-Yum casal sem filhos ou para cscr.otf,-
••os; na rua Sete de Setembro n. to., i"
andar. 55!*'

ALUGA-SE 
um tom eommodo com ou

sem mobilia, podendo servir para doi-'
-apazes casa de todo o acse o e socego; nr
-ua do Cattete n. 126, moderno. S430

A 
I.UGA-SH) o novo predio com duas sa-
Ias, trcs espaçosos quartos, despensa

banhe ro e ma's dependências propro par?
pciiuina familia de tratamento; na rii»
'•'nto Guedes n. ;6, na Muda da Tjuca.
As chaves cncoutram.se no armazém cm
frente.

ALUGA-SE 
o predio da rua 1'el'ppc Ca-

marão n. 179, com duas salas, tres
luartos, banhe*ro, despensa cozinha c lút
•lectrica. Trata-sc na rua da Caadelar a
1. 38, escriptorio, da t ás 4.

ALUGAM.SE. 
em Domsucccsso. do's

prédios construídos de novo, tendo to-
Ias as commodidades c são Hlum nados a
t:z electric;i, dVtante da cs:ac,*ío enco mi-

nutosi na rua Engenhei du Pedra n. 16
»ara tratar tambcm se faa contrato.

ALUCA-SE 
um quarlo em easa de fa-

milia, entrada independente; na rua do
Taltcte n. 306, sobrado. 3401

ALUGAM-SE 
dois aposento! mobilados,

em casa dc ' [«queria familia de trata.
mento, com ou fcni pcnáão; na travessa de
S. Salvador n. 188. 5.''5

A LUGA-SE por ioo$ e f:ador,- pequena
-f-L-caa a easa! decente tem banhe.ro. luz
c!«ctr'ca e grande jardim: na rua Vinte •
Oto de Asosto u. 159, Ipanema. A chave

sti defronte.  544»

ALUGAM.SE 
uma tinda sala de frente

c um iiom comraòdo com janelas par»
p j.-ir.l ni, cm casa dc familia; na rua da
Estreita n. 77. 5434

ALUGA-SE 
o ptedo da rua Minas nn-

mera 6fi( com trcs quartos, duas sala»
pintada e forrada dc novo, tem grande ler-
reno; as chaves estão na mesma rua nu-
mero 68, estação do Sampaio. 5430

ALUGA-SE 
um quarto a uma senho-a

ou a um casal Bem fillios; na rua liam*
b'na u. 13,1, casa XXV — liotafogo.

ALUGA-SE 
o cata da rua Trcs ISocças

n. 35, com sala, quarto c cozinha, in-
formações uo armazem próximo. 

ALUGAM.SE 
salas, tendo satã e quarto

co2*n.has separadas a casses e nioçoJ
6_tcÍros. tem lindo jardim, mu»ta I mpes.1,

cara nova, tem porta c janella c uma tem
quatro janella, 35* a 60$; na rua Arstide»
Lobo ri. 180 — Rio Comprido.

A LUGAffl-SE í rua Maria Angélica, pro
x mo á rua Jardm Botânico, boas casas,
por 135$. « ura armaz m por 250?; trata*
tc na avenida n. 9, casa VII. 2S06

ALUCAM-SE 
boas ca.-as í. rua General

Severiar.o n. ioo por 125$ c uma pot100
200$; para informações
arma. un

mesma rua 108,
;8oJ

ALUGA-SE 
um bom quarto cm casa dc

fam 'a. á rua de Santa Christ.na nu
mero /,j. 54^'

A LUGAM-SE ou vct.dcm.se duas ca«as
_r_novas, eom t-cs quartos, duas s.Vas. co-
inli.i, quinai entrada no lado. situidas na
tia 1)uqueza dc Bragança ns. io c 21

'Andarahy); as chaves estão na me ma rua
>. 4 cm frenlc, e trata-se i rua VVcon-

dc do Eio Uranco n. 20, armazém.

T>REC1SA-SE do uma copo.ra que tcdhaj]
l bastante pratica para . casa dc pequeno
familia; dá-se bom ..tratamento c orilc-
nado na Estrada Ucal dc Santa Cruz n.
3151, próximo a estação dc Cascadura.

T.RECISA-SE de uma 1 .quena para ca"
JL de 11111 casal; na rua 1'crcira dc Almeida
11. 38, casa 10. '

PHECISA-SE 
dc mu' rapaz potlUEUezrc

ccm-chcgailo para caxeiro; rua 13 Ut
novembro n. t. Xictlicro**. - - -

PlÍECISA-SE 
de uma cozinheira cm

casa dí um casal; na rua Baobina n. 73.
sobrado. , . .

^ÉciiÃ-SE dc uma tmjm^'^, !.»'
1 var e outros serviços ftniiicsu-os. =

Praça Nictheroy n. __, 
Maracanã.

T_i*IPriSA-SE dc uma empregada par.-.
Pser--íco de om. secca;* á rui. 'Diamant.-

_. n. i°,'. Estação do Uiachuclo, prefere-
sc [pessoa idosa. ¦ 

'¦ ._.

T»KECISA-SE de um empregado 
'para

1 «Vr__> dc enxada,., rua .V.'sccrodç- N'*
ílS'.,-» Carvalho .EsUçâo da

M^angueira.

'EN'I)EM-SE- ou aueam-re duas casas
V novas com trcs qna-to«. duas salas co.

unhai quintal c entnda ao 'ado, ••tuadas
í-iib Duqueza du Bragança ns. i« c 31,
\ndarahy; ns chaves estão na mesma rua

•V. 4. cm f-ente; trata-'«e ó rua'visconde
io Eio Branca 11. 30, armazém. 5.4

A LUGAM-SE do's quartos com dirc-to
rít-i toda a ca«a. em cas3 d famiVa. a
um casal sem f 'iios ou a senhor só. dc
espeito; na rua da Lapa 11. 48, casa asso-'•radada. 54.9

•\ LUGA-SE uma sala com ou-sem mob*
•JL dia, .em casa de famil a, a moços do
'ommcrcio c de tratamento; na rua do
"atj tc -n. 28, 3° andar. 5480

A LUGASE um quarto em casa dc um
t_.c,_'al edoso, a moços ' do commercio-. que
nia de manhã c volte á noite; na rua de

S. Pedro n. 345. sobrado. 5483

A LUGA-SE na rua de Ca=cadura nu-
_rVmeros 19 a 31, -cin Dr. Frontin, sete
casas, reformada, de novo, com duas sa nr;
dois quartos cozinha Ianque, banheiro, W.
C, luz electrica, J3rdiin cora eradi' • d
ferro na frente e grande quintal, prosimo
á e tação por too$, 110$ e 115$; informa-
se á rua Cupcrtno n. S5, e trata.se na pra-
ça Tradentcs — Cncma Paris.

A LUCA-SE na rua Vnte e Um d
.___...I>;il n. az. uma cas eom trcs quartos,
duas salas, saleta cozinha, água .c luz ele-
ctrica, etc., jardim, com gradil de ferro
c qirtital; trata-se na praça Tiradentes —
Cinema Paris. ., 5543

ALUGA-SE 
o casa as;obradada da rua

D. PoK-x na n. 100. com tres quartos
gabnete, tê'cplionc, grande porão, quintalljanl'm e todas as commodidades para fami*
tia de tratamento. As .chaves estão no ar-
¦mazem ao lado c trata-se na rua Gonçal-
ves Dias n. zS." ... '•-;

A LUGA-SE na rua Prmciro d- Ma-ç"
__Ln. 80 2° andar, nma sala de frente,
nara e-criptorn ou oficina a moços.

A 
LUGAM-SE magnif cos apo entos. corr
luz ecetrea, a rapazes do commcrco;

na praça dos Govern^lores n. 13.

ALUCA-SE 
um bom quarto de frent'.

com paz, a nioços solte ros; na rua da
Misericor.d'a n. 57, 2" andar. ^^^^^

A LUGA-SE um pedreiro b'fcatciro, cn-
_CV.endeni!o de diversos ofícios, olferece-
«c'para trabalhar por conta de propr-ta-
rios ou casa de commodos. Da aticstados
<lo sua condueta e fiador caso seja preeso.
Iuformações h rua Ucnedicto Ilyppol to uu.
mero 1-53. com Horacio.

»Ul_CISA-SF.
r\t\iCmrtpia Santa
Netto, 58.

P~" 
EtCISA-SE
poítlmadrir;

í._.íi
servente .1
rea Dr.

1 Phar-.
Carmo

cr.il ia,—na
Tlicréla.

de unia tavadeira e en-
. para casa dc pequena fa*

rua Monte Alegre 301, Santa

fpR-IfCTSA-SE
JTn-.lldeira, de

- uma copcira e arru-
condueta afiançada; rua

Cer.erai Hrucc :S6, S. Chrlstovio.

)EECISA-SE dr uma c-izintielra que
saiba bem .0 trivial, com boas. reíerrn

«ias, para casa <íe peiueno í .milta, o_de-

REC-ISÀ-SE de costureiras de .camisas
ratas, na fabrica, da rua do Hos*

brado.
Ce grav
picio in

,R_CISA-SE de um servente: para «iscr ¦
•in «Ir tá a 17 annos, dantlo t.ança

de suaSttuCtí_qnc saiba ler escrever*ptorio.

lia ria ___"rÍÍ Câmara n. 3a8. loja.

PTiT---TIS-\-SE 
de meninas e, dc boas co.

____•l eoperas. arriunade ms. cngqm*
uradeiras c dí outras ceadas; na rua «lo

Hospício o. *I4- ,___m_m —-.

P"_rClSA-SE 
dc uma creada que durnw

no auguel, en, casa de pequena iaml»

A LUGAlM-SU um quarto c «ala, p.ya
A.pouca fami'ia, com d rcito A casa toda,

casa de familia;
113.

rua G neral Pedra

ALUGA-SE 
um predo novo vpara nego.

c'o com commodos bom
rualeo com commonos para fami ia

quinta! e- ihsta!'r.ç5o electrica; nl
Ias da Slva n: 03. esqu-na ¦ da. roa-Ce-

ario Machado, estaçio da Pcdade; ver
» tratar no mesmo. 3038

casal dec ntc.

acio de Sá,
lepcndcntc.

pate da
38. Es-

tem gr.in-de quintal e ê in-
501c

ALUGA-SE 
_ ... ...

casa da rua de S. Cláudio _n

A LUGA-9E nm quarto mobitado. com
__Lpensão, a moços d: rcipe to. em casa
de uma senhora; na rua de S. Clemente

341649.
* 7.UGAM-SE as casas' novas da rua

A-Trusaay n. 1.9. com todas as cond--
-cA hygienicas, Illum nadas a luz electrica,
Cd 

" 
UrtKiiay e Andarahy aluguel iao$.

fador idoaeo. Trau-se na rua Urue-isyana
o, 37, c*-rr_aái, dis 3 4s 4 d» &•«¦*.

A LUGA-SE um eommodo em casa de fa-
_n.mUia. a casal, .ou a ,p ssoas decentes r
dc respeito; 113 praça Tiradentes n. 77.
a0 andar. _>*'• £* 5535

A LUGAJD-SE na rensfio Alytúo -*opti-
XXmps aposentos, com -pensão, a fnm-lia (
cavalheiros; na rua do Cattete n. 186.

ALUCA-SE 
uma esplendida casa d-con-

Ftruida dc novo, com duas salas, doi
quartos e co2Ínha com grande quintal, ele*
ctrcibde e gaz, preço 1305000; na rua
Pernambuco n. 15o — Engenho dc Den-
1ro. 55.

A LUGA.SE um csplendxlo quarto de
__CXfrent°, com luz electrea por 60$. parr>
peísoa de tratamento; na avenida Gom
Freire n. 68, sobrado. 554i

commtído de
rua Senhor doc

5539

A LUGA-SE cm easa de fa_-l'a, uma «ala

iide írente, com ou sem mobilia, a un
«cíihor dc tratamento; r.a aven da Henn
nue Valladares n. ao, sobrado, cont nação

a rua da Re'ação. -

ALUGA-SE 
na rua Prmeiro dc Março,

uma sala dc frente para escriptor o, ot-
ficina ou moços; Informa-se na rua Sena.
d«r Bompcü n. 6t,

ALUGAM-SE 
bons quartos, na

Eczende n. ioa. bonde Slva
rna do

Mandei;

ALUGA-SE. 
com pchíSo,

e gab'nete, dc frente.
unn l nda sala

. t,... ...... i casal ou ca-
heiro d' tineto ou um quarto tambcm de

frente e uas mesmas condições; na rua do
Caliete n. 90. 5470

A" 
LUCA-SE o predio da rua Derby
Club n. iu, com quatro quartos, duas

ia as, c ma'-s dependene as, por 250$. lim-
ta se com João Dale na rua da Alfande-
ga n. 3-, sa'a dos fundos.  3Q""

ALUGA-SE 
um quarto de frente, em

casa de fa_il'a; na rua do Pinto nu.
mero 63. .Mono dn Pinto. ¦¦ 1701

ALUGA-SE 
por, 35$ um bom quarto n

do's .ocos solteiros; na rua Visconde
do R'0 Branco n. 35.

ALUGA-SE 
ura esplendido quarto mu to

bem mobilado com lua electrica, S;sc_
tithor só, de tratamento ou a casal fer-o
í;uc trabalhe fora, sem pens. o c nm casa
dc familia; na rua llcnrque Vaüadarci
11. 33, sobrado (continuação da rua da Re-
lação)

ALUGA-SE 
pnr 30$ um eommodo c-.v

casa dc família, a uma senhora que :ra.
ba'lié fora; na r,.a Corrêa Dutra n. '..t
•íobrjido — Cattete; 3*i»o

ALUGA-!Ffio. a
SE um bom quarto com pen-
casal ou a moco- de tratamen'

• o, tem ba'nhó3 quentes c. fr os, e luz ele-
ctrica cm casa de fam.ia; na pra a df
Botafogo 11. 350. 3008

casinhas para pequena.1-
25S; na rua de S. Jo£6 riu-

mero a, estação dc Anchicta, =096
AI.UG.-VM-SEfam'

A LUGA-SE cm casa dc famii'a, unu
_cXs.i*a c quarto, n um cafai dc mu to
-espeito c sem creanca-í^ na rua Buarque
de Macedo u. 26. próximo da praia du
Pia mengo. 3000

5519

ALUGA-SE 
por ioo? o amplo pav mento

terço da rua Taylor n. 3<>; os chaves
estão no -armazem da e.qirntu

ALUCA-SE 
pnr 40Í n.

frent"

ALUGA-SE 
a casa n. 3 da rua dc San-

la Alexandrina n. 104. a pequena fa-
m-lia de tratamento, t ndo dois quartos,
duas salas c mais dependene as. tudo com
;iuz electrica. A casa 6 nova, a avenida so
ttm cinco- ca-as c prox mo ao ponto dc 100
réis. Ver e'tratar na mesma rua.n. 117-

ALUGA-SE, 
por 100$, só a pequena fa-

mMia, dc tratamento, a casa VII da
av.uNla Anila. sta a rua Barão dc Piras,
fnanga 11. .55. Fabrica das Lh tas. A» chi-
¦ves"estão pegado c trata-se na rua da Qur
tanda' n. 193. i _8
.'T.UGAM-SE duas -casas novas, acabadas
_idc constnrr; na rua Daniel _ Carneiro
r.s,. 69 c 73; informa-se na confeitaria, es-

.tação do Engenho' de. Dentro.

ALUGA-SE 
por 70$ a cara nova da, rua

Dr. Maggessi n. 45. Inhaúma, a chave
esti no n. 54. e trata-se na rua Lúcido

:Logo n. 94, Meyer, iador idôneo.

» LUG.VSR um bom quarto, na rua Pn-
__.melro do Março n. 159. f anoar, cm
frente ao Arsenal dc Mar nha.

ALUGA.SE 
um bom quarto a casal sem

filhos, com direito á cozinha e sala de
:nnt.ir. rm ca-.a de faniil'.-i ou a; rapazes do
~omn>crc'o; rua '1'hcopli lo Ottoni u. 17. 2'
andar. ^_ 5507

Ã LUGA-SE, «m frente ao Campo
-ci-de Sant'Anna, um bom quarto
independente, preço módico, fome-
c&*sb pensão e mobilia; r. do Acre
n. 1, 1. and

Passos n.
moços;

i-S, sobrado.

ALUGAM-SE 
bons e arejados quartos e

sala. todos com janella e entrada inde-
pendente, só a homens do commercio. de
.oSS a 100$. tem luz ei ctrica. querendo.
Travessa do Senadrt n. i3, sobrado, prc
ximo á praça da Republica. 548-i

ALUGA-SE 
uma sala de frente por

150$ _r.-__ae_; trata-se na rua da Lapa
o. 33«

ALUGA.SE 
a -casinha n. 1 da rua Go-

mes. Braga -n. 33; as chaves estao na
casa. n. s. c trata-se na rua Ba. o de-Mes*
qu-'ta n. 5.8.  

ALUGAM.SE 
uma sala e - um quarto,

juntos a pessoas que não tenham crean-
Ç_9. ;

A LUGA.SE uma casinha, na rua Tenen-
ÍXte Pranç» n

• Mcyer.
41. preço 35?. Cacliamby

Si*2

A LUGA-SE, a um casal sem íi-
-**-.hos a esplendida casa da r. Pau-
la e Silva n. 33. em São Cluisto-
vão, próximo ao largo da Cancella.
Bonde» de São Januário, Jockey-
Club e CsacadUra. E' acabada de
construir e um verdadeiro "bijou".
com boas accomodações, luz electri-
ca. esplendido quarto dc banho, c6-
pai cozinha, dispensa, tanque para
lavagem e água cm abundância c
grande quintal com arvores frutife-
ras. "Dá fundos para i lindo Parque
da Bôa Vista. Aluguel muito razoa-
vslj trata-se uo predio ao lado, nu-
merp 35-

ALUGA-SE 
na rua lUiarqUc dc Maced-

n. 26, um esplendido pctfo assoalha
do e limpo., a um ctsn sem filhos.

ALUGA-SE 
o boa casa da rua l-rancis-

co Eugênio n. 341, rerto do Parque
da Boa.V ita, toda rodeada de janellas
com quatro grandes quartos, duas salas,
nleta cie, para fam li de tratamento; não

tc rJupa para cava dc commodos; acha-s«
aberta c cm conclii ãn de pinturas; tra-
ta-se á rua Dr. Maia Lacerda 11. 17. Es-
tr.cio de Sá.  3'7»

ALUCA-SK 
um «-p-cndiíto aposento, coro

pensãn. e;n cara de família cMrangeira.
£1 r.ia Conrcliie ro Salgado Zenha n. 41.
ConJe de ltor.-.fm. 3["5

A r.UGA-M-S
ifikte n-r.-:«,

'CA.M-SÜ dois prédios completameti-
com quatro cjuártos c duas

*.'aí, cnjiMtlift e' mai? dependências, á rua
r.Lrroso i:s t',t) e r'i Copacabana'. As cha
.-,¦« rr.üo r.o n. ,-3 e tiaia-cc & rua da
Alfatxlejia n. 1:2 =5*3

:a as para 120$ e 110$;
t,_iz Gonzaga n. siC.ALUGAM.SE.na run de S.

ALUGA-SEA
magnífico predio á prnç-

Arscntina n. 33 (S, Christovão). para
fanvlia de ¦ tratamento, tendo _:s quartos
hanheiros, varandas terraço com csplcndjí
da vsta, tem luz electrea d'stante 35 nii
nutos em tramway da avenida Ii'o Bran
co toga ralto c salubre. Aluguel 3-5$-.
Chaves na inesina. 3028

A LUGAM.SE os prcd'os ns. 46 e 54
t%i rua Coronel Cabrita (S. Chr .0
vão), eüirtplíiíamcnre novos, illuminados _ f
electr c dade todo o _onforto, próprios
para iwqucna f.-iniil'a. A'ugucl i;o$ tnen-
saes. Chaves na esqu-na; 3037

A LUGA.SE uma casa com dois quar-
_*.tos, duas salas, Brande porão, banhei-
ro, etc aueiicl 130$ ou por' conirato.
130$ na Estrada Nova da T juea i5-;_ a«
chaves estão- no n. 150 com d. Alvtna
perto dos bondes da Tijuca.. 3038

ALTJGA.SE 
em casa dc fam lia um bom

apoicnto, 011 sa'a e qua-10 de frente
.•-om serventia independente a um casal;
¦11 forma-se na rtta Barão de Iguaiemy
mero 99 — Mattoso. 239P

ALUGA-SE. 
com pensão, boa e_ arejada

sala de frente, a dois moços sér'os; na
rua de S. José n. 53 sobrado.

ALUGA-SE 
a ura casal ou senhora sô,

metade de uma cosa ou .um eommodo
de frente: na rua de S. Joio Baptsta nu-
mero E6-A, casa V. Botafogo.

AI.UGA\t-SI5 
duas pequenas casai, para

n.nuenas f.inflias. com todas ás com
mod dades e jardim, á rua PéÚOpoHs nn.
mero3 36 c 38. Santa Thcreea; as chave-
estão 'no arma_cni da mesma tua n. t_\
e trata*se á rua Primeiro de Março n. 15.
loja

A LUGA-SE á praia de Botafogo
£*_'. 214, era um esplendido pala*
cete com chácara e frente para duas
ruas, dois esplendidos aposento*
com pensão (nào _ mesa redonda),
Entrega-se comida tt domicilio , a
preços módicos.

AT.UGAM-SE 
as ca-as ns. I. II, V e

VI, com dois quartos, duas salas, co.
.'nha, etc, e a de n. VIII, com trei

fiuarios, duas talas, coz nha. lc. A rifil
IJarroso n. 67. Copacabana Vila M mi.
\3 ch-ives estão no ni 73 c trala-se k nu
ia Alfândega 11. 122,

ALUGA-SE 
em casa particular, um on

dos e plcnd'do3 apoeenlos muito are
j.idos, com ou »'.rm mob lía (de preferen-
cia), para casal ou sciihurcs dn commcr*
cio, entrada independente c vastas .ãiíCflin
modaçües; na rua V-scónde de F-gwcirc*
do n. 23, principio da rua Conde dc- Dom*
Fm. 3049

ALUGAM-SE 
esplendidas ' accomòdáçúrt,

com e s m mobilia. Casa confortável,
com excellente v:sta para o mar. Ver e
irat.ir á praça Mauâ n, 73 (20 andar).
ri;i-«c nenrnn. i' 2$$

\ LUGAM-SE arejados commo-
-ft-dos mobilados com pensão, pars
famílias e cavalheiros de tratamen-
to; r. Riachuelò, 381.
_ LÜGA-SE duas salas de frente

-^illuminada á luz electrica, cora
ou sem pensão, na "Pensão Torino"
á rua do Cattete n. 104.

ALUGA-SE 
a casa. da rua Jo_ò EiiRcn c

n. 2.1, S. Christovão. própria para fa
miVa de tratamento, com jardim n3 fren
te, i-nstailaçãõ electrica, salas de espera
le vistas c dc jantar, .quatro quartos
:òpa.- cozinha e porão habitavcl1,* as cha
ves estão na mesma, onde -hi uma pessoa
>ara mostrar; trata-se na rua da Quitan.
la n. 1:1. Preço c3o$ooo.

ALUGA-SE 
um bom eommodo,

de famVliaj na* rua da Lapa n
brado.

cm ea*;a
".7, so-

ALUGA.SE 
o predio do Co'lef: o Mroii-

ne, em Kcva Fr burgo. Trata-sc coa»
Sara Braunc, na mesma cidad .

ALUGA-M-SE 
as casas novas ns. 3 •

4 da avenida, á rua de Santa Alcxan.
ilrna n. 104 (?ô tem cinco casas ao todo)
a pequenas faml ss • de tratamento, cora
duas salas, dois quartos, còzlnh» banhei-
-o, watcr-clo et c qtrntal cimrtirarto com
ianque para lavagem, tudo üluiii nado a
luí elect-ica, preço e chaves r.o n. 117
la mesma rua, onde se pódc tratar.

ALUGAM-SE 
uma sa'a de frente e uai

quarto a n_pazc3 decentes, xm casa de
familia; na raa do Cattete n. 83, 3» an-
dar. «os

A LUGAM.SE desd 30S a ioq$ quarto
rVmobilados, para solte ros; na avenida
Rio Branco n. 15, a* andar.

ALUGA-SE uma sa"a de frnte, príipr»
, fVpara escrptorio; na rua Barbara de At-
'varepea c, :¦,, antij» traress» Iiêsfoldini.

ALUGA-SE 
por .300? mc-i.acs a espiou-

(Vda casa e chácara com jardim, rcíor.
iiada a capricho para farn.l a' «Ie tra.a-
mento, â rua de Santa Alexandrina nu-
mero 112. As chive* estão na mesma f
rata-re na rua Indtistiial n. 70.

mobilado, cata
IVia vsta para o* mar a dois rtoaze»

de tratamento, casa dc famila. «U-sc^ pe»
5o; rua Augusto Severo n. 3». I*.

AI.UGA.Slv um quarto

Lira.

A LüGASfíSE dois quartos ji*J»s. a m»-
Aços fòlicros, em casa 45 tataui»! «•
rti4 lc Scsid. U. S,7j' tS!t
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ALUOAM.SB m Pwjii»^«VM**
An. bons qtMrtOi tpMuÃpt, com
|H-k pira câvâlhelrof t fanülU*.
AnS&i Kio Bwtco it.-i-.iob.

m rs» ll*«fea !-•>» n. t).

AVÍQMiM 
mn» mttiet, 'tm nu mm

ntuliilitl nt ij» m 8. Chuicn.» ns-
tairt .•*».

Ar.lJÜAH* 
«ai» ttm ns rn* Murkul.

«ar», n. »J». cata tf»». V»Ttat, ««»•
Mtoír J»i"«l!m • so» <l»li*.»l. t»1" »1"«"'1
•tt iu>ll lriU»f im ru» 1'Knnr» a» »'>7.
«uci-o do Ku»lia| •• «Ju»»» «Uo n» av»»
iTO, cm» »¦ ''a'

A"** 
LUGAM-SK tr«» c»«a« n-Tw»., n» VIII»
IÍ1I-11.111.K», «om du«o «>!»». doia «luar-

Mi, ci.inlu, qi.ii.Ul, (!ii|iiel Ml n» tu»
joié nomnitt-t n. n.li «» -.li»».», «¦«,'""•
tu «num» -illU n. 17, n» ««W.io «I» «'!«
4a.1c

AI.UCA 
SK t crrdlo da

CaMwtll n.
ru» Cenrr»l

ii7, próximo k ru» Pr»'
Caneca, próprio p»r» n»«oco ou olficln».
Urxlo «romniinloi par» moiaila. TrjU-»o n»
rua do t,!oip<lo n. li, iubr».lo.

LlTRABUQOmSMA

ALUCA.SK 
» c»«» n. 180 .1» iu» Gene*

rtl Polydoro, «om itl» «tuairtõ». du»« «a*
«a», banheiro • m»l» co.nmodlda.lci, um lin»
da tcriaço. 5''°-'

LUGA-SK um bom .rjmto cm ca»» d»
pequena tom l'« porlu.ueM, « «Io» mo*

«oi ilo coinmercloi u» ru» do» Inv»l|do» nu-
mero .0». lohrulo.  5»»»

ALUGA-SK 
um quino 1 moço» ou a ça<ul »j*ie * trabalhe (ir»; n» rua «Ia Al

«andr,.a n. »JS, «obra-lo. 5414

AI.UGA-SK 
metade .1» cau da tu» Coro-

ncI 1-(jueira d< Mello a. í»i *1«*«

AMJCA-SR 
uma sal» de (rente, im caia

d» familia. »6. »_moeoi_do eommere o-
sa .vci.il» Mem de St n. 61. Uto

ALUOA.SK 
um pfed<o novo, i ru» de

Santo enrique n. 93, próximo k nraç»
Barni; irata-ie no n. Bj), «Infiel a5°>°«">-

A 
LUGAM-SK excellente» e areia-los com-
modoil n» rua do Ateai o. 40.

ALUGA-SK 
uma bo» caia paro regular

família, ttm tre» quarto», dua» «ala»,
ao morro da ProvUlencI» n. 107. » eliavc
«nia na vYnha, « trata-te na avenida Sal*
vador de S4 n. ul, botequim.

ALUGA-SK por aío$ um bom predo na
rua Pciollo <l« Outubro n. 10. Mula

da Tijuca. A» chave» estio por favor, na
padaria «Ia rua Conds de Bomfiro n. ;t>->.

sM.Tnafa. «jteMtiti 5oas A Cm'», -laai»

fluí*
AI.UGA-SK por '*¦•>* por mci. com

meze» em depoiito e um adiantado, o
piedio novo J» rua Coronel Pedro Alve»
fl. 10!.

ALUGA-SR. por contraio, a caia da rua
dai Palmeira» n. lo, llotafoio, edm

«re» salas, quatro quarto», copa, banheiro
eom aquecedor e quarto para criado». Tra.
tas: na muro» das 9 ta ia boras da ma*
nha.

ALUGA-SK 
a casa o.-.-» d» ru» T.one» d»

Cru» n. ao], a um minuto do» bonde»
JJns dc Vatconcello»! a» chave» estio no
armazem ao lado, onde ce informa.

ALUGA-SK 
s pesioa de tratamento, um

quarto, «em mobila, com liut electrica
• chuveiro; na ras do» Arco» n. 15 to-
brado.

PRECISA-SB 
de um andar no centro,

ou metade, para um casal «çm limo»,
dt-se llador idôneo. Carta» para ). ]., nc»*
ta íoi!.a.

ACABA DE PUBLICAR EM PARU

Historias do Arco da Velha
LIV.RO PARA CRIANÇAS

Esplendida collegio dos nmis celebres con-
tos populares, moraes e proveitosos, de vários
palzcn, alguns traduzidos dos Irmãos Grlnun,

Perratilt, Anderxcn, madame d'Aulnory, etc, e
outros recolhidos dlrectamente da tradição oral.

j.lH o Índice das historias contidas neste lm-
portantlNsImo livro:

Historia d§ Ilrunca Flor; Alibal.4 011 o» 40 ladrScat A eonvcr»So do filho
prodluoi Aventuro» de Paulo: A influencia de um ilitmuuro: O drnsjoj Aurera.
011 o finiinrlnlio encantado! A temia de La Sarrui; Manucllnho e Manoelao; O
liniieiro: Don Mire» lllco» d* Amore»! A afilhai!» de Santo Antônio; .Vicem», o
ladrão; Maria Carniçai O príncipe cavallo; Rliiucte dc Crina; A prince*» »obre
uma ervillm; A roupa nova do Grüo-Duquej O I0I1-0, o campnne» e » rapou»»; O
voic fatal; Flnura» dc «oldado; O tambor io rei; O Anjo; O pequeno Pollegar;
1'clle de Á»no; A prince»» Rouxinol; A felicidade; A demanil»; O» j ladroe»)
A noiva dc S. Pedro; A bo» mulher 1 O moinho do Inferno-, O burro e o boi;
O» dol» companheiro» de viagem| O filho Ingrato; O mldadlnho de chumbo; A»
• Ilandcirn»; O destcnrfdo alfaiate; A» moeda» calda» do céo; O ur»o e o beija-
Pôr; Vletltnn» da Ingratidão; O pescador e »ua mulher; Joio, o vcnturoio; O» j
ramo» verde»; A família Agulha;. Pior de neve < Rotinlia; O milagre da fada;
O javiill; O príncipe da lua; O castigo ds »inbI«;ao, etc, etc. ,

Um grosso volume, ricamente impr esso e encadernado em Paris,
cheio dr finis/timos diremos a oito ciret t com centenai dt et.
tampas em preto •, • • 4*000.
CONTOS DA CAROCHINHA — livro para creança», contendo icsscnta e

tim como» popiilarc», moraes e proveitoso», de vario» paizes.
Um grosso volume encadernado, de 4.08 pagina», cheio de estampa»

colorida»—(inliílnios elimino» a oito cores e centena» de eslatn»

AVISO — Prcveniniò» ao publico que tiuando haja, de_con-prar mCO-***'**{!*
DA CAROCHINHA, exija «enipre a DECIMAOITAVA EDIÇÃO DA LIVRA-
RIA QUARESMA,—í um groiso volume dc 408 pagina», liem encadernado, com
30 fifíiiibinio» cbromo» a 8 côrcs e centena» de estampa» cm preto —• trabalho
luxuosamente executado em Pari», propositalmentc feito para prêmios collcgiaes,
e tambein para o» pae» prcícntearcm aos filho»; oa padrinhos ao» afilhados;
os tio» ao» sobrinhos; o» amigo» aos filho» de seus amigos, etc, etc, no» anni»
versarios nalalicio», dia» fcílivns, em que a alegria invade lodo» os cpra-jcc».

HISTORIAS DA BARATINHA—livro «wra para creança». contendo «et«ni!a
exntendidos c novo» contos infantis do» mau celebres, conhecido» e apreciados—
fantástico», morae», triete» e alegre»—tod o» elle» morallssirnos.—Um grosso volu-
me, ricamente impresso e encadernado cin Pari», enriquecido com 14 lindíssimo»
chromo» a oito efires e centena» de estampa» em preto  , 4Í000

HISTORIA DA AVÔSINHA — livro para creança» — contendo cincicn-
ta da» mai» celebres, divinas e linda» historias, moraes e piedosa», toda» dilffe»
rentf», dn» que se acham nos Cnios da Carochinha, nas Huloria» do Arco da
Velha e nas Historias do Baratinha.

Um colossal volume encadernado, com cerca de 400 paginas e illustrado com
131 gravuras, desenhadas pelo genial artista Juliúo Machado.. .... .. 5S000

U CASTIGO DE UM ANJO — livro para creancas. — h' ui» couto do
grande escriptor russo, o sábio pliilosopho, o santo varão, Won Tolstoi.
Lm trolumc encadernado ,-• 25000

OS MEUS BRINQUEDOS — livro para creancas — contendo populares
cantiga» de borco; centenas de jogo» e brinquedos, usados por meninos e me*
nuas dc toda» as edades nos tvullegios, n .1» chácaras, nos patcos e até naa ruas,
tudo isto acompanhado de centena» dc gravuras explicativa». _ .

Um grosso volume, ricamente impresso e encadernado em Paris, com tiel*
llcsimas estampas .-• •• '**000

THEATRINHO INFANTIL—livro para creancas — contendo : — scenas
cômicas, monólogos, diálogos, comédias, dramas, tragédia», melodramas, opere-
tn», etc, etc, desde um nó personagem até 30. As peça» que esta obra encerra
podem ser representadas cm qualquer togar — seja cm thcatnnlio, em sala ou ao
ar livre—Um grosso volume encadernado contendo 34 peças esco mias „5Sooo

ÁLBUM DAS CRIANÇAS — livro para creancas, escolhida collecçao
das mai» formosa» poesias para creancas, cscriptas e colleec-ionadas de todo» os
escriptores brasileiro» e portüguezes, toda» próprias para serem recitadas por
crianças em festas collegiaes, annivcrsanos natalicios, festejos familiares, etc, etc
Um grosso volume, encadernado • •• •• -- •• •• 4*000

1» 
"»'," 
«rsãlil»

VWvDK-ui^*!1"*^.-! !ÍÍ'»S___?i\-¦?!_.¦ _!__*

arvotrt 7 wlfiri»», »i»i»_«k" «r*'cii

tm
USM»lati. fotwUni, nm tt Ir**»» f 14»

tra» «<> Isfi-U nt a»»u«», «JU » 1

Sr»»r«» 
I miftiK», »|ua 4» <c»ca*Kir* »

• mondU. ca-s j (imiio». » ulat, aihu.

•MlltpSMI isfwuv»«'
•alio a. j», í»nlo».

c>»ana . »>snto"»v»i»r.»»*»» e c»ta -au»
San •S-W'»» ¦", * trtfttt it ¦¦»

<»atsa>

yKND-iSIJ. 
a» W» du Ndr»», ajrj»•alnutui «U «suei», a» t»ir«n» mttkw

tt 10X70 ta»,. «sm dua» mm sâtui Ia»
l»rsi» te, psr tiver, ti»* C»jMi»ri» C«atral
Pro|«»a,n»P'»**,<la lUpsMIeai p»r» tra-
Itr com • dono.' 5JJ»

VRr.DKM-SI* _dol» aradlM, "tr» a» tt»
ia(9r» Ur. Prontlii . Pirdad», par 4

eonloi c»d» um, eom 1 qu» to», 1 M«»,
»in», bom qulnul, <le,| Irtti-M eom Al-
Ircdo Silva, k fui N.i.url a n, <*, c*«»*"a
Dr. Pronlln.

VK'^^K^r*§,;..
s. 4;. *¦•>«-• ViUa tatfsll ...
«41»»»"»-".'» «•«• k rs* D. Maria (Al»• «M» &mBÍ»u>. cets 11 raa. •?»

li.ni» tm, t* d» fuada».

- (VlBa UWI), nadin-ls ti.% mete

4Sl»*-H|—um' prt-flo d» Mbradi» a uru» «ve-
lis» <tm « c.w»», 4 ra» ÁTlanu
«T»»»lt»i»il| .«»s> »W»i»»._. ^•sitMil-tJ» sradla ittfitv sV psrt» »»•
Muicl, na tftttkt 4» Utftt. «af
10 av, s» .-Mia ttt 10» aa». 4»

VF.NnKSI', um» bella «an. n» í»t»»*lo
V do Riachuelo, p»r» familia do Irai»*

mcnlo. com jjXío, centro do tcr.eno; com
Alfredo Silva, k ua Nogueira n. 47, on-
çto Dr. 1'iuiiiin. i

PRECISA-SE 
d» um» çjsa ou armazém

nue Ilque na» proximidade» oa Ave '
«Ia lllo Branci», entre n» frua», S. Jo»«S
Ouvidor. Propotta» a W.. Ulxa do c
reio ;»7.

PRECISA-SE 
comprar um» cíilnha em

centro de grande Mireno, .por 8 :opo|,
na Tijuca, Andarahy, Vil!» Iwbel. Boeo
do Matto, ou qualquer estação ate Meyer*
cana» para eate jornal, para R. A.

VENDE-SE o magnífico terreno
V da r. Costa Pereira n. 56. cora

nove metros de frente por 16 de
funtlo». V. Isabel; tnirtár.
General Canabarro n. 57» •>• Chris-
tovãa
»^»s»»B>>»»WB-sss>jiii-»s>s>saaaB

PKF.CISA-SE 
diga aluga-se um commo*

f -• ' "

VHNIiU-SU 
uma ci-a á rua Ilonorio, com

a quano», .1 »al»l, n ande qulnl»!, cen-
tio de t.trtno, po yioniifi trat«*ie cora
Alfredo Slv». k ru» Noguelr» n. 4J. «*•'a(So Dr. P.ontiii.
\rENDE-SE, no Campo da S2o

V Chriitov.0 um magnífico terro.
no com 34 metros da frente, bonde
í porta e prompto i edificar; tra»
ta-se com o próprio, 4 r. General
Canabarro n. 57. •>• Chriitovao.

VBNDI.M-SH 
.llvrnoi lote* de ler «¦«..«,

na e.taçto do Meycr, <", bem a»«im dl*
verw» picdlot. na» ciiaçSc» ila 1'ie.hile,
Pronlln, Meycr, etc; com Alfredo Silva,
i rua Nogueira n. 4;, e.lricJo do I' ou-
tln. 347»

VlíSDIi-SK 
iiiaituifico terreno de :.'.\'jo,

em M.i.lim-ir.i, Kilraili do Po Ictla 1.001
tra'a-»e no campo de S. ChrlitovJo n. 17a.

VHNDIÍ.U-SI? 
4 ca»a» n.iv», |»ara renda,

no Andaraliy; com A. Coita, da» >-• ii
1, avenida Mem ile SI n. 43. .''>» macia.

Imiti, tom ettltt tecmmtitiHi*.
l»!»*t»|-*U-« |«al»«-i-t» tm fr»nle 4 r»i»|la

st Mmgiieii»", com viilat kcorI'
modiciei. ..

jjistwf—Poli predio» s»vo», i ru» fl»nn
l.u.-a, lun-rrer.tl 4 ru» 8. fran-
cuco Xavier, com boril cotumodni.

i|;»oo|-Um pted.o 4 rua Htllp»* Oam»-
lo, d» cotut. ucçlo mod.uii.

joiooul—Um predio tm Uoufa-jo, com 7
mi, de fifiilc por »« ou. de (un*
doi,

lliooo}—Um eiaiiiilll.-.. predio, a» eitaelt
de Ka|cnho Novo, com .1 sii. d»
frent» por ioo mi. d» luii.l.i-, »»»¦
tu »«*.'i>iiiiiioda,5ei.

Hioool—L*m predio cm ru» iranivenal a
¦ ua Ma It e llarro*, com is in«,

ndot.
Mio,

po de S. Cbrlilóvao,

de fieme nor «jo mi. de fun
-—Um iirv.ílo de

S. !,ul* Coimii-aotooot—Úm urvllo negocio, na ru»
i> uaimo ao cam-

Os
tccittot dt Tom ceiam

'ttftiN 
damiteé mqarado

pdo

XAROPE FAMEL
QUI OURA

*»WMss*«1ssl*|MM

BRONCHITE - CATARRHO - ASTHMA
Emphysema e Tuberculose Pulmonv.

' ArfapMdo polo. IlotpHaet o Mtdtcott do Xtmdo initlro.
Tem obtido oa mala alta» necnnipoima-t.

ií ottdt m Mu ti riurmaclat » DetttNis da Irutt.
Venda por Junto; P. Fan-cl, 20-22, r. de» Orttau», Parti

VENDR-SR 
um pre-llo, em liom eiiado;

na travessa Jnse Uonifací-/ n. z6, To*
doa os Santo», nihuliioi.

VKNDRM-SR 
em l»l'5o de S. Coqueiro,

rm 13 de setembro, duas cara», quail
nova», na rua D. Clara 13 e 15, «•-.•nina >1a
rua Ilonorio, em '1'odoi o» Santo», eu-
-lendo a:ioo*> annuae», e um g-ande te.re-
no junto de .-.-X.it, na e-quina da» duas
rua», togar de íu-.-.iru. eom bondei de Inliail-
ma e Joté Bonifácio perto.

VENDE-SE 
ua E. do Mcyer por aotooc»

um predio com unu oliacara, cstititun
da rua ferreira dc Andrade com a Dal*
drneo lendo 18 metro» de frente nela rui
Fcncira d* Andrade e uo de fundo» iam-
bem tem Irentc para a rua llaldraco ate o
rio; trata-se na rua do lloiplcio n, 96 aob,
Lomada.

A LITRARIA QUARESMA rcmette para o interior,
com a xraximà brevidade

possivel c livre de despesas com o correio, <.u»**i*^,J}_^
latido tio somente enviar a sua importância cm CARI*A REGISTRADA LOM
O VAI.OR DECLARADO c dirigida a PEDRO D.*» SILVA QUARESMA, nia
de S. José n». 71 e 7J — Rio de Janeiro.

VENDE-SE o magnífico terreno,
V com 33 metros de frente por 40

de fundos, da r. General Beuegard
n. 1*19. Engenho Novo; trata-se com
o próprio, na r. General Canabar-
ro n. 57, S. Chriatovão.

VRXDR-SR, 
em Jaca t-pagui. uma easa

próxima ao ponto dc ioo réis com ter»
.«•110 medindo :a mitros de frente por 1 to
de fundo», com diversas arvore» fruliferas,
com água encanada, loca" alto e multo ra-
ubre; para ver e trator, por favor, com

o sr. Lenpoldino, á rua Albano 11. 03.
Tara ínapuá.

I4o:üujJ-Uiii -lataccie a rua Haddock l.o*
bo,. eom 40 mi, de frenie por »oo
m». de fundo«, com dol» pavlmen*
lOU.

¦4:ooof—Um prtdlo cm rua próxima 4 pr»-
ça liarão de Drummond.

4l:oool—Tre» p.cdlo» novo», do eiiylo mo»
derno, 4 rua Uarln do llom llc-
Iliu, com ; m>. de frcnlc poi jj
nu. de fundo» cada p f Ii->, e mai»
um leneno que mede .*HX4J.

4S:ooof—14 i-r.-Ii.u em fienle k otacio
«Jo Rngenho dc Denirt>, com doi*
predioi d: negocio, .I-.i» de moia-
dia e 10 cm formato de avenida,
irlll.-ll.Io "J|..$..-..». ^

ptooo^Um^edij.^ morro da «.oncel* 
jjg^-j^- 

-^ 
âJ!50O$. Bon-i-ar^DICSR uma, bo» ca», no principie-

ifioootl-Ura pred.o em C«»*bamby*Mçyer,*i,*-, L|ni Je Vasconcelloa; trata-ae ' V d» tu» llumayia, com Jardim na leme
cornai m». d, frenie po W de -^ 

CM, do C«.todiO, Boulevard l8 ^«^^ifflffl
3J:oooJ—Um predio grande, de «obrato. 4 de Setembro n. 211. .  , n. 63. ____________1_1_—-——

rua Mar»iuc«t de b. Vicente» com [ —— .. , ' ¦¦—"*—* — ¦ —¦ - IM"
ia ms. de ficntc por ioo de fun- -*.7E.\[>I.\l SR «tola prcdl.is novoi, a«ia* \*ENDE-SE por 145 COntoa qua-
do«, e uma g-tnde coclieira. | | bradado», feilio moderno, 4 tua Duque », . Dre_!0- 4 r. de Sao Jorge,

45:ooo*.~Uin predio g ande, n» çHncio do de Ca.«Ja«, lr»niver»»l ao bouleva •{ Vinte \P J", ___ _or _,,. mala Tn*Meyer, eom 33 m». de f.entc por 0 oito dê Setemb o (Villa l*abçl), doa» rendendo I.a IO* t»Or «"«• •»*» '"
• 4« m«. dc fuudoi, eom .ronde po* Janella» de frenlc, entrada ao lado, a ia- formações COm ISmsei MOIia, r. QO.......1.. .......... Ro«.rio n 7S( 80bii ia _9 4 da

ENDEM SE lotea de terrenoa i VENDE-SE por a» «°.nt0B'_«inc?
» r. D. -Semana e Cabucú, com a I » V^J&____\%*___™tt

ruas novaa, com meloa lioa prom» f-,San,»Jim,oinenfi_%fà___™i*
pu. a ur* calcadas, já com «difl- »«»"»«£••«•» 

VoT ,a á.^ da
cações novaa; o logar é o mala re- d?r£0,,rio n* «' í0D•• - M 4 OB
cações .»» u •»*-• » *» ¦¦••»••¦ •- ,,.,_,
commendado pela «ua Mlubridade.; wr(lc-

VitNneiiK 
ssr -iiMol mn »jft»s»a

.aji. a» Oa rs* f rti.Oaiiieai » atar raia
a tt. Ctme, •im tis Koí.vIo Da, mmtt_Jj

VENDE SE uma superior diaca»
* ra, ein canto de roa, no And*

rahjr. m*dindo por uma rua tjoH
100, com um grande o supeiior pre.
dio com 14 espacosoa «^rtoti
grandes aala», banheiro», capelhi
cocbelraa o garage, e mala unia pe»
qu'M. «vertida que dá de renda
martaal j*^4ooo, preto «o iànum
mala ln(orma,Sea com Pmrw MoÜ
ta, r. do Rosário n. 75. Mlv<Jas ••»
áa 4.» o»

. 1

VKNDK-81! p»r |iooo| u«ije%u_. stsj
«Uo. con»lruido cm g aiuk kikso, tru» l.ln» de V»Kon«wllo»| l.alar «tm 1

», Carmo, ru» d» Kouilo tt, tokrtdq
da» u 4» 4. .'"-
\>'ENDE-8B por as eonton, unu
^ grande chácara, com um «rand»

predio á r. Capitolino; malainfor
(dei com Iimael Moita, 1. do Ro
sarlo 11. 75» aob., m á« 4 tia tarde

Vi:.VI)l.-.SR por 191.100$, eai H)*«hut!rt
pixdli. novo e d» goito, centro ie ia»dim, muita» accommodaeAr», Qulun-|a nn,

mern <j, .obrado — Ctclana Mim, ckl
ia 4» 4.

VRNDRM-SK. 
doli prcdl«l«, cm lti.el.aa

o, um tem Ire» quino», iiua< laUa
etc; 11100,.$. outro om du'» _nii.n, duai-..I.T. ciiiii poiio liai. Hvi-t-, aS:o<|<lS •¦>
Caetano Lavra, Quluuda n. Jt, «olnadt»
«Ia 1 ai 4.

_ rua Volunttto» da
por preto mo»! co, o igalarote

Pai
VRNDR-SR 

I
fia. por preto mo»l «o, o da'i

foriavcl, ceniro do ia.dim. ublfanda nt»
•obrado — «.* uu.r l,»»»». «te»mero $1,

ii ai 3.

VRNDR-SR por 130:000$. avenida, it_
«ele caia» e Ire» de freale de ma, I

rua Uruguai-, rendem «is-o$. uo»»» —<
Caetano Lavra, Qu lauda fi. "..-, lobradol
dai 11 ii 1

\/'ENDESE um bom terreno á r.
* Araujo Lima, mede 91X45. tam-

bem" se vende aos lotes de dez me-
tros de frente; mais informações
com Ismael Moita, r. do Rosario
n. 75, sob., ia ás 4 da tarde.

VR.VDRM-SR 
doi» predio» de solida can*

stritccSo, ainbu» com quatro quarto»,
.lua» satai, gaa. terreno mu ado e arborl*
-.".<!o; um ua rua Rulina n. »9, eitacio do
vlcver, por ij:soo$, panando 4 porta o
bonde, de joie llonifacio; outro 4 rua Ru-
«nls, frenie de iua, portada» de cantaria,
l-ansam h porta os bonde» dc CaKadura
.- do Rngenho de Dentro; trataie no»
ncsmos. Rite por io:30n$ooo. 5471

Ia», 1 quarloi, cozinha banheiro, tanque,
etc; trata-íe com Mourio 4 rua do Ko«a-
tio 161, «ob-ado, ou 4 tua Souu Franco
n.»47, mod. Villa Isabel.

tarde.
FRNDRM-SRi por 0:500*, predio, 4 rua- - - «sj Slo

^^.^jJr^&aUtt\& 3f.;>^' 
l"eb»no\.uaada (joio-

j quarto», coilnha, banheiro, tanque etc.!
t ata-sc com Mourão. 4 tua do Uosario 101. _-,.,..... oc-
lobtado, oa 4 rua Souia franco 17. mod. V^jJj'l|>*|.**

VBNIÍK-SR por J7~:ooo$ um pre.üo 4 tu» do o terreno 11. mci.fi'. par

ITENDE-SE por 150 contos, um
V palacete em centro de terreno e

grande chácara á r. de S. Clemen-
te; mais informações com Ismael
Moita, r. do Rosario n. 75, sob..
ia ás 4 da tarde.

VRNDEM-SR 
do!» prédios, no Artfora*--.

Rendem tfio*.; o terreno mede de f.enle
i2m,o por 39mo de fundos. Preço !>:sool;
trata-se á raa da Alfaude.» n. 130, com
Alfredo.

do independente a um rapa» solteiro e
de boa condueta pata companhia de outro
na» mesmas condições pagando adiantado
mensaes 18 mil réia, para ver c tratar na
rua Dr. Mesquita Junior n. 6, das jr l.o*
ra» da noite em diante com M. Mcndon-yi.

PRECISA-SE 
comprar uma casinha cm

eer.tro de grande terreno, ate 8:ooo$ooo,
na Tiluca, Andarahy, Vil!» Isabel 00 qual-
quer estaçSo ali o Meyer Carta» este jor*
na) para R. A. ' 

PRECISASE 
alugar »al* « alcov», em

casa de (amilia; até ioo|uoo rnensae».
Cartas a Ângelo Licarli, naa Senador Eu*
lebio n, 81, i» andar.

PRRCISA-SE 
dc arrendar urr» ehacar»

de truticultura que esteja produrindo e
Inln easa c agu» cotrente; intorma-ae da
rua Pereira Franco o. M.

V ENDE-SE por ia contos» um
V predio com «luas salas, dois quar

¦ tos e mais dependências á r. 19
de Fevereiro; mais informações com
Ismael Moita, r. d0 Rosário n» 75,

-izimth, ia âs 4 «3« tarde.

VRNDE-SR. 
em Iel'5o, no dia 16 do cor.

rente, no próprio local, 4» 5 huras da
tarde, duas esplendidí» villa», em Copaea-
*»na,:4' ua Barroso ns. >o e 16, rendendo
«ada uma 650$, compostas de quatro bons
pr-éáíos v*1-* ural-iái» tendo oida frente
«juatrt. qua tos, duas salas, entrada e mais
•áepenncneia», e 03 demais d»is quar-
tos,, dua» salas, entrada, etc., todos
com luz electrica e gaz, de constru-
cçso moderna, edificados em tereno me-
•rindo :gin,.|oX33m,70, entre a avenida Altan.
tica* e a praça Setzcdello Corrêa, distante
tius **o jnetros dc uma c outra. Lei ociro

• j. Lag-.-s rua Jo Hospício n. 85.

VKNDRM-SK 
um espaçoso Icireno e pre

dio, junto» ou separados, em logar de
grande futuro, distante da cidade 15 minu-
tos, prop ío para garage ou avenida; trata*
sc com a iirotiric-taia, í rua General Cana-
barro n. 18, S. Chrir-loviio.

VKND1.-SR 
a casa da travessa do Oricn-

te, ai, Paula -Mattos, com dois quartos,
dua» salas, etc., com terreno ao lado; trata-
»e na rua da Carioca ;6, daa j à* 4 horas
da ta 1!:.

intía casa pa*a acabar
iiar 4:5005, com «. salas;

VRNDR-SR 
per 1» contos um aolido e

elegante predio novo, 4 ua Tenente
Costa, na cstnçao de Todos os Santos, çom
Jardim na frente, cnlrada ao lado, bom

aulntal, 
duas salas, tres quartos, cozinha,

espensa, latrina, terraço, etc.; trataoe i
i tia 'los And adas n. 71, sobrado, das 3
is 5. NSo se attende a Intermediários.

VRNDR-SR 
o magnlfoeo terreno prompto

a edificar, 4 rua Dr. Manoel Victorino,
Junto ao n. 41, «juasi em frente 4 estação
do Rngenho de Dento,- com muila vista,
medindo 2-1X8-., por preço convidativo^ tra*
ta*se com o dono. ít rua dos Andradas 71,
•obrado, das 3 as 5. Nio te consentem
intermediários.

VRNDR.SR 
por .$1000$ entre as esta*

ções Rocha e Sampaio, um' edifício no
vo, para famila de gcteto, tendo cinco

Íuartos, 
Quitanda n. 53, .sobrado, das ta

B 3 — itaetano Lavra. »'

VRNDR-SR 
por i6!ooo$, entre as esta*

ções de Sampaio e Riachuelo, um bo-
nlto predio com cinco quartos e jardim;
Qutanda n. 31, sobrado, das ia is 3 —
Caetano Ijvra.

VRNDR-SR 
por 55:000$ um lindo pala-

cete cm centro dc grande jardim, ia
quartos, bonito •pr-.iia.r, junto da e^taçíío
do Rocha. Qu tanda n, 52, sobrado, (la-
ia Ss 3 — Caetano l.avra.

VRND.R-SE 
nar 30:000$, palacete para

grandv familia, pcnsSo, collejjio ou paro
subíocar, ê novo, cm centro de grande
terreno. Quitanda n. 31, sobrado — Cae-
tano l.avra, das 12 ás 3.

VF.NDUM-SR of predios seguintes:
.70:000$ um importante pedio e grande

terreno, «rm Botafogo.
70:000$ um grande predio novo» em cen*

tro de terreno, 4 ma S. tfrancisco
Xavier.

60:000$ um bom predio. em centro de ter*
reno, cm rua próxima 4 de Had*
dock T.obo.

<!o:ooo$ um pedio e bom terreno, i rua
Voluntários da Pátria.

45:000$ dois predios novos, eom dois pa*
violentos, em Botafogo.

35:000$ um predio ua cidade, rendendo.,.
45o$ooo.

18:090$ um perdio com rtorüo habitavcl,
4 rua Parahyba.

a.:ooo$ um bom p.edio, em rua transver-
sal 4 das Laranjeiras.

12:000$ um grande predio, 4 rua Impe-
rial.

10:000$ um bom predio e grande terreno,
4 raa Ferreira Andrade.

16:000$ um predio novo, 4 rua Pereira
Nunes. .

14:000$ um predio novo, com dois pan-
mentos, & rua Dias da Cruz.

14:000$ um predio em eentro de. grande
terreno. 4 ua Augusto Nunüi.

113:000$ um prí-dro novo, cm rua transver-
sal 4 de S. Francisco Xavier.

12:000$ um predio novo, á rua Senador
Soares (Aldeia Canipisla).

jo:ooo$ um piedio tra centro dc terreno,
â rua Getulio.

A ém destes, tc:n outros cm ili*
versas localidades e de p ecos dif*
íerentes; assim como empresta di-
nheiro sob liypoilicca» a iurõs mo*
dices; trata-se á rua do Ca mo
n. tiS, 1" andar, tclejibone nu*
mero s-^-lS.

VRNDRM.SE 
por 5:000$ na Piedade

do's -S-olios novos, meio de jardim.
Quitanda n. sa, sobrado — Caetano La-
vra, da t ás 3.

VRNDRM-SE 
dois prcd;os. por 10:000$

rua liotafogo, Piedade, cm terr» no com
:aX6o — Caetano Lavra, rtta da Quitau-
da n. 5a, sobrado, das 12 Ss 3.

VKNTU.-SR 
uma

de construir, po „ ..
quartos, cozinha W. C. Ttato>c i rua Ma
gdalcia n. 43. Icstação de Kanios), aNsim
como fazcm*5c const ucções debdç 3:0011$,
para cima, chamado», a Joio l»* Torrt-s.
"VENDE-SE ura bom terreno á r.

V Coronel Figueira de Mello, me-
de 24,75X35; mais infor.niai,-ões com
Ismael Moita, r. do Rosado n. 75,
sob., 12 ás 4 da tarde.

\/RiNUR*SR um grande terreno com 44
V mil metros (juad ados,^ plano e teceo,

próprio para fabrica ou esta ti e cc. mento «igri*
cola, na Kstrada Nova da 1'avmia, ent c a
estação de Irajá c a parada do CõIléglo,
da E. de Fer o Rio d'Ouro, a 5 miiiíitiia
da actual e a um minuto da futura esta*
ção dc Irajá. O trem passa na frenie do
ter* eno, que «5 accessivel a automóveis, pelos
bondes dc Madureira, c tem água do rio
d'Ouro; pa a ver e tratar com o er. Anto-
oio Coivjclvcs Pereira, ua fazenda da Boa
Vista, estação dc Iraji, nos dias úteis até
As 9 boras da manhã c nos domingos e fe*
riados durante todo o dia. 2615

VRNDR-SR 
um hom lote de terreno com

6 a 8 metros de freute, por 4a a 75
de fundos, na rua Santa Aexond iua n.
jaá; trata-sc ua rua Industrial n. 70.

VRNDR-SR 
um terreno 4 rua Senador

Nabuco, Villa Isabc', com 50X100; tra-
ta-sc & rua S. Francisco Xavier n. 170.

VRNDR-SR 
por 18:000$, em Villa Isa-

bel, grande predio cum porão lial.itn.
vel, centro tlc bom terreno, fr« nte para
duas ruas, muitas fruteiras; outro poi
261000$, grande 

'terreno 
que coiiii>orta

.¦rande aven da, ambos merecem concertos.
Rua da Quitanda n. 3.. das ia is 3. Cae-
tano Lavra.

T7ENDRM-SR o'to caías dc írente. de
V rua e terreno para mais duas cas-riliaí

•25:000$ ronde sou$ nicnsàcsí pagaiiiento
tin partes. Quitanda n. 52, sobrado --
Caetano l.avra,- das 12 ás 3-

VRNDR-SR 
por 18:000$ linda

ceie quartos, grande ..terreno,
pomar,
n. 54,
l.avra.

cl iacara
jardim

lokar aprazível, Piedade. Qutanda
cobrado, das ia ás 3» ¦"— Caaano

"VrRNDK-SR o palacete da rua Perci- a de
V Siqueira n. zj, mod. (Engenho Velho);

•rata*sc á rua Scíe dc Setembro n. 48» '"»
das ti is 4 da tarde, n'A Rcor.omisadora
Paulista.

C7RNDR-SR o pittoresco predio da rua
V dc Santa Alexandrina n. 32 antico c

;S3 mod.; trata-sc a rua Sete de Setem-
bro n. 48. 1", das 11 is 4 da ta dc.

im lerreno na Pra-a í-V*
Coronel Pedro Alve*); tra-

•a*sc á rua Sete de Setembro n. 48, i°.

TTRNDR-SR ur
V moaa (rua C

*/ ENDE-SE por ai contos, um
V predio á r. Santa Chri«tina, ren-

dendo 250$ por mez; mais informa-
.des com Ismael Moita, r. do Ro-
sarlo n. 75, sob., 12 á<* 4 da tarde.

VRNDR-SR 
um terreno em Villa Isabel,

oa rua Theodoro da Silva; trata-se á rua
Conselheiro Paranaguá n. il, Vida Isabel.

VENDR.M-SR 
sempre, das ia ás 6, pre-

dios pa renda e moradia, no centro, Cat*
tete, Laranjeiras, Botafogo, Ipanema, fcnie,¦a» ._-.--„ .
Copacabana' e Engenho Velho; Informe» e
trato» 4 rua da Alfândega a. 340.

VENDE-SE por 17 contos, um
V predio a r. General Comes Car-

neiro Ipanema; mais informações
com Ismael Moita, r. ão Ro*-ario
„ -r • A« •l-H»

IHotaíOgO), pronniu
com 8 m». de frente por 35 ml, de fundo», maa >o
no centro de g ande iardim, eo-.n 1 «ala», "-

3
ma

no Rio da» Pedra», urna
caiinha em centra de lerreiy, medin*

o ti metro» por 50 de fundoi,
4 cíUiüo; hec-o do Moura nu.

,uC.r'o»°. coxlSh.? gj ho?:unT«tV «Tt VWD*Ji^_-ftíeS? nfr^Vaü^Uit:
JS doi,1 «,ua tos'independeu-, para crea- V «Qi cd tajns» Paula Bri

ÍWslWt.WsW0^n. 47. '"o"* ___ nane».  ,„hM f£ „,.,„„, 110 n. ,s7. 501a

."tfRNDR-SR em Valença, R. do Uio, uma
V lituatjio coin ca.i de moradia c tetra»

VENDE-SE por 30 contos, um*» lindo terreno á r. dos Toneleros, . ,...._„ ..... „.
canto Otton Simon, mede 30X35; para cutwrai distante da «tacJo to minu
mais inoírma.8es com Ismael Moi- to»; i..f«ma.se na ma Jockey-Uub nu-
ta, r. do Rosario n. 75» sob., ia ás. t___"±- _
4 da tarde. ^^  VENDE-SE por 23 contos,

5! 57

... "m
-irCNDE-SE por 30.000» uma a.enidacom - * *>m predio álf. D. HudjHllj
Vrcasa». na rua Sauia franco, Villa isa- rendendo a8o$ por mez; mais intor-

be', com 1 janella» e poria de frente cada maçòes COm Ismael Moita- r. OO
casa, com 1 sala.', 1 «juarto», eorinba, etc.; — -. --_ -- c . j.
trata--» com Mourio, 4 rua do Rosa io
iSf, tobrado, ou 4 rua Souta franco 47.
(Villa Iiabcl).

VRNDRM-SE por 10 contas doi» predios,
em S. Chriüovlo. rua Dr. Maciel; na*

ta*sc com o sr. Moraes Junior, 4 rua do Ro*
-•. ., ...,-.,> 34 20

VRNDBM-SE 
do» lotes de terreno.., em

Cachamby, aaX3o. tendo dua» frentes
uma para a rua Americana; trata.se 4 rua
Dr. Campos da Pa: n. 40.

VENDR-SR 
nraa propr edade, servindo

para aveirda ou garage;- Informa-se a
rtta Dr. Ompos da Paa a. 40 — Ric
Comprido. Jf9*>

ÍTENDR-SE uma casa na estaçió Dr.
V Frontin, com bondes 4 port», por 3:30o*.

con duas salas, dois quartos, água e es*
goto; trata-se 4.rua Joré Bonifácio n. Bi.
armazém, esta.-üo de Todos os Santos.

.rRNDRM-SR 3 lotes de terreno, ctidá um
cora 11X33, juntos ou sep» «dos, proxi*

uo 4 rua Maria e Bar os; trata-se na roa
da Ouitanda 51, rob., Trina»

K^t^irTum chalet, com duas «alas,
dnis quaitos, cozinha e'latrina; na rua

Treze de Maio n. 146, Rngenho de Don- ;iro, bondes de Cascadura. .-;¦:'•.-" aioj '
:,-.-i .;*..1vy,»».<'¦ .(..ii ;\/rENDE-SE por a_ con'tb"9; jun'predio á r. Conde de Bomfim; ,

mais informações .com Ismael Moi-
ta; r. do Rosario ri. .75,"*>ob.. ia ás
4 da tarde.

VENDR-SR 
uma avenida com tres casas,

dando boa renda, podendo Scr visla a
jualquer hoa, i rua João Caetano n. aoi,
*ntre as ruas S. Diogo e Senador 

'Kuzebio;

:ratc-se á travessa do Navarro n. lij Ca*
ttimby. do m-:ia día ás s lioras.

VRNDRM-SR 
p--r ií conto: os predios

da rua Visconde dc Ab»icl<5 n. i;o c
Goíísclliciro* Autrr.n 11. 4(1;- trata-se com a
orop ietarin, á rua da Assembléa n; 23,
sobrado. 55=-

VRNDRM-SR 
duas casa», distantes da

estação da Piedade 5 minutos e 3 do»
bonde*. Terreno dc «X-Vio ni3., dando fren*
tc 113 a tres ruas. Rendem 3i5$ooo. Preço

51000?; trata-se á rua Rlias da Silva ain'Dr. Frontin).

«¦-7"R-NDR-SR per 8:500$ 111:1 p-c.l;o dt
V boa conslrucção e assobradado, com 3

quartos e 2 salas, em um terreno de 120(0
tor 6z metros, I03.1 indo. 3 minutos dis*

'ante do bonde e da ct<ação de Todos oe
Santos; tratar cüui Corrêa, á iua Frei Ca-
ooca 11. 4:2. 3415

VRNDR-SR 
lindo palacctc confortável,

multo terreno, por 40:000$, Fabrêa das
Chitas. Quitanda u. 52. sobrudo — Caetano
Lavra, dus 12 ás 3.

\7"RNDR-SR em liotafogo, por 40:000$
V palacete novo, dc luxo, imftos t] na nus

••aas, copai Bab"ncte dc letura. Quitanda
n. 53, sobrado, das 12 is 3 - Caetano
Lavra.

VENDEM-SE e compram-se pre-* dios e terrenos em qualquer
ponto do Rio, e acecitam-se encom-
mendas- empresta-se sobre hypothe-
cas de predios a juros dc 9. 10 c 11
por-cento; assim como nos encarre.
çamos de collocar qunlquer quan-
tia. Quitanda n. 52, sob., das 12 ás
3, com o sr. Caetim La-ra.

fj*f»j»i*»)»**»»*f^^

VRNDR-SR 
o terreno da R. de Mario

Hermes, Rst ada de Santa Inabel n. 60.
Trata-se cm Anchieta, i rua Coronel Dama-
tio de Oliveira n. 14.

1TENDE-SE por 65 contos, um
V rico predio á r. Soares Cabral,

Laranjeiras; mais informações com
Ismael Moita. r. do Rosário n. 75,•ob., 12 ás 4.da tarde.

VENDEM-SE 
lotes de terrenos em lraj4,

listrada Monscnho*- Felúc, com ajjua e
bondes, a dinheiro ou prestações; para ver
* tratar ás quartas e scxtãs-fetrjis c p.ira
Informar na mesma tvst adn, _si3ç.".o da Pe*
«freira, com o ar Luiz Pereira de Souaa.

VENDR-SR 
ura ter-cno na rua Ccsario'

por 1:300$, junto ao n. 65. R. de Den-
tro: trata-se na rua Cardoso n. a66, Meyer.

VRNDRM-SR 
e comprara-se predio» e

terrenos; trata-se com l.uiz Lesta, rua
«Io Hospício o. 133.

Kste preparado du Ámuj-i, Nobreca & C, appróvhd.i pel«i Diro»
rtetoria Geral de -aude Fubllcn, estinhl-ln da riqultsiina' flora
am .zonenso fia ultima palavrii pur.. comüutor ns dcbillfliidos gcnl-
taos, selam quaes tarem as causas quo a» -ietot-minarim.

Nao tem illotn, op"ra em todas ns idades e e nbsolutamcnto
ínolfonslvo d inteprriilndecerebral.

A' venda no labortitorlo hnttieopathico de ABAIJJ0 NOHREOA
«SC — llua Voluntários da 1'airia n. 20. lioinfogo, o no deposito go-
ral, Drojjana rua Sete. de Setembro n. 81 e ém todas as principaes
pliiirmaclas e drogarias. IM s. caULO. Cnlc» .lepositario, Cotnpa»
nhla Paulista de Drogas, rua de S. Bento 27 A.

Preço «Io um frascn, »$O0O. Pelo Correio BSuOO.
Obscrvai,-it<i — Para melhores esclarecimentos snbie os seus dif-

forentes etnproiros, dirigir-se por oscript • ou pessoalmente ao labo-
ratono acima citado.

VENDE-SE por 180 contos, um
* rico palacete em centro dç terre-

no á r. Voluntários da Patriã; mais
informações com Ismael Moita, r.
do Rosário n. 75, sob., 12 ás 4 da
tarde. '• "

VENDR-SR 
Ulti üõra terreno, ua esta-

ção do Mcyer, â rua ,S. João de' Ca-
cliamtiy. Pn-ço 1:500$, fonte para duas
•nas; para tratar á rua Klias da Silva ;i9»
Or. Frontin; das ü boras cm dca.itc.

TriíNDR-SR uin predio á rua Monte .Mc-
gre, próximo »á rua do Riacliuclo. Ren*

dc 350$ mensaes. Preço' 30:000$; tráta-sí.
á tua Klia. da Si'va 11. 210, Dr, Frontin;

\rRNDR.\ISR 
por 1*1:500$ tres predios, na

estadão do R, de Dentro. Rendem 135$
mensaus; para tralar á rua KHas da Silva
n. .'.•9, Ur. Frontin.

T?ENDE-SE por s-* conto**, dois
y prédios novos, pertos da rua

Riachuelo, rendendo 600$ por mez;
mais informações com Ismael Moi-
ta. r. do Rosario n . 75, sob., 12 ás
4 da tarde.
«.."-líNDICM-SR por 8:500$ tres predios,' na

cst:i*;».o4 Dr. Frontin, tres minutos dis*
:a:ilc da estação. Rendem 125? mensaes;

I aia-s-.- & rua lulas da Silva n. -ip, Dr.
1 "-'.-ornin.

BLIXIR ISTOIACAL
de Salz de Carlos

Cura as moléstias do estômago e Intestinos.
Cura a dôr do

ESTÔMAGO, AS AZEOIAS,
INAPPETENCIA, VÔMITOS,

INDIGESTAO, OYSPEPSIA.
DYSENTERIA, OILATAÇAO

E ULCERA DO ESTÔMAGO,
OIARRHEAS OAS CRIANÇAS,

CATARRHOS INTESTINAES.
Cnrs-as porque augmenta o appetlte, auxilia a acçüo digestiva
e ha maior assimilação e nutrição completa.
AcçDo rápida. — Nunca prejudica.

Únicos Agentes para o Irazil: GRANADO & C*»
Raa 1» de Março, 14, fílO-DE-JMIRO

Rosario n. 75, sob., ia ás 4 •»•>
urde.

VRNDRM-SR 
o» seíulntts predio»; «ral»*

te » rua S. 1'rancisco Xavier n. 417,
até t hora d» Urde. Negocio directo:
11:000* cada piedio, rua Santa I.ulza o»,

to». 104, loS, 108 « 110 «.Mars

• 6:oooS roa Dr. Pedro Roátlfue» "• SS, GO*
b ado.

u:ooo$ rua Dr. Pedro Rodrigues n. 35-
Este» predio» cio quasi. na »**uina
da rua Senador fiiuebio.

14:000! rua Pereira Nun»» a. 58. caia «le
negocio.

i»:ooo$ rua Pe c-jo Nune» n. to.
ií:oao$ cada um, rua l'»rei:a Nunes fl». 5S,

57, 50 e 61.
Todo» este» predios »lo nua»! novo» e

ira bonde» 4 por'a ou muito p-oaimo.

VRNDRM-SR 
duai avenVUs, unu |iioxi„

mo a C«mdo dc ll.iiiilini, 160:000$. 1»
caia» complctament. n-.vjj, giandc renJa,
..ura no Rio Comprido, muitas easu *
bonito rendimento, i •.*»:¦.).w| —• t}n Lindi*
n. 5.*, «obrado — Caetano Ijvu, «Ias u
»» 3-

VRNIMí-SU 
um lindo pal.«e«te em Juu)

¦lc Kúr 1, M na», em ccnlu de grande,
jardim, completamente novo, ifhl» «-.raç-iN
«luirio», ]5:oooJ também <e sermuta IM»
uma proi»ie»lade inul. Qnlantla n. 31, t>
brado — Caetano Lavra, «Ia» ra i« ].

VRNDR-SR 
por 11:000$ m» Rncka, ii-nW

boa caia. com tre» «liiarti*», em eenlr-i
dc jardim; Quitau.» ri. 32, Mbradj. Cao
tano l.avra, da» ta as 4.

VRNDR-SR 
|.or 15:000!. etn rua Iranri»

rcrtal a Vinte e Quatro de Mulo, Ro-
dia, um iiiagnifico preiPo em eenti» •Ia
jardim, cinco quarto»; Quitanda ti. 5», co>.
hradu, das ia i» 4 — Caetano fevra.

VRNDR-SR 
por 13:000!, 1 tua Ardnaa

Corde ro, predo com porão habitavel,
grande terreno. Quitanda n, jj, »obrrr»t>;
Caetano Lavra, d»! \i k\ 4.

VRNDR-SR 
k rua V me e Quano «ta

Maio, por 33:000?, paia família J-. sos»
to, uma casa com muito» quartai; na rtfa
da Quitanda n. ja, sobrada. Caetano !.*¦
vra, da» ia .3 4.
"ITRNDR-SR 

por..;:o->o!1 em S. Pranel»
. co Xavier, predio «lc ioliib conslrucção.

com bonde» a puta. tendo porão; Quitan»_»
n. ss, cobrado, Ja» fa 1» 4 —• Caetaua I*
vra.

VRNDR-SR 
por .-6:000! proaimo a esta.

ção do Rlacbuelo, uma eanfaitavel vt»
venda, em centro de iaidim, fluo moda
30X110; Qutanda. n. 5a, aobrado — Cte»
tano Lavra, das 11 k» 4.

VENDE-SE tres lotes de bons
V terrenos á r. Barão de Itapagl-

pe; mais Informações com Ismael
Moita. r. do Rosário n. 75, sob., ia
ás 4 tia tarde.

VRNDR-SR 
uma cai» com nm quarto e

dua» salas, coainha, privada ç tanque,
.'01a água encanada, na travesia do» Arau-
io» n. 60, com entrada ao lado; trata-se na
nenua, a ultima cara da travessa com cai-
ta para a rua do Sargento, estação de Ra-
nos. •' ÍS53

VRNDR-SR 
um bom lote de terreno, com

8 metros de frente por 40 dc fundos,
oa rua D. Anna-Nery n. 79; 4r3ta-y| a
mesma rua n. 65, a-maaem, Pcdicgulho.

VENDE-SE/ digo, de**conta-se
V contas do governo, que estejam

processada3, até a quantia de dez
mil contos, 10.ooo:°oo$ooo.medtan-
te dez por cento de desconto e nãc
se cobra commissão alguma, nego-
cios sérios e rápidos, desde que o
respectivos documentos estejam em
condições, assim como acceito pro-
priedades para vender, em qualquer
logar do Districto Federal; mais in
formaçSes com Ismael Moita, r. do
Rosário ". 75, sob.. 12 ás 4 da tar-
de.
PJÍENDE-SE um predio todo reformado
V de novo na raclnor rua «lc Cascadura,

com tres quartos, duas salas, boa coziuliu
e fogão, banheiro latrina e tanque c gran-
de terreno, próprio para horta o jardi.n, com
20 metros «lc frente por 50 dc fundos, [a-
tendo esquina com-duas ruas, pôde ser
visto a qualquer liora do dia, o inquilino
presta-se a mostral-o ao pretendente; na rua
Cotnmcni!.-i(lor Tellé» n. 118, Cascadura,
nerto dos bondes eRstrada de Ferro •, tra-
a-sc na rua Evaristo da Veiga n. 30, ar-

UENDE-SE um terreno próprio
y para edificar, com duas frentes;

mede 22X80 de fundos; trata-se na
r. Barão n. 279, Jacarcpaguâ. 
|rRNDR*SlC por 13:000$ um magnific»
V predio ii rua Fclippo Camarão, trans-

.-c sal ao boulevard Viste c Oito dc Setem-
iro, Villa Isabel, com 3 jancllas de fren'c
¦ entrada 00 ado. 2 salas. 2 quartos, cozi*
ília, etc; trata-sc com Mourão, a nia do
Kosario Kit sob ado, ou â rua Souza Fran-

o 47 mod. Villa Isabel,  .

VENDE-SE por 28 contos, um
* rico' predio novo á travessa Fer-

nandes n. 9, Botafogo; mais infor-
mações com Ismael Moita, r. do
Rosario n. 75- sob., 13 ág 4 da tar-
de.

VENDE-SE por 35 contos, um*? bom predio á r. Garibaldi, com
cinco quarto8, duas salas, e mais
dependências; mais informações
com Ismael Moita, r. do Rosário n.
75, *-ob.> ia âs 4.

VrRNDRM-SR 
magnilicos 'otes de terre-

noi, no Realengo, nos melhore» pontos,
situados nas ruas Haddock l.ouo, Impera*
dor, Gcnc-al Raposo, Dr. Lcssa, Oliveira
B aga. Conselheiro Junqueira c Victoria,
por preços baratissimos, desde 250$, com
pagamento» cm prestações. As plantas est5o
na Rstrada Real dc Santa Cruz n. 101, ar*
mazem, onde os srs. pretendentes obterão
toda3 aa info mações; trata-sc k rua da Al*
fandega n. :3. 55oa

mazem,

VRNDR-SR 
um tc.-^no cm F:

Cascadura; trata--?*.*» rua D'
íi.icantado.

rontin. rua
'uís de Kç*

verciro n. yz%

VENDHJ-SE 
nm esplendido terreno U rua

Mariz e Ua os n. 366 esquina da tra
vessa S. Salvador, hoje Professor Gabiío,
i* diversos lotes por esta u tima rua; para
tratar noa mesmos, coin Ca !os Leopoldo.
úas ÍJ ás :i da ir.anl.ã. 545S

\/*ENDE-SE por 45 contos, ura
* bom terreno á r. Marquez de Sât

Vicente, com 88 metros de frente
e muitos fundos: mais informações
com Ismael Motta, r. do Rosário
n. 75, sob., ia ás 4 da tarde.

VRNDRM-SR 
lotes de t;rrcno9 com 10

metros de frente, nivelados c prompto3
a receber construcçio, na rua Victoria. a
tres minutos da estação dc Ramos, losar
«alubenimo e illjitninadò a luz c cctrica;
trata-se 4 rua da Candelária n.. 91, sobra-
do, das 2 is 5 ria tarde; aos domingos e
feriados, i rua Quairo de No.-einbro n, zo,
.-ra Ramos, casa cm conslrucçüo.

VRNDRM-SE 
uma boa casa e bon» ter-

reno», na rua Affonso Felina; para in-
formaçôe» noa largo « Silo Francisco de
fl»u'a a. 4* i

VRNDR-SE 
uma casa de negocio; i de

luito, no melkor ponto da cidade; tt mui.
Ia eonbecid». Quem prentender.- neata reda-
ceio, « F. A.

VEffDBM-SE 
carroças e arrelo», barato;

na rua Affonso Peu* n -36.

VENDE-SE por 45 «onto5{ Hm
ttbom terreno i r. Lima Barros,
eom 5.600 m«*tro8 quadrados: mais
infoniwçSea com Ismael Moita, r.
kIo "RtfitÚOtb 

th so&i J3 *»• 4 *
iBTk,

VRNDR-SR 
uma casa para pequena farni-

lia, com bastante água e terreno, á rua
Teixeira de Carvalho n. £4, Piedade, bon-
des oe Cascadm-a quasi k porta; trata-se na
mesma. 2303

VENDE-SE por bo contos, cinco
* predios novos e um terreno nos

fundos, 50X80, rendendo 1:150$ por
mez; mais Informações' com Ismael
Moita. r. do Ro-Hirio n. 75» sob., 12
ás 4 da tarde.

VRNDR-SE 
uma casa com sete commo-

dos, k rua do C_íSete n. uo. Piedade,
por 1:500$; trata-se na merma.

VRNDRM-SR 
6 lote» de terrenos, na

rua Vieira Souto, a 6::ooS o lote; com
A. Costa, das ia ás a, avcniirU Mero de
SI o.' -15. pha:uiiciit

,TlCNDIÍ-S'E uma boa casa, t-n. Botafogo
V por '0:000$: com A. Costa, das iz is ri!
vcniiia Mem de Si n. 45, pharmacia.

VENDE-SE por 160 contos, um
V rico palacete á r. São Clemente;

mais informações com Ismael Moi-
ta, r. do Rosario n. 75, sob., 12 ás
4 da tarde.
\TRNDR-SR um terreno dc esquina, me-
V dirido iiX(íi de comprimento, h travessa

i.eal, esquina (Ia rua Silva, jionto dos bon*
les do Rngenho dc Dentro; trata-se i rua
Rcniíiea n. 37. s.is0

^^R^'DR-SR 
ura palacctc, p-oxltnoi praia' de liotafogo. Preço 300:000?; trata-se

con. A. Costa, das u is a. avenida Mem
le Sa n. 4$, ptiarmacía.

\TENDE-SE por 5. contos, um* rico predio em centro de terre-
no, no Campo de São Christovão;
mais informações com I%iael Moi-
ta- r. do Rosario n. 75, Sob., is ás
4 da tarde.

VENDE-SE 
um predio novo, para nego*

cio, no meio commercial; com A. Costa,
das ia is a, avenida Mem de Si a. 451,
pharmacia,

VRNDRM.SE 
n-Bf-riifico» lote, _t terre-

no» em prestaçíe» • t ihta; na eotação
le Anchieta. E. f Cea»i»I; trala-se no

11 cs»tio .cgar, com e tt. I,ui2 Co:ta( de
r5-j«oir.j;o a (juarta-Zeir».

VR.VDRM-SR 
masnificos lotes de tece-

nos, em Villa I-abel, rua Jorge Rudge:
tratado á rua Primeiro de Nfa"-;o n. 24*
iu andar, com o sr. Mesquita.

VRNDR-SR 
por (1:ooo>

novo, com bastante tc
d.-n'.e d

5 um bom chalet,
reno; à rua Prú*

Moraes B.-J, Dr, Frontin,

VENDE-SE por 200 contos, um
* rico palacete á r. Conde de Bom-

fim; mais informações com Ismael
Moita, r". do Rosário n. 75, sob.,
12 ás 4 da tarde.

VRNDR-SR 
grande chácara arho izada.

-,.400 n.otro3 quadrados, com casa ao
centro, t;ado quatro quartos, duas salas,
cozinha, \V. C, água e -uz electrica; trata-
se das 8 ás to, com o prop ictaro, balan*
ccador Carvathosa, á rua Augusto Nune'
n. 75, Todos os Santos ou das is as ._,
horas, na rua Senhor oos Passos a, 72,•ob-ado. S-Í53

VRXDR-SR 
um e ande terreno no Mcyct,

com um barracão, 49 t!- metros de fren-
*e, alargando até «jo metros por 270 de fun*
dc*-; trat.a»sc à ru.| Camcrino n. 40, loja
de. calçado.

VENDE-SE, á r. Romana, esqui-
V na da r. Rivadavia, um lindo ter-

reno. 30X35 preparado para edificar
diversos predios, por 12:000$; tra-
ta-se com o adv. Henrique, á r.
Luiz de Camões n. 2, sob.

VENDE-SE 
am dos melhores terrenos de

Copacabana, medindo 20 metros de f en-'
te por 40a de fundos, prompto para cdiíi*
car. Está plantado de horta, com diversas
arvores frutife-as. 'fem 

ped-a e barro para
construcçüo. Presta-se para grande avenida
oa para unia linda vivenda, com vista para
o mar; rata-se à* rua Nove de Fevereiro

... 83, Copr.-abana, das 11 ás 5. Não se•-adiMitte inttrractüario. P.vjo liarati.râtro.

VRNDR-SR 
um predio por 6 contos, com

quatro quartos, qustro saltis e quinta!,
10 morro do Pinto; lrata-se á rua da Real

Grandeza n. 213. 55°o

VENDE-SE por 45 contos,- um
y lindo predio, com frente de mar-

more e quatro casinhas nos fundos-
-endeno 594$ por mez, Cidade No-
ia; mais informações com Ismael
Moita, r. do Rosário n. 75, sob.,
ti ás 4 da tarde,

VRXDR-SR 
pequeno palacctc, ccnlro dc

jardim, por .*-|o.ooo$. habitação dc gos*
:o, I-abrica das Chtas. Qutanda n. sc, so*
brado — Caetano Lavra, das 12 is 3*

,ris*.ocr,it'co palacete I.a.
ranjeifas, com - "garage''. lavanderia

c:c., por i6o:too$. Quitanda, 5.2, Caetano
Lavro, das 12 is 3.

VpN.DR-SB

VRNDR-SR 
por 3:000$ ttm terreno com

11X47. no melhor logar da Bocca do
Matto. com bondes i porta, Meycr; rua
Ia Quitanda _. 52, sobrado, da 1 ás 3.

Caetano Lavra.'

t^ENDE-SE por 13 contos, um
* predio, precisándo de concertos,

o terreno mede 11X40, rendendo
rgo$ por mez. na Pereira de Almei-
Ia; mais informações com Ismael
Moita, r. do Rosário n. 75. sob., ;2
ía 4 da tarde.

"ITRNDR-SR um barracão, na estação do
V Mcyer, com dois quartos e uma fala;

.-¦rreno de 11X50; trata-se a rua da Alfan-
-lega n. 218. S*»»

VENDE-SE por 15 conto8, um
? predio novo á r. Cabuçu'; mais

informações com Ismael Moita, r.
do RoSario n. 75, sob., 12 ás 4 da
tarde.

VRNDR-SR 
â rua Mariz c Barros, por

225:000$, grande área terrena e casas
que rendem t :£oo$ m- nsaes. Qu tanda, 52-
-'obrado — Caetano Lavra, das 12 as 3.

VRNDR-SR 
unia grande irea. de terre-

no, por 250 ms., onde podem atracar
navios, nresta-sc para dcposilo. olaria, «er*
raria. inflamavcis, em Nicihcroy. pr ço
12:000$, í rua da Quitanda.nj. 5-', sobra-
do. Caetano Lavra, uas 12 as 3.

VRNDR-SR 
eni rua prox;ma 4 Volun.

tarios da Patra, por 65:00»$, um pre
d'ò novo, centro de jardim, mu tas scom-
mo-Jações, í rua da Quitanda 11. 52, sobra-
do. Caetano Livra, das 12 is 3.

ENDE-SR a c;sa assobr-ndeda da r.ia
Barão dc Pila: a. 35, Fabrica des Chi-

tas, coin quatro quartas, tres salns, .porão,
varanda ao lado c o mais necessário, re-
fo-mada dc novo; trata-se direitamente com
Rocha, 4 rua da Quitanda s. -.27, uas :o
ií .1 lijras.

TTRNDR-SR por 7:000$ um raagnifico pre-
V dio, cm Inhauma, com 11 ms. dc frente

nor 50 ms. de fundos, com 2 salas, a qua'-
tos, cozinha, banheiro, tanque, etc; com
Brande quantidade dc arvores frulifeias;
trata-f-e com Mourão, á ua do Rosário :6i,
sob-ado, 011 á rua Souza Franco .17. mod.
""Í7ENDE-SE 

por 25 contos, um
y grande predio novo, próximo ao

Boulevard 28 de Setembro, Villa
Isabel; informa-Se e trata-se com o
Sr. Moraes Junior, r. do Rosario
n. 120, sob.

"»7'IíXDr.M-SR 
por 21:000$ dois' predios a

*. rua Bnrã.i dc S. Francisco Filho, p o-
• imo «í. praça' liarão de D.*.ummond (Villa
I'ati-1), assobradado, com duas jancllas dc
frente, entrada ao lado; com 2 salas, 2
quartos, cozinha, banheiro, tanque, *"•_«?•
¦>tc; t aía-sc com Mou-ão, á rua do Ro-
-ario 161, sob ado, 011 4 rua Souza Franco
n. 47, mod. Vi Ia Isabel.
"VENDE-SE 

por 18:000$, esplen-
V dido sitio em Jacarépaguâ; r. do

Oiiv»dor n. 159, sobrado, com A.
Batalha.

TTRNDR-SR por 20 contos, uma superior
V casa. com seis quartos cum janella»',

lunto k rua Haddock Lobo, lera jardim e
grande .quintal, -ceonstruiila do novo; e
outra por 6o c poucos contos, cm centro de
terrt.no com 22 metros, tem 8 quartos c
4 salões, fica perto do largo da Segunda-
Re clra; informa-»e 4 rua liapagipe n. 287,
com o sr. Amcida. Vende-se lambem uma
no Ca't«:to. que dá juros equivalentes ao
capital de 200 contos; vende-se barato.

VRNDR-SR 
um» .-asa eom cloco «ju»r*

to», tres «aras, W. C, fcanbeiro. qoin»
tal e terreno «le 11X110, na estação da Pie»
dade; trata-se com o sr. Silva, a ma «Ia
Alfândega 11. 3|8. 545*»

VRNDR-SR 
um terreno i rua Nota Sião,

fronteira 4 estação de Ran*a»; trata-cct
no n. 39. Pre;o i:ooo$ooo. 341a

VRNDR-SR 
— Digo, coropra-oe uma caía

nova, assobradada, em eentro «ie bom
terreno, com qual o quartiu, dua» caiu, co-
linha, despensa, quarto de banho, W. C,
etc. atí 20 contos (nüo se «dmitlem. iater-
mediarío» eom bondes 4 porta, «mi em trans»
vers-".». porém, perto do bonde, no Cattet**»
Gloria, Laranjeira», Conde «le Bomfim, K».
«acio de Si, S. Fanckco Xa»icr (atí Mara*.
eanS) oa Maria e Barro», etc; «mem Üteti
escreva para a rua do «Cattcte n. 101, ai
M. C. C. 3S1T.

VRNDR-SR 
uma casinha nova, oor a:soo**;i

informa-se i Estrada Real n. a.»»)».

VRNDRM-SR 
excellente» lete» de ttrre»

nos, no rua Figueira de Mello, «quina
da avenida Pedro Ivo; trata-se k rua Pri-
mclro de Marr-it n. a», »• andar, com o*.
sr. Mesquita. M*J*j

VRNDR-SE 
um bcllo predio. acabado dej

const uir, eom quatro .íuario», dua» «4-
Ias, salcta -s mais dependências conforta*
vet3, poriSo habitavel, centor de terreno a
jardim k frente, na rua Atlonto Peno»»
n. (45; para tratar com Leopoldo, 4 rual
General Corna.a n. 36, das a 4» 4 horas.'

VRNDRM-SR 
por aioool dua» casL-iha»,!

distantes 8 minutos «Ia eslacao de Me-j
rity, com dois quarto», sala e coilnba cait*
uma, medindo o terreno 91|* niS. por 50;
ver e traur com Manoel l^unba.
-¦ —1

VRNDR-SR 
uma casa em Villa Isabel;

informa-se no boulevard Vinte e Oit»
de Setembro n. 247, botequim.

ÍJ/RNDR-SR por 10:000$ «ni predio com
V'muitos cottímodosj no Estacio de Sá;

t atar com o sr. Carmo, rua do Rosario 69,
-obrado, das 12 a» 4. 5471

VRNDR-SR 
um predio novo, com tres

quartos, (luas salas, bom quintal, ele,
4 rua Imperial, por 7:000$, ultimo preço;
informa-se com o sr. Albano, ua mesma
rua 11. 271 B, armazém, próximo á estação
Io \ieyer. _-—_______?_?
\rENDE-SE um rico predio novo,

* á r. Club Athletico, em centro
de terreno, com seis quartos, cinco
ialas e mais dependências por 55
contos; mais informações com Is-
mael Moita. r. do Rosario n, 75,
sob., das 12 ás 4.
T.rRNDR-SR por 16:500$ um g-ande pr'-
V dio, a 2 minutor, da-estação do Ria-

rrhuclo; tratar com o sr. Carmo, rua do
!ofa»»» 69, sobrado, Jas ia áa 4._

•TRNDR-SR por 0:000$ um predio a 10
V minutos do centro da cidade; tiaiar com

o sr. Ca'mo, rua do Rosário 69, sobrado,
Ias ir-, às 4.

ITRNDRM-SR por S:ooo$ dois predios,
V cm írente i eslacão do R. de Dentro;

t atar com o sr. Carmo, rua do Rosário 63,
¦obrado, das 12 ás 4.

MEDICAMENTOS DE VALOR!...
Unicc.3 reputados como especifico» até lioj*e descoberto.
Veiam a opinião de dlsliuclo Medico da Marinha.' ...—,
O abaixo assignadò, diplomado pela Faculdade de Medicina «a Ba*

hia, clinico da Capital Federal, Cirurgião effcctivo da Armada Braai-
leira, etc, , «.';-'¦•'¦'_

Attcsto que tenho empregado com optimos resuItados_ nas blenorr
rhag.ds as Pílulas de Brtizsi, não só 110 estado chronico como agu-
do dessa moléstia, O Elixir anli- astlimatico de Brusii é um poderoso
oiifi-ujl/imolico tendo colhido em todos os doentes de Astltma e bran-
chites asthimlicas, resultados su rprehendcntcs, não duvidando em acon-
sclhar a todos os doentes destas moléstias, que de preferencia usem
estes dois específicos. E por verdade firmo o presente, cm fide gra-
die. Rio. .1 de julho de 1913. .

Dr Barbosa Gomes. Firma reconhecida pelo -abclliao Vtctorio. De-
positarios: — Bruzzi & C. — R. do Hnspicio, 133. e Pimenta 011-
veira «S* C. R. Uruguayana, 140.

\rR\DEM-SE 
por 25:000$ dois predios

noi-os cm Villa Isabc,; 35:000$ prerlio
cm terreno de 18X65' cm v''I'a l»abel:
.•5:000$ bom predio com jardim ao lado,
iiroxiino i rua Haddock Lobo; -6:000$ pre-
dio p oximo 5. avenida Salvador dí Sá:
¦C:ooo$ pedio á rua Magalhães Castro, e
rua IHack, por 10:000$, na estação do Ria-
címclo; 60:000$ predio em S. Chmtovão;
jo:oeo$ predios, em canto, no campo de
S. Christovão; mai? predios c te renos cm
outros logares. Rua do Hospício n. 96.
obrado (photograpbía), C. I.ouzada.
"t^ENDE-SE 

por .4 contos um
* bom terreno â r. Araujo Lima.

mede 24X44; mais informações com
Ismael Moita, r. do Rosário n. 75,sob., is .ás 4 da tarde.
t7RXDR-SR um lote de moedas antigas,
V dc cobre c prata. Também sc troca por

outras. -Vcndc-s*e bem barato, mas não a
pe=o; para informações á rua do Rosario
:i. 105, 1" andar. 340a

\7"ENDE-SE por 19 contos, um
V bom terreno á r. Nossa Senho-

ra de Copacabana, mede 11X50;
mais informações com Ismael Moi-
ta, r. do Rosario n. 75, sob., 12 ás
4 da tarde.

VRNDRM-SR 
por 18:000$ dois predios,

& rua Paraná (S. Christovão), novos,
de eonstrucção mo de na, com z salas, a
-.luartos, cozinha, banheiro, tanque, etc, ren*
il.-ndo r3o$; trata-se com Mourão. á rua do
Ro;aio iói, sobrado, ou á rua Souza Fran-
co n. 47, mod. (Villa-Isabel).

VRNDR-SR 
uma casa com terreno pr.-

prio, com 11 nutro» de frente por 501
dc fumlc-3. bem plantado com bons arvo*,
ledos frutiieros. com um bom poço «Vagua
pa a beber, pu>l i:íoo$; e uma outra «a*
mesmas condições, com pequena differcmja,
por 700$; para ver c tralar â «ua Bor|*e*»
de Rrtita», es-iuina da iua Saigtnta Rcgo>
R. R. C. B., Anchieta.

VRNDR-SR 
ou aluga-se a ea»a da rua

Castro Alves 11. 105, Todos 03 Santos,
com 6 quartos. As eliavc» calão na mesma,
rua n, 179; trata-sc k rua Tirre» Homem
n. 110, casa 11. 9. jatla

VRNDR-SR 
por .4:500$, em Copacabana,

á rua Floriano Peixoto, quasi esquina
da ua Barão de Ipanema, roa» eitas ja be»
ncliciadas dc calçamento, luj, agira c es-
goto, um bom terreno dc 10X47, nivelado,
arborizado de cajueiros e outras arvorer)
f ulileras; t ata-se com o proprietário, á rua
da Quitanda n. aoi, sobrada.

magnífico predio da ru»
n. ioj

mo, com o proprietário.
VRNDR-SRPereira Nunes 11. 107; trata-se no me>

VRNDR-SR 
uma casa para família da

tratamento, tendo cinco quartos, sala
de visitas, sala de janta, boa varanda ao
lado, despensa, cozinha, pia, banheiro coru.
água quente c Iria, dois Wafoi-closets, po-
riu habitavel e electricidade; ná rua 4»<nc
ricana n. 15, Cachamby (Meyer); as chi»
-/cs 110 n. ii, onde se tixitiV.

T7RNDR-SR .ma casa por _*:6ooJj„ com
. água encanada e.teVieho a borizadlú; ira-

ta**>u com o proprietário, á |ua* Quinze do
Novembro n. Ob, estação âo üom^nceesso.

VRNDR-SR 
um excellente teircuo, coni

70 m>, dc frente sobre 70 ms. dc fun-
Jos. prompto a edificar, p-estando-se •
onstruecão dc fabrica ou predios, num «Ia»

melhores pontos do Anili.ruhjr, com bondes
» porta, por preço commodo; trata-se.
com Aberto Azevedo, a rua da Al*
fandega n. 1.30, 1° andar, da» 3 is 5 da
tarde, 3449

VRNDR-SR 
um barrado terreno, coa»

a-rna, na estação dc Ramo»; rua Joio
Rómaii2 n. 90. 03«*7

VRNDR-SR 
um solido predio, com muito

boas accommodações, grande quintal •
lerreno; na rua S. I»uiz Conzaga n.T i$i,
oml» se vê c trata-sc.

\7"RNDR.SR 
ima cosa com duas. sala?»,

dois quartos e cozinha; o terre-no medi
11-0X50, já arborizado; travessa Barreiro
n. 164, Ramos, R. 1'. I„

TjTRNDR-SR 
uma casa no-n, com doía

quartos, uma sala e cozinha a'pendre,
na travessa Comes da Silva, fundos -3a casa
n. 2.383 da Rst ada Kcal. Preco de ocea»
¦iiao. Uondes de «Cascadura.

VI-.NDR-SR 
uma avenida, na rua Relippo

Camarão, com 5 casas noTas; remfcni
560$ mensaes. Preco 44 tonto»; trata-se i
rua do Rosário 132, «obrado. 3449

VRNDRM-SR 
.« superiores lote.» de ter-i

enos, k rua D. Loura, em BMmsuccesso,,
medindo cada lote 7 ms. de frente por 32
ms. de extensão, logar alio. Preço de cada.
lote 400$. O mesmo proprietário (az peque--
nas casas de sala, qua-to c cozinha, *nn pos*
tura municipa', pelo preto de 1:500$, jf.
tendo alf-umas cm const uc<*r5o; trata-sc cot»
o proprietário, i rua Vinte e Nove de Ju-•nho n. 24. estação dc Bom»MCcesso, todos
cs üias, das 9 da manhã às 4 da tarde.
«——— .. ....... '¦ ¦¦¦ ¦¦*»»*¦

VRNDR-SR 
por 55:000$ um predio nove,

com dois pavicientos. em centro de ter»
reno, junto a rua Affoato Penna; trata-se
k -ua do Carmo a. «5a. 1» andar, etcri-Uc-
rio n. 1. z .,

"tTRNDRM-SR terrenos cm logar muito
V saudável de Jacarcpaguí, de 22X66; tra-

ta-sc â rua Pinto Telles n. 192 — Jacaré*
uagui. 3400

\7"RNDR-SR _ rua Sorocaba, Botafogo,
» por 50:000$, predio dc gosto, cora cm-

eo quartos, terreno nos fundos, tres boas¦-alas. Qiftanda n. 52, tobradu — Caetano
uvra, das 12 ds 3.

VRNDR-SR 
por 11:000$ um predio coa»

3 guartos e 3 salas, em ceniro de ter-
renoj a rua Lopes da Crua; trata-se-,á rua
do Ca

1 l>opes
11. «56, 1 " andar, escriptorio 11. 1,

VRNDR-SR por 9:000$ um predio novo»em rua transversal á dc D. Atir.a'>JJcryr*tratasc á rua do Carmo u. é{, i" andar,
escriptorio n. 1. *•*.

VRNDR-SR por 35tooo$ um prerlio n*
vo, com armazém e dofe andares, ren»

dendo 450$ no ceniro eommercial; tra**k
sc d rua «ío Cãfmo a. ti, 1» andar, ej
criptorio v. 1,

:- -* -,_ --- JÍMl-
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FORNECE-SE pin* 4j i' or-

do Ca««in. io». miMnm dt A«iw
dt P-Ti-ll".

IMpOTRtrCIA 
— Cura-M com ai mr.

rufa» .Io «atuilia, retnedo veietal. vindo
,lo «er».'. 00 Ge»'l, cncunlrj.fi n» ru»
«.'omniemlador l..-.f.urd.. n. 5",

ILHA 
— Vend-M nnia própria p»r» ir»,

nclie de Inflammaveli ou docai, com uma
lua ca... de morada, cam _Miti Pedra |«ra
roímrufçJo, um lua o «barro, fica d«t»nlo*
dr.n c4|. i..l apena» so in.niiioil paru tra-
lir cot» o .r. llarbon. I ru» Coronel l'c-
dio Alvc» n. 3}; «m «a 1'rtta 1'ormoM. dn
g it li hora. d» m»nW_. 4»7

PRRCtM<BR 
«lo iltitnnoi d», IwJm, f«ti-

c.i o portu«ue», pre<n moderado. l'»ui.
na rua do Quvdor n. t». i" _________
ORBC1IA-IB <U roujta wr» ü*
- vu • engonmar. com pvrfttfiloi
na r. d* America n. i8í.

2URM 
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daquelle» qui Ih. Oo «troa No
dcili lornal poderAo dciaar a»
mim diilfiilaa 

a •«litencu
No iicrioiorK.
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UUMI.KTO BUZKONR ft C». fibru» dr
tVhii-M» dl M.. Iinpnrli. o o «tpoiU
4». Hi.a da Carioca n. «».

IUUKMA 
- ........... — ..

INDÍGENA tem rival, premiado

AI.UUAU-SK 
«ovo» l rijo» dl eaiaca

•olrrtcaiaçai. na. praça rirídeolei n. J._ _Mbnct-Cai •— ,¦¦-.-¦. ,
Mihrsdo, io hdo do ihcairn S. Jufc

IA NTQNIO Monlelro Mljllhlel, com of-
ÜJLtMni de rnl»'h«ilor e nurrciiaiia, a
iua Snoailor Itimi-o u. U7, toma «'í""-1
¦le Indo» oi l.ahalho» relJt»'..» a rttrcia»,
«ic« como; «llare». Janas. ~.-ra>, ane_l.
.-a-.t'«ac«, looliBÍro». carro. fuiiehrO. duur.v
nientoi prateamcnloi. cie., pira .. que lem
•ni u< e«prclae» vndoi da Rurop»,

. (il» rc*
rua da

S474

roNico
coin

mriUlha de praia na " Rxpoi cín Nacional"
de ioiiHi cfíia» para o crcielmcnio o for*
ea dn cal.cllu; oiln.uo a ca-|a « mala m
l*arj,lii que enfraqueceu; o couro ciliel-
ludo. Vendc-o i iua Sele dc Scleml.ro
n. is?, rua do Theatro ti. .-.«, c ntl prin-
c*_. perfuniariai, V.Jro, Jíooo.

TRA.HPA8S.VSI'.molhado.,
..... . uegoco de leeco» o
liiendo bom m-joclo; ua rua

Ananlo Ke«o n. 198. e.u-, o .lc Olar a.

V, VUli-SI,. át hmil» QUI 11 rfür»i
V Me mobill» di cinill», com lun^

ci.su» d» luilhlnln «traba Ho a ouio, 1
uni 10IJ. duai Mdclrai di -roço. « t_, II*
•nr um limlo po'ivbli_l(it.*iiintiva,iM..uu toilein com »rm» Io m»rmon u «um*
lho, 41)1 um» mc.lnli» «I» wwfilHi cum
marmu n ««curo, uf 1 uma cam» rn* *!*'*>
eiiylo Minor-lliio, _tl oulia com eilrail.»
c flor-n, jo», e um rico gii»rd.|.praia,
com vldroí «ravsdo», peça (ella d» encera-
incida, 140I1 um iiarn com »>i,ü m .*»
jtrl» ra a copoi. marnioto clm «1 porar-
tilbe ou, 75I. "•»» "lua* l?ça« *}"_ "' JEnell», o mal» movcln ru» de 9, Jt»o wj-j
\l-ycr;  _____1__Í

V' KNI-IÍM.8R maohlnai Slnier, a peita-
c3c« ila n» i".r uei' rui Scruipc 117.

Ma. 11 o

flffll
,cwr

iISüo' o »v.m|.
rua do Ouvidor 11•111,4 do atitor,

fííflnlií, »ui_r il» *M«r<t«K 1
_3K{ilir, 114 mm , IJ»vll«Mil». 1»

luvidor 11. 14». I*»i*lr » »-••«'•-"a>>lgiia
•ti"t

Itj.,-.'. SIM

VKNDKM-SI! sra.ltl P»r»_ Jardim o «ra
planoi na rua Ur. G«rnlcr n. I], !»o

fundi.-. Navler. a,«n_

VENDESE 
uma motuila par» moer can.

na. em iieifclto ciUilo, para ele
ctrlcida.lo oti a 111S01 rara ver 1
tratar A rua Pliuclrc.lo MiialhlW n. 70.
Copacabana, bomfca do Ipanema.

TERRENO 
A' VENDA — Vende«e um

em do'» lotei dc magnífica terreno, no
Andarahy. em (rciilo ao jard 111 pronctaJo
pela Prefeitura. Cariai a.II. M., no ei-
c pior o detc Jornal. ___^____

TRASP.ASSA.Slt 
uma «llalalara em ru»

mii'-lo'coininerclal. 110 centro da c.Jale
coin contrato. Trata-io na tua do llo.pcia
11. 154, lelojoatla.

ALUCAMJ.K 
lernoi de caiaca

ra-«», nniiikait. e eolts; n»
t* .iillmlçlo n. 40. lobrado.

»*.. r -- .-«. .—..,---• - remriÜo aiunw<
klha.Vn. .aiba o preço d» drognia André.

4 rua.Se'1 dt Stiemi.ro 11. II. próximo a
Cmlietb ai. -.- .
ANTJÍS 

de comprar
II

_Y_i
0_'ÍIONS CÕRÃCÕRS — Angela Pi*
_oijr.ip, vluvi. de 3(1 nnnoi de cdade,

c<jra 4e amha. as rlilai, acmlarayiwa . .-._ -
me a» dt wbilíiencla. implor» doi co.açuei
ttm .'.oimada, um obolo. iue iltavUe a>
¦ «rtirxsildc »ua ve^hic-. Que Dru; proteja
« lllumine o» «eneroioi que velam Pe a
pol.r. n*l Kll» redacção recebe por car dade
qfi-lqbci don»tl«»o que lhe » Ja rnv.n.lo.

¦ _ . ¦ '**•

A LHOA-SK ou vend *sc uma |K.rta com
jflolijectoi, pa«ra* -««riptorio e hrnnncooi,
tlti i-roptia para qualquer neguem (.ciucnn
r. tem- eommodo para morad a; na rua dc
S. eiíii'tov*o n. jio. 

Crianças - Anêmicos
* Convaleacentes • Velhos

RACAHOUT ,,cos AílAEiS
o primeiro almoço o nwts nutrl-mo
o mais dlsgosttoo
o mais agraúaoel.

uniam o uns io faWeuit»: DELAWOREWIER°*' ., 1 .. , .,-r I _ *__>_.V_W

VlíNIUt-Slí 
um cofro do 7jXtio. com _•

are.!.., do Vila Nova d. Mia, IflUlra-
¦nente novo; na Chape latia l.oinltci, * rui
da Carioca n. 44.

VRNDK.SK 
uma olaria bem moinada; ven.

d.-ie barato, com atola carro". .|iialro
bo>l o mali anlmaci, contrato por b annoi,
ttiaçfio do Encimado; rua vinto o Cinco
de M^rço n. 3}j.  iií?

K_!ÍtS_Í_R iiiw4l «iiunll«!*«l«*,.«'a, rtp«a«
IKíT*mJ*i MíM • vlnhaileo, norti «
hiúda». aulm mm» u contraia dt> «ren-

-I_.._r0. •« -emo 4 oiiaçlo «le 1«.loi o»
SBíToa il» Ultraja do I. Criiir»» dn Ur».
itt, tm MU». ii|unda*M-». 8 do coireiile,
ÃI..4 liotii da tat.le.

VKNDKSIÍAmor ",.lc Cear HobrinUO,
valia

KNDIíM.SKi por .il. uma mj«lilna «le
, e. tura, Siiiaer, em bom «••lado, o pjt

J», inaclilna do c.iic»r c4itil*a«; rua do
ífciijeiilto do Utiilto n;_ «3J. JWl

*Cíí amcnlf) dc
autor >U "Mar

fira", a <»Joo o exemplar, 111 ca.» U«v|.
aritU), 1 rua do Ouvidor u, MJ. Balir

aai-lgnalura do aulot. 3lnl

KNDK-rtR a v»l_ «Pornainl»". «Io, Cc*
»v Sobrinho, auior da "Mirflu . f'lljoo o excmpl. , tu cvj ll«vll>c,|ii*. »

rua .1* Ouvidor n. M_> lítisir a a.iigna-
ia a do autoij __3. _.

KNDIÍM.flR lim >«**'> V"» coilnlia- a
trai o um ferro nteliolad» para cngoni-

mar, t.abatlu com álcool o ita 11 ua tua \ u*
c-nnlç-dv Itauna n. 5J, «obrada.

VI!.\'l)l*U-Si; 
machina» Slnuc.1, a P',.'la.

<.*.e« Jo !ô$,tplnrawf.eM.r»p Immcdaia,

DR. KIK MKIRKMaKA
DOBKCAS JNTBRNAB - VIAS

URINARIAS, TRATAMBNTO RAPli
1)0 DA ÕONORRUdAi emreiiamciii»
h urctlira, lyphili». Iiy.lr.n-ol-. cio

Umuiif,- Interno cum 1 luiiuu .!¦< v traia
nicmo Uai via» urlnari-.i o «In reçium
nela clcctriclilat_. ApplM o "606 011
"014" nn lyiihill», pnitttllimi, urina»
lolioiai, cie, o Hibercullnn» 11» uibor.
culoic. — K. Ciii.ii.-i .1.1, «I.i. .1 an A.
Iloildocli Lobo n .4J0.

ACTOS FÚNEBRE.

t

lem' fiador; rüi llenio LI»'»...
AttcnJe-e a domicilio. L. A

n. Bo, lula,
5.otl

VKNDK<SK 
um

oecupar logar;
Todo» 01 Santo».

'Indo parlo.
ma Tenente

para dei*
Coita 84,

_U7J

VRNDl. 
l*8K c compramie movei»

forinam-«c colchfle» a capricho.. BupCtlO
ry«1al

fiiarila-veitldw.
.Iruarda-catacai «le can.-lla, vidro

l.i-aulé, 140$! um hom guai_
¦utial, iso»; uma mol.i la para >a'a dc vil-

•a«, com friiio» dou a.loi. nove pecai, 130!;
armatio» 0 40J; gujrda-prato», dl «leiarmari
a «o» e do»; um c-pellio eom maldu a dou*

3.1o, 35», < mali niuvcii, po- prtçu- .:."•
•ire mali barato pie .111 qualquer oirra caa.
is caia do Ahllio. A rua Vlnic c Ouatro
I* Maio n. 306, citaçlo do Sampaio^

VKSl.K-SK-utn,*.I (taveiai, ip..*;
llrmo LUboa n ¦¦¦
micilio. I„ A.

machina

s.i, loja'

Slnger, nova,
gavilài, 140J; rua

Attcitdcic a d.i<
J509

VKNDK-SK 
unt bo rnplano noy

cbre autor Caveau, lUrit, cal
novo, do Cf-

aixa de Jl-
.-aandl ci.ee, novidade', tem eaiw, e eaix*»,
por preço módico; rua do Sacramento
M. -Jl, ÍI17

VKNDK-SK 
um hom |.iano Plej-cl-, mo

dclo 5, pcrfeilo; tam||em. hon» piano

AmmT * #W

I m_\\*__^^*^ _*A_\\^_\

•flirlioa
ri>Mg->

Vanii>
K»|iiiinnn*

lo .mi at»
« ut.
Tal.p. U»
Cit!xii tu.il

lul 'i\\

DENnSTA AMIíRtCANO
DR, C. PIGUBC
Ulü.t* eipvcali-
u .'iu rxlracçSc»

c_ii|il«-tam. nio
lem <lf>r «* outro» iraballiu» iiarantldoi ;
i)'»lcin.i .tperfcicnailo. nrcçoi motlicn», e
em prcaiaçilei, .li. 7 <|;< mnnhA Al 9 dn
noiie, rua do límpido n- *i*, canto da
avenida.

•XCIONA-SR porluwei, írancer, ma-
Li:ccio>incmatio
Chrinioviao 11
•mu.. l'rof.

418. í'6de ir
Honor 6.

do a n-
3639

' A LU41A-SK, com todos 05 mordi, louça
__v__o trem dc coiinha, • caia de uma la.
nvlia que cc reira para o inicrior, tem
«l-.ias -salai, qu»lro qua-101 e dema « dep n*
.Iniciai, fogõc» a «ar. c lenha, hu t-e-
ctrlcal irca clmcninda e sraade qu mal,
«irox «10 * rna fladilnclt Lobo, lervldo por
«matro Unhai dc bonde, de 100 reis. Alu-
KUd, ajojooo. Trat-i-a-. na ru» Dr. .Mal-
103 Rodr-guc» ."• '4- l°':l (R'° Comprido).

ALLK_\>M-8C' 
letnoí «ovòa dc ca;.ica c

,Bl«rcca.aca, forrado» • leda; ..na ca-
tacarla Ubc;ro. í rua Sele de Sçtcml.ro
¦ 1 ioíí «obrado, caia recuada. lelcph,.nc
,,.3.'. í  53»'

A LUGA-SE. digo. vende-se mo.
¦-.'i-vcis a prestações dé sSooo sema-
iiaeSj- no Parque do» Operários, á
r de São Pedro n. 247-Entrega im-
mediata éom a primeira prestarão.

MARIA DE MELLO, viuva com
txi-j filhos de menor ednde, pede
uma esmola para matar tantas mi-
serias na doença, podendo entregar
qualquer esmola ã esta caridosa re-
oacção.
ÀY1.UGA-SR uma barreira e salneiro pa a
-katerro c coimuicç.ío; tratn-íc à rua 111-
mel o de IMarço 11. l>% a.maaeni.

rpKASPASSA-SE uma alfa ataria "offic.
lua" ou lc faa nc»f)c o com n nrmaçai

C insta laçi.o electrica, poi» a ca.a fc ptc-n,
para qualquer ncKOCOf jni..:itia--t
ta-se na rua

:r neuoi
Ilad,loclk Lobo n, $.1.

01'EKltKCK-SK 
uma perfeta coHnhreirp,

com um filho de 2 mcaei, para «a»a de

de rasto. na
por 3'.5o»$

montada com decência, com ua electrica,
etc', aliiRiie pequeno, fa» rcjii.ar nesoco.
Ti ata-se na mesma.

.luva. alusa um quarto a
nas mcsmai condiç..e«.

Kxgc.ie pe>*oa mulo ."é.i.i e decente. K
iscusado aprejcntar-se, quem nào et ver
uas condlçôeí. Tra.a-ieij na rua Salvado'
Corrêa n. Ca, avcn.da Martpirida u. Al.\.
'funcl 'Novo.

TKASPASSA-Sl", 
uma casa_

ru.-. Luii dc Canino. 11.

TT-UA senhora vi
V'inii*a senhora

neciuncno
a K. K.

fr.n.il.a.
c.

Cartas a esta rcdacçlo,

QUKRKIS 
ser felir, fl!iacvos ao Lieufo

Kiotcr co da CummunhJo do Peniameii.
10 ped' inforniaçõci peo Correio ao ode-
cado nerat A. O. Itõdr.gtics, rua Sena-
.lor 1'cijó ... 19, 'S. 1'auo iiiaudac ;-.«l.o
liara r spo^ia, que logo iccehein e mamiae
vossa direcção d rc:ta para não haver extra
viu, annundo du nuão 11 ¦ 4.o-1-t.__ • 

^

UM 
-cnhor, v uvo, dc cór. pree sa de uma

senhora v uva para cuidar de -ua ça-a
«iue -eja séria e educada, nessas coniliçue-

[dir j
mero

_ pçi - .0 nm

m 1 nw\íc .os u
fí..P^_WKttm\tOS-.\

\wi_\\ttUikWW.WiAw

novo»; Plcycl a ulr da Alíaiulct.a,
..or preço módico, sou competcncjo.
1'iano de Ouro, acreditada, «a.i de
liauço. lia J7 ouno», do uu ma lei, a
ba alcira; rua do ltlachuclo n. .|.'3-

tul..
Ao

con-
mali

banheira, cm pi- feto
cstadi. por 3f.J, c um foglp a ga, «'"i

ioi« fóciii, por ij?; rua 1'rudcntc de .Mo-
,-aeJ n. 51, Ipanema. Jl°7

CKliNÇElSI! tH"a

um bonito cavallo por 100$,
011 sella, mui

110 líceco Jo:ir> Pereira, com 6VKNDK-Sli 
..

liara carro ou sella, multe novo; talar
.. »__ _. . . tí;M-n 'llMfl.

VKNDK-SK 
— Digo, compra-se. qualquer

quaniidade de ferro velho;, rua b. Lu 2
Gonzaga n. :3S, informa. •

VKNDK-SK 
uma blcj-cletn , quai nova,

muito decente pa a pa»oar; na rua ac
í.liiír do» l'a»«oi u. s3. bolcqulm.

VPNDE-SK 
uma boa machina nhotogra-

phlca. do 1.1X18, com f> chasi», duplc
ri-.i-.tux, com glijcctiva íU Xáx*j para ver
c t atar .". rua Coronfl Joio Punclsco 40.
(Mattoso). S lu-i

AOS BONS CORAÇÕES —Uma
aenhora «.urta ria wiata, com 07 an-
not> de edade, pede ura obu).- is ai*
mas caridosas p,ira sua siibaiatencla.
O "Correio da Manhã" recebe qual.
quer e.imola para a velha Arnan-
cia,

íxternsto _ine.va-
Rua do Rosário n. 173, sobrado.

Cursos primário, secundário, com*
mercial e de admissão ás escolas-Hiperiore*-. Diurnos c nocturno .

Machado Victorino Jiiuior
A iluvn, ílllio» r m.il» parcti.te» do íin.i.1.1 JOSI'.' M\« IIA

1)0 VICTOHINO JÚNIOR,ngrailcccm, |,.uli..i.,.l.-., ,. intlu.
ga priio.11 mio coin<i.irecer.n'i no cn-
icrrsmcntn de leu lilo'ttirail'i c**iii»o,
pae e nmipn, g |Miriiv'ip»in que .1 uili*
«!l «le f dia, «cri eefctiritilii Imje, *••¦
iiunii.i-iVir-i. t> <lo eoirente, .'.i » hora*,
llll i-.-.itiíí iin Olorill, l.irii» «lo M.i.-h¦-..'.

_¦_______¦ _____i ¦ mt _________________ mt___u__f ___ÉM__k

Da?id Moreira Rega
§ Major JokS Morclr.1 Ribeiro e

-f«a um ctpo«,-t d', Olinda Piufa Ki-
| 

'.vir.i, r mui. íilliH. gratoi 4
iiicniori.i «Io leu -miigo IlAVIl)

MORlílRA RROA. ntundam .-'clirar
ii.n.i mina ile jo* di. i.i-'.. eterno «tc*.-
canio (te mn nlmn, iimnnliil, <i ilo cor-
rente, .11 o hora», na egreja de Snnli)
Aiiiniin do» Cobrei, c cottvi.lam ni mus
n.irmr« e nmiiioi e n» «Io (Inad.i pari
aiilatlr n nlr ncio >!>• rc írííd e rorl*
ila.le. I .ide (A (ienm muito urrito*,mm.

Leopoldina Carolina
Camizlo d-Albuqner**
que Figueiredo

í

Leopoldina Martins de Pinho

t

í'l_l Itlíl \ \ Tintura idc.il (ta-
VUL.U1-U-A, ralll,d%. pir;l roJ.
tiluir ao cal..-1'o n um cór originai prc-ta ou casianha. — Preço, lofooo; pelo
corr-io. .11.11» 2S000. Deposito ccral. rua
7 dc Setembro n. 127 — K. Knnitz.

iif> MARIA . AZARKTII, pede
XJ» c_tiJut.ni1, tiiiüi (Miiola, pois quo*!t-i ÍlU|HM.lbÍl
(lotirc. è cr_r\
r-*..i rrdacçrio.

attiut
. e

i.l.i dc u.iíi-.ii.it, Llcir. d.
ltr.lv- vcmciur as esmolai a

Anionln tímiiej ile Pinlir. e
fnnSoi, Joannlni Manln?, Cie-
tnentina Perrtlrtt Mariini o fi*

tlio«, pcnli.inidoi, agradeoein n
toü.1» a» pemoa» .|iu* «c diiin.1r.1111
.i.Miii|innliiir nt«S A ultin-a monidu t_
rcitoi niortac» «le mn icmprc lembra.
1I.1 eiponn, cunhada, (ilha e IrniA, I.KC*
Púl.lil. A MARTINS DE PINHO, c
dc novo convidam par.i niíinlir .. tui«*
5.1 «lc 7" dia, i|ttc, ,p«1o fru repoino
nanilani cilcbr.ir, lioje, icffiinda-fc,rn

S do corrente, íi* o l|. liorni, 11» nltnr-
im.r «fa nutrií do S. Jo.to It («iita d.i
l.,i(jpn. confcs»nndo-»e desde j.i *ij:r.i.
J.CI.I.1».

Ooiuiiitid» Jo.-f
Margarida Kcclia,

Julietae Emilia ^/t^fí.
sul Clirilto, um obolo Velho», _nM
e lem ninguém por .1, agradecem a todoi,
cn nome do bom Deu., ai ccmolai qui
reccliercm, nor intermédio da aümiuiiua*
vis deu» (olha.

= £onorihéas|

54 .

ji,-,- 11 ma N»«-a 'le S. Lcopo.do nu-
ro <j6. «bi S ái 6 horas da tarde ¦

UMA. 
:

deseja
l!ar..-i

O.I'Í?KRBCK.SK um- rapa-nlia com

C1A_AS 
— Alugam.se boas casai nova.,

.'...ia família dc tratamento, com luz dc-
«u,-a.'. ..cs quartos, duas salas, ircai e
_?is.<Mcndcnco5. com bom quintal. Uua
Araújo ixItSoi canto da d. Darão do llum

3ict r«u Trata-sc nos'in«mas, no n. 33-

, — Rua Luiz de Ca-
i.-¦„¦ n. a6 — Pcrdcu-íe a cautela d^
-1?*_- j.-if. ...- J405VA -Im. n. 36 — ..

n. nfj, deila cisa.
/ .¦.tff-.MANTE — D. Maria Kir.ilia. a
V. nfincVa carlomantc do llr-is" <' de tor-
iutal,,ípitsagrada pelo povo como a mais
siirW,'ciiiii milhar, dc victorias intimas c
<om3átclaes; t. ctmas. famílias do .nte-
rior ,t fora «fo .cidade consulta por caria
_m a' present-á das pessoas, innça n-ste
Kcncm, casa de Coda a confiança c tann ia
>lo respeito; na rua 'M giicl dc Frias r.u*
.tipro::;S*, sobrado. ..Consultas a, qualquer
hoi-aí"".

„ara casa dc famila 011 pequund penaio;
òclia-so das 7 á> ia horas; na rua Julio
Ccíar n. 19- _____________

OKPKRKCK-SK 
um rapaz pnrtiiBU.z, .om

pr.lt ca de dversos ofícios, ptalreiro,
etc;
Iluracio.

na rua lieucdicto Ilippo:yto n. 15».

evita o b clio no

gavetas
CUPINOT. mata

ov —
Vc-nilt-sc na Droíana ra.li-cu.<-'|.iano_ e nos movcÍ8_c;palhando--t

OK.MPRECADO 
da Companhia

Barcas de Aaua*. ¦ pede o favor
Uníâo

d. di.
rem informações"dc diias senhor;- que vio
ram ,1c Aracaju' no da i° a bordo ilo va
por "Ayinorò", dn Companlin I,!oyd irra-
sleiro. Praia tlc B. Christovão u. fa —
José Cabo Verde. 

J .(.MPIiAtSâ um' tcrrv-no que tenha Oo
V.-iiiHros' dc. tçtate por- so dc funJus. em
jMicliiisla,..'!». xtüiB _'jçf,ta«So. Canas a tj.*
«licçüo «leita folhn.-.SÜva-J. R. Nao sc
ãcc*e.títn» intcrmcíl arioa, 3*1--*

natural zações: o trato
m a' todos, sú

«•a<Uifà;''ú'ru» do llospicio n. au
rf-1.\S*M -NTSS c ..... ,
_.'ió.'papi-is convém a' todos, so na Itiui*

_-„.1 :.\l'' .*. -.._ ,__, t

.'o ârlylal;' na'rua Uaduck I.obo n. 3 .¦4.0. NIIKlRA.— Precisa-sc^de Uma para

\SA_KNTOS — Os noi'..-
ciji'. ler «crtcri.de.que «e casam em daOs noivos que qinze.

Cl
procurador

PKECISA-SIi 
(alar com os srs. Josi

I-rcilerin. de Carvalho, Joaquim 
'Vicei)-

ie c Jcsú Vicente, na ma Evaristo ua Vm*
ga :S, para teus iiucrcsscs.

ama com leite dc quatro mez s
crear uma creança; na tade ra uo
... 53«7

TTM moço d-tineto precua de um com-
Upanhciro para üm quarto üc (reme, com
luz electrea c pensão, b. José u. 7, I
andar.  «s7

TT*dÃ p an sta acceita tocar cm' cinemoto-
IJgraphd ou ca a dc respeito, acce [a au.

mua.-: ua rua da tapa u. ai, ;" amiar.

UM 
ca.ai sem filho» preci-a de uma moça

nllemã, franceza ou ingleza para lodo
o serviço ila car.a, paga-se bem; na rua
.'.iianabara n. ei. l.aran)e ras. :

Vp-NDEM-SK 
ouas ffrarides banheiras de

fer o esmaltado, coin mineiras- de sai-
Ia,-cm bom estado, para vér a tratar a rua

.Io .Seii-ulo,3-3, . "¦

VEJ-DK-SK 
saib o para aterro c constru-

ccJo; trata-sc à rua Pilmelro dc -Marco
i»j t»9. armazém. ;

,. 1-S1C especiaes canárias rara
,é'g», promptas para rcproilucção, a to?
- na rua General Coldwéll n. sij.

VrtíSDK*SK 
um gramoplionc Odeon, no; I

i vo, prande, por j,.;; rua Aquid-abanl
a. 8» (llocca do Matto). * - I

fKXDKlI-SK canários, mciliços france-
zes; i rua da l.apa it.41 (barbeiro).

\7KNUKXt*SK: 
uma airoacâo com t.i.mç-

' tros, própria para fazendas ou .tnUu-
rciro, c Uois bateõ-s; tachos de oubre, os-
-im como se ííódí alugar a iajn (inra qua -
.iue. negdciol assim como se pódi - |-aisar
para o in.-.iuo ca.a de armador, como. -e
.eiule o grande "slocl:." ,ds -'oo bandeiras,
galllirdetés, i.| lustres i>a:a egreja-- e tapei-
Ias; repostctrns, cortinas; ioo candelabros 6
ea-i cães, .no mangas; -oo globos c mais or-
tieosrllua dc _. Jo.gC n.-33*- . •¦**••

/"^O^TURtaRA de coletes, dc. homem, of-
V-(erecc-se para tMbhmar'-'foraj''?l«i
gucldc -'Vas n: 55 ClirVmvso.'

m

PRECISA-ST* 
M. Cuitton, .

riuctiuns Í*ou?-- Iiüii líorui^ais.
rua Silva Jardim, 17.

CAS3.MKNTOS 
—

feifi ler ccrtc-a.oe. _ -
.• hori' certos, procurem o procurador d.i
CáliiaS Etclcsiastica. sr. Pinheiro, a rua da
Alíaniltira n. V30, sobrado, esquina da do

1:riiguayaiia*. Nito recebe dinhe ro ai canta-
«lo seu. que esteiam os papeis cm andamen-
to! Af.cnJe a cliamados por escripto.

/..IO'OMANTE portugueza — Mine.
V'_l.vá, a mas verdadeira dc Iodas nesta
.--.••ital, faz todos os irabaMios por ma s
,',iíf«!s que sejim; não engana ninguém;
«ral.! dc tõjlas as doenças, por mais graves
que- _ci.nn; _rarante todos os seus' trab-i.
_!ios;'.'ná rua Visconde dc Itauna n. .-lüs,
s. ir.iilar, sobrado; ver |_ra crear, aqui _o
tc aiiiiuncia o que se faz com verdade.

CIOSTURAS 
— Acccitam-se dc senhora e

'Je ¦creançn.-por preços módicos,-; attcndc*

URECISA-SE '"A Bonança"; «o-
*- ciedade Brasileira de - Auxílios. c
Pecúlios por Mutualidade, autoriza-
da e approvada pelo governo fede-
ral; precisa de agentes de ambos os
sexos, em qualquer logar do Bra-
sil, prospectos e mais informações,
por favor, com R. C. da Costa, a
rua da Alfândega, 226,
-JUECISA-SK dc allimhps para'CM' " ' "*"

183;

fie a >. chamado»;, na rua
iticrq''

do MattoEo nn-
5-137

I
Cattete 
TJRECISA-SE dc olumna-, aprciulizcs dr
Ã piano parn sc lcccionar razão de..,.
ioJ.ioo mensaes, 2 ¦ lições por semana, indo
a casa da .professora; mu 5. Irar.cisco
Xavier n. 3i>7*

do ce-
auior Üavcati, Paris, cóm capa

módico, á ruo do Sa-V' 
ÉNDK-SE um bom piano novo,
lebre "

í caixão, ror preço
cramento 11, 34-

VrK. 
DE-SE um lindo' Cavallo n-ifiido,

muito manso e barato: i. rua rimo .Tel-
l.-i il. 10- — ¦ Jacarcpagui. 31o-

Darão

Kua dc S.
ru.

sua*, rumpli
cacSes — Cura
adiem. — Ur.
ofio Aljrcu —¦

Pedro n. 64^ das fi is 4 ho*

F-Xfrrnnto Muiuvll —
Curso de admissão para qualquer
escola. Diurno e nocturno. Rua 7
de Setembro n. 170, 1° e a" anda*
rei.

Margarida Ma
((.l-iniNHA)

«11 Rocha
dr. R.tul U"

cita,"í'nulo Kocha .• ...-ih.ir.i. Al
.1 varo Rocha e icoíiora, Mano

Rocha, Joiú Ublrajárn dr .'aiv.i, Di*
nati Rocha dc 1'aiva, Jiivev.do -Io Mo*
raes Ancora, Nocitii.i Rocia de Mo-
rac.-i zVncora c Augusta «le Ahld.la
Costa, .-igrade-tc'. .-> todos qne acompa-
nharanv á iltinu n.irn.b ..1 reitoi
inortaes ile _ua Idolatrada filha, irmã.
ciinli.ida e solirnlm, MAROAUIOA
ROCtIA; (Uuiilinlia), o cíinvid.i.u to-
«Ios os s.-us pnrpnies c a--.iÍKOi |un
assistir á misia «Ic 7" dia qutt, c.n suf-
fr.iKio dc sua alma, faieni cc'..:l.rar, 11.1
cjrej.i dc N'. Senhora da _in,Kl..n,
anianh.. 9 do corrente, ás 10 horas. A

l.f.itif.l.liiu famliiò «Io Alto
f|ii-"'iu.- I' Kix-lr.-fl.i «• l(.f.;i Cê
nililii «I-* .Ml.ii.iu.'ii|ii-* 1'ivucim
do cumprem u ilolo'ui4 ilrvcr _

cnmmunlcar ao* puremes .- .iuiIrpi
(4 livnii. nt.. •!,- . 11.. ,i,l.-IjiIj in.- I.IÍO
i-OÍDf. A CARÜMNA C^MIZAO
Al.nUOUlíHOUK ¦ I .«UKIRHUO e m
convida tt) para icompanhar o» iru4 rc»
.01 111 ortnr*, Cujo li incuto terá lona
h. .e, 1. do correm.*, d* rua l'ni;o «ti
.'piclrodo 65 («ata 11 ul, 1. 1 li.irai
da i.i'.l- paru u .'tmltrriu tle H, JuM
RapiiiM, unieclpum o> icu» afraíec.
men. tu sõu|
"¦«muwiBHWiyi itittww
Francellna Nunes VI-

eira de Velasco

+ 

Frnncl»co 1'aul.i ile Velam
Coutinho, eipaio, e filho», anr%
ilrrriti a loilas as uiuion <*t»e N
.Hitii.ir.itii ncoti-panliar o* reuni

nin.nri da fniwt.. FKANORI.WA NU.
N*KS VlliIRA DK VI.I.A. CD. o dl
novo n« convidam para ,i«»l»ti. A mi»»»
.le 7" di» nue íiiwwam. reiar, por «ua
alma, t_utlhl, teren*fi*!r.i* n' «Io co^
rentr. na «'i:r«*Ja dí S, Joaquim, em
S. Chrlirovfo, e desde /$'•"¦* confe»
«nm etcntaniente aKr.idiviJos por r»_l
aclo «le «.-andado.

IInala de talher»
amoricanoi, legítimos:
n.i rua Senador I "ii-
l.ij ii. 160 — l'riçi
11 dc Junho.

EM FRENTE AO JARDIM
l'm ap.parellio p»
ri cha d cafí, H
Pc\m.*i com <ínur»v

iios e fina pinti»
ri, no sratnlc I.a.

ratelro .Ia rua Senador Kuicuio, itio —
Praça tt «le Junho.

EM FRENTE AO JARDIM_
lindo appar*
para toileiil.
7 prças, mei»
rlana legitt

pançHafl, ter*
r.i CLARK, l.i ò, %-iw, ">. uriinilc liar».
telro d.i rua Senador limcbo 11. r o -
Praça 11 ile Junho.

EM FRENTE AO JARDIM

9SÕÕ
2SÕ00

23$0Q0 |

\w\ desejar

VÍÈNDK-SK 
uma quitanda; na

de S. I'eii.t n. 135. Prcçu 35o$ooo

duro.

IC.NUK-Sl. uma .boa cgua, arreiadâ; jtra-no armazém do Franco, cn»;.-. co-
¦"*¦*' . 335 J

VE.VDEM-SK 
meia mobilia por 46$ c uma

cama para casal por :o?; 11a iua'..OIçfj,-
ie'3 11. 27, Síinto Chrísto; * '•..*-¦*__•

¦\7EN1. 5-SK .., .'V niaeiti, um vidro ue.por 4?, em (|itali|ucr Uhar-
üe AXTICAI,, «t»; dr.

.liicfiado,' o melhor ont_syphil.itiçí>v.a. óetua;
iídadeí, ¦'¦"¦¦' '¦•¦"-¦ -.•¦'>! «-^'
" ) " rua Hadjock I.óbò' 58.xr. Ndkm-sk,  , ,. . ,•V to-.lós os matc.ri?C3 , «lu demolição deste,
p edio, o saber: boa cantaria, com gia-Jit c
portão de feno, folhas dc zinco, telhas mn*
cezas tijolos cantaria c alvenara; uma V.»

araiida coni gradil, com 25 metro!; c.-
ros, barrotes, ipas, cstuilttc, janel as. nor*
««..assoalho, forro, banheira de ferro lun-
lido', fo. o, caixa d'ngua, lrjdrilhos, appa-
e'.lios' dc Itar. c dc electricídade e muitas
.utras miudezas.

yKxuT s-iros
ENIJE.M-SE,

raros*
59. .2°;

par mudança de tetra, .pos-
c mansos; ua <lo " Cáítètc

?.rESDK-Sl! um
» :ll.*Í3 . 'twr c'j?

(KsLiçiaL . J^_

tiiancqium,
; ú rua S. t-t«?ÍÍ^J!'t».I,uií*l».*.j*f.

VENDE-SE 
uma"l!cni'iigtoti"; a

n. i35i com o sr.

machiu.i (Il
rua General

Antônio.

I.'KECISA-SE dc nlumnns dc trancei.pra-
A lico, mcr. 10Ç R. de ia Colombicrc.
14. rua da Carioca, dns 4 ás 9.

I_ 
IlECISA-SI- vender allisyl o melhor prc

. parado para descticaraninhar 11 eabello;
vcnile-sc nu Drogaria Rodrigues; Oouçalves

59, Preço soou.

O
ti.

•UvTOMANTE — "•'•¦•». liab titada prc-
diz o prc-enlc e o futuio. kua Cardoso
244, estação do Meye..

 ... . a rua do Cattete
... 66,' previne os suas clientes que pr 11-

i-lpla a dar «xmiiula do d!a 1 dc setembro.CA. 
rO.Vi ANTE séria, a rua

ti. 'í "

fARTOMANTE — A mais peri-
ta e veirdadeira è na r. Marechal

Floriano Peixoto n. 47, sob.

COKAÇOES 
CARIDOSOS - l'ela Sagra-

da Paixão dc Nosso Senhor Jesus Chris-
10 uma Ittíclia vuva. com C-8 annos de
e.iadc. gravcmenie doente de moléstias in-
ciiraVA.Sj sem poder traballur e sein arru-
mo algiiin, pede uma esmo a 5 cardade dos
Íí.p..-. coraçõe.-, tjue Deus dará a rceom.
pc«iia; Esta caridosa redacção recebe s>tal-
il_cr esmola para a viuva Santos.

(~tO.\ti_'RA-9_í, 
'directamente ao proprieta-

.'rin, uma casa lia pouco construída e dc
-i-cr.rito com o iiygxnc. r.té treze cornos;
.h_orttya.es 4 «na do Theatro n, 23, Casa
I/ãn, com (. sn. Oarliosa. .13°-

ctOilUANÇA'9 atnlgave-s e ijiidiclacs, de?-

1JU1CCISA-SE 
que saibam que sc trata

. dc cobranças difíiccis, amigáveis ou ju-
diciaeSi dcspei»is perilloras, licenças c ne-
gòcios 113 Prefeitura, e Thesouro, empres-
limos' e descontos d ciiiilah proiriissiirins.
negócios 110 (òro c ministérios; naiurali
'.ac cs papeis de casamento, etc; nao sr
cobra adiantado, negócios, com brevidade
por preços módicos; ira rua dos Andradas
n. 71, 1" andar, da 1 ás 5 da tarde.

PRECISA-SE 
dc um-sócio com o capi-

tal de 1 enntu, para montar olaria; m-
(orina o sr. Silva rua Engenho de Dentro
numero 132.

conce/*
lí.eeb.

CO, n,.
5-15,

VEX. 
não deseja evitar o bicha tu

. 6cu piano ? Mc-mo que Já o tciiiu.-
íicará toriipV-ftsntèntie isento dessa pra.-ta-
¦• espalhar na parte ba sa do inamio um
.mico do Cupinól. Drogara Pacheco.

"\fENDEM-SE machinas dé. cóstu-
* ras e moveis em prestações. En-

tr^ga-se machinas com 10$, movei*
conforme sc combinar. Cartas a Li-
ma, r. D. Manoel n 4-. loja de b„
que irá tratar. :i . ¦': X

us Afinam-se por 6$ c
por preços; ba»atissÍmo$;

. Immadós á praça
charutaria.

lílA.Nt
JL tani--i

Tiradentes

VENDE-SE—Isto 
í, compra-se um guar*

da-cásacà, de peroba, com porta de cs*
iiclho lrsaulé. até l*o$. mais ou menos;
rua Voluntários da 1'alria n. .249 — „F-uge-
nio Magalhães. Teleplione n. iao, ,Sul._

VENDEM 
SE: guarda-rasacas, cor dc ca-

nella, iSo$ n iro$; ditos, peroba, aonS
e 190S; camas dc ca-al. d J3$. 50? e ioo?;
••uavda-prolo-, 4»S. 5o$..üo5 c i_"5t ca.na.
lc solteiro, dc io?, ,to,í e 40. lavatonos,

.le n-,$ 100Í c 130$; mesa- elásticas, tres
tábuas,'60$. Cs$ e 70S; cadeiras austriacas,
a duzia. Touci. 115S c tao$: mesas de ca-
'.ceei a. 30?. 3;$ c 23$; gilardavestuos, 55»;
_$, 110$ c 140$; colchões dc casal, dc cnna
.- 3u$, 40$ c .15$; ditos de capim bambe-
iue, 12$ 10$ c S$ooo. Tapeçarias c uido
nais coiíccrnenlc a este ramo de negocio.
Vende-se cm prstações. com 2$ por semana;
10$ c 20$ooo. — D. M. Augusto k C. rua
Jo llospicio ii, 286.

VE.VDEM-SE 
na rua Haddock Lobo 58,

nesta demolição, telhas franccias, cai-

Granado
APERITIVAÍSÉACHICA

LEVEMEHTE UXÀtIVA

?-•-.-.

s*oa'3 to r*

ver-se .1-
vre dos

atr.izos da
vida, sa-

.ber o" pensamento de pessoas «lc atniia-
dc, attrahir amor e bons ncnocios, tra-
tar ledas as doenças, obler o que dese-
iar, por mais difficil que seja, diriia-so
S. ma do Cupcriiiio ii. S, estação do Dr.
Frontin; trabalhos seientificos c garan-
lidos; consultas todos os dias até ás
9 horas da noite.

S. E. LUZ E SCIENCIA
— As pessoas sensatas c soflrrdoras, que
nuiicrem alliviar seus solíriiiu-nios pliyll*
cos moraes com seriedade e como cm par-
te alguma, dirliam-ie á rua Dr. Carmo
NVtto n .312. Até hoje a.i-*4. pesioai con-
seguiram o «uc desejavam. Ver par;i crer
c jiit_ar. Só se acceita. rcinmicraçao «lc-
pois ile obtido o que sc deseja.

Tbarcillã Pinheiro de Siqueira
lago

(DIA 9 DO _:CORRt. .'TEif Oscar de Cantllcro Lago e fi
lha. Adelaide rinlieiro «1«* S
«lucira, .seus filhos, cunhados
sogro c demais parentes, faz-ii'

celebrar a tussa de trigcsimo dia, nu
esreja de S. _ráncisco dc l-aula, ás
9'ii-: horas, amanhã, 9, para c.ruo
descanço dc sua alma. e convidam o-
parentes c pessoas nmisas á eotnparr-.
ccrcin a esle acto dc ri-liaián. pelo t|U.v
,iiii|..*'n.'id:i.ii.-n'.' ns anraiíeceih;

55»

Carlos Evangelista Sayão

DK. 
VAtiKNTIM IIITTICXCOURT -

fartos, inolestias dc .cnhoras c .syplii-
lis. Consultório. Riidr-Vgo, S va 11. ao, das
ic ás 3 horas. Kesideuea : Marquez de
Pombal iíi C,-. Teleplione S-.7.

njacuações pre-
inaiuras. fraquci»

sexual, emitia-
Btecimçnlo rapi-

do, depauperamento dc. 
'forcas, ¦.•ciiraii:*

sc rapda e radiralmcntc pelo poderoso-
tônico muscular VINH. • DE CACAO
tODO*íX'HOS. .HAUÍADO, de A. A.
Castcllõcs, Vcndc-se á rua dos Andta*
das it. 43. Drogaria Pacheco.

Impotência

t

Um fino appar»
lho para jurt.ai
eom r- pevas •
rica pintura com
dourado; «olhere»

lc alumínio parn •ôpa, duzia 4$son, r.»
.-r.indc barateiro da rua Senador Kune*
bio II. 160 — Praça 11 dc Juiihii,

EM FRENTE AO JARDIM

Um fino appare.
ilio dc "loilettc"
com 6 pecas, con
linda» ramagens,
pratos dc granito,•or .luzia 3S50.1; rio grande baratcir»

Ia rua Senador Euzcbo 11. ifio — Praci./ de Junhii. Poria larga.
EM FRENTE AO JARDIM

_ * CARI)*ADR PiTní.lCA — Uma H>
__.nhora, viuva, .nobre softrcn.lo ha l;.f>íoi•iinn_ - iic ;u!crín-bCTr.se molciiia que â
i_P-?3ÍbÍlita dc faier cirtoi traba Iioi, poi«!¦- i>cde- aiíj cornçfic* bomíareioJ utna
snia'a de occa$:.uj. De:» levãi_L cm conti
Me luito Jicneficio ( A*, «uoulícatiie. ^ Cariai•i.i .rclhrcAOi n..r_ X, \.t

11$000

Erncstina 
'Sayão. Utira Sayão

Oc.-.icila Sayão, Diva S.iyuu «'
mais parentes agradecem as pes
soas que acompanharam os res

ios mortacs .lc seu pranteado pnc. ir-
mão. sobrinho e primo, CAKUOt.
KVANCEt.tSTA SAYAO, c dc nove
convidam ns pessoas dc sua amizade
para assistir á missa de sétimo dia
que. pelo descanço eterno de sita alma.
inundam celebrar na cg.' ja «le S. Fran-
cisco de Páúla, hoje, scgumla-fcira. S
ilo. corrente, ás 9 lioras, agradecendo
aritèéipadãnient-, a?'

| TUMORES DOS SEIOS E
DO VENTRE

M.ilcstias do fianluirns o das vias
urinnrliis

Hérnias—Ilyiirncalci— Opor-içõ.s
«im gemiDr. Jouqu 111 MiiUos

CiriiiRiãi. «.riectivoilo Ilnspltiil Un
sati.li!—li uniii.s du pintica •

( onsi.l orlo: rua Undrig . Silvn
n. tr, ciiiro usriins.da Assomlilca

| n .S. Josü. Ho l As -i honu.

Professor tillcmão, formado,
bacharel cat letra.,

na Allemanha, sc
offerece T-fu *-'llsi'

nar a litigua nllemã, latina c pegai
theorica c pr.-il1 cimente. Ofcirtas nesta
folha com as letras M. S. - -

F.NSAO
PENSAavulsa

 Uá-se dc primeira ordem.
mensal; na rua Sete de _c-

1C5, casa de iam lia, . "

<as

IJ 
.RDEU-SK um embrulho, ,cont ndn ttm

. ve tid nho, de creança, c ura par dc li*
gas; na avenida IVs.os 011 rua Marccha
Plõriuno.i Cratifica-sc a .cm o levar na
rua da Constitui, o n. c3, -obrado. .

PADIletra
DRK allcntâo, formado bacharel cm

sin.ir a llíigüa a'lemã, laliiia c sresa, lheo-
r'ca c pr.itcaineritC-. Oííertas nesta tolha,
com r.a lctrã'3 M.

l'r. (e.Ulrtl ie 'Hhesouro.
CASAMENTOS — Civil

JJUNSÃU 
-- Dá-se cm

. preços híoilicüs; »a rua
}llauna ri. ... sobrado,

c reli. oso, lia.
iiltasf. —..-.-.
CEJfT.Hlôtia do registro de na. .mento

"habc.is-eorpus", etc.; traram-sc á rua da
iMianijeKa n. 134, Bobrado, com os srs.
_. r.árbòsa e C. Campos. 

ÍIARTOalANSIB — Trabalha com trcs ba-
V- ralhos c descobre qualipicr s«-i_do; na
iua do Lavradio o. 143, cnlrada pelo çor-
redor..  

5jW

CIOMVUA-Sl- 
uma casa de coiistriicçâo

'iiwdcnia. <_mp_amcnlc livre e .dcSCnitia-
vacada, ntó 14 contos, do Estaçio de ba ao
Boulcvard Villa I'aliei, lendo cominodos
«.ara familia regular c bom quntal. Ira-
;c-'c com o coronel Machado, ,'1 rua da As-
Kcmblea 11. 95, -IIo andar, da 1 às 4 hora?
.Ia lar... '5579

easa flc famil a,
Visconde tK'

5491.
CÕÜllft «1TH-Í

PLANTAS 
topoúritlihicas

(cm léla) nitijas e rápidas u 5Ç0110
kiloiuetro.
lf. M.

Cartos r.cíia redacção, a J
397»

Cattete
PENSÃO 

— Vendc-sc uma no
com doze quartus. todos occ.ip.idch-, sal;

de v|s*tas c du jantar, bem mobilada, ten-
luz electrica, e mais dependências; '"pam
informações na rua do Cattete n( 105, so
Irado. 5448

ripas assoalho, fó ro, vigamentos, uma
varanda, boas venezianas, portas, cai-
(1'agua, fogão, banheira, ladrillios la-

alorio..gradil, folhas dç zinco, porallcl ipi-
iedo*>
radil
ía c

.» uma frente cum piirtiio de ferro,
c canta ia;
cantaria.

calhas de cobre, alvcna
3 043

VENDE-SE 
o "IGXOTÜS", o maravi-

lhoso especifico que cu a Uremia —
Cálculos nos rins — Escassez de urina —
Dores dc'eaõei ns — Catharro na.bexiga.
Cura radical. Em todas as pharmacias. Uc*
•io3Íto rua dn Assembléa n. 73 — l"0-

f^ENDE-Sli um stock do malas na rua
*. prei Caneca 30, por metade do preço.

EVnF-SF. baralo na cnsa
\ITons» Iteuo.Fu-ecnilas,

Moilns o Ai-inarinlui. 
"tom-

in»*in só 111'Hlii Ciiau, que
v«*nile mais barato 3 • *[. U«»
que naGiilail<:;rnn Volmi-
larios dn l'a«iia, '.V.W, cs>-
quitia «.tt llewl <»i*ainlc_a»

\fENDEM-SE machinas de costu-
* ras e moveis em prestações. En-

trega-Se machinas com 10$ e moveis
conforme se combinar. Cartas a Li-
ma, r. D. Manoel n. 42, loja de b.,
que irá tratar.

lembro li.
dar. „,__

I CL1HICA DE MOLÉSTIAS DOS

Ànoa Thomazia Ribeiro da Silva

t

< ;<

VENDE-SE 
um optiino botequim e res-

tauraut. livre c desembaraçado, no cen-
•ro da cidade, com muito freguezia. O, mo-
•ivo se dirá ao pretendente; inío ma-sca rua
frei Caneca ti. 250, 34tB

TENDE-SE uma mobilia perfeita c ccm;
>' .plcla por preço barato, c ent ega-se ate

1 dia 20 do corrente mez, quando a família
c retira para a Europa!, ve-sc c t ata-sc a
ua Senador Euzcbio n. _übradn.

linha, poslc-

fa

fiara cozinhar^ e
serviços, [,rccisn-se*, na rua \''nte

. Oijíitro Uo "Maio 11. 30S, 'estação do Sam-
i^lUlíADA portugueza.

IMíSCON-t-AM-SI? 
conta9 processadas do

. .'Iicsoittio. Prefeitura, de nualqucr valor
... cüilcrnetas da Caixa Econom-ca e.hypo-
iheco,' dc prcdtei na rua do :tfospicio nu-
mero 9G, sobrado, photographia. C. Lou-

1 -OIS «rçvalliciroa estrnngelroe, «lesecn*
.l/dentcs flc famílias di_'tict_, alVando a
9-ar dos tncíbores dot'-« moraes, todos o?
.«.jücadoi descisvois em dois homens 110
ycriodò Rurco da vTda, pois contem 22 c 25
tmnqsi desciam consorciar.fic rom duas .e-
riiotas com dotes, «fim «le desenvolvei cn.
umã»'*thdti£ft<fla nui*to lucrativa. Ncgoco
«.;..iiio ._'(•. Cartas à «__ia deste jorna'.11 .UW.HtAS,. indicando direcção parai:'.nT*M!otu.eiiel&. afim dt se entabolarcniielaço«s;

BINIIRIRO 
— Empresm-se em boas con

11'rsões, sob hypotheca de pred os cm
lojtar mie oonvenha. cidade c arrabaldes,
brevidade e conf__ça; na rua da Quitan-da »,. 131. ir. JüPo.

1 t̂ttnnwh n\s nti _\(._s-
ér._ Siloticj. Cbidudo cum as imi.
•vot-B.

-_ ,mmmm—mm'. "- '"1AA*-SE um logar de fdlor a quem sc
J-*.ipr__eirtar coni uma turma de cíncoent-i¦trabnlba-doTçs de f>k e picareta, na-sede &>
J) str-cto Sul de Esgotos, s'ta i rna Ga-¦jílõ- l'c xoto, esquina- da rua M«zrb c Stí\x-
res. em Nicthcroy.- P»í»-íe por quia-ciia
I de sf.w, 1 f| m tw»!k»o_e3.

PENSÃO 
VK1.1.0S0 c-íclüsiVaiiíènte

miliar, aluga buns tiuârtos jr.tra casal
de 3ooS a «t_o$. Fornece con.da ;: douit

Vá. Uua Marqucz'-de Abrantcs 11. 93 —
li-útafogo.

f} ELO SAGRADO CORAÇÃO DR JK*
l SUS *— A viuva Soarei, .otfrcndo de
1 mon-hagia, La 7 annos e tendo se agra
.-ado os 60US soffrimcntos. tendo quatro
(!h-i« menores n ecu cargo, passando
naiores necessidades c dias açni levantar-se
ia cama, por isso vem pedir ás altnas bem.
.azejas uma ,-smola para ajudar seu trata-
mento, acec-tando tudoi alimento, roupas
um vintém ouc seja, tudo pódc -.tr Kitregnc
nesta redacção, que gen- rosamente se presta
« receber; que Deus recompense a todos.

VENDE-SE 
um bom piano l'eycl. perfei-

to, ainda novo por preço módico. Ao
Piano dc Ouro, acreditada casa «lc confiam
;a lia 37 fihnos, dn Guiiuarãcs, a mais baia-
lei a, na rua Uiachuclo n. 423^

VENDE-M-SK 
íornias para calçados, Uo-

vas, a :$ o par, cin qualquer formato;
¦ia rua Pinto dc Azevedo u. 13
..onde de llauna 11. 4<i_.

rua V
2986

PELO 
AMOK DE DEUS — Pede uma

esmola ás carido.ns almas a pobre e
lesamparada viuva, cega Anna do Amaral.

4 60 onnos dc cdade. Esta redacção pres.
•a-sc a receber qualquer esmola, onde o
.obre vtlhoha virá baicar.

PENSÃO 
fornecc-se a do. icil'0, accei-

tam--c pensionistas á mesa. todos os ge-
n ros de primeira; farta c variada; na ave-
nida Mera <le Sá n

VENDEM-SE 
ílo-.s, imitação a hiscuit,

rosas c crysanthcmos a 0$ a iluíia-, era-
vos e camelias a 3$ a duzia; rosinhas e vio-
'elas 3 $600 a duzia; rua do Cittert 300,
obrado. Ensina-se também.

VENDEM-SE: 
trilhos para .. .

c construcções: vigas de ferro; madeira
ile lei, cm toboados, cosso.iras e caibros;
locoinoveis dc 2 a 14 cavallos; motures a
vapor c caldeiras, dc 3 a aoo cavallos; mo-
•ores clcctricos, de fabricantes ing czes; ue
, a 100 cavallDSi bombas ccntrilugas, rotati-
vas, duplex c triplex; prensas hyd áulicas,
urbiiias centrifuens; dj-namos; machinas .e

furar fer-o; ventiladores; compressores de
ar; moinhos conjugados com motor clecln-
-o: machinas para tijolo3 c telhas; bigo--
nas; apparcllias tclcplionieos; correias in-
gczas: eisos; inancaes; pulias, accessonos
para vapor e- cncananiento«-, bu rinhos c
injectores. clc. etc. Preços ila grande redu-
cção c sem compèlenciíi. 'Iclcjmone 2.02$.
Casa de Macliuas de Augusto I,e\vm, rua
P inteiro de Março n. 109. :

\rENDE-SE em uma das mais po-
v voadas estações dos subúrbios,

um armazém de liquidos e comesti-
veis de primeira classe, rendendo
mensalmente, á dinheiro, cerca de
_6:ooo$ooo. O predio tem contrato
longo; trata-se das 2 ás 4 da tarde,
á r do Ouvidor n. 68, 1. andar, cs-
criptorio n. 8, com Guilherme Silva,
que prestará melhores informa-
ções. 2Xid.

3ND. .M-SEi para .dcèoccupaVEND1V quena
escriptorio, guania-pratos,
¦liesa elástica de 3 taboas e
rua dos Ourives n. 107.

T^ENDEM-SE moveis baratissimos,
f ponte dos Marinheiros, camas para 27$

144, sobrado.

¦eis baratissimos, na
. ponte __ ..

30S c 40$, pa a casados 3=$. 35?, *"% c 5»$
ditas de ferro i)$f.oo; paulistas, a luf, 11$ t
15$; casados de 18$ a 305; camas «le vento

a 5$ooo; acoxhoadas 75000; colchões dc ca-
piiu a i$500 o palmo de largura; dc crina
,1 4$ooo o palmo; gua'da-vcstido3 a 50$ c
70$; guarda louça a 45$ e úu?; mesas para
cozinha a 9%. .0$ e .SJooo; para quarto a
7$. 8$ c 12$; mobílias de 130$ a iso$, guar-
da'-comidas a ,0$ c Go$; camas pa a crean-
ça dc 9? a 211$; cadeiras a 3$. f>% c 8$ooo
para creança comer á mesa ru$òoo; na rua
Coronel Pod-o Alves n. 401, cm frente &
ponte dos Marinheiros.

f.ENDE-SE um -armazena dc seccos c
V .molhados, cm Madureira, 1> m alregue-

zado c de pequeno capital, tem eommodo-
para fanrlia. O motivo da venda-Je dfa
ao pretendente. Trata-se na. rua Marechal
Rangel ti. 37-1, nesse subúrbio.

VENDE-SE 
um deposito dé pão, fazendo

bom ncgoc'o, aluguel barato; na -rua
Marechal Range! u. 11 — Cascadura.

logar, pc-
..., Aivisão dc
guardu-vest:do5,
mais miudezas;

3503
desde

OLHOS, OUVIDOS, filMAM
, E NARIZ

Dr. Luiz de Bittencourt
CO.tSI I.TOKIO ; rna Hoil le»

Silva SB. CoB-ultai lo dos o-
dlns de 3 ft> 0 li ras «I •"¦•«•« c
¦iu» di»-. ile 1» _tln_<» c ftriiiilos
¦It* IOiímIS «lamiotift.

VAKTEIRA _• _!;-i;a,T^i;
'rnga pratica dos hospitacs da Europa,
cura radica mente tadas os 1110 csras das
¦cnhoras que não possam conceber. W a
a gravidez, íapdo c garantido, nao preiii-
dlclndo o organismo Trata de hemor Ia*
a as - su pcn-Ocs. Previne que se um-
dou da nta larga fora a W£™'£\£&
-obrado, prox mo á rua Larga, lclcp.10

josc fiernardino Ribeiro «la,
Silva, Manoe' Bcrnanlíno lubd-
ro da Silva, Tliótitaz Josc Rilieij
ro da Silva; Latira Bernardino

Ribeiro tia Silva. Nüo; Fernandes 11-
rcira, esposa e filhas (ausento ; Zoz'-
mo Aurelina dc ba. esposa e filha, Ma*
.ria Adelaide tia Slva, Whoa.-genros.
netos c irmã tia 'finada-j-ANNA 1110*
MAZIA RI HEI RO DA Í.II.VA, ngraile-
cem ás pessoas que .iconipanliarani an
seu enterrnmento e previnem que a
missa dc sctinio dia do seu fallcciun-n -

to. terá Io. ir lioje. segunaii-fcini, '8 do
corrente, __ y lioras, ua t-greia de bani o

""'Antônio iios Pobres, sita 11 rua dos
rnvalMoa. ¦

Francisca Adoincula 4e Souza
Telles

t

CsHiiinviiliiii,' pupi-is,
nutarulUnçõi-s, ccril*

«lòps «le i-iliidi', ttlvurcIiiM, p nho-
ras, <].*vp«'jiis, nu br., o v»* siraliea-
v is c jii.-lnia-- . n.Hg .« para jor-
n ><-•., .«-Icsi.s .li- i.roiut «ic. lo-
«In» on rnbnlhiiN cxcculaih-we cura
¦ tida 11 |i*-«ui|iii -ão u lioiicNli.1_i.lo
nn escr -itK.lo a ' run lioncral Ca-
mara 11. .91 Nub ndo lia vinld
au 11.. .Ilri^l.li. por babeis aúvoi
gados. Preços i.-.li._il'.s.

A'S 
alman caridosas implora um obota

para a inanuteiiçfto dus setis íÜliinlio»,
n viuva AmcJrtea, i-or" csiar doente c seis
recursos.

por medi-,
cos ojie-
rado r « 3,

especial ts-
tas cm molcsti.-is vencreas, syphilis, pcl-
lc, ilocm,-;i3 chis crcançaS, d;i3 senhoras
è vias urmarías; applica-se o "G06", e
itíjecíues liypodennica». por pregos m{-
niinos; todos os dias, «Ias o ás .11 e dai
4 ás 6 da tarde; rua dos Inválidos,
í.tfi, pliarriiacia;

Consultas grátis

missa dc
cc t-Urar por

.iln-.a de sua esposa c mãç.--PRANÇI_SCA

iicom-

_, prox mo
ne 11. 8S5 — Norte -*7.9

GRÁTIS
Teca sem demora, por

carta nu biMict posta!,
o MENSAGEIRO' DA
FORTUNA N. ,5 iue
lhe .*.erá enviado g]a-

t s pelo Correio ou da-
do cm mão própria. Mande $500 cm scllo.
de ao réis se o «piiier reg «trado. O íIC,-1-*
SAGEIKO UA FORTUNA c um guia 11"
dspen.avcl 11 quem quirer sab r o nue
é .Magia.' Hypnotismo, Magnct smo, Fciti-
caria c. cm geral, todas as Sciencias uc-
culla-, revc'ail.io os meios para ser. leliz,
poderoso, amado c 1 ->"**--\V_V_. 1-.1. .1". ca hoje mesmo, ao sr. AU1S1 OI l.J.i.»
ITÁLIA — RUA LAVRADIO, ia . CASA

- _ C-UXA 1'OSTAl. f.o.|. NO .COR.
^f>RA_ - CAPITAI, FEDERAI

cartões,

en.iiirain co-
fores, tclc-
ií nossa eter-

COSTUREIRA

O general Conçalo Muniz. le.-
les e' Agilbcrto Muni- .1 ellcs
convidam aos parentes., tttnigos »
collcgas para ass slir

mo dia, quo mandam
i.a c iniic. fu-ivn

\D01. CUU DK SOUZA. TLU.I.T-.S
11a etiréii da Candelária, i;3 9 horas.
amanhS. 9 do corrente. ,A s pessoas
que assistirem a esse acto, as que
panliarnin á nossa dor c o corpo ate
ultima morada _ ás que
rôas, p;ilmas, bouqticts,
piraminas carta:
na Rratidãõ; 

___ W-——V

Antônio F. Nabuco de
Araújo

+ 

Maria F0rtun.1l.-1 r.issos 'lc
Aranjo, viuva do finado «AN TO-
NIO FREDERICO NABUCO
DE AKAUJ'0, mestre da offi-

ciiin tle correciro do A. de Guerra d-cs-
ia capital, manda celebrar, amanha,
terça-feira. 9 do corrcnlc. as. 9 horas
110 altar-múr da matriz tle ^.. b. <lc
Lourtlcs, cm Villa Isabel,, missa cm
commeraoração ao i° annlversario do
ecu fallccimento c convida os seus pa-
rente, amigos e companheiros para us-
sistir a esse neto (lc religião, pelo que
se confessa eicrnamcmc agr-ulccida.

— Fazem-se véf-
tidos pelos iil-

limos figurinos, desde 15$ a 40$;;'na tr»*
vesti de S. Francisco de Paula n. 6/ a*'
andar, esquina da Carioca; Mme Orofina.
l'assarelli.

Automóvel Limozine
DE LUXO DE 22 CAVALLOS, está para
yendér na "Brasil Garage", par preço tn_-
•o razoável.~~ "A 

Phar
tiiacia

Freitas"
il Aveni-

tia Passes, tofl previne no publico que
iiisti.llou no primeiro andar do predio
que oecupa um completo consultório me-
ilico e cirurgico. sendo ahi nttendida»
GRATUITAMENTE, por medicos cs-
pecialistas iodas as pcssoa3 que deseja-
rcin os seus serviços, desde 9 ate 5 ho-
ras da tarde.

Consultas grátis

A 
VIUVA BEMVINDA. tendo oito H-

lhose estando em grandes difficuld»*
doa para maniel-o», pede aos bon» coraçôe»
um obolo para - manutenção deatea iníe»
Uiu.

UEIO

irr|r\DE.\l-SE coroas para enterros,
V cinco mi' reis, si. na casa Bogary: rua

Menezes Vieira 11. .. , )uiitn a egreja dc
Santo Antônio. Telephone rI i.Q-17-

:le 1».
_ des-

roAO
•Jia

um bom restauratit.
VENDE-SE 

 - .. -
ordein, ua praça liradcntcs, livre

-mbaraçado dc todo c qualquer ônus; para
informações com o sr. Arthur Costa, ave-
nida Contei Freire n. 9-

TrENDEM-SE uma cadeira de viagem c
V um encosto Whitc; rna Sete de Scicin-

bro 11. t -• J453

VENDE-SE 
uma machina de escrever,cm

perfeito eslado. pur. preço módico-, —
rua Vinte
paio.

Ouatro dc Maio 11. A7i, Sam-
5432

UA CltUZ, edad. 12 annos, mo-
ador a travessa Onic de Maio 11. J_.

cego c mudo, pede pda Sagrada Monegi
W_áo de Nosso Senhor Jesus "¦ •"
..ma esmola para seu sustento,
reconipenEarA.

Cbristo,
que Deui

DENTISTA especialista
cm e:...j_ç.,es
complclcameiitc

sem dôr, denta-
duras sem chapa c outros trabalhos garan-
tido»; systema americano, preços reduzi-
dos c cm prestações; das 8 da manha,

A velha Feliciaaa, sofffendo moléstia lo*
n.curavel, pobre sem auxilio de parte at-
suma, com 76 onnos. pede pelo amor. «I»
Deus, uma esmola e jâ lhe faltando a vnt»,
,«dc aos bons corações uma esmola por alma
Ios stus' parentes. Esla redacção presta-s»
caridade a -eceber qualquer esmola.

tTENDiE-SE a qu'landa
Vda "" da rua Dr. Dias-|

da Cruz n..-õ (Mcyer),-a casa presta-
sc -para qualquer negocio, preço convida.
tivo. :

VENDE-SE 
machina ' registradora,' cm

perfeito estado (quasi nova);.para des-
oecupar logar; na rua Espirito Smto uu-
miro 29.

-TENDE-SE ou aluga-se um bem
V montado Cinema, q*-»e está tra*

balhando. Aluguel, i8o$ooo, com to-
dos os apparelhos; também se ven-
de o predio e grande terreno junta-
mente ao mesmo; só se aluga çor
contrato de 3 ou 5 annos; o motivo
é o proprietário estar doente; mais
informações, r. Hospício n. 158,

CLINICA DE MOLÉSTIA DOS OLHOS
Cr. Moura Brasil Pae - Dr. Moura Brasil Filho

Gonsultastodos os dias da semana no largo da Carioca
n. 8. de 1 ás --horas -- Telephone 3.245.

Residências a
Rua Guanabara, 48

e Passos Manoe], 33 CUUIUBUS

VFNDE-SE—dipto 
concer

tam-se machinas de
Vfí_.Mf'3 dTlry? !$*$& _. .costura. sramophoneB e
,To$. Há dc .«Eo p.o$, i3$, ao$ %5? .até bjcycletaH a |>r«*ços modl.
6o$. também se vendem mach nas cm pres- - tTaballlO fi-ilVailtlllO^enca. Compram-se. conccriam-se e tro. I «-tf» v «.¦«*«¦•• " h .__..__„

Cusa E**j»erança (antip-i
Verde). Estaçio de Sá, «>5.
Tel. 55 villa.

Emílio Carlos Jourdan

+ 

I,conor tcal Jourtlan c filhos.
Carlos Aiiguslo Cafticr c espo-
sa, Luiz, Hodolplio c Klisa Jour-
dan, dr. Antônio Carvalho da

«ij.fClalr._- Silva Lm1 •Tul,ior' c3I)'0i-í fill'.os:.-To",°
Sanu-Cla.r, hen 

^....^ RuiZi e5p05il e fillioB; Josc Al-
ves de Macedo Ribeiro, esposa c rimo;
Dcoclcciano dc Vasconccllos. esposa e
filha; c Olegario do Prado Carvalho e
esposa, sunimanienío pcnliorados as
pessoas de amizade que os acompanha-

-.-.*•__ Wniii" Marechal Floriano n. 4«.. ram no doloroso transe por que -aca-

pro im i rua do" Andradas. bam dc passar com a, perda de seu ido-
latrado esposo, pae, neto, irmão, Ren-

Ncuraslhcnias c r0i tio, cunhado e concunlutdo, EJII-
fraqueza cm Re- ^[0 CARLOS JOURDAN, dc novo as
ral, cura rápida convidam para assistir á missa que por

e e.ficaz com o sua _\mn fazem cclelirar na matriz do
uso ao ELIXIR VITAL DE MARA-1 Sacramento, quarta-feira, io «lo correti-
PU\MA E YOIMBINA COM-1 Ki „_ 9 i|2 horas, c por esse acto_ de
POSTO. Milhares de attestados do I religião se confessam dcstle ja p-.-oiuti-

4 viuva Kita ferreira com a edade d»
_T_7Ci annos, polire c -«nle, soffrcndo doa
ntestino. c outro. sotfiimentO- acm iiin.

íuem por si, pede uma esmola pelo amor d»
Deus, ped ndo ao- coracõer. beaifazejos qu»
com fita cdade tenham compaixão dest»
pobre velha, por alma dos seu» parentes,
um obolo. lista rrdaccio presta-se Com toja
« caridade, a receber qualquer esmola.

CONORRHÉA

Impotência

ttiÇüCS. --  ,, .
cam-se mach'nas novas por usadas, v.njeni-
se roupas e trens de corinha. .onde sc ,en-
cont-ani bon tas louças ppitiiRUCzns, no
grande barateiro da rua Senador rompeu
n. 77- '¦

__. allisyl, o -melhor preparado'
par alijar eabello por mais cnearapinlia-

do que seja. Drogaria Rodrigues, Gonljal-
ves D:as n. 59, Prc?° =?ooo. 3005
VENDE-SEP

VENDE-SE 
uma quitanda bem ofrcgne\

lada, farendo bom negocio. a':"Estrada
Real de Santa Cruz n. 2533. Piedade ¦'

\fENDEM-SE 0V03 e galinhas aaa raça;' *. Orpingtop, Plymonth, Lcghorns c Cootiltr.
Doàia to$; rua 5. Clemcate a. 45^,' ITatá-l
fog». '

\riCTORINA 
MARIA, viuva, completa

mente- cégá. cem So annos dc cdade.
p,de uma esmola áa boas almas, pela mor-

¦re - aixão de Nosso Senhor Jesus Clirts.
to. Esta redacção [ircsta.se a receber qua-
.iiucr csmo'a onde n potre ira buscar.

V doente, com
(altando-fhes7H.VA-ÜUIRINA, pobre,

ematro' filhos menores «
« recursos/ vem por este meio pedir aoi
paes e n&n de família, uma esmola par»
iku 'Sustehio. As esmolas oôáctn ter en
UcfUM nesta r;d_{i-. .......'„-.-

distinetos medicos provam o seu alto
valor. ,

Este elixir, pude ser usado em qual-
quer, edade, e sem o menor receio, po*»
na sua composição não entram canthan-
das phosphoro. strycnin,-t, c nao affc*
cta o cérebro- Licenciado pela Saudo
Publica. ,

Em todas as pharmacias c no3 depo-
sitos: Avenida Passos n. . 106, c Uru-
guayana ns. 140 c 35. Rio.

-Sm S-- Paulo: Bartíèl St Comp. —
Em Curityba: Corrêa Nctto — Nicthe-
roy. Rua da Conceição n. 36- Vidro
45ooo. Pelo correio. 6$ooo.

I7I.VIKA DE CARVALHO, sendo viuva,
llie ceca. p.*dc aos c-racDes l)ondo.-03, pelu
dia d» Finados c Todos os Santos, viv-ndo
na extrema pobreza, não tendo recursos
e vi.-cndo cm uma casinha de sapé, que
desabou devido ao íi tmo temporal,- pede
ás famílias ricas e cora.õrs bondosos que
olhem para esta Infeliz cega carregada dt
tilhos, qne vivem .agora ao- rclenro e de*
baixo de chuva, c ouc -e compadeçam des*
sas pobres creanças c para allivar as dores
Je utna sebro mãe. oue s.f-írc de rheumati-
mo Ofde a todos aue so coúipadcçam corr
alguma esmola para esta' iaíeüí cíja, tjití

iDcos rçco-pcasarii r"

«lamente agradccitloí.

e suas com-
plicações, cura

radical c fia-
rantida; das 7 t\* ás 5 iU. Laboratíi-
no Chimico «le Analyse; rua «lo Hospi-
cio 11. 80, sobrado. . .

Consultas oratis'

t.
Maria da Matta

João Conçalvcs da Matta c sua
família mandam rezar uma missa
por alma do su.i irmã MARIA,

 íallecida na Victoria, amanhã
terça-feira, 9 «lo corrente, às S horas,
na egreja de S, Joaquim.

Josephina Alvares de
Azevedo

+ 

Maria Amélia de Azevedo Ços-
4a, Alfredo Alvares «le Azevedo.
Moacyr Alvares dc Azevedo,- ir-
mã e' filhos' da fallccida JOSÉ-

EHIN-A ALVARES DE AZEVEDO,
pcnliorados agrailcccm i. pessoas «iue
compareceram ao seu en_orramciUo, c
previnem que a missa de 7° dia «lc ecu
fallecimento terá logar amanhã, terça-
feira, 9 do corrente,- tis 9 lioras, na
cgrcja.de N. 8. da'Conceição o Do-
r-es, sita íi rua ds 5, Jaaujri», c .

'S. Chná.o_to.

PARTEIRA

D
, Reca-
clinica

Budapcst. Poi»
Berlim; c;.r_i.

-_1

ita

por medi-
cos espe»

ciaiistaa
cm mo-

lestias de creanças, adultos e senhora.
Tratamento especial das moléstias vc-
nereas, vias urinarias, estômagos, tu-
berculosil no t" c 2° firãos e cirutgi .
em geral. Applica-se o C06 o dão-se in-
jecções liyppodermicas por preços mi-
nimos. Rua dos Inválidos 136. pharma-
cia. ¦

A verdadeir*»
mmc. Palmyra

trata de moléstias dc senhoras, evita a
4-ravidc2 por um processo garantido
sem cgual. Consultório á rua Camerino
n. 105. Telephone u. 4102.  __

R. Maurício Kanife —
..ídico operador e panciro, espe-
.ialmcnte cm molcsfas vençrets •

uas vias urinarias. cura garantida da- ty-
philis por processo especal e iwlplor.
Faz-se tambcm o ,-ippltcaçao do 006 -
Ex-assistcntc dos professores,
marsky. Rc». KirM*-*--r- com
hospitalar «tc Vienna,

_ Ríj T«3 Carvalho Monteiro a. 4».
— Moura A'

I ua -?-_I-privilegíòSwü;^,,1... .
-earcas dc bbrica e coawncie.

>-_Slr
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GoftMSTO DA MANHA - 8fgw.jlà»foira. fi to SHemliro do 1M.1 TT

VESTIR NA MODA * z.iWJ^!í5L^SiSL.-—*
mu UmmUAYAIIA I02, entre Ouvidor e Roearlo - Telephow 5933 =======-;

—— ^»faj|__»»»J»*»»»»»>-*—- -.-^aTa

MOVEIS z \WSm «*
i"i,rr*dl».i», io» d» Cawew tu. »» e ijo.
¥«-l*f. UT»

Dr. hiiirk «sr.
serviços «le Bun proIlBiío. rtelxou mu
•o .íiillnilo ontroRiiu u dlrersao»oo
Dr. Heitor i-nmllii) - Avenida Pafl*
•on, 100 wibr..do. '

por mo-
dlotiR- »
operado
ras Mpt-

«Mintas em molè/tlas dos •••¦¦'Ji
•uvioo, ..»m.Ar.r* • nariz,
•jnfoimldadee da» senhoras, oroan»
«ufl, palie, syphlltn, veneraes ê «Ias
viiib u-nitiieB e urinaria* do hoi-um
_ dn mulher. Tudoa o» dias, de Vi Aa
2I101.H da turde. Rua do Lavradio
n. tf

ÜMSultas grátis

BR. 4LTO0 AGDUR -
Eipeeiallil* cai moteitiiid»; Eltomaie.
tini e pulniíe». Traumemo da aii*m|a»
• dtpauptramento orgânico. Moleiu»»
d»» íenhor»», dlnlca raedlce. RMUcn»
ela. traveis» do Torre», 17- Cimnliarlo-
rua Rodrigo Sl'v» 5. d»»»*» * *«">*''
Assembléa • 8. José). Tclcpt». 4-*<S

Dr. Góes Filho Medica
operador,
cirurfião
da Santa

Cisa. Preparador e doeenie de opera-
tües da Faculdade dc Medicina. Cirui-

Íia 
geral. Kspcciali.ta ais çaolcvias

a nrethra, kcxlga, lin», «te. E.»ie.u-
mento da tireihto, b*_roc«l». a«fnia».
.ura radical da ftlm.rrra.via. Rua «Jru-
euayan» 3. da» 3 «I»* «•» í *l«** Tc'c*
phonc 1.555» 

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CAMPOS 1.01'IW

Rua Ocncral Caldwdl,
phnne 11, 5.0M,

«5 — Vele

Nüo eonipitni *tta ver a» «ova» con»
dleoe» e o grande e variado *.«>•.» da
caia Campo» Lopr* li C. 

Coupons Pradiaes
Contra soo rei» («cllo» ou et-

Un-.pilln») tnvlido» cnm a vouo
«mdereco, A "A* PERSIÍVURAN-
ÇA INfERNACIONAI.", Avenida
Rio Branco n. 171, receberei» pela
valia do Correio ura Cupim rre-
iial da aérie B, com 10 numero»

Íara 
o lorielo do dia I* d» oulti*

ro.

MUCUSAN
Grande desccberti do Dr. A.

FmIbípk

ARRENDAMENTO
Alirga-ae, por contrato, o grande pre»

dio da ma da Carioca n. 17, acabado
do KCon»tniir e eirnipletarnenle nove.
Tem tri» «*avhneirto», Incluiive ura hn»
port ame armarem, que «U lambem fren-
M para o beceo do «nea-no nome. R-te
predio «Mia provido de importante in»
•tillac.o electrica « ga»; acua pavi»
mento» fítío do fóniia a poder »»r
atugadoa i*lci»»*>.<lCTt«rm«**nte; pode ser
vi»io daa 9 da «anbl ia 5 nom» da
tarde, pelo» srs. pretendeates. Traia»
M ato mesmo, daa a ia $ boras da
tarde, com o tr. Canedo Junior.

MINA DE BISMDTHO
Compra-se orna. Canas a

Caixa Postal 1.862.
Moura.—

3404

Or. masson da fonsega
" de volta da «ua viagem i Eorop»
Cen»., rua d'A»9etnlléa n. 47..dss 4 A*
6 hora». Re»., rua das Laranjeiras ao-
mero J54.

Dí\
mulheres e creança»
«consultório e
Rua Urua-uayana, mi
is 4 da Urde.

Tratamen-
to das d«
«nças d«

Applica o •°*,n*
tnercurifi»»s4o

PROFESSORA
Senhora americana, jbegada recente*

lente dos Eitado» unido», diplomada
elo *>n»ervatorio de Nova Yo>rk. of-
erece*se para ensinar pratica e tteori*
ifuente a língua inglesa, bem como
ano, desenho e pintora, quer na au»

etidencia i rua 19 de Fevereiro a.
•1, quer em caia» particulares.

•••MM ••• •#• ••••••••<

indoloi
tobrado- Das -

DINHEIRO
Emprega-se

10b bypothçctis
de predios:i»**-*-o ria cida-

de, arrabaldct
«5 subúrbios, ju.».» ...» >•«• *'•
vidor, ioS, sobrado, sala 5, cora Jorg.
Sayé.

Acha-se uma espirita
ao publico para fazer e desfazer qual
quer porcaria por mai» difficil que sr
ja e faz empregar qualquer pessoa qu.
<slcj*a desempregada e di paz a qua'
quer casal que se de mal e tambcir.
bota canas das 10 da manhã ás 10. d:
noite. Consulta 3$ooo. na antiga rui
Vormoza n. 30, próximo ao fim da w
Barão dc S. Feüx. R. P. K

A CM Al —Cura a astlima,
ngltlwL bri.nehitas o cn»
queluche. UIIOGAIUA BODHI-
O. ES. 59, Hn. GonçaLes DIhb.5.9.

UMA SENHORA SO»
ficãri verdadeiramente aatisfeita s<
fizer tua» compras na Casa líourau,

rua Sete. 335 (junto i praça firaden-
(es). Armarinho, bijoulena ç artigos de
amasia. Kípecialidaife em Ucios.~SRS. 

DENTISTAS
Executam-se trabalho» de prolhese,

om perfeição e brevidade. Preços mo
'icos. Quitanda 56, «obrado. — J. Mc-
ezes, 10 ás 5 «ia tarde. !S*>.<
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Com um unico frasco:
ÍDo PP.ITORAl. DK ANGICO rELOTENSE^ o cldyílo

P«dro Joií Rodrigur* de Araujo curou N ds uma eontiip*
(io ti-suid» de lo»<« pcrllns». %

«Certifico qne. «offrcmlo dV uma ."¦•',iÇ»*VVigY(.oJpe!
uma 10*"" perlina;. fl» u»o do PMTORAI. I)E ANG»*" •.*•*

este »VKÍT^Are^NB(?.crpi?teNdSE ttw-
lota», 13 'Ic maio dc 1893.

- Pc

»\»>. o Jtii Roirit.es it Arauj»,

Uma _
RAL D& ANGICO

de appllcaçlo do .PEITO"... . 1»> ngri'
Ieura_.m. «Jtj^^^^f oMid^FC^rf?-n^,eJ^ n8!_: -ÜT

K.»! dr. Domingo» dádiva __%^__^J&eJZCon»ldero*me _nio quero ter flvidro do ,e,,'xarope oi PEITORAL DE ANGICO

&S ^?fícâ ^5ÍP?»^feW^c^ •
alto, 31 dc agosto de 189o* *"

NfHt ••••—tHIÜ4
Qur» ra-dlcal

GONOR^HEvA
certa emruu.ii.

T«ada naa prlnolpaaaPbarmaelaa •
Progarl a

DEPOSITO t
CASA SfKDARD

93 Ouvidor 95
-BIO-

iiilWlilliit

1 '"iíí •¦^áíêÊIÊêM BkF? "
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ComuíbW» de LoierU* Nteitvites Io BrtiU

Bxtrtcçtei pttiUcw, iob t BiCk_Uwçi» do go?erai lenenl
ás 2 1|2 e aos Mbbtdos áo 3 boras, 4

RUA VISCONDE DE ITABMAHV N. 4b

000

Consultório medico
Aluga-se a uni medico, dc consulta

fi nia K.idrij-o Silva 28, sobrado, com
todas as coinniodidadcs, esmaltado d.
brnnco c boa sala de espera.

coroadícãt-
das GONORRHÊAS. ESTREITA
MENTOS, CANCROS SYPHILI-
TICOS, DARTROS, ECZEMAS.
FERIDAS. RHEUMATISMO.EM-
BRIAGUEZ E IMPOTÊNCIA
etc. PagainBnto apóg a cura.

Consultas: — Das 10 ás ia e da
5 ás 8. Av. Mem de Sá n. 115.

completos pari
baptisados, des
de o mai» rici
ao mais modes
to, única casa cs
pecial. Kua 7 de

Setembro, n. 100, Paraiso das Creancas
1 -*-.•>--*--

EnAovaes com
pletos para re

cem-nascidos
inclusive o ber
ço, para todo o

preço. Única can
especial. RUA 7 DE SETEMBRO, jioo.

e roupas bran
cas para cre
ancas, em sfd-
fio de Esco»
s>a. Única cas:
especia . Rua •

tte Setembro, 100. Paraíso «Ins Creancas

•w^iic^osano > 5yPHIIÍS
5abor Agradável -*m*

" //âO âtâCâ 0 eStOWâgO

PERDEU-SE
Um broche de ouro cravejado d.

brilhante», em forma de meia lua cn-
scente (sendo essa cravaçâo cm plati-,na), no trajecto em automóvel taxi, pr
Ia» rua» Volntarios da Pátria, D. Ma
rlanna e S. Clemente, 4» 10 i|2 hora.
Ia noite, de quinta-feira, 4 do corrent'
presumindo-se ter caido o mesmo bre
-he dentro daquclle automóvel.

Gratifica-se bem a quem levar o dito
broche ao dr. Nctto Campcllo, na ru
S. Clemente n* 150. ¦ 

___p0^^_\\_W___m.
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ENXUTO

Recenascido

mil as

liWH
Fr.-iquoz.i genitnl, doprossâo

nervosn, cuvi.-bb ra.Iionlu.onte
tom ns »»«.uhs Besiaúradoraa
do Dr. Mendrl. . "I • . ..

Doptisiioa : fh-trniárli» SI»
ma», de A. Ruas A C, praça
1'irndontes n. 9. Oros-ariu Bo.
di-laui-n, Gonçalves Uias 59 o
Andrud.B 85

Meu» olhos se tomaram —«- rn
ros, vigeroso» e brilhantes de- '
pois que comecei » usai a ü"Água Sulfatada Mara.ilhota. TJ
de L, Noronha. E' o sobe-
ranc dos remédios de olhos; 0)
cura toda a sorte de purgações g»do» olhos, tira a caspa, a comi- •>#».
chão, betiide», as dores aevra.- u'
gicas; finamente, é o grani'.- -j
rettaurador da viita, unico pre- >-j
miado na Exposição Nacional ZL
de 1908. ÜU

Qualquer irritação nos o'hoa
deaapparece com a applicacão
de 1 goita. Vende-ae nas prin.
cipaes Drogarias e Pharmacia».

AfiENTES

SOPPREIS DA PELLE^
XTS.aa-.SI

*«•«• pi_**a>-a«*6-a*

Sabbado, 13 do corrente
as 3 horas da tarda

Novo pu•»•-a^a•— «•

LU do dr. Eduardo Fratci. ÜNICO remédio brasi»
lelrs premiado «om «Itaasi *»M>*laib ••» dt» •¦»*»
nn exposlÇ»» Universal de Millto IMS Premia-
do também com __L*«»«,b» .*• •¦»• n» K»P*»*'«;
oâo Nwloiitll dS-dMtt - UNICu reinfdlo brasi.
lelni i.do,.tad.> e oonsngrado na Eur.pa e nas
Rep'.iblioiis.Arsren.itia, Urugua»/ • Ciiile pelos
medieoa e hnsi-iuss

iG:000«50:OOOÍ<¦ VW 0 WMV VAV WMW g$o a eu» derlaaoo
Por 18600 em meios Sé i •gaau 30.000 kllhotes

20
annos'»...-

necesso60 "DiTo-vo X>la.J3.o 3oo* -*ooosooo

-!

ma iUuutuuH
C Electric Japonez ura qtiaiii•nancha. ile g»axa. P'xe Bordura e ti

ta dc o'co, em todo» os tecidos r
lêdl, lã e casemira, sem alterai f ¦
res: vidro i$5oo. Casa Postal. Ouvi
lor 141, e Casa Ba-.in, avenjda Ç.
irai. 131, Luia Hcraiannv,
Dns «>• •' r"" '

Gonçalvc
Ouvidor il-

GRADIL
Vende-se uni gradil dc ferro eom os

respectivos capeanientos de pedra, me-
diiido 23 metros (lc comprimento, c uni
portão dc ferro. Para ver c tratar tia
egreja do Divino Espirito Santo do ts-
tacio dc Sá, 5359

Consultório dentário
Aluga-se á rua Rodrigo Silva .í8, so

'rado, a um dentista graduado, dispon
!o dc boa sala dc espera, lavatorio di
.gua corrente, esmaltado de branco
sgoto c agita corrente para escarra-
rira, jú instaltados c podendo dispo:

'c um bem montado laboratório i
ptinio nicchanico ás ordens.

CAmNHÂÕ
Vendc-sc uni cin bom estado com ani

naes, arreios c licença, na rua Alie-
n. 33, Laranjeiras." 

AGENTES
Prccisa-sc dc agentes dc seguros (1.

vida, para agenciarem aqui na capita''tara uma importante sociedade mutua
Cartas ú caixa 421.

Gabinete Dentário
O dr, Braz Ribeiro, avisa seus cliçn

tes e amigos que mudou seu aiiti.-.
consultório da rua dr. Manoel Victor
no, 511, para rua D. Pedro, 161, en
frente, á estação de Cascadura.

Escripturas perdidas
Gral fica-se a quem entregar a ru:

Io Acre 11. 96, duas escripturas c útil-
ilanta «lc terrenos, que sc perdeu n
in 4, cm uni carro do subúrbio da I-'

P, C. B., ás 11 t|2, para ¦ cidade.

Jtdoptado
no^Sxerdiò

VINHO

DFPOSITAIUOS
No BRASIL

Araujo Freitas &C
fiu .«y.83,114 LI

«A EUROPA.

MIM E; BA-Müío
MEIRfiOACiSHislifli

EM BUENOS A1IIES ;
Francisco Lopss __litavalle _«3_

^ÍÍ_MyiS2 SiBBAO0,27D0C B BHTfi-à'S 3 BOBAS Di TARDE
resiiltid-s nn cura das mole-itias, ds -

Sãiie, 
C.niichSes, ferida», írieirs». suor

ns pfa e d<>8 snva«'«is, assa.'uraa do
eal»r'(«ls «ntre as coxitt, dirtlii-o-j,'sarna:.ea8 a, quéd» dos caliellog, quel-
maduras, aphtas e moléstias «1»

b.icca, brntoeja^, muiicnas,
surd.s, arisyi>lo, paanus. mo-
leBtiasdouier.., etc. E* d» re»
sul do eiflciiz para toilette in»
Uma «Ias .senhoras evlt«n«io
qualquer contagio. Eu; inja»
cj-ao cura q .-.lquer corrimonlo
em poucos dias.

A Ltas*ll*»s>
nao coiii.m
potassa eaustl-
ca nem soda
cáustica, nem
gorduras, quo
s&. Irritantes da
pelle e ent am

EXttttm^m w«'*»S.
Teme» « hon - i» COinmtint»

car-vot qu» arabamo» dr Inlro»
dmir ntiia c 1»*, o novo pre
parado AG LA N AC A RI NA"niíAMlA" marca pri»ile«iiida
no Rio d» Praia e rc-tinra.1» n6
Brttall e na Republica Oriental

drl Uruguay. .*>
O uio dciia agu» cura radi-

c.ilmrnte ioda» n< enfermidades
da pelle, rua»», mancha». utAtt,
paniiut', cipinha» cortera, emu"
grecid», amarrllada.

Torna a pelle fina, marl.i,
alva, aturtinada e dc uma bclle*
xa admirável.

Muita attcnçj.0 txma». trat.:
e»le rico preparado não «1 PI.M-
TURA, olo é Kordun nto, tendo
abioliilanirntc innff-ntivo.

Girintlnoieoirpl'toresul*
tido dipois de aigao uio

Uití k venda na» icguiiiic»
ca»a» de i* ordem i

Silva Arsujo, Hermanny,
Batin, Martin Lobo, Baiar
Japão, Perfumaria Hortensc,
Pharmacia Vaaconcellos, Per-
tomaria Ninon, A Verônica,
Pharmacia Mem de Si, Phar.
macia Paris. Pharmacia Por-
«rio, Pharmacia N. 3. Amei-
liadora, A' Noiva. Casa Pos'
tal, Perfumaria Lopes c Phar.
macia Theodoro de Abreu.

HepositoRÜA do MERCADO n.7|

Preço SOooo

PENSÃO 1URINO

NA
»r *»tO<»«» ra» Hrrl'1'.a

sabbado, II de Outubro
ORANDB E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA.DA CAPITAL FEDERAL

Nova n.A*«e-:iia-i- *'¦!« 
'¦>•>••»¦ '*• ¦«•f**»,

1 Prêmio da 200 OOOSOOO j
1 Prêmio do 100:000$000 ^#w>-,ii__1 Prêmio de 50:000$«00

For 16*9000 «em vigessimou

se em lisas

na c.>mp»8H(i»o
dos Bab5es medicinaeB a p.iiniidas. jor-
mulas casai velh.s e an-ichr-.nicas atnin*
dun .das pslbs medlaos mode nos.

.arnaciasoperfuinarm

Salas e quartos bem mobilados, cotia
nba de pri.neira ordem, optimos bat
nbeirsa para banhos quente» e frio*,
illuminacão electrica e bonde» i porta.

PAI-ACETE DE CONSTRUCÇAQ
MODERNA

Rua do Cattete a. toa
Esquina da raa Andrade Pertence

TE1.EPHONE s «51

IIII li I II I I i V IIII
11161II llliillll

rrrm—_t_t_

DO
Dr. Monte Godinho

4 especialmente recoinmen-
dado is senhoras que

anumi-nnin, porque nao aó
este soberano remédio

BUgnienta a aerre.;ao do leite).
aomo favoteoa a dnnticao

das sieaneaa qu» initerem
subttaneiaa meillcaiuentusas

no leite materno

Jpy-^*&<.^3*^^^mjJ

IPOTBHf.1»
Cura radical cm 8 dias. Rua Carmo

Netto n. 227. Fernandes.~ 
UM OBÜLÕ

Elvira Pinheiro pede ao3 bons co
rações um obulo. por sc achar na maii
txtrema penúria. Esta redacção presta
ie a receber qualquer importância par:.
« mesma.

PENSÃO FAMILIAR
Oíinha de 1* ordem, temperada com

toucinho; acccilam-sc avulsos e entre-
ga-se a domicilio. Rua Sete dc Sc-
ttn.-.bro, 109, 2o andar,

Cadeira dc dentista
Compra-sc uma Ideal Columbia or

Wilkcrson novo modelo, cm bom cs-
tado. Rodrigo Silva, 26, i" andar.

PETROPOLIS
Precisa-se cm casa de família, nio

testa de um aposento para um s nlie
0111 ou sem pensão, é collocado fia Co
•ital Federal; cartas com inforniaçõt
c local c preço a Btlmiro Braga, rii-s
a redacção.

Escriptas avulsas
Guard,i-l:vros bastante habilitado ac

ccita escriptas avulsas, por preços ni
soaveis- Recados á G. J.. no escripto
rio desta folha.

tieatvta anemia.
Baaeaao.» de i.-abalho,

fraquezu da oa-.s •*r*r«*i«ie<a geral.
Iam (lado os melhores

raaultados

O seu Rosto é agradável
Eiiglr VlKII.tide MORRIIUOL

do '
Br. Monta Oodlnho
A' vanda nas drogarias a

pharmseiss.Deposito: Bragaa*|n CM.
«k 1,•.«*»»..—Rua do Hospieio 9

DSNTISTA
L. Moreira Senna. Especialista em

moléstias da boca, tratamento e extra-
cções completamente sem dôr, coroas
j obturações a ouro c porçellana, deu-
taduras sem chapa (brigd .and vulca-
lit Work), clarifica qualquer dente
lor mais escuro «íue esteja, tomando-

o á còr primitiva, concerta dcntadti-
•as, cm 4 horas, ficando como novas.
Systema norte-americano. Preços re-
.luzidos. Pagamento em prestações,
jãbiiietê montado com apparelhos dc
rlcctricidadc.

Cons. das 8 da manhã ás 8 da noi-
c — Rua da Carioca n. 6„ — por

cijria do Cinema Ideal. Teleplione n.
5-134* ________4

Terreno, galpão ou
armazém

Precisa-se alugar um, que sirva parn
iépdsito de madeiras, próximo do cen-
ro da cidade; propostas para caixa do
Correio 1.385.

ALUGA-SE
»*m ímarto com mobilia ou sem ella, á
•ontade, para homem que nom sempre
encontra o que deseja, que seja dc-
tente c casa séria c independente. Rua
dos Arcos n. n, assobradado,

Mme. Vaguimar Lai.zo.iy
Cortomanle soranamlula-vidente e

propliet:sa também deita cartss e lê
ptlai lintus d.is mãoi, note o res-

c peiuvel publico que este somnam-rj bula traba'lia ha 24 para 25 annos
; nas scieiu-i.i** occultas. possuindo di*
\ versas mcd:umnidades. dâ consu'ta5

todos ¦ os dias das 9 horas da manhJ
ás o da noite, na rua Benedito
Hyppollto n. »»3. ant;t;a rua Velha
do Alcântara, tu-rio da rua Dl. Csr.
mo Netto. antiga D. Feliciana.

Moléstias dos Olhos
Or. Meira de Vasconcelos

Especialista; «í encontrado diariamen-
e em seu consultório, a rua ASSEM-
BLÉ.'*. 85, das 2 1I2 ás 4 horas^"madame 

ZELIA
Gratidc cartomante brasileira, nicdiun-.

*^)k 
cotwJtas â rua da Assembléa n.

j», e ao» «taninsos ate a» 2 noras.

ESPECIALISTA DO ESTOMA
GO E INTESTINOS

Dr. José de Albuquerque, dc volta dn
liuropa, onde tomou cursos com a»
iiaiores celebridades das doenças do es
omago c intestinos, c tendo freqüenta-
lo, durante dois annos, as melhores ch'
nicas c estabelecimentos dicteticos dc
Suissn c Allcmanha, pódc scr procura
do eni sua residência, á rua Conde d(
Boinfini M. Telephone 1.980, Villa.

m:

CASA
A'iiua-se e excellente tiobrado da rua

áfCuel de Fria» n. «8, completamente
Sr-ado d. novo a X>\eo, forrado dc
S^Tiltanr«*«-<' » ,u' í,cctnca %*
JJTcom ««^-nmodaçSe» para nume o-
m ffUBitia, nor preço razoável. Trata-
•aa» ¦_ «aa «laa L»ra»i«iia» a. SSL

CAMINHÃO
Vende-se um cm perfeito estado, com

todos os pertences c bem assim quatro
hnrros superiores. Trata-se S. Euzebio
n. 74-

CASA MOBILADA
Aluga-se uma, muito agradável e

com banhos de mar á porta; tem lou-
ras e trens de cozinha. Rua Gustavo
Sampaio n. 63 e Avenida Atlântica.
Abrrl» «Ias 5 ás 6 da tarde.

LOUÇA BARATISSIMA
Apparelhos i|a Dorcellana, côr inglc-

za, para jantar, 50$; apparclhoss i|a por-
ccllana, cór ingleza, para cha c café,
25$; bacias e jarras de granito í trigo,
o 5$! guarnições faiance para toilettes.
14$ c 16$; guarnições i|2 porçellana.
côr ingleza, para toilette, 25*1 c 28$;
pratos dc granito legitimo, fundos ou
»..-us, dúzia 4i: pratos de granito legi-
tinio, 2 grosiuras, fundos 011 razos, du-
zia ít\ pratos 112 porçellana, còr in-
gleza, fundos ou razos, dúzia 6$; pratos
1I2 porcelana, côr ingleza, para doce,
4$8oo, pratos inquebráveis de côr, fun-
los ou razos, 8$; chiearas e pires fain.11-
ce, de còr, para chá, dúzia 4$soo, cunc-
quinhas e pires faiance dc côr para
café, (luzia, 3$6oo, chiearas e pires i|_
porccHnna, còr, nara chá, dúzia 6$; ca-
neqtiinlias 1J2 porçellana, còr, para café,
dúzia 5$; chiearas e pires porçellana,
eór, japonezas, para chá. dúzia, 10$ e
12$; canequinhas e pires, porçellana,
côr, japonezas, para café, dúzia, 7$ e
10$ copos venezianas' slpé, dúzia 5$soo;
copos inquebráveis, si pé. duzia 8? c 0$;
frascos para amostras, i$õoo, 2$ooo,
-•$500, 3$50o; frascos para confeitaria,
8$. 10$,'12$ e 14$; facas calo cbano,
traneczas, para mesa, duzia, 9?! facas
cabo cbano, franeczas, para s|mesa, du-
zia 8$; colheres ou garfos metal branco
superior, duzia 12$; colheres dc metal
branco, chá e café, 5$ c 6$, a duzia.
Licoreiros, biscoiteiras, jarras para fio-
res, biscuits, lanvpeõcs, trem dc cozi-
nha e vazos de barro para-ointura, a
preços módicos.

RUA DA ASSEMBLÉA 16
Jorge de Sousa

11 i MALAS !!!
Vcndem-sc 2.000 ahrrxo do . custo,

nara liquidar; na Madrilcnha — Rui
Marechal Floriino t+o.

Banco Hypotliecario do
Brasil

Capital 16.000:0001000
CARTEIRA DE CREDITO

POPULAR
Operações bancaria», operações usu-

ae» do commercio e industria, caixa
«conomica. empréstimos sob penhores.

CARTEIRA HYPOTHECARIA
(Decretos n. 1036 B de 14 de novem-

bro de 1890 e n. i_f» dc 10 dc março de
.803). _,„

Rua 1° de Marco u. 51

¦ANEMIA. IMPALU0I8M0.I
>| CONVALESCENÇA. I _

RECUSEM AS IiMITAÇOE^J
*____ i

OPTIMO NEGOCIO
Vende-se uma situação distante dc

uma das estações da Central, com 800
metros, distante 2 horas da Cap tal, acr
.-ida por 12 trens diários, gozando os
passageiros dc grande reducção, logar
salnberrimo. A propriedade consta do
seguinte: 15 alqueires geométricos de
terras superiores, sendo: 3 alqueires cm
malta virgem. 8 ditos em superiores
pastos de capim gordura roxo e gara-
guá, 4 ditos cm cafcsáes Bourbon dc 10
annos dc edade c 3 mil pécs dc laran-
Seiras de enxerto (Bahiana, Sciecta c
Natal), casa dc morada, curraes, ceva.
paiol c outras depndncias. Uma su-
perior casa assobradada dc solida con-;
sirucção,. occiipadn por negocio, a Qual
está alugada por So$ooo mensaes (alu
guel barato) G casas para colonos, caFa
para machina, contendo os machinis-
mos seguintes: superior machina para
beneficiar arroz, regulando benef ciar
rlc 3 a 4 mil saccos nnnuacs, ventilado-
res, lim moinho americano produzindo
20 saccos de fubá diários, um dito.de
Fúzeis produzindo to saccos c 2 ditos
de rolizio com a producção dc 15 sac-
cos, havendo fácil consumo para toda
producção. Esses mncliiiiismos são mo-
«•idos por unia roda liydraulica com
abundância d'agua natural. A próprie:
dade presta-se para uma montagem de
uma grande cerâmica, tendo, para isso.
superior matéria prima. Q tnot-vo «In
venda é o proprietário residir cm Mi-
nas e não poder explorar conveniente-
mente essa propriedade. Para ver ctrn
lar na estação dc Sant'Anna, E. 1-.
Central do Brasil com/o sr. Bruno Bar-
bosa do Rego.

'! Capitalista forte
Precisa-se de uin para desenvolver

uir.a industria que dá bastante rcsul-
tado. Cartas a A. Lourenço, nesta re-
dacção.

^"CÃsXlíÕVA
Aluga-se uma esp!end;da casa á ma

Arch tis Cordeiro 11. 481"', rm frente i
estação de Todos os Santos, com tres
'ions quartos, duas salas, bom banheiro
W. C, tanque para lavar roupa, ser
vida por tres linhas dc bondes e pcl:-
E. F. C. do Brasil; as chaves estão
no armarinho da esquina e trata-so á
-ua Primeiro de Março 11. 82.

N. B. — 09 prêmios suporiores a «00$ estio BUjeltoü ao desconto da
"'os 

pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais
500 reis parn o 1 orte do erreio e dirigidos aos aKontes geraes NazaretD
* i..,rua do Ouvidor n. M Caixa n. 817. Teleg. LDSVEL.

Xarope de Jucá composto
do ALBBBTO. CNICO «|UO
onrft IN^LÜBNZASo BB8»
FBIADOS em pouca» horas

E' do um effeito assombroso na enrada ^»*^,na^''?."®!lí1"
che, BroiK-hltct», «iJatlaãPPO pulmunar, 

*4iSC|irros

baiticulnio*», Tulicrf'ulo-»e, L.ar»•»!*;ite -, etc», ecc.
Só JUCÁ» - Cura tosse

Aa Rcnbora, débeis e »» c-canelubas l>°<^m'ornavam con^^ o
Xarope de Jucá composto, d.» All.eno. -»ppi'i>vado pela baudo Publica.

Vendo-se em todas as pl-aini.oi.s. Dip...*. w: Drogaria Pacheco, rua dos
Atidri-dus, 43 a 47. ili" de Janeiro o Biruol «t C. -

JUCÁ

Assombrosa des^
coberta da cura radi*»!
cai do rheumatismo o
-IPEUVÓL.

O rhenmatico sente allivio jl
2.* colher e ficacurado com no
sé" friisco.
Vende-se em todas as drogarnu

e phanuacias
DEPOSITÁRIOS :

V. Silva & Q.
RUA DÂ ASSEMBLÉA N. 31

Derramae sobre as creancas uma chuva
de Fós de Mennen

«. Pulvorisi.e os s«us corpinhos da cabeça aos pfis. prin*
tV clpalmon e nas dobras tl« suns caminhas tenras Isuo
W os fari comentos, pois lhes produzirá indefinivel bem-

Bônus Prediaes
- Contra 5*000, enviados com o
Vosso endereço "A" PERSEVE-
RANÇA INTERNACIONAL", —
Avenida Rio Branco, 171 — rc-
cebereis pela volta do Correio u.i
BÔNUS PREDIAL numerado, que
participa dos sorteios scnuinacs que.
têm loü.ir todos os sabbados e do
sorteio' final que terá logar no dia
31 dc dezembro p. f., cuj'o prêmio

UMA «"1ASA DO VALOR DE DEZ
CONTOS DE RÉIS!

»l

yllT» I •ffV^Srvf

íistur.
A ncnüo refr geranto e calmante dos Pd» de Wcn-

nen dá sempre i.llivio quando nào impediu om tempo
as sai dus, i«s brotuejas, as queimadurns do sol, as eru»
p(;"es e i-.idos os uuiros males que cncommudum as
cre nens no tninpo do calor.

Não vos deixeis persundlr de que talco 6 sempre
tnlco, ou de quo todos us talcos 8.1o
eguiies. Ha tantas qualidades do talco
como minutos tem um dln, e ha mais de
trinta annus qu- os meilic.is de todo o
ihundn não pn-fsrenciii ao talco de Men»
nen, sempre iiclainado o mclbor.

As màes cuidadosi.8 e as b.ias amas
nSo i.dmitiein outros. Nao acceiteis outro
em substituição ICxigl a famosa marca
dn Menii-n. 

"

CERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
New.irk, N J.,E. U. da A.

Únicos agentes no Brazil :
Iiouls Heria-i.axxxxy" •& O-

Rua Gonçnlves Dias 67 |
vendia UI" lin.nco 156 I

-M-»_»-»rJ-rl

CACHORROS
Vende-se um casal cotn 8 mezes o qu}ha dc mais barato, próprio para cba

cara; rua do Cattetc n. 318. confeí
taria*

RESTAURANT 
"

Traspa»sa-se um restauram no cctl
tro da cidade, bem afreguezado c con
lodo aceio. — A informar com o sr»Lemos. Rua doa Andradas n- 71 da» ii

RETRATO
Gratifica-sc a qttem entregar um át

assignaiío Dulce; na "Casa Dainoça,
>id\ á Avenida R:o Branco, 102.

Fito «de «Janeiro

VIAS URINARIAS
Dr. Celestino Vicente, medico o opé»

rador, especialista das vias urinarias, re»
tide na rua Barão do Bom Retiro -uS.
¦ dá consultas de 1 is 3 horas, ú ru»
ia Uruguayana 37.

ARMAZÉM
Precisa-se de uin no centro da cidade

para casa importadora de
machinas

FAZ-SE CONTRAOTO
¦ -

OFFERTAS PARA ESTR
ESCRIPTORIO A S

Juventude

SENHORA
Tendo sotfrido durante muitos annos

de uma moléstia particular do nosso se-
xo, agora radicalmente curada, fiz uma
promessa de publical-o para que todas
is que soffrem possam curar-se. Peçam
informaçõe-i que darei gratuitamente, a
Margarida N. Caixa do Correio n. 18.11.

Casa de commodos
Traspassa-se t»ma casa de commodos

com «eis quarto» e duas salas, muito
próximo ao largo da Lapa, com entra-
das por duas rua», muito afrcgucza-Ja
e toda mobilada de novo.

Cartas a «st*e jornal com as inicia;*
J. B. C.

Dr. Annibal Varges
Mediei» t» Clrnrglin

Clinica medica, Moléstias nervosas
das senhoras, pelle e syphilis

Tratamento pratico da syphilis, ta>
bercilose e moléstias venereas

l|*pll.--o BOM eoKII
ne CnnsuUorle

Consultório:
Roa da Carioca n. 62, sobrado
das 2 horas ás 6 horas — Telep. 5131

Residência "•
Avenida Gomes Freire n. 99

TELEPIIONÜ 1.202
ATTENDE A CHAMADOS

CASA PARA HOTEL
Aluga-sc uma, rcccm-construida, de

luxo, para pensão ou pequeno hotel,
com 15 grandes dormitórios, sendo 6
com gabinetes de toilette, grande sa-
lão para bar ou restaurante, com por-

. tas para a run, salão dc jantar, 5 ga-
I binetes reservados c todas as outra.»
] dependências necessárias para casas

«leste gênero. A casa está situada no
; melhor ponto da cidad.*, pro.iimo de
| totlos os tbeatros. Traía-se na rua -.1

dc Maio, .7, com o proprietário, ao
! fx-1-lA-..li*.

ESPLENDIDA CASA
Aluga-sc uma esplendida casa á rua

Archias Cordeiro n. 386. cm frente á
estação dc Tod'os «is Santos, com cinco
espaçosos quartos, duas csp'cnd:das ss>-'as, bom banheiro, W. C, tanque para'avar roupa, servida por tres linhas de
pondes e E. F. C. do Brasil; as cha-
vos estão 110 armarinho da esquina e
trata-se .1 rua Primeiro de Março n. 82.

Lêr e escrever em 3 mezes
¦I.aura Franco da Silva, professora

portugueza diplomada, ensina por mu-'hodo faci' e sim-ples. Tclcphone 3.141.
Rua do Kosario n. 170, 1° andar.

ALEXANDRE
Evita, a «impa e 1» quedii do cabello

dfc-lhc vigor e ri-juve.iesce
E" o unico tônico que, cão tendo nitrato de prata, faz com que" os cabal»

dos branco"' voltem á cor primitiva e não queima a pelle. A Juventude
lem merecido os int-lh ires louvores das pessoas cuidadosas na conserva-
çao do "cabello. O grutido consumo eo «rande numero do attesiados que
possuímos nos nnnnum a recommendar a Juventude cnmo o melhor dos
tônicos pnra desenvolver o crescimento do cabello, tornando-o abundante
e mueio. A cuspa ú uma da*, maiores causas da calvicie: a Ju»eniude
extingue em quatro dias. Preço '.)$. A' venda em todas as boas perfuma*
rias e iirògaritís do Hio em S. Paulo, Baruel & C. approvada pela iliiecto*
rias «ie suude Publica o premiada com medalha de ouro sa 'Exposição
Nacional -.e do IDOS.
Cuidado com afim a itçôes. Peçam Jnventude Alexandre.

Corso nocturno no Collegio "Maria Antonieta"
Dirigido pela normalista diplomada d. Loura Pereira Jardim e a bacharela

d. Odetta Cunha Ribeiro
Fnalno primnrlo, normal e aecundurlo

Aulas das 6 ás 9 horas da noite, sob a rogoncia do consumados
explicadores

O ensino primário abrange também o preparo de alumnos pnra admls-
são ao Collegio Militar e á Kscolu Normal; o normal couiprehende ns dis-
ciplinas das series do curso, tal qual é feito na l-.scola Normal dest Ca i-
lal, e o secundário —- segundo as'exigências dos exames de adinissà-. às
escolas superiores ou os def-cjjs dos candidatos.

As contribuições soráo pagas mensal e adeantadamente pela seguinte
tabeliã:

Curte primário ~* 1* o 2- anno 01. o 3- anno 15$000;
Curtio dr» admiaRtVi ao Collegio Militar e Escola Normal, 201000;
Curao normal e see-imlarlu, 25$Ü00;
Curso dc plano (theorico o pratico).

Pnra informações, no Collegio "Maria Antonieta" «- Rua Ibítúruna 124,antUra CamDO Aleero — Rio de Janeiro.

Carvão para cozinha
DOMESTIC COAL

O "Domestic Coai" c um carxão•spccial para cozinha, próprio paracasa dc familia, fácil dc acccndcr c idj
,iande duração. Únicos agentes, Frnn-
cisco Leal & C, rua Priemiro dc Marca
n. at, sobrado, telephone n. 530. (En>•ommcndaé 110 escriptorio.)

Leilão de penhores
Em 16 do setembro
José O-Qilien.

3, Rua Silva Jardim
(An-ign Travi-aat» da Darretra)
Tendo de lazer loilfto nodia 10 do corrente de to*dos oa penhores vencidos

prevlne aos srs. mutua-rios que as suas cautelas
podem ser reformadas atoa véspera desse dia.
—-—— —— —¦ '¦—¦ — ¦**_¦.

Creme Vassourcnse j
Deliciosa sobremesa. A' venda nas

confeitarias Castcllões, «Colombo, Ca»
rioca, Estrada «k Ferro, Osa Paronte
c outras. 5455

CiVSÃ NO LEME-
Vende-se uma" esplendida casa, pro»ximo ao mar, em centro de terreno,

nova c moderna, com grandes accom-
modácõés para familia dc tratamento.
Detalhes ii rua do Rosario n. 80, sobra-
«io, sala da frente, com o dr. Cavalcanti,
das 11 as 13 « das 4 ás _.

V-
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Fog^Ões a êraz mediante

C<SCO, CINZAS, FULIGEM, FUMAÇA
TRABALHO

D FFÍCULDADES E ABORRECIMENTOS *

DEM RA E CONTRARIEDADE
CALOR MAL APPLICADO

DESPERDIÇO

• «•?w

RESULTADOS INCERTOS

Hift, Mmliitiacii Ai _
pequenas

de 5$000 a ÍOSOOO
•.-at»:-
.tíf
:-,.*3

Oi no
¦'¦íi SOCtÉTÉ ANQ|yME

«Waaat_»-BP»»fJI

•* .

DU GAZ
RUA DA ASSEMBLÉA N. 93
Min

Craitde i*art»»«ai.te bria-ileira, ene-
Uutn clarividente, trabalh» ha 18 anno»
no Rio de Janeiro, onde se tornou no-
<-veL ttelu ae«i«o<fre»tiMpredtcçi5e»,aen-
«Io em tooj, 1904,. ie**». içto. 1911.191»
e t9ij'»Hstin_uida cam referencia» hon-
rosas pela iUtastrada hapreoaa desta
capital e de todo» et Estado» do Bra-
cil. Mme. Zirina prirrin» ao» seus
clientes qne ccfittai» a dar consultas
da» 11- d» n-onM áa 8 dá noite, na
RUA DA QUITANDA o. ISJ-.

LeÜào de Penheres
A 12 DO CORUENTB

DIAS & MOYSÉS
14, Raa Barbara Alvarenga, 14

Antiga Leopotdina
Podendo os srs. mutuários rofor-

mar ou resgatar suas cautolus ató &
hora de principiar o leilão.

f^^mmSTA A8TB0L0GA
Mme. Haydaa Kelsev

Acha-se- du Kio esia grando K-.pi.-l.
lista Aatrologn o Pslotinloga ( Ameri-
cana) quo goza da grando fama nna prin-
cipaes capitães europeus e americanas.

rodo ser consultada sobro quaosquer
»(>rfrlni(*ntoi» ou rohlrarlt-dndeiida vida
com a ilrme soguraiiça do quo ooiisogul-
•eis todos os vossos üe-ojos, o vos reme-
ilura todos os vossos mulos. » ¦-

Possua BREVES, TALlsMANS porte
raaitmlmoi» dus ÍNDIAS o da TERRA
SANTA (Kgypto)i os do maior virtude
quo se co. tieco. ....

ATTKKfA •- Tí»'i««« os trabalhos sao
r-iirnoit «m p.ir èncrlpto.

Seriedade e Hcserva absolutas om

toJ .-» nu cua-Tíitij?rr«i»»uua-. das 8 horas às 11, o. d:is 2 da tarde Tis 7 «ia
noite. uUA.VIaUONDE DE ITAUNA N. Ui sobrado, próximo í. pruja 11 de
.unho. , . ,. , ,

NOTA — Nas consultas por escripto. a pessoa devera indicar a data do
«eu nascimento c profissão, e, se fôr j.or enfermidade, o» syinptomas ou ma-
tnifestaçdea da moléstia, devendo,' para conseguir resposta, enviar a pequena
«itiantia .de 5$oo..

«a. nP-'- %mvB ¦_>•.¦«,'<_¦ W

dk.:rodkigüj3SD4
SILVEIRA ;l %

Clinica medica, especialmente tnoles
tias de estômago, intestinos, c pulnúi
consultório, rua da Alfândega 159, da-
3 io 4. Residência: rua D. Cçcilia 111
miro aS; Rio Comprido.

Telephone n. 2.965

Moveis a prestações
Entrcgam-sc com a primeira entr.i.-'

sem ex gencias (ie íiador. Rua Viscond.
dc Itauna 3S.

AOS CiU>ITALISTAS
Precisa-se de quinze contos com' ga

rantia de um predio çm morro, com bo
renda, paga-se 1 i|s "1° Ae ju:o3 ai
mcz, prazo' o que fôr combinado; cai
tas a c3ta redacção .1 Manoel Pinho.

Eanco Germânico da America do Sul
Ota.pl-ta.lo • . ». . QO milz-tOes a-t© Marcos

CASA F.LIAL NO RIO DB JANEIRO:
21, HX7A DA C-A^BSZiAKXA, 21

AGENTES
Preclsamo» de um limitado numero'c pessoa» activas, enérgica», c que te-

iiam aspirações sutricicntes para pre-
nclter os logares creado» pelo constan-
c desenvolvimento da nossa florescente
mpresa. Podem empregar todo o seu
empo, ou parte do mesmo, tanto aqui
onio no interior; o lucro c certo. ín-
onne-se ou escreva a B. lvKobedo, :'.
ua de S. Pedro n. tBs. djs tu is 3
cas da tarde.

OLHO VIVO !.»

ESCRIPTORIO
Aluga-se uma sala," própria para

escriptorio, largo da Carioca n. 24;
trala-se na Alfaiataria do Povo.

VÉNDED0KI5S
Prccisnm-se vendedores netivos, n

ra a "l.nvolina". Fabri-
ais*commissão, pa

ca: .-We-iida Cáes do Porto 11

O banco abona os seguintes juros :
Depósitos eni conta corrente, . , ... 3 9[0
Depósitos a 38 dias v . . . . . • • 31\2 %
Depósitos a 63 dias. ..... ^ . 4 °|0
Depósitos a 98 dias. , . . . - . . 5 °[o
Em conta correute limitaila até 50 contos de réis 4 \

AoS;Si's. proprietários
Quercis fazer unia. pintora !>oa c co

nomica em vossos predios, etc?
Corhprâê as Tintas Crjiptite "marca

italiana", é. a inais durável e anli-fcr-
rnginosn, podendo ler np,-ilica(la noferro, marteirn, parede n embarcações,
com economia de .»o °\" sobro as outra»
inarcftE».

IVdro Sclimidt & C. Únicos deposi
larios r.o Brazil. iíun Visconde Inhai»
lha, 48, sobrado, teleplione, 6->5. norte.

AUTOMÓVEIS
Vendem-se. com licenças pagas c re-

logios taxis: um Rapid, 15J18 H.P.;
Velic, -10X40; Dictrich, 12X16; Uin-
cia, 20X30: A* d'nhciro. Rua Sampaio
Viaima, 34. Bispo. Íi|ÍÍB|W

<ftVa-aa>-»_a9a_n»_na»aaH

Cara certa e infalível da syphilis, fe'
ridas, ulceraae rhenmatismo

VENDE-SE EM TüüA» Aó PHARMACIAS

Manteiga, queijos
E

O LEGITIMO LEITE DE PAHIÍRA
Paro c pasteurizado |

SB HA RUA DA CABiOGA H. 39
WHERIA CARIOCA

G. Silva & Comp.
WUV1ÍJ2GIÕS~

Lcclcrc & C.
Scccc». dc Julcs Gcraud, Ledcrc a

..onip.•cao do Rosário, 15Í — Rio de Janeira
Encarregam-se dc obter patente» de

menção no Brasil c as compras de re-
{istro para a fab-nca. do commercio

•¦íi* afimícai*"r literárias.

th,a7R3 mm.m
LA TUATilAL—Sooind.tdo on com.

miitidit-i—»iroo'or Gc-i-onto .
Waltcr Uaorhl

Temporada «1fllc1.1l da 1913, sob Uso»'
lis.-ioáo d» l'1-ofoittira do Dis-

ttioiu liderai
Griimlc Ooiiioiiiiliin Lyrici

Il>«liana
Obedecendo ao ciuuriicto eom a Pra*

 fr-ltilt-.-l NJnniciiml
Tcrça-ifeira 9 dc Setembro

1- niíCITA l-OI ÜLA»
A proçon rcJ../.ia»»i

CARMEN
com .m co elires ur is ns

Itoriiarilo ilo liuro, Itegili.l Al*
vnr«'g R. Fiiticmu «* M. lUjeggro
lílllíÇOS!—FriíCiis e t-.iiiur..t^s. 50J;

camarotos rta 2\ 30$ 03; poltronas,IOS'100; bileõea A U, -?juO»; ditos da
outras ntiis,5S mio,-{.ilorias A II, 3J;
diuis outr.is mas, 2»J.C0

Hiihcie. iloade Jda vnndi na bílha'
toria do Tlioutra Municipal, lado
Avnnlda,

_____ _ _ ___ _ _-_-- -jpi-, ^__ «¦-_ __*, _^ot_ V__\ __»' | _*^ EMIHIESA THEATHAL- Dlrocvlo Josô"T 
|p| ___\Jm\M aR ^mT r% «a--» W aWf CL I \mP l.ourt-iro- i;o:iipiinliia Guines & Grijó.

"!ÊtOJ-E3 - ULTIMO ESPÊí-TACOLO -HOJB
Duopedida da oonipanhla ! Adeus ao Rio »le Janeiro 1

1- e S* actos da peçu nmis «.•nffrncadn. o d»> gran tio
suecesso

r
I Sr M

Amanhã - TERÇA-FEIRA, 9 - Amanhã
Ko.tpi>arlctlo «Ia companhia <lo SES-Õ13S quo com grande mio»

cesso'ümcclonounos llu».tlros 8. CIODltO 10 APOLLO
e quo tão liriliianto "totirnée" fez no

ICstado de S. Pau o
t* e2- representnções- da operulu em 4 itct.'S extrahlda por Alfrerfo

ninmiia do mai) popular rom .nue do graudo o.icriptor portuguez. .1111.10
ni _¦_¦

TROHfÁO NICTHEROT
líare-is dó 15 om 15 mlnntns

HOJE -2- feira - HOJE]
. Importante ftsnceílo

EMPRESA. JPASCROAJL SEGRETO

O PRIMO ÁLVARO1 ———./. ,,,íd„,,„„Af z__ h_khika
Ertlbants intarmedl» e eonesrto lynca

pnr GKNOVI.Z. FUnilAPJ» BüilIMi SOPHIA SANTOS, V, PEIXOTO
o A.. GAI CIA, fadoiyftinçgesportuaneata. ete», etc.

Am ii nha— Esiréada eompanhln de t.«»*w»i-B!». — AS PL.1LLA*» Dl»
SU. UEllti«—A's 73ji o9 3t4-Pre»j.*. di» tln. ma. ¦ .--

Os piimipties p.peis polo- urii-tu.*.: Aiiignil Miu.i, oiympio Nonueirn,
! T-'-timu de Souza, Jnfio do Deus, Juditli (iarcez. A. Gliir.-i, I.uciiin, Salles Ut-' beiro, Maria Amélia, Anthero Vieirn, Montolro, Edü. Carvalho o todu a
companhia.
I". 86-co nsTAS SENHORAS-ae .
. Direcoâo mu->ical de Lula Mornir». Itigorosa mise*on»scon8 dc a.-cl-
lur Pcrcica. Guarda-roupn o X. Miranda.

l «sessão da 7 gjg 2* As 9 3.*
l-RKÇOS Olü <:IINE_\IA.

•^ierdeio dè.Pelota
__mm___mmmmma___.__¦-¦
.-lla»i''S á-. S —-s.s.ãu do

cinema -.mil»

Ht5je, trabalham aa-"....turm.8 do
peli.taris .-' :¦¦

ÁO 1'KQNTÃO 1

HOJB © © ÍJegnnda-feira, 8 de Setembro do 1913 -9 0 BiOJB
Espeotaoulog _o_ te» das a preços de c.ztema

ffo Cinema Thealro São José Theateo c^loa »omea
Companhia dramatidi Edunrd.i p-roira — direcção sct>

nica do. nciur João Harbima
A'13 8 3*4 DA IVOIXB

Iíoprcsontar-so-á o grandioso drama

As Duas Orphás
O papol do abono seni pela 1* vez desempenhatto

pelo actor Eduardo. 1'orolra.
Toma parte toda a companhia

Mta^ao-awoo'. «.o aotnr J-»o Barboaa
PR. Ç S fi.PÜL-Hli-á

Coinimnhiii Naei ml do Oi-eretns, comcdlaa, vaudevll»
les. ninKiciih, rov stas e burli-tus —Direceüo scenica

do actor liomlngos Braga— Maestro director da
íirchéstni J sé Nun^s

A 111 ais ci.uijiip :> vl«-l" ii» "''¦¦ lUi*;.t.u po ulur!
À»s 7, ás 8.>t'te as 1» l]2 da noite

Irrevngnvolmente, deílniiivaineiite, ultimas reprosen*
taçõ. s do

Oa tres grandes clulis em sceim I
Grande suecesso do AliredcSilva, Pepa Delgado olodo,

a companhia
Os espectaculos começutn seropro por 8cssões do

r.iipro*»t"prai'hn
; Àmanlin: i:H*-l'Oi*, dibpuiuie cômico em3

actos, de Mauro de Almeida, musica do maestro
Custa Junior.

ESTA SEMANA;
A Cantora das Rua»

para estréa da aciriz Adelaide Co1iiií?nh(

'à

gxrxrxii*-- iai i iiiiimjw ¦ im "tt^^maammwm

. 11_JÍ ^WM:-
'íMPítESA THE\T>Ul. —direcçào

Josô Loureiro
Companhii» A-. ABHANCHES 9

AZEVLDO.
Hoje Hoje

RtSelta do actor

SÂt!RAMENTO
1-rcprtventacio da peca do OCTÂVIO
V11HHEAUX

H CARTEIRA
A peça em 1 acto e 2 quadros do

. DK. CAMPOS M0NTK1KO

deifiipü-iiA KULHBB - H-JNE8TA
Ultlnvano grnnde suecesso de AUE-

LUXA ÁÇKANi.HES.
or;»*».™ nu iinnii)

L»m. 

.-tt — cspucii. ..Io .iu . |liKÃEno i.it\»in u ismii. I
aBa!P^-alBB,,a-,IHBHlalllBal,*-,aallHiai^1*
Itieveiue t-. - MINHA MULllliUl

^0I4,.A-D,0ÜTR0.

THEATRO r 10 BR *ÜCO
Avenida Gome» Vroir-j us. li) a SI

P^X.-ci-.ClES •JC.EI-B.A.TRiE

Companhia Popular deOperetus, Mh.-icíis o. R-vistas. dirigida pelo
competente ons dador ALFREDO MlIUNDA

Orchestra, sob a regeuciado maestro BRITi > FERNANDES

Hoje - 8 DE SETTOO.OB 1913 - Hoje
VERDADEIRO TRlUMPHO THEATRAL

TKttüS — SE^SÕ'^ - TRES
7 *i2, Ó e IO llB

36-, DT 0 38- reprosont-.cões" da
mágica do grande mmitngem em 3 acos 8 quaS^s o l apoUiecso, arranjo

ul PAUI.0 DU LEMOS, a musica do maestro COSTA JUNIOI.

AGATAi9IlMLHBl»i»
TITULO UOS QUADRO-*.: 1--0 cnsament;.; 2'— Os Clno sentidos;

3--A Lata Kürrallieir.,; 4--0 Chapim de crysuil; 5-- O c&o e o gato; b.—
As l^cèíí,s" s.r!.^

Mi c-cu-scôiic lux.u..sa de Al.l*«l-.oe • a- A «DA _.
Os Bilhetes ttch .tu-se a vdnd.i na bilheteria do theutru do amlo dia »)B»

SOüTH «VM-BIUGAiN TOjDK | .
FfO j-E Sesub-Xáfeira. 81^í^tenÍBro deí|l3HÔJE

<»raiidioso tapoctaculo;
A impartanto Estréa de- •

Ljl TIRANA
Coupletista o Bailnrina hcspa.ihola.
ExiiO !. Suecesso I . Kslto 1

OS TÜMILET!
Pntin dores — camieos — sérios.

ALB DE LOURENZI
Nota»-el r.nni ra l.yrira* it-iliiina.

TROUPE PICHEI;
Joux — lcnciis.

DJALY-GALLY ¦¦!';.'
Du» Fr.mcez a Iransfoiniaçílo.

La valenciana
B-iUarina hespauhula. -¦ -

tHEUTRO MUNICIPAL LA TliATRAL — Sociod'ido em
cii nmutidil i.—- Director gerente
W At.TP.li. MOCO».

Clárettâ de L'Ile!
"Cantora italiana.

Soi-i-llc fiordalpe
Duo Italiano'ÔTrítisformaçao.

, Ines MSíineUa t
. dàlitora Italiana

Marcéllo de fevert
. .-. « hantouso ti Voix

«une »*.M« '•*- Marco» VlalLcc
Chanteuse íranciilsò Fiction a Voix.

etc. otc. etc.
Arriànhâ: 3- feln., grande festival ar
•tistico era tenoilolo da sj/mpatlcn ar-
tisln Luciltô-Glerval. C>mo gratjdln-
so concurso de -André' \lborio. «.lian
teUáe a Voix dè 1'Eldorado Ai Pmts.

deante.
Em ensaios»- A revista «A tMCREIIÇA l

> MftBlA PANTIHÍ
DiveitQ Napoloiana. __

Í»R ECOS BO JÜUSTÜMIB' '.^z-j; 
d 

'ti-

ti.U.XIO <.ll.|,i«..lllil I.V.U* . 1 -l.ul... (li lliual «I CohtrrrRra» dD ..Ul»»
Veiriporeda official de 1913

HOJE- Segunda-feira, O de Setembro - HOJE
\*s 8 lio»*ns cin pomo

4» rfcllu de assignatur»» tirnnde acoulcoloacnlo artístico ntnntUnl

PARSIFAL
Drama místico om.3 acto*., letra e musica de IUcardo WAG EU

PlíKSONAGi Na-Kin dty, li. RAKtiWSKA; Parsilal, G VACCAni;
Antortns, O DELLCA: Gurnemanz, G. GlIUNÜ- Klingsor; IANNI o Titurel,
B. BEKARDI.

Cav. liere—Scuaiorl dol Gra»l-»«r,iovi,nl Fata dl Klingsor. L'A'.inno
si sv.ilgo noi teriitarlo e nel Castello «lo Cavaliera oustudi dol Graal Mud»
salyato»' ' ' '."

Avisa Imp.rrinnte ; tendo a «i-.prcsent.-içao do PARSIFAL caracter
espietal. a Empi osa ospara merece1: do publico a gentileza do nao entrar
nr, pi itéa nom nus balcões dopots' _o inicio dos actos. Outrosim pr.dviue
«Itio o espectaculo por Forlor.g..'t;iiiricc.irá a» H boras om pon a, c..tn r,
oxecití-ito do prelúdio, qüa é uj.o. pagiua symplionica muito imporVAUto pa*
ra a comprehédçiio dà obra. ¦

•BreTena.Qt*} Bi-andr nronteclmrnt. cactos»!;

ABUL

^IRCO SPINEM.I
Companhia «aiicftre nacionril da Capital Po

dcral — iJoulcvaril S. Christovão.—Ul-»c'"r e jiion rtario, Affonso "Spin-Hi;
n»4K -»- Segunda-feira — n0J>

8-do büíenibro de lí*13
Grandioso festival artístico do :
TtToetxxía, «a

G^e-U-Q-v-e-v-a*-
Progrnmma cheio d» novidail»!» i,

Grandes at'.ían,côos I l
Sur prozns 11 S.irpvc-a* I

Troupt. C nale»,
03 raelhuros o.iiiestrea quo \ora vir

(lc,«o .trasil
•Pepy and iJo**y

Applaud.:4ns artistas bvuslloiroa
suecess.» !

Também íom-irâii par e ni 1". parti
do prn-.nmu os dist netos"nrtistis»

. Litl Ourai.un, Caruton c O Imdag».
VOl üahiano

ITermtnaráa 2- parte do prosciii»' ma c»m 4 d«síuinbi-ante opereta i
«.O Ülab-i entre «s Freiras» do lien»
iamtn do Oliveira, musica d.. inspW
rado m..e.stro: Henrique E,-cuderÒ.9»*>
due toma paxie todacotCfrini-U. ......



_^LiiiamMim»*»Mn»jiiM """" 
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CORREIO PA MANHA — fofimíi^lra, 8 de Stotouibro de 1013

'^BwtSBtí •*tfln__3c___pl»1

"PROTEA"
S PASTES 1800 METROS

r.i i" prr»«ll«{l.".«o (Uni du nvi nturna un mini »a dUputnm n vfirloilail- o o»
¦mogno nom |«t«*»*t'»il«.nr it gianiln rl..r../n <i..n fiidnij, na» co»»f» mn ln»t nto
dn twr «lu mai- i ulpliamn iiitoruRio. l'ion»ao preim pur umn r.ttl e verdu»
d«i'ii nvni'11 hln |"lu .-iil- .In valentia, d» vontade, u destro/a i|iio 0"1'HoiiíA ¦' ii (.Bi|iiiicu.fio, nniu i>8 porlKOR qun elln corro, o dóioioillto/j
iniiiiii-i vi-nos iiiju-i", quit su ii-liu luiiii «mm ii ofllcli» n-i «lapido, ofllein que,
Art vorno lom po" onumi n p li i.-fIhii.o i IioI dn phliOft çlia, a-iim) nol-u pro-vou jii n iidniirnvul pc.;n imituladit '-iSI.HVIH" du lloiirl l.nvcdau, da A.-.v
tloinfn Fr/iucn n.•*I'iioii:a'. oliof d'oouvro dn mli*o»oit*icôno o «lo lntorpr«to«,iio, será, I
ImiíMii. Mii»i-lii.i..ir, um d.i.i nu ih..ii 11, i.uiii... o maior i.u. .:...•->..) (lo min» I
ii tuiiini-íl Ihiiii - que iiuii permliinm n oxiirosuão — antro nu ubra'8 «-olustl»
cas • Ou 1'liieaiiiii'iii'iii'li u.

,*»*»-«»-ua»*-»*»ta*<>a*

1'irn lnfnnniiçi'iti8, voiuln. I.Váiii-Ao n conlruotos illrlgir-so ao unico
coi.. «•-.-u.n.ui. lUirii iodo o llrii-ll

* »tttx*eiís iaxs,Tjjx<i
Itun de Ç. Poilro 01 -• Calx i P..ÍI I fiOl — líiul. t"l»c.: llluniir - Tolepliono•1058 - HIO BK JANEIRO

Brevemente
appareoerá á venda por 500

réia a interessante obra
Como se ganha no jogo do bicho

THEATRO CHANTECLER
ltua Vuuõii.Io ili, Iliu lltnnmi n,r,:i— líiiiprur.i Jullo, frnifiiim^ii C, Com»innlii;. II n .11*10- M icmiró Hmil Miirllnn

IIA/»JJi — 8o ,.IO c ,0*0 ao — JtlUJJli
UUimas representações

A revista om u nclòs o 0 quailisu», original «In C1NIUA 1'OI.OXIO, musicadu .1!versou nutoie.-t

NAS ZONAS
líxlraoi.linari.i nilso-cn-eoone do populaiisslmò netor Urandii».

Ili. :
A |n

R Meu. ,,.-0 Hotel <lo livro cambio
Scxiri»fn!rh, lí .lu Seioiiiiii-o, ,-t famo-iii revista de Souza l!n*rtT-,i

TIM TIM POR TIM TIM
Emonsalçi»: -a M.voci Mi, rovistò do distineto oscrlntor l'l*nul»«-•ni riiiu-iiii-l. ~

fl ***_)%. »_»Vv^_Í.

Companhia Cinemafojraphica Brasileira
F.-A.l-ECE.»

HOJE- KSPKCTACÜLO" PIO GALA -HOJE
A Companhia Clnematogrut.hton B -iiall«lra,pola nua admli-avol organlaavloi•am grnnnea eafarços, apràiantanonoimotempo quoaafolhaa diária* nm noii-cl"a Miiimadua «ia Imponanto

ODEON

Commernoração de

CiaíTHJ^C-A. UDE-A-IL,

Eflitiiuii jjtíiíi i ypogpapnia Aca
, á Rua da Alfandeg-a 183

ii

Sete de Setembro
Comji hpmonngom a D. Po-lro I— A mngo.iòsu purmlu uu Quiuui d.i Boií V.*lii c»m u u.sin

i8loo_0i cum ii-i
Hermes — Homcnagom «

-_.•-.*.- .- *,-.••'• »• a*. ¦ vmiv •>  «fã IIH'^1 IO,VOU pilIIIUIk H'llennift ilo Sr. |iri'_iiloiito du Hepulilifa-—o «108(11111'no campo dü S Christõouo. cum impi-cto dns
tribunas, omlo sc aohu Mllo. TflfW, digna noivii do S. Exa. o m. ligna noiva do S. lixa. o marcubolJiinn Bonifuclo — InniiKurnçao tlu hérnia do poolu Cnstro Alve?, eli\, otNítido e importanto film dej. Staramo. exoltialvo da Companhia CInemntoora-

phloa Br-mllnlra.

A 
ddninn ?•???????????????????^??????^
I ll1111III V A pedido, cpara dur ensejo .nn publico de as*.i-»lii* á maior cre- •>>
| JJIJIJlJU ?;? nçílocoinien «lé huje apresoulada, uma voz qm* nuo conseguiu

lugar uo Cinema Avenida, tluranto as colossacs cnclionlcs desses
quulros dias passados, cxhibimos•» * i

O maior

suecesso

T
ft
TtTXTí

0 DUELLO DE MAS
|

1
cômico

Em que o nunca alcançado Hei do Riso fará vibiv.i' a platéia do
expontânea alegria.

•>> 3 longas o hllariantea partes a
*A*,^»MuML*»M^ej^<J^«j_l!^»j_^^^ ^!al^

Nova prniluceão inedila
de Pallió FrtSres, (|ue nada
lr>n\ do commum coiu um
iilia liomonymo anlcrior-

menle exhibido »
.»--_ ¦»¦»--. a»3pà>l-IiRINIIG^_»flkl^ " Filin documentário «le P.illié Fréres

fiti|nin-f«-lrn-o maglit-.l l «i* ri itil an.. ciilv 1' itio l-'r«* o»-»'*»!»»»» ti ________g I.inga». partes

BALLIMHf. DOS OVO. 06 OURO

Hoje espfctüfnio hamnniln in
H"iii>ii.-ii. da ramolor e i.ltruiaticA

In-tiniii. .«>, »i*.irru., io •.«•alrltta
Hraiiirl.u.

Siiinpluo»o pnigraminn Novo
Ahrlmoa aipiiou nn euinilntianl-)

drama ¦»*•¦•- d'OfiO Ao a*»>I»i- Mu :
SONHO 0£ AÍSSS
r. loC«>> iiiuhontln..H um Rfuna'»' limitas pnrtuflEmpresário enoravndo

VIvlNNlma cunadln il- (>i.iimnr,t
Mln«t» * .r <•» aiiiln rm m.Nanri*

surproliuiidoriio cuiiioilui infuiitii
d" O lunnuit

VU CAO Kl ANA
Impu.gitcid lllm a. ur llvrn l>ail 4Fròios

.QUINTA»1'KII«A. «i mnirlsiral Olnid'art do Inoxcodlvol fabricante im-tliú Krorfs,
í'.\R'MI*».*i li.» Jioi.ii;

rono.a o ttiiiii.-liuiiiiii.i
3 o.xtons.ia p.irtci¦ » ¦ 1 •»

AVENINA
i-ioje HÒ]Fl_j

EmiiÒlonaiit. pVngrnramn novo,ili.s.
Inrniiild-fin o hiillu iinliiillio ariiHllío,
A Liaa dos diamantesmi

nusGmuiTíso ilraimi .ioiiveiiiur:iaein l
purloa o Ml «i-.i.-t*ii-o*j. f.uiil il..no ili ií»
dn í-ibricii CI.VICS.
Oaumont Jornal n. 30
N -viiia.ii-B luuiidluoa illustradita,

s|io ts o moduB.
Exirii*programma será npresontado

o lllm rto nctuiiiidado, gcntlImciHo
COIllll'1.

0 Snlimarino 'Talados"
tlonioni viüit mo om nossu pnrti, pnrS. l'..\". o r. Mini*.tro (la.Matinlia
o outras altas tiuciii idades dn ,
da.

rma«

0«lnl,~.-fülra t
POLICIAS E MALFEITORES

Serlu d.» FANTASMA om l •uutú9

£3:O.T_E_ 0 (0 Grandioso programma .O Sonho de Aissa
ricins c amor ih.-iIcfiio Eihocionantb
l..tCK» metros cm 3 Partes.

peça dá scí'io d*0r da

novo a 9
Sentimental scena dramática da«iual rcsaltu no começo um ras-
gp do desvariò o do leviandade
«|ue. mais tardo lunde-so cm ca-

grande fabrica ÀMBROSIO com

A Liga dis Diamante (.rum, oso o arrebatador roraanoo .lo aventuras intorpreadopelos inoili.ii-os artistas do paio» luliano. Esto sensacional o bemurdido drainn provoca ns mais fortes -iinooôos .me so lindem obter
te.tuadaTabrlca«:ÍNRS do Roma, dlvidid^n;i*^.^Sí.,,p^.;^ "laÍS aU°" Va,0r anislic0 d!i con"

cüino cxlra na malinéo:
Bcllissima peça

pliantasticuA GAILINHA DOS QVOS FODRO
QVI1VTA>F*__IBj!VPoliciaes c malfeitores (ou «louve contra Pautomas)

é.W0liETIUiS 
'íin^1'n™ Kmoc'onantc c «rabatador romance policial dc GAUMONT com
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Mia utiií*

Jiis cm resumo o seu enrivlo :U conde Mt-nriiiuc Jc l'riintro=o. tr.SuíHo ai iradicç.ks ilç iua iam lia, «lino seu iiai-nuc unia grjiidc festa á ínntam, cm lio.iicna_c.il á entrada Ja Piiraa*
A feita «-»tava no feu aiijnqneiia iiicm ciiiio scnladúiAdriana, amável «lona dc ca»a,

ga intima Valeria de S. loão.A cond síã UcjKis 101. «obre uma caleira11111 maravillioio dominó amarelo, «iiw vc».tira «iara lomar |iaite ius dansa». Suaamr„a Valern perccU- lacl; Wiíun entre os
çonvtlado!, c rcveslnilo o domina dci.ia*do pela condessa, teSue-o atú um logar ts-curo .Io parque.O conde de Primeroíe viu.a na-*».ir. rei.tando que fosse sua muller, elle í'.-riu-a«econdido atrai .le uma arvore siirnrr.

Alullllúe O ftulieü — .»ulliilliO»t»l |.ii*.-lli.»iu<i II VO ãiéà Ê AV' ^~————————^—™<_.—Destacaudi.-so o c.jiiiniov«nte lllnl MMXWtwMJ

SI') 
Griindliiso o n-*ustla°nta drama da viaa real, dividido om 3 em -olonantos noto». !i.r>6 au ulroa«1 co 11 1.5(11 iiieiros do -xton-ião. Rdlt.dó poia reiioinaUa fubnci "SWCIA", d<> 1'oi-in.)intoipr.-t.iti.» pelos inolh >res iirtlstlis«lua p.l«:ositalianos srs. Dilo Lombardi, Mario M.irixnl.sras. Adriana Costimagm. Valeria Creti o is .liiiiinterei-stiiites cio.»nçns Oito o Kl-ja Dcpfoid. «Pobres Crcanuns* ú um dcslcs granrios dramas que conirnuvem, quo empolgun o que omuci.inam'o espoctador.

seu mar .Io, fica tó/iulia eom-a sua ira-1 contra u jornal velho no nual cllc ié „| Nnva («ra coniar a Ouo do nae .*e. t nl.»

"O SONHO BE ZO/OR"

Iicn.-le o colloquio dos dois amantes. Ivllc
.iptiia*» ouve algumas -jníavros tia converta
bubre o f-piitii;» tias quac^ elle c-igaua-se
BreMcir.imonto. Urra duv.a .i-.rav.«soti o
VU csfiirito ; o ' fiililnho ilbruic t:.ir.»i'_i li.i-
rneule no teu leito. Nio será enlio seu
f-i!io ? Sen orgu'lto tlc maridj c tlc paec terr vel mente fcr.do,

líncanlrando-se «:oin Jack Wüsoa no viu!.,cllc dâ-Ilie uma liof tá.Ia na presença dc
vários membros do club. Um duello teve
logar, mas o «-onde sempre sob a Inllued-
cia fatal r.ial ciiteudíila nada quiz ouv"r c
jpús utna vio.cnta tliscu:*55o cota a sua mu-
lhe*, cllc l< va a creança para um bairro
lonfíiriqiio da cidade e abandona-a.

Tarde de mai» o conde volta á realidade ;o creanca desajiparcccu. A con.lcssa furio*
«l per cau-a das duvidas que pesavam fo-
lir-e d!a c a acção monstrao9a prat"catla -pelo

fica só/iutia \.om*a ..ti 1 Im*
mc-i.a .lür. '

O c«vh1c vae h procura de r-éu f!-"»; ».*t'
rante longos meies etlc puM'ca avisos uo*
ioniarf. mas iú.> descobre nada.

Us ivinos itaifaram-M. O .icnlr.ro do fa*
mo*o nom*! doa condes dc Prmcroitc tlníia
fido aco-liido por Holicmiano* ; elle crcKeu
nu:;.a cabitihola iuíctta e s'yja. iClc -dansa
agora .ias praça» publi.-as e na» ruas eom
K tt**. ftua conipaitlic:ra de infortunloj cm.
quanto Rogcrí, o clicfe pérfido do lundo.
vae explorar os ÍWsos dn pulilko *

Uma nbüe an doas creancas lcnitirtim*cc
ile fug'--, c Oüo ap'ovc!ta-«c das Irevas,
depôs de ter ast-eguradj- á sua pcqiic.iaanxguiiiha que na volta ria i>ni.*iira'-.i paru
deixa*r o casebru infame, indo iiatrtar sob
os arcas da ponte Nova. t\o mesmo tempo
um dos .'tfüíiii los da malta dc bandidos eu*

contra u jornal vc-lfu no qual cllc lé o
aviso do conde dc IVmerofia*» O momento
c propicio j«ra t rar dald um bom «parido,
dTrÍa nde-'se Intóic^-atamehle para a **.Trsa do
conde o Infornia*ò que a creança c-sii com
cl e.

O pae clicio de esperança*, precipita-tecom KogcCi... mas a creança detpappareccÜ.
Tara não perder o pnmio, Rogers trouxe
ao conde uma outra creança ; mas a voz
do Miigue '«*• a nuíencía do slgnal carneterç.
leo tlu braço Je Oito i>6e o iiac de sobre-
aviso.

Ma* »i< miseráveis ao* quaes o c«indc ti*
nlia proiiTctt-ib Mia caitcira, at ram-se so-
üie elle anwrra.ido-o numa taboa, Elga.
Kiilada em um canto assitiu íi esta «cena.
Apoia» a velha tu itx-ra que linlia a fruar-Sa das ercanças liaba adormecido, lilga «lei*
Ka o redueto infecto c corre para a ponte

(.assado. As dua» creancas voltam jiinia»,«l-c» libertam o piir-ioníjo, e pae 'e filb->cncofitrarín.w litM braços um do outro.Voltando, os band .los constatam que istaduplo projccVo t-nha si»lo logrado. Klk-i di»rigcni-ic a «sa do ciuidc com Intciiçüo derajtfar outra vei o creança. Man Ji)».i cs-lava de guarda : el a consegui! advertirOito Uo pereo que elle estava ameaçada.A pobre Klga enfrenta cnrajaiamente oubindUos com a intenção de livrar lÕtlo,
e infeliz, porém, na sua tentativa, pois Ie*vando uni formidável empurrão elIaTelc.Iodos correm em toecorro das ercançi;-',
cons. guem capturar o« bandido», e tu»tarde vão encontrar l!lj*a, itntnov.1, .debai-to de uma eade ra, quas. moribunda. A in-fclz expra. abraçando i»ela ultima vez •teu ate emão eompatilieiro de infortaiiio.

Sublime dcdtr.icão í
Rrlllir Jnnilll ll i.!. ° mato-par/éltò.-omallíprào mais bem informado dos jornaes einematógrapliico', còhtand»-j-, —_¦__—_ _£. ¦¦-"-",'11 oul ,,U1 "* MO o.» uliimos ac ntecimcntns mundiaes. "¦»**'**

Jt>reV61-lfillf,ft • í<PROTd_!II'*' 1800 ™etros-«3 partos- Eelalr-P ris - O mais sensacional, o mais clcclris.inte filiu «Jo avjntu.-.i-i
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§'ande espectaculo da i.uegualavél fabrica Nordisclc de Copenhague, peça cinematographica e de alto
ial01 artístico. Iilm d'arte n. 87, em 3 actos e 310 surprehendentes quadros, sendo quasi todos ao ar livre.'

protagonista a grande artista dinamarqueza CLARA WIRlHE jg
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I'"' iüu.i i*o:rc ila poücinl «Io ciirc-Jo
cn.paltriintü tju<s vaiívos assistir. Nüo
«"csla; a inçi.or düyitja que os enredos
jioliciaci tígrad-tin «iíiqrniciiicnlç iles'le
:i <5]>oo:i (juç Coiian Doylc teve a feliz
irtea de escrevei' ,-is iivcnttirns dc Sher-
iock llnliiics, o licròe quo cllc tornou
legendado e cujo:; feitos outros auto-
res iinitarain crcanJo novos oersona-
gtns como Nick Cartcr, conhecido pelani.rorin da população cnrioci.

Dcs.l.' então, não lia ili.ini.-i com rn-
rciln policial ijiie não agrade e o Cl-..NlvMA'1'OGRA1 'IlO RVKil_IEN-S1Í játeve a honra de proporcionar aos seus
írcqtícntadorcs o i|i:c ha ile mais com-
pi et o e jrjnihdioso no assumpto, con-. a
exhiliiíão <!o cclojire film Tigrisi ijuc
tão ruidoso súccesso alcançou aqui; cm
S Paulo e cm todos os demais log-i-
res onde foi exhibido.

Mas, o drama policial, cmrjòra comi-
nue a agradar, já c banal; o (jue é
novidade 6 a comedia policial, e esta
empresa ve-ni apresentar, no gencro,este esplendido trabalho que, eslá ecria,
terá de suecesso completo.

Para que o publico possa j'ul,jar do«valor <!*stc filrni basta dizer-lhe queD seu principal papel é confiado á gra-ciosa, lin-da. e .emérita artista que é
«OLjARA -W.IÍSTH,- a artista que tanto
te presta.,'para os dramas como para

as comédias, arrancando lagrimas curisos, coin as. suas dores .ou as sj:iS
gniatices.•CLARA WIKTIf <" n heroina qnc. fo-
ge nos laços da policia cujo chefe,
afinal fio coutas, soiK-cnlc,,, qusri.i o
seu lioni

RESUMO — PRIMEIRA PARTE,

Uin desfalque no banco
Estamos em Paris. — Por uma bella

manhã de um dia que não ora feio, o
banco, como ile costume, teve as suas
portas abertas, Afflticni, desde emão
os que /desejam as suas transacÇães* di-
nheiros a entrar ou sair, descontos, cm-
prestimos, etc. Anic o guicliét du oa-*
gadoria amontoam-se os que trazem
cheques a receber; ó que o eãiprcgadò
que ali 'trabalha ainda não chegou. O
tempo passa e elle uão chega; cs queesperam, começam ã desesperar. O di-
rector é chamado para ouvir as tjiici-
xas dos que ali se acham. Elle sc pro-
põe a scrvil-os; loura das chaves que
possuo e abre a caixa foríe.

Céosl Ha uni desfalque que não i
grande, mas qíie nãu deixa de ser um
desfalque. Alarmado, o director do
banco corre á rrsidt-ncííi il** Frederico.
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Tudo acaba bem

o empregado em questão, para saberuo que se passa com a falia da caixac a ausência do pagador. Ali elle cn-contra, chorosa, a mãe de Frederico-
que, ar-rinda, sabe o paradeiro de seunino, e lhe mostra uma carta. Nesta,fcrederico confessa á sua mãe que,dando o balanço na caixa que lhe es-lava ciilregttç, encontrara uma pequenaralta, da qual não lem culpa, mas pnrcujas conseqüências lem de pagar, peloque, receoso, resolveu fugir...

De posse desla confissão, o directordo banco corre á policia. O commis-sano que o ouve trausiiiittc o caso aoseu superior, o chefe dc policia sr. Pin-ncr, e o sr. Pinncr, verdadeiro policialque 12, quer, elle mesmo, syndicar ofacto, para o que dirige-se á casa damãe do denunciado. Lá elle vem, Iam-bem, a \ce a carta c a aquilatar a faltade 1-rcderico. L'm retrato deste rapazesta sobre uma mesa e elle o faz d.-s-appareccr em seu bolso.
Agora elle vae passar revista ao

quarto do empregado infiel, e, ali. ap-
prchende um relrat.o dc uma lindamoça, com expressiva dcdicaujria aoseu namorado. Era uma ponta do fioda; meada, e, poi- ella, o chefe dc po-Ijcia contava descobrir o paradeiro deFrederico. A pliotograplua tem umaetiqueta; o chefe de policia corre ao
p.liotograjiho e esle, consultando o seuregistro,-informa-o quem seja o origi-
nal da pliotògrnphia c onde mora.

. Beatriz, do quem é aquelle retrato,
o namorada de Frederico, de quem,alias, absolutamente não gosta seu |>.ie,que se oppóe ao sou casamento. Béalrlz
conhece a fuga de sou promeltido ceste, antes de partir, combinara com
ella mn código secreto para se corre-sponderem. Não é de estranhar, pois,que cila receba nm telegramina que
para qualquer outro seria iricoiiiprcliçii-
sivel. fcni palavras som nexo; fala em
uma rua de Hamburgo, fala em Lon-
«Ires... Beatriz, coiniiido, ao ler eslecomplexo de palavras sein nexo, mos-
tra-sc contentisiim.i.

Pouco depois ainda bailava em seus
laíiios o sorriso de alegria, ella recebe,
inopinadamente, a visita do chefe de
policia. Aportada nu um iritcrrògàto-
rio, cila acaba por entregar á poü-.-iito telegrair.ina_que recebera."Nesse mo-
mentò chega á casa sou pae, que, stli'-
preso, vem a saber que a policia cita
ejn diligencia em sua casa. Mais sur-
preso _ ainda fica ao saber quo Dcalriz,
sua filha, -está presa, como cúmplice
dc lllil ladrão. Só ha uma hj-poliiesc
de livrar a sua filha, condicionalinen-
ic, de scr mettida na prisão, diz-lhe o
sr. Pinncr, chefe de policia: — assi-
gnar unia fiança de 50.000 francos.

li elle assignã u fiança para se li-
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Uma fuga extraordinária
vrar da vcrgonlia de ver sua filha pre-sa. Mas, si ella não é recolhida á pü-
são coniiniini, o velho resolve-se pren-
del-a em sou quarto, para o que chama
um antigo e gordo cn-ado da casa, a
queiii incumbe de guardar Beatriz, não
a deixando, 110111 por instantes, ausen*
tar-se.

SEGUNDA PARTE
Duas fugas exíraor-

dinarias
Ao gabinete do chefe de policia é

chamado um agente, que recebe instru-
cções i>ara ir a Londres. Fora do gabi-
neto, o agonie dá dois pulos de contai-
te: — vae a Londres! Que bella pai-soala 1

Beatriz, no cnitanto, vê o gordo cr-n-
do entrar cm seu quarto. Ordona-lhc
i|ue saia e, estupefacta, nota que não
só elle não a obedece, como se refcsítla
eni uni divan. Resolve-se pregar-lhe
uma peça. Deixa o quarto a correr; cllc
a persegue. Vemos, então, o mais cx-
travagante steeple-chase desta -noça
elegante e lépida a correr atravessan-
do salas c corredores, a baler portas,.-.t/iido perseguida p«lo gorducho, que,
conitudo, não so deixa distanciar de
muito. Eha, porém, desce a correr para
o porão. Ali, entra por uma porta: cs'á
em uni pequeno cubículo separado dc

 im

um outro por uma pequena e aüa ja-nella muito estreita, pela qual, com
muito custo,É passa. D tronló creado
entra no cubículo por cuja porta a vira
entrar; já tendo pulado pela janclli-nha, ella sáe pela porta do outro cubi-
culo e, voltando á poria do primeiro,onde acabara de entrar o velho creá-'
do, tranca-o lá dentro, fechando a por-ta pelo lado de fora.

O velho, com a poria fechada, quer
passar pela jancl inha, mas o seu cor»
panzil não lhe pernoite, e cüo cn-
ga olado. Beatriz, 110 emtanto, voltará
para o seu quarto, preparára-se ás pres-sas, enfiando roupas cm uma pequenamaleta de mão, c fugira de cr..-a comdirecção á gare, onde vae tomar tini Itrem que a leve ao Havre, de onde sc-
suirá pa-.a Londres, ao cucrfitro de1-rcdcrico. F.il-a ua estação dos caiei-
nho» de ferro. Lá está, também, oagente incünibido dc ir á Londres. Ellecompra, no livreiro da estação, livros,
mapp.-s e impressos quo dizem algumacoisa sobre Londres; eslá còntciiie pelaviagem que vae fazer. j

Mas o seu desapontamento é grande, I
quando reconhece em um indivíduo
barbado c de óculos, o chefe de po'i-cia. que se disfarçara para segu'r;. ele
próprio, para Londres, dispensando dis-so o agente que, pczaroso, viu o com-boio largar da estação sem lcval-o. E'
que o chefe descobrira o segredo dotclegramma'.

Beatriz, que sc sentara sem, siquer.
olhar para o viajante, que sc lhe sen-
!ára ao lado, uin velho de óculos, vc.
com terror, que este tira as barbas
post ças k apparcce tal qual é, isto é.
como o chefe dc policia que a conhece.
Mas, cin vez de vél-o irado, Beatriz
nola que elle a socega, dizendo que não
quer o seu ii.nl, podendo cila desraiiçar
nele. Vendo que ella está a desmaiar.
o sr, Piuncr, o chefe de policia, dW-
xa-a, por instantes, só, o vae buscar pa-ra »:lla um copo dc água.

-Aproveitando-se disso, Beatriz deixa
o compartimento e foge. Mas, neste
momento chega o sr. Piuncr que, não
se conformando com isto, corre após cl-
Ia. Eis Beatriz como protagonista dc
um novo slecple chàso, em que ella,
outra vez, corre na frenie, perseguida.D.-sta vez, porém, as difficuldadès são
maiores a transpor. O w-igon ,.n L.do.
não é dc passageiros; mas um fòurgondo "corre-o". com ciilradas somente
pulos lados.

O Irem corre á todo o vapor. Bca-
triz chega á plataforma do wagon e só-
menle vê uma said.i para continuar asua fuga: — uma pequena escada queleva ao teclo do fotirgon do correio.
De um sa to, ella transpõe a distancia
c põe os pés nos degráos. Já está cn-cima, quando a escada chega o seu per-seguidor..,

E111 cima, no Icclo do carro dos cor-
i-ciús, do:s empreondos estão a tratar
dc uma tarefa que é completa r.ovida-
«le par,-, nós. Eles armam um appare-
lho interessante quo consiste cm um
braço de força quo se estende para oIndo da enlrc-liiiha e cm cuja ponlaprendem um sacco que é uma m Ia dccorreio. Esle trabalho é feito par . tro-
ca de correspondências com o trem,
q-jo vem cm sentido contrario o que.armado dc apparclho semelhante, no
cruzamento rápido, apprehende, com
unia rode. a mala que lhe deve scr cn-'.regue, li' mn trabalho curiosissimò
que o nosso publico muito apreciará.

Pois. Beatriz cliegou ao teclo do car-
ro, quando uma inala suspensa ao bra-
co da força, esperava a ride do irem.
que já vinha chegando poia linha op-
Ppsia. A cabeça do sr. Piuncr appare-
cia já, e ella, treslòücáda, só pensa na-
quede meio de fugir. Atirasse ao ap-
parclho e depcjidüra-sc iunio da mala.
sem que. ationilos, os empregados ten-
tam iiiipedil-a...

Os trens cruzam-se rápidos como
duas flexas. Não é sem algum terror
que os empregados do correio vêm cair
na rode uma inala c... uma mulher!
Dcsccni-n'a .para o_ carro. O chefe do
trem é chamado. Ella inventa unia his-
toria, dizendo-se pers»guido, c pedindo
para descer na primeira estação... Não
th'o consentem. Continuava presa!

TERCEIRA PARTE
E tudo acaba bem

Voltemos, por instantes, ao velho
creado incumbido da guarda dc Beatriz.
Não podendo sair pela poria, elle lem-
brou-se de tentar o mesmo caminho quelevara a fugitiva. Quiz pasasr pela ja-nellinha. e não pode. Forçou, para 'Ver
si conseguia alguma coisa, c o resíil-lado foi que. quando conseguiu passaroício corpo, 'faltaram-lhe. as forç,i3 eeil-o preso, sem poder avançar nem
rcçuar._ E, somente algumas horas de-
pois, e que foram encontral-o, maismorto do que vivo, dependurado da ja-ncllinlia.,,

O chefe de policia não desanimara
com o insuecesso que oceasionára afuga de Beatriz. Na primeira estação
elle desceu c telcgraphou para a esta-
:ão por onde devia passar o comboio,
onde vae Beatriz, pedindo a sua prisãoc. no primeiro comboio para iá se di*rigiu.

Beatriz que fizera .0 possivel paraver si captava a confiança do chefe do
irem, . nada consegue e, chegando o
comboio á estação, é entregue ao com-
missario de policia, que já -vinha requi-
sitar a sua prisão. Mais de uma vez
tentou ella fugir, cm vão semnre. Foi
evada ao commissariado e, comprovada

a sua identidade, foi algemada c con*
duzida ao xadrez. Nada mais, nada me-
nos.1

A sua esladia ali, comludo, não õ
grande. Chega o sr. Piuncr, a quem centregue a prisioneira, c el-le dc novotoma o trem com cila. Vão para o-Ha.vre. pois que o chefe de policia qu.-i*leval-a a Londres. Na gare do Jlavro
porem, uma surpresa os espera: lá estáhrcdcrico. Dc tudo esquecida. Beatrizse lhe lança nos braços, e nem tenvootem dc arrepender-se de seu acto, quan-do '.ve que o chefe de policia põe a mãosobre o hoinbro dc seu namorado; cllctambém está preso.

Mas o sr. Pinncr não 03 lava parao próximo commissariado e sim narauni hotel e, o que c mais, convida-os
ató para almoçar I E elles não sabem
que o sr. Pinncr telegraphára aò paetle Beatriz, avisando-lhe que, si querialivrar a filha da prisão, cm vez de en-tregara fiança dc 50.000 francos iqut-
assignára á Policia, com elles repuz*.».;-*
a falia da caixa de Frederico e con»en-
tisse no casamento dclle com sua filha
Beatriz.

Estão almoçando. Para o chefe d«
policia chega um telegranuna do pae de
Beatriz. EHc acecita a iroposta do sr,
Pinner e dá a sua benção patern.1 aosnubentes,.. E não sc diga que o sr.
Pinner nada ganhou com isto; ganhonsim; alguns beijos da linda Beatriz.ou»
não eram para desprezar, e ter fcitl
uma boa acção, pois que elle recooho
cia que Frederico não era culpado.

'W....:;:;;;. v,:-V;-..;.'.>^ ?í*,-« - \"
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SEGUNDA PARTE

Banqueiro e chefe de policia

O SEGREDO DO MORDOMO DO HOTEL
Importante drama da grande fabrica Amerieaua «The Vitagraph»

TERCEIRA PARTE 2V SÉRIE *^b

rSCRIP<*0 
,.--•.",-.o Tdho mordomo no rico hotel ene-

¦ iborreciilo, co.itiislido c senta-se em
âaa poltrona juntn á lareira. Klle solírc:
am íeeredo pcza-lhe *i.-s pentaii-ciito» e
e>»» t*>— nre •> v«*=to a "scismar. Naquelle
JJb, cano Krmprc, 03 tncín-.os peníamen-
¦M vt-rtani a tumultuar-lhe o cérebro o elle
itãntio a» ctiam»», vê que ellas formam »
anâ-tera que peraegue a sua cabeça. .Elle
•V» ànu «a«u lotlrna aue «e pofssira havia
Jl-.isjuole*;- «serta - ««nte ¦cordira com o
fatio ene .liutro faria, quetindo «fi»
Ka for» «ta ae° vasto; to d» ¦ »

volver, c, aterrnriwdo, vc o sen filho quevoltava de qualquer divertimento nociur*
no e que, talvez, julgando... a dormir
queria roubal-o... hxpulsúra-^ dc casa
ernhoTa os seus protestos ile innocencia.

Um velejo creado do hoiel assiste a cs-
tes pensamentos dc Bett amo. K elle. porsua vez, sc sen-ta hit mesma poltrona c
tira du bolso um retrato: c dc seu filho
que em carta lhe manda dizer que está rc¦^-cwrtnio, et.jw.ratido que o pae. o tenlia
Krdoido 

da falta qne comniettera. Querta ? Kio ubam» por coqnanto. O ti-
tbo áa «raor-oaM*, ca «atado, esti a ei*

calar agora umn jánellá do hotel, K1 ouc
o velho criado lhe dá entrada para lhe ciar
alguma comida, pois que o infeliz rapaz
m\«rre dc fome. Terminada a refeição cllc
pede para ver ecu pae. O Telho criado
nao quer consentir, pois que a noite vae
alt.a e o mordomo poderá despertar...
Mas o rapaz pede com insistência; elle
quer ver aquelle pac que o repudia poruma falta que «Uc diz que nao commct-
teu. £ ambos vão ao quarto do velho mor*
domo Elle repousa; dorme Seu filho qui-zera bcijal-o alli, mas o criado o su.tcm.

O velho »e mexe ua cama e dtc» te es*

condem, O mordomo acorda e vc aqueí-les vulto?. Toma do revólver e dispara.
Cáe um corpo. Faz-se luz e 6 carregado1
para o leito o corpo do velho creado quefora baleado. Emão e.nortorando, o velho
creado faz a sua confissão. Quem estava
a roubar o quarto do mordomo era seu
filho, dclle creado, que chegando e vendo
a desgraça, dera-lhe fuga, no momento,
firo 

testando qnc acabava de entrar naqu.l-
e momento...

E assim vieram elles a reconciliar-se
e, sem pc.-.ar, pois que não «unha gravidi*de o ferimento dò tdaa criado.

Viagem de Sua Exa. o Dr. Lauro
Muller nos Estados Unidos

Esto segundo film documentário que hoje vamos CKhibir ú dp iriniln m-ii. in-,T»-«in„ •
? quadros de valor ; entre elles podemos citar a escolha do! logar S oSlX^n qn(> r pnn?ó,ro'pois ^P^i-tá diversos
grande canal do Panamá, e a revista militar no Precidip, etc,, eto. na ExPoslE?° do 1915, pela abertura-dp

/


