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titulo» .lo »poientailo.la e do penslo de
montepio, , , ,O 'l.i*«n'.tro Nacional foi autorizado a
_-fi.---i-ii.i- dvonoi iiaiiaiiiciilo»,U mlnlilru di 1'aiendl tw communi-
caçlo de liaverem *i'U effecluaila» variai
upnrelieniflr» «le contribui-lo no «ul.

k O inln'tlro do Interior expiicnni,

Antes íaojoltasse
-i.v.=tr..lt.-e O sr. Antônio Trado, pedida! 

'}«"»"'s'e^iiü\m'''V*èl'eea'']in'nr' 
do

.-.in-irou .tc Int.!™. ogar 
da escrevcíila* uramoniado da 4» pre*

naj -uns v»*Im ciitrpvUtaj, inteira , , cr|n,.na| i(i,t ajma,
I.XTI.RIOK — T.I.IUIliaram de .Mel

lil.1 par» Madrid craitaniln que o» rebole»
kaliilcno» continuaram a atacar n pr.çn de
1'errun Cernira, comia a qual iiiilonioram
niiliiilo logo 1111.. durou lodo o da.

*• O "Stanuart" noticiou <iue n oppo»l-
ç,lo f>arlaiticiitar peut.i cm dUeutir nova.
mcnlo a <|iir.-iio do Ulilcr «ob n ba«c da
cxcluiâo temporária do projecto do "honie*
mie". . ,.,l-';i'lrccu >m I.on-lrc» n conhecida ar-
liita cantora Matliildc Marclieti,

O "'Daily Te!eg-»i>ll" publicou uni lc-
Icaramma do Juli-niieiliiirg d «endo correr
ali o boato dc quo v.ic ter decretado o
c-lado dc sito na colônia do Natal.

o "Morhlng Post" Imcrlii um tclc-
granuiia de Washington no que »e annuiicla
¦cr muito provável que o governo do» !-._•
Indo» Unido» «nha a ictirnr o apoio que
dl ai» sciicral Carrania, em vltla da»
cxêcuçfiei feili.1 pelo» coiuUiluciunalinai cm
Ciudad Juarez.1) iirni-tro doi Xcrocoi l-.sttansciro»
da Dulgaria partiu pira Vicnna, ondo ias
encontrar-ie com o rei Fernando,

A-segurou-sc cm roda* bem informa.
i].ll do Mcxco que a governo do» filiado»
Unido» ordenará proxlinamcnlo o bloqueio
do» porlo» dc lodo a.|iicl c liai;.

Tclcgrammas d. Tripoli para _l.o:na
còmmutiicarnm 'inc o notav-1 Scí*ct*Nailé»(
ro-denie cm Socna, foi enviado para Zua-
ra, cm vi»ta de ter faltado á palavra em-
pMlIiada e ciar pcrlurband.i o trabalho das
autoridades italianas na paelficaçSo da re-
gÜO.

O nrc.ldentc da Republica foi procurado,
110 palácio do governo; pelos íri.: icnauorci
Gabriel Salgado, I.11I- vianna o Pire» Fer-
rcia: .li-pina los IVdro Mari-mi. M1...1..1
Guimarães, l.ourènço dc Si, llcnlo I..>-«cs,
Marcolino llarrcti., Suara c t-ilva. l-iinlia
Machado c Annbal do Toledo, dr. Ilclhen.
c.j-.ul 1'illio, Moura Ilraril. Caldas Urito,
Alexandre Stocklcr c Moreira da Silva.

Kítiveram no gabinete do mtnUtro di
Viação; senador Walfrido l.énl deputados
O. Mav'snicr, Annibnl dc Toledo,, l.io-
111:1/ Cavalcante, Frederico Rorgcs, Ganier.
cindo UiNas, IYr.ira dc Oliveira: I.on.cnço
dc Si. Hcnto Ltorgcs, I.uc'ano Pereira, hi-
iiini-s I.ope», Cbriilno Cru/, P.re» dc Car-
valho a lnaquim Oiorio, almirante Fran-
ci-co dc Ollalto», coronel Carlos Brandão,
c.ipün ,1c iras:.!-! Julião dj Amaral, capilão
\'icira Io Amaral, drs. Kl pi 1 o dc Ms-
nula, l.u'- Van l-.ivc-.i, Andrade Sobrinho,
Jullo Kocl-cr. J. li. Lima llrandüo, 1'ran-
ca Pinto, Lt-itâo da Ciinha, Pedro dcArau.
jo. Ilcnlamln dc Miranda I.'ma. Lastillo,
Branco, Manoel Cosia, Alfredo de Mel..,
Armando Villa Nova, J. J. K.i In.iics !
Saldaíihã, Francisco d-- Paula Si vcira, Los- -
Ia c Stva, .Manuel l.opes da Slva, Ilarllio.
iomcii Portclla, João I.opcs, Vieira berro,
Abreu Uma, P, _'arquhar, c lirail o -ic

Cai::a de Conversão
O movimento foi o ;ceu'nte *
Entradas:
Libras cS.í-o-0, francos :oo, marcos OSo

c coroas austríacas Co.
Saídas: . ,-I.ilir.is i.r.vl-o". francos 1.000. uoüars

1V005 c oviro nactonal 340Ç000.
Lastro:

Ouro cm deposito .... 2;o-S\3'S-'At'9*
Kcspi-risab.li.latJe do The*

so-.iro : I,ci n. "J.357
e dccrtto ii. 8.51.*. . . 10-33. !"7.'$,o.'6

mente allrclò no n"e se tem paindp

nn llrasil n»iéi tiltlinos tempo*. l*a-

,„„ ,om„ 5i daqui tivesse estado au-

fcntc, nio mc-es, mai longo» annos.

Das suai palavras c conceitos ttatis-

parece o completo dcKOiiliccImeiito

das no-sas coisas pol*ticas c do que

um sido o governo neste quadrlcniilo.

An .r. Antônio Prado ilis-ioram 1'-ie

o P. R. V. tinlia por programnia mon-

ler a Cohslltuicfio e resistir á anar-

chia. l*'oi quanto bastou para que o

venerando paulista fosse logo resol-

vendo alistar-se no P. U. C„ sem

examinar si com este programma tem

estado cm harmonia os actos dese

partido, apoio e principal c.tcio do

governo niarcclialicio, quo tem sub-

vertido completamente a ordem con-

stitMcional, levado o paiz á anarchia,

rom repetidos attcnládos contra a

Constituição, contra as leis, contra o

direito c contra a justiça. Tcr-sc-iani

oblilcrado da memória do sr. Prado

os graves acontecimentos desenrola-

dos, cm vários Kstado?, nos primei-

ros tempos desse periodo presidencial,

que arrastou o Brasil ao profundo

descrédito que tanto nicliiid.a os sen-

limemos patrióticos do egrégio pa-

tricio?
•Vamos immensameiile mal — disse

o .sr. Antônio Prado. Muilo bem. Mus,

dc filiem a culpa? Dos dirigentes do

paiz. No eralanto, s. cx. foi com elles

que sc veiu alliar. IV a elles que rc-

solvcti prcsl.tr o seu concurso. Ver-

dade é que o illustre paulista nutre

a osperança de rcformal-os, para dar-

lhes outra orientação. Mus, permitia-

nos s. cx. que lht admiremos a in-

gcntiidadc, só explicável pelo seu

completo dcscoiilieciniciito dos lio-

niciis, graças ao afastamento em qttc

lia laiito tempo vive da politica na-

cionai Dentro dc poucos mezes tem

o llrasil que eleger seu presidente

pnra o próximo quadriennio. Do rc-

st.llado iIcís.t. eleição depende priu-

cipalnientc a reliabilitação do pai/, c

a reconquista do seu credito perdido.

Do parlido, no qual o sr. Antônio

Prado sc incorporou, é candidato

nessa eleição o sr. Wenccsláo Braz,

qiu- será o vencedor de facto, uma

vez que lem por si o poder verifica-

dor. Acha o eminente paulista que o

sr. Wenccsláo é homem para pre-

sidenle nn situação que já sc dose-

itba tão mal para os quatro annos
' 

próximos? ConllCCC-o o sr. Prado?

Tem noticia dos seus trtlenlos dc cs-

tadisla? Sabe de ali;tima coisa que

alteste a sua capacidade dc adnlinis-

Iradòr? Com a presidência do sr.

Wenccsláo, que nunca passou ik* uni \ Libra esterlina cm 1,1
...» ti t» ..'..ai. cm

politico dc aldeia, c que o sr. li.-uio ,s

espera que 
"tornemos ao regimen das 

^.'^r^-lri*. 
* * •

administrações férteis, sem pre-

oecupações de politicagem"?
'Xa.s suas varias entrevistas, o sr.

Antônio Prado falou na politiquice,

que muito lhe rcpilgna pelo mal que

tem feito e faz ao llrasil. Mas, o

sr. Prado, si tivesse acompanhado a

politica nacional nestes últimos tem-

pos, após a creação do P. R. C. st a

tivesse estudado em bôa fonte, ouvi-

do amigos sinceros que nenhum in-

teresse tenham cm fazel-o goycrnis-
tn do sr. Hermes c praça politica do

sr. Pinheiro Maci1.1-.lo, viria que o

P, K. C. nada tem feito sinão pòliti-

qitice mcsquiiilia e ilamniriha. Nada o

rcconimcnda á gratidão nacional. Ao

contrario, si houve 110 Brasil agre-

miação politica profundamente impo-

pular, detestada, condenmada pela

opinião, é esse parlido feito por en-

coimnemlà do marechal Hermes, e

q-,-.-.- só cxislc pòrqtie o poder c o

podei- c o alimentam as graças c os

favores officiaes.
Fomos dos que applaiidirani a nova

dc que o sr. Antônio Prado voltava

á actividade politica, mas para oecupar

a posição que lhe compete c em que

pôde prestar bons serviços ao paiz.
S. cx. é homem para dirigir c não

para scr dirigido. S. ex. é para scr

cbcfc c chefe obedecido, e não para

perder-se como soldado nas fileiras

de tuna tropa já desmoralizada c

cominandada pela incapacidade impa-

triplica. Desejámos sempre a sua

volta á politica, na esperança de vcl-o

governar, porque somos dos que que-
rem o governo do paiz entregue a

quem s.i!'*-' o pode exerccl-o. ttUns-
tece 1:03, pois, que torne s. ex. á poli-
lica sóinetile para prestigiar coiii seit
nome respeitável c apoio hpbilitador

esse yrupo de poUtieantes culpa-los c

responsáveis da desgraçada -situação

cm que se debate o llrasil, c 'i/.-.e sc

resume nn sun própria phrasc do

vamos immensqmeiite mal. Batemos

palmas á volta iio sr. Antônio Pra-

do. :n convicção de que ?. ex. viera
inaugurar, ua nossa República, a éra

dós Aiiloninos. nunca, porém, para
vel-ó incorporado na cohortc que
apoia e defende o pcor ibs Plavios.

Para isto, antes nãj Voltasse.

Gtl VIDAL.

o orçamento para cada uni dclles c

como sc -i-iiiii"..

Vlnçlio: pn-iel, ijo.flSj conto», ouro;

ia.gi|3 como».
Confrontado cnm os orçamentos de

1909, o da Viaçflo accuia n*nu 41T36J
contos, papel, c 3.904 conlo», ouro, do

que quando abrangia todos o» serviço»
dc Conimercio, Industria c Auricul-
(ura I

Por seu turno, o Ministério da Agri-

sultura para 1913 exioiu .ri.3«l8 contos,

papel, c 1.300 conto», ouro.
Sonimados os orçamentos dos dois

ministérios, vé-sc que as despesas com

os serviços que elles representam,
cresceram dc 1900 até 1013, cm MAIS

5.J11.I CONTOS, OURO, 1* -5w4oCON-

TOS, PAPEL I
Ora, é nesta Mire dc dc»pe«as que

está o grande erro, o verdadeiro crime

administrativo, o principal inctor d.i

pavorosa crise com qisc o paiz sc dc-

bate.
Cortem-te ns despesas no» -lois mi-

nisterios, obrigue o Congresso a que
sejam feitas economias de verdade, nr-

ranje-rc, dc verdade lambem, um saldo

que vá cobrir, nos limites do possível,
os desperdícios anteriores, que essa é

que será a arte dc bem administrar. O

conselho do Jornal pecea pelo exagero.

No palácio do governo estiveram
cm conferência lionteni, com " P™-
sidente da Republica os srs. general
Vcspasiano de Albuquerque, minis-
tro da Guerra; senador Pinheiro
Machado, dõptitádo Fonseca ller-
mes, "leader'' da maioria na Cama-

ra, e João Simplicio, relator do or-

çnniento da Guerra,
Nessa oceasião foi mostrado o

parecer elaborado sobre as cnicn-
das apresentadas aquellc orçatnen-
to. sendo cilas estudadas e discuti-
das [iclos presentes, ficando resol-
vido mie seja mantida a reilueção
de despesas, sem que. porém, isso
affcctc os serviços da pasta mili-
tar.

convocou anle.lionlem uma reunião «c-

crela da cocnir.l*t"o do 1'inaiiças c nella

expoz que, trabalhado por influencias

du Secretaria dn Praça da Republica, o

marechal llcróiei fa*la quesiüo dc que,

dentro .Ia proposta orçamentária, fo*se

mantido aquelle i-ffectivo.
O que uiaii i do admirar & que, exi-

gindo tal coisa, o presidente da Rcpu-

blica pugna lateralmente pelo equilíbrio

orçamentário. Não sabemos como a

Câmara irá resolver tal embrulhada.
Porque a situaÇão pode ser encarada

desta íórina: ou ella rejeita todas as

emendas apresentadas ao orçamento da

Guerra, acarretando augmentq de des-

pesa, ou o desequilíbrio desse orça-

incuto é .1 coisa mais fatal deste mundo.

1'ara não citar outras, basta lembrar a

referente aos professores militares, o

de autoria do deputado Moreira Cul-

mar5cs. A acccltaçSo dessa tnienda

produzirá o na»to dc unia menos dc

1.000 contos, que será feito com pre-

juizo da economia dc 6.000 conlos que

a cônimissfio dc Finanças pódc consc-

guir sobre a proposta do governo.
Om, é mais dd que provável que o

plenário não prcsliginrn esta comnilssüo,

porque a isso se oppõe o general Ves-

.pnsinno, patrocinado pelo illustre sr.

Callogcras. Temos assim que as cha-

mudas economias do sr. Hermes, nus-

turadas dc equilíbrio.» impraticáveis, sc

\-3o tornniido cada vez mais uma coisa

excessivamente cemica...

empresou em tempo todos os esforços

para evitar cita contingência.
Aiiradecemos antecipadamente a pu-

blIcafSo destas linhas c nos sub»crc-
vemos com Ioda consideração."

0 MONSTRO

Total ...,,-• ;93:SS.j:i.|o?-!°
Ivmíssão:

Nolas cm circulação . __S.Sr.i:3;"s°oo
.Moeda subsidiaria . . 9"7°.$aio

To-.al :9_:88j:i-|o?_io

Cambio.
Prornr 90 i>'- .1' vtslé

Sobre Londres. .... 16 5I61 15 50io4
P.i-ia Sso.i 5*J''i" Hamburgo*. . . . .- $7Ja $741

» Itália —- S.19" lVirliiea (escudos) "$')i<i" Nova Vorl; .... 3$H!)** Uucnos Aires (iic>t>
,.-.-,,1  — 3*031

N'a discussão do ijrçaniento da Recci-

ta, rcalizid.. hontem na commissão de

Finanças da Câmara, obteve parecer fa-

voravcl do sr. Homero Captista, sendo

o rresin6 secundado por todos os outros

membros da commissão, a seguinte

emenda apresentada pelo sr. Pedro

Moacyr:
"Onde convier: O aluguel mensal dos

próprios nacionaes, que não estejam
sendo aproveitados exclusivamente, em
serviço publico, rirá cobrado a ra:âo «1*

7 uio, sobre o valor de cada um ttetles.
A medida é, como sc vê, altamente

nioralizadora e visa põr termo a um

abuso c a um escândalo de maior vul-

to, talvez, do que o verificado com o

caso dos automóveis officiaes.
Accrcscc que, além dc encerrar em

si uma providencia justissima, concorre

tnii-liem a emenda para o augnvento da

receita publica federal, contribuindo

assim, como providencia dc caracter fi-

nahceiro, para o tão almejado cquili-

brio do orçamento.
Oxalá que a Câmara se deixe sugges-

lioiioi- mais uma vez petas hábeis ma-

nobras da opposieão, (segundo a pmo-
resca phrasc do sr. Soares dos San-

los), porque, com a adopçâo de medi-

dns nioralizadoras c intelligentcnu-ntc
alvitradas, como essa, sò terá a lucrar

o Thesouro c, por conseqüência, o paiz.

O presidente da Republica, após o

despacho collectivo. subirá para Pc-

iropolis, rcgrcssaivdo na scsUt-ícira

pela manhã.

K não é que o sr. Francisco Valia-

dares já eslá sendo posto do parte nas

combinações dc que ha dc surgir o

substituto do sr. Edwigcs do Queiroz,
desde que esle deixo de scr o chefe

dc policia?
A darmos credito ús noticias de hon-

tem, ninda não será desta vez que o

sympathico jornalista de Juiz dc Fora

conseguirá um bom emprego publico
na administração do marechal Hermes.

IC a cabula do homem que o persegue
inexoravelmente; e o peur é que nos

informam dc que a própria bancada

mineira está desenvolvendo um trabalho

feroz para que o sr. Valladarcs não sc

vá estabelecer no palácio da rua da

Relação.
Si as coisas sc passam deste modo,

não pôde scr posto em duvida o in-

suecesso das pretensões do infeliz can-

didato. Minas é que dá hoje a pa'avra
dc ordem para a boa execução das

ordens do Cattete e do Morro da Graça.

Logo, a ogeriza dos seus representantes
no Congresso, voltada contra o sr. Vai-

ladares, assume uni caracter fulmi-

.nante.
As esperanças deste homem tem

sido tão duramente illudiilas, que não

temos a menor relutância em aconsc-

lhnr os mineiros a que o deitem cm

paz. Xão vá clle julgar-se atacado da

mania de perseguição c conunetter por

ahi algum dc.ntmp.
Isso será tanto mais 

'deplorarei!

quanto, com empregos públicos ou sem

Com o presidente da Republica con-
•fcrcitciaram homem o niiui*.tro da
Marinha c o prefeito do Districto Fe-
dcral.

O general Dento Ribeiro tomou uma
rcsoluçüo que íaz honra á sua capaci-
dade como administrador do nosso mu-
nlcipio.

Sabe-se que, por proposta do sr. I.cilc

Ribeiro, o Conselho Municipal votou

um grandíssimo disparate: o que sc re-
firo aos serviços da Assistência e ás

pessoas que requisitem esses serviços.
Segundo a inelassificavel resolução

do Conselho, a Assistência Municipal só

poderia scr chamada pira acudir a ca-

sos graves. Quem reclamasse os serviços

que ella presta, fora desses casos reco-

iihecidamei-.tc graves, pagaria inimcdia-
lamente a multa de 50$, ou soffrcrin

prisão. O proprielario do telepbone por
onde se fizesse a chamada da Assistência
seria sempre o principal responsável pela
multa.

Como se vê, não hn possibilidade dc

se conceber uma série mais completa
dc doseonchavos que, eí fossem levados á

pratica, importariam no dcsapparecimên-
lo dos soecorros da Assistência Muni-

cipal, ir-to é, de uni serviço que é

exàctánientc o mais estimado pelo nosso

povo, c que dc mais syinpatlilas gora.
Ora, o prefeito municipal podia ter

vetado a resolução tio Conselho. . Mas

esse veto seria levado ao julgamento do

Senado, onde a politiquice ou os em-

peulios poderiam obler a força dc lei

para fc famoso dispauterio do sr. Leite

Ribeiro,
O general prefeito resolveu, portanto,

o seguinte: não vetará o trambolho, mas

não o regulamentará lambem, dc sorte

que elle 1 ão será posto em execução,

a niéfos que o município seja dc tutu-

ro entregue a a gum prefeito dementa-

do, que sc proponha á regulamentação.
Podemos aceresceninr que o director gc-
ml de Hygiene Municipal é lambem con-

tr.-irio á resolução tomada pelo Con-

selho,
Desla sorte, pódc o publico, sem

medo, chamar os soecorros da Assistcu-

cia, sempre que csks forem necessários,

continuando a dispensar áqudla insti-

luição municipal as suas melhores sj-m-

pathias.

Por acto de lionteni do ministro
do Inierior, foi nomcUo Julio de
Aquino para o logar de escrevente
juramentado do i" officio uc diítri-
buidor do foro do DUtricto Federal.

O almirante José Cario* dç Car-
valho, presidente do jury d» hxpoilr

ção Nacional d.i Borr.ldia, já lemi-t-

FAUSTA
O riais empolgante romance licro'cd

de Mlchcl Zcvnco, á venda em iodos
os vendedores de jornaes por 300 reli.

mi» mi » mm

MOCinhclS,,. :„< c modernos ci-.con-1
tr.-uiifc ua e.-isi ÍCaicImcnto.

Foi expulso do território nacional,
de accòrdo com o art. 2" n. 3; ua
respectiva lei, por exercer o lcnociilio,
o estrangeiro Mauriee Alban.

— 15."5°

— l$fX7
16 i|_i 16 i|8

10 i|io iii i|S

HOJE
1'st.i tic rerviço tia Repartição Central

d*. Folícia o 3° ddèga-dò auxiliar-

A Carne.
Vim a carne liov:na posta hoic á venda

nos aço-.iaucs desta capital, foi a.íixa.lo pc-
los marclian.|c_ 110 Entreposto de S. DiObo,
o preço tic $;Co.

elles, no sr. írnncisco Valadares está

reservnuo um brilhante futuro. Por

que talento c actividade não. lhe íal-

tam,

Correio
Esta repartição exprde malas pelos fc-

snrnics vapores: "VamlyoU", para Ualna,
Trio lade, Ha.Iodos c Nova York; "Des-

lerro". para Victoria, I/sboa c ll.ünibttijioi
"Oriana", para Santos, U:o da Prata c l'a-
cifico; "Avon", e "Orita". para llilila, líc-
rife, .¦.. Vicente, I,as Palmas. Madeira c
Europa, via I.iíboa; "Ilanuby", pa-a San-
tos .-• mais porlos do sul; "\asafi", para
Santo» c Kio da Prata.

Trens diários.
Rumai nc S. -'mi/o — Pari das da esta.

Cão inicial : 5 lioras da manhã ', 7 bora»
da manhã; li lioias da tardei a.30 da noi-
Ic .tu.cti_r.io -.le luxo).

Cbctsadas : 7 lioras da manhã (expres.
so); S.15 da manhã Oioctiimo dc luxo).
Trens coinniuns I 7 i|a r S lioras da i-.o'ic.

7._»m/ de Motas — Partidas da estação
inical : para I.aí.iyctte, s horas da manhã;
para P.cilo llori-ont-, 6 lioras da manhã;
para Entre lüos, 4.10 horas da tarde, c
para llellõ Horizonte, a:é Pirapora, 7 lio-
ras da noite.

Chegadas : d;s:c ultimo. 7 i|a horas da
manhã; do .lc Entre Kios, o i|-- horas
da manhã do dc I.afaycltc, 8..|o da noi-
tc: do dc li-lo Horizonte. 9 horas da 110 lc.

Petropolis — Dias uteis — Partidas dc
Praia Eòrmo-a 1 li lioras da manhã; 8 lia
lioras da manhã; io._-.i- da manhã; 3.50 da
tarde; .|._o da tarde; 3.30 li. d. tarde, c
ri lioras d.i noite.

Partidas do IV-i-.opolis : Cio da manhã;
-..15 íi. da nnnhã; 8.33 li. da manhã;
10,3 li. da manhã; 3 h. ila lardc; 4.15 h.
ia tarde, e r.15 ii. da noite,

DòiiiiiiROs — Dc Pra'a Formosa : 6 li.
da manhl; 7.30 h. da manhã; S.30 11. da
manhã; io.-_.i* li. da manliâ; 3.30 li. da
tard-; 5.50 li. da Iarde c 8 li. d.i noite.

Domingos — Ue Pelropolis: 6.10 li. da
manhã; 7.35 li. da manhJlj 10.á li. da
manhã; ,i li. da Iarde; .|.15 11. da tard
;.is li. da noite e 3.20 li. da noUe.

O presidente da Republica assi-

gnou hontem os seguintes decretos:
Nomeando desembargador ila

Corte de Appellação do Districto
Federal o juiz dc direito dr. Gemi-
niano da Franca.

Removendo:
o juiz dc direito da 4* vara civil

Éliezcr Gerson Tavares, para a da

provciloria e resíduos;
o juiz de direito ila 1" vara cri-

minai, dr. José Antônio dc Souza
Gomes, para a 4" vara eivei.

' 
Xos vespertinos de honlcm, já foram

divulgadas as propostns que, por iii-

termedio do sr. Cunha c Vasconcelos,
o mar.clinl Hermes fez ao general Dan-

tas Barreto, afim de que este se recon-

cilie com o Partido Republicano Cou-

servador: conseqüentemente com o ge-
11-r.il Pinheiro Machado. São ellas as

seguintes, segundo noticiou a Provin-
chi, do Recife:

i* — Reintegração dos funecionarios

O sr. Sabino Barroso nomeou hon-

O presidente dá Republica visitou
lionteni. pela manhã, cm sua résiden-
cia, á-rua Andrade Pertence, seu filho
dc.p-n.vio Mario Hermes, que se acha
cn íermo.

Riçibemos do dr. Moreira Guiina-

rüen, fiscal do governo junto ao Itanco

dos Funecionarios Públicos a seguinte

carta:
"Sr. rednetor—F.m uma local da vossn

folha de hontem leio severa aceusação

ao 
'finiccionanicnlo 

do Banco dos Fun-

ccionarios Publicou, c como a precisão

da' .iccusação indique proveuienein se-

gura, venho valer-me da vossa gene-

rosidnde pedindo-vos esclarecimentos

não :s'ò relativamente aos nomes dos

mutuários, que estão soffrcndo o allu-

dido vexame, que retêm no Banco

quantia tão elevada como dizeis, como
tem, para constituírem a .commissap j e_ 

--. . ao lllutu,,.io que enlotiquc-
especial, ,que! por indicação ^Br..^ > 

^ 
.^ 

egualmcntc rctido „m

de réis, indevidamente, como

.•iffir.nacs, desde que não me consta a

menor reclamação, que, aliás, poderia

Antônio Mòniz, ilcvc estudar c elabo-|"cu e

rar um projceio sobre a nossa orga-1 conto

nização judiciaria, os deputados An-
inuio Moniz. Carlos Maximiliano, Pc-
dro Mòacyr, Frederico Borges, Anni-
bal de Toledo e Mello Franco.

Do sr. Jeronimo Rodrigues de Mo-
mes J.-irdim, presidente dn Conip.anhja
dns Estradas de Ferro do Norte do
Brasil, recebemos o seguinte:

"Sr. redactor do Correio da Manha.
— Releve-nos, sr. rednetor, que
solicitemos agasalho nas vossas

scr dirigida directamente ao sr. minis-

tro dn Fazenda, caso os interessados

não tivessem confiança sinão cm s. cx.

Entretanto, eu vos peço, sr. redactor,

informeis nos srs, interessados que

com lodo o acatamento receberd suas
vo" I reclamações, que poderão ser dirigidas
co* por escripto, pnra a sédc do Banco,

lumriás pnra ns seguintes breves ct>'1'* 
] promcttcnãó-l.hcs eu fazel-ns presentes

siderações n que somos obrigados pelas
aqui íornm boje feitas

sentado pelo corretor de f-uiulo* pu
Ukms Jaymc lísnaly, niitorUaiKlo o

pagamento dc duas apólice» «lo nn-

prcvtlmo dc i8»_r, pertencente* em
(iso-fruto a tArtlmr de Araújo Coelho
c que foram lòrtcadai,

A Tcnovação das critica», fcltu I 
para meniVa 

"-'.^Vluli' 

Z
nestes ultimo! dias na imprensa, ao 

| M<jt< Náidmenii. iCr. ¦*" .1" Onvldor.
ccrclirino projecto que capitula e dc

(inc os crimes de responsabilidade

dos menihros do Supremo Tribunal

Federal, indica bem claramente que
o monstro dado á lu?. peb sr, João
l.uiz Alves, por oiira c graça e cn-

commciida do ;r. Pinheiro Machado,

vae ter dc novo, c muito cm breve,

as honras da discussão.

Uma -dessas criticas, antes mcíino

de põr o dedo <'in cada uma das de-

formações c mazellas daquellc ver-

da-.leiro caso teratologico, chamou,

injusta c irreverentemente, ao parto
constitucional do representante do

Espirito Santo 
"hi.i monumento tle

iijnoi aneia".
Ha, pelo menos, uma lal ou qual

impropriedade nesse conceito, porque,
muito mais do que a ignorância, o

que sc nota cm tudo quanto íaz o

sr. João l.uiz, desde o celebre caso

da intervenção fluminense, é a soli-

ciliule c o desassombro com que £C

atrelou esse senador ao serviço do

chefe rio-grandensc, pouco lhe pesan-
do marear o seu renome de parla-
montar illustrado e competente, c

comprometter a sua reputação de

moço de talento,
Não é dc hoje q-.tc callejou nos ha-

liitos do astucioso caudilho — empr.-i-

iciro de todas as violações do direito,

da razão e da moral — o veso dc rc-

correr á collaboração cíficaz do ai-

gtnis homens dc

tornem estes os editores responsável

dc todos os embustes c sophismas dc

que é preciso lançar mão para justi-
ficar os coiiãtantcs c suecessivos at-

tentados que constituem quasi cxelu-

sivamcnle a historia deste qnadrienriio
infeliz. Foi a essa debáete nioiis-

truosa e revoltante que ellc expoz

impiedosamente a velhice inglória do

maior propagandista da Republica,

arruinando o patrimônio iiUcllectttal

c a popularidade dc Quintino Bo-

cayuva, c fornecendo ao gcuio dc

gum futuro historiador de puiso fo
¦o.-, elementos dramáticos mais intenso:

para uma pagina immorial c de extra-

ordinário relevo, cm que seja pintado
com o vigor shakespearcãiio de 11111

Tácito ou dc um Carlylc, o contraste

flagrante e doloroso, que =c impõe,

entre aquellc oceaso sombrio, luluoio

c quasi sjuistro, fi a velhice gloriosa,

mircolada c rutilante do senador

baliiano que é hoje o prophcía maxi-

mo das nossas desgraças e o maior

apóstolo c evairgelizador das nossas

liberdades.
Fslas duas ascensões — uma para

a trova, outra para a iuz — e_'.ão

desafiando os arroubos dc cstylo c a

arlc desgrenhada c tragicamente sug-

gesliva dc um novo

Cunha.
Das mãos de Quintino Docayttva I porqUU sor;i qU0

passou para as do sr. João Luiz Al-1 o intiioriados me

ves a empreitada de desmoralizar o

regimen, por conla do sr. Pinheiro

Machado. A' desastrada defesa, pro-

duzida no Senado, do inconstitucional

c immoral projecto que declarava de-

limpada a fôrma republicana federa-

tiva no F.stado iio Rio, pelo facto tic

REINCIDÊNCIAII
Vamos ter este nitno, ua Ca-

mara do9 Deputados, tuna dis-

cussão análoga à üo anno findo.

Km novembro de mia, na dis-

cussão do nrçaiiieiito da receita, o

deputado Joaquim Pires apresentou
uma emenda iquc causou grandij
alarme. Queria esse deputado que
a taxa dé"-.' *|", ouro, sobre o valor

official das mercadorias importa-
.*ão Nacional ua normais, j.i nnuv-i-10»""¦'•¦' "*,:* '""K" .

icu ao ministro d.i Agricultura. In- das fosse Rcncraliada a todo*, o*,

tlustria c Commcrcio a roinção doi portos da Kcpublicni e quo o go-

prêmios conferidos aos expositores yoruo ficasse autorizado a entrar
da borracha de licvca, maniçoba c I 

mx iK.a')r,|0 com os concessiona-
nianRabcira. |rios llo portos onúe não era co-

brada a taxa referida, para que
elles eqniparasscm as taxas por
elles cobradas com as do porto dò

Rio de Janeiro, podendo os gover-
nos dar-Üiès as indcnmizaçôcs a

quo fizessem jús, pelos prejitizos

que porventura tivessem que sot-

alizaçâo da appli*

Por acto dc Iiontcm foi concedida
aposentadoria, na fôrma da lei. ao
engenheiro da Directoria dc Obras c
Viação Municipal, Affonso Vicente frer com a gcnci
ile Carvalho. cação da taxa.

¦———¦ - Kmraram uo combate os mais
Com o .ministro da Viaçüp esteve 1 

vcj,cmcntcs oradores e os que

^U^cív:,i:,,.tqr..,^rC!,C'a,Ul° 

° 

i-is 
dedicadamente se içm eonsa-

- -i_r_* mm »—  grado a estudos econômicos c fi-

Oi ve»tido» maM i'-'>-• tiaucciros. A emenda dò sr. Joa-

|iiim Pires foi considerada paru
.•.instituir projecto especial, c assim

De conformidade com a lei nu-
mero -.0.1, de 2 dc janeiro do anno
corrente o prefeito concedeu _ apo-
sentadoria, com todos os vencimen- ^

,, tos, ao engenheiro da Directoria de ' 
iciUativa. destinada, porventura, a

valor, pnra que =c| obras iruniçipaes, {Bernardino Can . . .

lido de Carvalho.

| cila caiu uo esquecimento, pois

| não mais se falou do assumpto.

Pois esto anno a mesma dis-
'cussão 

vae renascer, em virtude de

nova emenda sobre a mesma ma-

teria apresentada ao orçamento da

receita, desta vez pelo deputado
I \ugusto Leopoldo. 1'.' uma nova

anuo pas-

cNutrògèiibl'-fvfe
*-»"

Rcqiicrcu a su;i reconducção o juiz
da 3* pretoria eivei, bacliarcl João
Coelho do Rego Barros, actualmente
110 cargo de juiz da 4* vara criminal.

CarriMo de Westminster
Chegou a nova remessa destes 

.,]. bcllos e bons relógios dc parede., fándcgas do Recife, llahia, Rio
e pcri'duletas dc precisão. Rclojoa-! Grande do Sul, Maranhão, Ceará,

rlc ria Gondolo, rna_ da 
^Quitanda, 

81. , ^.Q Qraiuje do Nortc, Parahyba,

ler êxito egual á do.

sado.
O projecto dc orçamento para

1914 estabelece o seguinte, nas

autorizações conferidas ao presi-
dento da Republica:

"A cobrar para o fundo destina-

do ás obras de melhoramentos dos

porlos, executadas á custa da

União:
"1", a taxa até 2 

"|", 
ouro, sobre

o valor official da importação do

I porlo do Rio de Janeiro c das ai-

Conféronciaram lionteni com o
ministro da Yi.-ição os srs. Kitripe-
des Coelho de Magalhães c Hora-
cio Mario Mcana, sobre os con-
tratos para as obra.? dos portos dc
Corumbá c Jaraquá.

¦«»»

Bebam ANT VRCTICA
A melhor de todas as cervejas.

-« o eu * tm.
Ü ministro do Interior assignou

honlcm ,1 portaria exonerando, a pe-

j (lido, José Joaquim Pacheco Jíúliòr
do logar de escrevente juramentado
da 4° pretoria criminal desla, capital.

O ministro da Viação fez-se re-

presentar no embarque do consc-
lhèiró Antônio Prado, pelo seu of-

Euclydes dá"|:f*<-."-.l de-{gabinete sr. Antônio Pi-
1 nhciro Machado.

dicos BEBE
o indica

•m c -a» -m»

ira ?!

referencias, quo
pelo sr. dr. Paulo dc Queiroz á Com-

panhia das Estradas dc Ferro do Xorte

do Brasil.
Pnra não abusar da gentileza da hos-

pitalidadc que dnreis n estas linhns, nos
¦ - ¦ - a[.federnes amigos do general Damas limitaremos a npreciar tão somente

Barreto e que foram deiuittidos ultima- 
j Kmls Jos pont0s da alliidida publica.

ai
Missas

t tic "
9 horas, na

RczanV-sé .1-5 seguintes por
S;lv:aa (.'.areia t!c Moura, 1

egreja Uc Santa Kita;
Xarcisa Ko. 1. í.s o horas, na- egreja de

Nosía Scnliora tia Conceição, no ljhgetího
dc Dentro;

Maria Koclia da ConcVção, ás o lioras,
na matriz 1! 1 Ksjvrito Sanlo;

I,u'za Pereira M.mtu .. á_ g i '_i horas,
na mafiz tlt Caii-lelavin;

Jo-é .Io C.ócs c Si.tiiclra, ás o i',2 horas,
na egreja do >. !Irraiic;_*co de VauIa;

Paulo:-'Tinto Uorscs; ãs S 112 horas, na
egreja do Sanatório (Cascadura)'.

Tópicos & Noticias
O Tempo

O Jol'nal iio Conimercio teve hontem
este arranco: anlc a insistência com
ijno se íV.a na retirada, do actual mi-
nistro da Agricultura, o Jornal lembra
a conveniência tle sc extinguir aquelle
ministério, a titulo ile economias.

Xão somos suspeitos: quem. muito
air.-es do Jornal, mostrou os perigos que

I se npproxiiiiay.-im, e demonstrou n ne-
I cessidade de se lazer economias, sem

iiílaçõés foi o Correio da Mánh

O dia cftc-.-c ¦
á tarde aÇ)'n«daht

Temperatura :-3\l.
",_ c

HONTEM
— O presidente da Repti-
varioS d---:rt;:i-'5 da pasta do

LNT1-.RI0U
HVa assignou
Interior. .'Conferenciaram cora o marechal ller-
nc=, ifobrê o orçamento, os -rs.: general
Vcsiusuno AKiuquerque, senador Pinheiro
Machado; deputados Fonseca Hermes c
João SÍ!ii;>-ic-o.Çoofercnc'ou com o ministro da Fa-
«enda o director da Carteira Camb:al do
Baocn do Brafttl.

O n-iu_tro é» FaiHnl» aa__(usa maUot

Mas não chcgáipos-ao extremo dc Içm-
brar a sapprcssão daquclle ministério,
cuja creação aliás combatemos. Parece-
nos que é grave erro organizar servi-
ços para a. breve trecho os desorgánt-
zar.

O que ha a í.-.zcr é cortar fundo nas

[ despesas. T.cr.ibrarcmo-*, a propósito, o
seguinte, nue 6 edificante:

Km 1909, antes da creação do Minis-
terio da Agricultura, o orçamento da
Viação, que então abrangia todos os
serviços da Industria, Conimercio e
Agricultura, accusavaas seguintes des-

pesas: cm papel, 89.621 contos; cm
ouro, 9r039 contos. MaS quatro -annos

depois, ern 1913, cm plena acção dos
dois mnisterios, Viação c Agricultura,

mente;
2" — Não reconhecimento do dr.

Gonçalves Mnin. deputado suffrairndo,
p.-.ra a vaga do dr. Rego de Medeiros;

I* — Reconhecimento do dr. Ser«io
de Magalhães, deputado suílragado no
mesmo pleito c parn :t mesma vaga;

,o- — Volta do general Dantas liar-
reio. ao se'o do Partido Republicano
Conservador;

5» — Ser ent regue a chefia do Par-
tido Repuli ieaiio Conservador Pcderal
ao marechal Hermes dn Fonseca, apus
o seu "tiadriennio de governo.

Propositadamente transcrevemos es-

sas c ausulas do pretendido accòrdo,

para que o publico lenha mais facili-

dado cm avaliar o grão de rebaixamen-
to da politica deste pa:z. Nenhuma
dcllas deixa de scr grosseiramente iiu-

moral, desde a que se refere n rcinte-

gração dos funecionarios públicos, dc-

mittidos cm Pernambuco, até ú que se
relaciona com a chefia do P. R. C.

entregue de futuro ao sr. Hermes.
Um lelcgramiua do sr. Cunha, roce-

bido hontem pelo deputado Lourcnço
de Sn. e que publicamos cm outro local

desta folha, assevera que o governador
de Pernambuco repelliu os termos em

que o sr. Hermes propoz a cõmhihação.
Pôde scr qne essa seja a verdade. Mas

os tempos que corrc-.u são tão fertis
em surpresas, que i preciso aguardar

o fim dos acontecimentos políticos, de

qualquer natureza, para que-se não es-

teja sujeito a decepções.
Como quer que sejn, n fnctõ é que

o presidente da Republica se revelou
tua:s uma vez de unia falta <le escrupu-
los, verdadeiramente còndcmriayel.

Pois então julga o sr. Hermes que
a e_l.il) lidade da administração pulili-
ca, representada nn permanência dos
servidores do Estado nos logares que
elles oecupam, pode oscillar assim ao

sabor dos seus caprichos politiqueiros?
E que dizer do suftragío e'eitoral, que
ele colloca no íncsiuo mão ponto dc

vista?
E' Inncgavel que com tal presidente

esta Republica está requerendo musica
dc Oliéribacli.-.-'.

no sr. ministro da Fazenda com a ma-

xima brevidade e toda a imparcial!-

dade que devo á minha própria digni-

dade.
Agradecendo o acolhimento que tive-

rem estas linhas, me subscrevo com

leda a consideração."
I84XI—9I3-

çao.
Em primeiro logar cumpre-nos ac-

cciituar, repetindo o que mais de uma

vez temos declarado, que nenhuma

responsabilidade attribuimos ao exmo.

sr. dr. Ení-as Martins, actual governa-
dor do Estado do Tara. pela fa'ta de

pagamento da garantia dc juros devida

pelo Estado a esta Companhia, falta

esta que so vem dando desde cerca dc

oito annos.
E' publico que o honrado governador

do Pnrú, cuja administração data ape-

nas dc alguns mezes, encontrou aquelle

Estado cm uma situação financeira

muito precaHa c que as suas difficul-

d.ides tem sido aggravadas pela baixa

extraordinária dos preços dn borracha,

fonte quasi única de suas rendas, nin-

:iss;m, resporisnbilUal-o pe-

Realiza-se hoje, no palácio <lo Go-

ven.ii o despacho collectivo _etiiaii.il

<!o ministério, a fine presidirá o chefe

da Nação.

Com o dr. Rivàdayia Corrêa, mi-
nistro da Fazenda, confcreiicioii hnu-
tem, rcservadaiiientc, o dr. Nòrbcrtò
Ferreira, ilircctor ila carteira cambial
do Banco do llrasil.

¦ imsg •> *H*> *» \TSmi — -—

haver o sr. Nilo Peçanha subornado j,^^ 
^ is:ooo$ m ,„0. | illlp(M.1;inci;l

ara o iorgica-1 —'* * ria da Candelária, loi vendido c-
pago 110 escriptorio geral :'i Avenida Rio
llranco ri. 50, a mn empregado do Danço
Pianccz c Ilaliano. — Amanhã, optuno
plano, i'o:obo$ooo, só 4.000 bilhetes.

_—1 ¦! ra t •

vidas que
gi-.em pode,
Ia falta de pagamentos de div

clle encontrou accumuladas.
Si outras fossem as condições do

Pará, estamos certos de que s. ex. ja

teria satisfeito o compromisso que clle

tomou com a Companhia c que esta

por sua vez deu em gnrantia aos dc-

bentítristas estrangeiros, conimunican-

do isso mesmo ao Estado opportuna-

mente.
Devemos também ponderar que o sr.

dr. Quctoz esln mal informado quan-

to- aos resultados que a Companhia

tem conseguido, os quaes não foram

nnr ciiicociilo hHotitctros e menos exa-

çto é que elles estejam construídos em

péssimas condições c quasi abandona-

dos. Tambcm não se deve acceitar

como opinião do sr. -ministro da Via-

ç-.o, sniples informações que a este

fcrn-.n prestadas pelo engenheiro fiscal

sobre a conservação da linha cm 1909,

c que foram em alguns pontos cxngc-

radas e cm outros absolutamente erro-

neas, cemo quando afirma que a esta-

cão inicial de Alcobaça "está comple-

tamente cm desaccordo com o contra-

to", por isso que tal cslasão ainda r.ão

foi construida.
Não é exacto que a Companhia tenha

pedido 
"o apoio do governo federal

Estado do ParáO almirante Adelino Martins, che- obtcr do Estado do Fará, o pa-
fe da commissão naval construetora j l—^ Jo3 juros que lhe são devidos"
na i-.umpa, telegráphou ao minis-
tro da Marinha, communicando que
o cadáver érríbalsamado dò almiran-
tc Baptista de Leão íõra embarcado
no paquete 

"Ivona", 
que deve aqui

chegar cm dezembro próximo.

Segundo todas as probabilidades, o
effe-tivo do Exercito será conservado
com os 25.000 homens do popelorio of-
ficial. Exigências do Ministério da
Guerra assim o determinaram, e do se-

gi_m_e modo: O sr. Fonseca Hermes
l

como presumiu o illustre sr. dr. Quci-
roz; para esse fim e'la sc tem dirigido

directamente r.o governador do Estado.

A'legando aos debenturistas as ra-

zões porque deixava de iniciar o pa-
gainento do coupon na época devida, c

cerlo que sc referiu á faka de paga-
mento da garantia dc juros do Paráj

mas, fazendo-o, a Companhia disse a
verdade, cumprindo um dever inilludi-
ve!.

Podemos, porém, afíinnar que ella

Xinguem pode, nem de longe, cal-

cular os prejuízos causados pelo desas-

tre autc-honlem oceorrdo na Central

do Brasil.
Hasta dizer que, tendo sido clle vc-

ri ficado ás 7,40 minutos da manhã, só

ás 3 lioras da tarde aqui começaram a

correr as primeiras noticias a respeito.

Essas noticias eram vagas, incomplc-

tas, c dahi a deliberação que tomámos,

destacando um dos nossos companhei-

ros para ir até ao kilometro 99, onde

o niesipò se dera.
É' evidente que o desastre, não

sendo dos menores, lambem não foi

dos maiores que lém celebrizado o des-

astradissiino periodo administrativo do

conde dc Frontin. Era pois natural que

a linha foísc desimpedida ao fim dc

poucn tempo, e que, de tal sorte, não

fossem prejudicados os trens paulistas

e mineiros.
Sucedeu, porém, justamente o contra-

rio disso. A directoria da Central não

lem pressa, nem em soecorrer os fc-

ridos, nem cm alliviar dos seus con-

slantcs airazos os infelizes passageiros.
Do trem sinistrado, tombaram á linha

a machina, um carro dc bagagem, o do

Correio e o de 2* classe. O serviço de

desobstrucção, si fosse bem feto, pode-

ria eslnr, r.o cabo de cinco ou seis

horas, completamente terminado.

Mas os serviços da Central andam

sempre á matroca e esses de ante-lion-

tem excederam a qualquer òspectativa.

A linha uo trecho do desastre, entre

Morsing e Saíit'Anna, ficou impedida

todo o dia e pela noite a fora continuou,

uma vez que o luxo-paulista e o 110-

cturno mineiro não puderam circular,

nem tão pouco aqui lograram chegar

os rápidos paulista e mineiro.

O que aconteceu com os passageiros

que, nas diversas esiações, esperavam

esses trens, é fácil de imaginar. A di-

rectoiia da Central, em casos identi-

cos, dá ordens para que não sejam, aos

interessados, fornecidas expFcações de

qualquer especie; essas ordens, os seus

empregados as cumprem dc maneira ra-

dical c, assim como das outras vezes,

ninguém pode. saber ante-hontem, si os

trens passavam ou não 1

E'. que o sr. Frontin tudo pode,
neste periodo de falcatruas e bambocha-

tas. -

alguns juizes 
",'cnacs p;

mento dc unia duplicata dc assem-

bléas, sttecede agora a autoria do

monstruoso projceio dc rc.ponsabili-

dade dos ministros do Supremo Tri-

bunal — conseqüência ainda daquellc

primeiro caso — que ha de levar á

imntorlalidade o nome do sr. senador

João l.uiz.

O primeiro crime definido 110 pro-

jecto é "julgar contra disposição li-

tcral da Constituição da Republica, j
011 (/iii leis c decretos cuja constitu-

cionalidade já lenha sido reconhecida

de modo expresso, c no ponio cm

questão, por sentença definitiva do

Supremo Tribunal l-'cderal."

Não é preciso sair, por hoje, desta

primeira disposição, que tanto con-

correu para que o critico d'0 Impar-

ciai appcllidasse dc monumento de

ignorância o monstruoso produeto da i

subserviência de um senador.

Collocados cm outro ponto dc vista, j

o que enxergamos nesse dispositivo é 
'

pouco dc ignorância e muito dc vc-

iliacaría c de audácia, evidenciadas

110 criminoso intuito dc deslocar para

a senzala da rua do Arcai a compe-

lencia privativa que o regimen con-

feriu ao Supremo Tribunal 1'cderal

para interpretar a Constitu'ção, sr1

ordinatido soberanamente ás suas dc-

ci-ões. nesse ponto, o legislativo c o

executivo.
Investido do poder discrecioiiariò

dc processar os ministros, quando lhe

pareça que esles interpretaram erra-

damente a Constituição, torna-se dc

íacto o Senado o verdadeiro c unico

Interprete delia e da consthuciotlàli-

dade das leis c dos decretos elabora-

dos pelo Congresso ou expedidos pelo

governo; inferindo-se ainda do des-

plante c do macliiavclisiiio com que

está redigida a ultima parle daquellc

dispositivo, que, tuna -vez laborando

em erro, c ainda mesmo pela simples

maioria occasional dc um voto, mm-

ca mais poderá o Supremo Tribunal

reconsiderar esse erro, nem reformar

a sentença que haja proferido, embo-

ra disparatada 1
¦Mas ha coisas muito mais edificau-

tes e monstruosas nesse projecto, que

iremos analysando, desejosos de con-

correr também com a nossa pedrinlia
 já que não podemos fazer uso das

nossas pedras — para o monumento

pcrcnne e macisso, que ha dc recom-

mendar o nome do sr. João Luiz á

admiração da posteridade.

O prefeito concedeu as seguintes
licenças, na fúrma da lei, para tra-
lamento dc saude:

de ,io dias, á adjunta Elvirri dc
Brito Lima c á inspectora dc alu-
ninas da- Escola Normal Uinbclina
Vieira Tavares;

de 15 dias, á adjunta Lcoiipr do-
mes Borgliòff; e

de Um anno, sem vencimentos, ao
escrivão da agencia da Prefeitura;
Gualtcr José Ferreira, de accòrdo
com a lei 11. I.5-I5, dc 10 dc novem-
bro corrente.

Pingos & Respyos
dcsa.tr,

desas
dc s
limos

Sabes alguma coua sobre o ultimo
c u.i Central ?
O ultimo f 1'ois não sahcs que cs
res da Estrada são como cs ditos

cx. 
'! Os últimos são sempre pcnul-

* *
Realiza-se Iwje, na Iübliotlicca Xacional,

uma conferência a que devem assistir al_

gana índios Ciiiiigmiffí.
Pubrcs indios 1 Ainda liem não entraram

na civilização, c já tem de graniniar uma
liora de conferência !

Acabam iiicttcndo-o» na liscola de Al.

tos Estudos, a ouvir o Joic Veríssimo*

i ft e' Tn.ro Superior café rooido, kilo
l Caie JaVcl ,^00l tua Ouridor, 191,

O ministro da Fazenda mandou
cumprir o alvará do Juiw da Prove-
dona e Resíduos desta cachai aire-

O ministro da Marinha vae providenciar
para que a Caixa dc Kmprcsti-.uos não se
desvie dos fins para que íoi creada.

ll.i engano ahi ; não é a Caixa q-.-.c sc
desvia : tão os empréstimos ao pessoal do
desvio.

*
* *

Informam tclcgramnias do TVrnamb-.ico

q-.ie o sr. Dantas Carreto recusou todas as

propostas feitas pelo Cunha c Vasconccllos
para unia eiitciitc coriiaie com o marechal
c n V. R: C

Dc natia valcrnm. por ora, as conferen-
cias rcícrvadas. O Dantas continua na
re'erva.

* *
A imp.cn.a dc llucnos Aires vae receber

festivamente 03 collegas cariocas.
Adherindo ao \ movimento geral de gen-

tileza a Piv-iua adiará algumas das suas
mais grossas descomposturas preparadas
contra o Brasil.

* *
O capilão Bandeira de Mello realizou

hontem uma conferência em favor dos ir-
racionaes, mostrando o dever que têm os
homens de r*oíegel_GS.

Muiío bem : é apenas de lamentar que
o conferente não tenha incluído entre os

protegidos alguns racionaes, feridos e cs-
bordoados no 

"ultimo 
*icc'ing com o apoio

da policia.
Cyrano & C.

..spirito Santo, Paraná, Santa Ca

thariiía, Matto Grosso, Alagoas,

Parnahyba e Aracaju,... devendo

a importância arrecadada nos por-
tos, cujas obras não tiverem sido

iniciadas, scr cscriptiirada uo Tlic-

souro, separadamente, para ter

ipi-licàção ás mesmas obras, oppor-

luiianicnle."
Kstc dispositivo é idêntico, sinão

inteiramente egual, ao que eslá cm

vigor 110 orçamento do anno cor-

rente.
Tois a emenda do sr. Augusto

Leopoldo, que já levantou dis-

cussão na respectiva commissão,

dividindo-se a votação sobre ella,

de sorle a cslabclccer-se o empate,

é do teor seguinte:
"E' o presidente da Republica

autorizado:
"A cobrar para scr aplicada

indistinctamenle aos mclhoramcn-

tos c conservação dos porlos, ca-

unes c rios navegáveis da Rcpu»

blica:
"1", a taxa até 2 

"|", 
ouro sobre

o valor offi--ial da importação

pelas tüjamicgtis e outras reparti-

ções fiscaes da União, devendo a
cia arrecadada scr reco-

liiiila á Caixa de Portos c Rios."

Por outras palavras, mas com a

mesma orientação, o deputado Au-

guslo Leopoldo pretende chegar

aos mesmos fins que foram visa-

dos pelo deputado Joaquim Pires,

em novembro de 1912.

Si a emenda vingar, os Estados

que têm portos marítimos, e ainda

não foram beneficiados com os

melhoramentos desses portos, e

nessas condições C3tão quasi todos

os do norte do Brasil, podem per-
der as esperanças dc chegar ¦ a

possuir os benefícios tão almeja-

dos c para os quaes, aliás, estão

pagando, ha annos já, a taxa de

2 °|°, ouro, sobre as mercadorias

que importam do estrangeiro. Em-

quanto a renda com áppliçação

especial, cobrada cm cada porto,
fôr escripturada separadamente,

os Estados que concorrem para
essa renda saberão quanto têm a

haver do Thesouro, ou, por outras

palavras, saberão quaes as bases

cm que poderão assentar quaes-

quer operações financeiras, tcnd«n-

tes á realização dos mclhoramcn-

los nos seus portos.
Terão esses Estados -base suffi-

ciente para firmarem seus direitos,

para pleitear os seus interesses,

justiíicando-sc sempre com os sal-

dos favoráveis depositados 110 The-

souro.
Alas, quando a importância da!

taxas por elles pagas se ¦ perder
no maré mágnum das receitas da

União, como o pretendeu o sr.

Joaquim Pires, em 1912, e preten-
ile agora o sr. Augusto Leopoldo,
bem podem os Estados pequenos,
de menor rendimento, perder as

esneranças de chegarem um dia á

posse de portos marítimos devida-

mente apparclbados, para que se

desenvolva o seu commcrcio com

o estrangeiro.
O Ceará, por exemplo, ha tres

annos que paga a taxa dc 2 "i",

ouro, e, todavia, não cogilou nem

cogila o governo cm realizar as

obras que são indispensáveis, que
mesmo se tornam mais urgentes

naquclle do que cm outros portos,
menos sujeitos ás iras do oceano.

Succcde, porem, que a emenda

do sr. Augusto Leopoldo ameia

estende a cobrança da taxa_ de

2 
"|°, 

ouro, o toaas as repartições

fiscaes da União. Já -não é só dos

portos que sc trata; ja nao sao so

as alfândegas chamadas a receber

a taxa. A medida, segundo se pre-

tende será generalizada a todas as

repartições fiscaes da União..._

A questão este amio será dis-

cutida como o foi cm 1912, e como

aliás já o provou o -debate havido

no seio da commissão. EsEeronoj

-i-H

_
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^uo o bom senão cíclurci-a o» legln-
Udores c «-nc a cmeiuln npri-spn-'toda ente unno tciiliit o mesmo tlcâ-
'tino «.In de 1913. , .

li rom mic-ti «itic os «ejiutaaos
liâo (lc estudar liem 03 ilUllili-S t.lie

presidiram A ii*odifica»*l.a proposta,
subslitiiindo-sc as palavras "cobrur
-utra o (undo destinado As obras
<lc melhoramentos tios portos", por
estas: cobrar pura ser applicatla
indistlnctamcnte aos mtlhoramin-
los e conservação dos portos ca-
ttaes c rios navegáveis." Parece-
nos que esla modificação se asse-
mclíia muito a uma saiiRria, «.nau-
«lo «e cstA de saude perfeita...

<!¦ eem

Fumem só M&rcaVeado
Polua tir. tamarindo: Si nn Bar São

Francisco. I.. S. Pralidico. 8.
m* m *m •

PELA MARINHA

Ainda se acham cm
nosso porto cinco uni-

dades de guerra es-
trangeiras

A Fm~Dl"BUENOS AIRES"
O agradecimento do com-
mandante do "Adamastor"

Realiza-se hoje a festa
da bandeira

As diversas cerimonias em sua
honra9 nm* instituições do

governo.

Hon-em, foram consideráveis as vi-
sitas aos cinco vasos dc (."erra que
se acham ancorados no nosso porto—
Buenos Aires, Adamastor, Vinda,
Montevidéo c Birminghant.

A maruja, como nos dias anterio-
res, 'desceu a terra cm grandes ban-
dos,'espalhando-se pelos pontos'' mais
concentrados da nossa capital. Ii' ad-
tniravel o contraste entre esses bo-
meus • do mar. O argentino -procura
mostrar nma perfeição dc disciplina.
Os allcmães andam sempre em gran-
des grupos c, muito naturalmente,
como sempre aconttxc a marinheiro
cm terra estrardia, buscam divertir-
se, procurando logarcs ermos ou as
horas tardias da noite para as cx-
pa°isõ_s. O americano não tem reser-
vas. Diverte-se, bebe ã vontade, com-
incttcndo sempre excentricidades. O
marinheiro portuguez gosta do au-
tomovcl... Acham que c muito pai-
zano o andar-se a pé.

De todos, porem, o que mais clia-
ma a attenção é o marinheiro alie-
mão: muito limpo, com uniformes
geitosos e, alem disso, uma rapazia-
da syiiipathica, sacudida.

Aclia-sc cm nosso porto o cruza-
dor da marinha dc guerra dos Esta-
«.los Unidos da America do Norte
Birmingham.

O Birminghant é commandado pelo
capitão dc fragata Benjamin F. Htit-
chisson. Foi construído cm 1907 c
pertence ao typo do Chcster e do Se-
leu, deslocando 3./60 toneladas.

Traz a seu bordo a commi-são da
exposição internacional do Panamá-
Pacifico, presidida pelo 6r. Felix"Martinez, 

c encarregada _e agrade-
ecr aos governos americanos que
acceitarain o convite de se fazerem
representar na próxima exposição de
S. Francisco.

Hontem, esteve a bordo o cônsul
dos Estados Unidos, ficando delibe-
rado entre clle c o commandante que
só desembarcassem por dia 150 mari-
nheiros, que' seriam patrulhados por-
genle de bordo.

Hbntc.rh, já desembarcou uma des-
sas turmas de 150 homens. Alegres,
expansivos, clles percorreram a .nossa
cidade, chamando a attenção pelas
suas excentrit:'dades. '¦'".'•

O con-ma-idanle do navio america-
no visitou líoiítem as autoridades na-
vaes. -'"

* • •
O conrmamiaiuc Canto, do Ada-

vtastor, deu hontem vários passeios
pela cidade.

O seu navio ainda hontem foi mui-
to visitado.

A bordo do Adamastor vae ser rea-
lizada uma ntalinéc, cm homenagem
á sociedade carioca.

A 23, a Real Sociedade Club Gy-
.ranastico Portuguez offcreccrá á dis-
.iiict;a Qfficialidade do Adamastor um
grande baile.

O commandante Canto agradeceu
ao ministro <la Marinha os auxilio-
prestados pelo rebocador do Arsenal
de Marinha, em a noite de anto-hon-
tem.

O ¦ Adamastor associar-sc-á ás fes-
tas de hoje, em homenagem «10 nosso
pavilhão. * a» a«

O ministro argentino offere.ctt
hontem, á sociedade carioca, um five-
o'-elock tea, a bordo do cruzador
Biifrtoi Aires.

O navio foi graciosamente enfeita
do para essa recepção ás principaes
famílias cariocas.

No convés foi armado um tropiiéo
onde se achavam entrelaçadas as ban-
<leiras argentinas e 'brasileiras. _

A's 11 'horas começou o serviço de
transporte dos convidados para o
Buenos Aires. A'auclla 'hora, segui-
ram do cáes para aquelle vaso dc
guerra as lanchas do Buenos Aires
e algumas do Arsenal de Marinha.

A' festa correu muito animada c,
entre o grande numero de pessoas
que se achavam a bordo nqtámos os
almirantes Alexandrino <le Alencar,
Baptista Franco, Altino Corrêa, com-
mandantes Henrique Boitetix, ,Mou.
¦rão dos Santos, eomniatulaiitcs . dg
Vitiela, dò Montevidéo., do Adatnas-
tor e do S. Paulo, tenente Jorge Mar-
tins, coinniatidantes de outro, navios
brasileiros.

Os convidados entregaram-se ás
dansas até ás 5 horas da tarde.

Foi. servido cliniupagnc, sendo então
trocados os mais amistosos brindes
entre os commaridaiitcs estrangeiros
e as nossas autoridades navac-s.

Estiveram tambem prcs_.ti.es á gra-
ciosa festa do Buenos Aires o niinis-
•tro argentino, o cônsul c demais fun-
cctánarios <lo consulado, acompanha,
tios da. respectiva- famílias.

Ucpcte-se liojí, com», r.0.1 annos an-
terlores, com o mesmo patriotismo,
a feita tia bandeira, que ser-, htislea-
dn, soleiinemente, ao meio-dia, cm to»
das st", repartições publica*, na pre-
sritça dos respectivos funecionarios.

A significativa festa d» syinbolo da

pátria, c-te anuo, terá um brilho
extraordinário, dev-do ás diversas cc-
rimonias que vão ser realizadas cm
sua «honra.

Kir/.iiaiito que as. nossas fortalc-
zas a saudarão cotn uma salva de 10
tiros,' os corpos do Exercito c da Ar-
mada, em fôrma, lhe prestarão uma
homenagem especial, concorrendo as-
sim para o brilhantismo da festa, -de

um modo altamente comtnovente.

Como nos annos transados, scra com-
nv.norada no Collegio Militar «lesta ca-
pitai n dala do decreto que instituiu a
bandeira brasileira.

Ao meio-dia. no snm do hymno nacio-
nal executado pela banda escolar, será
hasteado o nosso pavilhão auri-verde,
com .1 presença do respectivo director,
coronel Alexandre Barreto, officialida-
dc c corpo docente dai|iicllc instituto dc
ensino.

Por essa oceasião siri lida .1 ordem
do dia allusiva á grande data c os aju-
mnos entoarão o Hymno á • Bandeira,
desfilando cm seguida cm continência
ao symbolo de «nossa nacionalidade.

As familias dos officiaes c professo-
res comparecerão a essa patriótica cc-
rimoni, a ou* o importante instituto fun-
dado por Thomaz Coelho sabe sempre
dar especial relevo, como lição educa-
llva aos jovens que ali se educam.

Como nos annos anteriores, no Cen-
tro Civico Sete dc Sctçirliro será com-
memorado o anniversario da nossa ban-
deita, An seguinte maneirai ao meio-dia
cm ponto será hasteada na fachada do
edificio escolar a bandeira nacional*fa-
zendo a saudação official o director do
Centro, e sendo cantado pelo corpo dc
alumnos o hymno da bandeira.

A's 8 horas da'noite, o Crcmio Li-
terario José Bonifácio, instituído do
corpo dc alumnos do mesmo Centro, ce-
Icbrará uma sessão civica cm homena-
gem á bandeira, na qual tomarão parte
todos os professores. Para esta sessão
a directoria do Grêmio desde já convida
todos os patriotas para essa justa gio-
rificação.

dll>'i*"i_. referido» 1» mtata -.-d-n* do dl*
n. uu, «le 3- di -etcit.hru ulunua.

K cue acto, » que a Uils-il" «»'i»t« p-j»
«¦ruml. vr-, iiihilnii o vilanante, nlu ten*
de certo o firllhí «*c.p.i«J»i»l. o »tpe»io
Bolemi- c .ollvu quo sjucMiitii. «I - «l e
nlu c«iive»»« _.rr«<"ile o eximi, »r. «i-tÇ'
cliil ll.nne- Ko.lrÍK*»r» dj 1'onatei, in'•
... .rnhl-nt. «U Rcpublif-, <|u» H íkçou
h-iii.l-u ««-.ra-tn.inelra rem a Incuiiibciil»
«1< presidir i etrimonla d» cintei- djque Ia.
jual-a recompciiMH, Iw™ t»****' u f-.-."' •/'
,lr. Ileiculmii «ie Í'rell-«. (li»n. mini, 10 «1»
JuUiçii. -K111 «lo -ll»» »u-orl_ií*-i'cí*JlÍ_
nillluir* e nula pMSMS aV*i»» d» no.»«

O .cvnWlmriite -. c<.ra dfclK», de orJera
a pruJurir o juhlo m-it inl.iiio. n uf*nta
niaU pronunciada, certo «mo *, 'l"«_ "l1"*
«rnta mal.'u-ta afllrma-ío l«.'lti»a d» pro-
«ruão, do iii«ur,|,l«o ct-tiqiiiU-du pçla I*"iruc-lo dtala cor«wra«;.'io. al.iilílcando, ««•
tioslnt. o inler»»»-. a força dc .oniad, «
o dcvulamento extremado tom que toa*»
ot ieua memliro» procuram «HUtilliar e dif

inc

-".rVdâ «ifYv-- iríai» el-v-Vl» no con

o» ieua memliro» procuram ...
fundir «•«- mexna inalrucçlo, conriui «le
que o f-iem norquo 16.SI-I.1-1 l««ler-o ver

ceito trabuco,•1,1 conliança
invtítlda ca'la ve» mal»
ovem» c dia alta* aulo-
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OS ORÇAMENTOS

0 presidente da Kepu-
büca quer o

aiigmento do offectivo
do Kyercito, sem

quebra do equilíbrio
orçamentário

Terá chagado o momento da
aar queimada a fita daa

economias e doa
cortes naa leia da meios? /

A Brigada Policial, participando das
homenagens .prestadas hoje por todo o
Brasil em honra. ao pavilhão nacional,
realizará solennes festas n-llitarcs no
seu quartel, á rua Evaristo da Veiga, a
cilas aSsistindo o presidente da Rcpu-
lilica c o ministro da Justiipa, além dc
altas autoridades civis c militares.

Do programma dos festejos iaz par-
te a inauguração pelo presidente da Re-
publica, no salão dc honra do quartel,
dos retratos do dr. Hcrculano dc Frei-
tas, titular da pasta da Justiça, c coro-
net José da Silva Pessoa,-commandan-
te cffcctivo da Brigada, actualincnte na
P.uropa, tendo logar lambem a entrega
das bandeiras aos comn-_.idi-n.c- das
companhias que. pelas collocaçõcs abtt-
das nos concursos dc instrucção do cor-
rente anno, conquistaram o' direito de
as guardar e conduzir, durante um anno
cm' formaturas geraes.

Serão distribuídos, pela mesma ocea-
sião, os pretrios a que fizeram jús as
praças no concurso dc tiro, l»eni como
diplomas ás que, com melhores notas,
terminaram ultimamente o curso da lis-
cola Policial, além da entrci.a ao com-
mandante dò 2" batalhão de infanteria,
major Tertuliano dc Albuquerque. Po-
tyguara, do prêmio denominado - Bra-
sil", c que foi conferido á 3" conipa-
nhia do referido corpo, por havei-"obti-

o o primeiro logar no concurso da
Brigada. .. ',';

Depois dc terminadas as cerimonias,
as -tropas, sob o coiv-ituimlo (kiqucln;
niajor desfilarão cm contin.ncia ao
presidente <la Republica, trabalhando
fin«lo o desfile, algumas escolas dc 111-
strucção, como remate aos festejos. As
conlintncias que conipetcm ao chefe da
nação serão prestadas á entrada e a
saída de s. ex, pela já citada .' com-
panhia. ír

Damos cm seguida a ordem «lo dia
baixada pelo tenente-coronel Miguel da
Cunha Martins, coniiuandaiitc interino
da Brigada, c referente á, solcmtidadc:

"Para conhecimento da I'ri„a-á c dtvi.os
effeitos; faço publico o.eçguintç;

Entrega de bandeiras c prêmios — O «lia
,1c hoje é "officiãlmentc consagrado ao cabo
do amor civico que tem por -nide a Uan-
deira, o symbolo augusto da Palna, o i;lo-
rinso pavilhão representativo «la nossa m-
d-n-nd-ncia. da nussa grandeza e da nossa
f l>'\'ít» - 1 .(

Tara o cidadão, como para o tw «hdo, cila
é o supremo vcxillo guiador. que anima, na
paz, a pyra dos devolam-r.tos, c Inspira, na
«riierra, os grandes lancei dc abnegação e
licroiãino. ... ...

A Pátria e a Família se confundem nas
suas dubras gloriosas, como cm coração se-
ncroso, na mais portentosa das synlhescs.
È _ per isso <ivie, em todo o tlrasil, se pres-
tam. nesta dala, ns mais culliusiasiicas ho-
mciíagéns ao .-.agrado emblema a cuja som»
bra nos congregnmos. cheios dc patriotismo
c de íi, para garatitir as instituições, a in-
legrldãde c buura da Pátria c da liepu-
blica.

Está Ilrigada não podia escolher oceasião
mais i.pportuna para. compartilhando das
cans.igrações 'hoje tributadas .to grantuoso
s..nbolo naciona', torn.tr cffeetii-a a entrega
da JJandcira ás unidades dos diversos cor-
pos quo, nos concursos dc instrucção do
corrente anno, conquistaram o direito .dc
a guardai c conduzir, nafónna do ar;. 4Í,.
úo regulamonto vigente, -c, bem assim, a
distribuiçfVo du prêmio, útxs medaHias c dos

a mt m

rio EOVt
riiladc» da' Republica. . .

liste commando lem ainda bem niil«la a
imprc»-lo que lhe licou de todaa ai pro-
vaa do» cnnourao. regulamcntair» realira-
dos cm julhu, ago»to e aelcmbto 11 limoi
e no» nuaea tomaram pane 01 dlvenos cor-
po- di llrigada. Srgniti, com o ,inlerc»«e
quo teippre coiiaagrou a» InapoUantra
•tucktSes que entendem com o «-.-.envolvi-
iticiilo da corporaçio, at consecutiva! pha-
a.-i dos alludido» concurso», e as observa-
çócj cnISo carliihoíamenie colliida» «lclxa-
ram-lhe IV espirito 11 aíialgad» convinSo
dc 1111c a Ilrigada esti ajla para dcMbrili*.
U das luas coanjilcaas c delleadas funeca»».
havendo da parte de todoi oa etemento.
que a cou.tttu.ui uma grande e lrre»l»iiv-l
vontade dc progredir, na railo directa «Io
cilimuli) que. por lua vez. a adminiatrjiçSo,
prealigiada sempre pe'os p.dcrei pttbliCOl,
piocura diiieminar por toda a coilecttvl*
dade. initituindo premioj, proporcionando
cuiiforto e curando, cm .uuima, doa geraca
inlcrefMS da dane.

Allii, ao noi referirmo» - initrucçio da
Ilrigada, nio d«-vcmo» «quecer que aos «eu»
progressos, cujo positivo incremento data
ile tre- annos, eiti iniltlrvehnente vincu"ado
o nome dp sr* coronel José da S-lva IV.-.¦¦
soa, esse administrador opero»o e d:gno.
dc rija enfibratura moral e enençias infe
xiveis, e «r.ie jamais médio aacrilicioi ao
tralar-tc de alguma medida altinente ao;
melhoramentos da corpo:aç«\o, a cuja van*
guarda em tão boa hora o colocou o benenie.
rito governo da Republica.

O actual citado «la no..a instrucção. a
Itrisaila deve-a, pois, ao ir, coronel Silva
Pessoa, que teve a iccundar.'he, com dtdi-
cação, os proveitosos c incansáveis esfor*
ços, todos aquelles que anui servem con-
scieiite-i «das graves responsabilidades que
a nro-Ífs3n lhes impGc.

I*ro\'am-no. cabal c brü-hautèmenté, .is
solcnnidadcs de boje, que s»ío o coroUari-.»
»!ign fica-Ior da.ut.-l.es abnegados esforços e,'
particu ârmente, de todas as nos*a* energias
ao sei viço dc uma aspiração cullccliva.

Cnngratulando-mc, pois, com a Brigada,
pelos novos triumpho.. que as referidas 10-
íennjdades vêm úz lhe atilgnalar, cabe-me
ainda a saüflfaçio dc eJtprcwar os mesmos
sentimentos de règõsijô cm rebiçSo .ís ünldã*
dts que, pela d'stíncta c)a>*:ii*ie.iç5o obtida
no concurso dos corpos, conquistaram o
''xc..*i>ci-nal direito dc guardar c conduíír,
durante um anno, n pav! hão ra'rio, esse
glorioso pcndAo qu | icflectc. com extraor-
dinàrjo poder de synüiesc, todos os ten-
tiincntos dã honra nacional, c que nos cum-
pre soardar c defender, quer nos reinan.
sosós domínios da paz, quer "as penosascõnjünctürás da guerra.—Miyuet da Cunha
Martins, tenente-coronel."

O chefe do Departamento da Guerra,
baixou hontem, a seguinte ordem do
dia:"Consratulo-mc com o F.xcrcito Na-
dona! pela data dc hoje; c o fa,;o por-
que a festa da bandeira, personifica o
estado actual dc nossa civili.a.ão- c at-
testa os ensinamentos civicos que lie-
mus bebido nas liçOcs c nos feitos dos
nossos antepassados. •¦ _.

Data grandiosa essa, a festa «Ta ban-
deira representa o inicio dc un-.a pliasc
nova' no aperfeiçoamento dos nossos
costumes civicos.

li' portanto, dc festa genuinamente
nacional, n'da.<i qòe hoje Coumiemora-
mos — militares e civis, pois todos se
irmanam c se curvam rcspeitosç-s dean-
te do auri-verde pendão da pátria."

I'ica transferido, pára quando dc no-
vo fôr aiinuiiciado. o cspcctãcülo cm
homenagem á Bandeira, o qual devia
realizar-se hoje, 19, no paico do salão
d'o Centro Gallego.

*
O anniversario da promulgação do

decreto crcando á bandeira «la lícpubli-
ca ,será commcinorado na Marinha Na-
cional.

Ao meio dia, cm presença do minis-
tro da Marinha, do chefe do estado-
maior, superintendente do pessoal, com-
mandantes das divisões, demais iiliui-
rantes e delegados de cada navio, será
irada á bandeira a bordo «lo .S*. Paulo.

Uma turma dc aspirantes d'a liscola
Kaval c outra da Escola tie ApprcndUcs
Marinheiros, cantarão o hymno nacio-
nal.

Na n-.nritilia o rancho será melhorado,
lim todos os estabelecimentos navaes,

tanto desta capital, como dos listados
a festa da bandeira será realizada.

*
Os empregados cn* iteral da Estrada

dc Ferro Kio do Ouro. na estação da
Ponta do Caju, tambem realizam hoje
uma festa em homenagem á bandeira.

Ao meio-dia será hasteada a batidei-
ra, cantando tun grupo de senlioritas c
meninas, filhas dc operários, o hy.nno
dc l'raiiciseo Braga, subi.do ao ar
nessa oceasião muitas girandolas^ do
foguetes. Rm seguida será realizada
tuna sessão literária, na qual tomarão
parte diversos oradores. Para regular;-
dade desta festa foram nomeadas dl-
versas coníini-sões. Os srs. Luiz I;:na-
cio do Souza o Cândido Fonseca esti-
vcr.im hontem nesta redacçao, cotivi-
dando esta falha para cciiiparceer 11
esta festa operaria.

limitem uollviinios que, na iç-
tiiii.i.i secreta «I.» .«>iiiini»_.i «le l;i-
ii.iin-a-, «I.i Caniar.i, o sr. 1'flntisca
Hermes, leader da maioria, defendera
,1 augmento do eI(«*etivo do lixer-
cito. .'.,

A v,,t.ti;.i,i desse orçamento veiu
confirmar essa nossa noticia.

Logo que ella Ioi annunciads, o sr.
Fonseca llcrincd requereu que cila
í«,.sc feita por parles, do que deis-
liu, retirando seu reqiieriinenio. Kun-
damenlamlo o augincnto «Io cffcctivo,
o leader (la maioria diise que o enir
penho «lo Congresso c do g«-,vvrnn,'cm
coruir o mais possível nas tlc.pc.as
publicas, nüo nconscKia o saerilieio
da «Icíi-.i nacional dentro da verba
proposta para o orçamento 

','da'

Guerra.
Por isso, dentro dessa verba, pre-

tende a commissio dc Finanças nt-
tender ao cfícciivo do F.xcrcito, niatt-
tendo o qne Ioi lixado para o exer-
cieio vigente. A diminuição de dofa-
ções de serviço mais bem contempla-
do dará o sufficientc para não per-,
turbar o equilíbrio orçamentário qúc
a Cmnara deve estabelecer com pon-
dcraçüo c critério no exercício futuro.

Acompanha com o.seu voto o rela-
tor do orçamento, acreditando que a'
Câmara o acompanhará lambem, cer-
ta de que não atigmentarA dcspvstis,
i<em desorganizará serviço, empenho-
em que solidariamente se mantém 2
comm-ssão dc Finanças, inspirada
sempre no mais louvável patriotismo.

Falou depois o sr, João Simpliclo,
que salientou que a commissão tenha
feito reducções na proposta apresen-
tada pelo poder executivo. E.tc cn-
tende que, man'idas estas redueções,
deve ser augmentado o cffcctivo. ,,0.
presidente da Republica pediu que;
dentro da verba proposta, sem per-
turbar, portanto, o equilíbrio, íoSSe,
feito o augmento do cffeclivo, tal
qual consta de uma das emendas.
Para tornar cffcctiva tal medida «5
necessário que a Câmara acompanhe
a commissão nas redueções c .nas.
emendas que ella offerecci, sendo
que se dará fatalmente o desequi-
librio.

O orçamento da Guerra, votado
como deseja o presidente da R-cpn-
blica, ficará áqttem da proposta -dó

governo, não entrando c«*>:n o mini-
mo coefficientc -ar., o desequilíbrio'
da receita • 'a despesa.

Manifestando-se contra, o sr. 'Mau-
rieiò de Lacerda disse que esse, 3111,
gmento não pod'a 51-r feito sem »j,i-
gmento dc despesa, .embora se íizç~s-
se o estorno de verbas. . ¦ 1,

De modo algum podia ser attghien-
tado o cffcctivo do Exercito, sem
augmento de despesa.

Depois de varias cons!ileraçí-**s.
terminou affÍPiiiando mie a actBtnl.-
organização do Exercito é a da der-
rota. ,;¦'-; ..-. .

O sr. Pedro Mòacyr disse que i}ão,
ha Exercito que cuite mais caro "*1<?

que o nosso.
A proposta orçamentaria do go.

DI- 8, PAULO

ESCREVER DIREITO POR
LINHAS TORTAS..-

$,'Tanto, ir — 11 •- 01.1. — (Oi *ie*'

jm certtipottitnie,) — ApreítiiUav».»-
hoje, iu C 11141.1 du F.nUdi», um projecto
,|H> oi' li H ilurav-» dO lll.ll.lal.i do
pi«l, n„ «U ctpiial l'rls lei tm vigor,
a. pri-f.-iio-i -a,, clvlio. por um Anno,
-lio por -ultiaKÍ,, directo, mau pelo*
próprios eunipanhrlro-, lim regra, o
mand-tii i sempre tenovado, poii os
|,i,í. ii,,. i.o i:« 14'in.-iiti icimr-liili.-i do
esrgo. O sr. Ka. mundo Duprat, ttgnra
,l,|,.,.i„ nuivcmenie e ainda iiuiii sua.
vrincntc comentado com a renovação
do mandato dr vereador, exerceu por
três annoi a funcçlo. Uemni-lhc os
ruHcgai risa aprova de confiança, (rm
embargo de se vir pedindo, desde multo
tempo, a siilitiliulçlo do sr. Duprai.
Puttriitavnm.n'0 pt.* um capricho poli-,
tico e por uma defcrcncla pessoal, am-
lu» as coniidcraç-c- bem entendidas,
O sr. Washington Luiz tanto c.carnfun.
fluiu que deu com o uirio de alterar a
lei que regula a funcçio dos prefeilu.
sem offénder ou escandalitar a pru*
delicia dos autonomistas intransigente*,
como o .sr. Almeida Nogueira c tnais
alguns, capates dc oppõr embargos a
qualtrucr .uodifi.-vão uo Senado 1 a>
câmaras 

'municipaes 
elcgerüo por trc(

annos o* (eus prefeitos. Já que clles
n.o púde-n (cr nomeados pc'u governo,
ampliar-se-lhes-á o mandato, integrali-
/.«n.lo-o nos ires annos mercados para n
duração do mandato dc vereador, li'
'escrever direito por. linhas tortas, lisse
caminho vae.dar quasi aonde queriam
chegar os directores do Partido Kepii-
blicano, com a investida feita, s,tu nc-
iilium exilo, para dar ao executivo do
Estado a facu'dade de nomear os pre-
feitos.

Quando se tentou 1 reforma, não sen*
do ainda 1 residente o sr. Kodrigncs Al-
ves, houve uma verdadeira trovoada
municipal. Todos os dias chegavam á
Cantara dos Deputados tremendas rc-
prçscntaçõcs contra a idéa, que os mu-
nlcipios consideravam um golpe violcn-
to no principio constitucional que lhes
assegura a' autonomia. '.Unia das mais
enérgicas representaçúcs foi .1 da Ca-
mara dc Guaratinguetá, subscrevendo-a,
como a mais notável figura da Munici-
pálida.lc dessa cidade do norte, o digno
imtrio do presidente Rodrigues Alves,
que c ali chefe 'político. Devemos con-
fessar que, infc'iziucnte, os directores da
política do Estado - têm razão, quando
proturam retirar dos municípios a pre-
rogativa da nomeação dos prefeitos. A
pratica dc tão democrático principio
tem dado mãos resultados. Libertos da
fiscalização do Estado, muitos munici-
pios, ou quasi todos, abusam dessa am-
pütudc constitucional.

Em todo o caso, dura lex seJ ter: JA
não 6 possível restringir, por uni gcVpe
legislativo, como desejava o presidente
Rodrigues Alves, a autonomia adminis-
trativa dos municípios paulistas, lillcs
já se habituaram ao regimen que prati-
cam e não toleram golpes que mudem
bruscamente esse regimen. O remédio
é fazer o que se vae pôr cm pratica, cm
obediência a uma inspiração do sr.
Washington Luiz. Convém todavia pon-
derar que, mesmo assim, ha uma corren-
te contraria a esse projecto de lei,
cujos effeitos não abrangeriam todos os
municípios do listado. A lei foi sug-
gerida a principio; somente para o mu-
nícipio da capital.

Ampliam.'., agora, segundo se diz

08 OM-DITOS JUOIOIARIOS

Â Gamara rejeita o pedido de re-
nuncia feito

pelo sr. Soares dos Santos,
1° vice-presidente

¦ » ? «¦ ¦

A maioria, entro a espada o a parede,
vota mu salva-vidas para .

o 'leader"

De quem é o "leader"? E' do P. R. C. t
E* da Colligaçíof"

verno c ile ~- mil contos, ruas com
o aiigmotito do efuetivo irá a. "7 mil* cmt rodas'políticas, para que não pareça*P_-..(*«*_íT.^ #l._ t .\ . •» -v j-i__ n.«AiiÁ,»..ii. tir\ ' _. * .*'* .•"' 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Grande venda com
abatimento real de

o
o

Por aviso de 14 do corrente, o .mi-
íiis-tro da Agricitit-tlra encarregou o
airraira-iíc José Carlos de Carvalho
jiara desde já fazer a seleeção das
amostras de borracha que poderão fi-
Kiírar na próxima exposição desse
-iroducto cm Londres, aproveitando
para isso o que houver de mais in-
-eressante c vantajoso 110 palácio
•Mímíoc. pertencente á exposição en-
cerrada üo dia 31 de outubro pas-
sado.

m » 1 e m 

AiM/UiOTIÇA
1S00Q, garrafa, em toda parte

A remessa de nickel ás reparti-
ções nos Estados

Uma circular do minis-
tro dá Fazenda

Aos ilclc-railos fiscaes do Thesouro
Nacional nos Estados o ministro da!
I.-cr,ch fez expedir Iiontem a se-
guinte circular t

"D. t-onforníi-dade com a resolução
proferida sobre o objecto do officio
da Directoria da Casa da Moeda "tt-
mero 1.531, de -7 de agos-to do cor-
rente, anuo, declaro r,os srs. delegados
fiscaes do Thesouro Xacional nos
Kstados, liava seu cbirheciiiieiito c de-
vidos effeitos, que os cylindros con-
tendo moedas tlc nickel, remettidos
por aquella repartiçãp devem ser
abertos cm presença' de unia com-
missão composta de representantes da
Contadoria e da Tli"esourat*ia, lavran-
do-s'e o necessário termo, do (|ual se
remerterá cóp-a. ao director do -allti-
ilido cstaliclccinioitto. que não devera
tambem permittir sejam feita» retnes-
sas sem a prévia contagem dns moe-
das contidas cm cada cylindro, afim
de evitar possíveis enganos."

CONSELHO MUNICIPAL
No Conselho Municipal realizou-se

hontem a 4° sessão preparatória,
constando a ordem do.dia tlcts traba-
Mios da c.-mmií-ão veriíicadora de
.poderes.

O sr. Arfhur Mello, advogado do
çandidaio dr. Enéas Sá Freire, apre-
sentou ainda .111 protesto contra os
trabalhos 'qne se estão realizando.

Tratando do plano de economia do
govcrnt>, salientou não ,iavcr a *jte"-
nor sinceridade.

A verdade í- que' o governo... não
quer economias. Si as quizcsser não'
pediria sempre créditos para .serviços
adiaveis. . 0¦ Agora, a sua " fita econômica*', \-ai
ser desfeita com o augniciilo de d_rs*
pesas or«*amentaria.s, como nas 

'da

Guerra. .,
Não lia unidade dc vista na .ia:o-

ria d.t Cantara e nem nos iiiemb.os
do governo. r ,.

Os ministros andam em deshanfio-
tlia devido aos cortes dos seus orça-;,
mentes. Alguns entenderam-se dke-
etamente com os relatores da com-
missão dc Finanças. •.'•.'

Termiiiaiido, disse que a Câmara
votava o orçamento da Guerra cotn
augmento da proposta, tendo cedido,
o relator ás instâncias do gover-íoi,-'

E foi um dia a economia de 6 anil
contos nó orçamento da Guerra.'_ 1.
foi um dia o equilíbrio orçamentário!
F. foi um dia a palavra do govcrtiol
E foi tun dia o credito do Brasil.

O sr. Dionysio Cer«.iteira falou lon-
gamento sobre á «mêndá augnieiuaii-
do o eifectivo, addüstindò considera-
ções a propósito das redueções. 'A§

redueções attingirão verbas que, 
: 
çnl

verdade, podem reduzir^sc, scin.pfc-
judicár scrvi.os existentes c cm ;anj
dainettto, taes como o do I.aboratoçio
Militar c a verba destinada á ajuda
de custas dc officiaes de uma para
outras guarnições. ''>'.'ii

Faz uma série de consideraçõeí', rd|.
lativas á defesa nacional e coti.liic'
pedindo á Câmara que 'vi.c mais ni-
tida e palrioticamcnlc o que já isç
estabeleceu na lei sob ri. i.Sóo, quí
estabeleceu o cffcctivo em ..1.925 ho»
meus; cffcctivo indispensável. 

' '¦' ''

Não houve numero para a votação,
das emendas .1 esse orçamento: 

'.'É*;f

For duas vezes os tsceretarios :í*éf
ram a chamada.' .-,'' .' ''.' -S

uma lei aá hoc e conseguintettienie ea-
paz de crear excepções pdioSas. Como
o sjr. .Washington Lui-, na independen-
cia! c energia com que ..vae agir, prçpj-
sara talvez ferir interesses.dor próprios
vereadores seus- collegas, não é pniden-
te que sejam estes, annualmcntc, o_
eleitores do prefeito... — C.

_DAMO
Af firma
A elite nos Passeios
»
»
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A POLÍTICA

O Elixir de Mastriic*. ci:.*a As-
thma 011 Broncliitc astlimatici.

 ¦¦ »«»»-¦

SABÃO DA COSTA — Tira van-
ros c empingens; ainacia e _>enu-
tua a pelle. Perfumaria Nunes, lar-
go de S. Francisco .as,

A junta administrativa da Caixa
de Amortização, cm sessão <le S
deste mez. resolveu prorogar, ate
30 de iunho dc 1914. ó prazo para
recolhimento, sem desconto, das se-
gt-.fi.es íiota^ :

íSooo — cstampr,s-?,.o, io, u e-I2.
íoSooo — ."- • 8. 9 e 10. .
-oScoo —. IiH.lczas.c ests 10 c ri.
50Ç00Ò —,¦."*¦ '* " 

9, IOCII
iõo?c>oo — " • ¦" " 10 e it.
sooSooo " " " 10 C II.
5oo$ooo — ' - " : " " 8 e 9.

 -¦« — «-¦

DonolViáft SEU **s''i*;U'*.: Sá no Ear
DttCa-flflU S. Francisco. L. S. Frc,6.

O director do gabinete do Minis-
terio da Fazenda -pe-liu ao director
da Casa da Moeda presti . com ur-
getteia, esclarecimentos sobre a com-
nutnicação feita pelo delegado fiscal
do Thesouro tio Estado da Faralivlia,
relativa :'i falia dc -.ooo sellos do im-
posto dc consumo para produetos na-
ciònaes, de valor dc soo réis cada um,
encontrada na remessa feita por
aquelle estabelecimento em 2 dc outu-
bro ultimo.

 « a a » »i 

Copias a machina ?
Na "Escola Remington. com ra-

pidez, perfeição c sigillo. Quitan-
da, 12.

—-_-«K0-^»-0_"'

O delegado especial da repressão do
contrabando no Kio Grande úo Sul,
Alberto Barros Silva, commtmicoit,
por telegramma, ao ministro da Fa-
-.crida, que, durante a semana pro.-.imo
fiisda. foram effectuadas ns seguintes
apprelKiisões dc contrabandos: iie.zs
cm Livramento, tres cm Bagé, uma
cm lUK-iiy c uma cm Uruguayana.

g a «1 1 a,
O director dò gabinete do Minis-

terio da Fazenda recommemlou ao
director da Casa «la.. Moeda «pie preste
esclarecimentos sobre a reclamação
¦Ja íinna Lopes, Sá & C, relativa á
devolução feha por aquelU estabelc-
cimcfrtò de certa importância em moe-
das dõ 

'bronze enviada pelos Tecla-
maíKcs para ser "trocada por moedas
«li; nickel^

O GENERAL DANTAS BARRE-
TO E O ACCORDO. : l

DO P. R. C, PROPOSTO %
PELO PRESIDENTE :

DAREPÜBUCA SI
O deputado Lottrenço de. Sa.

mostrou hontem, na Câmara" a qua-
si todos os, seus collegas o 'ele-

gramiiia abaixo, expedido de lie-
ciíe pelo deputado Cunha c Vascons
cellosi emissário do presidente dá*,
Republica e do P. Ií. C junto-ao
governo dc Pernambuco:"Recife. 17 — Bõa viagem. CÒn-
ferenciei hoje com o general ;pat).
tas Barreto, enlregatido-lhe as. car-
tas. Recebeu-tne frio, mas aUciicjo-
samente. Preliminarmente declarou
recusar "in, limine" o accõnlo pro-
posto. Acccita o apoio dp presidente
da Republica á sua administração;
mas não o apoio do P. R. C.,vptó
tido cujo programma, disse, é'átiTÍ-
republicano. Al.vitro.it a creação,ile
um novo partido. Combati esta idéa',
pedindo-lhe fazer uma proposta _so-
bre Oj meios dc dcbellar as difü-
culdadcs. Julguei prudente não_ con-
limiar. A conferência ficou inteít-
rompida. Voltarei ruiianliã. ..lostrouV
se agradecido com as expressões de
carinho da carta do marechal' Her».
me?".

,¦_»«_,_¦

Só usa as jóias da

.. Ia
elegante

: appíova
Telephone, 2565

.98, OUVIDOR

A Câmara ncíou, honrem, depois dc
acalorado debate, o pedido de renun-
cia feito pelo sr. Soarei dos Santos,
i" vice-presidente dessa casa do Cou-
sres-o.

O sr. Fonseca Hermes fundamentou
longamente «eu voto contrario ao pe-
dido. arrastando com oa seus argumen-
tos ã tribuna o sr. Maurício dc Laccr-
da, que, apreciando as coii.idcrai.3cs
feitas pelo sr. Soares dos Santos,
demonstrou que a Câmara, negando o
pedido, dava um salva-vidas ao leadcr
da maioria.' 

O sr. Pedro Moaèyr, ropontando a
phrases dos discursos dos srs. Soares
dos Santos c Fonseca Hermes, pro-
vou qtte ambos confessavam a anarchia
da maioria. Depois disso elogiou a atli-
tude do actual i" vice-prcsidcntc da
Câmara, c negou o seu voto ao pedido
que este fizera.

O debate foi iniciado pelo
SR. FONSECA HERMES —Ao fun-

damcniar o seu requerimento de rc-
nuncia do cargo de i* vice-presidente
dos nossos trabalhos, o sr. Soares dos
Santos declarou que não exercia essa
fiincção por delegação partidária, sin.o
pelo accordo unanime da Câmara;_c
que a renuncia, por conseqüência, não
importava uma desconsideração ao par-
tido a que pertence, c lüo pouco uma
offcnsa á direcção dos trabalhos da
maioria. Respeita a sua opinião, a sua
susceptibilidade com _ relação ao voto
proferido pela maioria no projecto cm
que autorizava o executivo a pagar
certa quantia a que íòra condemnado
por sentença judiciaria.

Por varias vezes, quando se oecupara
do assumptó, asseverara não se tratar
dc uma questão governamental, c, me-

.nos ainda partidária, c que. o seu voto"obedecia 
a uma questão de opportuni-

dade. Nem por isso collocava cm má
situação o executivo, e ainda menos,
o judiciário, estabelecendo uma çspe-
cie dc divergência entre a opinião
deste ramo do Congresso c a do exe-
cutivo e a do judiicario.

Nem poderia tal pretender, quando
o Senado, depois do voto da Câmara,
negou o credito que havia sido votado,
entrando até na indagação da legiti-
midade do direito consagrado pela sen-
tença passada cm julgado.

Rccorda-sc de *ue, ao fundamentar
tal voto, se disse que havia ainda rc-
cursos de que poderia lançar tiião o
representante da Fazenda. Si o leader
da maioria declarou que não era uma
questão governamental nem partidária,
os scu3 amigos poderiam votar livre-
mente, e elie não podia mclindrar-se
com o voto contrario proferido pela
maioria dos seus collegas.

Que importa que a imprensa e mes-
mo alguns de seus collegas, talvez
exageradamente fetchistas, do judi-
ciario entendessem que o acto da Ca-
mara seria contra a moral política, si
cada um tem a presumpção de ser
inspirado no mesmo -patriotismo, c no
riiesmo sentimento de bem.servir á Re-
publica? Não pode convir, que o ine-
lindre do seu colléjtà seja tão exage-
rado, qiic venha'exigir o deferimento
do seu-pedido de renúncia, que'reputa
um mal para a Câmara, não só pelo-
iriovcl que o determinou, mas ainda
pela alta Consideração que s. ex. riic-
rece, pelos serviços que tem prestado
á causa da Republica, pela conforma-
ção do seu caracter, pelo seu talento
c grande capacidade.

Entende não ser uma questão de
partido, mas uma questão de vida da
Câmara. .

No concorda cm que s. ex. deixe de
continuar de illustrar a commissão
para a qual foi eleito pelo voto espon-
taneo da quasi totalidade dos depu-
tados.

Teve depois a palavra. _„„__,
O SR. MAURÍCIO DE LACERDA
As considerações com que o sr. Soa-

res dos Santos apresentou a sua re-
nuncia forçam-me a não votar etn fa-
vor desse pedido sem rebater _alguns
pontos que essas considerações pro-
curam deixar no terreno do dobatu tra-
v.„o em torno das concessões d.) cre-
dito para satisfazer sentença judi.-inna.
O que o sr. Soares dos Santos allcgmt,
foi justamente que o voto produzido
pela Câmara, cm discordância com os
votos dados na véspera, deixou mal a
maioria, qualificada por s. ex. d«'sm-
da de qualquer solidariedade c dirigida
pelas iultimações mais ou n-enos^ imp.-
rativas, ou pelas manobras mais ou

•rr _|.,-... .
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A SITUAÇÃO NO MÉXICO

menos liabeli que dois ou tres oppo-
sicioniítas pudessem pòr em pratica.

O gc-to do sr. Soares uos Santo»,
cujo mérito, cujos «vrviços politteos
foram exalçadoa com justiça, deviam
ter ditado ás suas palavras um profun-
do sentiiiicnlo dc sinceridade nnquilln
que cilas procuraram exprimir. O que
s. ex. procurou dizer foi que a niat-
uria de-cohcta, a maioria não solidaria,
a n-aioria incapaz de se governar, cedia
ao primeiro passo e í primeira ma-
nobra do opposicionisla mais arrojado.

Ficou, portanto, o maioria entre n
espada e a parede: — ou devia con-
sagrar as palavras do sr. Soares dos
Santos sobre a maioria do P. R. C.
ou sobre o seu leader, ou a votar con-
tra a renuncia, contra as nffirmaçúes
do sr. Soares dos Santos sobre a mau
oria, c, ipso-faclo, deixar declarado
mais ou menos que s. cx., si não; foi
de todo á_m todo apaixonado, se deixou
levar pelo ardor que o leadcr da mai-
oria anribuiu is palavras « conceitos
dos opposicionistas, appbcavcis ao voto
que lhe deu na questão.

O que se vae votar, assim, é um sal-
va-vidas ao leadcr da maioria.. O que
90 vae atirar nessa onda da discussão
_ justamente trai salva-vidas, pant que
deante das affirniaçõcs do s-, boares
dos Santos, i° vice-prcsidcntc da Ca-
nara, leadcr da bancada sul-no-gran-
dense, um dos vultos do P. R. ,C., nao
abram um confliclo essas affirniaçõcs
com a pcrm-inoncia do sr. Fonseca
Hermes, leader da maioria, cm frente
á contradicção c ao modo dc ver e
apreciar de um seu correlicionano que
mereceu a confiança do P. R. C. e
que é Io vicc-prcsidcnte da Câmara.

Vota pela permanência do sr. Soa-
res dos Santos, cm homenagem ás suas
preciosas qualidades de caracter, nao
verdadeiras e exactas as affirniaçõcs
dc que a maioria não tem horizonte nem
oriente; não tem, porque não sç sabe
qual c a maioria da casa:— Ha um
P. R. C.; lia uma Colligaçâo; ha va
rios grupos dissidentes... De_qucm.i
o Icadert E' do P. R. C? li' da
Colligaçâo? .

Não tendo iraiona esse honzon-
te, é natural que procurasse justa-
mente essa orientação, quando essa
orientação não havia.

Assim, vota contra o pedido de re-
nuncia, ratificando as asseverações, cm
parte, feitas sobre o seu motivo. Ao
leadcr da maioria não deseja dar uma
prova dc desconfiança, sendo solidário
com as affirniaçõcs «to sr. Soares dos
Santos.

Por ultimo falou .„„„ ...
O SR. PEDRO MOACYR — Nao

se permitte entrar na analyse do dis-
curso do sr. Soares dos bantos, que
se pode reduzir a dois pontos: aquelle
cm que se julgou mclindrado pelo voto
da ii-ioria, e aquelle outro, cm que,
com a maior ironia e mordacidaile. des-
creveu o lamentável estado dc anarchia
da maioria, frisando que isso era dc-
vido a não ter, neste recinto, um nu-
cleo, um eixo, um ponto' de apoio, um
foco de convergência, uma base, uma
orientação para os seus estudos, para as
suas discussões, para as suas votações.

A imprensa ja poz, com felicidade,
cm relevo a critica feita ócio depu-
tado governisra ao dcsmantello da mai-
oria. Trata-ido-sc de um.acto cxclusi-
vãmente pessoal, qual o da renuncia,
c havendo s, .cx. envolvido.entre as
razões do seu proceder O pequeno nu-
cleo da' opposição. tendo dado mesn-o
ao orador o prazer dc citar o seu nome,
como o autor do gesto ap qual se çur-
vava a maioria, tem a indeclinável ot»ri-
gação de dizer solire a renuncia.

A Câmara sabe ser o orador o único
representante da opposição na sua tal*,
cada perfeitamente insuspeito perante
ella para dar testemunho da sympalhia
que Vem pelo t" vice-presidente da Ca-
mara, ¦ estando num campo diametral-
mente opposto ao de s. cx.

Como membro da mesa, o sr. honres
dos Santos n-erece a confiança da mai-
oria e as sympathias inequívocas da
opposição parlamentar. Honrando, con-
forme o seu espirito, os antecedentes
parlamentares c a condueta que s. cx.
tem observado como t" vice-presidente
da Câmara, não pode tambem votar pela
renuncia. .

Faz votos para que, deante do gesto
eloqüente da Câmara, rejeitando a Te-
nuncia como uma demonstração de sym-
patihia c apreço, o sr. Soares dos ban-
tos reconsidere o seu acto c continue a
integrar intelligentemente a mesa que
dirige os trabalhos da casa.

O sr. Sabino Barroso anutmciou a
votação do requerimento do sr. Soares
dos Santos, que foi unaninTC-onctc re-
jeitado.

OS LIMITES DOS ESTADOS

O sr. Octavio Mangakira apresenta
uma indicação para que a

Commissão de Constituição e Justiça
diga da constitucionalidade do

projecto do sr. Moreira Guimarães
A Bahia e Sergipe disputam a posse de

vários municipios

CONSTA QUE O GOVERNO DOS
ESTAD0S:ÜNID0S YAE

ORDENAR O BLOQUEIO DOS
PORTOS MEXICANOS

O general Carranza vae
cobrar impostos au-

tedpailunieiite
México, 18 (Havas) — Assegura-

se em rodas bem informadas qne o
governo dos Estados Unidos ordenará
.proiviinamcntc o-bloqueio dos portos
do Maciço.

Vera Cruz, iS (Havas) — Segundo
noticias aqui recebidas, o Reneral
Aguilír está senhor da região que
fica ao sul do rio Penupo.

O general Carranza, ao que dizem
K mesmas informações, tenciona co-
brar antecipadamente os Impostos so-
hre' as propriedades petrolíferas, e p
general Villa conseguiu um empresti-
«mo de cem mil dollars dos bancos de
Çit-daH Juarez, sendo todo o dinheiro
destinado ao pagamento dos soldos
devidos ás tropas revolucionárias.

O projecto apresentado pelo sr. Mo-
reira Guimarães, na Câmara, estabe.,:-
cendo os limites entre es hstados <le
Sergipe i: üaliia. levou á tribuna, hon-
tem, 

"na 
hora do expediente, tres ora-

dores. .,
A bancada bahiana, que se matutes-

tara desde i,uc o sr. Morara Guinui-
rães apresentou o pwjccto, contraria

a «ine i-l.e fosse ju!(-ado objecto «leite-
liberação, quando esse deputado falava
interrompeu-o. obrigando-o a ueixar em
meio li sua oração. '

O debate foi iniciado pelo sr. Oc.i-
vio Marigabeira, apresentando e funda-
mentando uma indicação, que Ioi ap-

P-O^SR. OCTAVIO 
-M.VNCABEIRA.

 Disse que de conformidade com
o disposto nó art. 144. do l.egimonto
da Câmara, ia enviar à mesa, para que
ella .lhe «lesse conveniente «íesttno. uma
indicação elaborada nos termos que se
seguem: "Indico que seja ouvida a
conunissão de Constituição, Lcgis ação
e Justiça solire si, dc acordo, com o
preceito do art. i3=.do Regimento e
com as disposições dos arts. 4,.'34.
n to e 59.'letra d., da Constituição
Federa1, pode ser adiuittido, para, os
estudos da Câmara, qualquer projecto
mie estabeleça-os limites de qualquer
dos Kstados do paiz, inclusive nas par-
tes cm litiüio. sun se ter firmado pre-
vio accordo, com cenas c diiierm nadas
formalidades, entre as ctrcumscrípcoes
Utig^nlcs." •.

Accrcsecntou que, se assim pcrin.t-
lisse o presidente, lhe proporia nao suu-
me-lesse ao voto dos «íeputados qual.

ARTIGOS 4o Norle: Só aoB-rS. 6^8,1
cisco. Ir, de S.- Francisco,. 6v

CASA ESTRELLA
No anntmcio do resultado do 6orteio

dos clubs desta casa publicado hon-
teni nesta folha saiu, no Club M —
Motocvc ettas "Prentier", a centena

^Sió etn vez de 316, sorteada uo dia 17
do corrente..

quer projecto que entenda com o. as-
suti.pto capital da indicação que vinha
formulando., antes de proierido c -dis-

nos tcrn-.os Uo Regimentocutido ainda . .
Interno o laudo da Commissão, a que
se referiu, c se tenha, desta maneira, a
opportvhid.de dc firmar, para /tua—
quer casos .occprrcn-.es.
processo e a vcrttad

Ponderou que a indicação, que esta-
va_apres-ritahdo, foi inspirada, effccti-
vaiuc-iile, pelo .ipparecimento do proie-
cto do sr/ Moreira Guimarães, estabe-
lccendo os' lim.tes entre , a Bahia e
Sergipe: Cei-ninando por dizer:

"S. ex. agitou a. ínomentosa questão.
Com ,c'la se preoecupam vivamente os
governos dos Estados interessados pela
solução do problema.

Publica-se, agora mesmo, na Bahia,
um relatório notável, cm que um his-
toriador, de nomeada, o sr. professor
link «Io Amaral, dá conta da commis-
são. de que o incumbira o governo, de
pesqui-ar* nos archivds, daqui c dc Por-
tugãl' os docuiiientos_quc sirvam para
esclarecimento do debate, para deixar
demonstrada a legitimidade da causa
que o meu Estado pleiteia. Mas c c|-
ro (|'je,'uns e outTos, os representantes
da Pahia, como os delegados de Ser-
gipe, não têm. nem podem ler outro
I>ropos:to, que não o,.d*e -.iivereilar, no
trato desta pendência,' pelo caminho se-
guro dá Constituição e das leis; por-
iiue só assim, cm boa regra, desassom-
brada C couíianiemente, poderão dc-
tender os seus direitos os dois Esta-
dos do norte. — unidos por suas ter-
r;i como por sua historia, pela cana-
cidade de seus f,llios. e, antes e acima
dc tudo, pea- amizade fraternal que
reina, e que já sv fez tradição entre
as honradas populações que os habi-
tatu."

Depois de declarar o ir. Sabino
Barroso que a indicação, ia ser remelli-
dà p«:la mesa á commissão de Con.ii-
tuicão e Juaiica. pediu a palavra

O SR. PEDRO LAGO — Infeliz-
mente não esiâ dc accordo com a dou-
tririá que envolve a indicação apresen--
tada pelo-' sr. Octavio Mangabeira.
Ila uma lei interna que regula todos

casos das nossas àttribu ções, que

em**mm***f*emmmm
»rli«o do lirlfiiiienl.a
l,M, aii.ll,'.«..,... |>,:.' 

"

.-,-,i il rrito de oppimicli
p|,'l„l,MlI«.|-l ll"' ll.-|,.ll.,,l,,, ,(„.• |l.
,1, in «er ««'nu,' >¦. nem par
da mel-, 111*111 por uclo
maioria, ,

l) art, ijj dn Reglmenlo dtjllmite>i
u aiii.inuç.i.i ,t- meia, para r.nirr
prujiclo-, a.niiiil|.n« c 'iilniutirl,., 4
il,lii,,i-i;i" da canil,

.*'.,„ •••¦i.i de u«.'„i.i,i com a itotilrlnt»
da uidiiMç.iii porqu.' ,i nn'»i citmpr«
cm priiiifiro loit>ir, declarar 11 adm 11 •
ou iu,, A ,l«lii„-i.,«.,.« a projecia «pre.
sriuu.ln; e em irititiiJo !,•.., a ui,,.i,
l-i-ltt Rrjfltiicnln, ni o ailiimtfj _iMij4
iiie-mn eniil vi„I.i..-.,,i .1. ickio (JrÍiiicii.
tal, cumpre lubmetlrl-n ,, ,|.-l.|., ,
«Ia r.iinai.i .

A' mesa como .', Câmara ,,',. r.b.
a attrlhu ção tio adiar ., iHlit.S, «jj
cato, pelo que se Intiirue cuur.i i..„,

A indicação pede 11111,1 IplerprrU.la
da coininit-So de Con«lltiilçin para o
an. ijj do Kcgimenio, O or(|Io ,|«
iiilerpretaçün do Reitinieiilii, o „iii'„>
dc ma applicaç.io. a quem a Câmara
delegou poderei para in.n, . a cominis.
tão dc policia, que na tua appllaçj»
não tem outra luncçã,, que conilillar
a Constituição e «vr ti um i>i.| . .

atulqurr. 
aprrtentodo por um mi-iubio

cil* casa. te enquadra nu não na. at.
ir litliçftcs di-llinit.id.i» pelo puder COU-
-titiiinle. •'

IVira disto qualquer IntCrpTCtlçJa
Importa um cerceaiitcnto, 11111:1 « .,(.«.,,«
flairrantc do Hegiincn.

Não ve nriilinui.i olilt-uridad,', nc-
nhiiiiia duvida de intcrnrclaçlo no art.
i:_. Sobre a mesa f„i deposita|o „,«
projecto. Sobre clle o nrrtidciue aiiiiia
não proferiu uma ,'..'> palavra; ttfv pro.
jrelo ainda nio foi lido 110 expediente;
antes dc ser I do cumpre ao presidente
declarar si o admittc c ti clle i<- cn-
ipiadra nas atiriliuiçiies do Con_r«'(_o.

Ao prriidcntc dn Câmara cal,.. «¦,.„.o
guarda do Regimento. rc-Ticiliit-o, exe-
enlato, declarando desde logo que o
projecto do ar. Moreira tittlinarãi-t
não se enquadrando nas aiiribui...'. .
do Congreso, não pódc ter adiuittiilo.

Ass ni terá poupada a Câmara, cm
tempo, numa quetlão de lana caprina,
dando seu prciidente um exemplo vivo
de respeilo ao Regimento e á Coilllltul.
ção.

Por ultimo falou o autor do prnje.cto
O SR. MOREIRA GUIMARÃES—

Começou ditendo que, Infcliimtnte,
não está dc accordo com ti .sr. P.-lri,
Lago; que accciiaria a tua admiração
pela situação cm que se encontrai dis-
cutiudo qtic_t.es de d rcito constllucio-
nal com jurisconsultos disiinctn. e quedevem bem conhcccl-as.

O projecto que apresentou é eoniti-
tucional.

E essa constitiiciuiialidade não ««
estuda á luz «lã doutrina do art. .(u 1I.1
Constituição, sinão sob o poiiln de vis-
ta do que dispõe o paragraplio 10" ito
art. 34 da mesma Constituição.

Poi o sr. Fei sbello Freire qu,mapresentou a emenda que é hoje o pa-ragrapho 10" do ai.. 3. da Constitui.
çao.

K o deputado Fclisbcllo pensou eainda hoje pcusa que ao Congresso ca-bc. privativamente, resolver a questãode bmite. dos Estados.
Acccitava • indicação do sr. Manga-

beira.
Que a commissão dc Jtisllqa diga da

constitucionalidade do projecto, afim
dc que não se abalancc a Câmara siuã»
aum movimento de inipeccavcl c.rrcc-
ção,_ Receitando como constitucional o
projecto sobre limites entre Hahia eSergipe.

Constantemente aparteado peln.ideputados haitianos, o sr. Moreira Gir-,marães interrompeu por vezes seu «lis-
curso, fazendo o sr. Sabino Barroso
soar deinoradamente os lympanos.

Esgotada a hora do expediente, o
sr. Moreira Guimarães deu por termi-nada sua explicação dc voto . m* me * —1 

Qando, 
cm dias passados, o nosso

hospede Th. Roosevelt, passeando
peas avenidas Beira-mar e Atlântica,
observava as cataduplas d'água do mar,
que se despejam sobre o passeio, por
effeitos de insignificante resaca, elie
teve esta phrasc cnlhusiastica e fran-
camente sentida: "üh I que espetáculo
sur.prehendentc, esta baliia; _ pt*na quo
o mar seja tão bravio aqui dentro; não
se podendo apreciar esta maravilha de-
bruçado no parapeito", ;«:

Entretanto, o general prefeito san-
ccionon, cm junho passado, a rezolução
do Conselho Municipal; «pie autorizava '

a despender 2.400 contos de réis, bo.
gastos feitos com os concertos dás aVe-
nidas Atlântica e Beira-mar, ultimainen-
te tão damnificadas pelas resacas,,,,,

Mas, francamente, que.concertos fo-
ram esses, de 2.400 contos, qiic''qoni a
mesor resaca as inundações continuam
a dar-se, sempre prejudiciacs c incom-
modas ? Entretanto, um patricio;'fièsso,
um yankee brasileiro, da tempèça de
Roosevelt, conferencista gratuito, po-
rém, a.presçntou ctu plena iniprerisa, aos
quatro ventos da publicidade, uin melo
facilimo, intuitivamente engenhoso e
sobremodo econômico, para transformar
as mais violentas resacas em':? espe-
ctaculos grandiosos, inoffensivos,' apre-
ciados dos próprios parapeitos das ave-
nidas, por effeito da — inversão das on-
das —, por mais fortes que sejain as
resacas. O dr. Ribas Cadaval chegou
mesmo a calcu'ar o orçamento para o
seu — Paredão concavo — feito' «.d ei-
mento armado, obra que seria eterna e
que não excederia, si bem nos .lembra-
mos, de 75$ por metro quadrado, da
referido — paredão concavo — o quo
eqüivale a dizer que seriam feitas as
modificações das muralhas dos cáes,
para evitar os resultados damnosos das
resacas, com um terço apenas do in-
utilmente gasto com concertos contra-
producentes.

Ora, o general prefeito não f, nem
um pirrhonico, nem um qualquer preten-
cioso despeitado; ao contrario,, s. cx.
tem-se revelado um modesto, equilibra-
damente ponderado e sincero patriota,
esforçando-se sempre por conseguir me-
lhorar o Districto Federal, sem :6acrifi-

cios do erário municipal.
Tratando-se, pois, de um problema

municipal," que necessita dc sér ênergi-
camente resolvido, pois que redunda,
numa calamidade periódica e insólita-
mente intempestiva para a nossa cidade,
porque não ordena o general prefeito
que s.eja posto cm execução, ao. menos
a titulo de experiência, algumas deze-
nas de metros do Paredão concavo Ca-
daval, cm um ponto dos mais batidos
pelas resacas, afim dc ficar verificado
si dá aquelle resultado que intuitiva-
mente se espera.

Abandone s. ex. protervias c p.recon-
ceitos dos invejosos c despeitados que
vêem no projecto do dr. Cadaval a
inaudita audácia de um profano,., espo-
liador de pseudas-glorias, e mande exe-
cutar a experiência, aliás bem módica,
do — Paredão concavo Gadavál1 — e
terá, estamos convencidos, prestado Oro
real serviço aos seus niunicipes,', engas-
tando mais esta geinma, no diadema de
glorias c de benefícios aos habitantes
desta capital.

Aos fundibularios, aos que nada pro-
duzindo, pretendem sempre imunizar os
nue honestamente, serenamente. traba-
Iham, extinguindo neles o estimulo c a
energia, s. ex. mande... plantar ba-
talas.

ali »>_»

delimita os nossos direitos, o_» nossos
verdadeiro I deveres, como os do presidente da Ca-

ra doutrina, com-1 ntar?..
oauveis com o -mesmo Regimento • e | Não pôde concordar, como deputa-,
com o estatuto íum-amental tUt Rcpu-.) da çpposição quc_ è,- que s_ imc-.e
blica. .'.-; - PraXE du """"

Âiüda as candidaturas pre-
sidenciaes "

Belio Horizonte, 18 — (Dcuioss»
corrcspondenlc) — O "F.stailo do
Minas" recebeu.urn telcgrainiua no*
ticiiindn que o governo de S._J*aulo,
de accordo com o dr. JuliojuMes-
quita, vae abrir a questão sübre as
candidaturas presidenetaes. ?

O n. .01 da Illiistração Pórt^guetai.
reicrctite a 27 dc outubro, está. sendo,
já distribui-lo aos leitores no r(iio d.
Janeiro. A iateres-ante revistu tra*'.

 t.. artigos c t.r_tvuras dc oceasião, num,
-obr- iiü-rpretação dç ç_d_ i.conjn.nctO .rtistico digno dç.. apreço.

tr;.; --.,S-,M-.->.-¦_ .v-.;,— >.v';: íís«-:'.iiSí.i u
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"A Conservadora"
* sociedade

eiima

de pecúlios que prospera
e se impõe

O PANAMÁ'

Acha-se no Rio de Janeiro a com-
missão norte-americana pe

Tem representar
a Exposição Internacional Panamá-

Pacifico

a IwomolfTfl ostacou ar.tc a cstas-Jo
tlc Pahnyrhl fultiroja cidade do Ml-
rat qifo drtcànin á baio <••• Brinde
ícna da Mantiqueira. DMpcJíimó-noa
do trem com aquella ancln do» via-
James da .Central, c ma! pisámos a

Can, já do)-, braços a:o'.lieJorcs cs-
ttuái abertos para nój,

Boa \:S;i.*{cm? V, o Rio?
Povirn, atrasos. O Rio, calmo.

O movimento era febril; gctüe qtic
4kj;-mbar.ravA alegremente, outros que
embarcavam; o rumor írngoroso das
tarjai lançadas ú plataforma, gritos
«lc hoteleiros, c'.Hro dc creanças pc-
Mitcn.is. apitos, e:rclamaçõcs Inconli-
das. Mas o sr. Eduardo Barreiros,
o dos braças awtlicdorcs, 1153 arran-
cott amavrfmnrte ao pandemônio, c
apúj alguns minuto», rcconforlatlos,
entravamos o edifício à'A Conscr-
vaiara, sociedade multta de pe:ulios
que uaquellc bom clima tem a sua
sede, c ílorcce c .prospera. Dentro,
na clara sala <!a administração, fetnos,
cnifro, apresentados ao gerente, o co-
ronel Joré dc Paiva, labcltiúo cm
Palmyra desde a fundação da cklade,

Alto, forte c cheio dc corpo; afia-
vcl, sem exagero nas arnabilâladcs,
muito simples, tem tambem compro-
metter a sua natural distineção, c
falando paüsadamcnte como so pc-
taaso as palavras, o srerente í uma
dessas rar.is creaturas cujo passado
t desnecessário conhecer para a gente
ler a certera dc achar-se deante de
um homem honrado. Depois dos pri-
incivos cnmpróncnío3 fomos convi-
dados a visitar as insinuações d'"A
Conservadora". Percorremos as salas
da secretaria, da expedição, o com-
partimento destinado ás daclylogra-
plias, a çontabilUladc, o gabinete da
gerencia c as duas salas em que sc
acha montada a typographiá destina-
ila aos trabalhos da sociedade. Havia,
por tudo. a it-.nividade calma dos que
eslão senhores do sttt ofiicio. lv co-
mecámos a entrevista:

*WN\\——*

mo.', porém, (Jttfl 0 Miotíado Ueseje
instituir um pecúlio rcclproeo.ou çott-
jugado — quo o o InirthuWp por duas
pessoas para ser .pago uo «oiicvivente
ou beneficiário, lím ves de r-ScSooo,
a jóia, com a taxa, montará a
370Ç000. F, «o pecidio mutuo o» so-
èíos panarão, apenas, uma quota por
fallccimeiito. , „Qual a contribuição, por 'íalle-
cimento, nesta serie C ?

tJf/xn. Tratemos, asora, da re-
missSo dos sócios. Resam os nossoí
proppectos: , , ,"Os primeiro.; 500 socto.i dc cada
primeiro itrtipo são deuspninados "so-
cios fundadores!' c sefSfe remKlos des-
dc que pactuem a jóia c 50 contribui-
ções relativas aos primeiros 50 óbitos
verificados no grupo a que pertencem.

Nos grupos seguintes ao primeiro
de cada serie, desde que exista o nu-
mero dc -'.050 sócios, proceder-se-a à
remissão dc 50. por torto, li deste
modo p'roccdcr-se-â anmialmcnte ate
completar soo. .'.'.',

Palleccndo um sócio fundadçir ou
rcmi.lo, será sorteado ttm sócio do
respectivo grupo, afim dc preencher
a vasa verificada. Vê-se, porianlo,
rpic haverá remissão contínua,, sem
que atigmcttte o numero de sócios cm
cada 'grupo." .

Muito bem; outra pcrjr.tnia at,
interesso «cral: "A Conservadora
realiza sorteios? ;¦¦_--,

O coronel José tlc Tatva sorau,
satisfeito: ,Km cada grupo completo a so-
ciodade distribuirá, de 2 cm 2 mezes,
um prêmio, por sorteio, de valor cor-
respondente á metade do pecúlio re-
specüvo. ,lí quanto ao paçamento uas con-
tribuições por fallecimentb?

As contribuições devem ser sa-
tisfeitás no prazo dc 15 dias, podendo
a dircctoria conceder uni prazo snp-
plementar -de mais 15 dias. Aos so-
cios que residam cm zonas afastadas
a directoria concederá tim prazo

Conservadora'ora" foi fim*" A
dada...

Nesta cidade, em setembro deste
anno, tendo conseguido a approvação
ile seus planos ein 10 do iiicíuio mez,
jielo dccífcto 10..132. Começámos a
operar oito d':as depois com ~iS so-
cios...

P, hoje, quantos contam?
612. Ila de concordar que não c

poti--o para quem iniciou as suas ope-
rações ha dois meies, apenas, «uma
cidade -do iníeriòr...

lí os planos d'"'A Conserva-
dora"? ;

Sociedade mutila dc pccu!Í03 e
severamente baseada nos verdadeiros
princípios' do niiiliialismo, "A Con-
servadora", medluhlc pequena jóia e
reduzida quota por fallceimcnto, tem
t;or escopo conceder aos seus associa-
dus pecúlios, sorteios c mais vaiita-
gens. A.nossa sociedade, pelos arti-
«os T, S", y". 10" e 17° dos seus esta-
¦tui^s, proporciona aos mutuários dc
cada grupo... ¦'

lí o coronel Paiva levantou-se,
apanhou um ¦pfòspécto e continuou:

-• ... 1) Um pecúlio correspon-
deiKe á serie respectiva.

II) Remissão continua sem que au-
giiicnlc o mihiero de sócios.

III) Sorteios, -Je dois cm dois me-
res, ile valor correspondente á metade
do pecúlio iiisülõiido;

IV) Emprcs!i"ios.
V) Isenção das contribuições,- por

fallcciniento. cm caso de iitvalidcz.
VI) eo "I" dos lucros verificados

annualnicnte, na sociedade, que serão
distribuídos: no 1° anno, aos 850 pri-
meitos sócios; no 2,J, aos 250 seguiu-
tes, e assim suceessivamente. Mas,
releve -lhe chamar-lhe a attenção paia
tres grandes vantagens oíierecidas
aos associados, vantagens que nenhu-
111:1 outra sociedade dispensa: l" —
Os emprcstihi03; Aqui está, nas Dis-
posições Ceraes: "— "A Conservado-
ra" 1'ara' kmi-rüsti.mos aos si:t's
ASSOCIAIÍÕH, TK.VDO 1'ARA JJSTH FIM
UMA CAIXA l-SIM-CIAT., CONSTITUIPA
COM CItAKÜi; PORCENTACIiM DOS MICROS
IIA SOCliinAWs, O VAI.OK DO ICMt'111'.STI-
MO SI;RA.'> i.'0 MAM1MO, EOUAl, PA ME-
íADi; no riicüMO coURKsrÕNDENíj-:. —
2" — Tara a distribuição dc 20 °i° dos
lucros. Nas demais mutuárias, os Iu-
cros ^ são destinados exclusivamente
aos direetores. lí eliegáhios :io 30 pón-
to: — N'"'A Conservadora", qual-
quer soíio poderá ser director, por
eleição, iíi se vê.

De quantas series sc compõe a
.sociedade?

De (5, sob as denominações de
A, B, C, D, lí c !•', divididas em gru-
jios que sc denominam -respectiva-
mente: i", 2'', .3", etc. Cada grupo
terá o numero fixo dc 2.500 sócios.

lí os valores dos pecúlios?Na série A —• 5:ooo$ooo, na s6-
rie 11 — hkoixvkwo, m série C —
20 :oooSooo, na série D — 30 :ooo?ooo,
11a série E — 50:000^000 c na série
V — 20.-.ooo$ooo. I.í' preciso frisar
que a sede F se destina aos associa-
dos que tiverem dc Go a 70 annos. As
outras sójacccitam alé üo. Mas, exem-
plifiquemos com uma das stries, —
u C. Façamos de conta que o senhor
pretende entrar para a mesma. A sua
jóia será de 2(j8.fooo; c a taxa prévia
de sittistío i2$ooo.

li essa jóia é paga de unia só
vez?

Si o mutuário quizerj e, assim,
terá um abatimento de 3 °\°. No caso
dc lhe não ser possível despender, de
prompto, lal quantia, poderá tazel-o
em ti prestações, sendo a Ia de 100S,
incluindo a taxa prévia de sinistro, e
as demais dc 3(1^:00. As prestaçõesdeverão ser pagas mensalmente.

Termina a indiscrição: qual a
raniagem c por que a exigência dessa
chamada taxa prévia de sinistro?

A sua pergunta vem auxiliar-
mc,/agradtr\*lmente, n„ rápida expia-
nação que lhe faço c na resposta qne
lhe devo. Qual a vantagem e a exi-
flcno.a da taxa prévia tlc sinistro? —
Para que os beneficiários recebam o
valor do pecúlio 110 -menor espaço de
tempo; e dahi a constituição desse
fimdo, muito naturalmente feito com
aquella pequena quantia.

líníeuhoso; mas, continue a sua
«xpoíição...

Da seri« C. Como viu, paraobtcr-sc ura pecuKo ile 20:ooo$ooo, a
jóia não vae além de aío$ooo, incloida
B já falada taxa prévia. S-jppocba-

maior. .
Ila alguma cláusula que isente

o sócio da respectiva contribuição?
Sim, senhor. Aqui esta, tambem

nas disposições geraes: ."O sócio que se tornar invalido,
depois do 3o anno dc sua inscripção
ou si nesse estado c antes tio men-
cionado prazo tiver realizado 50 con-
tribuições por fallccimcirtos, ficara
dispensado das contribuições pelos
óbitos verificados posteriormente, as
qmaes serão descontadas do ipeculio

que tiver dc ser pago aos seus benc-
íiciarios".

K si algttcm -burlar a sociedade
com o fito de sa fazer mutuário?

Provando-se quo, \m\ sócio se
inscreveu, não obedecendo ás disijost-
ções dos prospectos no capihilo ' Da
admissão", será eliminado da socte-
dade, sem ter direito ao minimo re-
embolso; c si o beneficiário concorrer
para a pratica de qualquer crime con-
Ira o segurado, perderá direito ao
pecúlio, que reverterá á sociedade.

E a previsão para todos os
casos. Quantos agentes já possue A
Conservadora" ?

Novecentos e tantos, e por <quasi
todos os Estados do Brasil.. Já ope-
ramos no Ceará, om Maceió, Bahia,
Maranhão, Pará, Sergipe, Parahyba
do Norte, Espirito Santo, sem falar
ino Paraná, Santa Catliarina, Rio
Grande do Sul, o cm S. Paulo.
Quanto a Minas... .

15 para uma .prova provada, um dos
empregados i-uperbres abriu, «leantc
dos nossos oHios, pedidos de informa-
ções c de inscripções partidos dos
Estados acima.

Só uo dia 12, veja aqui, entra-
ram 70 propostas...

-lí a dircctoria, coronel?
Presidente: dr. Manoel Edwi-

ges dc Queiroz Vieira, chefe dc po-
Iicia da'Capital Federal;_ sectetário:
dr. Antônio llonorio Vieira Braga,
medi-co; gerente: coronel José dc Pai-
va, proprietário; thesoureiro: dr. Ju-
lio Antônio Gurgol do Amaral, advo-
gado. Conselho fiscal: dr. José Fran-
cisco Dias Fortes, dr. João I.opes da
Costa Moreira, dr. Salomão de Souza
Dantas dr. Cornelio Homem Cantha-
rino Moita e dr. Alfredo Augusto
Guimarães Backer. Supplcntes: dr.
Manoel Pires de Carvalho e Albit-

qiterqiie, coronel Manoel I.opes dc
Figueiredo, coronel Adolpho de Ma-
galhães, capitão Antônio Augusto de
Canvalliò Campos e coronel Alberto
Costa. Medico, o dr. Gnrgel do Ama-
ral, nome vantajosamente conhecido
nas rodas scieiitificas.

Não esqueçamos os que tanto se
esforçam pela 

"A Conservadora";
aqucllcs que fazem parte da admiiiis-
tração.

Ií ettio quadro, por exigência do
serviço, vae ser augmentado dentro
de muito pouco tempo. , Trabalham
aqui, commigo, com admirável dedi-
cação, os srs. Eduardo Barreiros,
João A. Monteiro, João Baptista Ca-
vaco, as seifhoritas Dulce c Igncz
Doures, e I.aura dc Paiva. A typo-
graphia está affeeta ap sr. Álvaro
Villeta c faz tambem parte da casa
o sr. José I.anv:s.

Precisamente nessa oceasião, o esta-
teta chegtiva com a correspondência
da segunda mala. A ampla mesa dc
trabalho do gerente ficou litferahnen-
te cheia de cartas, jornaes, rtvistas c
mais cartas, tantas c tão variadas na
cor e 110 íeitio, que faziam uma con-
fusão colorida. Num instante foram
abertas, numeradas, -registradas ;algu-
mas, com rápidas notas a lápis ver-
melho nas margens, outras com ligei-
ros signa'es.

Terminada a tarefa, que assistimos
com o máximo interesse, o coronel
José de Paiva nos levou a jantar em
companhia de amigos c auxiliares, no
Grande Hotel Central, o bem monta-
do estabelecimento do sr. José Fer-
rcira da Silva.

E mais tarde, noite já, quando
o fumo dos charutos sc espira-
lava docemente no ar, naquella bai-
bttrdia dc sala de hotel, nós, por
atma associação 'de idéas, pensámos
na victoria daquelles homens amáveis
a cujo influxo poderoso um nome
crescia, c subia tambem, no conceito
dc todos: — "A Conservadora".

m\ Wow*^ \ t iÜ^m*m*m\\ W 
^^BrV' "T5S ^B

nr^mmOkmX- -9 II ' Jt mi 'R\

a^^k^l 1^^^.' 'lím W^^.^mm

•pRm^MRm wJma RJRM^' '"rrr ~'; '¦'

Í 

¦¦:¦'¦:¦ A*t)y} : íH -,w ' ''¦'-'mmm'' ' - ' itmu
í&MmWfií*''' ' ¦v'-- ^^Híí* 'mm\

o\*m*mr '^Ro\\m\, "mÊ ^L\w ^B

rmXm^^mmOmm»*. <0*\* ^B ¦ l~~-':ii-'-£m»m*\ ^r?-'¦'' ¦''¦ .mmX^mWá^Lw Rmm. wm\W is -PRÊRã Ro\r^ mRRm

BI RF;1 mÊ': '¦''''¦ '¦¦' 'm\\

*-****] 35S55S555S5S5S3555SSS5555SÍ!

SBMPRB.Oa DB8ABTXBG DI3
AUTOMOVEI,

A victina ío! 9 deputado
Pedro Moacyr

Paisava, Iiontem i Itrie, o deputaJo
Pedro Moacyr, no auto n. «.«.-<¦¦. pelaAvenida Uio uraiieo, •isi.in.t->. aa checir
próximo ao Thrirtro wiinlcipal. ^uwen-lio o elinitffrur <li>ivlar o vrlilciilo «lc
una força da llntsjda Policial quo no
i!i«i:«iiu |iui i.ll uiuivhava, o i" '*¦»
tal ipnrricia asse foi «te mromro ua
melo fio 1111 calçada, furado co.11 o
choi|iu! Iftinlur o auloniovrl.

Na quWa, o «Iqnitado l*«dro Moacyr
f«riu-se no Uraço e jo»lho esquerdos,

1 ¦t-nilii, i>uin;\ etni gravidade oi feri*
nieWor.

O eliauffeur IT»nriqtte da ConeclcSo,
HüiliMii recebeu varta» ferimento», mi-
do tido eoeconido pvla .\:'.fs'.cecia Mu-
nicipal,¦A» aiitotldadt» «Ia $* «llolrlcto toeis-
ram conlioilnitnto do Taoto, touuiulo ai
il, i-luraçii.-n do cliatifftur,

O deputado Pedro Moocyr, verificado
o ilcsasire, rcilroiMie em outro autonio-
vel fará tua reildcncla.

n«bam «spoclal
BOCK-ALE CWVíJc'ura

ACHA-SE GRAVEMEHTE BN-
FERMO O DEPUTADO

MARIO HERMES, "LEADER"

DA BANCADA BAH1ANA
D;sdc ante lionlem enarda o leito

o deputado Marivi llcnuct, /nii/ri* li
bancada baldara. S. c.\. ipie «•«tiveía
nctic di» na Câmara, tomando pane
nu» iletiatei parlamentarei,Jiitcrcvcni.
sc 110 exptdiuile «Ia itnl.k de liout«*ni
para de(«wlfr emendii qur apinscn-
tara ao oicamcm» da tUierm.

Apemr 00 »cntir-»e «lc ha muito
«Intutr.confctsandn a seus ititm. .; que
não se retirava desta capital porqut'

Uma homenagem ao prefeito do
Districto Federal "

Oa «r». ArlWo César da Silveira,
A. Justiuo Pereira e. Manoel Joaquim
Alves de Carvalho, dirretorcad» União
dos lyupiT|;a»lus do CoiniiiFreio <K> Kio
dc Janeiro, foran>, nn coinmiuSO, te-
*ar ao «cncral Bento Uihciro, prefeito
«lo DUtricto l'"edcral, o diploma dc pre*
sitlentc honorário da socicdado c «pie
lhe foi conferido cm asseinbléa feral.

O homenageado roechtu coni tona
cordialidade a coinmifsão, com quem
palestrou por alguns momentos, pro-
curando i.-ifonuar-so da situação dos
empregados do comniercio e iutcirar-se
dai «nas prctcnçOes.

Referindo-se á lei do feclianieoto das
portas, a. ex. affirmou á commiasão
que está disposto n trabalhar para que
se torne una realidade o desejo dos
caixeiros.

Após a palestra e <le agradecer a no-
mcnageai ile qiKi fura alvo, o cliefe do
eaccuüiro municipal offcreccu a com-
missão usna taça dc chanipagite.

%£&¦ H/|NSEAT1CA

O andarilho Gaceres piomette
experiências assombrosas

O andirlho Oaccrcs, que percorre o
mundo a pc, realiza no próximo dia
S3, íomingo, no Jardim Zoológico, -um

metfcft dc corrida a pé com uni cavalio,
na distancia dc oito mil metros. Dc-
piás dessa corrida, propõe-se o mcsn'o
andarilho a deixar passar por sobre o
seu corpo doÍ3 automóveis, sendo um
de 2.350 leiloa c outro de 2.300 kilos,
sem icr preparo algum o seu corpo.

Por ultimo, deixará quebrar sohre o
seu prito, a marreta, uma pedra do peso
dc 400 kilos.

Sfcri um espectaculo i.nteressant-e, re-
servando ahída o mesmo andarilho va-
rias surpresas aos «apecladorc3 no dia
da funcção.

Fundeai! ante-hontem em nosso'
iporto o couraçado Birntinglaint, da
marinha dc guerra irortc-americana,
sob o commando do oopitão dc cor-
veta B. 1?. Htííchison. Traz a seu
bordo a Comrnissão dos Bstados Uni-
dos da America do Norte que vani à
America dò Sul representar a Ispcpo-
sição Internacional Panamá • Pacific.
Os membros da oonunissão são os
9T3. lfelix Martincz, comrnisssírio gc-
ral, William J. Barr e Daniel 0'Con-
nell Lively, cominissarios, c T. A.
Cottreliesnc, secretario da Comniissão.

O sr. Jlartincz, a qttem procura-
mo3, disse-nos: "Ha muito desejo
visitar o Rio de Janeiro, uma das
grandes capitães do mundo, c agora
que aÇui estou verifico que as ;mc-Úiores dcsü.-ipções não conseguiram
siquer approximar-sc da verdade.
Quando sevretario dc Eslado William
Jennings Bryan, pediu-me que aceei-
tasse a nomeação dc membro 'desta
Conunissão; aeeedi ao seu convite,
não só porque encontrava assim pre-¦texto para deixar meus arfaseres c
visitar o Rio de Janeiro, -mas tanihcm
porque teria assem o ensejo de agra-
decer pessoalmente ao marechal Iler-
mes da Fonseca, presidente do Brasil,
por 'haver escolhido um estadista do
valor <!o dr. Lauro Muller -para re-
presentar o B-rasil no nosso paiz, e
de exprimir ao dr. Lauro Müllcr a
nossa satisfação por haver elle acçci-
tado essa missão quc.com tanto brilho
desempenhou.

Em S. Erancisco, a visita do dr.
Lauro Müllcr c da sua comitiva c a

earolha que fez do fecal para o Pa-
vilhão do BrasH na Exposição Inter-
nacional Panamá-Eacific, c-m resposta
ao convite feito pelo presidente 'dos
Estados Unidos, são_ considerados
acontecimentos da mais alta impor-
tancia a consignar na lii-storia da_ cx-
posição. E' impossivcl exprimir a
iniportanria qtte sc dett 1T0 nosso paiz
& visita do dr. Lauro Mütler.- -Actual-
mente, em todo o território dos Es-
tados Unidos «lo Brasil, seu progrts-
po, sua-s grandes riquezas naliuracs,
sua importância, cmfim, são assumpto
de vivo interesse c muitas serão as
visitas das nossas câmaras de com-
mercio c outras instituições aos por-
tos do Brasil, dó que -resultarão cer-
tamente grandes proventos para am-
bos os paizes.

Não foi só o Rio de Janeiro qtte
despertou nossa admiração. Nanos-a
curta permanência na Bahia, ficámos
surpresos deante da transformação
que se tem operado naquella grande
cidade. As ruas estão ecudo alarga-
das; ha uma grande doca em constru-
cção; a cidade está sendo saneada c
adoptou os últimos processos da hy-
gienc moderna; o serviço dc bondes
e dc telephone é tão perfeito como
05 melhores que conhecemos."

Os coiitmissariòs permanecerão unia
semana na nossa cidade, tendo fixado
sua residência official a UoTdo do
couraçado llirmiiigliam. Depois de
fazerem as visitas da praxe, entreter-
se-ão com 05 representantes do nosso
alto commercio para a organização
dos detalhes relativos á "Panamá Pa-
ciíic International Espositioii".
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#Í R#EYELT NA
ARGENTINA

Buenos • Aires, 18 — (,'Jiii(r/,'amj)— ü ír. Tlieòiloro Uooievolt, ex*prc<
iMcnie doi Hilndoi Uukl04, chMmi
hoje a ('¦¦;.l-ih.i. tendo ali ltt\\\*\*
intuito recebido com u mn condilvo.

Acoiiipatihain o notável internado-
uaKttta, além chs peiíoas i\c sua fa-
milia, o padre Zalm, o necrclnrlo da
legaçüo doi lUladoi 1 ml >< mr, tlar-
|ier, o i-uroiirl l<;i)v,.ud, o in<pi\-ior
narioiul dc estredus dc ferro sr. l'c-
dro Cuta?ar, o ir. N. Sxliiptou c os
representantes <lo Miucu Sòelal Ar-
icntlno, dr», Franclico P, Moreno,
lírnciio Niljen c o iccretarlo dcH.t
institulçlo, o eiiuenliciro Tomas
Amadeu,

O illuitro visitante foi recebidç por
oceasião do desembarque pelai prin-
clpaci autoridades locaei, fatendo-jc
ouvir duna bandas de niuiica.

Apót os cuinprinicntoi c as apre-
sentncCcs dc praxe, (oram s. ex. e
comitiva transportados para o pala-
cio do governo, onde 03 esperavam
muitas famlliai.

Ahi, o viec-govemador da provln-eia apresentou ao itrande estadista a*
boa3 \indait, em nome do governo e
do povo úe Cordoba', agradecendo o
sr. Rooscvrlt essa iiiaiiifestaç5o dc
aKo apreço, com palavras repassadas
dc reconhecimento, •

Os uliiinos tejegramma proceden-tes de Conloba iinoriuam qne o pro-
gratnma das festas que ali fora or-
ganizado cm honra ao sr. Roó.WvcIt
está «endo desempenhado som alie-
ração, graça3 ao bom tempo reinante.

** * m» m ***

As apolicRs de seguros da
GUANABARA são as únicas
que garantem g-ratiiitamen-
to o valor integral do seguro
em caso de invalidez permanen-
te dò segurado. Peçam prospe-
ctos. Rua Candelária -ii, Caixa
Postal n. 133. Rio de Janeiro.

Sentença proferida
pelo juiz federal do

Estado do Rio
O .'dr. Astolplto Vieira de Re-

zende propôz no juizo federal da
secção do Kstado do Rio, uma acção
executiva contra o dr. Eurico José
Pereira de Moraes, para cobrança
dc uma nota promissória, passada
por este ao seu constituinte Fran-
cisco Ribeiro Pacheco.

Recaindo a penliora cm dinheiro,
foram citaidos os credores incertos,
attendendo á chamada apenas o dr.
Eugênio do Nascimento c Silva,
que requcrcti fosse tomado por ter-
mo o seu protesto.

Installado o concurso dc prefe-
rencia, seguiu a causa os tramites lc-
gacs.

O dr .Nascimento Silva apresen-
tou-se como credor prcíercntc, por
contrato feito com o dr. Enrico
.losó Pereira dc Moraes, por traba-
ihos profissionaes.

Por sentença dc hontem, o dr.
Octavio Kelly, juiz federal, julgou
em parte procedentes os artigos do
autor c credor prefcrente, para o
fim de reconhecer como sujeitos ao
rateio e pagamento proporcional,
pela quantia penhorada as dividas dc
2g:ooo$ooo, que reclamou o autor, c
de s:soo$ooo disputada pelo credor
preferente.

Para as Senhoras
é completo e moderno o sortimento rfe Roupas

Brancas que recebeu a
CASA RAONIER

OUVIDOR —173

nio queria que 5 sua pa.rtkl.ii fosse
emprestado caracter polttko, o depu-
tado Mario Hermes «fio sc queixava
de nenhum.

Satisfeito esteve a palestrar na sa-
liniia do café, oinlc, cm companhia
de deputados balnanos, tomou um
sorvete.

Depois dc terminada a senão, diri-
giuse para sua residência. l\>uco
depois de jantar, o leader baliiano
foi acommettido dc imiai syncope.

Soccorrido por amigos, foram logo
oliamados seus médicos, os drs. Mal-
clier dc Baecílar, Oetulio dos Santos
c Ferreira do (Amara}.

•Não maüiorando o enfermo, antes
aggravando-se o inal, durante toda a
noite os seus molicos pcrniane--cnam
á sua ca,hc-:eira, até qtte as melhoras
pela madrugada vieram a acceiUuar-
se. hão perdendo a gravidade do pri-
meiro momento, infelizmente, a mo-
lestia de que fora acommettido o
brioso deputado.

Conhecida a gravidade de setr cs-
lado, affluiram á sua residência á
rua Andrade Pcrtenccji. iS, muitos
políticos, offieiaes do Exercito c ami-
gos.

Entre o grande numero de visstas,
notámos:

Marechal Hermes, dr. Fonseca
Hermes, deputados Octavio Mansa-
beira, Raul Alves, Alfredo Ruy, Ma-
noitl Reis, Ubaldiuo de 'Assis, Dyoiu-
í'io de Ccrqufira, Antônio Motiiz, sc-
nador Nilo Peçanlia, dr. Amieniú
Jòüvin, almirante Marques da Rocha,
Ernesto Climaco Barbosa, Manoel
Costa, Alnierindo AJves dc Moraes,
representando o director da Goritabi-
lidade da Glierra, Iíaul Costa, dr.
João Maria ile Lacerda, capitão
Oidemar Lacerda, Oiéas Motta, co-
mncl Paulino Ferhandesi <lr. Je-
suino Cándoso, general Luiz BarbcJo,
Paschoal Segreto. José Ferreira, João
B. dc Araújo, Raul Gottòrt, Henri?
quo Guimarães, deputado Manoel
Boiha, coronel Estanislào Pantplona,
aspirante Maiwity, coronel Paula An-
t-iiues, João Marimbo, d. Aü-:c Mur-
tinho, tenente Alencourt Fonseca, ^ca-
pitão de mar e guerra Jorge da 1-on-
seca. dr. João M. Ferreira, dr. Os-
waldo Uias Fernandes, coronel Pedro
Avelino, Joaquim Miírünlio, Lu-cio
Climaco Barbosa. Joié ?.taria Bar-
hosa, senador Urbano Santos, dr.
Pinto da Rocha, c muitas outras pes-
soas, cujos nomes não nos foi pos-
sivcd colher.

1A0 deputado Mano Hermes tem
sido dirigidos muitos telegrámmas e
cartões,

* ?

A's 6 lioras dá tarde o marechal
Écr,mc3 voltou a visitar o '.«tente
Mario Hermes.

* ?
Tem estado sempre ã cabeceira do

deputado Mario Hermes, não aban-
donar.do sua residência, o dr. Maksicr
de Baccllár,'A's 7 i|j da noite retiraram-se os
drs. Ferreira do Amaral c Gctulio
dos Santos.

A essa hora o enfermo apresentava
melhoras, dormindo calmamente.

 * * aí * *>
Anamia ehlorose, pallidez,". doen-
i\UCIIIl«l ,.as Jo estômago, mcoiii-
modos uterinos, etc. -- Pilulas fortifi-
cantes. Sete de Setembro , 81.

Escola dc Altos Estudos
• Inaugura-se hoje, na Escola de Altoi

.Estudos, a fítíc dc !i;iii*.-i thi curso du
•dr. Oscar dr Soma, .'*ntc d.i líscola
dc Medicina desta cjpita!, íohrc psycho-
physio.logia.

A's 8 i|j horas da noite, rca^ta-se,
cffeciivaniciKí*. a primeira licio da,|iicl
Ia interessante matéria, cuj.11 noticias
tem despertado intensa curiosidade. As
seguintes realisar-se-âo sempre as .juar-
tas-feiras, á iiiesma hora.

As liçüis do curso do dr. Rodrico
Octavio passam a rcalbar-sc -is «iiiiftas-
feiras, ós S i|.i horaa da noite, n re*
conieç-.ir no próximo dia 17. A li(ão da
passada segunda-feira, foi adiada, cm
virtude do máo tempo.

Aiuda uão foram eu-
contrários os

cadáveres dos dois tri-
Diilantes do bote

"S. João"
O?, cadáveres dc. Joüo I.opes Teixeira

dos Santos c Fernandes Mouteiro, >!nis
dos tripulantes do hute "ri. JoW, que
ante-hontem virou, devido áo tcrnporal
da noite, ainda não foram enconlradU3,
apezar de íis terem procnra-io durante
todo o dia dc hontem, ;uc no anoitecer)

O que á Policia Maritima encontrou;
foi o bote "S. João", trazido pela ian-
cha dc ronda, que o rebocou para lerra.
******—i—¦———oooomaam*
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UM MENOR ESMAGADO SOB
AS RODAS DE UM BONDE
Constantemente oj Jornaes natlstantd ¦'¦•¦••\i ¦<, iu» ruas ila cidade, dn

!tan«*mi'M .»• i.>|»e !.'¦', * por tm!:i .num
de xrliieuloi. tm coiuaes, outros de.
vldoH ii itiipriiiti iiti 1 d.'., victimas ouitos
coiidiiciorrt ii.i.í velilculo», .i'n.tiui de»
quaes, por eupiriio dc perversMade,•mi sr.11 d mcnnr amor 11 vida alluia.
o que è verdade é'.i repetlçHo iuslttcats
•!>--.s.-1 í.icii.-i, tem que a iinwa pallei.i
«o Impressiono cum 0.1 resultados tem?
pr," laiucnlavcls por ellrs occaslouados

o de Iiontem, porém, horrivelmente
tracico, parece que foi liitelrnmentõ
casual, não cabendo a tiiemjr culpa ao
Conduetor do vehicillo, qtic ilido 1 J
para titlur a victima,

Üou-so o desastre, ás 3 horss e so
iitinutoi da tarde, ii rua da AlfaitdeRa,
em frente ao predio 11. 34.', im irceln
coniprehciidldo entre; cs tutu do .S'uu*
cio o Kegente.

O electrleo n. 481, da linha .Víun*
degn-Uarcas, conduzido peto moiorucl*"
ro José Alves, regulamento 11. -*.-iM.
descia aquella rua, com regular velo
cidade, quando, ao chegar ml írciitt
ao referido predio n. 342, uma crcaaiJ
saiu correndo d; dentro do nieJii'*
sendo iipaiihaila pelo vchiculo.

I'- .• tudo quanto eslava ao seu .,'-.,»
ce o lilotoruelro José Alves; nia.i, lãs
Inesperada foi a saida do p< itieno do
interior da rasa, que não pódc, devido
á pouca distancia a que vinha, parar o.
carro, a (empo de u.io apanhai o.

A infeliz cri-ança, esmagada pelas
rodas do electrico, teve morte insta'.'.*
taitea.

Chamava-se elle Snlim Josú Khair,
contava 7 annos dc edade s era (üfii
do syrio José llirahim Khair, morado»
no reíeiido predio 11. J4.'.

O inotorilciro José Alves foi presa
eni flagrante pelo guarda civil n. 03H,
dí ronda nn rua cm que se deu o d*.
•taslre, c que providenciou Imnicdl&ta*
mente, 110 sentido de Impedir que ai-
guns populares o espancassem.

Os syrios, enraivecidos, avançaram
para o tnotoriieiro Jo>é Alves, queren*
do lynchal-o, mas foram impedido!
peia policia, que conseguiu acalmai-os,
moslrando a nenliuina razão qtic t»
nliam para assim proceder.

fedido soecorro para retirar o corp»
do infeliz Snlim dc sob as' i"i!.:i do
honde, compareceu .10 local mn auto
do l'orpo de Bombeiros, bem coiro ou*
tro da Liglit and Power.

Por meio de "macacos", levantaram,
o vehiciilo, com algum tralialho e cot»
'seguiram tirar, horrivchuenttc mutila-
do, o cadáver do pobrezinho.

I.evado para a delegacia do .)• dis*
trieto, foi o mesmo, mais tarde, reino*
vido para o Necrotério.

O nioíornciro José Alves, foi comiu-
zido até á delegacia, sendo ahi lavrado,
contra o mesmo auto de flagraute, em
que depuseram varias, testemunhas dn
vista, algumas das quaes passageiro»
do honde sinistro, c que cão accordei
em proclamar a nenhuma culpa de José
Alves.

Ao contrario, é elle defendido, pois
segundo 03 mesmos depoimentos, pro-
curou por todos os meios ao seu aU
cance evitar o desastre.

U não r. demais chamarmos a atteri*
ção das famílias que moram cm rua»
transitadas por bondes para cite Iti*
tuoso facto, principalmente as que re-
sidein nas ruas centraes da cidade,
onde o movimento c maior.

ANNUNCIO VERDADEIRO
O annuncio verdadeiro é raro, mas existe.

Assim, quando se lè um annuncio em que se
diz que "Foguo a Gaz" significa Hygiene,
Economia. Asseio. Trananillidade e Presteza»
o que sc le é sem contestação "Um annuncio!
verdadeiro". Pergunte aos que usam o.

FOGÃO A GAZ

A catastroplie do "Guarany"
Suhscripção em favor da progenitora

do gnarda-iuarinha Trancisco Marti-
nelli, aberta pelos Centro Cathari-
nensc:

Quantia já publicada, .1 :.iúo?4oo;
lista n. 50, a cargo do dr. Arthur Fer-
reira de Mello, ío?: lista n. 61, a cargo
do sr. Saturnino Campinas, 38$; An*
nibal Thompson Esteves, 5$ooo; total,
3 :.)23?4oo*

«1 ¦ in

DINHEIRO sob jóias e caute-
las do Monte de

Soecorro, condições especiaes. —
45 e 47, rua Luiz de Camões. Casa
Gonthier. Fundada em 1867j.

CONCURSO DE TIRO DA 9*
REGIÃO

Nomeação das conunis-
sões fiscalizadoras

das differentes provas
c do jiiry final

Foram hontem nomeadas as segtun-
tes comniissões para julgarem as diffc-
rentes provas do concurso de tiro, a
rr.ilizar-K: brevemente nesta capital:

Commiasão para fiscalização c regrs-
tro das provas de pistola ou revólver:
cproncl Olympio Agobar de Oliveira,
major Octsrvio de Azevedo Coutinho,
capitães Deschamps Cavalcanti, José
Solcro dc Menezes Júnior c Jcronymo
Furtado.

Comniissão de fiscalização e regisiro
das provas iiidrviduacs de fuzil c cia-
vina: coronel Crispinj 1'crreira, tenente
coronel Christiano Frederico Buys, ma-
jor Augusto Ignacio H. Santo Cardoso,
capitães Pantaleão Tellcs Ferreira,
(letaviano de Brito, tenente Orozinibo
Martins Pereira.

Commissão dc fiscalização e registro
das provas dc tiro eollcctivo e metra-
lhadoras: tenente-coronel João Martins
«1'Aviia, Onofrc Muniz Ribeiro, major
Gil 'Aiitonio <Io Almeida, Carlos Jansen
Júnior, capitães Jacintho Ignacio Tor-
res Júnior, primeiros tcnwitcs Bcrthol-
do Klingcr e Estevão Leilão de Car-
valho.

Conmiissio de fiscalização c regis-
Iro das provas dc artilheria: coronel
Celestino Alves Bastos, tcncntcs-coro-
neis José Joaquim Peíeira Lobo, João
Maria Xavier de Biito Júnior, majores
José Fernandes Leile dc Castro, Custo-
dio de Senna Braga, Adolpho Lins, i"
rem-nte Joíé Gomes Carneiro, segundos
tenentes Carlos -Je Carvalho Abreu e
Edgard Fontoura de Barros.

Jury para a classificação final :^ pre-
skleirtc. general José Caetano dê_Faria;
üTcmbros: general 'fito Pedro Escobar,
Antônio Netto de Oliveira Silva Faro,
coroncis Joaqukn Ignacio Baptista Car-
doso, U!)ir:pio Agobar de Oliveira,Cris-

pim Ferreira, José Joaquim do Rego
Barros, Abílio Augusto dc Noronha e
Silva. Celestino Alves Bastos, tementes-
coronéis Christiano Frederico Buy», Al-
fredo Ribeiro da Costa, João IMartms
d'AviIa, n-ajores Gil Antônio de Almei-
da, primeiros tenentes Bcrlhotdo Klin-
Eer c Estevão Leilão dc§ Carvalho.

Os comniaadantes de brigadas, dc cor-
pos independentes, de sociedades dc tiro
deverão providenciar para qtic o rcsul-
tado das provas eliminatórias sejam e-n-
viados aquella repartição até o dia 27
do corrente.

A comniissão para o jury final deve-
rã rctuiir-se a 30 do corrente, no local
c hora designadoâ peto general presi-
dente.

m*

DESPACHO DA GUERRA

BICYCLETAS
PARA HOMENS

I
Isnard & C. Rna 7 de Setembro fò

"Liga Marítima Brasileira"
Recebemos o n. 86 da Revista da

I.iga Marítima, correspondente ao mez
de outubro findo.

Repleto de muitas gravuras c com
um variadissimo texto, a interessante
publicação apresenta uma leitura agra-
davcl no seguinte summario: Catas-
trophe do rebocador "Guarany"; O
novo paquete "Andes"', da Mala Ucal;
Queixa do mar; Uma data nacional;
O "S. Pauio", em Santos; O canal de
Magé; Commandante llonorio Kocler;
O rio Tapajoz; O "New Sealand": A
Bandeira; Abertura do canal de Pa-
namá; Suggcstões dc um symtíolo;
Horto Florestal; O "Quecn Elisa-
bctli" ; Commandante Tancredo B.tr-
lamaqui: O mar; Vapor " San Fratcr-
no"; Commercio do Amazonas; Er-
nesto Senna; A barca fantasma; Ex-
posição de Borracha; Histórico do
Acre; Nevoeiro, e Noticiário.

Um guarda-eivil in-
solcnto

Esteve, hontem, nesta redacção, o sr.
Domingos José Dias, commcrciantc, cs-
tabelecido á travessa do Rosário ll. 15,
vindo qticixar-se-r.os dc unia arbitra-
riedade do guarda civil, reserva, 11. 313.

Disse-nos o queixoso que, por volta
das 4 horas da tarde, de lionlem, ap-
pareceu cm sua casa de negocio um
crcoiío, que lhe quebrou una tela de
porta.

O sr. Domingos deu-lhe voz dc pri-aã-o, c chamou o referido tmarda, que
promoveu escândalo, provocando agglo-
meração dc populares e exigiedo que o
negociante fosse á delegacia.

lisíe, que foi até insultado pelo 313,teve que deixar a sua casa cheia dc
pessoas estranhas e ir á delegacia.

Como se vê, além de insultado, o sr.
Domingos José Dias, que é um nego-
clante matriculado, c, porianlo. mere-
cedor de consideração, soffreu uma vio-
lencia inqualificável, obrirado a aban-
donar o seu estabelecimento, sem ter,
110 momento, uma pessoa de confiança
a quciti cntregal-o.

O atrabiliário guarda exorbitou de
suas attribuiçõcs, tornando-se passívelde um correctivo, que lhe deve ser ap-
plicado como exemplo c como lição.

Para o caso chamamos, poís, a atten-
ção do dr. chefe dc policia.

Moveis a prestações
ANDRADE ® MARTINS

S. JOSE', 7a

A "Lfioni Ramos" avariada
Foi encalhada na Ponta do Caju, pro-

ximo ao estaleiro, por ter soífrido uma
nvara no casco, por oceasião do vio-
lento temporal de hontem, a lancha"Leoni Ramos", pertencente á Iupe-
cíoria tia Púüc:a Sfariúaia,

>Ia conferência o despacho colíe-

ctivo dc hoje, entre outros decretos

da pasta da Guerra, serão assignados

os seguiutes:
Reformando o coronel da arma dc

infanteria Alcebiadcs Cabral c o phar-
maecutico Joaquim Rodrigues Guima-

rães.
Aposentando o contra-raestre da otíi-

cina dc ferreiro do Arsenal de Guerra

de Matto Grosso Manoel Beiiedicto. da

Silva.
Concedendo medalhas militares a di-

versos offieiaes.
Reformando o cabo do 2" regimento

de artilheria Luiz Estevam da Silva c

o musico dc í' classe do 4" regimento

de infanteria Julio Alves de Jesus. ^
Promovendo, na arma dc artilheria:

a coronel, por merecimento, o tenente-

coronel Innoccncio de Barros Vascon-

celios; a tenente-coronel, tambem por
merecimento, o rcajor Estanisláo Viei-

ra Pamplona; a major, por antigui-

dade, o graduado Alcebiadcs da Costa

Rubini; a capitão o graduado Alipio

Bandeira; c a i" tenente o a" Octavio

Leão.
Infanteria: a primeiros tenentes; por

estudos, os segundos tenentes João
Alcides Cunha e Luiz de Oliveira Pia-

to; a 2° tenente, o aspirante a official

Fclicio Vieira Nunes; entrando para o

quadro os excedentes Alberto Masson

Jacques, João Pacifico dc Carvalho e

Alarico da Cunha.
Graduando na artilheria, nos postos

immcdiatos: o capitão Oeiavio José de
Alcucastro e o i" tcuente João Alves
Guerra.

Classificando cm diversos corpos os
offieiaes superiores reccntcnieàtc pro-
movidos.

Nesse despacho será tambeni vetada
a resolução do Congresso autorizando
mais uma reforma no ensino militar.

O inspector da 91 região
elogia a otfieialidade

rtos corpos que tomaram
parte no "raid"

dc patrulhas c pelotões
O general Souza Aguiar, inspector

da 9" região, baixou hontem, a seguinte
ordem do dia:"Dando publicidade da apuração
apresentada pelo respectivo jury, do
resultado obtido pelas forças desta rc-
gião, na prova do instrucção do niid
de patrulhas c pelotões dc infanteria,
levada a cffeito a 26 do íp?z findo, o
faço 

"com 
satisfação, manifestando as

minhas melhores impressões sobre o
elevado gráo dc instrucção da tropa
que tenho a honra dc commandãr, au-
xiliado cffiêázmçntc pelos srs. gene-
raes cõniniandantcs tlc brigadas, dc
corpos, secundados pela geral boa von-
tade c segura comprelicnsão dos devo-
res proficientes dos, srs. offieiaes que,
preoecupados exclusivamente rai me-
lhorar, quer a sua instrucção individual,
quer os setis eommandados, dentro dos
limites das iniciativas hicrarchicaSj pro-
curam com os pequenos recursos dados
ao nosso Exercito, Oe çtuc^as forças
desta região fazem parle, nivc'al-o aos
demais.

Dc aecordo com os conceitos acima
determino que sejam elogiados nomi-
tialmentc os srs. offieiaes que com-
mandaram unidades c respectivas .pra-
ças <)ne tomaram parte no raid c foram
classificados.

Censuro o modo incorrecto de pro-
ceder do coinmandaniç do pelotão da
Sociedade dc Tiro n. 7, que deixou dc
completar as provas a que estava su-
jeito, rclirando-sc de Santa Cruz, sem
a prévia autorização.

Ooinquanto não classificado o 2" te-
iiente Codar Marques da Silva, com a
patrulha que commaudava, convém no-
tar que. seu procedimento sc tornou di-
gno de menção, por haver suspendido
em tempo o exercício, cm coiweir.icncia
do estado dc um dos seus homens c
cavalhada.

Finalmente, agradeço os serviços pre-
stados pelas differentes commissõaê
nomeadas para o andamento e execução
dfi tão útil quão apreciado exercício,
concitando os meus camaradas a con-
tinuar na faina do esludo da nossa
profissão, para não sermos surprrhcn-
di<íos cm momentos inesperados da per-
turhação da pátria nacional que nos
cumpre defender."

Caiu da boléa c foi mor-
rcr na Santa Casa

Iloulem pela manhã, ao passar pela
rua Barão dc Mesquita conduzindo üm
caminhão, foi o carroceiro João Cae-
tano Alves, a rim solavanco mais for-
te, cuspido da boléa ao solo, passando-
lhe por cima o vchiculo, pro-iuziado-!hc
graves ferimentos.

Soceorrido pela Assistência Municipal,
depois de medicado - no Posto (.'entrai,
foi o infeliz carroceiro, eiw estado des-
esperador, internado na Santa Casa dc
Misericórdia,, onde veiu a íalieccr mo-
meiitos depois.

O cadáver de João Caetano _ Alves,
que contava 41 annos, era solteiro, na-
tural de Portugal e residente i rua, Ba-

¦ rão de Mesquita n. 543. foi removido
para o Necrotério da. Policia, onde o
autopsiou o dr. Sebastião Cortes, medi-
co Jegista da Policia, que attestou como
caiisa-ntortis "fracttira do3 ossos da
hacia." .

Depois da necropsia o cadáver Foi
removido para a residência, dc oude sai-
rá hoje o enterro.

A polida tio 16o districto tomoii co-
nhceiiiii-nto do , facto, pro-.idejiciando
como lhe competia.

r»
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TENTATIVA DE MORTE

Por ter sido contrariado,
pela futura sogra

no casamento, tentou
matai-? com

um tiro de revólver
Tose Marques da Silva ú «ra pCT

dreiro que entendeu ser noivo á força-.}
Enamorando-sc dc BclmVra Veros,

uma nioçoila cliria de vida, Josi pe-;
diu-a cm casamento á sua prognúto-*
ra, Maria Pcrcs dc Jesus, residentn
á rua dc Ca-scadura n. 11.

Acccito o -pedMo, José entrou a
freqüentar a casa da futura sogra
c, heni depressa, designem o dia do
casamento.

As coisas correram mal para O
José, c vários prazos foram niaTCi-
dos.

Maria Feres, porem, é unia íutur»
sogra que não admitte delongas c,
por isso, marcou ao futuro genro í»
data fatal.

José concordou com a futura, mas,
chegado o dia, não pódc dar cjnt-
primento ao promcttido.

Inabalável na sua respkiçãoi d. Ma-
ria, mesmo norque jâ pensasse cm
outro substituto, deu o dito por hão
dito, c o José foi completamente bar-
raio no casório.

Sentmdo-se magoado, nutrindo
n«':a paixão pela sua Bclmira; Josá
não sc conteve c hontem, á noite, rc-
solveu desmanchar a differciifa, iirdo
tomar uma satisfação á mãe da su*
ex-futura cila.

O dialogo não foi dots memoreis,
tanto assim que José, sem que fossd
esperado, sacou dc u-m revólver c ai-
vejou cl, Maria com 11111 tiro, que a
foi attingir no peito do lado esquerdos

José foi preso em flagrante pelo
guarda civil n. 33<5, que o apresen-
tou na delegacia do 20° districto,
oude foi autoado cm flagrante, sen-
do a ferida, em estado grave, remo-
vida para a Santa Casa, com escalas
pela Assistência.

¦ » — » ¦
Fiscalização do leite

inspectoria' sanitária do
commercio do leite e
productos lacticinios

Expediente do dia iS do corrente.
Foram condemnadas as amostras m*

meros 5, 15. 26, 27, 42, 43, 44 c 47-
Poram solicitadas multas contra 09

seguintes estabelecimentos:
Por vender leite desnatado, Costa fi

Pereira, Praça Tiradentcs 11. 69;. Mar-
quês & Sarmento, ma Lavradio n. p
Carvalho & Fernandes, rua JoáqiiOT
Nabuco n. 112; Cortes & C, Visconde
•ie Maránguape n. 9. t . iç.

Por vender leite addicjonado- dc;
água, Theotonio Borges, rua Bambina
n' 43>

Por vender leite desnatado c adtti-
cionado de água:

João A. Dias, rua das Laranjeira»
n. 408; F. Mello, rua I-Iumáytá, nu-
mero 98 e Caetano Hscosi. Tavares
Bastos n. 80.

Por vender leite ácido: _
Companhia Centros Pastoris io Bra-

sU. rua do Cattete n, 25. conioraie lau-
do 896, do Laboratório Municipal de
Analyses. Foram realizadas s.l analysea
dc leite o produetos lacticimqs peio
laboratório do controle, horam feitas
5 contra-provas c attendidas 2 reclama-
çües,

São as melhores
as

cervejas da BRAHMA

¦Hjm WTCÍ - Elegantes mobílias para sali-
JMLW V AlO ¦ d0 visitas; couíortavcia o sola
dos dormitórios ;bellissimas peças paiasnlí» de jantar;
tudo em cstylo moderno e por preços módicos so so
encontra na _ _._ . ___ ___._, -

MARCENARIA BRAZILEIHA
Exposição: RUA COHSTITUIÇAO, It

A.
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jriZ DK FOIIA — Rrftliioil-W no
ílu o, Itt 7 Imras da noiic na tutej*
.iMtri* deita cidade, n «minil» coiiíc-
i -.... ilo |..«.li'- dr, Jnlio M..i..«

Ü illiwri- orador di»corrru sobre a
lhenia "O UirUlo da lil.tmU — (.ran-
<l«- liifuna literária da cruUIçBo cou*
|t-iii|inr»nra".

-~ Kn predio di Mnçnnarln, i« rua
Direita, liimve uma rminMi» du coiwí«
i . . ilulilierallvo da AwocUçAo T>|«o-
uranhlca Dcncílccnto Minei™.

J. Na t.'-.l. social da AuoelaçSo dos
ÍLuiprcitrulon no Commcrcio rcalliou-
i.í uma icsíJo dc nucmblta «cral, pura
u fim de »o proceder 6 eleição da w»
nova directoria cffccilva.

-. ííffccluaram-io no dia 4 do cor-
remo «s exame» «I» escola mi «ia da
iVIonla dc S. 1'cdro, districto da ei-
«ladi*, resida pela sra. d, l>al«tt do Mm*
tu*, Keiponderáro á chamada -il uiu-
iunoi'do amboi os luxos.

Í'r**.-Miii a mesa o ir. lunacio ilo
J.liiia, prufcMor da Cicolo da llorlmlc-
ia, Kcmlo examinadora o» padra João
Jlaullita, Vicente '/.tt c a limiar da
cadeira* .. . .

1'or.iin opprovadai com dlutmcçSo,
«•m leitura, calllgraplila o n«a quatro
onoracffci fnndamentaci n primeira c
-.«•nuiiila classe»; as demais moitrarnm
Brande ndcnntanicuto cm leitura, ta-
l.nail.i e cicrlptll. ,.

Tiriiiiniiilos oi cxamcl, leram ilis-
rur-ius e pnesias oa icgulutci alumnos
< alumnas: Cândido do 1'r.vlo. Il|nn-

K.ui- 1'ilres. Cnrim-n Itlbai, <.'oncciç.io
c 1'nlro Pctrei o Maria Anulia.

Reipondeu-llici cm eloquculei pura*
fes o padre João Uaptlstn, comiliovitlo
l„*lo liimi resultado dn» CXIMIOS c noa
ordem o exemplar disciplina dos ute-
ninos. '

A professora .offcrrcen ao presi-
«leule o damais cxaminailores, assim
como as eximi, famílias nrcicntci,
café, doces c biscoulos, cerveja e lico-
res, retirando-se iodos satisfeitíssimos
c congratulando-sc com a professora
|,elo exccllcnte resultado dos exames.
¦ — líffcctuaram-ac no dia 6 do cor-
rente os exames da escola mixla muni-
clpal, no logar denominado llnrliolcia,
districto dc Juiz dc Pira, regida pelo
professor Ignacio dc Lima.

Compareceram .10 alumnos, tendo si-
ilo matriculados cm janeiro 55 dc am-
Iji>s os sexos.

Presidiu a mesa examinadora ti pro-
iosora Isabel de Mattos, servindo de
examinadora o titular da cadeira c os
capitães Oscar Mendes c Victorino
tirana. Foram approvados com distin-
cção i.| aiumnos de amlios os sexos,
om leitura, contas, qualro operações <:
«••«lligrapliia. Tambem obtiveram a nota
plenamente os outros da ü* elas.se.' As
demais classes revelaram regular adeanr
mento.

Terminados os exames, leram «lis-
cursos a gentil menina Antonia limo-
«-..meia dc I.ima e (LUrisiiano l.tvcn-
fteini, sendo applaudldos os nltinutos.
Aos presentes foram servidos doces,

balas, café c biscoutos. Aos examina;
dores, bem como a todos os convidados
o professor tratou com muita intenção,
rciiiaiidn.se todos satisfeitíssimos.

— falleceu nesta cidade o nosso dis-
tinclo conterrâneo sr. Jiilio Rodrigues
Horta, filho dc d. Tlieotonia «relas.

O extinclo, qne gozava de geral es-
tinia nesta cidade, era viuvo e deixa
,\ arios fillios.

Sen fallecimciito cansou grande con-
(.jernação, c seu enterro foi muito con-
corrido. .

 Xão é de liojc (|ttc as autoridades
locaes andavam ;'i caça do perigoso
bandido Leonel Fortunalo da Silva, rc-
•sponsaycl por uma Ihnüiucravel série
«le crimes, mas sempre escapo á acção
vingadora da justiça,
r Ila dias leve o dr. Paulo Cluaraciaba
noticia de que o criminoso se achava
domiciliado na fazenda «le Santa So-
l>bia, districto de Sant'Anua do Dc-
berto.

for esse motivo preparou uma cs-
cr.Ka para dar-lhe caça e enviou-a
úqucllc districto.

A diligencia obteve o mcjlipr exito
jiossivelí pois o bandido foi preso e
chegou a esta cidade, convcnienteincii-
tc escoltado.

Leonel Forliinato da Silva, que é um
•lypo nntipatllico e corpulento e de côr
|-preta, tem ,*tt annos dc edade.

DE HONTEM
tttt*ttmtgttm-m

Ínt*Roincante t muito pwla', rwntlilíi
eiualmoBlo da steca.

Pt;¦•« modo pegando mes to c»-
ta florada, o que nettampt «lildcll,
nio *e p<Vlc faier, um ciilmlo quo ái
..(, •(•« da do anno patMilo, |io>lciulo
eonildoraMO um nnno de falli» o com
a» noticiai que no» chegam do mio cs-
lido da lavoura do S. Paulo. Acmuc
llminoi a todoi o» poiluldorci do pouco
cafí cm tullm, a nüo vender e.tc k«"c-
ro p.*'oi prcçoi aetuavi, nicimo com
uraudo aacrKiclo, que a alta icrà jnfal-
Ivcl,

A coiiiml»*3o — CnpliSo Joii
l-hito Villclu, vlce-ptesliluntn «Ia Ca«
mara; capllao Alfredo Mi-iuKi. 1'erelra,
vereador; capilJo Fcüciaiio Marquei
dc Alcvodo, vereador; coronel Tlico-
pbüo dc Andrade Itlliilro, «lircctor-gc-
renlo da Companlilii Força c l.ui do
Mliiii-Sul | coron.1 Joaquim Carneiro
dc 1'alia, fatcndclro."

s. tÂulo
I.OUENA — A «laia dc 15 dc no-

vembro, 1I.1 proclamação «Ia nossa Ue-
publica, não passou olvidada entre nol,
Havendo, para a iua connneiuoração,
festejos que excederam a toda prcipc-
ctiia. . %

No quartel do s.t* dc caçadores, que
se achava artisticamente ornamentado,
»« feslejos correram cmii grando nm-
inação e suecesso, bem couo no <jJ'*
iniiaslo S. Joaquim, que á uniu* propor-
cionou uma magnífica fes.ão litero-cl-
iiriimtograpliica. '

lím coniiiicinoração íqttclla RramliOia
dala, o comiiiaiiilanlc «lo 5J° batalhão «le
caçadores, coronel Cust.ivii Sarahjba,
baixou a seguinte ordem do «lia. que re-
produniuios gostosamctitc por ne Ia ver-
mos cxpeiididos conceito» que iibun.lam
cm verdadeiro patriotismo, uicreceiiilo,
nonanto, a iiinxima attenção:

"ORDtóM UO DIA N. .l-*i
Tara o conhecimento do batalhão c

devida execução, publico o seguinte:
COMMKMORACAü CÍVICA MILHAR

Meus camaradas I 1'assa-sc hojç o
vigesimo quario anniversario «Ia Irra-
diante nurorn, que, cmpaniiãudo com o
seu cxplendor as velhas tradições que
premiam as nupiraçõc? desse graime
povo, aclarou os novos horizontes. das
suas energias e actividiides, predcfmin-
do uma pátria livre c indeocndetttc 1

Foi ao sol «lc 15 dc novembro de 80
que a» classes armadas da nação, sob
as inspirações do predaro. invicto ,c
venerando chefe, de saudosa memória,
Manoel Dcodoro da Fonseca, unificadas
r.o sentimento nacional, completaram o
grandioso coiiiiiiettiiucnto «le 1823,.ássir
giiillado pc'o legendário grito "l-«tepen-
«Icncia 011 morte 1", proelatnaudia o regt-
men da lJatria Ucpublicana, sob o «li-
gnificaute lcinina "Ordem c ProgressoI",

Cada anniversario que passa, dessa
memorável data, é unia pagina sublime
que se abre ao atblim da nossa tiacio-
nalidade, attestando as energias da nos-
sa aclh idade, ria colláboração do cn-
grandcciiuento (lesla idolatrada pátria,
cuja rcconstltuição, produeto da integri-
dade mental dos proceres dessa edifi-
cante evolução, eada vez mais a impclle
para a vanguarda das hodiernas gera-
çõe;, na conquista da hegemonia que lhe
traçara a sua fecunda e rcsplaiidcníc
natureza.

Camaradas I Nós. que cooperamos para
a elevação deste portentoso templo,
cmno cidndOcS armados para defesa da
sua lionra c integridade no exterior, para
sua ordem c prosperidade no interior,
conscientes das múltiplas reiponsabiida-
des, decorrentes da nobre c patriótica
missão une a nal ria ba confiado ao seu
abnegado e glorioso Fxercito, sob cuja
guarda repousam os alicerces da sobe-
rania c grandeza desse heróico povo, c
com elevado dcsvaiicciinento que abri-
mos os nossos corações, ao fluxo das
alegrias, que nclles se precipitam, na
conimeiiior.i-".*. dessa impereeivcl e glo-
riíicadora (lata !

lí, com júbilo, congratulo-mo como to-
dos vós, pelo advento da sublime atiro-
ra que veiu de raiar por sobre o nosso
caro Brasil, iiluniinanilii os flòrõcçjltçs
horizontes que o conduzirão ao apogeu (le
suas glorias; ccrlo de que em cada Um
dc nós. encontrará elLe nm coração cheio
dc patriotismo, abnegação c valor, para
coii«1iiií,;a de sua grandeza, paz e prospe-
ridade.

Em comnicmoração a essa data, ue-
lista pronunciado por vários crimes , u.rmi,.o que sejam postas em liberda-

nc?ta comarca, sendo o ultimo o que | j,. todas as praças presas á minha or-
lcm, por .simples transgressões c in

m

f-ri.'i'í';

f
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m

levou a effeito cm Mhtliias Uarbosa
onde assassinou uni soldado de policia,
i. foice;

Além desse, outros delidos graves
bavia eommettido, entre outros, duas
tentativas de morte.
' — O delegado de policia traii.km
-prender a feiticeira Sylvina Custodia,
«jue. abusando da crendice alheia, .lisa
<le. processos cliarlalanescos c prohibiuos
jpnra cmpalaniar os tolos.'

Uma das filliinhas <lo sr. ILurico Ml-
trttnda Rosa, «pie os seus progenitorçs
julgam estar sendo victima «los sorti-
áegios da bnixa Sylviha Custodia, foi
lionteni, ao que nos informaram, exa-
«minada pelo dr. Almada Horta, que
mão diagnosticou sobre o caso, defini-
t.i.ameiite.

No escriptorio da policia, proceder-
<je-á, na inditosa creança, o necessário
exame medico, afim de declarar-se o
sriyslcrio que rodeia o facto.

Sylvina Custodia, após haver sido
interrogada; c devido ao seu precário¦estado «lc saude, foi posta, sob yigilan-
cia, em liberdade.

1'roinovida pelos padres rctlcmpto-
ristas. realizou-se domingo :i procissão
«Io jubilcu, coiniieniorativa do 16° cen-
«enario da liberdade da Egreja. Saiu
íis 3 i|"i horas da egreja da Gloria, di-
TÍgi'n.lo-se á matriz, e, depois, á capcllii
<los Passos.

Iiicorpp;-««araiii-se 11a procissão perto
«le dois mil fieis, formando todos duas
extensas alas, no meio das quaes se-
guiam os prefeitos da Liga Catholica e
«liversas senhorinhas conduzindo estan-
darlcs.

Pela resolução n. 202,.,de 2, de
outubro do anno corrente, foi autoriza-
tio o presidente da Câmara dc Palmy-
fa a chamar concorrência para o re-
vaiit.T.iieiito de rigorosa planta «laquella
cidade.

•Aberta a concorrcttcia, por edital dc
20 do mesmo mez. apresentaram pro-
-postas 05 srs. engenheiro A. Mendes
Teixeira e agrimensores Joaquim K. de
lAraújo c Mario Jardim.

Deixando de tomar conliccimerito das
•nroposias apresentadas pelos srs. dr.
..Mendes Teixeira c Joaquim- R. (le
Àrtilljo, as quaes exliorbitain das condi-
ções prescriptas na referida resolução
il. 202, a qtir faz remissão o edita! jleeò de outubro, o presidente daquelle
municipio acceitou a proposta Mario
lanlim, (|iie se enquadra dentro das exi-

. .jr.-ucias do referido edital, determinan-
tio (pie com esse proponente se lavre
u respectivo contrato, para serem os
serviços iniciados dentro dc 15 dias. a
contar da «lata de contrato, ficando ter-
«ninados dentro tic 90 dias.

-—Está definitivamente fundada, a
.Eeileração Operaria de Juiz dc Fora,
graças aos esforços continuados «lo Co-
iniié Acadêmico Liberal c á boa vou-
«ade «le uni nuclco (le operários «pie
tomprcliende seus deveres c «lireilos.

As* 3 horas, na Soeidade Auxiliadora
¦rorlugueza, com a presença de avuHadu
anuncio «le sócios, começou a discussão
dos estatutos. Todos os discutiram com
elevação «le vistas e isenção, terminando
íi discussão perto «Ias 6 lioras. Decidiu-
se que a aggren-iáção se denomine: Fe-
iteração Operaria dc Juiz de Eiira. A
directoria provisória"1 ficou-,.sendo eon-
•r-iituitia pelos membros -directores üo
Comitê Acadêmico Liberal.

SANTA RITA DE SÁPUCÁHY. —
"Illmo. sr. presidente da Cãniara Mu-
nicipa.l dc Santa Rita do Sapiicaby-Sul
<lc Minas:

Kós abaixo assigna«los, nomeados
•por essa Câmara. !>ara percorrermos a
'lavoura do café do municipio e dar o
:iosso parecer quanto íi cultura c safra

,de 1914. depois de percorrermos as me-
Jhorcs lavouras deste município, vimos
dar o nosso parecer.

Encontramos as lavouras bastante
sentidas, cm conseqüência da forte
secca que atravessamos. Quanto á P.o-

i rada de agosto, setembro e outubro;

1 não pogou coisa alguma, havendo
'. ra aberto a florada de novembro «iu-

ago-

advertência dos preceitos disciplinarei,
tendo alta de seus respectivos postos c
classes, as que dclics estiverem priva-
dos em conseqüência dessas repressões.

O programma observado para aquella
eommetnoração foi o seguinte:'

Ia parle — Alvorada, no quartel e na
praça Municipal, pelas bandas «le mu-
sica c «lc corneteiros, após a qual, fize-
ram tun passeio pelas principaes ruas da
cidade.

2' parte — Formatura geral «Io bata-
Ihão c passeio militar pelas principaes
ruas da cidade.após a leitura da ordem
do dia, coiiimemorativa á dala.

3a parte — Simulacro «ic combate «le
encontro dc duas vanguardas, no ipateo
interno do quartel.

..• parle — concerto musical, pela uan-
da de musica do batalhão.

S* parte — Esgrima dc bayoneta.
ji*. |.ar.e — Corridas <le bicyelettes pc-

los inferiores do batalhão.
7' parte — Excrcicios de gymiiaaUca

sueca. .
8* parte — Corrida a pe, sem obsta-

culòs. , , . , ¦
q" parle --- Corridas de bicyelettes,

para praças.
io" pane — Corridas a pe, sem

obstáculos.
11" parte — Matinée para os convi-

«lados, ofíiciaes c praças, nos respecti-
vos salões c no patco interno do quar-

SANTOS — O grupo escolar «lc São
Vicente, que já vem íunceionatido sob
a direcção do professor Antônio Mel-
lo CotrSm, foi oi'1'icialineuie inatigu-
rado 110 (lia 15 do corrente, com uma
bella fesla.

O grupo tem o seu corpo üoeenle
constituido por seis professoras ç dois
professores, c apresenta um quadro ue
cerca de 400 alumnos,

O edificio do grupo, que e a antiga
escola do Povo. adaptada pelo gover-
110. ficou com oilo salas confortáveis.

A' fesla inaugural do grupo compa-
feceram as autoridades locaes. Effe-
Ctuou-se a festa 110 edifício do Uito
Vicuiuino, vizinho ao grupo, cedido
fentil-mentc pela sua directoria,

O SORTEIO DA "SUL
AMÉRICA?

A Companhia de Seguros " Sul Ame-
rica", realizou hontem ás 2 lioras da
tarde, na sua sédc, o décimo sorteio
«Ias suas apólices, na presença de mui-
tos segurado si

Presidiu ao sorteio o nosso compa-
nlieiro Souza Lauriudo, como repre-
seiitante do Correio da Manhã, tendo
como secretários c íiscaes os senho-
res Cândido de Oliveira, Oliveira
Menezes. José Vitta, Horja Rç's,ii Silva
Reis, Alberico Couto João de Freitas
Pitonibo, M. Godal c T-onis dc Gucrini
nossos companheiros de imprensa.

Concorrerem ao sorteio ,1.552 apoli-
ces, representando o sorteio de 16 li-
tidos de 5 :óoo$oóo.

As cédulas foram retiradas da urna
pela menina Julia Pereira da Silva,;

Primeiro foram sorteadas as apólices
seguintes, sem participação nos lucros:

101.700 c ioi.Qf)8, do sr. Paul Emi-
le Joscph Meghe, Capital Federal;

160.698, do sr. José Carlos Leite Ju-
nior, de Alagoas e 101.857 do sr. Cio-
vanrii Crespi de S. Paulo; e depois 12
apólices com participação nos lucros.
As novas apólices sorteadas foram as
seguintes:

33V979 e 36.055, do sr. Fedro Mor-
gantií de S. Paulo; 3".i-*4. do sr.
Guilherme Bòhuk, de Santa Catharina;
36;045. do sr. Manoel Ferreira da
Fonseca, da Capital Federal; 35-445
do sr. Oscar Tlioinaz da Silva» da Ca-
pilai Federal; 34.261, do dr Augusto
Linharest do Amazonas: 33.760. do sr
Lauderico Alv-ino de Aguiar Silva, do
Maranhão; .ir.oSó, do sr. Arthur John
Lawrcnce C.ibbons, da Capital Fede,
ral; 3r..i;S, do sr. Francisco Assis
Tclxeirchsc. «Ia Bahia; -.-.103, do sr.
Manoel de Souza Aguiar, da Capital
Federal; 34.306, do sr, Francisco Al-
ves de Queiroz Mello e 35.L3L6S, do sr
Damasio Fernandes \"i'.!al.

MINISTÉRIO INÚTIL
"Ila dliu que te vem Mondo m

rcilrad» dn ir, dr. 1'cdro dc Toledo
du i'.i-.t.i dn Agricultura, Jília llOtl-
«ia tem todos os vlioi <Jfl icrdatli*
Ap illu in- T..-I. taiiu de lCiiadu teú
ilado, no que jmfocc, uni iioslu na ú>
p|i macia.

A occaslüo í, po'?, muito oaada
para pcrgiinlarmoi si não seria o caso
dc Hipprnnir-sc, ao inenos tcniporn-
rlumonto, ciie luxuoso npparcllio ml*
mliilitrativo, agora quo se lonmm nc-
cciiarlai ccouomiat severas, que rc-
pouliam a' nossas finança* cm mu-
ilior pé. A Republica podo passar
quatro lustros icin esse iiiinisterio;
o, quando o Congresso autòritoti a
sua installação, pciiiou decerto cm
uma obra lenta e criteriosa, pçlò dei-
envolvimento «radual <le miligoi ser-
vjcòi até então atícetos íi pasta da
Viaçio, e «tinca iicssa vertigem ,dc
novidaiki dlípctulloiai, que lem sido
:i repartição ikt praia Vermelho. Km
menos de cinco annos, a deipeía d'>
referido miiiislcrio subiu a mais de
trinta mil contos, para só falarmos
dos gastos propriamente orçamenta-
rios. Ninguém vc, iiin__ueni sente o
resultado de tailta^ creaçOes appara-
lojas, Km ncnluim dos outros miais-
terioa o mal da burocracia at tingiu
as proporçiles observadas tio tia Agri-
cultura. Ü que devera ser um peque-
no nuclco, tornou se desde logo uma
vasta c complicada .cntrosagcni, com
formidável uuadro ile funecionarios.
Os seniços anuexos ou subordinados
foraiii-sc multiplicando Sem peso nem
medida c o resultado de tanta derra-
ma inútil dc dinheiro é que boje nos
encontramos com um ministério cs-
pecial dc Agricultura, Comincrcio c
Industria e exaclanionle nestas tres
esplieras de actividade lavra unia cri-
se aguda, que a iiuiovação do sr. Nilo
Pcçanlia não previu, não obstou, nem
concerta, antcá ajudou a provocar,
augmenta c ag*grava pelos gastos im-
moderados que lem feito, pela dispor-
são dc actividade, pelos erros de tc-
Clinica c pela falta- dc unidade dire-
ctiia."-

(Jorna! do Commcrcio)'
*

NOVA CRISE"-Quando pediu a palatvra, de todos
os cantos levantou-se' o murmúrio:—
vac renunciar a viçc-prcsidciicia.

O discurso dc s. c\\. qtie adeante
encontrarão os leitores, confirma essa
renuncia c expõe os motivos pelos
quaes o -sr. Soares dos Santos con-
siderou-se incompatível -com as altas
funeções que lhe confiaram os seus
pares.

ü lamentável dissídio provem da
questão dos créditos solicitados pelo
executivo para pagamentos a que
está obrigado, eni virtude dc 'scnteii-
ças do poder judiciário.

Collocada a qucílão 110 terreno cm
que a cõllocou o sr. Soares dos San-
tos, é provável, é quasi certo, qtte a
crise aberta, liontcm, por s. ex. não
fique liojc dirimida, mas, antes, ag-
gravada.

O leader da maioria e do governo,
com quem foi inteiramente solidário
o honrado representante do KioCran-
dc -do Sul, terá dc pronunciar-se so-
bre o incidente que affccta não só a
economia da Câmara -como a do
P. R. C.

K, por essa cecasião, tudo leva a
crer, a lógica mais que tudo, que, -o
sr. Fonseca Ilcmes, ou conseguirá
demover o seu illustrc companheiro
dc bancada da grave resolução que
tomou lionteni, ou, caso não o con-
siga, resignará, solidário com cllc, o
bastão de leader.

O voto da maioria, approvando os
créditos, não exautorou, ao nosso
vêr, o sr. Soares dos Santos, mas foi
formalmente conlririo ao pensaiiieii-
to, á palavra c ar -volò expresso do
sr. Fonseca Hermes."

. (O Imparcial)
$

A LEI SOBRE A ASSISTÊNCIA
"O 

general Bento Ri'bciro, atten-
detido aos reclamos 'da opinião publi-
ca, apezar de já ter emprestado a
responsabilidade de seu nome a mais
essa extravagância saida do pseudo.
Conselho, deu uma cabal c positiva
prova do s'eu amor aos serviços pu-
blicos e demonstrou interessar-se por
que a Assistência mantenha a sym-
pathia geral de que goza.

Do facto, não se coniprclieiulia,
nem por fôrma alguma se justifica-
ria a -desmoralização que - essa lei
acarretaria para uma instituição lão
digna, cujos serviços são, sem con-
testarão, um orgulho dos uiunicipes.

Mudar a Assistência em repartição
de renda, transformando o barulho

UENTIÇAO DAS CR£ANÇAS
Nenhum remcdlo lia quo 80 compare com •

MATRICARIA
A MATRICAULl —
A MATIUOAHIA —

•A MATRICARIA* —
A MATRICARIA —

de F. DUTRA
I'.' ttetiui* t»\o* mtit dittUcl* t
concrituidol atHIcM d» mt**4,
Nmíohki e uttmmmmjmmm,am
IUII i*i- 9*1* •• *» tl»W»l.
Siuiprc proàuc elícitt MfffO U*•'
tiçto.
l-'ji i* «*r»inç«» <-_»nui e rtmmma,
\:' i*uiiime-*ím** por lodM um a

ATVf ATRlí 1 \ IM \ ***** «»m d»**" 01 -potre» *U ioi »fc««.
JHA1K1V.AIUÍ1 — iítm ,[j0 dojUdâ pelei joroiei i<

A MATRICARIA — JaáaJ «Jg
A MATRICARIA'— tf»»»,"

BrtiU. . . _.«da cm todo* oi Gitftta M
. no eHr*«íclio. j mKli' um rciiic.lio «Ic recotilircW* tw-A MATRICARIA — «»»•« «'»r-

. «»..«,-« . .íi *r*Om d* iamabum itm* atmaim
A MATRICARIA — J$0m'w"B, mU ""***d*im'
A MATRICARIA. — oW1 ?."^ "<**™ "¦• **•**w*»
A 31A IJK1C ARIl\ i — ençai usara icra rcpucnjncla.

VlvNHIv SIL KM TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS DO
BRASILí — CUIDADO POMM8 PAI.SH*'ICAÇOBS.

DUPOSiTARIÓ UliR.KL.IX> lfAKRICANTE — DROGARIA PA-
CHVCO — Rua «tov.An.Iradal n», jt«i e 4s — Rio dç Jaurro.

n...ii.,,i- liair* MaiHíiro. diitliew
a-l«vi44o da no«'i íàra,

t ? *
.SA*-* tatmm « o'»"»' J*»* ^"'*

CqiiIi, *i|!m».ti» plumii-eiiic» «• »«««¦

ula «ti 8. Mont-tl» 4» KwtUeroy i »|fl
«li çVtttii Miiiiii. «w» ea't«l» «» >«'
imiti a ?* ,
Viajantes

SOCIAES
/

suas campanas, que dispertani sem-
pre admiração, norque é o soocorro

i todos, pobres e ricos, cm nuntiticio
das gorgetas que pingariam nos boi-
sos dos -cobradores da Iiilendcncia,
seria um dos maiores deserviços pres-
tados a -tão útil instituição."

(O Século)

Beb'ii> •Saborosa

Bralmia-Bock Tia
O ministro da Agricultura nomeou

Manoel Ignacio Vieira para porteiro-
continuo do Aprendizado Agricola
dc Guijnarães. no listado do Mara-
nhão, c Julio Fernandes de Araújo,
para o logar de cconomo do referido
aprendizado.

Foram deferidos pelo ministro da
Justiça os requerimentos cm que o
pharmaçeutico da Brigada Policial,
dferes Felippc dc Figueiredo Leite,
pedia averbação dc serviços, e em que
i ex-praça do Corpo dc Bombeiros
João Baptista tia Fonseca pedia cau-
¦cellamonto da nota que acompanhou
a sua exclusão.

Fugiu com dinheiro
<lo patrão

0 santo ao dia
SANTA ISABEL. 

" 
RAINHA} DA

HUNGRIA — Era líllta de .fl,'.viiii-
dre II,. valente e religioso jei da\lliin-
(iria. Kasccu.cm. 1JU7 e foi loga pro-
mcllida por. esposa ao príncipe Luís,
primogênito de llcrnat\ l.andgrave, de
Turingia. . Chegada «1 edade de quatro
annos l.andgrave pediu ao rei Alexan-
dre qltc lhe mandasse a menina Isabel
para ser educada na sua còrlc.

Não a cegou o esplendor c o-faus-
to da certe, antes, aborrecciido as ga-
Ias, tere uma particular inclina(ão para
a piedade c para os c.rsrcicwç de' de-
vocão, demonstrando sempre por actos
c palavras a sua grande humildade;

Aos qtiatursc annos realizou-se o.seit
casamentq com o príncipe, cofa a
maior solcnnidadc,

Poi' este consórcio tcrdadèiromer.tc
feliz, porque os jurais pritfelfei ama-
vain-sc sinceramente, sendo o~seicl£riii-
cipal cuidado, santificar as próprias
almas com o c.rcrcicio das suas -obras.

O -marido dc Isabel, pela sua bondade

foi denominado "I.uis, o Vio". c,(i sua
consorte pelas, suas esmolas, foi.ictppcl-
lidada "Mãe dos Pobres .

Isabel màccrava o corpo com jejuns
c '.igilas c entregava-se Jf«i/'iv â ora-

Cão. Vestia com grande modcslia.c liu-
mildade.

A insigne caridade desta santa res-

plamlecctt dc um modo particular'.por
oceasião de uma terrível catcstia tine
afjliijiu a Allcmaiiha, quando ausente
do reino seu marido Tomou cuidado
dc todos os pobres que corríaui perigo
de morrer dc fonte, distribuiu por elles
o trigo recolhido ús terras do seu-do-
minio, abriu o erário publico c o cm-

pregou cm soecorro da indigcncia, .das
viuvas, dos orphãos e dos necessita-
dos.

Seu marido, secundando as inlen-

Coes do Pontifico c cs impulsos da' sua

piedade se ol-rinnu n ir com as suas
tropas a Palestina. Na Calábria-, c
o exercito tíòs ^í»~ui(u/j se devia jttn-
lar, adoeceu gravemente, vindo çt.fal-
lecer

Isabel reconhecendo iieste golpe pro-
fiintlo'os altos desígnios do Cco, con-

formou-se c resolveu viver pura 
'.Deus

c morrer inteiramente para o mundo.' 
Seu cunhado, herdeiro do throno, a

e.fpitlsott da corte como dissipadora das
rendas do Estado, pelas grandes esmo-
los que fazia c a despojou .de tudo,
Feiulo-se assim obrigada a recolher-se
a uma pobre choupana sem o menor
recurso para a sua subsistência;, mas,
ainda dahi foi c.vpulsa com violência,

pelos seus inimigos, não se queixando
das atrocidades e injustiça dos seus
vassalos, aos quaes tanto amara, rc-
conhecendo cm tudo a mão invisivcl
de Deus, para lhe dar oceasião de
exercitar a caridade, a humildade, a

paciência ¦ c outras virtudes, e se re-
sigiiou inteiramente, dizendo,, i^como
Job: O Senhor tudo me deu, tudo me
tirou, fez-se a vontade de Delis."

Arrependido seu cunhado do quanto
a fizera soffrer injustamente, resti-
tuiu-a ao seu logar tle honra.

Isabel perdoou as offensas recebidas
c recebeu lia sua amizade todos os que
a tinham ultrajado.

Resolvida a passar uma vida pobre
e occulla do mundo, tomou o habito-da
ordem de S. Francisco, tomando para
sua habitação uma cabana, cm minas,
exposta ás injurias do ar, do calcr
c do jrio. O seu sustento era dc hervas
c legumes, cosidos sem tempero; o seu
vestuário era de pauno grosso c ordi-
liaria, as suas vigílias eram constantes,
a oru(ão era o sen enlevo e o trabalho

para a sua subsistência sua maior
alegria.

A' proporção, que Isabel morlijieava
o seu corpo c se privava de todas as
consolações humanas, o Senhor., lhe

'fazia transbordar a alma de celestes

prazeres, por qiic foi muito favorecida
com visões c êxtases, e com o dom de
uma sublime oração. As suas siipp.lieas
eram tão efficazcs, que obtinha não só

para si como para os outros, tudo

quanto pedia,
Havia já qualro annos que Isabel,

depois da morte de seu marido, con-
sentava uma vida tão pura c tão per-
feita, quando Deus quiz antecipar-lhe
11 eterna recompensa que lhe linha pre-

———mmw-aaem" '\1SSmSmmm\mm\m\m\m\m\m\m\m*****
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A' distância senhora icrâo tributadas
às tiraui fcslaçúct, u que l«nu feilo jús DO
vasto circulo dc suas relações.

*
Filtre ns nlcgrias de Seu lar feliz,

completa liojc maia uni anniversario
natalicio d. Minervina dc Paula Paiva,
eapóía do coronel José dc Paiva, ta-
bclli&o nn cidade «lc Palmyra, c gerai-
tc d'"A Conservadora"'.

A dislincta scnliora, que i cstiir.adis-
slnio* pelas suas qualltladcs «lc coração,
rcciJicrá, por esse motivo, muitas c sia-
ecras felicitações.

¦Completa boje mais tun anniversario
natalicio . n . sentil senUorita Sylvia
IJ.u-inoii, -filha do sr. líJiuiuido Daeiuoil,
funecionário da policia.

Faz aitnos liojc o capilão-tenente
coiuniissario Ignacio Augusto Linhares.* •

¦Completa boje nniis uma primavera a
senuprítá CliMiieiitiiui «lc Carvalho, filha
do «onntTiiclor .lacinlho dc Carvalho e
U. Uelciia dc Carvalho, «me por este
moiivo receberá muitas saudações das
Mias aniiguinhas.

•
Faz annos liojc d. Kriicslina Cotrim

Zninltn, esposa do sr. Carlos Vieira Za-
itiiih, i" ofíicial da Directoria do Ser-
viço.do Povoamento.

Passa hoje o anniversario do aspiran-
te a Kiiarda-mariuha,, o joven liurico
Figueiredo Costa.

lísthnado -rntre seus collegas. onde
Koza de vcrdailcir.t sympathia, t«*rá ecr-
lamente o liurico oceasião dc ver pa-
tenteada essa estima.*

Completa hoje mais tun anno o pe-
quenino I.uiz, tillio do capitão Julio dc
Carvalho Uorgcs.

*
iConiplcta hoje «nais um anniversario

Cha* hoje pelo «for "OM»». «Io nat-
t*ijtiu, ?o Jr. Juba I.«ritl. ««?»"«;
tSm,d* oei-xlm «U 091» *1H*a *m

0°jr. J«bu Loretl Inldw * *** «"*

«cieurio da lc|«í,i«» d« »clliin. PM»' <*

uiulc ncrnuncccu ifiuliUnienlc, **ta at
iel« anno». UurinK c.« lomro j-crlo-lo,
t*trem por vetes 11 fun«Sei «le ««»"e-
ladd Ue ueioeioi, •ervi.i«.>. «uin» J«';zcf. como rci«rc«iil*intc «I» Brnijl n» -1*1'*
doiitt» entre o .i:.|ua«Jor, c o Vera. Me,
como ttt aue. ir.ca» i lntervenwo de»

piui d» Miwfi^.)1» r!'. íb;* mjSülli 1 A OITII k í* I n
im. >»» d« MitinSi to»!*, Im .KiVSl I
miSm dt AlVi.piíf»|lir, Joln liiptw»!
• Aliif'1!!, rTúnwi «u-n'|"«,,'i»'i.
»ffiliKte^*{ísí\t ****-¦* nu
UrílBcGr* KíííiMl» UílU MinWMfi •* UVIili.S
Kimntii iiitnin»». ..,„,... ».,„.•„ ni. rorto, 1» — [ioi\tfi*r.,i!. 1
W4HPkM^wpS%2 doa l.iüuitrlac tl» m,M*à'\ ,
» IttiWm l'«m «W.TOÍI? I«rnt«icce «laclonorlo. t/V „
íl. Ilú.íln iSr'11' Vr»ii«in*n A»'.*»1'* ifi :»li* *!w».üe «oeenrroí iimimi.
•&, Al&rli *• *AI-I.-J» 

,l.«;if.ti Uciaj*} fKIS.U) IH> UM MARÍTIMO

f-.u. de OlScíu, IlUarli» íj> **» "» } •' liwrilllllo MniocS Katolll,

Subil.,1..., Uldriiurile IU..IP.U M«,n». IW IUMÇAO

tóo fiB $SL% JStíg» I <? «lc«iKontradoi ot valeu! . !
iL4.ni v. u Ceitii IVtlra >?»"". "f,ll"Alii''\it\ o governo fica ou nfto com ._]-_•,_.
E?w\)W ^H^t^ís»• *•¦» r c«««ir? *m,-uwnwio., s;.
liòmt» Anieiiio fítMta Jim'«t. ¦ . I (Wlldo «' BlIliflO» tl«> lliini*:, ,

K1 convidada » luimu-cm * /'«'»'a, eliiçjlii llllima (Iara |i» ««ivcn .
WÍBR'wSS!8i «-S: "t:?, *a* wj*. ;u ki» »»'"> ^\ tuiiiacao verdadeira do 1; ,

No «lll 30 «Io novembro, rejllínm >ç «
nroiíi MCrlPtU i" dlrfiio IdtlflItelOMl «J
Ps:.!.»!1 «le Inuilo -TeUvr-, «le Vttttf
ji riiheudido da Kio de Juntlro, i Mi
,|e DjUíuio jm vl-ulteg-o .Ulliiii.

Re-iiludi» d"' «Haiti Ibliei rrallJCiloi
homem ta IViil.ble JJWS.M Stórtl
».»: .Manoel tJewM d» fitatti ¦li<tin^«

com Teipcito fi Câmara dp*. iH-j,
tados icril conliecltla Iorii t).,<, |.r;:L,i.ra* IciiOci, -\*i*t11> «|iic terá mu,. v ,-__.
Kcr novo prciltlentc, ua vaga i|,iv.,i4
pelo coronel Slinai Machado, 1^
abandonou as fileiras dciucvriti.M' «..
.«i: l.i alitimias comniissOcs,,oiidc .,
iam, 110 todo ou «11 prote, o mui

CHI PainOlOlIOt IHPÍJlViU* « m*mmtm*m* .—

MDWtl em liyiitiic c n«nlieiie*. Al«» Mo* UC dcptltOdOi nrCKriptO 111»-rvK.au •¦
rtlr» «te Ctrvtli», p'enamciuc em|J™**' Qumtto ao Scnad.i, o ...«venu i\
m^mTS%tíaW^^ «¦.q.M.lcravcl .minoria, ,i 1
!RJ!.'?** SJS!l!SSK^r.«iiúiMi» t «•!• 1 faltar o anoio dos imioniiUs. «ue <!

como «e «be, gruci» ,_
IMj.li,» TnldOí, Argirnlin» e Unill, .-.
minou sem o rcíuno dji arma».

ifor da-;«ii«io. à*i fiar eonjl»», «jo
obstante o maio» iraJunilo. foi o iiicmiibiilo
de re-liilr unu nol» collecliv» no oimi
«Minilori-iiio. iIouve-»e com tuiita li»bili.laJe
ncíia árdua laref», «lue ei« c «-utro» lacio»
v-deram ao nu*M pvt exprcwivas ilem«>*i*
«liracúei «ic asiauecimcnto i«or parte «io
aovemo da K<|uador.

O dr. Jarba» I.oreli. alem de dip.oitia.a,
é jirimoroío poeia c liomcm de letrai.

]?' crendo boje o coronel Car! s Jorge
Calheiro» de Lima. actual commatidante ia*
terino da a» região, no ÜslaJo do l'iri.>>

Cíicg.iram hontem «lc Xova York e cs-
cala», 110 p.iquclc inglez "Vaçuri , a» se-
iniiulcí (lesaoas: IIenr>- de Jlcçr, 'alarlin
I'. Malia. Jo«e|j!i Claudel. Ivugenie Oaudet,
Lucie Clatulct, Ralph Thurtim, Roy.tVeek»,
Lee Klag M»rioa Norman. t.'in:ua «Ia hilva,
Wilüam Doiiuherty. Matgiret lloughcrti-,
Tefsio 1'ranl-lin, tiamnar Oliveira, Oimer
Ilurr, Lawrcnce tlarineelier, (. liarlc» \olgnt,
Charles I.ighmer, Coas;ilc» Alba.-rain, Adra.
110 Usado, Jf.imej Helaier, Joio tinucireihi,
lsaac Ilirach, Cliarlc» Urcyfu». beixas Cor-
rca. í.outs Zcig«ar. Nicolai harj* c Ilarry
líamev

Chegaram hontem «le Pernambuco e es-
c:da.«, no çaiiucte nacional Itaiiitcra*', as
seguinte*! pe-vn,-«*. Francisco \'ir.!i.ics Jiiimir,
Manoel Silva Cuinuries, A. lv. Domtngucs,
luticii II. Iltoock. Arincniu^ íouza, lyirnia-
iiocl Pereira, teuente dr. Álvaro Brito,
.1. Carlota llrito, 1'eraaudln» de Oliveira,
Gloria Hrito, Antônio Ilrctcs. caiiitão de
corvt-la .Mimiz de Aragio, 1'cdro I'. Ktj..),
dr. Aristide» 0. de üuciroz. dr. Cama <L;cr-
«Itmra. Alice Cerqueira, Annunclata Ccr-
nuclra, felix Bocaj-uva, major Joaquim Mi
Sobrinho, I.co I.audy, tlypiiulito Cerqueira,
dr. J0J0 lloiltigueB, Américo Paiva, Cia-
rinüa Paiva, Küsa Paiva. Alciuo Loocs. Raul
d.. Si, Joanna Miguel, Jcsuino llantas, L.
Constai e üaturiiino Maia,

*
Chegaram lio-item «lc Santo» c escatas,

110 vaiior nacional "Vüla lícita", as tx;gi|in-

nu-a, rleiumeiile «m l%cr*:«(itic». w*«Pf piten da maioria IU*»lu ca»a « j Cou-c protueill tlçeaiio ^#*W0, jOrtln-1» fto sr. norro machado
Lisboa, 18 — (Havas) — Ü ,-r.

PVrnão Botto Al adiado, cx-coi'»n|
geral dc 1'ortugal 110 Kio dc Janeiro,•partirá r.o dia 3Ú ido corrente para 11
Panamá, a aiíumlr «> louar úe cimi.

ceio em patholugia, ptciiaiueiite dl b>8ic;
oe, i«iothc*e. iheripeut.v» <• clinica: J«"«,
l'érre:ia da Silva, plenuneflll cm prothe,e. -
«impLcmenie em clinica, bygleiiç. »{,«;*>^u* jilea e vaib«'!osia: _J>car dr Httlui* ««'Ia. I
cina, plenamente ím protheío c lUeripett-,
tica, Hinià-imcnte em clinica, ti>geiu; c 1
imhulugia; Cuhuiío llodneue» Mania, ali-

íM^^íl» cxlraordinariii e ministro plu,i,M
cm li«*irenc*, c Ne<ior Teixeira <h Cunha, teuciario junto do BOVCniu da'1tic!|..u,|, ?w|u},o t iiioioiiiea ^JT"^' Kcpublíca.plcmieale 

'cm 
prolheic, liyi_;'cae c iu.*ra-

peutlca. , . ,—• Serão c!iamadoi h«_e , ,
Luiz Corria da Coita, ilcrcedcl

AS ELEIÇÕKS
Lisboa. 18 — iDirecto) — U

ra ^cu"n7ir(>"cto;radaT,"ii.«^Kio Mo-,1 ^fundo", cui tjrtigo publicado - -
"ira! S-ab"a. Cly-"" Pereira Soarei, Tlico. I bre ,*IS ctc!çoC8_ disse, boje que liei
Joro 1'agiindc» Cabral, Heitor Lopes -faina definida aitoltl tl maioria d" L««tl*
Anna, Antônio Comes «Ia Ponieca c Joiitt» grc5s0, ficando a Opposiçlío Coni lar*
1'ernamlci Pereira Oalmariw. | «a rcprcscnta«,*rii).

OrERÀmOS SlviM TR.UIAIJIO
Lisboa, 18 — (Uircctol — S.io

mais de dez mil os operários «pie
ficaram sem trabalho, 'no 1'ort'i,
MattOMiihos, Gaya, Lisboa c outras
pontos, cm resultado da lei sobre

,. .,,.,. ,„ accidcntcs, impondo aos patrões pc.
Iioni' da ; radas responsabilidades. São iuitii

escou Livrai ur odontologia
DO KIO Ulí JA.VKIKO — A direciona
convida lodo» o* »cu» a'un*.nn» p.ira com-
parecerem n» »cdc da iu;.-ma, liojc ao meio
•lia. '• » .*»
Vida escolar

O» exame» 110 Coilei*'" Abiti
no dia .'| de uovcaib;. Un 11
manhã.

+ * t.
Missas

Celebrou-se hontem. dl (1 hora*, a núia
que o. f-.incconarins da _S* fccçio «jo Ira

meras as officinas nue >e fecliarau
REAPPARlÇAp DK U.MJOHXAi

Lisboa, 18 (Dircctoi — Rcappa
receti o jornal "A Nação", qne fu

 ....... .... cmpastcllàdo pelos carbonarios d
fego Poítal fiíeram celebrar por atina do 11)0js ,iu, acontccilliciltoâ de -0 «I.
estimado itrvente daquella íreçao, bylvluo (•„,¦
f-tíclioal .Ubewax, a «iua! ioi innHo con. | 

"h-* ihkio. 
, , ^ , 

corrija c teve neompanhamento dc orgao
pelo maestro Jí.-nani 1'iguclrcdo, O ministro da Fazenda, em fcsiios-

ta ao aviso do seu collcga da Ajiri-

;.;. L„...,„i/t™. ftlh-i ,ln nniorites pcaoasi Cbrlítioa llarrcto c filhai Kilaiiiíercísante,trone, iilha do major [^ {.^^ ft.dtM e trM mm. Kl,ilÜ!l^0
l.auriaiio «Ias Tritias.

Passa hoje a data anui versaria da se-
nlioriia Alice Corrêa, que será por esse
motivo muito obácqitiada por suas ami-
güinhas. *

iFeslejn liojc-o scti tintai o «Ir. José
Cento dc i-'reitas Mello, funecionário
municipal,

Solenniza hoje a data do seu anni-
versario natalicio d. Isabel Cardoso de
Araújo, professora municipal, esposa do
sr; Arterio «le Araújo, funecionário :«la
Repartição dós Telegraphos.

*'Completa 
hoje .o seit primeiro'anni-

versario a galante Aida Fernandes, fi-
lha do mecânica João Vernainlcs, da
comniissão dos submarinos hrasilcuos.

*
.Festeja hoje o seu anniversario nata-

lieio «1. llaydéa Uarbosa, que por esta
dala receberá muitas saudações. _

* * +

Casamentos
1!criHza-se amanhã o caç.tmcntn «Ia fealio-

riia Noemia de .Mendonça, filha;.<lo sr.
Luiz Antônio «le -Mcudoiiça, negociante <la
nossa praça, com o dr. 'Mano Machado
Monteiro, advogado do nosso foro;

O acto civil que terá togar ás 6 horas
ila tard-.-, na rcsiJciic'a dos pães «Ia noiva,
será testemunhado -pelos srs. Josi Machado
Monteiro c Julio Alves dc Oliveira, por
[>arte da nòivft c pelos drs. «Gcrcmãíd Dau-
tas c Sj-lvio Martins Teixeira, por parte
do noivo.

íA «ririiònia rc'igio?a será celebrada na
cg roja i!e Kossa Senliorada -Mãe dos lio-
nion-s is ; i|.* lioras da noite, c seii tes-
temunhado por -d. DeoÜnda. Ko.-a dc -Ali-
ratida 'c comincndador Luiz de Souza Mc-
11C/J.Í, pòr parte da noiva, c pelo nesem-
h\ -«r.-idoTTT iLima -Drumond, por parle do
noivo. * * *

A' policia «lo 14" districto foi hon-
tem procurada pelo negociante Vur-
nier Vhonr. estabelecido á rua, Carmo
Netto n. 30S, (pie se foi o,ueixar de
<iuc um seu empresado, dc nome PcrcS
Necrctercliy. havia feito cobrança a|^mrfo f|? ag Em „„,„ ^So {oi

avisada por seu esposo da sua próxima
vanos froítucües d3 casa, na importai!
cia de 500?, dés.ipparêccndo depois.

Tomadas por Icrmo tus declarações «lo
ncKneianle, foi aberto, inquérito ia re-
speito, estaüdo a policia empenhada cm
descobrir o pãr*rdciro «Io foragido.

****» *m *****
fWTf* A — O melhor calçado
L/lNV-f*. RUA URUGUAYANA ?a

Tclephone 610 Central

;Pclo ministro da Agricultura fo-
ram concedidas as.seguintes licenças:

de tres mefes, para tratamento dc
saude, a Luiz- Caldas Marques, auxi-
liar da Inspeciona do Serviço dc In-
specçãõ c Defesa Agrcolas, 110 Esta-
do úo Maranhão; c

de 00 dias. tambem -ara tratamen-
lo de saude, mas sem vencimentos, ao
«Ir. Manoel dos Santos Marques, ¦me-
«lico do núcleo colonial Monção, 110
Estado de S. Paulo.

passagem deste desterro para a sua
eterna pátria, para o que se preparou
com extraordinária alegria, entregando
a sua alma a Deus, na edade dc vinte
e quatro annos.

As suas exéquias foram imponentes,
celebradas por dezenas de sacerdotes
e assistidas por uma multidão de povo
que correu de todas as partes do muti-
do. e furam acdinpdtiàhdas picos gani-
dos e pelas lagrimas dos pobres que
soluçavam, lalsiniando-sc de terem
perdido a sua piedosa mãe. — L-

* * *
Datas intimas

Festeja hoje o seu anniversario nata-
lieio d. Iracema Alves tia. Silva, t-s-
posa do dr. Jacintho Alves da Silva.

Conferências
A respeito dos usos c costumes dos in

dios caingãns9 do listado dc S, I'aulo( lia
pouco tempo pacificados definitivamente, fa*
rã hoje, ás 8 horas da noite, tuna coafe-
rencia, na Bihliolheca Nacional, o dr. Luiz
Horta Barbosa, Inspector .lo -Serviço de Pro-
IuuçÍíg aos Índios naqucllc iítíado. ,

•A' conferência assistirão alguns cain-
gangs vindos dc S. 1'aolo e haverá proje-
cçücs luminosas.

. A entrada é franca.
* ,* *

rolo dr. Vianna dc Carvalho será et-
fvetuadá mna conferência sobre o tliema —
"O llcspertar no Além", hoje, ái 7 Iiorai
ili noite, na siL-de «Io Grupo Espirita Sole-

ilirauda c .Manoel Soares.*
Oltegarãm hontem, no paquete italiano"Umliria", procedentes de Nápoles, (íctmva

c Hnkar. a seguintes pessoas: l.cferrc Cio-
scplpna è dois filhos; L'ctrazzÍ Stella, An*
tonictta Martincz, Mariauo «lc Campos, se-
itliora c duia fillios; Theophüo A. de Aze*
vedv, lícty língrinic c lippo iNicolino.*

llospedaram-íc hontem na Tensão Aineri-
cana as seguintea iiessoas:- dr. Affonso Au-
susto Canedo, coronel Antônio Joaquim de
Novaes Junior, Sebastião Nogueira, Manoel
T-heodoro do Valle; A. Álvaro ITcnríqtie dç
Mendunç-T. Arthur Pereira da Silva, líjulher'
me da Silva, Vicente dc Krcitas Cniiiiarães,
Achllics Uuefi, Domingos ;Maria Dantas, VI;
tor Nunes, André O. Co\vrter, mme. WifC
Cowticr, André Bianco c julio Carrapo.

Xo Hotel Familiar Globo hospedaram-se
hontem as seguintes pessoas: dr. Dario Car*
neiro. Arílitir I^uz Reynaldo 'Motta, José
Ribeiro, Junior, ^lanocl 'JÊ Alascareulias,
João Xavier Peixoto, José Carvalho, José Ca-
mara I>itc, Anterior Tibiriçfti 'Marcos Men-
•elicui, Miguel Francisco Ca puto, Maurice
l.ticl, Julio Mattos, Nestor IJma, João de
iJarroá e filho; Napolefio Tdlca Poeta, Joa-
qultri Guimarães! GU Falcão, Joaquim dc
Souza. Rias Caivalho.Mario Cam c I<ameu-
tino de Oliveira.

A bordo do ¦paquete italiano "Umbria''
regi'c.-.*ioii ante-hontem da Kuropa.. neoiupa-
nhado dt*( sua familia, o conhecido clinico
dr. José Mariauo dc Campos.

O. illustrc 'profissional volta á palria de-
pois de longa permanência junto ás nota-
Í)ÍIidades médicas dos ho>pitaes dc Paris e
Berlim, onde se tornou profundo conhecedor
dos mais aperfeiçoados processos da cirurgia
c da clinica moderna*. Ao seu desembar-
que compareceram os srs.: Cândido dc
Abreu c Souza, Anselmo Sampaio Corrêa,
Annibai do Amaral, Rodrigues da Uochaj
Jóãò' Clareia dc Almeida, capitão Virgílio
Mnriano de Campos; as scnlioritas Òlga cMimi de Abreu c Souza. Iteloisac PiLliiidia
Rocha, Ceorgiila Amaral c mine. Henrique
dc Sá.

* * *

Será rciaJa liojc, Si o linra1. na efjrcja , cilllltra, C0tllIHllllÍCOlt-lllC <|IK', por te-
der Nona SiiAoni «!•-* Uarde-, em W a 

j, <lc' SCleitllirO f ilido,Isabel, uma mim cm accio <ie í;ra7a«, peto < / ,. n , .. ..'
re-ubelccimeniT do tcacatc-coronel Joaquim J da Direciona nia Despesa Publica. .1.1
Ayres. lei coiiccuulo, á DclcRacia l*i-.cal sn

I listado do l'at'á o credito dc 250:000?¦So ajtar- morda egreja «lc S. l-rattci-co oceorrer ao pagamento (Í.l d. ¦-ile Paula, realizou-se an e-himteut. aí o uo- 1 :. ,
ru, missa «le 7' dia, em suífcairio da al-na ! P«'l *le qtlC trata O citado aVlsO.
.Io sr. P-rnlo I.uii «le Carvalho, f.illeeido na , —
capital do lCstado da Bahia; onde cTiercia , O ministro da l';lZCllda, «Icvul.. i'
«; caa-o de l-'icl «lc, Pagador tU^3*^00 11]0 a0 fa Oucrra O prOKSSO relalivi
da XÍupcctoria de Obras contra aj Seccas,

* * *
Fallcciiueiitos

Sepultou-se ante-hontem, no cemitetio dc
S. í'ranciscq Xavier, d. Amcüa «.'ordeiro
Ue Carvalho Xêrcs, esposa do fr. Domln-
1103 Couto de Carvalho Neve-, secretario do
Tribuna! dc Contas

ti aposentadoria concedida a Uaul
Canário dc -Abreu, tio logar dc 4" cs-
cripiurario do Arsenal de Guerra ila
Uio Grande do' Sul, pediu-lhe provi-
denciu no .sentido dc ser substituída
por outra extraída do livro dc pauto,
a certidão dc fls. u c 13, co.titorme

Ao. cnlerramentq compareceram Parentes prc3cr(;vc a circu]ar 11. 15.ainisoi da faimha da enuncia., d-.ntrc oi-1 L_
niiacs os sr».: major Cearense Cylleno c ur** .. »r. . -. . ., .
Mia- esposa,-cõrond Uleardo, Constantino} Dinja-sc ao filinistcno da U;i-
Vieira Junior. «Ir. Jo.-é dc iMoraes, _ J0J0 | ção" —'íoi 0 despacho proferido pci.»
Cauiuyiano, Rõdolpljo Manirde, 1'. Xavier, . ministro da Fazenda 110 rcrilicritlictl-
l^,a^^clSouZarT^a^n«,a'Qo: to cm 4ue João Ra»ulPl,o'N&i-,in,c-
ria Silva c Bcnlwrltas Arlinda c Sylvia lias- to Menezes, conlrihuiute para O mon-
ios. tepio como tenente reformado d:t

,-.",, , I Força Policial c como aniíníicnsc da
falleceu hontem, às 11 i|a horas da na- -g. 

l.*erro , Cctltral; ..do .••iBfájjil/ liçdiinhã. 110 -hospital dos lllglc.es, o sr. rtcrisio ,,.._-^L. .„--......;*-. -
L-iuiz. jornalista mineiro, dc passagem nes- [ Jnilllllas»e a. JC_, 111(1,1. ulSCtU^O, poi
ta capital a serviço do governo de Minas. I de.xaiv.TjilirtílilentCíCOiir Jl pçu.Sao dc

\'icíiiuou-o traiçoeira cnferniidade,

Associações

dade, sito
estação do

, rua D.
Rocha.

Anna Ncry a. H2f,

Concertos
O sr. Jair Mendes da Costa, fuhcciona.

rio da Rcpartiç5o Cerni dos Telégráplios,
contratou casamento com a senhorita Ame-
naide, f.-th.i do major Cândido Mathcus de
l-"aria Tardat Junioí e d, Aincndide Nc.
grêirbs Pardal,

* ? *
Bapíisados

O ministro da Pazetida approvou o | advogado do nosso foro.
orçamento da receita « despesa da *
Caixa Econômica do Estado do Rio | Com ,eta !loJe lnai
Grande do Sul c de suas agencias cm

uma primavera
a nieniua Kuryclicc, filha do sr. Carlos

Pelotas, Rio Grande, Bagé_ Jaguarão .MJrio Haugonté; -nosso couipanhcirp
Uniguayaita, para o 1°

limo vindouro.
 -*-****» » B»

emestre do 1 nas officinas lypopraphicas.

 Passa hoje o anniversario de d. Al-
•Y»-r> * rr -r * TTT>T c'na Cardoso dc Oliveira, dittna esposa
tolXAi* AiíVUlVXA . do no3SO C5^n;i40 coU"eg_, Mario Car-

Ageucia de publlcacSes mundiaes. — 1 <loso dc Oliveira, ofíicial da Biblioticca
Rua Gonçalves Das n. 78, tclephoa: .-.,,_.•.,
n. i868.  ¦'• v.-/ !f,;lclonaI desta capital, _.

•Ivm 17 do corrente foi levada á pTa hz-
ptisnial; a galante Zuleika. filha do sr.
Antônio Jíaptista Ferreira Al/es e de
d. Uéiirlquetá Estcves l-'crrcira Alves.

Foram padrinhos o 5r. João 'Pinto dos
Santos Pilho c .1 ucntil scmiõrita Ccsarma
Amélia dc Veiga Cabra', dilecía filha dos
vúcoiides de Veiga- Cabral.

* *
Inaugurações

Os srs. Gaspar & Medeiros, ireaH-
7,1 íji hoje a inauguração do novo c elegante
edifício, que mandaram construir paia deli-
nitiva uistailação da Perfumaria Gaspar, á
praça Tiradeiitcs n. íS.

1'i-ndo um grande sorliniciilo dc per-
fumarias estningeias, unu scciião dc
cabcili-irciios para «lamas, dc primeira
ordem, objectos ulciõ para homens e se-
nhoras c milhares dc objectos inódcr-
rios, necessários c hidisi>cnsavt'is a Per-
fumaria Gaspar, vêm coucorrer de modo
muito agradável para satisfazer aos
ilcscjors «Ia nossa sociedade.

Ue hoje por deante a Perfumaria Gaspar
vae tornar-se o ponto chie do mundo femi-
nino. que cnçorrtrárá ahi tudo o que põút
a*mejar unia dama elegante.

* i.

Manifestações
Muito Hsonjcado fico:i liontcm b sr.

Cliristiano Telles Uarbosa. chefe , da
si.la de franqueaaiento «Ia Repartição
Gera', dos Correios, pelas provas de
apreço (jue recebeu da parte dos seus
collcRas dc repartição, (pie lhe ofíere-
cerain um rico animo, acompanhado de
umá palma -e de um bóúqüçi de flores'.

Deu ensejo a essa manifestação ter
sido hontem a dat a" ido aiiniversariq na-
talicio «íairacUe zcioso funecionário.

* •

Enfermos
Depois dc quinze <Tia> <fe rnfermi-

dadv. acha-se quasi restabelecida tíona
IUv-Jia Borges Jk-nieiro. esposi «lo tlr.

Com a denominação de Liga Pátrio-
tica de Defesa Nacional. íuntloit-se

c . nesta capital, uma associação com o
._ i fim «lc auxiliar a defesa do paiz c ser-

vir de sustentação ás linlias que con-
stilucm a Confederação de Tiro Ura-
sileiro.

Para organizar c redigir a lei or.uani-
ca social, foi eleita uma junta «le «|ua-
tro directores, assim constituída: pre-sidente. e secretario. Pedro M. da Mat-
ta; vice-presidente, tenente-coronel A-,
Gi,_!on Voeolcr; tliesoureiro, major H.
Soller. c procurador, capitão 1'elimo P.
de Oliveira,

* * *
Tlontem. ás 4 ila horas da lardc. no

salão ir_c honra do tyceíi de Artes e Offi-
cips, effectuou.se nova reunião de funceio-
narÍOSt postaes, sendo então lido pelo i° se-
eretario do "Comitê", encarregado dc esta-
belcccr as haíes para a fundação desse
Centro um programma dc acção.

Pouco ahtés dc terminar a sessão,-o sr,
João Pedro Martins pediu a palavra afim
dc sol.ei tar sua exoneração do cargo de
nicinuum do referido "comitê", visto di-
vergir da orientação que tom tomado a dire-
cloria do mesmo.'* * »
Vida Acadêmica

FACULDADE DB UKDJCI.VA DO RIO
DK JANEIRO;,— Relaçãoi-para o exame
da íi*1 série medica, hoje 19 do corrente, ás
11 lioras —Pratica oral de Hygjeúe c me-
diciua legal- —Adhemar Pinto de Góes Ko-
bre, Siüo Pereira Lima, Álvaro líamos
Leal, Rodrigo dc Lamare Leite. João Ilcr-
n ardi no de raria Junior, Jobú Tlioinaz Car-
ueiro da Cunha, João Colbcrt Ferisse, Mau-
ricio da _ Costa Velho, José Ottoni Xavier,
Luiz Migliano.

Suppleiuentar — José Gonzaga Franco
Fillio, Roberto Dias de Olivcini, Adclió Dias
Maciel, Annibaivde Paiva Assümpção, Os-
car Alves, Jaymc Gomes dc Carvalho. Kr*
nes to de Albuquerque Mello, JovellhÒ Ama-
ral, Pedro ignacio Py Juuiur, José de Mel-
lo Camargo.— ,VJ anuo medico, pratico, oral dc mi-
crobtologia, ás 10 horas:

Frederico Guilherme Kaulbcber, Edward
Soares. í.citc; > Henrique Guimarães da Sá
Brito, .loão I\ Freitas Junior. Jo.^ô Quiii-tino Salgado dos Santos, Armando Mar-
condes Rezende, Antenor de Azevedo Le*
mos, Francisco Theodoro da Silva Rocha,
Kvcrardo João de Çíouvca, Waldomtro de
Oliveira, ¦¦ Luiz Ribeiro do Valle e Fran-
cisco Reif dc Paula.

Turma supplemtntar:
Sylviò- Corrêa dc Camargo Aranha, An-

tonto Vieira Bittencourt, Mario Saerbronn,
Ary Affonso de Miranda, Olavo poyle Sil-
va. Jayme da Silva Rosado, Aramis Antônio
Lopes, Pedro José de Araújo Comes, Caio
Plínio "Lopes Conrado Jorge Ribeiro da
Silva Caldas, Alceu do Amaral Ferreira,
Paulo José Rabello.

— Serão chamados a exame pratico oral
da 2K série medicai ás % huras da manhã,
os seguintes alumnos:"(Anatomia — Manoel Ptfra-cfra Serra.
Amadeu Rodrigues da Cor.a. Jeronymo José
Carrazeda Kugcnio Gome- Cardia, Oscar
de Azevedo g Lima.

Phvsiologia — GatVo CocTJlo 'Gomes
Antônio Durüo, Delvo i* Oliveira Wcstili,
losê Campos dc Almeida, Edmar Silveira,
Mario de Castro Magalhães, João Cavalhei-

Antônio de Freitas Carvalho. GúdÒfre

nao
ohitaiíte o empreso de loilos 05 recursos
que a seiencia medica aconselha para lacs
casos.

O finado deixa sua eípesa cm estado me-
ltndroso, em conseqüência do .-prematuro,
fallceiniento" do illuslre jornalista.

O enterramento dos seus r«stos mortacJ
leri logar hoje, -ás 10 da manhã, saindo o
feretro «lo hospital dos lnglcícs para o ee-
miterio de S. João Baptista,

Pálleeèii ó rua Victo.- Melíellcs 11. píi,. o
epuerfheiro dr. Joáquiui Vieira Ferreira,
cioiado, de 71 annos dc edade. c -foi sepul-
lado hontem, :;o ccniiuterio de S, Fran-
cisco Xavier, *

Do Hospital Nacional de Alienados saiu
liontcm. - ás 4 -l|^ horas «Ia tarde, para o
cemitério «lc S. .loão Haptisla. o feretro dc
d. lilisa Cordovil 1'ctir, solteira', de 41
annos de cdad;,

*
N*o cemitério da Ordem de S. 'Pranciscõ I

de Paula realizou-se hontem o enterro dc
d. Carolina «ic- Mattos c Vasconcellos, viu-
va, de 74 annos de edade, cujo -íallcciuicn*
to se deu-á rua l'rci Caneta tl. 339.*

Falleceu no d;a 14 do corrente, cm Co_
rumWi, o i° tenente do i.|° reginiciilo dt
infanteria, João Salgado íiuimarães.

•Fa'lcccu hontem a menina Gcolínda, filha
«lo major dr. ijoão Uaptista da Conceição
Monte. O seu enterramento será effcctua-
do hoje. saindo o feretro dn rua Vera Cruz
174, Iearahy, ás 4 horas da tarde,

-mrm**mm**r*m —

tnqiiliipjü como .'oft'ic'ial>'.'-'La'.T<lç'%.iik-ípp

: maior iiuportaiicn íjjuc'i\ .mpra «!,-
í aiiiamiiiíisc; ..%-L • \&Si-mmmi*'*-. 

PEQXTENOSírApoS
FOLICIAEd
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, mor.i-
cia nia

A VOZ PUBLICA

ROUBADO E AGGRTLq»
'Manoel Francisco «le Novtj.

dor cm Madurcira, ao passaíí
Lopes; foi aggrcdido «por tt-ntapdiviili'"
dcãconhccido, «íue cllc éuppui|ffl.«oli!ii'J'J
do K.xcrcilo, que, aiciudc roãcrtal-o roí
dinheiro c õbjecíòs, ainda 0 a_rsred:n
a faca, ferindo-o no traço esquerdo '
cabeça,'-Novaes apresentou queixa á policia
«lo 2,í° districto,'que prometteu provi-
dencias.
TARA NAO IR TARA 'A GOLOS IA

Ccorgina da Silva ú uma das vaga-
bundas mais conhecidas na zolia. do -'.'."
districto, por onde.lcm sido processa1!.!
múltiplas rezes.

A' ultima vez, «nn (|ttc, ella < s ¦ ¦ *

presa, ma pretoria foi -avisada dc que,
por outra vez que ali. ap|iãrçéessc, >•
ria .mandada -para a Colônia..Côrreccio-
uai.

liontcm, acmit-cccii Gcori.in.-i s«-r r
vãmente presa'. ,

Ao ser recolhida ao xadrez do .
districto, Ccorgina correu para um i
área c dcspcncou-sc dc uma grande :-
tura ao solo.

Ccorgina, porem-, tom o couro ilur
Apezar de cair solire umas aian_|Hia
num -terreno que é deposito «lc irai <"¦ ¦> ¦
derciro, Ccorgina tnad.a mais soffix-i
além de um pequeno susto, tartto n*si u
que foi iio.-atnente recolhida ao xaur.-

A' BEIRA DO ABYSM0
Ainda não repararam que íoi assim,

na, França, a revolução.
O governo pToIiibiu uma reunião de

deputados opposicionistas que no excr-
cicio de um direito constitucional e
cm obediência a um dever civico, se
convocaram para deliberar assumpto
de alta relevância politica. E fel-o o
governo francez, estribando-se embora.
evasivamente, cm disposições de lei nomeado juiz dc itm conselho
dc um modo franco, lcaL enérgico,

Aprescntaram-sc lioiilcinf.Lao I'
parlamento dn Guerra os seguiu!
officiaes:•coronel Francisco F.niilio ia
Barreto, por ter «ido reformai!
a seu -pedido;

tenente-coronel João Josc'<lc Can
pos Curado, do-quadro suppieme'"'-'¦>
da arma de engenharia, por ter "

mu
viril.

Enlre nós a violência excedcu_ á
espeetativa. Tres annos de chacinas,
incêndios c bombardeios, nos não con-
venceram dc que o nosso governo
actual não sabe medir as suas pressões
c repressões ao sentimento publico ides-
de que suba a escada de stfas pai-
xoes, o capricho que o orienta. ,

Õahi o systema agora praticado con-
tra o -direito de reunião. Antes o go-
verno prohibissc abertamente o comi—
cio; diria tratar-se de uni niovinicnto
sedictoso,* diria rcferir-sc- a indivíduos
sem compostura c sem posição sociacs;
diria recear pela ordem, pela paz, pela
tranqijillidàde publica; diria mesmo tc-
meu pela vida da Republica, pela esta-
biliiladc cias instituições; diria sentir-se
enfraquecido para resistir a embates
daquella ordem — diria tudo c tudo
seria tolerável que dissesse, mentindo
ou não» amparando seu pensamento,
ou traindo suas convicções — Para
n«'is assim agiria o soverno dentro das
normas que se traçara, da falta de de-
coro c de moralidade que o sustentam
entre as pontas de algumas baionetas.

Mas armar capangas c promover ei-
lc mesmo a sedição, a revolta, revolu-
ção — isso vac dc encontro á sua segu-
rança, porque excede sua fraqueza.
Vae «lc encontro mais que todos os co-
micios. todas as agitações, todas as
barricadas que porventura, no seu dos-
alento c na sua miséria actuacs o povo
emprebenda, promova realize na espe-
rança dc, melhores dias.

Não lhe faltou nesse aclo a violen-
cia característica de todos os seus
actos; não o despiu da indignidade
que os veste a todos; não escondeu,
não disfarçou, a perversidade dc seus
instinetos, a fragilidade de suas investi-
das, a covardia dc seus ataques, a im-
moralidade dc suas altitudes, a imbe-
cilidade de seus planos; mas, trahiu
todas, essas armas, voltando-as conlra
o peito» cavando o, abysmo. abeirando-o,
querendo-o na Vertigem terrível do
mando e do do^mando.

O governo disse francamente ao po-

investigação; , r-.r
major Raymundp Rodngiçes Bar-

bosa, por ter sido -promovido;
segundos tenentes Kncas de Car-

valho Fortes, -do 2° regimento d:
infanteria, por ter de seguir ;para
a Europa e Armando Rodrigu.
Alves, -por ter sido transferido d:
arma.

Teve permissão para freqüentai'
escola Marconi o i." sargento do i.t"
regimento de. cavallaria Neoclo I'
reira Leal.

Rcaliza-sc hoje o embarque d ;s
ofíiciaes c praças que se destinati
aos porto, do Sul até Porto-íAlegre;
devendo eftectuar-se no dia 21.para
os portos do Norte e .no^-dia -'-i

pa-ra o Estado dc Mat-to Gtfosso.

O Thesouro Nacional "cSe cl
ctuar os seguintes pagamenTòs:

de 8/:953$4o8. á Companliia ?¦¦¦•¦
Viação e Construcção. «njpV.ciicinv
da construcção da Êstrãdaiütò K
ro Central do Rio Grande do ."\'i"
te, da medição provisória dns tr
balhos .executados ria mesma E-*
trada, em junho ultimo;

de I2:424$845 e 6:28i)$700. a '' *

versos, de fornecimentos ao «:"
terio da Viação, no corrente ánito;

dç 85:8i7$<578, a diversos, «lc 
{'"necimentos ao Ministério da Ju*

tiça, -no corrente anno:
de soo$ooo, 300$ooo e 2;ojjÍooo. '''

rratificação a vari-os ftinccionarif%-
deste Ministério;

¦de i5o$ooo. 5io$ooo c i-tssqÇfiOC',
de diária c gratificação, idem. idc-i

AlbcrtiiU) Rodrigues SjLrado
Mirtins.— Clialca medjw, is 9 i:- ]p>:m,

Alaniir

ta hos

O-solicitador Bento Jordão
Souza, dc São Paulo, offcreceii-

do de Souza Meirelles, Olympio dos Reli, vo: fcivindiço-tc." porque és escravo ao
,Tu0rma supjileraenUri •*5?.il? c Í«P'i>epsia dos meus verdugos.

. historia i fc-1 «vembro de i_io8 e de um c>tu*L> 5
Scrpião. Fia!Jipí' tire. e letra do cambio, - ,-

Foi sxtdmi% leal o governo de Luiz Fe-
lippc, c a sabedoria da
cuntla. - i__i|llivcl«

interessanie trabalho de sita lavra,
a que tltu t) titulo dc "Fo/niula';
da exiecução cambial". ,

O Tormulario aclia-sc precediJ
do decreto ti. 2.044. de 3í de
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0DUD(5H0NTB«MWIID0
Popois da

HC88ilo secreta, fo-
ram approvadas

as matérias
da ordem do dia

As commtefiões de Juatlça
e Diplomada

•sslgnaram vários pareoores
Nilo se iióili» ncijar qnc o Senado

in/.i.i tratialliailo. , .
(Ante* dn im.1.0 .PttWleKi ,•)«*¦ .<¦¦

nrc-MMa pelo »r. LMiihelm Machado,
realUou-ie nina lnibjnlII«nto «".••.o
«ccrcla. n,i qual se approynu o neto
ilo tiMer «-xf-ntivo, relativamente t>
iililma promoção çom «.nc («ram gt}»
Ur |.-.vlii» «» »«vlçpi do ilr. ¦ narro»
Moreira, na invcsiuhira dc Inironu»
;.„,,• diplomático do Miiilstcrio dai
Kcl.çõcs F.xlcrlorcs. ,

Aberta a sessão ptíillca, procedeu-
»c a leitura do expediente', •"'«nio li-
dos. etitre '-litro* pinei- do •nineiio*
valor línt veto d» prefeito A rcioltt:
cao di (*OiiscHlo Munioip.il inaiilau-
¦Iú contar tempo d" KniSP para opo»
Bcntadofia ío dr. Rogério Coelho,; e
iim u•le.-rau.ttia do coronel i. c-uoaWo,
«rciKlente dc Alagoai. dando coma
«Ia correjpoudencia tro.ada com o sc-
nado estadual. , ,. ,

|'a,».v.i.l.)-*e :i ordem do dia. firam
otiprovado», cm diwtt-üio única, os
nare.ercs da commiísSo »lc !• mancas,
opinando pelo indeferimento Jos rc-
iiiHTiiiHiitos: ... - . i

Em que «1. Ltmidia Pereira doa
iSanto3 viuva do mestre do Soccorro
sKaxivI, l'cdro Eugênio do» ""autos, so-
licita tuna ncnsSo!. .

cm quc Artlnir Tolcnttno da ('*.»,a
r oirtroí, funecionarios e professores
¦In instituto Nacional dc Musica, pe-
ilem wuiparaçao dos seus vcttcjmcn-
tos aos dos de. cgiial categoria do
Instituto Hcnjamín Cotistairtl e -

mi quc 'is empregados da_ Altati-
«lega «Ia Balira solicitam equiparação
«lc seus vencimentos aos dos dc cgual
categoria da da llahia.

A COMMISSÃO DE I.E»
C.ISI.AÇAO lí JUSII-
t;..\ TAMllKM TRABA-
JJ 10U

Reunida sob a presidência do sr.
Joio Luiz Alves, a commissao.de I.e-
itislação e J iiitíira estudou vanos pro-
jecios, assignando pareceres:

Contrários: — ao projecto modilt-
tan-lo diversas fôrmas pçoccssiiaes,
no juteamcntb dos feitos, no Supremo
Tribunal federal; e á proposição da
•*antara do3 Deputados, mandando rc-
vcrlcr ao quadro dos funecionarios
«Ios Correios »> cx-primeiro officiai da
Administração dos Correios do -Ma-
ranliüo, Manoel Vieira Nina;

Favorável: — ao projecto rcorga-
fii/audo a Guarda Nacional.

O sr. João fa-.*. Alves leu uma
longa exposição dos motivos que o
levaram a apresentar o projecio quc
«lefine a rei-poiisabiliduile dos minis-
«•ros do .Supremo Tribunal Federal c
regula o seu processo e juJgamciito.

Este projecio foi òbjecto dc um pa-
rr-.-cr do ir. Ado!,ilio üordòj contra-
rio a aVuns dos sais dispositivos,
conforme já t:vcmos oceasião dc :io-
tklar.

OS VETOS DO PREFEI-
TO. NA COM MISSÃO
DE DIPI.OMACIIA

A comniissão de Constituição c Di-
filomiicia tomou conhecimento dc qúa-
tro vetos do ¦prefeito a resoluções do
Conselho Municipal.

Eram iodas e.ücs relativos á cònecs-
são <lc mercados iiiuiríçipacs. A com-
missão opinou pula sua approvação.

i— »<¦»¦

8PORTS
TJJRF

DERBY-CLUB
O P-rtiyCliiti ormnluni r»»r» i""l «*"•

iMa <f« «Miilaio luoaimo o rpimt» «-to»
*"vZ\l 17 d. rw™*»»** - '-'o. «*
tioa — l-rumlo», ••»-"•*.• *lí'*1»r"**V 

n,,„
Nino, InJIo, Varmuiiiti. O.illnut», Hi».

rlf.ii, 
*'l Ni-íilt.» o Nrtitorat.

-P.mii f.,,ni.i." — i.l>w mctroí — Vrc»
mio» »i "* '• i' i "'. i _ ,

IIj-cjmi, Urld.d. IttaiJo, lUailr»» «
T».ir.-Par*» rroíre»»»" — l .*.»*• rortro» —

Preitil.ia, r.imA * J»*--»1», . ,, tl,s
OmuiliiK, lírm, IU) i' u', '..'li, »>*'

mtm, \'Ur it l.l» '» 1'Urlm,
"IMreo Siipplrrifiiur» — i.'»9 OWlro» —

IVniilm. ii'"»i» r ,lt'.V"i". ,, ,, , . >
V«n»ú OliilTiiM, llcn, Qu» Vais?, Jtan.

nclie, Mnn.iln, N*ro o _..iiijcir.la.•Or»udí l'rr"il<i V-1'i.'W.-iIc" •- l.l1»} 1»«»
|,n» .- Premiiia, |IM'I e *''*";">\,n, .

Illíui, Jiii.uiir'», iVinerlc», Monl «w «

".'arei Tii.1» 'If .•««•ínts"— i/>!>9 metro» —
Pr-iiilm, iiDn** » jootooo. .'.ifeu', Vulisfrc, farainiaiin' o Corln»

"Pareô 1'slr.i" — i.joo m-foi -- Pre-
mim, .»:o,v.» v •.i.itwii.

MviiIío, M/ Hnrtunc, iiipnn, Mli» Ultra,
Vlati, Toei» o «.tle.

"P.ircu Sei» di Marca" — i,;io metro» —
Piniil.ii. i isuo*. « jcdlooe.

liluuc, llLiro.ul, .VuLtanc, Prlacei» o
DHcoia. j , „

JÒGKEY-CLIIB
A <llre;lo-l» do Jãekey-Club, ríiinld» lion»

tem cm Kt-An para o julRainerito, d» cjr-
rida d» i|o'iiin»;(i, .Idltifrout '

Inferir » rcpiL-rlnitnto «Io prn;i.-IdarIo_ ao
cavallo Smal Talk, »o'l*ltattdo «5o «o a
rrla«a?i,i «I.i |ic-.ia d: «u«i>-iii5o ÍTi|«jt,la ao
jnckfv Julio Alonio, conto iimVni, a dr._-
quatlM.-icíio, tw nm ni". do rclcrldi» »nl»
mal, »(.b o (uiiliriiciiiij dc nãj luver ulipu»
tudo o 'Vi-a tVii v/j.ilo, d.t cor.-iJa dc .'
do corrcnlci ,, , , „,

luipendor por uua» corri Ia« o io.-líry 1 or-
t.-rul! por mutivn dc' Irrcgulnrldadc» com»
meltld»» niiando moaiava a« cjiin»: Prinçet»,
iu primeiro pateu, c Ulonfa, no ulnino:

•iispcnlcr |>or unia coriila o iockey '¦•"¦•
lioln, p»r ler dlfficuliado a partida, no pri»
nielro paro.», ojin a cuua Olita:
.iu»rxttid'r por unia curnd.i o joclcyt-iaii-

dio Pcrrcira, cin vista do irreijjlar.J.iJ<s
comnieltldou

miiliar om ro$ o jj.-!:'y Gllilion», P;ir
nio ac ter apresentado com a |ai|una própria,
qumido nioutaia o animal Tor 1'ay-,

cliainiir á s-^n-taria, para cxplIcaçlM», o»
lockty» .McxaiiJ.-c 1'crnandM, UomIn«oi
Suarei, Cilabon» .1 T.uiz Li\rayo, quo a i de»
vciu c-imp-irtccr hoje, iâ 5 üitr&i ua^taruc;

mandar pagar os presilos da cjntJa uc
domingo. ,

DIVFaRSAS
Km Triliurao, no liar.n 1'aralio, (Te pro-

pHçilaJe do cunluvi-Jo "turfman" .*.»'. Au-
Kiislo Marquei ltra;a. nasceram, em oulii-
bro ultimo, uni pólrõ alaiM-io. por leniente
c Dlna; c uma potranca iaiua, por ic
nlcnte c Marjolcla»

• l'cs'.ejou antc-lioilem o sea aimiver-

sario nataiicio o Ir. «dtiardo Parfieco, cstl»

mndõ ehefe dn se.-r-laria .do Jo.-;i;-:,'-C'!j'j. O

distineto "turíitian-- foi, por ouse motivo,

muito fclicitailo.

A viotori^ào «toam» uauliata na Argentino, por 2 «goal?*» a 0 1

l'«ii|..irr.Til (luannu, Ataiiny», l.ar.Ui,
V. S'>.»rk, llelini, Vaiwinr.la, Jurema,
Jnnll Tllll, lil Nrurlto. Jumper, Menurl,.
Iliill l'rui«. Dinamite, Hen, Plotan, Natlu-

•_, I* " It. II... I ' . li*IB.

3»
|Hm
"7

* No vapor "Itapura" Mrto çrouarcado!,
domingo proslmo. para- J*cr«iainbuco alcni
de Uandolcra, a» éguas Selene e 1 ; ln uli •

matncíite ad.iuiiidas pio dentado l'. a.unu.

ÁVIDA
EM VIDROS
ilMÉ

Ernesto Soaza

BKONCiirri»
Renquldto, Astlun»,

Coqueluche,
Tuhereuluse pqi-iionM.

ORANDE TÔNICO
3 abre o appetite e pro Aa

a torça muacutir.

-cia»»--

Jed-css' Domingo.* Í*''.*T."c*r3
Julio Atoíiiio. . ¦
ücrn.ari ^eniãn UJ
Prota2Ío <li narroa
iVorsc KoutHIi: i.;**
r.olircnço .litnior .
Tusé Augusto, , ,
llenry Znmitli . .
Kduaiil.i l.ni/. . »
Rcuati,* Fhua . .
.1. Franclíaiiis , .

, 1;. ArmauJ . , ¦
As praças quc ic acuavam afiuartc-1 j j<0],0 . , , ,

lad.,.i no Mono dn Conceição, e que Albert C.ibboiii . 
'.

f.mi.iin parle dos iiltimos contingentes Gcorge l'a,i . .
\imlos dus listados de Pcrnanibuco c l.iii: Ainya. . .
Alagoas para prcenejicrciu os claros das I Conio se v

» O "Cranic Prêmio Tlcntu Coaçalvca ,
diaititado domingo ultimo em 1'orli Alegre,
(oi ganho por Ideal, que a«-t-.'oii anda »-s.e
anno naa nossa» piíta», rejpecllvameiilc, com
ü3 nomes de üpliir C Iniiliauser. _' Só lioje se:(uita para b. Paulo o jo.-cj
Doiningó» Pcrrclra. , ,» Seiriia antc-liontom pa-a N 1 íuio j
eeiia Camponeza, que põrtcnaeu no general
Pinheiro Macliailo, e rJi disputara com,a?
por conta dc s:a novo proprietário, o <-r.
Octavio Veiga. ..... ..-,t,->

Já rcgrcisou ua Paimcca o i .an
Gollatli, pcrtcnc-iilc ao sr. I.uiz lorrc3.

O projecto de InscrilKõe» rara a pro-
:.ima corrida «lo Joekey.Club deve ser, na

firma do coilume, alffixaJo sctfa-í-i-a.

Sabemos que fará parto do aiesmo um pa-
reo em distancia loaga, reservado aos
"ernks" '.'onJor, Diguá, Ornotus, Ja!i'j',
Mont d'0r. Aaicrica, raraguàssu', llebréa,

Japoneza, etc.
« O premio "Primavera», ie S.o»o peio. dc

•,r.-".iiio. disputado ullliiiomentc _tia Argeij.
tina; foi na-ilio pelo cavallo R>1 Joclict,
por Diamond Jubiéc- e Rou.-:'.-, .- que, mou-
tado por I). Tortcro.lo, derrotou, com 57
liilos Duèdu M.-.inc, Calanibotir, Prólogo o
'''"'io ">• . ., ., .-, .O cavallo Itelng David, vciiilldo pc'a
tirtua Cuimarãcs .»i limiui nn.i ini/niivi Mc-
teto Júnior c Axnrem l!urta(lo, '!:'i liou-
tem entrada nas coriielras do entroiiiciir
josí dc P»u'<i Mendes, onde i.i cslüo os
anlmacs penai ouistaa ua Còu*lelaria liraM'
Icirn.

Xão se cCfeítuou a von 'a >11» nnimiies
Tordilliii o ltuíJiy no deputado liredcrico
I,inKlgrcéii. litscâ parelliciros cftão já em
trato com outro turjmaii, c lalycn passem
u pertciicer áo "ir, Jícíie*.Hcío Jíòvacs.
- * Aciia-sc gravemente doente a:potranca
r.:i 3>oiio(í, quc t*?iú aos «•.-ii-.lafJos tio t*»'"'"-»í-

. nctty Trátauo »k Carvallio.
| ¦ Collocaeões obtidas p.-lcs jocUys, no

roekey'"C*tib Pauliitimo, ,!,:-.de a sua rc-
I abertura até a corrida d: ij dc novembro
I ultiiiib

n\>fr.».H.'!l<. ••*«•¦ 4
Am.'lM. .,«»...» 4

S.-I.1 
'He!, il. ....... 1

tmt, ...... f . » a S
1'MhJViTJ, ..,.*.. *
»-'oiin  , . » » . » r • a
Ketans, ..,..».. *
II I I.U.I !.:¦*(•, , I • * lt
«¦laiiill, . . . a . • •'

Pílctie. .,......» 3
I.a»-.,. j"-''J. . . . . a a aa »
S|>--:« -¦• a. .»»••».«•> ¦'
Vrtin.r ¦ ¦ f. ,.«»¦¦» 1
dia". .'¦!. . . . • . • . » ll'•'»» '','• ....•«•« *
«ic... ..,,...»«• a
V„li a" . ¦ • í • » ¦ • • 3
l»_i . - 1 .-a «*. .....••» 3
«iana llea.oni. i a c * o »¦ 1
Si..« ,.«.<• 3
Itroí, . . . . i- « t » • 1

Obllveiam .lm vl:toila»t Turqueij, «>er
malnr, Oatldor, U6r», llumajU, ü/viri".
Xobel '1'iiilmncr, Avenluie io «.yll-ne
«•«cild», Vennoiilti. CMImo, 1,/ielemo, 8o»
l»»,bu, A.mria», l.all.iiullf. Ilaii-Un», Mi»
1,1,1. I.a iVlana. R»l*t», AbiUaft» M«J»
«•i»«u' Jcquliala. Danau, J'?'»'»»»»», l!»-
|H!.lilii 

'fliieiV, Vanu. I.a ScHUva, Dloni».
Jael llliíi, l-urrlcl, Venera, Marujo, I-*:»

OUiveram nm» v'ctnr*at PilnM'»
do Sul. Dlvelio, Iluinliuilon. Klah.
RHielIn, 1'lorctc, Morro Alto, vauaiuliara,
D.vkia, ,Mailinuaiti'eo, Prj./ct, Onliella,
Fanaiw Calado dl Uuro, On.x Arlanaa.
r_ni>,irr.n. IluaranJi. Arajuay», «.arvlli,

s,
uai!" iliidVeu" 

'Èãiíp» 
Ãloare, Utasio, Ka

ie'ia.k«, Ü>ll» c lioronat.
• Krlac,V> da» eoiJelarla» vlflorla»»» na

aeltial i.inporsda ato á corriJ» dc domísgo
ultimo t

Stud Ciaip» Aleg-í. .ttt
«Stud l.yneo. , . . , , o
<*,. Plilielro Michada. x t t
Cqj.ld.irla Brilll, ... a
Ami Palmelrai. , , a., •
Stud Üxpcillctui. ......
Stul Aguiar. . . • I » ••
ll'. I.ai.ift i S
Sial Oalopln. . . t . . »
Stud Abano. . . i X ¦ •
¦Stul Paul'»!». ,.,..,
Stul Alve» c lliicno, . , « •
lllcneilielo Novaes. ...,•»
ílud ¦'missiir 
Stul :¦) de Março, ... a
St.i.l S, Clemente. . t t «
Stud .« de Março
Stud Parairn .i
líeu.-le Paris t ..
J>r. Thiago C.iilm.T.les. . . a
.1. II, d; Carvallio. . » *'Siti! 

Carioca -.1
«St-.nl ilíspcr^nça» . * • • •>
Stud 'llotafogo.
Stii'1 Plicnomciie
i'. Scbneldcr. . . »,»,.•. - .
Devo resresar b'>.'e a h. Paulo o jo-

cliey Dniiingos Pcrrelr», qUC ame hontem
tomou pane no mc.lliig do Juekey-ClJb.

« O cotArcMo f.irfman fr. Camillo)
Mo.irâo adquiriu, pela quantia dc j.ico ,
francos o cavallo Dop, qae em 1'ionça -le-
fcndcll ate lia pouco as cores da coa.le.a-,
ria do dr. l.incu dc Pau'a 'Machado.

• O Stul 1'niío *'e propriedade do dr.
Peixoto de Cottrt) c um outro sporiman,
pretendeu comprar, na Knropa '» c»vaIlo
l.aracor, por 1'rcdeinnl» e Vlnegrctte.

D preço montava, porém a ,|.ioo libras
r.-./âo porque ficou o neso.-io dc nenhum cf.

Victoria» obtidas p-lo« 
"entralaetirs"

na acuai temporada, Inclusive a currMa d:
¦ioiíiinsu ultimo;

J.;5o 1'ranckco dc Azevedo .
Traiano dc Carvallio . . ••
losc de Paula Mentes. . ¦ .
lM. S. Peixoto. ......
Santiaeo Vilalia
Américo dc Azcyc«Ío» » « • ¦
Gabriel Reis. .*.**•*
Xligml lVnalva.
ãlaiioc) Fígueirôãi . . . . •
Ku.o.iti Mori-ado. •> »-• # *
l'irmlno Gonçalves •
-Manoel Vi 1'orrca
Manoel i\c 'Mello
1'. Sclmcider
Cliristiaao Torrea
d'0'JSÍII • . -, •
líratiüo Cruz. ,»,.»•
Alcides Iíi'»eirj. .....

Uelaçlo dos Iniportadorcs qi
am virtorías na actual tc:**i'd;ada*.

Carlos Cuuíinlio »
lUviriquc Joppcrt
Dr. Alfredo Novis. ....
Jockey-C ub
J. J. tomes Brandão. ¦» • . •
Domingos Torres
II. MacSdock. . 
«». Pinticiro Machado
,l»r. 'fobias -.Macliado
Xálcro J'iicy,i
_A._.'r!o Serra • «
.1. J. Dinia
1. M. Soiiza 1'illio
J. Salgado.
Camllin Mourão
'l.ara Campo3 ¦

KçlaçSo d w criadores
ictunl temporada:

Juli.ino M; dc Almeida.
«Dctavio A. 1'cixoto. ...» "
Victor Torrei • C*
l. Alabba Corrêa
CarIo3 Dictzch. ...... s
A. Gasacr  -I

\V. Chsser  4
Dr. I,litcu P. Machado. . . *
Ur. .\s»ii Uratl! I
,1». Parolim.  ..
¦Nioiiláo Kracff  *
Gtmteniorim .Nogueira, ... .

-— Hclaçâo das vhrtorias, -ns c r/'3 »o*;a*
res, ah*ant;ados peliis nossos joclvcj**»*!, ua
actual tcmporatláj inclusive a corrida dc du-
míngo uilin.w.

33

19

17
l.l
ia
i»
o
9
'1
H»
8
7
O

obtive-

74
jo
:8
Kl
13
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u KcTflr*.» argentino — Pcarson; J. Brown, e Chiappe; Olivari, O/taco, e Neari; Calomtno, M. Sttsan, W. Xutton,
nr.nl c Viale — O sr. II. Hentchinson, «referec» paulistano que dirigiu o jogo —Hugo de Moraes, o famoso tliccpcr*

S. 1'nttlo — Um incidente do encontro— O «tcam» paulista vencedor formado por Hugo. Menezes e Netto; A. Ber-
Ameal

tone, J. üertonc, c Thiele; Friedenreish, Juvenal, Dccio, Alencar e Xavier.

Vietiriàs
17

Inclusão de praças viu-
das das giiáunições

do norte

vic.ar.osos na
d

. . •• l.l

apezar Kr
im*_(]ades desta guariiiçãoi íonau
ilistribiiidas:

Is'a fabrica (le pólvora ila Hstrella:
Cabo tio esquadra Mario José Vèh-í

«tura, soldados Manoel Antônio d'.* Uli-«
vcirui 1'Vrnando Prado ile Oliveira,
Oscar I niz do Rego. Manoel Augusto
«le Araújo, Vicente Xavier dos Sumo.,
l'.ii;'cnin de Oliveira João Adão, Pc-
«lio Alipio de Uzcda l.'ina._ Vcnnncio
Maurício do Nascimento, Uiysscs Sc--
Veriano da Silva, José Kraiicisco dè
Oliveira, Miguel Alves dos Santos,
Marcior.illio Francisco dc 011vc'ra,"Manoel 

José dos Santos c José Jou-
qtiiin de Castro,

Na o" roRiúo: os
Soldados Scctitidlno rercirá dos San-

to^, Manoel Alves dc I.ima Caliríil,
lulio Vicente Ferreira da Silva, José
Francisco Duarte, Maneei Uibcirn de (llriio. Appolinarlo Gonzaga da S'lv;i, '•

Amaro líurico Lins, Jòfio T.v.caí da Sil-
\.i João Marün.s do Nnscinichtoí Ve-
dro Firmino, José Severino dc Mello!
Manoel Mnrcu.ino da Costa, Aiitonio
Pereira llarccllosi 1'rancisco Antônio
dos Santos, Morberto Pereira dos San-
tos» Manoel Dernárdino Gonçalves,
Alexandre Pinto Momcm tle Azevedo,
Jayivc João lirasli Augusto Kiunos,
Antônio Oliveira da Silva, Máximo de
Azevedo. Sebastião José Galdiuó, limo-
cencio 1'Vãneiscb do Kosario Francisco
Koclia Ramiro dc Barros da .Silva,
Silvino José de Carvallio. Euclydés
Valcriano e }osc da Uocha Passos.

¦¦¦ima *> ***+•

i a,;
issiin i írcs primeiras rcuuiões, o cateritd U. )'c:-

reira já .'ouserva o - i° iwàto, com uaia
i vantagem considerável sobre o segundo col*

locado.
ató.ição dos

rctu.il temporada j
domiiiRn ultiiiio;

Ilcbríá. . .
Oraatus. . .
tlaponeja, . .
JliguA. . . .
A-raazoh, . y
Go«iatti. . »
Condor. . .
Jatiu'. . . .
i.Moii! d'Or. ,
Invejai*. . ,
Vòluptó Chasú
líllZÍl . . .
Ilan.l.i!'.'-.'... .
[Dtíhcmc» . .
Wcrther, . ,
Caiagusiu', .
Acácia. . . .
Tono, . . ,

munais vicíoriõso.s na
ijcU.àire li corrida dc

11. I''crreira. . .
D. Suarez. . . ,
P. Zabala
1.. Júnior
II. Sl.iarl
Marcellino. . . . .
J. A.o:u.o
Cladio . , . , »
Wa dsiíiar
Torterolíe
A. Gibbons. . . .
Dinnrtc
Alexandre
J. Silva. ....
Üermaii
Sautour. ....
1.. Araya
P, Baptista. . . •
A. (limo..
1.1. Soarei
I*,. Pms
.1. 

'Pellss. . . . .
A. Paro im. . . » «
Joaciuirii CotUinlio.
Clau-diohor, . . .
). Comiiilio. . . .
ltiãii r»:oho
n. Cria
Toou
11. Coçlho
Protazío
Creorge
l.c Mciicr
O. Cotiliiiho. . .
Xan-illi
li. Martins. . . .
Kanion
I'h. Koclia. . . .

A | (lares, . . .
I'. Aiidradí. , . .
C. í.opcj:. . . .
A. .Mello. . . .
A. Paria. » • .
1. Ribeiro. . , .
A. Pereira. . .
YV. Oliveira. . .

0.1 •!¦¦>
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-o 15
_'í 1*/
IO 23
,'¦1 =3
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Guaicrclndo
Arnaldo Ricmer

Orlando Raul
America F. C.

Marcos
T.tnV. — Iklfort

CUcndcs — J.ineolu — Taiv»
Ojcda

Caliricl Osraan
Witte Allcluia __

O sr. Hutcliinson, "referce*' officiai
da Usa Paulista', c, cm liòmenaijcra á
qual a I-iga conferiu-lltc a dirccção do
"match" do seu campeonato local, fez
tirar o "toss" favorável ao Flamengo,
que escolheu a parte do campo quc cort-
fina com a rua General Scvcriano;

A saida do America foi lo.vo inlcr-
rompida por Arnaldo, do partido adver-
sario, f|uc eiilroftou, cm passe, a bela
aos seus companheiros. Desde logo o
juiz consigna um "foul", sem consc-
quencias, contra o America. A este cabe
o fazer o primeiro 

"eorner", não sendo
decorridos nem cinco minutos de luta.

Dahi a pouco Gabriel cóiiséglíc, des-
bancar os "lialvos" nntagdnicüs, c livrar-
se de Xcry, escapando cem 1'indaro so-

! incute por' deante. O "tiill-bacU" inter-
nacional conseguiu", porém, cortar excejr

I Icritcmcntc a r''.'!a vic'oriosa do "insi-

de cápfain" do "ícam" opposto. Lln-
coin. que pelo America, foi o jogador
quê mais calou no espirito do publico,
pelo niagnifico jogo 'iiie viulin apresen-
tando, lira diversos '-fòulls!', com gran-
dc precisão, c faz. cm cada uma das
tiradas, correr perigo a "cilúipc" do Ma-
mciiiío.

Osman atira nor cima do goal ini-
. I bign um bom "sltoot"' dc io jardss,
,' niais ou mcní'3.

i.i j O America neste liall-lime domi-
-i liou quasi quc sempre o adversário,

;9,j'tchdò a sua linlia .lo " forwiirds" cm
i-i.'constantes investidas sòlirc o "goal"

,í, j guardado por llacna, quc sc liavia com
ia I energia na rebatida das bolas, com que
ujsc tentava vasar esse posto.

O Flamengo não podia organizar
n
i-l

ataques proveitosos.
li isto porque as suas linlias do dc-

fesa queriam entregar a bola aos " for-
vjards" correspondentes, cm passes

altos. Or», pensar em ta! era o mesmo
quc dar muita probabilidade aos adver-
larios dc impedir os passes dc serem
recebidos pelos jogadores visados, pois
quc estes sendo dc niuito menor ai-
tura, eram com relativa facilidade do-
minados pela defesa opposta.

Ha doi» "corneis" seguidos feitos
pelo Flamengo, nos quaes Cacna se
porta muito bem, Arnaldo, recebendo
um passe seguro dc Gumcrcindo, perde
a pouca distancia do "kceper" anta-
gonico, o "shoot", raspando-o pela
trave.

Termina o primeiro tempo, portanto,
sem que nenhum dos contendores con-
siga abrir o seu "score"'.

O segundo " lialf-tinic" mudou mui-
to de fei.;ão.

Trocaram-se os papeis. Cabe agora
mais ao Flamengo a oceasião das
acòmmcttidaã o o America- recollic-sc
a um magnifíco jogo dc defesa.

Raul, c depois Ricmer, dão bons
'•shool" ao "goal", vigiado por Mar-
cos, passando-os por sobre a trayc
superior do ultimo baluarte contrario.

Orlando tenta fazer um passe a Ar-
naido, c, com diffacilidade conseguc-o
da extrema. Arnaldo, bem deante _ao" goal" recebe o passe, mas, o perito
Marcos não lhe dá tempo para mais,
e arrebata-lhe brilhantemente a bola.
Por sua vez Gabriel dá um " shoot"
perigoso ao "goal" do Flamengo, en-
feixaiido unia série de "dribblings",

que é muito bem aparado por Uacna.
l-ãsle v.Ueeper" nuida rebate um forlc
"shoot" de Osman,

Eram passados doze minuto», quan-
do Gumcrcindo atira, num "kitU" clc-
vado, a bola para o "goal" do Ame-
rica. Ricmer, quando esta vem a cair,
ameaça a Marcos dc unia "elínrge"

esto i atrapalhado na defesa, e o
"inside" do Flamengo, depois da bola
ler iludo mn novo pti'o no solo, aju-
da-a a aninhar-se no "goaf*".

Estava assegurada, pois, a vantagem
do que foi victorioso.

Com este facío os milhares de espe-
ctadórcs, espalhados por todas as dc-

pendências do campo, romperam em
acclamaçõcs, e custaram a fazer um
ponto final ao seu cnthttsiasmo.

Dc vez cm quando, quando clle pa-
recia acabado, resurgiam os brados de
victoria com crande vehcmcncia ainda.

Ila oito jardas approxiraádas do
"goal" do America, Orlando tira um
"foul", sem resultado.

Dc um bom centro dc Raul, Marcos
faz excellente defeía, não o deixan-
do ir ter á linha atacante bem collo-
cado para recebcl-o.

Por duas vezes, uma cm cada goal ,
um "schoot" inimigo cac justamente
na trave dc cima do mesmo.

lira a providencia egualando a chan-
ce", e cortando as desculpas c os ar-
gumentõs baseado» ui "ironia «la
sorte."

Em um Jos ataques dos jogadores do
Flamengo o juiz consentiu que Marcos
fosse carregado por dois "torwards

an;agonicosL quando a bola não estava
em seu poder, e vinha, _com perigo,
caindo sobre 

'a 
sua posição. » .

E' uni facto importante que nao foi
aHonlmlo pelo imparcial arbitro.

O "kceper" do America, num ¦''kiclf.
do Pindáro, proveniente de imi • foul ,
deixa que a bola se lhe escape das
mãoi". Rícnicr recobe-a c com um
"schoot" poderoso ínl-a raspar pela
trave vertical esquerda. A todos pa-
rccia_ inevitável mais este poulo para
o vencedor.

Sem mais circurnstancias do no,a,
termina o importante encontro, com a
victoria do C. R. Flamengo, por um
"goal" a zero.

O FLUMINENSE EMPATA COM O
S. CIIRISTOVAO

No "match" realizado na rua Gua-
unhara, cn.re o Fluminense c o íòao
Ghristovão. attestou sc um stupatc de
zero.

A "equipe" ío Fluminense apresen-
tou-se muito desfalcada, pois alem ;lü
não fazer participar do embate-os jo-
gadòrcs Welfaro, Os.waldo e Peniani-
imeo. que foram poupados, para o jogo
de boje, ain.iii se viu sem o concurso
de outros elementos. ,'•;¦, ,

Nos segundos "tcams", foi vencedo-

ra S "cairpe** «Io Fluminense, pelo"scorc dc nove "goals" a quatro.
SEGUNDA DIVISÃO

Todos os jogos marcados para o dia
do hoje íoram transferidos pela com-
missão de "foot-ball" desta divisão,
para outra data, qut, opportunair.cntc
será designada.

Campeonato "Rio dc
Janeiro"

No «Jomingo próximo realizar-sc-ão
Os dois últimos encontros da temporada.
F*.sscs jogos serão cffectuados entre as
"equipes do Paysaindii C. C. c Bo-
tafogo F. Cij c do S. Christovão A.
C. c America I*. C, respectivamente
nos ca-.npos da rua Guanabara c rua
General Sevcriano.

Já aão é sem tempo, esse termo da
estação sportiva, pois já chega a ser
uma deshumanidade disputar pugnas ar-
dorosas do "sporli", sob uni calor as-
pliyxiantc como o quc agora sc apossou
desta cidade. A Liga .Metropolitana
não é, porém, a culpada des-tó faclo, por-
quanlo os seus torneios já deveriam cs-
tar aca'bados desde o ultimo dia dc ou-
tubro, o que não pôde ser obtido env
vista do grande numero de jogos extra-
ordinários havidos durante o anno. O
desdobramento da temporada, foi, por-
tanto, inevitável.

¦#'

KSPKRAXTO rOOT-BATJ, CLUB "ver-

sis" PARIS 1*00T-1*ALI, Vl.un — 'liste-
ve imponuite a luta entre o 'lNoeraiito Club
dc Jncarciiaguá, contra o Paris Club, M
<_i5cadur,-i, realizada cm is do corrcnle,
saindo vencedor o Kspcranto Club per
4 a 1.

a» "teaiii" Ksrteraiito:
u!uvo Vciu»

A. Pires A. Veiga ..
fi. SanfAnna J. Maria li. Vida!

A. Pires. 1". Ually, S. Pires, A. lí. ]'i "o
1.1. Rocha, O. I.ima e B. Tavares

Marearam "gpal" os seguintes iogaJo-
rrs: Allie.o Pires, a; Peruando Ually, i c
Saliu' fires i»

A dircctoria derle valente cH.b, e cnm-
poMa dos seguintes rapazes: presidente; Je-
ronymo Vidal; tlicsourclro, Joné Ribenoj
sccrclorío Leopoldo Vidal, c "captain" Ar-
mando Veiga.

A melhor é a""Ja Companhia
as Alimeuticías,

FÓOT - BALI-.

Ciümpeonafo Rio de
*??

Massa (!?.toin.aie-
Manufãetc"ri ,1»' C»*>•!'-¦-i*•

TIOVIDAOES I SUCCESSO t
N.na banda Faulbabêí.

quarletlo 1'aulhr.ber, SíJtet.
to Faulhaber, Cboro Faa-
Ihabrr. tfcvas Modinlias c
I.uinlua. NVrjn discos d»flauta, clariivcita, piotoni

. . , boinbardiiio. Gravação do»•¦ais ajrteiailos urlislía brasilrirosl Mai*,«e nu! noToa numero» propriedade Fau.tliabcr exclusiva I Pedir oa stinolêrhêhlo»-»
_f_AU_I.IlAHl'K t C.-C0n»..;uii.5o n. jí.

PEQUENAS NOTI-
CIAS EOIIENSES

O Juiz da í" vara eivei decretou hon-
tem duas fallencia» : • .''¦¦ ¦ 

'.-¦

A primeira da firma Schlobaclt S c,
estabelecida á rua dc S. l'cdro n. 52,
com armazém dc armarinho _e modas,

o ': 
que confessou a sua insolvabilidade.

o Foram nomeado'»' sj-iidicbs Affonso dc
0 Vizell .«. C„ lí. Salathc n C. e Theo-
«dor Wille .'• C. ,.-¦„ , ,' I \ segunda da firma Marcondes ce
1-C„ estabelecida á rua Uruguayana n.
o I .1^. :i requerimento de A. Cabbazar,
«'credor por .| '.-rtSíeio, por lettus e no-
ii I tas promissórias.

Ü O mesmo juiz julgou liòátcm impro-
'i ! ccdcintcs os cuiliártros oppostos por

loão de Sútiza Ribeiro conlra il massa
íalli.la de Nevribu Cr C, como senhor
e possuidor de um Umdaulct "Mcrçe-

des" e uma Iioráfu ii. o;(i. seqüestrados
ambos a requerimento do synilico da-

qiiclla HMSín.
i:i juiz não julgou siitfiçienletncníc

provadas as allcgaçõcsi

Ainda o mesmo juiz julgou pro.-chn-
t« o pedido de liquidação da sociedade
d. dc Rezende & C, estabelecida á ritã
f',.'!a(li>r Kuzebio n. 3J-'. com padaria,
a rcqncriiHcntò dc Antmnò Joaqumi de
Ucze.nde, nomeado liquidanlc.

A massa falÜdli Coelho R C. repre-
senlada pelo syndico Josú. Amcriço
Govella prepoz centra o Banco do
Urasil lima a-eíi.o ordinária para rc;»:in-
dir a sentença que julgou provados os

le terceiro senhorve possui-

NA ESTRADA DA MORTE

&

O Flameiigo derrota o America, ^pôs!Çao?pos^jX
uma partida disputada, pelo |^!ÈSISSíl|Kscore de um a zero

A tarde de antc-lionteíii estava dei iot.1. (caso
Cliristovão. (in luta que j

campeão (le

hontem, jiiigou a autora
,-i;ão

O jtvz da -,' vara c

de
caréeedorá de

'mina' denegou
abrazar. O valor era tão intenso, «luctnão perca do í». Christovão. em luta quc .',.__[__;__ ._ orj"ein de habeas-corpus im-
chegava a suf focar-nos, Tivemos dó dos sc vae fe.-ir nu breve, uo que ncredi- T.jjS-ijj :'.in' 

favor dc Manoel Garcia lis-
jogadores que, pelo inevitável alrozo taniòs firmemente), apresentou-se "0"il'v'. 

crc!|j; lia *o dias sem summa-
eni quc se acha a tabeliã do campeonato ! ns habituacs recursos do seu jogo eqiii-, \'f v jlsposição do juiz da ;" preto-
la I.iga, tiveram que se entregar á luta. i librado, como que regulado c atinado ! V- "'

1- . ...*., .,..1-- AÃ rt.-.,!-»,.*»»-!, tini."*. : -,-..., :.,«.„-. ...,t , „„*-,. ^..„^ K~.-,n r.a/.l.ic ! * •** •

"À Cl. D A DK"
Com a pontualidade dc

nemos honícm 6 ultimo
npre. rece-
íiiícrò d'a*í

ra. _ apresentando o Senado Federal.
antigo palácio do cond- d'Areos, dign.-í
«ios maiores c mais cnthúsiaãticos eu-
coinio.*;.

evados peio ardor do capricho, pelo j Cotiveíiiéntchiente pe'as suas onze teclas
j ardor do cntíiíisiásino, c não monos ain- | componentes, e, sc não pôde desla vez' 

tia repassados finalmente pelo toque dc _ sobrepujar o seu competidor. nem_ por
maior ardor, o «Ja aimospucra do b."a;:a . isso drixoti de ser um vencido, digno,
quo ihes tocava a pelle. _ si os lados os quizessem, do titulo de

For essas çlrcunistancias cremos nós, _ venccilor.
;los melhores a | O Flamengo confirmou complelanícn-

te a suii "parfchiüKce" dõràonstrada no
joijo ilo doiíiingó precedente, em que
bateu o Fluminense, por 3 a o.

Conto sempre, fez destacar a optimà
defesa aue possuo, com predominância

(.*«•,.,(.•, o apreçado semanário dedica- ° 'ogo cm sV.'Sa0 cslC'Yc a?s :,""!',0'í:s ;1
«lo aos interesses do funceio, ai smo üa-1 5,ue lcm0\ ,üdn- C!iSC)'' dS !'rcf •CUr>
niciful; Pouca combinação; muitos "shpots mira

Alcni i'c varias estampas o prcs"-íe {,5r*» do c*l'*5i"0' muitos mesmo; 03 api-
numero iraz uma reniotissima gravii-- t03 <-í,'!i'':;*'ly' <i0 >aiz> e,c,s cm (|Ue

mais .se còàdçnsava o embate.
Entrelanto, dizer isso não

absolutamente em declarar que b "iuatêh.

esteve falho dc peripécias emocionantes, ¦

importa ; dos grandes 
" ío iballcr Zalácain, Pia-

Jar.i, c Ncry, que entretanto, não este-
num dos Fèus dias felizes. Baena,

ThUuraria Parisiciiiié
e. que rccãrsos bellos. tíüto de ataque ; ágil "kceper'- do vencedor, dcsthcpu-sè
como do defesa, r.ão houvesícm consta- j lambem na contenda, fazendo licllas de-
talo possuir ambos os litigantes. fesas chi todo o seu desenrolar,

O sr. Ilütchinson foi o juiz «la pugna, j Xo ataque, Kiemcr c Gumcrcindo ti-
CAsA.DE PRIMEIRA ORDEM P, comquanlo com ò habito dc muito r.pi- , veram as honras dd .arde. Ambos tra-

»m liiíjpcsas a e?ol'o e tuJo Quanto con- tar, o que não agrada nem á assistchciai, !;balh*áram niuito e. ao dciiodo doá mes-
«çn-.e^ ao r.iiio. Aítcnde a chamados. ! nem acs jòeadorcs, i um "referce"1 eom-' r.ios, deve o Flainengo a sua victoria dc
Tcleplione 1049. Sul. — M. Abranles. Loctcntc c digno dc ailmiração.

Dr. rranklin (Juedcs —
Uol. d? senhoras e crcanç7.a, pulmõe»,
eorjjão e sypbiüs. Res. Haddock "Lobo,

S5- fcleph. i.i.56 — Villa. Cens. da»
¦ ás 5. Aadr«r3jf, jí.

Si i fi.eio
senões, r.ão se desmerece por tal. P'
coiumum aos que. preenchem o seu car-
eo deixar passar certas faltas, vistas do
alio pelos (jue, at tentos, assistem ao
jogo. e que por elles não póiem ser
censigrudo».

| um a zero.
que *'le possue rap-Jes O jogo, teve inicio ás 3,55, apresen-
desmerece por trd. pois é ! tando os clubs competidores os 5:e,_n-

tcams :
C. P. Flamengo

Baena
Pindaro — !>ery

Argclo — 2*s'cc:iu —• Gaüo"

A esse juiz foi hontem impetrada
uma ordem ds liàbcas-corpits em favor
de fosé Martins, recolhido a .Casa de
Detenc/ão, á disposição «lo juiz da 74
pretoria crlniínãl; _£Sgblado o prazo do
summàro dc culpa.

O juiz mareou o dia 10 para conliç-
cer do' pedido e das infonnaçõcs soiici-
tadas.

Ccrvtm oÊuai Hanseatica
- - •"¦¦ *"

Uin feto encontrado
dentro de uma lata

Foi encontrado liontem. á noite,
na praia do Flamengo, dentro- do
tinia lata, um feto, branco, do sexo
masculino, apparenlando_ ter cinco
mezes de vida intèr-ütertha.

Levado para a delegacia do 6* dis-
tricto, foi. o mesmo rctncttiJo para
o Necrotério da Policia, para o de-
yido esam._

-**.'>
.***..
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CONTA MAIS UMA VICTIMA

A linlia desimpedida
O enterro das victimas
Infelizmente, ao que nos informam,

temos a registrar a morte de mais uni
inícüz empresado que suecumbiu uo
seu posto. .

Segundo investigações que fizemos,
foi lambem colhido nn momento dc
tombar a machina do S 4 o rondante
da linha, cujo nome ignoramos.

Motivou o descarrilamento a fraclii;
rn dc uni dos trilhos, quando por ali
transitou uma locomotiva typo Mallet.

U corpo do niachinista Amancio de
Paula Araújo foi ante-hontem trans-

portado para esta capital, cm trem es-

pccinl, que checou a Cascádura -as

10.20 da noite, sendo dahi transportado

para sua residência.
O corpo do infeliz maclnmsta estava

ninlilado c horrivelmente queimado,
tendo o cr.nueo esphacclado, as pernas
meias curvadas e os braços ao uilo,
como sc estivesse supportando o peso
dn inaeliiiia. . 

' 
. ••

Cbeeado A sua residência^ íoi o
seu corpo velado durante a noite por
graiidò numero de amigos c compa-
nliciros de classe. ....

O :au énterramento foi feito a ex-

pensas de sua familia, c uão da Cen-
trai

O corpo foi encerrado num caixão
det11 classe, sendo iiiliuinado no cerni-
lerio de inhaiuiia, á i hora da tarde,

já.cm estado ds decomposição, devido
no medica legisla da policia, que não
compareceu á hora determinada,

pelo S 4 dc liontem vciu o corpo do

yraxeiro M. Pinheiro, quc se achava
nas mesma» condições do..desventurado
màchinista. ...

Ao chegar á Central, foi o corpo
recolhido ao deposito de cadáveres,
reaiizando.se á i.-.rdo o çntcrrainento,
que foi fciio a cxpciisas do seu tio
Manoel Posa. __.

Até ás S lioras da manha dc boa-
tem, ainda jaziam insepultos os cor-

pos dos foguistas Malvino Reis, Igr.a-
cio Pinheiro c o ronda»!?.

Xo necrotério da flana do Tiraliv-,
ciide estavam depositados cs corpos,
aguardava-se até áquella hora ordens

4o sr. Frontin sobre o enterro das
infelizes victimas. _';

O quadro aü era simplesmente doio-
roso c horrível.

»* *
A üi-ha ficou desimpedida ás 3 ho-

ras da madrugada, descendo a compo-
sição do irem S 4 üg»1'»» a0 s 'I dc
hontem.

O guindaste ainda se açjia vo local,

para repor a machina 390.

Repartição Geral dos
Telegraplios

Foram designados: o telegrapliisla .lc

4» classe, .losc Augusto, de .Menezes,
para interinamente servir como Iiscai
das Companhias Amazon, Western e
Francézá. 110 districto do Pará; os
guardas de a* classe, Bcncdieto Auto-
nio Ferreira, para encarregado do
Posto Tcleplionico dc P.ruhype, na 3"
sucção do districlo de São Paulo c Ls-
leram Mercurim. para servir na mes-
ma secção do referido districto. 110 15"
trecho, (Santo sa Piassabu');; o tele-
grãphistti regional, Joaquim Caetano da
Costa, para, provisoriamente servir co-
1110 ntaifpulaiite. dos apparelhos Uau-
dot da estação dc Caravcllas, durante
o impedimento do tclegraphista dc .1"
classe Juão Clareia Rosa; llesycliio
Seabra Azamor, para servir na estação
Central; o auxiliar de guarda, Luiz
Duarte de Oliveira, para servir como
encarregado do 

'trecho de Çabocó a
Máragogipe; ua 1' secção do 2° disln-
cto da llahia e o diarista; Pento Bispo
dos Santos, para scrv'r como eilcarre-
gado do trecho dc. Màragogiçe a Agua
Fria. na 1* secção do a" districto da
Baiiia, •

Foi posto ú disposição do sr. _dr.
ministro da Viação c Obras Publicas,
o inspeetor di; ;)" classe, Henrique de
Miranda S.i, em exercício no districto
Central.

Foram removidos: o inspcçtor de.)'
classe, Anlonio de Lima Araújo (ióes,
da a" liara a 6" secção do 2" districlo
da Bahia, como encarregado; o guarda
fio de 1" classe. José Colombo Cordeiro
da renovação das linhas do Bahia a
Recife para o districlo Central; os dc
a", José raiislino da Rocha; do 5° para
o 4o trecho da 3;' secção do districto do
Ceará; Antônio Braulio Cont'tiIio, da
8n para n -r" secção do 2Q districto da
Bahia; Dcrnldo Pereira Lopes, do tre-
cho de Cajueiro a Ubá, 14" secção do
2° districto da Bahia) pnra_o dc An-
daráhy a Lcnçócs na »c*í:* secção do ines-
irto districto; I.uiz Madureira. (to tre-
cho de Maragogipc a Agua Fria (i"
secção do 2" districto da llahia) para
o do Cna á ponte da Rocha na 4" sec-
ção do mesmo d's!ric'o) é i'rancisco
.Vascimeiiío, da 5* secção para o tre-
cho de Barra do Rio dc Contas j Pé
da Serra, na 3" secção do 2" districlo
da Bahia; o auxiliar de guarda, João
Ferreira de Paula, do 4" para o 5" ire-
cho da 3" secção do districto do Cer.-
rá; o auxiliar dc escripta, I.aurcnio
da Costa Lago, da eslação Central pa-
ra a secção do Expediente c o diarís-
Ia, Godolphiin Bandeira, da estação dc
Porto Alegre para a Urbana dc Var-
gea, como aux liar,

Foram dispensados: Antônio Baptis-
ta de Oliveira, do logar dç servente da
estação dc Aracaju': Hofacio Campos
Lopes Ferreira, dc idêntico logar_ do
escripíc-rio do districto do Ceará; e
pnr abandono de emprego, Jeronymo
KÜ33 dc Sánt'Anrin, do logar dc ser-
vente da estação de Bahia e Antônio
Firmino de Mello, do logar de cyclis
ta da estação do S. Paulo.

Foi exonerado a pedido. Antônio
Lemos Filho, do cargo de tèlcgraphislo
visto ter sido nomeado, para o cargo dc
1° tenente medico da Armada.

Obtiveram licença: por 6 utezes, em
prwogacáo, sendo 3 mezes com erde-

nado e rgtial tempo com metade do
ordenado, o guarda fio dc 1* classe,
Antônio Corrêa Lima; por 4 mezes
com ordenado, o tclegraphista de 3"
classe Manoel Pinto dc Abreu; por 3
mezes cm prorogação, lambem com or-
delindo, o guarda fio dc 2" classe, Ray-
mundo Nonato Rocha; por cgual tem-
po, com metade do ordenado, a telegra-
ph:sla de 4* classe, Carolina Isaura de
Lacerda Velludo; por (io dias, com a|j
da diária, o mensageiro Virgílio Alves,
e por 30 dias, também eom .d.i da dia-
ria, o auxiliar dc cscripla Hugo Cape-
to da Câmara.

¦ »»»»»¦

A POLICIA QUE SAE
EA POLICIA QUE EHTII

Deixará hojo o
oargò do chefe

do policia
o dr. Edwig-es do

Queiroz
O sen fiiibsiiínio c o imssiiuI i.uj

t acompimbii nu mui
retirada

.Vos cornlorc" üa Polia-ia Central,' **•
nas antc-ialai do Mlnlitcric_ tia )»>•
tlça, por toda a parte, emiitii. nm- j
Kiicm fai mal4 niyitcrlo s«»i>rç *
salda «Io sr. EdwfgCI «lc Uu."''-,'*•.
ila ciieii.i dc policia.

Até liontem «lava finncmcnte a_«* i
«entada a íva Ida para <> Minuleno
ila AgrkuHnrn. iitUMltuinuo o tr. j
Pedro do Toledo, Indicado para no»,»
so ministro cm Berna 011 junto a«>
(Jui1i11.1l. Ma» as duvidas giio s«
suscitam são todas cm torno uo sen
siilistiiuto. Scra mesmo o >r. 1'ian»
cisco ValIadarcJ ? Não «ctá o sr,-
lüstiiiio Cardoso ?. E o sr. llitfio
Droga .. , , »

Pessoa iite sc diz bem Informa-
da K.upntiii nos hontoiu:

Escreva tem receio de enntej»!
ta.;ão: o novo ehcíc será o \ alia-'
darei). . 'Esta assentado isío _ \

Dc pedra c cal. O Pinheiro fax
quc;tão, embora o Jaugote tor»,*a]
pelo llup.o.

E tanto (í o VaUadarc; «*i«c ell«s |
]h seguiu para Jui.; dc V6ta, onde
(oi providenciar para :i boa marcha,
dos seus negócios, durante a àuai

permanência uo Kio.
Pedirão hoje, caso deixe a poli»

cia o sr. Edwiccs, as sua., exonera-
IçOes, os ires delegados auxiliarei. •

Os srs. Silva Marques c Rcynal.do
dc Carvalho aconipaiilíarío o sr.
lídwigcs. A cxohcrac&o do sr. Fer*
reira dc Almeida será recusada. Sua.
s. continuará a oecupar o niesino.
cargo.

Ao que se diz. o 1° delegado au-]
xiliar do novo chefe será õ sr. l'ar-i
rciras Horta, moço traballiador e.
activo, muito lionesto c quc já ofi-
cnpou por [aígo tempo o caryo ae |
delegado «le policia. j

1»*' candidato do peito do sr. vai»)
ladares. Para o logar de .*" delegado
auxiliar fala-se nos nomes dos .iri*.
Carlos Failer, .Mendes Diuiz, aoiuiil
delegado do M" districto, c Joio
José dc Moraes, delegado do 5* e
lortcmeíitc amparado pelo *. Ed-
wiges do Queiroz.,

Pedirão exoneração dos seus ear-

gos os delegados: Victor Rudgc. do
12": Raul Autran, do 3»j Dlaio.Ve-
rani, sub-inspector da Guarda Civil;
coronel Carlos Magcssi, alrnòxartia
da mesma Guarda; c coronel Pi-
nheiro, inspeetor do Corpo de Se>'

gurança Publica. 1
O boato não se encarregou ama»

dc indicar os seus substitutos. |
» * *

Faloii-sc" «os corredores da Ccn-j
trai, quc o sr. Edwigcs insistir*
com o dr. Silva Marques para quoi
s, s. sc conservasse uo cargo do
i" delegado auxiliar, allcgando a nc-
cessidade dc ter s. cx. umaipessp*
dc sua inteira confiança na policia.

Fomos ouvir sobre o boalo o dr.:|
Silva Marques.

S. s. sorriu ante a nossa pergun-
ta c respoudeu-nos:

Vim para aqui como amigo «é-
dicado quc sou «lo lídwigcs. Uma
vez elle saindo cessou por comple-
to qualquer compromisso meu. Nôo
é cxaclo que clle tcnlia insistido
còírimigò, mesmo porque ou seriai
franco, recusando ternimantcmciite,

Vim para scrvil-o c saio com clle.
Pode esorever... 1

E, sorrindo, ainda. s. s. abriu a)

gaveta, de onde tirou unia canelas
com aros e penna dc ouro, que 1109
mostrou.

Comprei-a para que com c.lla o
Edwigcs lavre a niinlia demissão. _

Ouvimos em seguida-, o dr. Rey-j
naldo dc Carvallio.

Acompanho o dr. Edwigcs. \ mi

para scrvil-o. Cumpri o meu dever I

c liasta; para nunca mais. j
Falámos ao dr. Ferreira dc 

'Al-,

merda: ., 1
Islo é 11 m cargo 'de confiança'.;

Quando saiu o dr. Bclisario Ta-'
vora solicitei a minha exoneração
que o dr. Edwigcs 111c recusou. Ser-,
vi-o com lealdade c creio quc cüeíl
não tem queixa nenhuma de inim_..|
Claro que elle saindo pedirei a iui-
nlia exoneração.., *\

•— Que será recusada...
Não sei. Si coutijiivar seguirei a

mesma norma de condueta',
~- E proscgüirá na campanha qui'

encetou ?
—Contra o Icnocinio ? Claro qutíl

sim c se o novo chefe pernüttir,
ella se estenderá mais violenta ao»1
nacionaes.

Rctiráiíiornòs, deixando os correi
dórcs da policia cheios, circulando
boatos e commentaa-ios cm torno'
da policia quc sáe c da policia quc?
entra, *

I

Cura radical sem o au-
io dc drogas. Infoi-
.õcs GRÁTIS, ver-

bocs ou por cartas, Dr. M. 'i'. Sar.dea,
largo da Carioca, 13, i* andar. Rio.

Impotência^

Como serão recebidos
os jornalistas bra-

sileiros na Argentina
Buenos Aires, 18 — (Americana-

— A imprensa annuncia que, 0111
honra aos jornalistas brasileiros
se pròjcctaim nesla capital diver-
sas feitas.

"La Argentina" referindo-se ao
empenho com que as classes mais
cultas sc dão á organização das pro-
xiriias festas, diz que parece haver
O propósito, por parte dos seus pro-
motores, de deixar bem viva. nü
espirito dos nossos futuros hospe-
des, uma forle impressão dc contra-
ternidade, propósito digno dos mais
.sinceros applausos."Õ 

P. R. L. EM MINAS
Beüo Horizonte, 18 — {Do nosso

correspondente) — Continuamente
chegam noticia.; da formação de di-
rectorios mtihicipacs filiados ao Tar-
lido Liberal.

— Turvo e Gtinliãcs escolheram
delegados á Convenção.

«•«a»

Em demorada conferência. _ esti-
verãjn hontem o chefe dc .policia, dr.
Edwigcs de Queiroz, c o secretario'
geral da policia, coronel Damàso
Pròcnça Gomes. Finda a coiifcrcn*.
cia entre o chefe e o secretario, en-
iraram no gabinete dc s. cx. os de-
legados ãuxiliarcs, que também esti-
veram em demorada conferência! r.c-
servada.

Após essa segunda conferência, ci,
dr. Jvdwiges dé Queiroz, recebeu'
dos drs. Silva Marques c Rcynald.v
•le Carvalho, 1" e 3" delegados auxi-
liares, pedidos 'do exoneração dos.
cargos que oecupam.

Além dps delegados ãuxiliarcs,
também solicitaram demissão dos
seus cargos o dr.^Victor Rudgc, dc-
legado do 12° districto, co sr. Ve.-
rani, sub-inspector da Guardai Ci-
vil.

Essas exonerações serão concedi-
das amanhã.

Continuará no^cargo de 20 dele-
gado auxiliar o 

'dr. 
Francisco Fer-,

reira de Almeida-.

DINHEIRO DOS .OPERÁRIOS

O ministro da Marinlia quer que
se dê a César o que

_•*»»..

Pr. Habuco de Qouvêa- J;o0;
livre iie Kynccolosia da Faculdade dc Jfe-
di,'ir.a, cluíe (lo servieo eiruritieo du
Hospital da Gamboa, Moléstias de se-
nho ras, oprrat;òcs, vias urinarias. Rua Io.
dc Março io*— iHaa 4 s s da tarde.

é de César

O ministro da Fazenda, attcndcn.do
ao quc solicitou o seu co!lega_da Agri-
cultura, autorizou a Delegacia l'*iscal
do Tliesotiro no Rio Grande do Xoríe
a lavrar a escriptura de compra das
terras pertencentes a Joaquim Mon-
íeiro SaUlanbai e aosi menores Cari-
dido e Isaura Monteiro Saldanha c
necessárias ao complemento da arca
doada aquelle ministério pela Iníen-
dencia Municipal dc Mossoró, no
mesmo Lsíado. para a conslrucção -de

uni centro agricola.

O ministro da Justiça autorizou o
commandante Ja Brigada Policial a
conceder baixa ao 2° sargento Viccn
te Xuncj Cordeiro.

Ha r.a Marinha a Caixa de Em"-"',
prtstinios do Montepio dos Opera-
rios. Essa caixa empresta dinheiro, ei
todo o inundo se jtilga com direito
a veccbel-o, mesmo preterindo os seus
ülorios.

Varias vezes nos referimos ao mo-
do por que os operários são tratados
cm dias de ''rápidos", chegando a
desfaçatez ao ponto de serem collo-
cadas praças embaladas para impelir
a ápproximação «Ios operários^ Em-,

quanlo isso, pffici"_s c funecionarios
civis entravam nos cõlarcs, para os

quacs era todo mesuras o contado**
C. Cento dc Carvalho. .

Os operários não cslivcrr.rn mais

pelos autos e dirigiram um energic*'

protesto ao almirante Alexandrino de.

Alencar. S. ex. aviou justas <as

pôlídêràçóes Jo; operários c mandou.'

nôr cobro a taes desmandos. t __
Assim as demais pessoas so fera»

rápidos depois qne fure»1 -servidos os

Or almirante Alexandrino dc Akn-

car não quiz ouvir a contradicía do

contador C. Bento de Carvallio. qnc

adiava qne os operários aão tiriiara

razão,.-



" v-.-1'v'wg!m**mfa9'm**a*

COimKIO DA MANHA - QNaHs-Mr*. It èe Nov«mtaro de 1»t3

;-"w -.-' y-1^ "" i'. 
¦¦—-^'-V'--' ^'H*J%«!»^•__________i^___M__-J_ilflMHÍ^HMMHM'_'_

...f ¦. :¦ ¦¦%.¦¦ . (, 
¦> ', '¦ . .'<¦-. .. ¦

¦I

Quo.t.3. espiritas

•tt»-™_i_w»w»i-»jj»»_™ vm  vi. -.1  —— --.---, - __.-_f__M__ aKa.lnaa.J_ »¦

ElU «.ci..... Ut» I» Mn, c.» tr» «ti. 4. TM», |» c.cl. oero. .. ,.0C 0 sedo». B'. mdc. qu» tmm» m» r.rl.lU «*¦*» ia j*>W_«*_N
untigeni o rico. • pobre, • plebeu a o nobre.

¦¦Illl I ¦ ni ¦¦  _ll I l MTT1TTTI

Pecam prospeotos á »éde social em Barbaccna, Mina..
______________»¦_¦¦-—•—•-.s-»-*^^

r .

LEIS CONTRA A FRAUDE

ME01UMNICA
A excellentè rcvlita "Utcmlda-

•ie* de Torto Alegre, cm «cu nu»
ineru u deste in.Si faxendo u rt-

«nha Ioi admiráveis P'°8""°Vo
Sp.ri.ii.iio na Republica H«M

Americana «ceentua 
"icrcm var os

««s listado» que »c dlipoom n utciar

ifSi dci pcriCBiil«so ao nicdium.iis-

'n?4fcaradile.níl...ra -c «Jautelar.
de uni lado, á bôti fé das, multidões

o do outro, o trabalho.Ingente dc

liivcstiiíadore» conscicncioso» empe»

Sli na disseminação dc confie-

cimentos .cxpcrl-ncntacs sobre a

vida de além túmulo. ,
Ninguém ignora a tendência do

povo para todas as formas da super»-

lição c do charlatanismo.
Falc-se-lhe no maravillioso, no

sobrenatural que não existe e a con-
«Utisita da sua crcdultdade .se dtfit c

jmincdiatamcntc pela acceitação üe
¦ monstruosos absurdos.

As massas carecem de senso ana-

lylico, de aprumo ractonalista, dc

visão prescriitadora.
Ante um pbenoineno qualquer sc

«Jccidcm sempre por explicações ar-

revezadas cm que se misturam cnti-
dades fabulosas c o terror do des-
«conhecido. , ,

E' a velha historia dos eçlypsçs.
dos cometas espalhando calainida-
des. ameaçando a terra de uma des-
truição indefinidamente trausferiila
c desmoralizada pelas constatações
astronômicas, .

Não está ao seu alcance a coli-
cepção de que n todos os factos

presidem leis naturaes. tralc-se da

queda de um corpo ou das manifes-
tações espiriticas.

üra, o mcdiuninismo reveste as-

pectos de excepcional cotnplexida-
. dc. ..

Os mctliodos communs c applica-
veis ás sciencias objectivas tornam-

, sc precário* quando sc aventuram
a especulações que transcendem o
limite de suas possibilidades. Nas
forças directoras do inundo phystco
ha planos accessiveis á maneira su-

períicial de pesquizas, mhçrentc a
tão decantada seiencia positiva.

Descendo um pouco mais ao ama-
go das essências vivificadoras do
universo, aos circulos do invisível
onde sc elaboram as mais altas po-
làrizáçõcs da iniêlliiícncia, torna-se
indispensável appellar para proces,-
fos particulares.

Entre estes figura a niediiimni-
nade. ., r.

Envolta nas dobras de mil cocli-
cientes impalpaveis, deu origem a
que. numerosos sábios naufragassem
pretendendo decifrar-lhe as equa-
ções. Confundiram freqüentemente
actos de puro ánimismõ, dependeu-
tes do próprio médium; com a iu-
tervetição de espíritos, constituindo
casos 

"especiaes como se vê nas ex-

planações traçadas com mão de
mestre por Allan Kardcc.

Dahi, as tbeorias incompletas dc
Cltcvreuil, -Joubert de Lamlalle,"Fa-
raday c mais tnodernaimehte de
Maxwell c do professor Grassct.
Estes pensadores viram somente
uma parte da actividade animica sc
exercendo em campo qttc cxcluc a
operação da morte.

Mais adeante, ao examinarmos cer-
tos documentos comprobatorios da
synlliese espirita, poremos á medi-
tação de interessados os exemplos
dc desdobramento da personalidade
«e effeitos congêneres, em meio dos
quaes perderam rumo tantos con-
certadores de tlicorias cm contrario
ás conclusões do neo-espiritualisnío.

Ao par do seu caracter transceu-
dente e talvez por isto mesmo, pres-
ta-se a mediuiunidade a todos os
typos do simulacro e da mystiíica-
ção. Ot que não quer -significar e
inexistência tle provas valiosíssilrias
altestando a rea-lidade do intei-
cambio de idéas estabelecido entre
os seres deste mundo e os que trans-
puzeram a linha das contingências
planetárias.

Er.i uma palavra, as falsificações
¦perpetradas neste gencro dc expe-
.imchtalisriio por exploradores ou
ignorantes, não attingcm. ás ver-

dades capitães da sobrevivência e
da possivel coinniuiiieação dos vi-
vos com os "mortos". , 

,
Porque haja diamantes _ cllillll;

cos offerccidos á preços Ínfimos á
ostentação da vaidade, não se pódc
concluir pela falta absoluta dos ver-
datléiros. Seria uma extensão dc ra-
ciociivn nue os factos sc incumbem
de inutilizar, categoricamente.

Apenas, o apparecitíictitõ no com-
merciò, daquellãs pedras artificiacs
V.o produz conseqüências scmclhati-
&_ ás provocadas pelas fraudeis
que os legisladores norte-america-
nos desejam eliminar. Aqui, acha-
se e:n jogo a própria dignidade da
consciência humana.

Ü3 espertalhões — médiuns do
fancaria — praticam mercantilismo
com o que ha dc mais respeitável
—- a bõa fé dos nossos scmelhah-
tes."•¦Começam 

por tentativas inferes-
seiras de pequeno valor: é a espor-
tula para compra de medicamentos.
Pouco a pouco se lhes aguça a avi-
dez do lucro, ao mesmo tempo rpie
se dilue o ultimo vestígio da íacul-
dade cnradnra. porventura possuida
antes das negociatas.

Não tardam a vir pelos jornaes
dc grande circulação exhibiiido""~ãi7-
núncios espalhafatosos nos quaes
promeltem aos incautos curas sur-
prchenden.tes, a posse de talisinans
contra os desriiantcllos da vida, dc
breves para attrair amores ihcon.fcs-
sàveis e outras babuzeiras rendosas
despertando a tentação da ihgenuida-
dc popular.

Alguns organizam "sessões" onde
se desenvolvem a hysteria, a obses-
são c o fanatismo. De repente ir-
rompe desses antros unia loucura
violenta. catieando escândalo e pre-
juízos incalculáveis. Os adversários
do espiritismo aproveitam o inci-
dente e berram como posséssos, in-
sinuando que elle é nm elemento de
dissolução da mentalidade. Nã'o se
lembram nunca que a doutrina "foi
deturpada, softren violência cm seus
princípios moralizadores e serviu
apenas de rotulo para occttltar am-
bicões terra á terra.

E' justa, pois, a medida projécta-
da nos Estadoi Unidos, Justa c de
alca-nce inestimável porque pondo
j-cohro a um aluiso_a que se expõem
milhares de pessoas mal avizadas.
reinvindica para o espiritismo o seu
verdadeiro titulo — de contimiador
da- obra encetada, ha vinte séculos,
por Jesus na Palestina.

VIANNA DE CARVALHO.

0 CASO DOS DESPACHANTES
GERAES

Rcccbetno. a ...«;.u...i cariai
"Lendo boje a r.preicnUM-Bo fl-e 0

Centro dos UcspncliaiiiMi O.raes «Ja Al»
liinilcK» do Klo do Jauelro dlfigo ao
ConitrcMO Nacional, nao o* MIM tut*
lar no dc»ojo «lo comparai* MU-lli «O
á Câmara dos Dooui-Uo»dltUim a Fe»
dcniçfto doa Asaoclaiidci Cuinuwr.iaca do
Urasil.

Ante» de analysar ambas as repre»
«cnt.ic.iks convém oxpllcar aos }'°»»o»
leitores o quo ilsinlfica valor ofíicia,
pois convciu oriental ua para quo. com
conhecimento de cantil, approvciu o pro»
jecto do dr, l-eti-.li.-llo 1'relre que. do
contrario, reprovariam por mera <*••
treisJo. Valor official e nota espres-
».'ui cujo ~i iiii.lo íaei.iiu-iite ao uprchon-
de, slunlílea um valor Indopcndeulc, «lo
couunurciai, nüo oscllla, c e dutonuina-
do pela nnlureta dat uicrcadoruui, o o
valor propriamente dito conforaie o en»
tende a economia política, ú reconheci-
do oíticialinciue pelas rciiartiçúit» ailua»
ttelrns; não fosse a confusio quo para
iiiiiiin Rente rcprescniam a» noção» uiul
difícreutes dc va or c do preço, csias
lllm. palavra» pre»ciudlrlam rcaiieçiiva-
mente daa ex|ire»»Oc»i valor ollictal c
valor coiniiierciul. • 

,

Sendo o valor offlclnl determinado
nela natun-ta das iiierixidoriní, diziamo»
nue imia delerminuda UK-rcuiloria tart-
fada com uma determinailu taxa. tendo
um determimclo peso, ea|iacidadc, cuba-
Kc-in .dimensões «nctricas etc., deve va-
k-r t.inlo cio (|tianlo vale para a Al-
fandega; isto é tão certo yuo todas as
veies que fluía mercadoria pana na
base ad-valorem, si o valor commercial
for inferior ao official a mercadoria
sujeita-se ao augmento da differcnca
oura do valor obtido, do official, cobrar
a Alfândega aquil o a que tem direito.
Outro cfiierio não poderia ter a Alfan-
dera para não Ber mais lesada do que
tem sido, isto í, si não houvesse um
valor official, independente das oscil-
laçSes que, nor coincidência, acmjire so
gravam nas íacturas consulares para me-
nos, '..".'' , , i

Admitiido um determinado valor (ot-
ficial) para uma determinada mercado-
ria dizuuos que pasa na lia-So de 2Í°
a ioo "|" e estes tanto» por cento uc-
terminam os direitos de consumo. Dou-
de reciprocamente si os direitos de con-
sumo elevarem-se a uma quantia de,
conhecendo nós a Raecão do «pagamento
facilmente obteremos o valor olíieril
Exemplifiquemos! i.ooo kilogrammiis de
farinha de tri«o panam S0.10 de direi

THEATROS FILO TELE6RAPB0

los de consumo por Itilogranima, ou seja
ndo dada a Raecão: io"i", saben-

O mini~.tro da Marinlia mandou
¦ «elogiar o 2° tenente Ramon Rouber-

tic dc Lima, pelos seus elevados seu-
timentos de prompto soc-corro para
salvamento da rida de Gastão Gui-
imarães, que, na noite dc 4 de setem-
liro, sc achava prestes a afogar-se,
por ter eaido de uma barca.

11 1 "-1 i ——

,1oS, sendo
do nós (pte os .10$ representam 10
do vaor official detertniiiamos este con-
scqucntcmeiite cm .iooÍooo. Claro esta
que a determinação da Razão maior ou
menor implicou o critério «jue umas
mercadorias podiam pagar mais do que
outras, umas tia razão de 100 "r e de-
crescendo, outras apenas na razão de
2"\". Sendo, conforme disse acima,
Ração e Valer Official coisas insepara-
veis. uma a conseqüência da oulra, quan-
m menor for a Kazão maior será o
Valor Official, dado uni determinado
direito de consumo. Desconhecendo o
que acima disse, muito naturalmente, na
melhor das intenções, e mal orientado
por alcem espirito leviano, o dr. I'c-
lisbello Freire, propôz, cm seu projcclo,
a .DcrccntaRCtn de 21U dc agencia aos
despachantes da Alfândega sobre o va-
lor official de quaesquer mercadorias.

Iminediatanieiile, pessoas interessadas
em que o projecto, em seu todo. não
passe, achando hy/iòcritanicutc que nas
Alfândegas e Mesas de Rendas Indo
eslá liara o melhor, combateram não ai-
giim artigo d0 projcclo. porem o seu
todo. e felises, pressurosos, atontarc.it,
o cncarccimento da vida originado pela
pcrecnlugein tte -1I2 sobre as merendo-
rins dc Raecões baixas na tarifa, de va-
lei cs officiacs altos que mais sc dislaix-
ciam pois d0s valores commerciaes.

O plano era de primeiríssima para
impressionar a opinif.o publica. Rxis-
tindo, porem, um Centro dos Despa-
cliantes Geraes da Alfândega do Uio de
Innciro, c;s que dirige uma representa-
ção ao Congresso Nacional, mostrando
com algarismos q que seria de justiça
conceder-se aos despachantes geraes e
depois de manifestarem a sua gratidão
:'.s intenções do dr. deputado Felisbello
Freire orientam os srs.. membros do
Congresso Nacional quanto-ao projecto
da fome. Que dirüo niíora os adver-
sarios de tal projcclo. A mim,, me pa-
rece nue seria unia idéa, clirismal-o:
o projecto da falta do appet'te.

K' dii notar que os algarismos apre-
üentnvJos pelo Centro dus Despachantes
Geraes do Uio de Janeiro, mio f-flra.ii
cavados, rcprcs.cn'ant. 'ibem a verdade»

<,-.»' apura a Estatística da Alfândega
do Rio de Janeiro para o anno dc 1911

ultimo anno ptil.lic.nln) e desafio con-
Icstncõfs; resulta dahi que sendo o oue
riretondém os srs. despachantes do Uio
de Janeiro unia aspiração justa, co.ise-
quei.temente sel-o-á para os srs. des-
pachatites das outras Alfândegas pois
nella estimou-se o valor official das
mercadorias importadas naquclle anno
ciu i;.;o.ooo:Si.-!$7i5. o «me constituiu
pouco' menos do dobro da importação
li-.-lo porto da capital da Republica; ga-
tiharão; pois, 03 $34 despachantes das
outras Alfândegas e mesas de rendas
ainda menos que os seus còUegas da
Capiial Federal, o que lambem é justo
por ser aqui a vida mais cara.

A cobrança por pcrccnlagem eslá rm
vi.ior na Alfândega dc Santos e lá o
comme-cio aolia-a n-.-uilo justificável,
será pela prcdímiirianciã que tem Ia no
cmninercio certas orientações mais li-
beraes que menos affeilas ; á rotina
acham j"S*n e proveitoso o interessar-
i,e o Trabalho 110 interesse do Capital?

Em 31 de outubro desle anno, entre
outros argumentos que apresentastes em
vosso jornal contra o projcclo Felisbel-
lo Freire, aehastcs que a percenlágem
de 2 i|. representava pouco menos do

¦que a verba que o Ministério da Guerra
paga nor soldos. etapas, ele.: com as
modificações propostas pelo Centro dos
Despachantes Geraes do Uio de Janei-
ro. ganharão os despachantes geraes de
todas as Alfândegas do Urasil, cm nu-
mero de seteccirtos c vinl-v quatro, ou
sejam «vais de de quatro mil pessoas,
um terço daqUclIa verba. Quer-me pa-
reeer que attendi ndo ás proporções de
numero entre o Exercito brasileiro e
a classe dos despachantes geraes do
Brasil além de que o despachante ge-
ral deve ganhar alguma coisa mais que
um sargento e uni proposto mais que
uni cabo. acharei, sr. redactor, que o
projcclo Felisbello Freire, com as modi-
ficações álvfrradas bem merece a defesa
de vosso valoroso jornal. Quanto _á
critica da representação da Federação
das Associações Cemmerciaes do Bra-
sil, «'¦ cin-ln cm c.rposicão c tambem cur-
la de vistas, coiniireliciide-sc, o assum-
pio era innralo. Saliente-se nella o to-
p:co referente aos oaixeiros-ilespachan-
les. em que cáe cm uma conlradieção
Iflagrantei dizendo que o abutre dn suo-
pressão do caixeiro-ilespacliante não lhe
parecv mais assectiratorio dos interes-
ses do Fisco, o que implica que podem
haver alvitres mais ou menos assecura-
l/irios. mas para que? Pouco acima não
diz que o comnicrcio em geral não ha
dado motivos para taes desconfianças.
Kis o que gostaria de ver provado e
me quer parecer que nrais facilmente
se provaria o contrario. Aconselho ao
exmo. sr. barão de Ibirocaliv. homem
de grande res--.ioiisaliili.lade e digno aca-
lamento, a não mais se deixar orientar
por agjiellxts pessoas qíte lão mal o 1.1-
formaram, pois que lendo valor cnor-
mo a sua assignatura. não deve fir-
mal-a abaixo de representações que
dcsrètn «io ponto dc mcàiticém.

Assim é que diz que' o despachante
coral, seja nual fór o valor das uieroa-
dorias. as despaclia por io$ooo, indif-
f-erentemonte.

Isto, si'. redactor. é simplesmente
irui/7 tilcil/lVill Quanto ao r.~sto dc sc-
melliatitc rcpresenKieão. nada diz que
tenlia algum valor, affirrna qire^a: \*hla
¦»e p-nc.Trcccrá com o projecto FcltstjéU
lo Freire, etc-, ete., nada prova, argu-
•ni-nto algum anrcsenia e limita-se a
umas tres dezenas de linhas dc jornal.

Agradecendo a generosidade do Cor-,
rcio da Manhã; s.ihscrevo-mc constante
leitor c admirador. Eugenia Kahn."

Etipectacutot. de h»J«
TIIIM.TUO LYR1CU — Pat* bolt

amninoia a uppIaudMa uuuiiuabla ücst»
irnainlglio-Caramba a auitlçSo da «ciu»
pre querida e aitptaudnia epnrcta —
A princesa dot dullars.

• •
THI5ATKO S. ri.DKÜ — Tam ide

iiiiiii cnl<lturiaama craoeMo o ium-mo
da reviste. PolUieopaUt. ao -. Vtttto.

Uma rcvitila «Je J. Utila, que è um
doa uctiios iii.lli.iri-»» huinonsia», nia
podia «teimar de uiírmlnr, cimo agra-
dou. Oa unais a mais. J. uril» cueolbcu

tora 
a oollidwracao mumcl da sua poça

,ui. Moreira, que fui fditis.ii.i- com
a tma partitura.

Aliiii.il «Maia continua cintireseamlo
tada a tua graga «o papel da Toiuta
Lyritu, que i um trabalho admirável da
dUtiueUL octrls patricia.

* *
TUEATaO RIO BHtAN(X> — Novas

rciireseutaçiie» teri boje a revista lau-
taaiica — Ot peccadus mortacs.

PALAClí-THEATRli — O cspccia-
culo do hoje <• cam um programma «beto
dc attractivus."

• •
TH^VTRO CHANTt.CI.ll_ — Note

theatro xest&o lendo aiiiiiiiiciiidaa a» ul-
limas rs.-pnarutiu-.es da revista dc Ax-
tltur Azevedo — A Capital Vedcral.* *

THEATRO S. JOSE' — Continua
o (tueceuu da velha, revista Jlf«n» tit-
lontra, agora cm reprise no pojmlar
theatro da Praça Tiradciitci.

PAVILHÃO LNTERNACIONAL —
Novo c attraciue espectaculo realixa
hoje a companhia du» anões, qur tâo
appluiulida foi ante-bontun e hontem.

«1 •

CINEMA PATHE' — Clcopatra. em
6 cxtsensas partes. » *

CINEMA ODEON — O mesmo pro-
graituna do Palbé.

CINEMA AVENIDA — O marido
comprado, cm 3 actos i O festival no
Canino de Sant/Anna: Miúdo «o va-
ícalnindo; A, filha do toureiro; Museu
üccanographico de Mônaco.

Cn»EMATOGRAPHO PARISIENSE
A dama branca, cm 3 acto», coin 32.1

mia.lros: A vinti.-mea- do amor. O pn-
meiro caminho de ferro funicular dc
Bornliolm. * «

CINEMA ÍRIS — A duqttcza dos
Folies Bergeres, em 3 extensas partes:
A ultima viclima, em 4 partes, com
..400 metros. . - *

CINEMA IDEAI, — Clcopatra, cm
(» parles, com 1.235 quadros: O ma-
rido comprado, cm 3 partes, com 1.500
metros.

» * a
CINEMA SMÃRT — Cataratas dc

Zarpou, Apuros de Pinsottltl.o. S. A.
3. princeza Helena, cm 4 actos. com
1.741 quadros: Peccado dos paes, em
3 actos. * *

CIRCO SPINEU.1 — Variada fun-
cção que terminará com o drama —
Oo- filhos dc Leaiuira.

* *
THEATRO CARLOS GOMES — O

espectaculo annunciado para hoje pela
companhia Eduardo Pereira será com
o drama — Amor de perdição.

INGLATEKBA
LONDRES. 18.

O "Daily Tcl«yrrr».ili" publica nnr
fcleerammu de JuhauucsburR», di»
xendu coruor ali o boato de que vae.
ser dacrcta-lu u estado dc sitio nai
«oluni» <i» Naial.

• • O. "lloniina; Post" imere
nm telcgraitirM do sen corre-uon-
dente cm Washington no qual m
annuncia ser muito possivel que o
governo do„ Estados Unidos venha,
a retirar o apoio que di ao general
Carranza, chefe das tropas revolu»-
cionuritu mexicanas, cm vista da»
execuções feitas pelos constitueto-
nalistas cm Ciudad Juarc..• • O "SUiidard* noticia que
a oppsMÍcio -parlamentar pensa cm
discutir novamente a questão do
Utster sob a base da exclusão tem-
poraria «lo orojecto dc "liome-rule''.

* * Falleeeu a conhecida artista
cantora Mathilde Marchcsi.

«Io duque de Abrusso* tsaki de Rho»
«ics e chegou hoje a Marniariuo,

A' partida de Kh.xk- a dlviiio na-
vai italiana crutou-se com uma cs»
quadra franepra,. ii.v.m.l.i »r a» «alva»
rMBliasqa tares.

, A piqiulaçâo, accuinulada uo cies,
,iilmir-va o «.»tt«-_a«-ii~li>.

ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK. iH.

Noticia o Scttr.Vorlt-Tiftes <|ue ttm
isrqucnu vapor, chamada Ltmiu, at-a»
v«tt»oii hoje. vm Ioda a cxtrnrio, o Ca-
nal do Pau........ levando a bor.iu multai
luiKciu.iaiiu» e suas fiuuiliaiu

Aecr.seti.ta o mesmo di-tin que em
breves tempus seri potiive a pinuagem
pelo canal ao» luivlm. da jirniule ralado.

, rmmmmtpmtmatmpmtm

Alberto Maraiihflo, IIvcinIou «liver-
tos officlaes excedente, dn efícetivu
do llaialliio «lc Sciruraiiça Uo K<.'adi>,
lumandii .1lg1uu.11 outrui nidlulas de
eeonomla.

DIVERSAS
A estréa da companhia Alnurjtnt«c, no

Apollo, será amanha. 20, C não hoje,
como estava atrn-uuciado. A peça de
apresentação será mesmo La Presiden-
tessa, vaudeville, de gênero livre.

A companhia é dirisida pelo actor
Gi.icomo Almirante. A "estrçlla" cha-
uia-se Hianca Licia Ciudctto.

A companhia Almirante, que possue
um repertório de mais de duzentas pe-
ças, não repetirá, nenhuma deltas.

*
Estreará sexta-feira próxima. 110 Ue-

creio, a companhia dirigida pelo actor
Marzuto. -

Será rcprcsenlada a peça dc João do
Ri,» — A bclla madaine Vargas.
.-. ¦_-_. is-sw m ete* m —** ¦ -

O ministro sia Fazenda assignou os
títulos declaratorios das pensões dc
montepio e meio -sokl«. a que tem di-
rcito o menor Cyro de Lima Ramos,
filho do capitão graduado do Corpo
de Intendentes do Exercito João
Bcmviiidò Ramos.

mm»m*m5**m *%"*. I» a—

FRANÇA
PARIS, iS.

O rei- A/jfonM XIII e a rainha VI-
ctoria. soberano» da llespanhi, foram
esla tardfc visitar o sr. Puincaré. pre-
sidente da 1 epulilica, e sua cspona.

Dcp.iis duüa viwia, o rei Affon-
to XIII t 0 presidente 1'oiucaré. diri-
girnm-*e ao llotcl do Ville, sendo re-
cebidoü, sem caracter official, pelos
conselheiros municipais presenics uo
edifício. 1

Todos citas visitas foram revestidas
de grande cordialidade.

* «s Telegraplmm de Lens, -Pas de
Calais, que a greve que ali sc declarou,
motivada, uo descontentamento provu-
cado pela votação no Senado do pro-
jecto de lei referente ao dia normal
ile oito hora» de trabalho para o» mt-
tieiros, se accentuou uui pouco mai».
tendo largado o trabalho uns leis mil
operários.

* * Alguns jornaes franceses re-
ferem-se aos caso» dc sabotage prati-
cados em paquetes nacionaes, e com-
inenlam-nos com desgosto.

La Erancc refere-se ao caso do Lu-
tetx» e ainda a outros semilare» oceor-
ridos nos navios da Sud-AÜantiquc, c
diz que esta accuiuulação de sabolagcs
prova manifestamente a tactica desleal
c o plano odioso concertados com o
fim dc desacreditar a companhia aos
olho» dn clicntclla e arruinal-a complc-
tam.-nt c na exploração da sua indus-
iria. A repetição de tacs casos, prova
ainda que os rivaes da companhia Sud-
Atlranliquc estão resolvidos a cinpre-
liar todos os meios para lhe disputar
a influencia que ella pretende ri^-
adquirir para a navegação frauce/à
na America Latina.

La Prancc felicita ainda o sr. Mon-
rie, sub-secretario da marinha mer-
cante, pela sua iniciativa em lazer iu-
teira luz nestes actos de saboiages, por
forma a dirimir responsabilidades.

O Aíaíiu faz tambem referencias aò
caso o noticia que o sr. Monzic re;-
cebeu confirmação official da tentati-
va dc sabotage a bordo do Lutçtia c
constata, ao mesmo tempo, a circum-
stancia de que a parte franceza das
tripulações, (jue os rivaes estrangeiros
representaram como .indisciplinada, sc
tem conservado, neste caso do Lutctia,
como nos outros, iulciramenle estranha
a eiles.

* *Na Câmara dos Deputados foi
hoje approvado na generalidade, por
333 votos contra 225, o projecto dc lei
dc reforma eleitoral. . ,

* * Em março de tqtt o banquei-
ro Brassard fugiu, roubando quinhen-
tos mil francos que tinha cia deposito
c que provinham da emissão do papel
de credito dessa sociedade argentina,
destinada a fazer empréstimo agriéplas
e hypothecarios. Em virtude dessa des-
falque a sociedade liquidou.

O tribunal que do assumpto se oc-
cupoii disse hoje a ultima palavra so-
bre o caso, condemnando todos 05
administradores, excepto iini, a tn-
deinnizaretn os subscriptores uo papel,
com o fundamento de que commette-
ram tuna grave falta, permittindo a de-
Icução, na posse do banqueiro Brás-
sard, de lão importante quantia.

* * O sr. Bourcly, sub-secretario
do Ministério das Finanças, inaucurou
hoje o áegundo Congresso da Uegula-
meiitação Aduaneira, estando represou-
t.-ulas quarenta nações.

a» ni»» *

MÉXICO
Ntrva York. 18 (//uru.) —¦ Di.cm

de Nuxalci «íue o sr. lialc, delei^adi)
it-plomatico norte-anicricauo, teve
hi.je uma longa conferência c .111 o
vr. 'Escudcro, 

minisiro dos Xegneios
Estrangeiros do govento coustitucio-
luilisla, presidido pelo general Car-
r.nza.

IVashiiigtoH, 18 (Horas) — O sr.
Omaha Daniels, secretario dc listado
da Marinha, interrogado sobre o cou-
flicto entro o presidente Wilson, dos
Estados Unidos da America do'Norte,
c o presidente ETucrta, dos E-vlailns
Unidos Mexicanos, dceiarou qttc_ nâo
se espera «ruerra alguma proveniente
desse conflieto e que tudo seri resol-
vido de uma fôrma amigável,

Washington, 18 (Havas) —. Iloje,
em conselho de ministros, discutiu-se
a «picstâo mexicana.

O governo, domente rpte "itnciotie

cstitielecer o bloqueio das costas do
México e conservar-sc dt-pois cm es-
tirciativa a ver o resultado dessa me-
«lida.

1.8PIRIT0-HANT0
VICTORIA, iK-

Chegaram o» depuladoi eslauuaes
Morclílo «le Lacerda, [ttYiinrdiitt. »Su»
hrinho o Llclnlo Cürnelro.

** * Vindo dessa capital, chegou
hoje, pelo iiucturiif, o dr. Joátiuiui
(.'•uimaríles.

* ? Caiitúit nesta cidade pcjilnta
ImBressIb o facto de haver <> íuuiuc-
te "Urasil". hoje chegado do nurle,
partido atiles «la lux-si marcada,, fi-
cando cm terra diversos passnuclroí
que se iK-.-tiii.ii.ini a esta capiial.

* * Vktimaslo pi»r um desastre,

quando trabalhava, falleeeu o mestre
dc obras da egreja do Carmo, sr.
Henrique Moi.kon, causando a ítiã
morte geral consternação. .

Ao seu enterro, que se cf.ectuou
hoje, compareceram grando tiunicio
dc operários «• amigos seus e n repre-
sentanie de d. Fernando Monteiro,
bispo di»x-esano»

»»mprmm-»rtm

PREFEITURA

PERI''
I.IMA. 18. ,

O dr. Nascimento Gíirgcli medico bra-
silciro c delegado ao Congresso Medico
1'ari-Aiitcrieano, visitou hoje a Materni-
dade. em companhia de outros delegados
;io mesmo certamen;

O distineto hos-K-de tevê. ali. nor nar-
te dos médicos assistentes, condigna rc-
Ccpcão, visitando com estes toda* as dc-
Pendências do edificio em que se acha
in«tnl',-iH.-i uma secção do serviço de
Assistência. .

* * Falleeeu hoje nesta capital, o
notável escriptor peruano Manoel San
Juan.

A imprensa, noticiando a sua morte,
faz elogios aos seus méritos literários
e põe cm evidencia a influencia exer-
cida pelo seu espirilo d.- escnl, nas di-
versas correntes da literatura pátria.

* * Têm-se repetido, com fre-
qucticlá, os tremores de terra, cm Ay-
maraes e outras localidades ciictinivi-
zitihas, trazendo em constante sobre-
pai to as popúlàçups 1oc»tcs»

PARAGUAY
ASSUMPÇAO. iS.

Tem feito um calor suffocantc nesta
cidade, como prenuncio dc grandes tem-
pcslades.* * * Foi fechado o porto dc An-
costura ao comnicrcio de gados proce-
dentes do Chaco argentino, que se diz,
estão acommettidos de febre nphtósã.•m . tm » m

CASASV1EIST0S * "»•*•
ffl-S, -o»

llcittnlor p'ovi.ii.iuatlo pela Cn-
íin.r.v K.-Clc.sia _tlet»,reullz:» «:oin
brcvldailo no civil o 110 rcliBlii-
80 nüo rooobntiilo cllnhclro n.li-
au tudo. I*ritçii Tiriiiluntos T.l,
dus IO ás 5 horas «la t.irtle o
CASA DO LOPES, no liugo-
nho Novo.

AVI-»ü—Casa súria quo trata
com tolo o critério o pontual!
dado «lc palavra ; ó na praça
Tli-iuluiitos, 7ii, sobrado.

ALLEMANHA
BERLIM, 18.

O conselheiro Kokovfzoff, presiden-
te do conselho de ministros da Rússia,
teve hoje uma longa conferência com o
cliâncelTCi' do Império, dr. de BèlhiuauU
HolHvcg. . ,* * * O conselheiro Kòkovlzoft, pre-
sidente do conselho do ministros da Rus-
sia, declarou (hoje a alguns jornalistas
que a situação da Europa não era am-
da de perfeito equilibriO;

MUSICAS
I.cmot de teus olhos, melodiosa yiilsa,

«composição da Viuva . Guerreiro Lmia.
proprietária 4* conhecida ca»a de pia-
«os e musicas Viuva Guerreiro; Entre
flores. ma'-nrl_:; AmSr comfrtmc[t*do
íalsa dc Freire Jimior.vl.7as-' Vidir.ha.
isolta de Freire Junior; 4W1-1 astts c.o
brasil, polta (-' edição) 1 Desprezando
amores, valsa, de Matto». Ferreira, sao
intensssaniw tres-hoii m«»-aes ,<H\<- ™>s

;"ffêieceu o «-JW»** cstihei-riTnent.

puaücal..

Necrotério tia Policia
Pelos drs. Sebastião Cones c Ban-

deira de Gouvêa foram hontem neste
estabcliximemo verificados, respectiva-
monte, os óbitos:

Ue um individuo. de cór preta, ap-
parentaridò 6o annos de cdatlci fãllcci»»
do na 8" çnfermaria da.Santa Casa,
onde fura internado no dia 16 do cor-
renie, com guia dii Assistência Munici-
pai. Como .-unia morlis foi attestado"edema cerebral". O cadáver foi pho-
togràpliado c identificado.

Ue Anlonio Pinto, de 30 annos, por-
tuguez, solteiro, residente á rua de
SantWiiiia n. 17S, que fora internado
anic-hontem -na 2* enfermaria da San-
ta Casa. com guia do Posto Central de
Assistência, vindo a fallccer á noite.

Foi ãltcstada "insolação" como cau-
sa da morte.

UM CHA' MATTK iíi àdeçudoi, por 30
réis; lata com ioo tab.ettes ?%', á venda
nas principáei casas: depósito: Avenida
Itio lirsiico, »S; C.i!é Camp.stx»

mn m» » —1

Prclccçõcs
Ka lisro'a .dc Altos Kstudos, á rua

Carvalho de Sá n. 53» o professor Os-
car dc Souza fará á stta Tuncira pre-
leeção do curso, ás 8 1)2 heras da noite.

O assumpto_ da nula. inaugural do
cmürreníe professor será o sep-uiníc:
üo aiystetiia nttrvoSo como apparelho de
oetrt*rfcicoa*ne*to; Funcsücs de integra-
tte*.

EXPERIMENTEM a boa manteiga
DOL (pasteurizada). K. 4$| G. Dias, r5-

****** Ui Üm* O —

O director do gabinete do Minis-
terio da Fazenda rccomm&ntloti ao
director do serviço commercial do
Lloyd Brasileiro que providencie no
sentido dc serem remettidas ao Mi-
nislcrio da Viaçâo as estatísticas, dc
movimento de -cargas c passageiros
do Lloyd durante o periodo decorri-
do de 1° dc janeiro do presAtc anuo
ató hoje.

O ministro da Fazenda assignou
os seguintes titulos dc aposentadoria;

de Benjan.iil Pereira Leitão, 30
official da Directoria dcral dos Cor-
reios;

dc d. Maria Theódolinda de Car-
valho, agente postal da agencia cm
Calçada, na Bahia;

dc Francisco dc Frcilas Magalhães,
vigia dc s* classe da Repartição Ge-
ral dos Tclcgraphos; e

de Manoel Victorio, carteiro de I
classe da Administração dos Correios
do Kstado da Bahia.

HESPANHA
MADRIRD, 18.

Telcgraphain dc Melilla:
"Os rebeldes kabilenos continua-

ram hontem a atacar a praça dc
Tenòn Gòniera, contra a qual sus-
tentaram nutrido fogo que durou
todo o dia.

A canhoneira "Laya", ancorada
íiãqucllâs proximidades, bombarde-
ou vigorosamente os acampamentos
inimigos, causando numerosas bat-
xas entre as forças rebeldes. Secun-
dou-a a guarnição militar da praça,
que se -portou valentemente, mau-
tendo renhida c constante fuzila-
ria contra os principaes pontos oc-
cupados pelos kabilenos.

Os liespanhocs tiveram apenas
dois soldados feridos, que sc acham
em estado grave.

O commandante da praça está cs-
peraiido a todo o momento a che-
gada dc novos reforços.

Na povoação local foram iniciadas,
por ordem da autoridade militar, va-
rias obras que permittam á popula-
ção transitar ao abrigo das balas,
obras essas nas quaes tambem os
civis estão trabalhando activameu-
te".

** Noticias dc Vendrell, Torra-
gona, informam que se d'»u ttm abai-
roamènto entre dois comboios, uni de
mercadorias c outro dc passageiros,
perto da estação de S. Vicente.

Do pessoal do comboio dc merca-
dorias ficaram feridas gravemente
sete pessoas; tres viajantes tambem
receberam ferimentos (íe relativa im-
porlancia.

As carruagens ficaram estilhaçadas.
* * Communicam de Terragona

que um touro tresmalhado entrou
numa egreja da povoação, onde sc
celebrava uma solcnnidade religiosa,
causando grande pânico cnire os fieis.

Duas pessoas ficaram ligeiramente
feridas.

A fera foi morla a tiro, dentro do
templo.

BADAJOZ, 18. •

Abateu uma narte do hospital dc
Zalamea la oèrcha, sepultando nos
escombros alguns doentes de cama.

Das minas foram já retiradas "duas

mulheres de avançada edade, uma das
quaes falleeeu pouco depois e a outra
sc encontra cm estado muito grave.

tkPttm

ULTIMA HORA
m*»-VatWk**r**rr-\'»^t**i-*m

Avelino Cândido de Oliveira
Pinto Flo

Manoel da Motta Rodrigues
Lima c senhora. Avelino Candi-
do de Oliveira Pinto e familia,
participam o fallecimento de seu

sobrinho c filho. AVKUXO CÂNDIDO
ÜE OLIVEIRA PINTO EILIIO, c con-
vidam para -acompanhar os seus despo-
jos, saiudo o feretro da praça Tiraden-
tes 45. hoje, iq, .ás 5 horas da tarde,
rara u cet-iteria dc S. Jsãa üaptiata.

fAt '

ITÁLIA
ROMA. tS.

Tolegrapliam dc TripoH commu-
nicamlo que o notável Sef-el-Nasser,
residente cm Socna, posição esta re-
centemente occnpada pelas forças
italianas, foi enviado temporariarnen-
te, para Züara. cm vista dc ter falta-
do á palavra empenhada c estar per-
turbando o trabalho das autoridades
italianas que procuram a todo o
transe pacificar a região.

O notável Scf-el-Nasscr, segundo
ficou averiguado, estava tentando
levantar a população do oásis dc
Giofra.

ROMA, 18.
iA «-«i'.«ai_ra italiana <í_ conEnando

CHILE
SANTIAGO, 18.

Está formado o novo ministério; com-
posto de elementos dc conciliação, sen-
do os seguintes os titularei das diff»-
penties -pastas: Interior, Orrogo, libe-
ral; Exterior, Villegas, balhiaccdista;
inslrucção c Justiça, Rodrigues, nic;o-
nalisla; Farenda, Salas Edwards. con-
servádor; Guerra e Marinha. Ramon
Corielan, radical; Obras. Publicas, En
rique Za-nartu. balmaccdista

* * Terminou a greve dos ferro-
viários que ha dias sc conservavam cm
parede, dando logar á intervenção da
policia e do exercito, e .1 diversos con-
flictos sangrentos.

* * Continua intensa a crise mo-
netaria affectando todas as classes.

O governo, 110 propósito dc minorar
o mal, sc propõe a fazer as maiores
economias/ supprimilido despesas adia-
veis e suspendendo os créditos desti-
r-i'lns ã continuação de obras publicr.3
projectadas.

» * et* * m
URUGUAY

MONTEvmr-o, 18.
As ultimas chuvas produziram nesla

c.-ipiti.l c m.s arredores grandes prejui-zos, especialmente á pequena lavoura.*'*• O vapor brasileiro "S. Paulo"
soffreu tun desnrrãnjo no leme, na ai-
tura de-Paso A] mi ron, onde se acha ciu
arranjos du partida, esperahdò-se cpic
hoje mesmo se ponha a salvo c- conli-
nue a viagem.
.. * *'* Por causa dc um conflieto de
idéas so<>rc tlicoras separatistas, o jor-italista sr. Hentiquc Bilbao, desafiou
pára um duello, o director do "Diário
Hespanhol". esperando-se que o encon-
tro .sc realize por estes dias,
-—--¦¦ wÍM»^»<M»-OHSP-" --

ARGENTINA
BUENOS AIRES. iS.

Perio da estação de Còriimodoro Ri-
vndavia, incendiaran.-se alguns vagões
de carga, de um Irem dc passaseiròs. O
fogo manifestou-sc cm alguns vagões
<|in: levavam um carregamento dc ai-
fafa.

Quando sc procedia á separação dos
carros, cinco de Ics cheios de passagei-
ros. cujos freios estavam abertos, desce-
rani vertiginosamente nor uma rampa,
acabando nor descarrilar.

Todos os vagões ficaram despedaça-
dos, i-it.orando-se ainda o numero das
victinias.

si * o ,ir. Victorino de la Plaza,
vice-presidente da Republica, cm exer-
eicio,receberá hoje, em audiência solcnnc,
com iodas as fórumlidadcs do protocollo,
o ministro do Equador, general Tre-
vino.

* '.* 
Na próxima srxi.a-fcirn, deve

realizar-se, no Atheneu, unia sessão Htc-
raria, cm honra dos jornalistas brasÜei-
ros que vem cm excursão a esta ca-•pitai.

* * Hoje prosi-Kiiirá no Tiro Fe-
dcral Argentino o concurso urrai dc tiro
ao alvo, nue foi suspenso lia dias
do ao máo tempo.

Entre as -diversas categorias dc atira-
dores nue •=¦_ habilitaram no concurso de
tiro cem fuzil de guerra, em iot.^. para
obterem o titulo dc mestre atiradores,
contam-se varias senhoras, senhoritas c
meninas.

* * Um cruno de jornalistas, que
se reuniu Iiontem na rcdacclío do jorna1
La Tarde, resolveu ir receber os seus
collegas brasileiros, á. sua chegada a
este porto, conduzindo-os, depois, a pas*
seio pela cidade.

* * Está confirmada n noíleia rlc
nue o sr. Saenz Pen-a, presidente da Re-
publicai vae pedir ao Congresso a pro»
retração de sua licença, afim de con-
tiiinar a tra.ar de sua saudc.

* * O tempo tem inelhor*.d« bus-
tante, porém as inundações ainda sc
ttjantêm, devido ao faclo de ler transbor-
dado o rio Riachuelo.

* * Dizem alguns jowiacs que o
sr. Theodoro Rooscvelt. que aciualiiicn-
te se acha em excursão Dela província
de Mcndoza. I encima escrever um li-
vro sobre a Republica Argentina.

Os vinicuitores de Mcndoza offerece-
ram ao sr. Rooscvelt. um l.annuete de
trezentos talheres, ao qunl assistiram as
autoridades loc.es e as personalidades
de maior destaque daouclle capital, sen-
do trocados brindes muito eordiacs.

PERNAMBUCO
RECIFE, 18.

O deputado Cunha c Vasconcellos
teve hoje nova e demorada conterei.,
cia reservada com o general Damas
Barreto, governador do Estado.

O Jornal Pequeno diz saber que- o
accordo proposto pelo V. R. C.. nf.o
foi acceito, liem asniin que o dr Cunha
Vasconcellos será portador de uma
carta do general Damas Barreto, para
o marechal Hermes, em resposta &
missiva politica deste ultimo.

O general Dantas Barreto mandou
o seu official dc «íaliiuetc visitar o
deputado Cunha Vasconcellos.

» » * Falleeeu hoje d. Maria Soares
Amorim, viuva do commcndador Ma-
noel Marques Amorim.

+ * * O.-s serviços das fabricas de
ciR.-irros estão paralysados, devido ú
falta dc.scllos dc consumo.

« * * )..ai Cândido Baptista, mora-
dor no Engenho Recreio, em Bom Jar-
dfm, ouvindo rumor no quintal da casa
de sua residência, para ali se*dirigiu
armado dc uma espingarda e lobrigan-
do um vulto, que julgou ser o de um
gatuno, disparou-lhe um tiro, ouvindo,
cm seguida, o baque de um corpo. Im-
mediatamenlc dirigiu-se com uma luz
para o logar onde vira cair o corpo, e
teve a dolorosa surpresa dc verificar
que assassinara sua poliria mãe Maria
Joaquim»

Baptista foi espontaneamente entre-
gar-sc á prisão.* *"0 trem da Great Wcstncr
Railway çsmagou cm Pesqueira o me-
nor de 7 annos de edade de nome Uc-
ineterio.

* * A vinda do dr. Cunha Vas-
concellos, deputado federal por este
Estado, .ao ' fe, despeitou por parte
da imprensa .argos conunenlarios.

A Província, ua sua edição dc hoje,
referindo-se a esse facto, faz algumas
referencias â conferência que o dr.
Cunha Vasconcellos teve hontem com
o general Dantas Barreto, governador
do Estado.

Diz esse órgão que não obstante o
sigillo que acobertou o assumpto ou
assumptos dessa conferência, púde-se
dizer algo acerca de alguns pontos ca-
pitaes, sob reserva, mas com funda-
mento;

Assim, acerescenta o mesmo órgão,
o dr. Cunha Vasconcellos veiu a esla
capital apresentar as seguintes propôs-
tas ao general Dantas Barreto:

i° — Reintegração dos funecionarios
federaes amigos do general Dantas
Barreto c que foram deniitlidos uhi-
maiuente;

2" — Não reconhecimento do dr.
Gonçalves Maia, deputado suffragado
para a vaga do dr. Rego de Medeiros;

3o — Reconhecimento do dr. Sérgio
de Magalhães, deputado suffragado no
mesmo pleito c para a mesma vaga;

4" — Volta do general Dantas Bar-
reto ao seio do Partido Republicano
Conservador;

5" — Ser entregue a chefia do Par-
tido Republicano Conservador Federal
ao marechal Hermes da Fonseca, após
o seu quadriennio de governo.

Diz-se que todas essas propostas fo-
rani acceitas pelo governador do Es-
tado e que este propuzera a nomeação
do dr. Gonçalves Maia para o logar
dc secretario geral do listado, pre-
enchendo a vaga aberta pela exonera-
ção, a pedido, do dr. llcrcilio de Sou-
za, recentemente solicitada e deferida.

— <> me, t m
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Vln.1. nu f. t laiidio, ji, ulua» wm H*
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miro. uu «S. I'ulMi.sâc p».r nio emip. r"Hn ç3..i a? rt,"',A"r",'.lTi
de liyttlri.c. .

Despachos .!>' iitrjfiiiW 1, . , .,..,.
Amélia SIIV». J- vi.n"' l-au.rln'l".IM»ri'

C., tl.il.ir Sel.rld, Uc.i5u I. •asaiUM;., A-
lt. 11., Ocor.o J. Kdlcr. J»«» Kjsli'«"CN

¦riili. I' da Ci.nh-4, Haiti A-. •'.i.-' ~

dScidòi .lc ¦cüonlo cotu m .>"i»<™.*i':*:
AHri.li. 1'cr.i.i.iilc». Anloalo l-"l '¦••

nouV- Antônio «. Ilento. Aulonlo M.tc!ia-
1!.. .Nlll.r» ¦ ' illleti.lo». _ ..

«•¦•¦íii S. Bibs.no, Crus tc Irm».-, Cal.l
A. Marlin, Cnirlli -Magnos o.. Pomlitlioi
k llurri.it. ll.ii.ue S Ulro», Fellpoe Alirím.
ClÚtw Ai tioncUrs Ma....f Up«». J«-
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lleiliacl.ot. .Ia Direciona!
.Io». 1'ires —

terior. ...i» Sub-DIrcctorlai .
I.lglil anil Hower — Imlcliri.In.
Klo de Jinieir». llotcl lu.niui.y — Inde-

ÍCMiui-i 
do Carmo Marquei, llainilc-ir. N.

Maeludl), Amuiiio C. Vidra- Ccrtlflqueni.
,e>Unocl l.» Rol-- — Rctlllqueio.

j» Sub>Ütrcctonai
lo»c Carapello Oliveira, — Umpareca.
íos« A. Miguel. J'.*»- M. Telaelij, t.c

tor Maívár - Dclcridol de accordo com

.Mana llinl.ili.ia. V. Sampaio Vianna—

^™l'dí°-Almelda Cara» - Compareça.
*' 'S1i!,niS4ak Barreto, A. Sodkyk

Cüotu» Virtuotí-at. í,'-í,-h["uv«':
(.«nsaiihuiilci, miiet da xtitt», ossiUii uii»
1111 «• ** pieprlii 1'ysiiieii

m * mtmmrmm ¦
Ao mtiriílfo «la AKriciiliuiu infor»

mau o direclor <Jo llurin Phiroita)
ImvxT «llítrl-iuiilo, tluranic a Éfpiiiiiiia
íiii.l.i, 28.63. mudas ile |il,inim ilo
rcsiiicfl, urnaniriutic* e frutlfcroa.

l'M'1'.l" .

Mantenho o despacho

Jo.ú
& ('.— Siiiikf.ie.i.n ..s exigência»,

M. A. T. Ferreiro, Manuel A. Neves,
mnic. Sã dc ttlicingenu, Ângelo Q»re'c_r
m.i. (lama Cnti fc l-.. .onç-nve». i»-
1.os & C. Josí V-iMim-s Ferro, Eurlço A.

n.!h 4 ária II. Cunha, Séba»ti.o 1'aulo,
EÍiS-i? Olinda^'), ^'T.™UOrS<>Defe-Cândido Martins. Santo» O. l-)ia — W1-"-'
ridos.

4» Sub-D.rectoria
Maria l-.iiiUia 1'iallio,. Franc sco Ferre rm

Lopes, l-crclliana Clarlnda Miranda, «o-
berto Coiiltanclo l'ires. J..~c Antônio CO»",
dr. João lli.ptiiV-1 Ortlz -Monteiro,, lii»-
iav.s-Leutlngcr Manei. .Eurico 

"o»*;*-?

reira de Moraes, Morccdcs Bonnf, Argtn-
tina llar.i ('. B. Iiumuveis c Lonsttucçoçs,
Ssin" Silva. . V.ilerio Gu.leln..^ Jojqum.
Augusto 1-cnq.ra, Is.d-r.» A. Mona Ir.
Anuindo Codoy. Manoel 1... -;""11'0.-, » !'
ria Jesus Come». Mhnoçl 1-erreira Maut-i.
Antônio Joaquim «lua lassoJ — «• •">-
^Antônio 

Plrcs^Ferrclra.-^ Deferido,
1 A/.I-.NDA
UKMJAS

I'ltt-:0IA1.
Despachos do prclcuo: .
Joaquim O. Martins I.ult S. ;los San

lo» Joaquim <.. do .Oliveira, .l-se I. Ca
raota! .Ir. Erahcsco «le Si, Manuel fc. Sou-
r,aÍ.uc.a«a lt. .dos San,o»-nJoanidn.DN.

1 Cariou C. Costalut— i-"-Mendes. Mari;
fCMaH- 

I. R. Andrade, Antônio Ç. 
Meu-

des Sobrinho, Lole .- l'.'.»'>to, M«M«.
A. Santos, Antônio lt. l-acllcco, João 11.
ti Viar.na —Indeferido». .

1'rocoiV.o C. Oliveira - Mantenho O lan-
çamento.Pela SiiU-n.rector.a: . „ .

Ant-.nio M. tourenço, Antônio N. 
J-emos, Hernardino Marque».. Maria (..«-«

íí;.!Marciano E. Silva e Souza. Maria RItro, Mu.-
beiro Sul.it.!, Joíé: X—
cotia. Jusepli.ua M, C. -:-.-..- Arman"lias Corrêa. Antônio 1.. C^Nelto^Arman

Almeidai Ju;é l.-i
Mace», Marcellino

do H. Souza, Antônio 1.. mmí.a.»»ff. j*-
quim P. Como F«ra™;..AiUo»io-;»;. l«o
Antônio lt. Soares, tlul.l.lc S. . 

?•'•"'*¦l-en-ira Cosia. Joseplnna A. Vasconcellos.
,'ra 

"F.. 
Clemente. Stella A. Sattansme,

^iliti^i^^^
laríi^il^ir f m %#aU

PIAUHY
THEREZLW-., 18.

No -ultimo encontro havido entre, a
força de policia c os ciganos que in-
festatn varias localidades do iiiterim'
do Kstado, o commandante daquclla
esteve prestes a ser victimaddj tra-
vaiulo-íe em luta, corpo a corpo com
um bandido, foi pelo mesmo subju-
gado, sendo, porém, o cigano morto
por um soldado, na oceasião em que
levantava 11111 punhal com o qual pre-
tendia assassinar o referido official.

 maiai
•YLAGOÁS

'"Lauía R. M. Favaret
çamento de 4 -SooS.ooii.

Como

Mantenho o lan-
ÇT„,o A. Co"» CTl V. Sul America, Ç,
11 l" C. Augusto Castilho»,, Amadeu Ç.
Pereira. Carlos. C. Nunes. André in-, M.
Silva, Zacarias A. 1-rauco — RectUiquem
SCA1 

fredo A. Fernandes - Idem c annulla-

— ínS'
d;i a multa. , , . .,

leannc Honold — Indcfernlo.
V.nolio do Manoel O. Harroro

erevaíe l>ur 8:750$; Jòaqltina P. Cardoso.
SüToòli^josé S Bittencourt. **&i$&
A. Itordatto, 6:0011?; Jouo L. Ça.*?^1 

'"¦
i:o8o$l João M. Cosia. 1:560$; Mar-
Aasliup. 2:.|oo$noo.

IMPOSTO

COMMERCIO
Klo, "1 de itos-cinbrn de igi],

NOTAS DO DIA
Hoje, ii 1 hora «Ut tarde, dcvcrf.8 rs»

tnilr-íc 01 i-r.-.lnri-8 «Ias fallcnrlai de li.
Kleliti-r o de t«Ui Alidalla Asum.r.

Hoje, í.s a Iiora» da tardp, deverá rea-
li.-.ir--.- a a.s.-uiiib-.-i «i.i Conijuuihla dc
l-.slradas de Ferro Noroeste «li. Urasil, «
.1 1 hora da tarde, a dn Compaultiá l!»
ra-ic Allta-çí.

KEUNIOKS DE CREDORES
Kallenelá de U. Klclitcr, liojc. j -

hora.
Fallencia. dc l.i.iif Ab.laPa Asmir,

lioíe, á t luirn.
Fallencia de José Joaquim Fernandes,

aniaiiliã. n 1 llOm.
Fallencia de Daniel Comi» & C, dia

24. .1 1 hora.
Fall.nc.n dc lleniar.litio GonçalTCSd»

Carvalho, dia 34, á 1 hora.
Fa leticia de Vale/io Medeiros * G,

dia SS, á 1 iíj hora.
Fallencia dc Luií l'ari»o:, dia 25. a 1
hora. • „

Fallencia de Fideli llarbaslefano, oli
.ii, ;. 1 hora.

Fallencia dc Eroprcia de Navegação
do Biplriio Santo e Carnvcllas, dia -ii,
á 1 hora.

Fallencia de Germano Pereira Uai-
tos. dia -~7. 4 t hora. ,

Credores da firma Lacerda Sèlxal &
C.. dia ;t». á 1 hora.

Fallencia de Abruntlosa * C, dia 2&,
ás .-ila horas.

, Credores le Cindido c Maia, para to-
marcai conhecimento dc uin pedido de
houiotocaç-o de uma concordata preven-
tiva. dia 2Ü. á 1 hora.

Credores de Ramos e Wernecl;, dii
1x3, ts 1 hora.

Credores de Cabral, Belchior * C
para munirem conhecimento de um p*-
dido dc homologação de uma concorda-
ta preventiva, dia jo, ás 2 horas-.

Dezembro:.
Fallencia dc Salgado Irmãos, dia 1, ái

: horas. -
Fallencia de Boccliat «. C. dia 4. » •

hora.
Fallencia dc Kduardo Dias Torres, dia

4, á 1 hora.
Concordata preventiva dc Azevedo

llelcliior & C, dia 5. ás 2 horas.
Fallencia de Alves Casaes Si Cabral,

dia 6, á t hora.
Fallencia dc Martins & Corrêa, dia 9,

á 1 hora.
Credores dc J. T. de Alencar Lima,

dia •>, :': 1 hora.
Lloyd Brasileiro, para o fornecimento

dc papelaria e artigos de escriptorio, dia
17, ás 2 horas.

Credores de ,T. 11. C. da Silva, para
tomarem conhecimento dc um pedido de
IfomologaçSo de uma concordata pre-
reativa, dia 10. á 1 hora.

Falência de Bernardino Nunes Ro»
drimiés, dia .2, á 1 hora.

Credores lc Vieira Araujo & C, para
tomarem conhecimento de uma proposla
dc i-nia concordata, dia ia, á i hora.

Fallencia de João Lopes da Costa,
dia 15, á 1 hora.

ASSEMBLEAS CONVOCADAS
Companhia Estradas dc Ferro No-

roeste do Brasi', hoje, ús 2 horas.
Companhia Uuragc Alliança, hoje, i

1 hora.
Empresa dc Acuas Miucracs dc Ouro

Fino, «lia 20, á 1 hora.
A Equitaliva dos ICstados Unidos do

Brasil, dia 24, ao meio-dia.
Moinho Santa Cruz, dia 29, ás a

lioras.
Companhia Ferroviária Brasileira, dio

30, á 1 hora.
Dezembro:

Companhia Força c Luz de Palmyra,
diau, á 1 hora.

r>K LICENÇA
Tlespacl.os dn prcícitò:

111 «noel F Pires, Tose Olivclla, J, C. £>oa~
res & tí. Simões 

'Guimarães & C.. Joaquim' ' Ferreira Serp», Angelmo 1.

— Cobre-se

Indeferido.

MACEIÓ', 18.
Nas festas que aqui se realizaram

para comniemorar o anniversario da
proclamarão da Republica, t<eve espe-
cúil desinquc o baile dffôrecitlo pelo
governador do Estado, ao qual compa-
receu a elite da nossa sociedade c das
colônias estrangeiras.

* * * Causou - aqui desagradável iiii-
pressão a medida tomada pe'o dr. Ri-
vadavia Corrêa, ministro da Fazenda,
(lctciin in ando o adiamento das obras do
porto dc Jaraguá.

— > aas-tt 11

PARAHYBA
PARÃHYBA, iS.

íííssoú pelo porto dc Gabodéllo; com
destino .to Estado do Ce.irâ, oníle vfté
a serviço ürpente da guarnição federal
dali, o. general Torres Homem, que foi
cumprimentado a bordo, em nome do
dr. Castro Pinto, pelo .seu official tle
ga l/mete c [idos officiacs da 4" compa-
nliia de caçadores.

* * Foi reconduzido no cargo de
jui.*. mu.nicip.il de Brejo da Cruz o dr.
Francisco Hc.-.endc.

* * Os jornaes desta capital publi-
cam a carta nue o senador Kp:í.*icÍo
Pessoa enviou ao dr. Castro Pinto, go.-
vernador do Estado; cm que elle dá
inequivocos testeiiuinhos de apoio ro
c!u~fe do Poder Executivo dcsic Es-
tado,

- ¦¦«jg-o ***** & tm ;

RIO GRANDE DO
NORTE

NATAL, iS.
No Congresso Estadual foi appro

vado, cm terce'ra discussão, o pro
jecto de lei autorizando a constru-
cção sie rillas operárias nesta capital,
falando sobre o assumpto o deputado
Silva Pinto.

O sr. Moyscs Soares justificou o
parecer da commissão de instrucção
publica, sugserindo varias emendas
ao Código de Ensino do Estado.

* * * 0 governador «io Estado, dr.

S. PAULO
S. PAULO, iS.":

¦A comniissão de Fazenda da Cama-
ra dos Deputados começou «*i confecção
do projecto do orçamento, trabalhando
dia è noite.

Foi apresentado á Câmara um suli3ti-
tutivo >io projecto uuc estabelece ^tte
o mandato do prefeito da capital do
Estado, dure ires annos. O sitbsliluti-
vo apenas corrige a redacçTio do primi-
tivo projcclo.* * CliéjEarani a cVa capital o
dcpulado federal dr. Cardoso de Al-
incida e o deputado estadual dr. Vil-
la,lioim.

•;.*¦;¦•* Realiza-se no dia io do cor-
rente, em todas as escolas publicas, a
festa da bandeira, havendo no quartel
da Luz uma irramdc festa cívica, -pro-
movida pela Forca Publica do listado.

* * Esteve muito concorrida a mis-
sa de 7o dia rezada por alma do sena-
dor Rodriço licite.

* * Estão marcadas para. o dia 24
do dezembro próximo as eleições para
uma vaga *\i. séiiaxlòr, iibt-ila pelo foi-
leciirento do dr. Rodrigo Leite.

* * Os parlamentaristas de São
Paulo, sabendo ser intuito do dr. An-
tonio Prado voltar i actividade da po-
litica. resolveram apresentar a sua can-
didatura á futura presidência da Re-
publica.

— «1 eme » tm

MINAS GERAES
OURO PRETO. 18.

Começaram liont»:!!! os exames na
Escola dc Odontologia desta cidade.

A. Silva, José .,
Marques — Deferidos. .

Maria Mello e b. Aguiar
meia lasa.

Pela Sub-D.rcctona: fnell.o
Victorino & Augusto. Mera & C. Coeilo

& Ci Caltl Firc»; Anion.o Adão, lorpI.no
A Fcrroni S"ccca. Oscar &.. Abreu- Jo«ò
AÚto.io l-ernaudei». Henrique -Nunes 1 lo I-

gúcs Artl.ur C, Cardoso í. ailoc Cjnçal
v-cs Crespo, l-ranc4»co ^Guida Maiuli. «a,
viuva Detlian; Emílio lleasotto — Uett.-
rldÂn'.>clo Appolar —Dè-sc . baixa.

Fradcfsco Antônio --.^"'''•'l?0-^...
Toco G. dós Santos. Manoel 1-. Sal.cn-

ea írar Maganctte. Waltcr U. , Cardoso;
iwl-cs & Souza, Domingos 1'alincr. Mat-°o 

St Alvè", 
'Viccu.0b Vi.alo. Olj-mr„o

rnranos & C, C. Construcçucs Nacioil-.es,
An."!;,"» Au^vto. ¦Bw^í«â"-s__Joi
Santo» Sevcriano I.U12 _ De-se_.ia.xa

Uaiiocl Gonçalves Carne.ro

A FAMÍLIA

PORTUGAL
Acaba dc sc inaugurar em Lis-

boa uma sociedade de auxilio mutuo,
a que puzeram o titulo dc Mutua-
lidade Portugueza.

Sob os melborcs auspícios appa-
receu cm Portugal a primeira das
sociedades do gênero, que 110 Bra-
sil lem dezenas de congêneres. Os
setts directores são nomes respeita-
dos nas finanças, alto commercio
c industria portuguezas. Foi acolhi-
da com grande eiitliusiasmo. tendo
já 2.800 subscriptores que ficaram
sendo os fundadores dc tão beneme-
rito organismo de defe-sa indivi-

duai.
Urge notular que os moldes go-

raèsisóbré que assentam o movimen-
to dc pecúlios e seguros de vida. fo-
ram tirados de unia instituição bra-
silejra, por ser a que melhor ga-
rante o futuro dos herdeiros, dc
seus associados. E! justiça dizer
que foi a caixa A FAMÍLIA, com
sede na Avenida Central, l»io de
Janeiro! que inspirou as bases da
Mutualidade Portugueza.

¦ HJiQ 'W> 11 rum

O ministro da Fazenda còmmuni-
c«iit ao seu collega da Viaçâo que o
Tribuna', dc Contas recusou registro
á despesa de _5':-3Í7$78s com o paga-
¦mento a Merrií S-tòllz & C, provenien-
te d»~ cimento c creosotõ fornecido á
lí. F. Central do llrasil em. 1912,
visto não tor havido concorreneja pu-
WJca para o fornecimento do primeiro
daquclles artigos c não ler sido cias-
.si ficada no orçamento a despesa rela-
tiva ao çreosnto.

¦II II J>J *m* 49 tmmmm

Teve permissão para. gozar no E
tado da Bahia a licença em cujo

Movimento immigratorio
Ao ministro da Agricultura conimti-

nlcou o director do Povoamento que o
vapor llapuca, oue zarpou com desuno
aos porios do sul, levou para o de Pa-
rau.-.Rua duas famílias de doze iinir.i-
grames, encaminhadas para as colônia,
do Estado do Paraná, e para o de Por-
10 Alegre cincoenta e «ove immigran-
tes, constituindo nove famílias; russas
e allcmãs. que se foram localizar na
colônia Erccbim, uo Estado do Rio
Granie do Sul.

Os vapores Vrisia. Ilalic, Lutctia.
Sierra x-ordeba o Kc.iser fran: Joscf,
entrados, rcsnectiviicncnte, dc Anvster-
dam, 'Marselha, Bordcáux, Bremen e
Triestcj troüxerarii para este porto qua-
renta c cinco famílias russas, italianas,
liollandezas, ,-iltemãs c bespanlsolas. com
tini lotai de duzentos e dois iiniiiigraii-
tes. "uc se destinam ás colônias do paiz,
além de setecentos t sessenta e nm que
se destinam a vários Estados do norte
c sul.

Para a corrente quinzena foi orga-
nizada a seguinte tabeliã de registro:
16, a. c 28, Defesa íár/vcl; 17, 23 <•
-X). Tupy: iS, 24 e 30, Tainoyo: tf) ea licença cm vuju j -**», . "i.v. ¦*-o —t - o*-*. • w»"'/i'i »y *-

gozo se acha o 1° tenente Joíç Fer» 125, Tymbira;. 20 e 26, Carlos Cçmcs;
reira do* tSaní.5, i-i s V, Tarwfarl.

CONCORRÊNCIAS ABERTAS
Supcrinitmlciicia dc Portos c Costa*

para a montagem do pharól dc "Garcia
d'Avila", Estado da liabia. construcção
ile duas ca«ma para pharoleiros c um
deposito '-ara safarcsalenteSv amanhã, nu
meio-dia.

brigada Policia! do Districto Eederal,
para o fornecimento dc arreiamento,
calçado, couro, matéria prima para far-
danu-nlo, correame c outros, durante o
próximo anno, amanhã, á i Iiora.

Superintendência do Material da Ma-
ri.ulia. para o fornecimento do grupo !•/"niassítine, policame e vclaaié", amanhã,
á 1 hora.

Superintendência de Portos e Costas,
para a inouiaüeni do pharól "S. Ma-
llicus", Estatio do Esoirito Santo, con-
atrucção de duas casas para pharoleiros
e um donosilo para sobresalcnles, dia
2*, ao meio-dia.

Estrada dc Ecrro do Rio Douro, par»
o fornecimento de 2.200 toneladas de
carvão Cardiff, amanhã, ao meio-dia.

Iteuartiçáo de A-pias c Obras Publi-
cas, para o fornecimento dc materiaes,
objccios dc cscripiorios, expediente, for-
r.ígena c a::ip,os diversos, dia 22, ao
meio-dia.

Repartição . Geral dos Telegrnphos,
p;ira o fornecimento dos grupos D !>ban-
deiras", c E. "taboas de pinho do Pa-
raná", dia 24.

Direcioria Geral de Obras e Viaçâo
da Prefeitura, pnra o assentamento de
5'.ouoi.-2,oo de meios-fios) na zona com-
pri-hendidá pela 1" circumscripção, dia
24, ás 2 horas.

Directoria Geral dc Obras c ViaçSo
da Prefeitura, para u fornecimento de
material para calçamento e construcção,
dia 23, ás 2 horas.

Directoria Geral de Obras c Viaçâo
da 1'rcfeitura, para o fornecimento dc
madeiras c materiaes, dia 26, ás 2
lioras.

Departamento da Administração d.í
Secretaria de Kstado da Guerra, para o
fornecimento dc ferramentas, ferrat-ens
c ractaes, dia 26 de novembro, ao meio-
dia.

Estrada dc Ecrro Oeste de Minas, para
o fornecimento dc óleos lubrilicantes,
ésiopn c graxa, dia 26 de novembro, ao
m.io-dia.

Estrada dc Ferro Oeste de Minas, para
o fornecimento dc 20.000 toneladas de
carvão Cardiíf dia ce- de novembro, ao
meio-dia.

Directoria dc Obras c Viaçâo dn Tre-
íeilura, para o fornecimento de cimento,
dia 2", ás 2 lioras.

Dircctoria Geral de Obras. e ViaçSo
da Prefeitura, para o fornecimento dc
tintas, ferragens, lubrificantes, cxplosi-
vos c demais arli^os semelhantes, dia
28, á I hora.

llriy.-.da Polical do Districio 'Federal,
para o fornecimento de ferragens, tin-
ias, lubrificantes e outros artigos, dia
28; á 1 hora. .. •

Superintendência do Serviço dc Lim-
jieza Púbica e Particular, para a venda
dc ferro velho balido c fundido, dia
29. á 1 hora.

Direcioria dc Obras ç Viaçâo da Pre-
fèitürã; para o fornecimento de mate-
riai electrico, dia 29, ás 2 horas.

Dezembro :
Lloyd Rrasi'ciro. para o fornecimento

dé carvão (lc «pedra, dia I.
Estrada dc Ferro Central do Brasil,

para o fornecimento de objectos do
escripíorío e expediente necessários ;u;
consumo da 5a divisão, durante o {¦*••
riiciro semestre dc 1914, dia 1, á 1
hora.

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o' fornecimento de diversos mate»
riaes necessários ao consumo da divisão*
durante o primeiro semestre de 191+
dia 1, ás 2 horas.

Estradr dc Ferro Central do Brasil»
pára o fornecimento de 20.000 -barri-
cas de cimento, de 130 hilos cada uma,
dia 2, á 1 hora.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de objectos de c»-
criptoriò e expediente, necessários a"
serviço da 1* divisão, durante o prime-
ro semestre d 01914, dia 2, ás 2 horas.

Estrada dc Ferro Central do 'Brasil,

para o fornecimento de estopa, lubnu-
cantes, comliupiivcis, etc, necessários as
officinas. do Engenho de Dentro, durau-
te o ptimciro semestre de 1914. <»'¦» *'
á 1 \xota.

Lloyd Brasileiro, para t> fornecimen'-»
de 60.000 tijolos coatítuns de constru-
cção, dia 5; *'

Lloyd Brasileiro, para o fprnccitucnU.
dt as-ííâs, dia 3.
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iDePíiimiifiito u» (vwunwrew it
Stttmn» iv Kwtioit Ouírrn, iwm o

AdoiinWnc^ d»
r», pnra o
iiuiíiímc»,(«unciiwcnio «1»,mmltlru

alTl «,,'Í.O "lílO-Oll. ,
I.IpViI Husilriro, par» o fornecimento

iU" viverei, verdura», tlc, dl* p, A I
'"'ín.ii-ciorl» PoJorijld» Ritrada», para
o (oniecluieiiio «le otycçios do expcdlen-
ttouriinoii 'le (MripiOriO 0, «leicnlio.du-
ranii" o unno de lyU. dia io, âl }
''"ÍSLciorla «I* Manai, Jardins. Ar-
harlttcjo, Caco o 1'csca, para o fome-
cinirniu l«" maicrlaei, durante o anno
«le 1911, dia u, 4 1 nora.

t'„M llu.ilelro, para o forneelmen.
«o ,|r miidflrai. dia 11, ao meio-dia.

I.l„y,l llraillelru, para o íorneeimen-
10 dc eaíí, jsiuear * mMtalgi, dia 15,

BuoèrlntMdétieia de Potu.» « Coiiai,
,uM mònugem do pliaról de tanavlei«
,it Bundo do 1'Uuliy. coniiruççHo de
uma ea-a para plurolfiro c um uepotiio
ixti lobreia emei do meimo pliaról, dia
15, nn meio-dia. ,

hloyl Draillelro, para o fomeclmen o
«lc papel) e «iniiiOí de cwrlptorlos, dia
•;, ita liorat.

CAMBIO
l.onicni o Haiit-o do Drasil manteve,

nara o fornecimento dc «aques, a taxa
nnterior d." ifiilKd.. c os demais esta-
Lflrclmcnios hau-nrins. a de 161I..JU.

O rwiH particular «nconirava colloca-
f.âo 11 16'iKnil.. "leiras prcoipias, c tt
'"Soilri toniiret foram reeditadas nas
tabelai doi bancos at taxa* ofíicia-s de
ifiiba. 161I16, |6j|jl e i6i|8d,

O movlnicnto do dia careceu dc impor,
nnci*.

Taxtt oftictars

KW K — QnsH.*ut
*m^2^^2rxra****m^^ !" . . '

IrWBm*
Vim. 10 ,1« Kúxmhto it 1913

- -,,-".,..*

CAPE*
MOVIMENTO DO MKRCADO

Saccun
Kxlitcncla em 16, do iarde. . 403.704Uniradai em 1;, «m Kilos:¦;. I'. Central ... 61,64»li. 1'. Lcopoldina, , 517,900H.irr.i dentro . • . .16.541» 10.085

!.onilr«*i , . . .
Pari»
Ilsmbiinio . . .
l'..r
Hcspanha. ¦ ¦ •
J.lsboa c Pono. .
Outras cld. uc i'or-

tuf.il. . . . .
Kftv.i Votk, ¦ •
Tuniuia ....
Huciio.i Aires • .
Moolcvidéo . . .
Sobre laxadecafe
Vales dc ouro.

16 ll33 a
í«oi a

*7.lo a
$505 o

•tftS a
2$S.is a

s$86* a
3S115 •¦

15 '7'u a
jSo."5 a
3Í*.!n a

*5'i' i>
— a

16 iia
.ws*>73v

$59»
Sl.l

=Sy6o
*?:•)¦)
.1*1 "7

IS '¦."¦¦
3$">l->

)6oi
1J68J

BOLSA
llomrai a Bolsa funecionou muito

tictiva o com negócios bastante defenvol-

As' apólices antiitas. as dc 1009, as
Miiiiirtia c aa ncçflcs do Banco do Ura-
sil ficaram cmOiaixos as apólices to-
pnares, as acçfics das Loterias c as dos
bancos «Io C<.mmi*rcio c do Lavoura,
frouxas; as dns Docas da Bahia c .in
«Ias Terras c CiVonizacSo. firmes, cos
«Iciiiai» títulos, conservaram as posições
(interiores.

VENDAS
et polices:

Orracs dc 2(iai, :,*>...
Ditas, idcm; ia
Ditas, «lc S»"$ ia. . .
Ditas, de 1 :ooo$, 1, 4, 5 a
Ditas, il"ni. 1, i, 2« 4. 5,

5, 5. <>. a, 10. 1.4, 24 a. .
Ditas", idcm, ia
Ditas, idem, ia.
Etnp. dc 190.1. po"'' 20 a" •
Dito, dc 1900. i, -. 5, S>

r: 
Dito, idcm, 10, to, 100 a
Dito. idem. t. 6. to a. . .
Municipaes dc 1906. port.,

a, so .1.
Ditas: idem. 5, 7. '°. 'ò,

s8 
Ditas, idcm, ia
nit.ií. nom.. 1. 27 a. . . •
lú-st. dc Minas Ooraes. do

1 :oooS. 2, 1. 10 a. . . .
K, do líio tx°i"t. 10. 12 a
Dito. idcm, s. 2. 12, 40, 14 a
Dito. idcm, 1. 2, 3 

Bancos:
Tirasil, 25, 50 «
Dito, 10 

Companhias:
Terras c CulonizacSo, 50,

200, 800 
Loterias K. dn Brasil, 5°.

ioo, 100 a.
Docas da Bahia. 5". l0°"

ioo 
Ditas. idcm. .-,0 
Ditas, i.li-in. 100. 200. 300 a
Ditas, idcm, 100, v|c, 30

dias 
Auto Avenida 10 a. . . .
Docas d«' í.intos. nom.. 25 a

Dccbetttitrcsi
Werjado, .10 

VENDA JUDICIAL
Apólices:

<".« ra.es, dc 2oiiS. s a. . . .
Ditai, dc 1 tocinS. 7a....

875Í000
f_tlo$ooo
88I.S000
8j7$ooo

8jS$ooo
8->}o$ooo
S.|SSnoo
•j40$ooo

82S$000
HjoSooo
832Snoo

I90$ooo

TOiSnoo
I92$000
IljUÍOOO

83n$ooo
75$ooo
75*500
7G$ooo

100S000
19JÍ000

6$250

;5$ooo

37S000
.17S500
3S;*r,oo

.•jSSooo
100S0OO
4905000

i8o$ooo

855$ooo
84o$ooo

.Total cm taccai 413.989
.. Embarque» cm 171
•¦•¦ Unidos 4,3,1» ¦
Europa.  564Rio da Prata .... 1.765 8.57a
Existência cm 17, de urdo. . 404.417

Aa vendas realliadaa na tcRttnda-fcl-
rn foram orçadas cm 5,000 aaccas.

Hontem cito mercado abriu frouxo e
com pouco tr.1l1.1llm, ii-nili vlfjorndo os
preços do »<*soo e 7$6oo, pelo typo 7.Para a exportado a procura foi mui-
to reduzida, pedindo os vendedores a
base de 7(000, pelo typo 7, por arroba.

O mercado fechou estável.
Pela Estrada cd 1'erro Lcopoldina cn-

trarnm 10,96a saccas, c por barra den-
tro, 91.

Typo 7*900
7 .... . 7W00" 7*300" 9 . . » . . 7*000

TELEORAMMAS"Santos, 17.
Enira«la>i, 47-900 saccas. .
l"'iiilur.|iu 1, 82.852 saccas. ¦
Vendas, 41.315 suecas.
Existência, 3.581.664 saccas,
Preço, 4*800, por 10 kilos.
Merendo estável. .
Saidas, 76,436 saccas, para o Europa.

Nova York, 17.
Fechou o mercado estável, com alta

dc i|8c. no disponível e baixa de ai a
25 pontos nas opçiicü, cotando-se: Rio,
typo 11. 7, disponível, «i.tUe., e Santos,
lypo n, 7, disnonivcl, 11 7)8 c, por li-
bra.

OncSeai diucmbro, 9.14c, e r.u:o,
9.7I1 c., nor libra.

Vnulas, n.000 saccas,
—Existência de cati nos portos ante-

ric.inos. 1,153.000 saccas; entregas da
semana, 128.000 sacc.is. c supprimento
visível, 1,792.000 saccas.

Havre, 17.
O mercado f«-chou estável, cnm baixa

de 2 a 2.25 franco, cotando*sc: dezem-
bro, 64, c niaio, 65.25 franco, por 50
kilos.

Vendas, 30.000 «-««-rTis.
¦ ¦ ¦¦ mm*

Hamburgo, 1 -,.
O mercado fechou apenas estável, com

baixa de •¦• c. a 1.50 pfenniK, colando-
se: dezembro, 51.75. e maio, S3-50
pfennics, por 1I2 kilo.

Vendas, 25.000 saccas,

¦ Londres, 17. '
O mercado fechou apathico, com bai-

xa de 1 s. a 1 s. 3 d., cotando-se: itttttt-'
bro. 64 s. 6d., c maio. 483., por na
libras.

Vendas, 7.000 saccas.

MAIU'1'lMAe
KNTRADA8#

Rio da Prata, "Avon". . ¦ . t 19
CalUo e escs., "Orlta". ••.,... 19
,Nova York o cies., "Rodelnim", 19
Porto» do norte, "llrasir, , ... 19
Liverpool o eacs,, "Orlann . ... 19
Itordcos o csoi., "Bamara", ... ao
Breinen e escs., "Hti.ni_.en". ... ao
Liverpool o escs,. "Thepls ¦ ... ai
Rio da Prata, "Elseiucli". . ... ai
Rio da Prata, "D1.1110r.1ra". ... ai
Portos do sul, "Laguna". .... 11
Amitcrdam o esei., "Ccbrln", . t»
Rio da Prata, "Cao Vilano". . . aa
Sanioi, "Islailo Prlncc". ..... as
Rio da Praia. "1'rance" aa
Portos do aui, "Slrlo" aj
Rio da Praia, "Lulilana ¦ .... a]
Portoa do aul, "S. Paulo". . . . 94
Suulliauiptoii u eica.. "Aniazou". 34
Rio da Prata, "K. V. Josenli I". 35
Rio da Prata, "Can Illanco". . o*
Rio da Prata. "Aranon". ..... 36
Gênova o escs., "Reaina Elena . 26
Portos do norte, "Minas Oeraca". 36
Portos do sul, "8. Paulo" 36
Rio da Prata, "Cobiira" 36
Liverpool o esct., "Urina". ... 37
Santos, "Tucumau". ..*...« *¦ 37

SAIDAS
Nova York e escs., "Vandyck". 19
Cillio c escs., "Oriana". .... 19
Porlos do aul, "liapuliy". .... 19
Rio da Prata, "Vlrcil" 19
Hamburgo e escs., "Desterro". . 19
Soutliampton, "Avon 19
Liverpool c escs., "Orila" '19
S. Francisco do Sul "l'r'angen". 30
Aracaju e escs., "Itainava". ... ao
Lacuna e escs., "Pinto" 20
S. Pidclls e escs,, "Eidelense". • 30
Liverpool e escs., "Demorara". . si
Paysandu e escs., "Rio de Janeiro" 21
Bremen e escs., "Eisenucli . ... 31
Portos do sut, "Ciinipeiro" 31
Santos, Mossoró" at
Rio da Praia, "Samara" si
Iltuapc c escs., 'Villa Bella". . 22
Mauíos e escs.. f Bahia'1 22
Marselha e csen., "Franco". . . aa
Rio da Prata, "Cebria" 22
Nova York c escs., "Asiatic Princc" 22
ParA c escs., Tibany". ....... 23
Hamburgo c escs., " Rhactia" ... 22
Hainbur'") o escs., "Cao VPano". 22
Villa Nova e escs., "Candelária". 22
Porlos do sul, "llatiba" ..... 23
Recife «' escs., "Itapura" 23
Renova e escs., "Luisiana". . • . 23
Rio da Prata, "Regina Elena"; . 26
S. Malheus e escs.. "Mavrink". . 23
Rio da Prata, "Aniazon" 24
Amarração e escs.. "Piauliv". . 24
Tricstc c escs.. "K. F. Josenh I", 25
Hamburgo e escs., "Can Rlanco". 25
Villa Nova ceses., "Rio Pardo". 25
Portos do su', "Saturno". .... 25
ftajnhy c escs., "Itaitiiba". ... 25
Bremen e escs., "Cobure" 26
Liverpool c escs., "Aragon". ... 26
Portos do norte, "S. Paulo". . . 26
Rio da Prata. "Drina" 27
Florianópolis e escs.. "Anna". . 28
Hamburgo e escs,. "Tticuman", 28
Manaus e escs., "Tunv" 29
Manáos c escs.. "Olinda" 30

SECÇAU UVKI.

ASSUCAR
Hontem este mercado funecionou cs-

tavcL tendo-se registrado na Bolsa os
seguintes negodos: js.õ saccos dc crys-
tal branco. Dom, de Campos, a $330",
2to ditos, idem, su"CPor e bom, de
Campos e Espirito Santo, a $315: 157
ditos, idem, bora, do Espirito Santo, a
$303: IV ditos, idem, da Parahyba, a
$305, c 77 ditos, niascavinho, de Caiu-
pos, a $270.

Reguaram as seguintes cotações:
Kilogrammas

Branco crystal $310 a Suo
3' sorte $«40 a $350
2° jacto *-')'' a 5310
Demrraras D?-"8o a S100

INSISTI EM QUE VOS SEJA
DADO O QUE PPIDIS .

O "TAO BOMWMO TAO^OM^

Nada ba qua noa Irrite mala do nua,
quando «rntramoa em uma loja « pedi-
mos alguma colia, dlierem-noa qu« nao
lem o que desejamos, mu tem coisa tio
boa ou mutuo melhor.

—Cada qual sab« bem o que quer ei
qua.i uma oíftns» offirccer coisa dlf«
««reate, , , .

Aeceice a clrcumitanel» d« aaoerijm
todo», que, quando numa loja noa olie-
recém produeto diffcrcnle do que pedi-
mos, é quail aempro por utu destes mo-
ilvoa: , ,i» _ Ou nlo ttm o que desejamos o
querem vender alguma coita,

a* — Ou o producio que pedimos nao
lhes di bastante margem de lucro e nlo
desejam esforçar-se em vendel-o,

1'ara quem se presa e sabe o que pede
t 0 porque, semelhantes razSes nlo uo
•cceitaveis. Asalm. pois, quando pedir-
dei Pii-íJ, Insisti em nue vos irja dada
Vinol, t nlo oro.ou emuIsSes de fieano
de bacalbao, muito embora o vosio for-
¦eeedor vos offoreça estaa preparações,

O 1'iio/ a superior a todos os oleoi
de fígado dc bacalhio ou cniulhaei,
pois qut contém sob fôrma concentra-
da. todas as substancias curativas e re-
constituintes do fígado it bacalhio, na»
tendo, poróni, oleo.

Depois de extraído o oleo naiiseabun*
do e indigcrivcl, addicionou*se peptona*
to de ferro medicinal s a essas tubstan-
cias, de modo que o 1'ino/ nüo só fo'-
talece o organismo, mas purifica e for-
talece o sangue tombem- .

Para tosses chronlcas, resfriamentos,
bronchite- e em geral, 10 Ias as moléstias
dos pulmões ou da garganta, o Vtttol t
inexeccdivel.

Expcrimentae-o iodos e, si nSo der os
•resultados que anntmcianios. devo vere*
mos o dinheiro. . _. . , ~.

Únicos agentes: Paul J. Chnstoph Ç*.
Kua Cencral Cantar» 11. I4S- RI» Je Ja-
«ltlro.
«-. ¦« »*» »¦*¦

O alcbol cm qualquer fôrma e doze
que se tome é muito perigoso para a
saude: n " Emulsão do Scott" nâo coir
tem uma golta dc a«CÒõl, c é um ali-
mento concentrado de grande poder nu-
tritivo. "Liga Paulistana Contra a lu-
bereulose". " Altcstamos haver empre-
gado principalmente no inverno, nos
doentes do Dispensario Clemente Fer
reira a " Emulsáo dc Scolt" com gran-
dc proveito para o estado geral «lesses
doentes que a supportan* muito bem c
alguiis mesmo sentem prazer en^ usal-a.
Os doutores em medicina pela Faculda-
dc do Rio dc Janeiro."Dit. João Peiho dx Veiga

Ds. Tito de Sa'

AVISOS

Mascavinho. .
Mascavo bom.
Idcm, regular,
lidem, baixo.

$260 $280
$210 $-"20
$190 $200
Çitio $180

ALGODÃO
Ainda, durante iodo o dia de hontem,

este mercado conservou-se Daralvsado.
Na Bolsa foi leva«lo a registro um ne-

rtocio cm 15.000 kilos de algodão em
rama, da r* sorte, do Ceará, a io$soo,
entrega cm fevereiro de 1914.

Regularam as seguintes cotações:
Pernambuco, 1* sorte,

10S.100 a ii$soo
ioS^oo a n$ooo

sertão ....
Idem, I* sorte , .
Assíi, 1" sorte. .
Mossoró, 1* sorte
Dito,: regular . .
Ci-ará, 1* sorte .
Dito, regular. .
Parahyba, 1* sorto
Dilo, regular. .
Maceió, 1* sorte .
Idem, regular. . .
Penedo 
Sergipe (Dores) .

10S200 a io$8oo
io$ofio a 105800

Nominal
10S000 a io$Soo

Nominal
io$ono a ioÇSoa

Nominal
Nominal

Nominal
9$Soo a io$40ti
i.5!loo a 10J400

DR. DANIEL DK ALMEIDA—
Consultório: rua do Hospicio n. 68;
-esidencia: rua Faratii n. 57, mo-
U*n*o.

Coração, estômago, figado e rins.
Dr. Bulhões Nfarcial. Rua do Car-
mo n. 45, sobrado, das 2 ás 4-

AuMitUailMUNTO
Iiuiltuto d« Proterçio o Asifitencii

A tui.r.iei.1 «Io dr. A, Moncorvo l'illio,i»n ricS.i de prolapta do Ulvro felli
pelo dr. M.uir.iy Saiu.i», tendo «.«nu.
rtsslatellle, os «Irs, ll.lll.l I!|I«. ;r«> ti\
Castro o Rodolpho Chipot Pr^vott «
mine. Aiidri Pourro}', do referido In-
atiiuto.

bMiII o Darroto do Soura vêm poi•i-' io desta kcçAo aaradvCvr peulioraiw k. bcnevnVnein do» meillco» c dt
mmc. Andrí Pourroy. acima descrlpto»
pelos tervlços mwlco-o rurgtcos nui
t.i.i brllliaiitcmenttt evarnm a tff«-fio
tratando de aua «sposa d. L«onor Uai-
rcio d« Soum,

A referida »• nliora ja soffrla ba u •
annoa dc um jpertlnat iirolapso do men
que uni io a incommodava. Mim dessa
affecçDo, pira .1 Infelicidade da mes
ma, ocliavn-so grávida, n qm< ronlrl-
Im. -1 ainda pira maiur d«ir.

Recorrendo «1 diversos nie«llcoíi o na-
da obtendo quo a l'vrniio daquelle qial,
procurou o hospital da Gamboa, v»<U
também nada obteve,

Tendo, porím, .1 felicidade de aer
guiada por uma pessoa de sua amizade
c cliente do cilodo Instltulo, foi apre-
sentada A sua awçSo de cirurgia, vislo
ac tratar de um caso ds prolapso «)«
utero,

Mas. achando-ac ella grávida a termo,
como Ji foi referido, a dístlucta mme.
Andrí Pourroy, n>irttirn do alludldi
lusl luto, com uma habilidade extrema
conseguiu parleja -a sem perigo ne
nhum, tanto para a creança ii'.i>" boj
esti viva c si como para o parlurletite.
que depois do referido parlo, p.is«vmtrtti bem.

Estando c'la com o ¦ prolapso conu
ji foi dito, propoz-se para opcral-i
sc's inezes anAs o parto o illustre •
habilidoso clrurgüo dr, Maur ty San
tos. que em boa hora. na reslilenc'n «'i
dita senhora, conseguiu pela inti*rvcn
ção cirurg:ca redu-ir o prolapso, de
modo que ho|e o uiero se acha no i*cii
primitivo logar c tudo cicatrizado, sem
um pomo de Infecçio.

A operação foi, pois, coroada d<
exito. tendo cemo auxlllarct «Io dr
Maurity Santo» os hábeis cii-urrõc
1! uio Ribeiro de C.i.uo c Itodolplx
Cbapot Prcvo.t c a mme. An«l:«l Pour-
ro«".

Deste modo agradecem em nome d.
Deus para a fcl cidade deiles,

Emilio Barreto, dc Senta.
D. Lcciior Barreto ie Sottea,

Rio, iS de novembro dc 1013.
? «¦*>?_¦

OFFKRTAS
Apólices:

J"e«lerac."«. 3 "I" 700SÒ0O 6.-o$oco
Geraes"de i :ooo$ 8.|o$ono S37S00U
iímp. de 1897. oi=Sooo —
Dito (190.1) . 050$ooo —
Dito (io"o) - 8j«)íooo 82/$ooo
Di!,, (ioi-*> . 840$ooo ~
i;. do Ií. Santo 7S0S000 700$ooo

15 <b- Jiui.is . 8"-$ooo 8,io$noo
li. d" Rio Vi'\" 76S000 75fnoo
Dito (3«i"SI ¦ Atf*-"io 470S000
Iliio (noni.) . afmS.ioo 43n$ooo
Muniiin. 'ígoô) 101 $000 ioo?5!>°
Dito (hom.') . rQ4$ooo in.-Snoo
Dito (£ 20). 26i$ooo
Dilo (nom. . 2tío$ooo
iiito tle 190.3. i"*"$ooo i6o$ooo
Diso dc Pctro- „ .

polis .... IBCiOOO
BatJos:

p.raail iotSooo i90$ooo
Commercio. . 1811J000 —
Commercial . iSoSnoo —
Lavoura . . 150S000 —
Mercantil . . 240^000 2,*,oçooo
Nacional ... 2i'5$ooo

C. d.- li. tle Ferro:
R. S. Mineira 7jSoco —•'ova.: 25$ooo
Norte 85500
M. S. Jeronymo «5Í°°o —
V. f Minas . 40$ooo
E. I"'. Douro. 3^0*000

C\ tlc seguros:
Garantia . . ,«2o$ooo 2R0S1.00
Cruzeiro do Sul uo$ooo
Conii.ins-a . . Su$ooo —
VaregisiaS, • irofooo
Hr;isii 1Í1S300 iõ?ooo
Previdente. • 53u.
A. Fíuniihciise t :ü3oSooo —
Integridade . 7,i$ooo 6i$ooo

C. «tf Tecidosi
Corcovado. . 210S000 20o$ooo
Botafogo . . iyn$ooo —
Tijucii .... 200S000 —*
Miigevnsc • . BnSõoo —
Carioca .... 210S000 20..Socn
Alli.i!n;.-i .... i9«i$ouo —
!'. industrial. 2oh$uoo sòoÇodo
S. José 201 Sfua —
Confiança . . 19-.S1100 —
Ind, 'Mineira. 2511S000 —
Ilrn.iil Industrial 2io$ooo
Pctròbolitana, 2-'oSooo —
M. Sarmento. 203SÒÕ0
S Pedro de Al-

câmara . . 2nn$3on —
S. l?«elix . . StiSuoo —

C. Diversas-.
Docas dá Bahia ô$?ooo 37$ooo
Docais ''•'., Santos 500S000 490S000
I.ot. Nactotiaes 29SÓ00 28S000
Mllis. M.lr.T.ihão 50S000 48S000
Ç.c.ttftTos Pastoris 235000 i«>?oco
Rtc òa Prata e escs.. " V.indick". . 1S
Casa Vívaldi. 3oo$ooo —
T. e Coloniza-
ção 6$500 C$250

V. Carínita . iSo$opò —
Imi. Sol Mineira 200S000 —
j\gricò!a c Com.

«Io l'ro.-.li. . $500
Metropolitana 2C0S000 —

Z*«'í>/"i!i,i'ej:
Alliança, ._ . io.tSooo •—
Ariierica Fabril iq"$ooo —
Docas de «Cantos 195S000 xgo$ooo
Luz 'Stearica. 2oo$ooo —
M. KHtniirfiiãe i8«;$noo —
P. Industrial. 200S000 —
M. Municipal. i82$ooo 175S000
Antaretiea. . 20JS000 xqSÍooc
Banco União dc
S. Pfliilb . . So?ooo 72S00Ò
Iv. Sãpopemba sooáooo ijoÇooo
C. e Navegação 2onSooo —
IikI. Mineira. aosSpóo —
Brasil Industrial iScSooo r?oSooo
Confiança . . 190S000 i6o$ooo
Santa Rosalta. 130^000
T e Cumiagens 200S000 —
Corcovado . . iqoSooo —
Tcc. Esperança I95$ooo —
S. Bernardo . 19HS000 —

. Botafogo. . . i68íooo •—
Tcc. Carioca. io7$ooo *****
I. Constructora 25o$ooo —
Sxnta Helena. 195S000 —
Jnd. Mineira. 20o$ooo •—«

Irtras:
,9»xko C. R. tt.
U .Geraes . . IO*t—«* IO0J0OS

JUNTA DOS CORRETORES
• ALGODÃO

Fardos
Entradas cm 17 250
Saidas em 17 9°o
Existência cm tS  8.713

Posição do mercado. nara!ys;ido.
Mercado dc Liverpool, 4 pontos dc

baixa.
Observações

As entradas foram de Pernambuco.
ASSUCAR

Saccas
Entradas cm 17 v 8.504
Saidas tm 17  4 -2S7
Existência em 18. . . , . . 175-955

Posição do mercado, frouxo.
Observações

As entradas foram de Campos.

Renda de 1
Idcm ilo

Km j.apcU
Em ouro. •

RENDAS PUBLICAS
ALFÂNDEGA DO RIO

a 17. .
dia IS:

4.348:245?2..4

222 Í334$537
I37.:i33?893

Em
1912, ,

Diffcrcnça
1912- .

Total. . . .

gual periodo

4.707:~'3St>7-l

de
5.5t7:658$203

a maior cm
809:9.(4?529

RECEBEDORIA DE MINAS

CORREIO. — Esta repartição expe-
dirá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Oriuiio, para Santos, Rio da Prata e

Pacifico, recebendo impressos atí ao
meio-dia, cartas para o interior atí ás
121I2 da iarde, idem com porte duplo
c |>ara o exterior até á 1.

^Jjoii, para Uabia. Recife, S. Vicen-
te, Las Palmas, Madeira c Europa, via
Lisboa, recebendo imuressns até as 8
horas da manhã, cartas para o interior
até ás 81I2, idcm com porte duplo e
para o exterior até ás 9.

Orila, para Bahia, Recife. S. Vicen-
te. Las Palmas. Madeira c Europa, via
Lisboa, recebendo imuressos até ás 8
horas da manhã, cartas para o interior
ali- ás 81I2. idem com porte duplo e
para o exterior até ás 9.

Ilapithy, para ^""os c mais Dortos do
sul, re impressos até ás 8 horas
da manhã, cartas nara o interior até ás
81I2, idcm com norte duplo até ás 9

Vasari, .para Santos c Rio dá Prata,
recebendo imoressos até ás 11 horas da
manhã, cartas para o interior até ás
11 1 In idein com porte dunlo e para o
exterior alé ao meio-dia e òbjectos para
registrar até ás 10.

Vandyck, para Bahia, Trindade, Bar-
bados c Nova York. recebendo impres-
sos até* ao meio-dia, cartas para o in-
terior atíi ás 12 1I2 da tarde, idcm com
porte duplo c para n exterior até á i
e obiectos iara registrar até ás n da
manhã.

Desterro, para Victoria, Lisboa c
Hamburgo, recebendo impressos até is
8 horas da manhã, cartas para o interior
até ás 81I2, idem com porte duplo c
para o exterior até ás 9.

Amanhã:
Itaipava, para Ilhéos, Bahia e Araca-

jii, recebendo impressos até ás 6 boras
da manhã, cartas para o interior alé ás
6H2. idem com porte duplo até ás 7 e
òbjectos para registrar até ás 6 da tarde
de hoje.

Dcois d'amanliã:
Rio ie Janeiro, para Paranaguá, Mat-

to Grosso e Rio da Prata, recebendo im-
pressos até ás 6 lioras da manhã, Cartas
para o interior até ás 61I2. idem eom
porte duplo e para o exterior até ás 7
e òbjectos para registrar até ás 6 da tar-
de de hoje.

¦SViiiinni, 
'-«ara Santos _c Rio da Prata,

recebendo impressos até ás 8 horas da
manhã, cartas para o imerior até ás
S1I2, idem com norte duplo e para.,o
exterior até ás 9 e òbjectos nara regis-
trar até ás 6, da tarde de hoje.

O solicitador Joaquim Ferreira Leite
participa a seus amigos e clientrs sua
nova residência, á rua São Clir stovão
n. 163, onde sc acha á sua disposição.

ALMIRANTE DR. HENRIQUS
FERREIRA SANTOS REIS.
FORMADO PELA FACUL-
DADE DE MEDICINA DA
BAHIA.EX CHEFE DO COR-
PO DE SAUDE DA ARMA-
DA

Axnaeiãção bem ponderada âe msd*-
lamentos rcgttlarizaiorcs da tiulrieâo
ias eeVttlas orgânicas, é o Ntitrogenol,
*rcparaio pelos srs. Crart-i-i Sr C- pre-
etii.issinio reeaf.o ie <,<¦'. por iivertat
teses.', nas ieg/a.in\ú': ser,i.nt«s «i ,«•
feccSes profundas e em CONVALES-
ClíNÇ*.'* DEMORAI-AS. tenho fei'o
aso, COM D MÁXIMO PROVEITO
tara os doentes, o qtte altesio.
Da. HKNRioue Fkxreiiia Santos Ríis.

Caoital Federal, 4 de março de 1913
«(Firma reconhecida pelo tabelHSo

Adrião A. P. de KittiMiredo lunior.).

CLINICA DE VIAS URINARIAS
E SYPHILIS

DR. CARLOS' M. DE NOVAES
Membro da Associação Francesa de

Urologia
De volta da Europa, tendo se dedica-

do ao estudo das moléstias da uretra
posterior c suas conseqüências, (impotencia, perdas seminaej e golfa chro-
mea), assim como ao tratamento dor
tumores da bex ga pela eletricidade
(diathcrniia), e tratamento moderno dl
syphilis. abrirá, brevemente, na rua d:
Carioca 11. 50, um consultório montado
com apparelhos os mais aperfeiçoados
p^ra o exame c tratamento das moles-,
tias dos órgãos genitourinarios.

Observação — O dr. Carlos Novaes
tendo trazido a vacciiu anti-gonocoeci
ca para o tratamento da blenorrhagb
aguda c chron ca. vaccina apresentada
no ultimo Congresso dc Urologia cm
outubro deste anno pelo dr. Nicollc,
director do Instituto Pasteur dc Tunis
fará estas injecções cm sua residência
á rua Bamhina n. 86, de 8 ás 10 ho-
ras da manhã, emquanto não acaba a
montagem do seu consultório.

A' PRAÇA
Joüo Maria Pomandei Sllvclrn.

e Marcollno Pinto de Vn-conrcl*
los, communlcam nos sen» amlRos
o ao publico o.ne oreaiitíarant uma
si.i-ii-.l..'ti" sob a firma mcrcamil
de

J. SILVEIRA & O;
•le accordo com o contraio ardil-
vado nn Junta Commercial sob o
11. «^0-455. para n exploraçílo do
commercio de fajcndiis, miulas c
armarinho, no cslabcclcimcnto dc*
itomliiado

K li MAISON ROUGE
«ito A rua do Theatro os. 3- a 37
(liojc Soma Franco), adquirido
•lor cscripttira publica, lavrada cm
totas do t..bcllifto dp 7* officio
lesta capilal, por accordo entre os

credores e a firma Pinto Ribeiro
& C. Acliando-sc cm condiçGes tle
bem servir ao publico, cm todos os
seni idos, esperam para ã nova
•inua o acolhimento de seus™ons
•rPKiiezes o amigos.

Kio dc Janeiro, 17 de novembro
lc tQi... — João Maria PertiaUdes
Silveira — .Marcollno Pinto ttc
'¦'ttscoiicellos.

"A BONIFICADORA"
Tendo de proce«!er-se, em janeiro de

1914; ao segundo sorteio desta socie*
dade. oue concorrerão os sócios dos gru-
nos II. C, e aos ipiacs caberá mais dc
um prêmio em cada gruno. ívlia-se a
todos to sócios dos referidos sriinos que
não entrarão na urna or nomes daqucl-
les que estiverem em «lebito com n ho-
eiedade, oucr nor prestações de jóias,
quer nor iiuóia tior fallecimento*.

Uarhacena. 17 de novembro de 1913.
— A Directoria.

AVISOS MARÍTIMOS

M LM UAL HGLLARDBZ
9 UBIHUI ¦

DECLARAÇÕES
C. DE SEGUROS MINEIRA
i Commiinicamos aos nossos amigos e
segurados que inudamos o nosso escr -
ptorio commercial para o sobrado dp
predio á rua 1" dc M.irço 11. 82, onde
aguardamos vossas ordens. — ad Dire
ctor'a.

CENTRO BENEFICENTE PAI-
VA COUCEIRO

.SYilV social, rua Luiz dc Camões ,,fi
Expediente diário das 9 ás 11 horas

da manhã e de 1 As 2 horas da Iarde.
De ordem do sr. presidente; convido

os srs. associados quites, a reunirem-se
cm ássembléa geral extraordinária
quarta-feira, 10, ás 7 horas da noite,
para dei berar sobre a fôrma regula-
mentnr da Caixa de Auxílios Funerários
ora cm vigor, e outros dispositivos dos
estatutos. Secretaria, 17 de novembro
de 1913.— O 1* secretario, /•'. Lima.

UNHA PARA D g§ B O RIO DA PR\TA
SAHIDAS PARA A EUROPA

l'ni*»fA 3 do dezembro
OKLIÍIA 10 ilo
ZKKÍ.ANDÍA' 81 ilo •
IKil.l.ANhlA li do liinnlro '
riilsiA..,. . uo íovoretr*¦ il-.l.ltlA n do •

VIAGEM INAUGURAL
uo

Liuso e «is» paquete
99

Arrecadação do dia 18
De 1 a 18. . . . : . .
Em egual periodo ilo anno
passado

29".748S8j_i
548 :0o6$6.|o

50; :6o6$972

CARNES VERDES
No matadouro dc Santa Cruz foram

abatidos hontem:
52S rezes, 29 vitellas, 47 carneiros e

59 porcos.
Foram rejeitados: o 2J4 rezes, G vitcl-

laá, 5 carneiros c •» porcos.
A matança íoi feita "ara os scgtiintes

marchiinies:
Dúrisch & C, 101 rezes c 13 vitellas;

C. Espíndola de Mello, 18 rezes c 3
porcos; Alexandre V- Sobrinho, 50 re-
zcs; 1'nrtinlio S C, (11 rezes; A. Men
dea «S: C, 112 rezes; Silveira Vhoma.-..
70 rezes. 4 vitellas e 17 porcos; Au-
gtisto Motta, 6í rezes; 6 vitellas e 5
porcos; Gustavo Schiniidt 31 rezes;
Francisco V. Goulart, 13 porcos; OH-
veira Irmãos «Sí C. 6 vitellas e 15 porcos:
Santos Fontes & C„ "_ ctirneiros e 6
porcos, c [«uu Canuiyrano, 22 carneiros.

Vijjoraratii no entreposto de S. Diogo
05 seguintes preços:

Bovino  $7(10 —
Carneiro . . . íSBpo —
Porco- .... i$noo e i$too
Vitélla. . . . *iuio 11 i$ooo

ENTRADAS

Armarinho

LOTERIAS
Capi.nl Federal

20:*'OOSímo
Rasuitio dos nremina da 21 lntarifi

dn plano n. 30G 262 dxtracoflii tio
ni'ti«i ite 1013. rs.tlizid.i om 18 de
novombro do 1913.
PitF.Mios dk 20:nooiono A i:nonsnoo
,',202  20:0nn«W0

HYDROCELE. ESTREITAMEN-
TO DA URETHRA E IMPO-
TENCIA PRODUZIDA PELA
HYDROCELE

Cura radical c garantida sem opera-
ção cortante, pelo antigo especialista dr.

I,conidio l.ihciro, com uma simples c
única applicação do seu processo (de
sua descoberta), sen* dôr, nem febre,
c isento em absoluto de reprodticção da
moléstia, não precisando o doenie guar-
dar o leito.

Consultas e applicaçõcs diariamente,
nos dias uteis,

AOS HYDROCEUCOS, provadamen-
te de poucos r^ursos, o especialista dr.
Lconidio Ribeiro applicará o seu pro-
cesso mediante a pequena remuneração
de ioo$ooo cada tado, sómunte aos sab-
bados do meio dia ás j horas da tar-
dc. no seu consultório, á rua da Con-
stituição n. 13. Pharmacia «Mello.

¦ 1 *m * ¦¦
LISTA DAS APÓLICES DE

5*ooo$oo0 DA COMPANHIA
DE SEGUROS DE VTDA
"SUL AMERICA", CONTEM-
PLADAS NO 10° SORTEIO
REALIZADO EM 17 DE NO-
VEMBRO DE 1913.

342Ó1 Dr. Augusto Linhares, lia-
uáos (Amazonas).

33*69 Laudcrico Alvim dc Aguiar
S:lva, Codó (Maranhão).
Uraucisco /Uves de Queiroz
Mello, Malhado a Uaixo
(Pernambuco).

100698 João Carlos Leite Júnior,
Maceió (Alagoas).
Francisco de Assis Teixci-
j-cnse Villa Santa Rita do
Rio Preto (Rahia).'Manoel de Sou/a Aguiar, Sa-
pucaia (E. do Rio).
Pedro Morganti, S.
(E. de S. Paulo).
Pedro Morganti S.
(E. de S. Paulo).
Oiovani Crcsni, S.
(E. de S. Paulo).
Dairiasio Fernandes
Capital Federal.
Artbur J. Laurence Oibbons,
Capital Federal.
Oscar TMiomaz dá Silva, Ca-
pitai Federal.
Paul Emite Joscph Mcglie,
Capital Feílcral.
Paul E-uile Joscph Meghe,
Capital Federal.
Mjwk-t.l Ferreira da Fonseca,
Ca.piin! Federal.
Giulhérmc ttltiuk, Joinville
(Santa Catliarina).

34396

37378

37103

36035

33979

101S57

35368

37986

33445

101700

101698

36945

3/l-«4

Paulo
Paulo.

Paulo,

Vidal,

CENTRO MARÍTIMO DOS EM-
PREGADOS EM CÂMARA'

RUA DpS BENEDTCTINOSN. 30
i° andar

De ordem do sr. presidente, con-
vido todos os associados a compare-
ecrem á assemblía geral extraordi-
naria a realizar-se quarta-feira, 10
do corrente, ás 8 horas da noite.

Ordem do dia: — Tratar de inter-
esses sociaes. — O 1" secrotario.
Manoel Gomes de Oliveira.

A' PRAÇA
Luciles!, Irmão & Paciello, declaram

a seus amigos e freguezes que deixa-
ram de ser seus empregados. José Fer-
nandes da Rocha, cm 30 de outubro
próximo passado e José Moreira Nesti.
çm 14 do corrente.

CLUB 24 DE MAIO
1» CONVOCAÇÃO

Convido os srs sócios quites a 'com-

parecerem a ássembléa geral extra-
ordinária que se realizará em 19 do
corrente, ãs 8 horas da noite. Ordem
do dia: discussão c approv."n*ão dos
novos estatutos do club, e em seguida,
se tratará de interesses sociaes. — O
secreario, Arthur lievcrinar de Al-
incida.

iBteria fle 8. Paulo
f.xtriiGçiíc** lii-srmiinues

Garanliiln prlo g.ivcrno <!«> listado

Amanhã Amanhã

. ZONA DA MATTA
SOCIEDADT. ANONYMA DE

PECÚLIOS
De accordo com o que prcccitúa

o art. i.t doç nossos estatutos, con-
vidamos aos srs. mutuários da sé-
rie A a entrarem para os cofres
sociaes, no prazo de 20 dias, a con
lar de liojc. com a quantia de réis
io?ooo, devida pelo fallecimento do
mutuário José Serpa de Toledo, no
districto dc Tombos do Carangola,
Minas, onde residia, inscripto na
série A.

Na falta do pagamento daquella
prestação até o dia referido, será
concedida prorogacão de 30 dias,
com o accrcscimo dc 20 por cento,
solire a mesma, finda a qual. a fal-
ta do pagamento importará na per-
da dos direitos sociaes.

O pagamento poderá ser feitp na
sede social, no Banco Mercantil do
Uio dc Janeiro, rua Primeiro de
Março n. 67; .1 qualquer banqueiro
nosso,, ou enviado pelo correio.

Lcopoldina, 13 dc novembro de
1913. — A Directoria.

"GELRIA
DE 20.700 TONELADAS DE DESLOCAM-NTO

Esperado da Europa 110 dia •.'! do corrente ao meio-dia, saliiri
no dia 22 lis \ horas da tardo para 8ANT«»S, MONTEVIDÉU
e BÜKNOS-AYKlíS. 

Este paquete atracará uo Cáes do
Porto.

As pessoas que desejarem visitar o
paquete poderão fazéí-o uo dia 31,
muuiudo-se do cartão, que será for-
uecido pela Agencia.

Aposentos de luxo, ki*.iimIc quantidade de cama-
roles de 1* classe de 1 «tl« li emitas, camarotes muito
confortáveis do classe Intermediária e\ e Q.

Accomm«idaçõcs opeciaes para a 3* classe.

Os paquetes «GELRÍÃ» e «TUBANTIA»,
. constituem a ultima palavra em construcção
naval.
Para passagens e mais infor-

inações, dirigir-se á

"A MINAS GERAES"
SOCIEDADE DE PECÚLIOS

SEDE: JUIZ DE FORA
Série A

Os sócios inscriptos nesta serie
são convidados a contribuir com a
quantia dc io$oo«-, devida por mor-
te de cada ttm dos nossos conso-
cios Joaquim dc Sousa Vieira c
Fránklin Dutra de Andrade, o pri;
meiro em Volta Grande (S. Josc
do Além Parahyba) e o segundo
em Carangola. cm 20 e 27 de julho
deste anno, respectivamente no
prazo dc 15 dias, sob pena de per-
durem os seus direitos sociaes (ar-
ligo 14 dos estatutos).

luiz dc Fora, 1 dc novembro dc
I9I3. _ Dr. J. L. do Couto e Silva,
director-Kerctitc.

Sociedade juuth Martilli
Rua .1° de Março n. 29

SAQUES-CAMBIO

COMIE Dí

* Apólices sobra as quaes ps scítura-
dos pagaram apenas uni premio animal.

¦ ¦ UB i[i |i|_TH BB V —¦

V .ABOTAQEM
EM iS

20 caixas, arroz pilado
1.477 saccos, amendoim 100 saccos, nl-
cool 7; ton.is, aiuodão ioo fardos; ai-
faía :(i fardos.

Barris vazios ito. banha .107 caixas.
Camisas 3 caixas, cigarros G caixas.

charutos -í caixas cucos 150 saccos.
couros curtidos 1 caixa, :o fardos c S
ró'o:. cebolas .1.2ífi resteis, cambará 49
caixas, carne salgada 40 bárricus.

Doces T.16 caixas.
Emulsão dc Seott 51 atados.
Fazendas ií caixas c i. fardos, fitas

cinomatographicas 2 caixas, farinha de
mandioca 7.3*_ saccos. feijão 2.819
saccos.

Garrafas vazias 919 caixasc 3S saccos,
graxa 10 barrica.

Línguas .(o caixas.
Mél 1 caixa, manteiga 119 caixas, mel

I.ooo saccos.
Ovos 9.* caixas.
Polvilho .n saccos, peixe em salnvou-

ra 91 fardos.
Rê»Jcs 2 fardos.
Sal i^o.ooo Wlos, sola 4 fardos e 22

rolos.
Tremoços 2 saccos. tecidos aS far-

dos. tecidos dc algodão 7 caixas e 10
.fardos.

Vinho 123 barris, vaquetas 9 caixas.
Xarque 270 fardos.

Assucur Saccos
S. João da Barn. . 

'.'-.¦ 
i •• 6.670

rcrnamhuc» . . . . , \ ^ . 4.212

2',W'J 3:000» «0
/,i 21 2.0«#s il
I0S23.:; i*.o'«a»noo
3Ü5'JJ  .. l:00»S0ÜO

pnKMins dk Doosmin
310 23128 31091 40103

mEMIOS DIO 200SOÍKI

1235 15',!) 70(16 !H16 9.95
<V)79 10í'W Hs"l 122R0 MUS

IISIM lfi;'*,:i 1WI2 1*377 1fi!)58
2II7S4 21107 23326 23835 2fi7*fi
2.-.3T1 2-'323 302Í19 37376 37C»i
38282 3S495 3«fi '-'i- ¦'inlíi6 *«407
42278 42572 53512 4H64 46127
46193 '.«:i*,.*t 51967 52H97 ;'>3«*«2
57320 n^ãíi r.S'^22 50312 60101
00181 Ü07:.3 G285-» «5261 6574?

6G275 691U

APPIlOXtMAÇÕES
4261 o 4263 2«KW9

2ÍÍ3S e 24440 100WO
44U2U o 41022 50SÜ00

pEZÍTNAS
4261 a 4270 40J0n0

24431 a 2U40 30S"»0
44021 a 4-4030 2.1000

CENTENAS
4201 .1 4103 10SO0O

244W a 245n:i sjnoo
41001 a -11100 6S000

AGRADECIMENTO
O abralxo assignado, graiissimo ao

sr. dr. Soares Pereira, pelo carinho
com que tratou seu afilhado José. or-
p-hão dc pae o mãe, .salvando-o da
morte, publicamente lhe dá esta prova
de verdadeira admirarão, porque, sem
duvida alguma, o distínetp facultativo,
alem do seu extraordinário tino profis-
siotval. fanibéfn a isso allia a sua cari-
dade im*xj*0TAval.

Rio, 1S de novembro dc igy.
Anto*no José dos Santos.

Largo do Machado, is.
m , **m*r*-t*>*-*lGa tt****tBBt*mam

HARMÔNICAS
"LA MARIPOSA"

marca exclusiva dc
FERREIRA SERPA & COMP.

Rua da «Quitanda. 89. .
Registrada sob n. 3-475 na Junta

Comnrercal do Rio dc Janeiro.
Coi>stan:Io-nos que outras casas têm

posto n venda harmônicas com essa mar-
ca, contra isso protestamos c lan.-are-
mos mão dos recursos que a lei nos
faculta.

1 -or 3SOOO
Segniula-feira, 24 do corrente
20:OOO$0OO

Por lüSSOO
Quarta-feira, 31 de dezembro

t.rnnHi* I.««n«ri:\ l'im ilo ,V«ini>

UM PRÊMIO DS I00:000$000 e
DOIS de 50:Ò0pS000

JPor* 9SOOO
•££?" Blllitiics á vcniin cm tixlas

us chmis ltilcrlens «Io Estado.

Y«GARANTIA DO FUTURO"
Sede: luiz de Fora—Minas Geraes
Grupo-, Série A -- Pecúlios i ç 2

Tendo fallecido nossos coníocios
d. Fráncisca Maria de Jesus, em 20
de agosto do corrente anuo, em
Dores do Aterrado, Estado de Mi-
nas, e Antônio Melchiadcs dc Sou-
za Campos, em 28 dc outubro do
corrente anno cm Caratinga. Esta-
do de Minas, inscriptos na serie A
do Grupo 2, desta _ Sociedade, vão
ser pagos aos beneficiadas dos mes-
mos os pecúlios instituídos de con-
fórmidade com os nossos estatutos,
pelo que convidamos os interessa-
dos a contribuir com a quota res-
pectiva de 16S000 até o dia 2 de de-
zembro dc 1913. para rcconstituiçãçi
d0 pecúlio do 1°. c i6$ooo até o dia
22 do mesmo mez e anno, para re-
constituição do pecúlio do 2", nos
termos do capitulo 3", art. 7, para-
gráplio '"¦ :.. • ¦'•¦¦-.

Juiz dc Fora, 12 dc novembro de
1013.

Dr. José Dutra, director gerente.

"GARANTIA DO FUTURO"
Sédc: Juiz dc Fora—Minas Geraes
Grupo 5 — Série A — Pecúlios 6 c 7

Tendo fallecido os nossos conso-
cios srs. Francisco Pereira Lopes,
em 23 de jttnbo do corrente anno,
decorrido no Município dc Juiz de
Fora, Estado de Minas, c Deodoro
Corrêa, cm 4 dc setembro do cor-
rente anno em Jequcry, Estado dc
Minas, inscriptos na serie 5 do
Grupo' 2, vão ser pagos aos bene-
ficiarios dos mesmos ¦ os pecúlios
instituídos dc conformidade com os
nossos estatutos, pelo que cónyida-
mo* os interessados a contribuir
com a quota respectiva de 3$ooo
para reconstituição do pecúlio de
l até o dia 20 dc novembro dc 1913,
e 3$ooo para reconstituição do pe-
cttlio do 2" até o dia io de dezem-
bro de 1913, nos termos do capitu-
lo 3° art. 10. paragrapho i".

Dr. José Dutra, director gerente.

BEN.:. LOJ.:. ASYLO DA PRU-
DENCIA

Scss. :., liojc, ás horas do costume.
— Altiia, secretario.

"A SALVADORA"
SOCIEDADE BENEFICENTE DE

• PECÚLIOS
Autorizada a fimecionar pelo dec. n.

10.456. Carta patente ir. 80. — Pre-
siderite, desembargador Tavares lias-
tos. — rccidios dc 5:000$, 10:000$,
I5:ooo$ooo e 2o:ooo$ooo. Prêmios pe-
cuniarios mensaes dc 2:500$, 5:000$.
7:500$ c io:oooS. Série especial para
os maiores de tio ate 70 annos. —
jóias módicas, podendo ser pagas em
prestações. — Remissão continua dos
mutiialistas. — "A Salvadora" não
exige quotas para os sorteios pecunia-
rios. E' a única sociedade que se obri-
fra a applicar todo o seu funilo do rc-
serva em empréstimos aos mutualistas,
a juros nunca maiores dc 6 "l" ao iin-
110, e pagará integralmente os _ prêmios
pecuniários louo que cada série tenha
1.500 contribuintes. Os primeiros 250
sócios ficarão remidos logo que cada
serie sc complete e terão preferencia
para os emprestimos. Prospectos e m-
formações no esc--torio. rua do Rosa-
rio. n. 120. esquina da Avenida Kio
Branco. Acccitam-se agentes.

a09 ATLANTIQUE
Linha postal franeeza entre Bordeaux c America do Snl

Cbrcatla* tia Kuropa o snlilii*. | Chegadas «lo lllo «Ia Prata m
para o Itio da Prnt» , . „_._ „ »¦_._,„_,,.

SAMARA  amanl,à| salda» parn a fcuropa
DAVONA  ai* Dez. | LUTETIA  a 2»

O PAQUETE

LUTETIA
Dc vnltà do Uio da Trata, saini m> dia 20 do corrònto, is 4 horas dt

tarde para Oukar, Lisboa, í.ni.miies (via Lisboa) Viga o llorilcos.
lCHtc paquete atraca no Caca rto i»orto.
F.ste p:i«i«icli" proporciona mis srs. pu(_«ia;;i*ii'iis de Inrecira ela*,

se uma vlngviii muito rápida, Ir.il.inicun, especial o b:,as uicnim-
raodaçõus.

Preço da passagem dc terceira classe para a Enropa Rs 11033OG
Condiirção gratuita pnra burilo do pus>:i"_ciro coro a sua bagii<;«"ia-|
Este pttqüòte estíi (Jbtiidü das inelliorcs o mais coniurtavcis accuiiiino*

d..fões p.ir; |iassaneiros de todas as classes, tendo cabtne3 do luxo o una
numero avuliadi, de cabines para unia só pessoa.

Taitto na 2" classe como eir: ««lusso iiiirruirdiaria ha camatotos da
duas camas. Para cargas trata-so cotn F. Itolla, corretor da Companhia.

Itio do Janeiro:
ANTUNES DOS HAISrrOS «Sí C.

Telephone 159 — Avenida Rio Branco, Vi c 16 m
Stintos : Rua Quinze do Novembro, 71)

S. Paulo : Rua Direita, 11
CAB1BK.)- Compra « vendado moo-las do todos os pai zos

cm fàvorávei» condições —Avenida Uio Branco i-í o 1<J—AN-
TUNK8 l>OS SANTOS & O.

ATTENÇÃO
Declaro «los meus amisos qne inc reti

rei da Rcrcncin ilo Café Paulicéa i;
Bar Paulistano nn dia 11V do corrente
mez, estando á d sposii-ão dos meus

1 amigos «ã ma do Senado 11. 349, loja. —
Aristitles Seriedello.

Sônica C i I I E X I 10.SS*

Todos os números terminados em
C2 têm 4Í000.

Todos os números terminados em
2 tem 2S0u0, exceptuundo os termi-
nados em 62.

O íiicil do garsrno, Manoel Ceimi
Pinta.

O director-presidente — Alberto Sa-
raiva da Fonseca.

O director-assistente — Augusto il
m-itita Montei-o Gaito, secretario.

O escrivão ¦— Firmimo ie Can-
. tuería.

'A PERSEVEUAlíÇA INTEEiNACIOHAL"
SOCIEDADE ANONYMA FUNDADA EM 11)05 . •_.

Autorizada pelo decreto federal n. n.«__7 — Sole social: i;i. Avenida Itio
Tlrmeò tio de Janeiro - Biliáli Kua Direita. 1.;. S. Paulo- Quinta-feira, ao dc

mhm 1 inii i" norteio supntémentar para os n-.utuanos do Grupo de Eco-
Srmi?n.--N«tcscrtóo serão concedi da .as seguintes bonificações em Apólices
Prediaes

TOSE" DE OLIVEIRA. DIRE-
CTORES DO BANCO COM-
MERCIAL

Diz o Fernando que me tornaram
raiva por cu trazer a cabeça muito te-
v:uit«*n!a. trago como os outros^ porque
não sou criminoso nem caloteiro, ale
esta data não tvnho «nada que me vexe
e a raiva inveja que me tomaram, ti-
nha razão dc s«*r si eu trouxesse os ca-
bellos pintados.

Rio dc "anciro, 19 d«5 novembro dc
1913. 

-v—-»

do 1"
«lo a»

prermo.
premio.

50' Apólices Prediaes, aos mutuários c.;;o numero da matricul» seja igual
centena do i° premio da Loteria da Capital l-dcrul

-o Apólices Prediaes. idem do 2a premo. _
io Anolices predues, idem, do 3° premio.

s Apólices Prediaes. idcm, do 4a premio.
i Apólices Prediaes, idem. do s° premio.
a Apólices Prediaes, idem com a dezena
a Apólices Prediaes. idem com a dezena
i Anolice Predial, idem, com o linal do i» premi.. ....

As apólices Prediaes são todas amortizadas por meio ue sorteios pela quan.ia

oYrimeim^sonei.! das Àliólices Prediaes. realizar-sc-4 no dia S de janeiro de
.o,i e continuarão de accordo com a tab.-lla impressa no verso d? cada Apólice.

* * *»fa Seccãc. Predial as Apólices Prediaes, «ao recebidas cm caução pela Com-
panliia, como garantia dos créditos abertos para a consti-ncção üc rredios a praso
irtruTo 

'cora amortizarão mensal. 'll-"s^ j;__,_ \jM sorteios supp.emcntares seri contemplado o numero da matricula
c nio OS dc sorteio do dia 15-Toia de inscripçãò  i°$ooo

Mensalidades.. ¦"..*..  .. 5$?oo
Aos sarteios tó coacsixsn as matricula njorosaaiíuic cm dia. &

3o
4"
5*

s°
fixa

ijjii
Horta da fortuna

^* I

Antigo....
Muduruo...
Uio
Salteado...,
S* promto3" »

Garantia,.,
|" Variantes

DERAM HONTEM
2tí-'
103.
159

Leio
Avestruz
Jacaré
Eltiplianta

 «'.1
 021
 823
 590

«OU
43-4-22-79-37

DENTISTA
DR. ALBERTO T0RNAGH1

Gabinete cora toilo3 os apparc-
lhos eleciiicus, os mais modernos
e aperfeiçoados. Dentaduras sem.
chapa, extracções sem dór. Con-;
certo de dentaduras om S horas.-

CoiljUltas ÍI»» 7 «Ia mauliã ás S
«lu iiuilf <; das "l :'««« U «Ia noite

Trabaltioi piraritidtis, Preço»
razoáveis. 1'a^aiiieiilos cm |u'es-
liícfliis';—tt;\ Praça Tiradentes.—
Telepli me 193.

25SOOO
OAiaiill 1 UO no civil

e ídOSOOi» 110 religioso emn
ou seni rertidões, trata-se
á ma SUtrbara Alvarenga
2-1=. próximo á rua Iiiiiz tio
Camões (em frente á 2* Pre-
toda).

Aviso: paraprovár quan-to esla casa é seria st» i)«'i-«•am depois dos papeia
promptos ; com o sr. Silva.

Estrella do Destino
N-719

Hio 18- 11-913.

ESPECIALISTA DO ESTOMA"
GO E INTESTINOS

Dr. José de Albuquer..ue, dc volta da
Europa, onde tomou cursos com a3
maiores celebridades das doenças do es-
tou-aso e intestinos, c tendo treciuenla-
da, durante dois annos, as melhores tir.-
tycas e estabelecimentos dicteticos da
Suissa e Alltmanlia. Consultório: As-
lembléa, 54, das 2 ás 5, residência, Con-
de de Bomiim. 34« Tclçphüae XíSo. -«
.Yiili.

FABRICA DE MALAS
Traspassa-se unia offic'na grande com

motor o niacliinas, própria para fãbri-
ca de malas c armazém para varejo.
Local no centro c onde já ex*stcm do
mesmo artigo. Para informações, escre-
ver para J. Campos neste jornal-

Consultório
Aluga-se v.m csplendWo latira medico,

com duas «alas, telephone e- elcctncida-
dc, no i" tiudr.r da rua Uruguay-ina
ns. 1 c -,. 2I,t*>

A'S ALMAS CARIDOSAS
Rosa Jo5cphá da Costa, viuva, e sem

o niinimo recurso de subsistência, ped»
«os corações bem formados um obu'«
que venha minorar os seus sofírimen-
tos. Esta .caridosa redacção presta-se »
colher o que lhe .for destinado, Uua do»
Coqueiros a. 39. «sa c, s.

N

m

»j
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'— 

Quarta-feira, Tf) ilo Novembro de 1013

DENTISTA
DR. SILVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES
PRÊMIOS E MEDALHAS DE
OURO . EM EXPOSIÇÕES

UNIVERSAES. INTERNACIO*
NAES E NACIONAES

de dcutei,

de vulc-ullc,

icm

cada
**,.r.n

-$000
llltl 11,11
s|uoo

ExtracçBei
dôr, a .

Drni-ilur.»i
dente 

OlitiiraV'")"», di* s$ a , . . . .
Jilnipeia tlc «!> ni«--i. a .... .
Concerto* roí dentadura* 'íuc*
bradai, feitos nt» <]tta!ru liora».'

cuia concerto »o?ooo
lí assim, ncila proporção «Ir preçol

ranoavels, sflo feitos oi drmais tralia*
Hiiih cirúrgico «lnuarlo', no consulto*
rio clccirlco-denlarlo d.»

RUA URUGUAYANA M. 3,
esquina da rua da Carioca e em frente
ao largo da Carioca) dai 7 boraa da
manhã lis s da larde, todos ui dl.».

TELEPHONE N. 1..555

Novidade Lucraria
José Vieira

"A CADEIA VELHA"
.Tnlcrriiatnc livro dc clironicas nar-

lanunilari". ,"A Cadela Velha' (memórias da
Câmara dos Dèputadoi), de José VI-
cira, c um magnífico citüd»» «lou nos-
aos modernos costumei parlamentares;
ícito com leveza o verve, repassada por
vetes' dc uma causticante iron*a. O li-
-vro «-sta dividido cm Irr» parus, cnm
«istcii suggeitivo* titulo»: "Quem faz
u potilien «oi» 111", "d estouro da boia-
«Ia*. . "Var. e Amor".

IhO autor escolheu o nnno legislativo
íe 1009 para a sua fina t: Imiii istu-
dada aiialyse da vida política brasileira,

li1 livro digno dc leitura. 1 vol.
Iirm-li., 3$, cucai). .l$ooo. Pelo, cur-
Velo, ipait» $500. A' vriiiln Ua Livraria
Kdttoi-a "Jacintbo Sil»-.»", raa Kodri-
go Silva 11. 7.

MEIAS I
para as se-
nhoras que

querem
andai1 bem

calçadas
gastando

[IOHCO.
N. 8—Lisa. forte, artigo para.»durar, par.OOOrs., .1 pares 25500;

>N. 3 — Transpitrontc. ultima <
moda, par 11500; N. 4— Toda»?d't ill.j, ultima moda, par 11601;.

? Moisis rondiidi,9 dcstlo 700 ra.
,0 pav; Meia3 lisas para S'.iOO, <

IfSOO, IJ5IJI), 1IS00, 2J0OÍ), -.IjOO,«

liiiHun
Rua Sete de Setembro 235

(Junto a Praça Tiradcntes)
.MMIfN»a

JBIJOUTERIA e «
? ARMARINHO ?
»??????????????

AFTENÇAÓ
Vcndc-sc ui»» botequim ton.Io boa ca-

sa para familia, Contrato por 3 anuas,
conf.Í»;ÕPS liygirmcãs; inforíriãçGcí

XI mm¦
Tt ¦
mW ''Á\\ Wm

t^L

5

LOMBKIGAS
S.O st.>|i-!H.|ji

tom o I.ICOK
DAS CRU AN*«.' A li (Tit.ut.cto
.•¦¦'.. i.miii. do dr,
Monto ii.i.liiilin,
iinprovndo pola
liirt-etorla Orral
de Smulo I'ui,si..i
- AtiUtcncla l'u.
I'i.-.i do K-iialu
do Itio.

I',' o niMlior re*
- raealo contr» n»

_ lombriaiis e mo-
MaCMUtaTMM l.*-'M' tlfild.» i

\ciiiiei. 1-.' iui.,'..
Ii.il e is.l.i ie nltera.

li' de goito aurmlavrl, nlo exlg»
dieta liem jnnit.ii.tu. Nüo t vcnetioto,
n.lo Irrita» oi IntiMlnoi. I'.' Uo bom
nue é muito rt-ctllmlo pelo» mtdicoi.

Droii-rla .li Povo, run do S. Joié
o, 61. e em Iodai ai droi*arii.i.
hydrocIxi^êstrêÍta^ênT

to da urethra e impo*
tencia produzida pela
hydrocele
Cuia radical, e -anuiliila «em epet.».

Í-.o 
rorunit» pelo iuiiIko «»n:cliill.l» ur.

«eonidio Itiliciio, cnm tinia »íini>le$ o tini*
ca a|i|iii.'4.,aii do -i-ii tu.. 1 ¦ 1, (ue -iu ilti-
«limai, «tm dor, nem lebre, r. iirnto
1111 ub.ululo tle 1, iii,iili..\.,i tlu iiiolt.ll.i, nio
(iirciuntlo o dom»* cuarüitr o leito,

Cumnlui e vpitlititçOrtf üaiUmcnto nai
«liai uteia,

AOS HYI.nOCF.MCOS, provailamenlt
d»? iiuiifín recurtoii o eipeciMíot«i dr, Leo*
niiliu lt ' riu, ;,|,|i|., .11.1 o «cu procnio me-
diante :i p-i|p|p-i :i |,!i!ili:ei.i.;.io lie iii..|«ieo
t-MÍj i.ni.i, fomente ho* xalihadoit tio melo
Hia úi a hom ila Irnlc no seu cou.ulln-
tio, íi rua da Coiislitulçio n, ij. 1'Uar-
«n-cla Mello,

Pintura do cabellos
Mme. Ribeiro, particularmente, tinf.o

cabello» com um preparado vegetal in-
offt-nsivo, de sua propricihde; ai sc*
«horas que desejarem, dirijatn-sc á rua
Kodngo Silva, unliga dou Ourives ic,
1* andar, entre a» r-.iij dí S. José .
A.SI..-!.ll.l,'-7J. £80

. DcsMiliistit-Gravatloi'
1'rccisa-M dc uni ho rim Ceneral Ca*

mura o- — para clichês.

ESCRIPTORIO
Al11r3.se 11:11 c«cri|i!orio dc írunte por

uutJüoo, na rua do ltosiirio n, uo, i"
andar, esquina ,!u Avenida Central.

Itotcqiiiiii e rostaurant.
Vende-se um bem montado com liou

freituczia situado 110 erntro dn cidade,
tendo uni í7obrado com »-• quartos, bem
alugado. O motivo da venda é o seu
P/oprictario estar doente, para_ mais
iiiformaçõcfl na rna do I.avradio 15-,
cjni o ar, Ramos. -'402

18:000.1!000
Compra-se até csl.i quantia tima cisa

na ci.lailc on perto, para regular fa-
ttiiiij; cartas a A. A. S., nesta redacçio
á caixa.

nSl ifllBr *

» fè-w

Arroz

rm. IHAiliS 1 ARROZ I CAFÉ
FABRICADOS POR

ENGELBERG HULLER C.
syracuse, T0-O"VA.--5roniLs:

As únicas machinas que preparam o café e o arroz para a exportação
Temos instai.adus cm nosso escriptorio estas machinas para a apre»

ciaçâo dos Srs. interessados. Não passa do simples imitação todu a machina quc
nao tiver a marca registrada abaixo:

—»ww.»—¦ m
ílINlítlllo Ulloillltll |Mtr»Í

a cura tlus iiiolosíias
ahXr, lltTHilM

t•J
T
tfT
f'X

Fornecemos orçamentos

para installae/>es
dc qualquer capacidade

MARCA REGISTRADA

Wj

Peçam catalogo illustrado aos únicos agentes para todo o Brasil

:|: Largo de S. Bento, 12 f? f!PTf|MJ&fl Avenida Rio Branco, 18
S. PAULO ¦ i Ul 1 UllVlUi HIO DE JANEIRO

?*? tm**rt^*am*t^mm**yml*>^^^

Adorno de nnhas pela
MANICUIII?

Mello. MATTOS
llosiilent-ia : Avenida Passos 10,

sobrado.
Das 11 as 1

CONSULTÓRIO SCIEN-
TIFICO DE BELLEZi
DE MME. QDEZADA

O FUTURO
DESVENDADO!!!

Mme. Pinai, cartomante tia máxima
<liscrr.;ao o seriedade, com longa prati-
ca «a líuropa, e profundos conheci-
mentoa de Bcicnciaa cccu.t.-is, explica
ti*' > com clareza r faz quaesquer tra-
bailios para a IriiiPiuIllidade e bcni-e».
tar, realização de casamentos, negoctj»
felizes e combate o» vícios e mas-;'»-
clitiaciícs. Avenida Passos a. 44, Tiolirü»
do. '1'clcplioiiR dio. Korte.

Pensão Silveira Martins
PRÓXIMO AOS RAXIIOS DU MAR

Alugam-se. esplendidos aposentos para
fmhilias ò a cavalheiros. I,. Silveira
Martins 70. Telcphone 3.795. CciKnil. |

cm
còn». o si*.
Cfit;ào 6it
roy,

Sylvio Lima, á rua da *-.'úi\-
fabrica de bebidas, KFcthc-

Optimo emprego tlc
capital

Vendem-se dois manificos prédios no-
vos apaliice-.ados, sitos á Avenida Ma-
rncanú ns, 714 c 716 perto da rua S.
Francisco Xavier 6 Collegio Militar;
trata-se nos mesmos (71") com o pro-
prietario, Não so admittcni intermedi-
arios. |

Pensão Brasileira j
Completamente reformada e dirigida

por novo proprietário, a vinte minutos
d'u ci-ntro dá cidade, offercce exçelleh-
tcâ accòiiiniodaçõcs a famílias c cava-
lltciros de tratamento» liua Uaddock
l.nlio II. 1:3. Telcphone n. 1.71O.
Villa, Kio de Janeiro.

frn*\ lí**^*^* \k**\--V^^*\. "IdSuV

COLLYRIO
MOURA BRAZIL

Approvado
poli» Directoria Gorai do

Saudo Tubliita
Contra as purgações

dos olhos
(Confühóttvitos catari-liaos 11b

agudas, coniutiotivitos agüüas
muno pufülòntos ou purulentas,após o porlodo aijuüo, conjun*
clivltos catiiri-liaos clironicas).

Doposito s:cral
PHAltHAGiA

MOURA BRAZIL
37, Raa Uniguavana. 37

UIO Dl-, JÀNÊUIO

LIVKO UTIL
•A, DONA DA CASA ou verdadeira

•rlocciru hacíoiial, repertório util de rc-
«•citas de docc-i, bolos c cremes us-ados
I)'.-'a faniilia birasilcíra.

Kste liiro v. imiit.i pratico por dis-
pensar, na maioria das receitas, o tra-
àiallio da pesayem, tornando-se mais
fácil por meio d'e colheres, chicaras,
"."lc. For unia senhora Paulista.

i vol. illustrado 2$ooo
Pelo correio, registrado,
mais.  $500
A' venda na LIVRARIA EDI-

TORA JACINTHO SILVA.
RUA RODRIGO SILVA N. 7

Livraria Editora
«Taciiitlio Silva

Especialidade cm livros d.-
lítterátura porlugut-r.n, france-
ia '• licspimliola, Húti Ko'drigb
Silva, 7 (trecho antigo da rua
dos Ourives).

UOXORKHÉAS
Agud

radicali:
com o
mente
pharmacias
gúãyiuia 11.

s ou clironicas, sco cur;
;nte sem iiijeceão, sc/mente
UleriòcidSa, nicdicamèutò pura-I; á venda cm loàus asve:

iio deposito; á rua da I'
35. Campos, Heitor & C

ru-

ZEBK01DES
Vcndeni-se <1oít5,

«tos adestrados pr
luxo. Trata-se á
¦escriptorio» das i:

multo mansos, lin-
oprios para carro dl
ma Municipal 11. c.\

: ás 4 hor.is.

AOS SliS. BIEDieOS
Aluga-se tini esplendido consultório;

iio i" andar da rua uruguayana nu-
«ncros 1 c 3.

Encontram-sç no mercado diversos
preparados que, por suas diversas ap-
pjicações,7 se tornam ineíficazcs. A
P.líRÜl.IXA somente destina-se ao des-
ãJipirecimélUo das ru?.as, que tanto ca-
ficam o rosto das senhoras.

Acredita-se om gera' qttc as RUGAS,
appareccm cohi 11 cdàd'c. 15' um etiija-
no, afastado hoje com a observação
constante- dos " scicniistas. - líll.i.i appa-
recém não com o decorrer dos annos
somente j a causa reside ás mais das
vezes cm circumstancins «lòrácsí pelocliòqiió brus.-o de acontecimentos im-
previstos, que causam grande abalo in-
timo. _Assim é que muitos ro.nti.is juvenis
possuem essa atioinu.Ha phystea, aò paa-
so quc as senhoras de cilade avançada

u a mesma macícza da moci-

O FUTURO DESVENDADO
pela grande c.irtomar.te portugueza e
conhecida cn» todu a capital n em todo
o listado do Rio, como a mais ver.l-.i-
deira de todas cm Iodos os tralallu.s,
por nmis difflceis qu.- sejam J truta de
todas as doenças pur maiã antiga.-» c
graves que sejam; tem grandes eonhe-
cimentou das sciencias oceultas: expli-
ca tudo cotn clareza', diz os solírlmen-
los á pessoa scrii ninguém lhe dizer
natfa; «s suas palavras síio admiradas
por totlos aqueles qtie .1 consn'íatu;
ali não ha enganos para p-nsoa algu-
111,1 e garante-se todos os seus servi-
ços. Kua Visconde «íe Itauna n, Z85,
segur.Jo andar.

Fabrica dc moveis
Vendas á prestações sem fiador e á

dinfieiro por preços da fabricação, —
Grandes novidades de to.les ns estj-r
los, Kalirica á rua Ceneral Caldtvcll
11. 63. Vilhcna; Souza & C.

MANTEIGA VIRGEAI
Par,teurizada reclar.i». Kilo 3$Soo.

Ouvidor 1.19. I.citeri.-i Páliiij-ra.-AGENTES^

Precipia-se de utn que seja ini.-lügrr;-
te, activo e conhecedor do commcrcio
do Rio de Janeiro, nara tomar conta
dos nnnuncios ,le uma revista seienti-
fica iio alio valor. Informa-se na rua jUruguayana 11. -u, tobrado, das 11
,i horas.

conservi
dade.

A RUGA não r w.v. prtxlúc
dc, mas a conseqüência de est
mães orgânicos c do moral
soas

o ua
idos t
das

.la-

pes-

DU EODEIGÜES DA
SILVEIRA

Cutuca medica, especialmente moles-
tias dc estômago, intestinos, e pulmão;
consultório, rua da Alfândega 15c, das
3 âo 4.* Residência: rua D, Cccilia nu-
mero z8, Rio Comprido. 3507

uraças á I.15.1 idéa «lc MME. QUE-
ZAÜ.A. que tanto se dedica ao estudo
da pelle, as senhoras não tem mais
ncccssiü'ade dos coiisdltorids, pois que.
comprando o seu preparado encontra-
rã«) ."».» instrücçõcs necessárias para ía-
zérem r.s massa «eus cm seus domici-
lios.

V«ntlc-se eni todas as
pliarmacias o pev.umarias
c cm S. Paulo.

Preço S$000
Jilme. <2.nòsça'<là, «Ic »*e-

gresso tlu 13ui*opa, par-
ticipa aos seus clientes
n«o so mudou «la mia
JTsrei Caneca paia a
Praça da Republica 89

Sobrado
laado da Assistência

I Ê0k <&.

IlANEMIA. IMPALUDISMO.
I aCONVALCSCENÇA.

1 RECUSEM AS j
I 'CAÇOES I

1. _., , , y-*i.-„,e.,^

Aluga-se
Uma porta na Avenida Central nu-

sero io.), própria para uma agencia do
àftucs posíae.-í ou coisa semelhante.

Canção cm mercadorias
Adòanta-se dinheiro para direitos,

ete., etc.; na rua General Çamatá te*.

CHAPÉOS
Uitlníos modelos desde íoi a r;$ooo.
Fôrmas em palha de arro;: desde .',$

a ó$ooo. Fúrhias cm pàíha de Tagal,
preço unico icSc-oo. Rcfonna-se ent
qualquer modelo a 3$ooo. Kiifcita-so a
t;Çooo.

Rua 7 de Selcinhro ii, ior.

GONORRHÉAS

Oura radical em poucos dias!
Não precisa injecção I
lí' o unico especifico aníi-li'.e-

r.orrliagieo qtte cura radicalmente
em poucos dias, todos os corri-
mentos recentes ou chronicns, fio-
res brancas, e rclcnsão da urinai
Não é injecção. Toina-sc tão r,ó-
mente ires vezes ao dia c em sua
composição não entram ingredien-
tes que possam prejudicar o cs-
tõmigo ou intestinos.

Depositários : rh.irmac:a e i!nv

TERRENO

de A. Ru
pu.inn77p.cia Sinias),
dentes, 9. Cuidado
t.ieões I

C. (antiga
prai;a Tira-
com as imi-

FERROL.
PASTA J?AUaV SOLDAR FERRO FUNDIDO

-_,m^~£e-mçg^eremmmmw-. -..„¦„.-. -. -¦«,¦ Ç^^g^fX, _ f

^^™—¦^—-m ir ffi ~i_ -~

Cafó

- "0 INVENCÍVEL"
faz

Complola oura, por um
IlUYi) tlltlliuilv» r- .!>.,-u.l
nu trolnmoiilo u« uir».mi nu 1'in'lo lnfarlisji- ihc
p«rnn, olopliaiiUn»Iii vairlxoa, liilioroúloíD uru'oulnr, piUiiltUi «otto.ilimiiiiiiilHiiui, liohlna niiii"lia,,-íii'H ila-i uortiQH
lltl ,|Hi»l'li.tt|- 1 i.itini-1. v
ftllll .l.-líl flllll lll «NUM
mrli-sllii, 1*1 -..» mjciri,
|l.|a.*.i«.-l,\ (-.(i. || «..r.l.al
«(«Im tirlgri.i ««alar
ili*h<>.itii<rlu lia teu»
IIIIIIPI» lenipii.

Tratainonto siim ln*ioii-i|..,-ii,i 110 traliallii»
do ,1.11'ii'iue; 77.111» i.jiera;.iu, dal' : nem

"?' I l-OIIIClIlltl illttJI'1108.
**»! ProapoctOíi imiu«lam'i:o llvroa »',«

X porto..? primeira consulta s,rnt.s
llut-sii dn consultai <lo ¦' As 5. liar.*,

il» ooiiHiiltt» pnra niclüMtlati fnturnas «I
oxtornosi das i ila ri.
Dr. llcuriquo Miehei

UrugHiiyann n. 5—1" andai'

?>

•aiiiiiii' i
>:a. N. ti

•"'ctTj-iun prospectos
GAZMOTOREN FABRIK DEUTZ

áUCCUltSAL BUASlIalaIRA
Bua V do Março, 104-106—Rio de Janeiro

FILIAES: S. Paulo, Bello Horizonte e Pernambuco

CABELLOS BRANCOS
Ficam pretos com o uso da

JUVENTUDE ALEXANDRE
1 nu iii i ii ii i - t ' *

Tônico elTicaz contra a caspa c quója dos cabellos

A' VEÍNOÀ I31YI TOO A A PARTE

KEIiLIET
VenJc-s- uma qtiasi nova pri.

(!'fi *Io preço. 15x18, com licença
st7 na riiit Iíarldock l.obo n. jt.
macia.

mrt-.t
tra-.a
phar

BASTA!
..lisí.t.id

Di; llliiítr-. operador í clínico
tlr. ferreira Velloso, quc, .pnra
curar a syphilis c:u ccral, li:is;a
iistir co:n assiilüiilatlc o poderoso
regcncratlor ila humanidade, liii.vir
dc Nogueira, tio pharmaecutico Sil1-
veira.

(Virma rcconhccitlaO
Yenile-se n.is lto:ts pliartnacias e

drogarias ile-Sa ci-Jrtfic.
Casri m;itria -— Pelotas — Rio

Grantlc do Sul — Caixa postal 66,
Urposito geral.ç casa filial- Ii'Ja

Conselheiro Saraiva 14 e 16 -•-
Caixa postal i-i$ —- Kio de Ja-
neiro.

icYPÍÍlíN SSl—
HOllIliLlO» mP°êsli:icdc ¦

8 H»»»»»»»»»tH--»----aBI-H curam-se com o zSm

1 DEPURATOL, 1
tjÊm nolavcl dcscoborla'lameiliciua allcniã. Vido an- 0
KgH núncio "A Syphilis", uinatiliti. BB

Accéitam-se proposta.? para arrcntla-
n-.cnto por contrato .lo vasto terreno,
coai So metros por 25, nivelado - nm-
rodo, â avenida Salvador dc Sá ... 192.
Mais cxp-icaç.-Se», rua da Carioca ti. 34.

universidade tio Rio tlc
Janeiro

Os exames ila Faculdade tle Direito
Teixeira dc Freitas começam uo dia iS
cie Novembro, nn sede da Universidade
Nacional c dò Collegio Abiiio, á Praia
de Botafogo 11. 3/4.

nntwu
SAUDE DO HOMEM

lfystcrio — Cura radical tem da?
Inedicameiitos psra tomar; não iníltté a
«dade, garantida; cura tambem pruão
c fraqueza dos intestinos c por corres-
¦ondencia. Acceita pagamentos em pres-
•teçõ-s. Consultas das 8 horas da m3-
nhã ás o da noite, na __,_,.,.„
KUA MARECHAL FLORIANO

PKKOTO, 41, SOBRADO

J. Pereira.

Cortar por medida cm
seis lições

Km turma, rcducçfti no pre.;o.
Professora habilitada ensina r::i stis

ücões a cortar pelo systema aller.iâo ou
francez, preparando a discípula a exc-
eutar qualquer í:gitrino. Kua .M-suel
dc ^rias, 40.

Hotel Pensão Familiar Vieniia
PRAIA DO I.T..\MKX0O N.
Ncst

passar
so quartos
jados, mes
banhos de

84
-. estabelecimento que acaba de
por novas reformas, encontram;
ios d'e primeira ordem bem are-

onfortavel e-.n frente aos
As proprieiarí-jj,

Leilão de penhores
2H de novembro

L. 60NTBIGR & C
HIJ.MIY ai VI!«.\\1>0 .SIICCCSSSOICS

CASA FUNDADA EM 1S.07
d5 RUA LUIZ DE CAMÕES 47

Os Sra. mutuários po-
dem fCÍbrnia».'* ou rcs<«-a-
tar as suas eatitolas até
a véspera «lesse tlfa-.

Favilla h Ailialia

Acabou-se a velhice
Aurora Io'™ vrE!ls', f°-i/•VllKJld, m.,la p„|,|.n,Ct-a

ui;'ca legitima para ía:er o cat.el-
ío e a barba branca rcna.-ccrcm
com a còr primitiva. l?rasco 5$,
pelo correio 7?ooo.

A* venda nas casas I.az";., CI-
ric, Coelho Uaãío.-. líar.par. Ilcr*
iiiahhy, Nínon, Noiva, Nunes,
Ramos Sobrinho c outras, e no
depositário Perfumaria Lctpcs,
rua da Uruguayana 44,

Xão mais rugas
Para conhecer o meio iiifàllivel fi'*

tirar instantaneamente as rugas e dar
a-o rosto a cór rosada natural, escreva
a nvti-e. \V. dc Jòrdan, Caisa Tosuil
11. 331, Rio.

Qucrcis tliiihciro I
Kmprestam dinlieiro job penlio--cs de jóias de ouro, prata c bri- I

lianícs, fazendas, roupas e objectos|
¦ic uso domcslieo, Unicá casa nes-
te gciterò, Coinpra-se ouro a ití.iooI
.1 gramma. — .-,ó. RUA LUIZ DE |
CAMÕES 36 —- Caiiipello & C.

GABliSETES
Altigatri-se tlnis, no i" andar da run

Setedé Sçtèinbrp n. 1S3, para medico
partüiro u:\ iádvogado.

>n -r n

ÜIjU
¦ Il T I o me-

llior po
de toi-
lette,

umeo inoffcnsi vo, o .Jiais
efücaz conlra espinhas, era-
vos, pannos, manchas, oro-
loojas, assadtiras, etc. A Tal-
quina asselina em poucos
dias a peor pelle. A' venda
nas boas perfumarias e dro-
gari.as.

Premiada com medalha de
ouro na ExposifrTo do 1O0S. o

IJUOO tônico «em rival, unico
nascer c crescer o cabello.

líncontra-íe nas scRulntc» perfuma-
rias: lla?in, N'nnes, A üarrafa Grande,
I.ouis llcnnanny, Casa l.opes. Casa
Cirio, Cisa Postal e Gaspar Medeiros.
Preço, io$ooo. o lidro.

ICHIROMANTEl
V

t Mme. Esmeralda i
Discípula «loT

T*st Desvendo com a maior

i
Instituto da índia «?

w Desvendo com a maior ?>
JL cltirezi» todos
Y °3 mysterlos tia vida humana
aza ensinando o meio üo

|irecaver-so ün?*? MA» SOUTB. A única quo
a>-V POSSUO
i OBJECTOS reconlicnida»

?!? incuto PODEROSOS;

I
f
TTTTt
it
T

À Ver para crer %
«!? N.iila do Mijsiifica(;(5es .,£

EVITA A GKAVIDEZ
lí faz conceber nos casos possíveis.

Cura radical das lieniorrlíngias e dc to-
das as doenças Ao- senhoras, pregos
mòtlicoèj coitâuHàs fír^itís. das 9 á.i tia
tarde, e das ó ás 8 da noite, á rua do
I.avradio laa (casa XX).

Mme. Josepliiia Üallindo, parteira
do Hospital Clinico «le llarcclona.

•**** IIIlüllU 1'UIJliUUOUO,
JL No Uahin, ondo estovo, pres»
y tou grandes serviço»,

?*? clovido no grando poder
ji üa scioncia oceulta.

*=»+»* Possue um ljrovo maravi-
Jt*, ll-,o.-io, com o «íual tudo so
? consesuo.
?> -?¦?¦
m*\ Muie. Kmncríllila rlft con»
i Mill.is nn i*r»«;u «Ia llopii-

af blltia n. 81», siibriitl» iiurtu
Jt. «Ia Aüüistcncia 1'ulilirit.T

MARAVILHOSO DESCOtíPIMENTO
O Uiilr.o Remédio iiioflei-. ¦.!»»»

ASTHMATIGQS

Externato Santa Thereza
(rÂRA MKXIXOS lí MKXIXAS)
I.adclra do Castro, 21;. Perto do lar-

Co do Guimarães. Preços módicos;

OS CItiAKROS
I.lovJ, Lace, Pcrfectos, Xcctar _ r

Esterlinos Penna Fiel, não^ contém
nicotina e não prejudicam â saudc.
Ultima palavra em perfeição.

DR. ED. MEIRELLES
I DOENÇAS INTERNAS — VIAS

URINARIAS, TRATAMENTO RAl'1-
DO DA GONOHRIICA,. estréiiam-Jito
da urctlira, syphilis, hydrocele, etc.

| Exame interno com illuminação e trata,
n-.etito das vias tttinarip.s c do recttin»
pela clíctriçidátle. Appüca o *'6o6" ou"914" na syphilis, paludisaio, urinm
Jeitosas, etc., e lulierculinas na tuber-
culosc. — R, Carioca 33, das J ás 6.
Haddock I.obo 11 .ijS.

Charutos Mundiaes-
AC— Hua da Carioca i.

Keitos do fanio Havana Nacio-
nui, únicos charutos Brtísilòl-
ros tio grande venda em l.on*
tli-es. Agente Fagundes Leal

MllliSIWPIfllII
Companlüa de Loterias Nacionaes do Brasil

Sxtracçóes publicas, sob a fiscalização do governo federal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY li. 45

o 86 CURATIVO do ASTHMA é o

L1QU0R DA ESTRELLA
(LtQUEVB DU 1,'KTOILEl

do MARIO LECHAUX
40» F.ue JTItnifteng*, Knrlg.

Depois tle cinco áíu.., o rtoente ^otls-ie iltitare úornitr toda a twiíe.
VENDE-SE em Iodas as BOAS PHARMACIAS.

L

Porto ilo l.nruo il» Cario
Tolophono 5..0J)

Soffrondo ha "niiiios «)'tim(i nlcor,-»
na pernn, »»ata.!.» pur oiilroa niudlcu.-*
o no lt"7.|i:i;il sun» rcsnllntlo, llquci
polo sou ir.»taiiu"iti) i-imu l.-taineiitii
curado. - MA.NOKI. ANTÔNIO 1(0*
DMOUlaSi llua .Stuua Luzia n. 12*.

De claro tj-n» ilapuis do soilYer •
ser, tratado lia dezoito me/M sem
rosiiltndo. «Io uma uli-cia na perna, il*
11'i-.¦ i cm tl.iin iratiimento.4 pelas nuas
iit.ul-ira» i*oniiilot,'iiiieiito curado.—
AI.Dli.IlTO 001.1), Una HiiK-hilcli) .06.

Ku soiTrendo ha nnnos «lo uma ul.
cera o varlzos nas perntus, sondo tra.*
inda por vario» módicos som remi",
tado, tlrpioi porfeitamonto curada
nrocas ao tratamento ospoclal do Dr.
llonrltiuc Micho.-ICMMA 1'KRKINS
COSTA, ilus» Preíidonto Domlclana
li. 23, antigo. S.i.i Oomingos. (li. R.)

Attenção (18:0OOiiM)0O):
Vende-se um pwlio (assobradado),

na rua Christlatlo Ottoni »». ao,}, nu
Cidade da Barra do I'irahy, listada «ln
Uio. muito confortável, tendo boas
salas c liotis quartos e r.iais coniparti-
usemos, baiihcir.i, jardim,; chácara o
tudo mais que í necessário a uma fa-
milia dc tratamento, seiiilo o predio lo-
tio construído de pedra c cal, com mui-
ta a;;tta e iiiuifo Ima, e uni.i grande pe-
dreira e meio a'<|iicirc de terras, Irn^.i
nos mesmos terrenos duas casinhas,
BCildo tudo cercado, na frente com
pradil de ferro e muro, e nos ítmifoi»
cotn arame farpado. As duas casinh.vi
estão alugadas, vende-se tti.lo pelo nio-
tiro nue o dono é fazendeiro e não pú-
dn vir sempre a cidade, tiuetu preten-
tler, dirija-se á praça Coronel 'ulio
UraRa II. 3, com o sr. Dias tiobrinhc,.
que é r,iicm está com ns chaves e para
mais iinlauavões com o sr. Maia, 1111
hotel Maia, na mesma cidade.

Instituto riiysiothe-
rapico

DO 1)1?. GUSTAVO ARMBRUST.,
r.IVRK DOCENTE DA FACUIàDA-j
DK DE MEDICINA — RUA SE-
NADOR DANTAS, ii.
Duchas, Massagens, Aerotherapijy

Dictetica. etc. Tratamento da nnrms-
tlieuia, doenças do «stomago, intestinal
e <la nutrigão (artlirilismo, obesiiM«le«
Coita, diabetes). Consultas dc a ás ía
Kua UruKuayan» si.

AO COMMERCIO
Pessoa habilitada passa escriptas men-

saes atracadas da costaneira (borrader)
para o diário a limpo, para infúroiatJSr*!
eom o sr. Neves, thesoureiro da N.i
1-'. de Tecidos Santo Aleixo, das 10 ia
5 horas, rua ThcopHilo Ottoni n. 61.il

mim-t

Grande predio no cáes
do Porto

Arrenda-se o grande predio de doi»,
andares, á avenida Cáes do Porto mt,-»
meros 3.|t» e S51, com vasto arnnizcíii,
ítrande salão r dependências 110 1" an-
dar e e.;plcndlda residência, indepe^t-
dento, 110 1" andar, com duas salas, seis
quatros, Cspa, cozinha, banheiro e ter-
raço. 0 predio tem duas frentes, atr.-i
em frente ari armazém 11. 1, com li»
nhas de bonde, e a outra, com plala-
fôrma para a Central do Urasil c I.co-i
poldina, Trata-se 110 uiesiuo.

COSTUREIRA
Fáícm-se vestidos pelos últimos fi--

gurinos, para baile, theatro, casaiaeiilaí
c para creanças; luto em 14 horas, tra-i
ballia-se por preço módico. Mine. Oro-
fina Passarelli, travessa de S. Fran»
cisco n. 6, 2" andar, esquina da Cario-7
ca. Telephone 1.S93, Central.

MI ZIZINA

Alta cartomancia
Mme. TAGILD, iniciada nos nn3-

terio.i do occulttatnb. possuidora dc
grande poder cin sciencias òceultas, di?.
o presente, o passado e prediz o futu-
ro. l''az qualquer trabalho para o liem
c:-!jar, como sejam: casamentos difíi-
ceia. reconciliações c cinbarhços com-
merciacs, eterna rua Ceneral Canta-
ra 11, íiío, paviiilcnto térreo.

TKI.KniONE 4-14

Casa na Gávea
HP

Altigam-se em casa de faniilia, dois
quartos r ituVa boa sala* ver c tratar,
na rua Marauez de S. Vicente 96.

HOJE HOJE
337- í*

25:OOO$OO0
ror 1$G00 em meios

Amanhã Amanhã
nos- 28-

16:0O0$00O
Por UCOO cm meios

kPRfcfcafíXü

C.ratule cartom.inte hrasüeir.i, rür-
dittrii clnriyidentci trabalha ha 18 èiv
nos no Rio dc Janeiro, onde se tomott
notável pelo acerto de suas nredicçõcfi
rendo cm 19Õ3, 1904, 190C, 1910, sair,
1012 e 1913, disiiüguida com referen*»
cias honrosas pela illústfádá inipreils^
desta Capital c tle todos os listados d»
P.rasil. Mine, Zizina continua a d?»
consultas d.-is 11 da manhã ar S da nola
te, na RUA DA QUITANDA, 11. 15,7.1

Attenção — Mine. Zizina, previn<
as pessoas do interior que só dií con-i
sul!a com .1 presença da pessoa..

Lêr e escrever em 3 mezes
T.aura Franco da Silva, professora1

pòrttigücz-íi; diplomada, eiisin.i por «ie-
ihodo fácil c simples. Telephone .1.141Í
Rua do Rosário 11. 170, 1° andar. '

Externato Modelo
SOB-A DIRECÇÃO DE D. AURORA)

ALVES DE MATTOS
Abre-se 110 dia i°_de dezembro este»

IÍ7ítcrnato para meninas, onde sc cn-
sina com bastante proficiência e apro»
v- itamento Bordados á machina c U
mão, chapéos, flores, pintura, inusic*
e p!;ino e mi-.fp) gynmasial, para o quo
dispõe de lía-bil profcssoratJo. Modicr-
dade nos preços. Acham-se desde jíil
abert.-pS as rnátrjculas, á rua Largai

11. 133, (entrada pela rua Comes Car-;
neiro).

Rom emprego de capital
Vcndein-se quatro casas acabadas át

construir, com duas salas, dois quartos
e cozinha( tanque. W. C. e i13re.no, na
estação Ji. Leal, Linha Auxiliar, se't
minutos da estação de C7.sc.-tdura: tr;.-
ta-se á avenida Mcm dc Sá 38, vieira»
cçiro.

Sabbado, 22 do corrente, ás 3 horas da tarde
NOVO PLANO «Ott — 5*

Por SSOOO cm décimos

ALERTA
Restaurante Carioca, s.-.lúo conforta-

vd, variedade em refeições, totlos os
dias o uiricò qu»? offercce vantagem
para o freguez; .1 pratos, :opa c i^bre.
rrwtsa c arroz páo por i$ooo, cosi
nho i$soo. Rua 7 de Setembro o. 174
lua dc Jaa-iro»

A morte do rheümaüsmo
iva.1

:
C-.ira radical, infalliv

rantida do rheuir.alisaio
<lo Figueirol. iiif-dicanier.tò

bsoluta, $3.-
com o usa

^ vegetal. —
1'rcço, 5Í0CO. llcrhanario S. Jorge, rua
Jürusuaj-asa ui. Tdcphcrcp 6--37»

Sciencia, Poder c Luz
Verdadeira arte do occultismo. Rc-

solvcm todas ns çontrariedades, indi-
cáiii-sc as pessoas quc pretendem cau-
sar .prejuízos c comoatem-se os atrazos
commerciacs c privados. Rua Dr. Ro-
tfrigues Santos 69.

PROFESSOR
de latim, inglez, francez, portuguei,
hespanhol e italiano dá lições a domi-
cilio por um methcdo theorico. pratico
e rápido. Tambem acceita propostas
para leccionar em alguma fazenda do
interior. Para informações no MO-
INIIO DE OURO, ú rua Luiz de Ca-
ae.* a. 3c

Grande e extraordinária
Sabbado "0 do Dezembro ás 3. horas da

X-,oterla (lo ISíilímX
tarda -313-1. —Novo Pano

.000 000-00
Este importante plano alom dopremio maior distribuo mais :2 do

100:000$, 1 dc SOtOOOS, 1 de -20-.OOOS, 2 dc 10:000$, "t de .-.000$, 12
de 2:000$, 20 do 1:000$ o 100 do SOO rs., por iOgOOÜ — Em qüinquages-simo a SOO rs.

N. B. — Os promios superiores a SOO$ estão sujeitos ao desconto do5 «.jo. Os pedidos do bilhetes do interior «levem sor acompanhados demais 500 reis para- o porto do correio e dirigidos aos agentes geraes Na-z.reüi & C, rua do Ouvidor n. 2* Caixa n. 817, Teleg. LL'SVEL.

AUTOMÓVEIS
Vendèm-se dois automóveis, funecio-

nando pcrfcitanicntc, sendo um ã taxi;
iníornia-se á rua d^ Alfândega 11. Jp)o.

PARTEIRA
Dra. Maria Preciosa Pinto, formada

pela Escola Medico Cirúrgica do Tor-
to, e pela Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, faz saber a suas clien-
tes e amigas, que rcgrcs:ou de Taris c
outras capitães da Europa, para onde
tinha ido, e onde melhor estudou seus
processos dc moléstias das senhoras,
concepção, etc, por novos processos
que são garantidos. Não sc deixem il-
ludir, esta é que sempre tem dado 'de
si as melhores provas como são de so-
bra conhecidas, faz partos e recebe par-
turicn-.cs em sua casa, em pensão. Rua
do Lavradio u, i80, sobrado.

POBRE CEGA
Ercncisca da Conceição Barros, cega

<ic ambos cs olhos, aleijada de imn
mão e doente, Ser.i recurso, pede uma
esmola a todas ns boas almas, que o
bom Deus. a todos recompensará; pôde
ser entregue á illustrc rcdicjão deste
jorra], .

PENSÃO AURORA
Cara decentemente mobiliada, com o»

cpnunodos bem arejados, alugados poe
dias 0:1 por horas a preços sem compe-
tidores, co-.no sejam quartos .-1 tjs>, 3$ o
.níooo, sa'as íi C$ e 7$ c caju as cinísa-
lão, decentes, a i?ooo. Ver pata qtie-
rcr. Uita Luiz dc Camões n. .10, ao
lado do theatro S. Pedro de AVautarc.
perto do lar^o do Rocio c tí. i''ranci:cíi
de Paula.

Doenças <la pelle c vc-
nereas—Physiothcrapiii

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador -í
dlrector do Instituto Denno-licrapice/
do Porto (Portugal). Tratamento d.-,«
docn.;.-.s da pe'le e syphiliticas. Appli-
cação , dos agentes physicb-iiâturaes
(electricidade, raios X, radium, calor,
etc.) no tratamento das moléstias
clironicas e nervosas. Cons. : rua da
Alfândega n. o-, Das 2 ás 4 horas.7

Tira Manchas
O Electrie Japonei tira qualqnei

mancha, de graxa, pixe, gordura e lin-
la de oleo, cm Iodos es tecidos d"
seda, lã c casemira, sem alterar :s cô-
rea; vidro i$5oo. Casa Postal. Otsn-i
ior 141, e Casa Baiin, avenida Cen-
trai, ijr, Luia Hermanr.y, Gonçalv-a
Pias, $71 £ Ca» Cirio, OQvídor '»l/
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¦nl 03 PEQUENOS AinnjNcios
da JfT.-T-__-___.--Mn. VW_WIDJ_I-_i__l ood«_ido ao troa ouBtcu-fi. são "Ctorz-elo «ta .-__¦______-_" QOO roív, por trem t_~_ m

LEILÕES

ilo II.'
J. Lages

r.tcriptorli» » _rm»«e!ii rim «lo nu*'
iiilaj li, 3"r. Telruhoiiat n, «0-1.1 liOJf.. yUAllTA-lM-IUA, i!', 4 <
liora «in lurue: , „r .,.

Contluiiacao üo Impo-iame lel!_«í «1**
jotas â ma Unimiainuia n. 7*v ftntn.
.-.me ri mana íoUw» do M. 1'. íialnt
AÍUUj'H. 

QUARTA-PRlRaV >•>, Un *
< mi i.i I. í-.i-. ila mr.lt*:

I rllín ai.; uni bom e tim-nlllco ter-
rsiiia iiruniliin a reci-brr «-«lilicas-0 .-«•
i,|,.iii!iJ:i'iii'iitf liicali/ailo u rim liarão
.V.Jtaiiaiilr*». i*ntrc ui rtn. ,l''' » «Ji
luii.ii.-i ilu predio tlit rua llaildocl; Lo-
'"AMARIA, QülXTt.-lURA, so. 4»
*. liiar.-n ilu larilc: ,' 

tt, ao «lt- rico» inovai» «íe eitylo «
faiitailo, luponõr; plano, cryrdaci, me- f_||j„,|
tíiSr, etc, etc, 4 ma Payiaijdtt „u».
i.tl ii i4(i. e*<|tiitin Ua Seuouor Ur-
lin I Itutiitunol. , ..

.-.t-XTA.imillA. ii, 4 i livra «Ia
'".ItWIJo 

retttlltnilnmcnto ilo', utenollloi
.l«.*i'casa Je pasto, á ma l.:us dc La-

IíURClSASR 
de um* .emita, ni*.*, todo

ai íiivi..-.i de un > 4--4I ..."i um 1.1» *..!»...
«nu «em Ittkoi n« tn* f»ant'Aian» 11. ^17.

P" 
RltC.SA'8K >l« uma ira*-a«ln par» todo
u «ctviço, em cat» d« paquina Umlllui

iu nm Oito tle Uctemtiiu 11. ;.. Mm
giiflra. _____

IJRBGISA.- 
de Mim lavadeira, t artil.

, 1,1...1.-114; na rua II4ri', de llapagipc
n. 31, Hlo Comprido. 

1)RBÇISA-E 
de «ma moclnlu, ,lnta aju«

, dar em lodii 11 «erviçii, inciiu» lavar ti.u-
ia o enitiiiiinnr| na nia Fiel itantca u. a»,

PUI-i-isa-.se 
de uma aprendia da! em-

turtlrai i.j ia» üo Carmo n. «J. a* «»•
alar.

PltBCTSA-R 
de «mi empregada, para

D «aivlçu do iim.ca.il uu df uniu in-
nina ale 1.1 a n aunu»i ua rna Um M»u
n. '«3, Itlal dil» 1'r'li . .

ítkflSA.K enipreqar um muço com
pratica do ln«ullaçi»«-« ttcctfla.ua; etc. e¦'"" ¦ fallando a língua lti_lcza; cartaa ih>ic jur-

uai para íüecirlc. ^^

. •¦?¦ 11. '•!-.-

Slís' 4 ii 1: .i.aiXTA-l-líUsA, Si. a»

kciUotfe 2 fspU-iiiliilori nrjtliot «Ic
«i,-ia pavim-nitiis, inatmlflcnracmo loca*
li iia.lo.-i. á nia O, Cariou 1 na. Gí. e 67
(iinlTa tua S.into Amaro• Ca''c!i*.

SAIIII\-". 2a á 1 li"" «•• liirilct
Leilão ale superiores moveis P'ano,

•st-,-., etc, csii seu armaieiii 4 rua do
Hospício n. 85,

EMPllEGADOiS
uma senhora

\LUOA-SEPtra l4iade'ra ou arrumadeira que iiao|iorliij|-.ie*a.... „«-
Nil.iriii-, no aluguel! na ma Vidal dc

Kre.ro*.**» í»7» *'1'"'

\ 
LUGA-SE uma moça coitnrelra para
«ua de famiiia dc tratmenlii; na rua

Senador Vcigueiro n. -.oS.

; \ LUGA-SE um coaintietro ou jardne-ro,
_>psit.i casa ale F_|_ill_, ca a «lc putto,
|.en''úo, ele. Eaçn o tivor dc escrever, i'4ta
,. nia Senador l.uipe'i n. lí*. J. _«a*

• A T.UG.VM-SE cozinheira, dc forno e lo-
..'VsrJV trjv_tl, arrumadciras c cor-eiraj,
.-irnr.s ícecas, amas «lc leite; na rim Larga
ai. iiü, 1*. Telephone 41°. Norte.

Af.UGA.SU 
ura rapaz d-

.qualquer mandado; pr."
llclilia 11. t.-O, l'.cdadc,
». if::*ir:o.

it«ar,ça# para
ni rua An-

e,i caria uo ei

LUGA.M-S11 creadas da ri'Ç» c menino»,
ítaçãn de Vassouras, rciidsa a* 

m t>-£._á_\>:i\3 c commit'

\ uva
Ar,, ei .
.ii:«-.or I'ortug_í

lÃ-LUCA-Slv uni moço para Umpesa¦¦'-de
_ leacrimoriu; na rua Sc.e dc beiembru
... !-,-.. -.155

.V LUCA SE mu cozinheiro perfcllo, rc,
__Lce.iicmcnte chegado da Europa; 11-4ta.se
«ia lai 50 do Uir-urio n. 7.

A LUil.A-SK nma perfeita corfnhctra ¦!»:
XXfornó e fonno, |iara peii.-.lu. que fua
«Mce c m-S_a-; aa rua MacluJo CoeÜio mi*

«0.

Al ICAM-SE criadas afiançadas [irt-a 10-
£V,|.<; '¦* serviços; ua Avenida Comes
"-r -a lt, :r-, laijS.

,\ I.UCA-SP. uma moça para arrumadeira
_AiM, ¦__-,. de íamitia; inionna.íe n_ rua
.\.,',is. 11. •/>, Inju. Irfranjcirsis.

Ari.UCiV-SE ii.n.i bi'a arrsin-.si.teiia para
i-.i-n de fanilliiii na rua Jc S. Clciuent'in.

A l.l"í..\-SK unia moça para ar.umá_<
casa de um ciasal de trataatentu;

tratar na travessa do Castcllo n. 5.
Iu Castcllo. "in

,\ [..Y.AS.-, uma coütnbetra pira cara de
_6j_j<>H]ueiia família, de c.nducia afuiivada;
r,'t rua do Iíiachu.lo u. ut.
¦ A, I.LT.AM-SK coztntielras, amas sêcea
-tfVdi* leite, trabalhadurea vr.r.i campo
;-,i.iíi*f.ii'i.-iiilai, na interior; rua Primeiro de
Março n. So. _° dat 9 â. u horas.

IJREC.SA.I. 
da «ma |ici|itctia para *tr-

, viço» levo*, na tua Ca-.liu Alvet n. je.
Meyrr.

1>Hi;i:lSASE 
dc «má cotlnlielra do for

no c foiído. paia netlMIo! «a ma bcu
de Scteniiiru n. 105. notado;

1>RECfSaVSR 
do «ma arntniadclt-i, nu«

. «alba coaeri ua rua Condi- dc Lagc
ii, at, Lapa.

1 
>RECISA-SK dn «ma moça. pata ajudar
. o lerviço dc um cwal, paga.ie -•¦>?: n»

tua llumliiu n. 310, S. Cliriaruti".

PKEltlSA-SE 
ale «mn senhora dc re»-

peito, para ama tecei dc uma creança
e serviçot leve»; na tua Uuniic dc Caxiai
n. 12.1, Vilia I abasl.

I>RECISA'SU 
dc tuna creada dc coiilíau

. çsi; ni rua IliuMoek: l.a.tw ti. J»5- 

IiRECISA-SE 
de «ma creada de meia

, edade, para aerviços leves ale ca*al sem
lilhos; na rua do Seiiadu n. io".

líltEi-lSASE de uma cotlnlielra, . que
1 lave roíip.i miuda-, na rua Antônio dc
l'4ilua ii. I, Estação da Itisichuel».

IJHKCISA8K 
de «ma rreiilt, par» pe-

. .jiien» coílnli» e lavar roupit na iu»
l.vm.iu da Veiga n, nj. cai» Ba 0.

1>RRCISA'8B 
dt tuna crejd» ptra ler-

. vi',u. doiiitilicoi; iu rua dr, Larmo
NtltO II. 210.

Plliri-ISA 
'.lt de uma coilnlulra; «a tn<

ve«.» Vlicunde de Sipucaliy n, M. «m
fieiile a. cerv«Jiai'ii lltatim».

PRECISAM-SE 
de empregada; ptra ets-

linhar, inui Itcca*. anui de lellt, r
moclnhai para irtiar ae ereancail n» iuí
Primeira ile Merco n. h?, j» au.at-. dai o
it li hora»,

1>itr.i 
is.\ si: alr imiii engoramadelraí t

, na rua Cicucril 1'olydoro ii. i*, p*.*'
«e bem.

IjPV.CISA 
-E de «ma empregada porin-

, is i-.-i, recentemente cti.-jaila para ¦«•
viç»» domettloo» ale uma pequena família;
utdenadn .15» a 4J»; tua Stvador Loiria
11, 49, Leme.

ITllK-IS.VSIt 
ale lima rapariga de pouca

Idade, pura aquilar o «crvfço em ciai
de ilii.i-, pclloail iu rua du» Ateu. 11. «5»
» -i.l.ldl».

1>RKCISA-S- 
«le lima errada para o ler-

viç» ale mia ca-*l; 11» rua Jalarií e llarroí
n. .«.-'. t»«'i 11. 

ORECISA SK de ajudantes e apren
» dizes de costura, com pratica, em
frente ao Campo de Sanf Anna; a
rua do Ãr«al n. i, i andar.

IIRECISA-SK 
dc coalntielra». lavndtlraa,

, arraunaileira*. ama» leccai e de leile,
com iMini ordenado', 11a ma Lomtnendt-
dor Tcltca 11. 1°, Caicadura.

1>RECISA-SE 
de uma mocinha, para ser-

. viço-, levea, cm casa dc familia; na, rna An-
Io de l'adua n. 1, Estaç.íu do Klacuuclo,lonu;

IlUECISA-SH 
dc um menino dc 1." an-

nos, para porteiro de tun a*»Ctl|itorio,
paga-se regular ordenado; tratare ua rua
do Carmo n. 49. Io andar, sala da ircntc,
alo meio dia cm diante.

............. -le 11111.1 ama «ecea; trata-
se com d. loanua, na praça da Rcpu-

blica n. 94. sobrado. _____
IJKECISA 

SE

PRECISA-SE 
de «ma «riaada ale con-

fiança; na rua dos Aranhas n. 11.

DRECISA-SE de «ma cotlnlielra; na rua
ua tua do Cattete 11. 184. sobrado.

PRECISA-SE 
de uma creada pnra cozi-

nhar e luar; ua rua dc S. Cliriltovao
n- S57-

dc uma boa cózInUciraj
lloiafogo.I-.recisa-.seda M.1U1; n. 3

IJRECISA-SE 
dc bons marceneiros ; ua

. marcenaria Carvalho, rua Coyaz, pretere-
se «íue sejam capitalistas.

JiliECISÀ-E 
dc um rapaz ile 15 a 18

annos rara tirar leite com. perfeição,
dc uma vaica dc particular c maia recados,
n.i rua fiarão de Itapagipc n. ;S?.

uma cotlnlielra, muito
,t _ t COS

Central it. 133. 3° andar.
PRECISA-SE 

 . 
limpa e qtie saiba cosmitar; na Avenida

IJRECISA-SE 
de um rapaj sério, com

pratica dc copeiro c maÍ3,..!^'j;.„
casn dc tratamento, dando boas refere*
cii-a de sua condueta, ordenado oof, tino
c-tiinito nas condições é escusado aprese-v
tar-se na praia do Flamengo 11. 3"
nlda Ueira Jilar.

Ave-

1)RÊÇISA-SE 
de um pequeno ou peque-

nn. par aserviços leves de um casal; na
tua Archias Cordeiro 11. 151. Mcycr.

A LUGA-SE lio.i cqziiiheijM do trivial, lie-
J~\cados á rua cUHc n. 19.

A HCA-SI', r.ni bom copei ro cprit praticaX-Lio pcusüoj tta rua Se-nador Vérgü-iru

1JUECISA-SE para um casal dc trata
1 mento, de uma boa arrumadeira com
pratica c sabendo cosar alguma coisa,
it-.icr-sc séria c desembaraçada:. tia praia
do 1-laincnco n. 372. Avenida Beira Jlar.

a dorIJRECISA-SE de um creado bom lavaili
X ale quartos; na rua Visconde do Ki

1 **n,'(JG'A'M-SE
_£ l_v«'i'i <1 ¦ Vaíâouras, a passaneus c com-
II1M(0-S
aiííi') 1

1'êdIdDí
s).

creadas da roça,
. ssascu

Agmor rõrtiigal. (En
431

íVT.ilKtA-SIí unia moca para copeira ou
-C.v.irrumaileira, casa de faiúllia seria; na
rítã dos Arcos tl. 29. -.100

I A t.UGA-S-*, uma creada dc côr. para ar-
X-Lruiiiadtíira ou ama secea; na rua do
Kíachuclo n. 160, ca._ n. 26.

\ l,UGA*Sl« unia moça branca para ar.
_Ar.Mii.i.leira ou ama 'seeca para cás.t ú_
i.v.r ia nu becco do Kio . 03. Cattete*

A. I,l'í*..\-Sl'* uma senhora para ama sçcci
-í V.;u serviço leve; na rua dos inválidos n.
ni. _" urídar.

* I.UGA-SIÍ nm rapaz de cor limpo, sa-
a Vlicndo ler "e escrever para Iiin[ic.*a dc
ti-criptúrio ou outro serviço, dando carta dc
i-úiidueía, Quem precisar e '¦ lavor deixar
*'.'¦!..« neste jornal com ns vniciaes. TS'. lí.

A íí.LaT.AM-iSlí cõsinli-iraa do trivial e
*C'V_do íorno c fogão que dormem no alu-

vm"ji; na rua General Câmara n. r_^, sob.

A 1.1'iiA-Sl', por 100$ uma am_ de leite*
-O* iiua, carinliosa, sem filhos, falia» ali-
ançada; ira rua General Guinara n. isa],

A l.UGA.M.Slí cozinheiras, copcír.is amas¦iA*i.'.-,:•;, tiiKoinmatlcims, lavadetras; á rua*¦ .'".'.i Câmara n. ,..\, _ot>, laudos.

\I.UG.VM-SK mocinhas para amas seccas
; Ecrviços levei, metiino-i c copeifog

iiieuitmj na r;:a General Câmara 11. 1

\. l.rftA-SK um lustrador com pouca pra.-£ \ lica alo torno, deseja acaljar de tipfeh*«ler, n.iii faz iptestão dc ordenado. Cattcte -ii. zjo. Piedade.

p:

IJRECISA-SE 
de 100 mttuVre» c crean-

. .-sn uiaiure-i de u anuo» para enche-
rena caiaara ale phoiphCO,, trabalho Iteil
e lucrativo, trabtlhando tudo alia, incr.o»
Domlnjoi, ua rua Real Qrandeia u. 19',
Ha.i.ii.'ii".

IJRECISA-SE 
de «ma menina dc côr dc

. 11 a 14 atino», para «erviçol levei, pa-
ra nm eaaut sem filhos, ordenado 10$, com
rasa. cnmiil.i c alRitma roupa, na l'raça
Ia. Republica 91. suhradu. 

Aff,l'OA.8l! 
por mot m*n«aei um novo

ttnixcm, rua Ur. 1'a.HIha n. il,
em frente 00 CoCtllo «tn liihauina t pr».
«1.1.1 do |Kintai ¦!.!. bomlca do 'Eng. nlm alo
IJrntrii, |vana aiuajiiuatr invu.-io, lraU*»«
tom a duna, ua iiiaauia rua 11. u. ;

A1.U_A.88 
uma caia 1 ru» Aiuclini

n. 04, líicaniado, ttm doai ,i»lji«. \'f*nuailns, "rjnile», «..' e fleítflcidaile, !»'¦
«Um e um iiuiiiial de 7" metre-i por i'u?l
11..1 ,« aluga «em eirta de n-un 1. de ne.
."-.i.-ui'' do .. ni" da cidade, l.au idirrtn
e lr»ta'<e 11» rua Jnaú alo« Rciai n. UJ. KO*
lenho de llenlro, a i|iuli|iier hora, tolire-
I111I0 á urde. •*?»

A LUCAsSI', um i-onfonavel predtn t«W.
xXIartilido de nova eonitrtiaiçlo |*ur |i.r««o
de convtnlencla) na rua CapltSo .Macieira
11. «t, i.:.i'..8'8 1), Clara.

AI,l'CiAM-Si; 
daili prcti.t» «ovo., com

contrato; na rua Vlícoudc de Itauna HO'
mero ijj,

ALUOA-SI! 
bniilH cna para Iamiiia de

tratamento, com nuatrai .juinoi, ta\a*>
t|iilmal, jardim, elceirleidadr, por -i"?; 03
rua Vluto o Cinco dc Março u. tu, clia.
vci na ca«a 3 da avcnldi Nuarctai e tjft
la-nc ua rua En»enhu de Dentro.. »)»

ALUC.V.SK 
caia di nia de S. t.iií

Itontagi n. 57dl, com d.dt «íuarto»,
duat .ala,, com grande quintal e -Jardim;
oi cfcavea cittlo na meima rua 11. S*4i e
trala-ae ua rua do Hospício n. 141.

AMI0A*.-9I* 
casa» novas mttltn boas. na

rua Jardim Uoianlco n, .tai-A, trata.ie
cm frente, com 1'auliuo de Moura. ».

AiI.UC.A.SE 
uma tala de frente, limpa e

j_»caila, em casa de casal, a outro nit
meima» condições; na rua Ocncral Câmara
n. 110, próximo Ma avenida.

/_ LUC.A-SE uma boa easa com qttaj
/Vqiisirtoi, gsbl;

1JRECIS*vSE 
de uma «niprogailst, l|Uc

cotillhe l.m o trivial, c ijuc durma em
caia alm patrões, nue scia alcscntbaraçada;
11:1 rua (joulart 11. Bi, Leme.

IJRECISA-SE 
dc unia cre.nii, pira lavar

c engoraniar cm caia de família, 11a rua
Santa Lulia, 59, Maracanã.

IJRECISA-SE 
dn uma criada cm cata de

. pequena familia, ua ruat Costa Lobo
numero 79. .
TJRECISA-SE de uma boa coiinlicira na

rua dos Araujos, 11.

IJRECISA-SE de 1Í.1.M emprtBíd'•'. '"$
X |irla.i duas, tur.i isava:, cngoniniar
c/lnhar pi.a 4 p--.soas e crcançai,
Roberto, 4f. «o uma dormira.

São

IJRECISASE de uma arrumadeira
X «ma cn-inticira, na rua Cencral Roca,
160, Fabrica das Chitas, • 

IJRECISA-SE 
para casa de pequena [a

. milia de empregada para cozinhar c Ia
var alguma roupa, dá-se preferencia a que
tiver filha menor, nue se alugue para ar-
rumadeira, á rua dos Araujos. 33-

P~RECISA-SE 
dc uma empregada para

cozinhar e lavar em casa dc um caiai;
na rua liarão dc Mesquita 11. 191. casa
numero _,

IJRECISA.SE 
dc uma cozinhe^. P«a

. o trivial, rua dos inválidos 11. J4-

casa
IJRECISA-SE de uma rnetuna ou inoci-
1. uha para nma serca, em casa de fami-
lia na ma da Eazcnda da Bica 11.
XI. E. Prontiu. '

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira c l.a-

W.i.l.ira pai-' casn de pequena fami-
lia, na rua Cencral Ar_ol!o 105, cm bao
Christovão.

IJRECISA-SE 
dc uma cotlnlielra nue

. lave alguma roupa cm casa dc família"
Praça Tiradentes 11.. Co. a» andar. 

PRECISA-SE 
de uma creada nue saiba

'cozinhatr. 111 rua do Aqucduto 29»,
Santa Thercza.

RECISA-SE de uma moça branca pa-
ra lavar e cozinhar, 91, rua rntdcnte

de Moraes, Ipanema. . ,

III.» Ul*_ ¦..!-¦¦• i-V". • Tf J.
. , nele, tiet i*'as, cleetricUI-

de. etc; na rua Ueneral Rma n. 47; M
chaves eslão 110 n. 4*. í'

A-UCA-SE 
um quarto no tobrado da caia

á rua Coroael Pedro Alves 11. 3J. 1'raia
Konuosa.

ALCOA.SE 
¦•' andar do predio d.i rua

Cosia Hast-j, n. 150, csun dois quartos,
uma sala, cúpn, cozirrtia, porão liabitavcl c
grande quintal. Aluguel ibn$ooo. . -53

ALUGaVSE 
um exccllente q-iiirto, com

ou sem penfão, a rapaze» decente»,
casa de familia; na rua Tuylor n. 45
Lapa. 33»°

AI.ÚOAM.St! 
em cm de família uma•ala de frente e mu .iiirirto com luar!..-ii...i; na tut t-~-t14t.il- l-.il/i-l.in 11, 111,

3" andar] Praç» üata do Junhu,
A I.IWASU o prtdlo da rua Victnr Mei.

X rellc* u, 60, com tm «i mtoi, dua*)¦•.«¦ ¦:>. i"ii.'i.i Juhiii\.*!, banheiro ftuinltatlt.,
lua eli-ti'• 1, jardim 11» (rente, grande
quintal: i-have. uu 11, Õ7, o tnta 4c ua
r iii'1.1 Coiuca 1'irire 11, 10.1,

ALUGA 
SE parti dc tim e-crlpiairln pnr

5ai$ em bn.a rala de frente, coin dl-
rcilu ,1 limpei» e telephiino; na tua do
ii.ivi.l-ii n, u, 1* andar, dai a áa j.

ALUCA-SE 
o predln tt. jü di rua

Liberdade (S. ührlllOYfo)| ut cll
a da
havea

e.Uo na pliarniaeia d.i e.qulna, o trata-la
111 rua il"il;.alurs Dia» 11, iri, arm.vcm.

Vf.ItCA.SII por io-iJ uma ciu, a citai
011 pequena faniilia, cum Iu t el.cfrlca

o I....H.L- a porta; na rua de S. Luit Cou-
.-.i,-.i 11, .-*o, S. CliriitlovAo. .41.1

AI.L'C,AM-SE 
«ala c quarto ou quino 16,

com ou irm prui.ii, em c.tw de um
casal 1 ua traves .1 Urat c illairus n, 1 —
Ilaplrit', a39l

• A IjüOA.SK a cia» IX da Villa Caitro,
X\-siia ao llonicvard Vinte e Oito de Se-
lembro 11. ."w, com dua» silaa, doit quar-
tos, bom n,uwiul com entrada independeu*
te e mais dependências, illumiiuda a Ia*

.electrica* •

AI,U0A.S_ 
a cita n. 8a da rua Itit-

ta-i-i-uiut da Silva, no Simrtaio, pintada
o forrada ale novo; ns eltavcs estilo nu
n. 77, c trata-se oa rua Zelarão n, 45 —
Meyer. 1.1 tt.

AI.lTi_M.STJ 
nm quarto c uma fala, a

pessoa do eommercio ou casal; na rua
Corrca Dutra 11 -•5- .'los

ALUGAM-SE 
a moços do commerc!n, dois

bons quartos, eni casa dc familia; na
rua do Riachueío n. 54, perto da avenida
C.uiiu-i freire. 1464

AI.UGA.9_ 
unia cata com sala, quarto e

4,-oz'ralia, por 65», carta de fiança; na rua
Frei Caneca n. 356.

ALUGA-SE 
um quarto de frente, com

luz electrica, a rapaz do eommercio.
que seja sério, em casa dc um casal; na
travessa de S. Frnacilco a. 0, 2» andar,
esaiulna da Carioca. 2458

ALUGA-SE 
uma cosrinheira de forno e

fogão; na rua Tavares Hastos n. 37.,
onde se trata. ZJ4J

A LUOA-SIJ um bum quarto com vista
jCXpoJb o mar, Bra--t-e c arejado com
011 scui pensão, em casa de família de
tratamento; ua rua D. Carlos 1 n. 119 —
Cattete. -345

A LUGA-SE a casa da rua de S. l'r*n-
.-Veiiico Xavier n. 951, com bons aposen-
tps, luz electrica, pomar c jardim, logar
multo saudarei; as chaves estão, por fa-
vor 110 n. 949 o trata.se na rua Senador
Euzebio n. 105, preço 2.ij$ooo.

ALUGAM-SE 
uma sala e um quarto para

pequena familia, em casa de familia;
na travessa D. 'Felicidade n, 23 (ua fim
da rua Xabuco de Freitas). 2346

ALUGA-SE 
uma casa na Estrada Souza

CrU2 ti. 433, na Praia Pequena, por
80$. com duas salas, tres quartos, carta dç
fiança, ponto dos bondes de Jockey-UUb
e estação llcrcdia de Sá, pela Linha Au-
xiliar. . ^348

ALUGA-SE 
o predio da rua Emancipa-

ção 11. 28, ponto dos boados de São
Januário, c trata.se na mesma.

ALUGA-SE 
ura quarto com 011 seni

liilia c pensão.'cm casa de fajiiilia
sem -mo-

. pensão', cm casa Ue iajnilia res
peitarei; na rua Paulino Fernandes n. 59.
Ilotafogo. 2J50

ALUGA-SE 
um -grande armazém, na rua

Comclio n. 46; trata-se
S, Oi ris.o vão n, 610.

rua dc

At;u
LUGAM-SE ai casas novas da"rugu3y at. 127, «om todas, asçain-

fim

dições hygiciiicas, illumlnada3 a ,'eJ.ectjIçBb
de c servidas pelos bondes de AndiiridiJ c
Uruguay, Trata-íc na mesma rua n, 149J.

qu;
Uranco n. 37-

-ÊCÍSÃ-i de unia tioa cozinheira cs-
. ranpeirsi, para casal dc. Iralriincnlo. CO-

nliecciiuo bem seu .serviço, bem l™pa.,crilo-
scmliarnçada, dormindo no alugue ;. ua.iiraia.
,lo l-liuneiigo n. 372., Avenida Beira -Mar.
1'ag.i-sc bom ordenado^

rT>rRECISÀ-SE dc um empregado para cã-
l sa dc commodos, que preste. 5""? Ie
(iançã cm dinheiro, sem o que e escusado
aprescnt»r-se; nh rua Vascondc do iK'0
Uranco u. 37, 2° andar,

__ÍCISÀ-SE de um meio oificutl dc
1 barbeiro, que trabalhe regularmente e

iabonc sua condueta; trala-se na rua Anna
N'ery 11. '____ .

IJRECISA-SE 
de uma ama seeca de _ a

1; annos: trata-sc com il. loainia. na pra-
çll da Kt-|8iiblica n. 9-t. sobrado.

PRECISA-SE 
ale «ma criada que cozinhe

c lave paru um casal, no Campo He bao
CltristovSò, 181. laalo S. Luiz Gonzaga.

PRECISA-SE 
de uma rapariga para to-

do o serviço, ein cisa de pequena ta-
milia, rua Visconde dc Inhaúma, 64, 2°
andar.

IJRECISASE 
para casa de

. um rapaz de 14 a 15 au:
Desembargador Izidro 103.

familia de
nos, na tua

ALUGA-SE 
cm casa dc familia, onde nãh

ha outros Inquilinos, um quarto pintado
c forrado de novo e com luz electrica, »
uni ¦ senhor do respeito; ua rua de S. Pd-
dro tn; 3:3, fobrado. ' 

ALUGAM-SE 
-iiiartos de frcntel 'com ou

sciii" pensão, 
'mobilada ou não, luz. clç:

ctriea, banhos de mar ú porta; ua praia ale
Santa Luzia n. 224, 2" andar. 2301

ALUGA-SE 
o sobrado da rua «lo Rra

clmclo u. 58; lrata.se na mesma rua

ALUGi-SE 
em casa de família a duis

rapazes ura quarto mobilado e com pesi-
«Ho; ua ma de S. JostS n. 7, 1" andar.

ALUGA-SE 
a casa da rua Barão dc Mes-

luita n, 520, As chaves aoliam-sc no
522 e traia.se na ma do Ouvidor nu

mero 77,

A LUGA-SE na estação de Austin,
-«•Estrada de F*-rro Central d»
Brasil, uma bôa olaria, produzindo
material de primeira qualidade e
tendo todos os utensílios necessa-
rios; o dono aluga-a prque tem ou-
tros negócios a tratar, Luiz Con-
zaga.

ALUGA-SU 
um» cau pari rsial; na rua

Jata.. 11,11111.1 - ii, 0. — Riiiui.i »4J'<

A LUGA-SE uma i-a-a. i rut Card.iao
-l.liini-ii- 11 ,..74, Laraiijelrai, a-eiii daiia
nuirloi, dua. «nia», ciunhi, .ri.iiial c mala
lepcnilenai»», par 70Í000. ,"|j«

\l,yO,VSIí 
um quarto mobilado com 011

ici.i |H.|i,sju, Di.il p"rii..t. etlcniii ««in
1 nl.. i-i8iii,.ii.i .- a.ieto. Rua ala iiiuuli
11, ua, 3" iyidar.  Jt.17

A LUGASE um 3" indir junto ii 111.1 de
xVs. .(..-a-, eaii ..iu * i-iii--. urvlmlo pw*
eicriptorio ou murada, *<» com bom fU.
dor; tnta-ae • rua O. Marto-I fl. ,t.t.

\I,UOA'SK 
a oi«» di ur» de S. Vif

.lerli-ai n. V, aluguel 100», rum duu
«ala., doi. qnirtol, aú 4 ciMCJ eeni filho»,
traia.«o no itieimo.

ALUC.AMSE 
doi» 'luartoa dc fren'... ile

tua, em aa.a ale familia du t .uaiiiciiin;
na rua de S. Clemente n, mo — Ho.
lafogo, ai ti

ALUGA.SE 
uma bella sila, iura c«crl-

¦ptnrío, dt-rmitorio cMc, ftoniultorlo on
officina; nj avenida Rio Itr.iticu 11. 115.
2» andar.

ALCOA.SE 
um eseriptorio <lo frente,

pnr t!o$. na rui do Ko«ar:n 11. Ilo,
i" aud.ir, ciqulna da nvcnlda Central,

ALUGA-SE 
por 300$ mensaca a hia ca.a

1(88,1 qninml, da rua iMaria Eugenia
11. 41. Unliifugii-, as chave» rslia na 41a-
daria da cftltl.nn e trata-s.* na rua Vulun.
lírios da 1'atria n, 271, cata de ferra-
gem.
A1.UGAM-SE bom coniniodos, na rua

__,Ee_do de Si n. 7, de ao? a ;i>f; tra-
ta.«c nos mesmo», com 'nlio.

A LUGA-SE em casa de familia,
«*»um arejado quarto, com ou sem
pen9ão, a um casal de respeito, ou
pessoa só; na rua Miguel do Frias
n. 67, São Christovão.

LLUGA-SE 
um commndo com pentão,

nj avenida Central u. 157, 2" andar.

ALUGA.SE 
um quarto em rata de um

casal edoso, a moços «Io cosiiniercio: na
rua de S. Pedro n. J45- ^479
ALUGA-SE o

-xFloriano Peij
sobrado da rua Marechal

loja.
xoto n. 42. Trata-as na

2480

ALUGA-SU 
um bom quarto por .10$, em

casa de familia, a rapazes do coinmer-
cio; na travcwa do Selado u. iS. loja.

ALUGA-SE 
uni hom ajuarto aie frente.

a moço decente; na travessa do Com*
mercio n. O, p:rto da praça Quinze de
Novembro; z.^0

ALUGA-SE 
uma- loja para negocio,

rua Desembargador Isidro n. 185.

ALUGA.SK 
em casa dc um casal dc to-

do o respeito uma sala ricamente mo-
bilada, dispondo de -ittatrrf janellas com cn*
trada independente. Trata-sc na rua -Se-
uador Dantas, 58. *-«43

ALUGA-SE 
uma casa a ru* Capitão S.v

loini-o n. 33, a°r para pequena fami-
lia; as diaves estão . na mesma rua n. 45.
arritazcni .fi trata.se na ru» Marechal Fto-
riano ni 124, com o Torres.

ALUGA-SE 
um commodo cm casa de fa-

milia, a uma senhora que trabalhe fira;
ua rua da Taz n. 73 — Rio Comprido.

AiLUGA-SE usn hom coniultorío, junto
Xlolc cxcèl.ente aala de capeta, a medico,
110 I" atular do predio n. n, na rua Uru-
guayana, trata-se 110 nicsnto.

ALL'GA-SI! a rjasi «l.i ma da Praip».
/V»ilu 11, ,1*, SaitaK», ri-, riu.'" («tãaa «ia»
li. ,171 if-lfl. im ttíã do Hüisrid tl» lól,
anh, de 1 i|J 4a j uortl 1I.1 larilr.

\l.l 
ilA.SK mn prealh nnvo pars finilí1»

dc 1 ...i.nr-.i -. 1..1 rua I ...,..i 1 . ti, !*'.
Puniu ai.., bandei do Crugiiayi «• «*av<»
«•Ua» no fl. i»«. lr.iU'ao na ma Mar.
• tial IM.11I um IV-lx_tii 11, i.td.

Vr,t-A*8K 
uma ca.» cmn j qu»i|o«, 3

11)111 v-n*i|ili4 e «|ulni»li 114, rua ton«
«eitifir.. Aiiiran ai, 4,1 iraja.ie nu Largo
dt Carioca u. 9. om Cordclrai.

cata 11, j. d» Avenida ile
)oÍu, -i rua granel «.'ti Kittruin u,

155, A« chave* ratão por fator lio «1. I*.
da mMtm Aventua»

A I..J-GA SU a
*\S-»'i Joio, â

AI.CGASt! 
a caia d.i rna IHran

Hglpe 11. i,t.i, pira família do
le lia-
traia,

mento à% ctiAVci ra mr*nu rua u. 146, ar-
niaacmi lr.ia.ae i rua Cuide ale Itorü'
fim ti. ii.

ALUGA.SE 
tuna eaiinlia com .1 com.

nio.lnt cotlnhi tari«|ti<*- e tiidn lub-pi-ii-
alente & um catai sem f lho» nu «enfiara
1:111.1 pari ver n tr.iMr na r:tt D, Alice
a. i.'ú, E. di. Rocha.

ALUGAM-SE 
1 predio* fona na rua Ilu-

i|-ic*a dc llrngança u. 13 1;; trata-M
na ru.i Vifconde d*. SÜO Vicente lt* $t C«
I. a-ini ,1, J. Pereira, Andirahy.

VLUGA*S]'< 
o itiagníílco predio da nta

Nove de Fcveròtfo a* yo. cm CopftCJrttQ*
na, com dots pavimento*, boai fali*, coin
ci>/inlu ', r:u..l, d"i' í.itiV-t, ctectrlciil-dc
e toda» as comniodMadcs para faauiilfa de
iratajnruto; a cluve c.iá uu armancm da
rua Uarata Ribeiro e tralase ua rua dl
1'iis-agein 11. 352.

AIil/OA-SM 
uma fala e quarto do í'en*

te com janella, p»r 6o$ooo( na rua Pa*
dro Miniu-ütin n, _<'>? <Jatumby.

ALUGA-SU jmr nr.$ooo a nequeiia fi-
milia de tratamento as cisai n. VIU

«Li Avenida Zutiuira ú rua Ur. S.ntnuiirii
n. 18, c III da Avenida í. rua JunqueiraFreire n. 48, as cliavc-t eítílo ua casi pro*
xiina c trata-se á rua da ()uitaudai n. toi.
A LUCAM-SE doi. pred'r)i nirot rom

__XdoI- quartos dua. .ala*, coilnha eatfoto
e electricidade; ua rua <*'¦ l»UgedIlo de
Dentro n. 250 r _íit, ai chav!-* e*tâ>. no
arniaxem de fronte c tratada na rua Tlie-
ptiílo Ouoni a. 11)0. ' i II _>,

ALUGAM-SE 
ilua» casas í Pr.aça

Listaros n. 19.
tios

Ar.rOA-íííí 
nma bom commndn a ca*

va-ieiro; na rua Christovão Colombo 11.
73, Cattete.

A CUQA.K por 4o$ooo .1 casa n. 110¦í\.lte„n da llal.ilha, distante 5 niiniiloa
d.i IC, Terra Nova, com dois Quartos, duas
falai, cozinha, tanque e água; a chave
com a vlsinha.

A Í.ÜCA-SIÍ próximo á estação Dr, l?ron-
-tlLtlu. uma casa por .-;o$, uma fala, um
quarto, co/iiili-*, agita, etc: p»tra ca?al e
outra á rua Cupcrtino n. 8.1, do's quartos,
sala, cozinha, água c quintal, por '"•".?; as
cliaves esiSa na casa próxima e trata-se na
praça Tiradentes, no cíucnu Pari..

ALUCAMStí 
os quatro riu-os e mag.-iifi-

co» armazéns da avenida Salvador dc
Sá ns. 188; 190", C104 c tot5, d-pcmdo de
muitos aposenta? noi fundos-para residência
da familia do dono do negocio. 0> refe.
ridos armazéns ficam do lado da.so"mbra,
têm «luas _portas larguipsíma?, esplendida
ít:\% e ficam próximos do local onde vae
íer construído brevemente um pequeno me-
cado. Trata-te na rua ala Carioca nu-
mero 34.

ALUGA-SE 
um eseriptorio i rua do Ro-

sario n. Sa, trala-se r.a loja.

CLINIC- DE MOLÉSTIAS DOS OLHOS,
OUVIDO, GARGANTA E NARIZ

DR. LUIZ DE BITTENCOURT
Antigo interno destas clinicas da Focúldade do Medicina. <1_

Ilahia e do Hospital do Misericórdia da mesma capital. Consultório
apparolhudo para o desempenho da sua especislidade.

Ru* Radrigo Silva 588 — Todos os dias ulel*. Das 3 ás •
horas da tarde.—Tclephono !i27ü—Central

A LUGA.SE por ruS utu exccücnte c are-
X.ljaibrjala de frenlc com j janelas c linda
v'si..j na rua do Arral u. 40.

ALUGA-SE 
ou vende.ie i tiontti viveu-

di (iropria pai*a í.iuuü 1 dt* tratamento
cc-rn tatsid.i, alois halanços hrirra fixa para
Kymnasticn. palananqtto tudo anuaito de
fero, sramde jardim i: eran«le quantidadedc arvores frutíferas; frente 11.50, por 90
de extensão, tem tres salas, trc_ quartos,
porão habitavel, co::Íuhi, latrina. ljau!ic*ir.i
c electricidade para ver na rua Uorges
Monteiro n. 3,1, em frente da eatacSo tio
Engenho de Dentro; trata-sc -a rua dc
José do's Uoi.1 n. 59.

A LUGA-SE em Copitsafiana á rua .Inão
-kVl-Vanciàco n. 14, a cxccHcnte casa jun«
to a praia, com insiallação electrica a\ olia-
vês e<t"io ao lado tio n* 16 c trata-se á rua
1>. Marlanna u, 35. Botafogo» com osr
GastSo Va;:.

A LUGASE uraa casa cim mn quarlo
X-Lduás salas, e mais dependências; trata
?e á rua Figueiredo h« 48'. .Merer.

edio da r

PKECISA-SE 
de uma hosi criada para

todo o serviço, menos cozinliar, ua ruu
Klàcliuelo n. 3S5, 1° a™1"-

IJUECISA-SE de bons serventes c traba-
L ihndoccsi paga-se .bem;, na rua IJ. X.uiz

il. eSt., Gloria, otiras major Meira.

IJRECISA-SE 
dc um moço com pratica

. dc pailaria pura entregar pão; tia rua
General Câmara 165.

IJRECISA-SE 
dc um oíticia! dc sapateiro,

tura concertos'; na rua dr. João Kicarilo' Central.5,1, próximo
tioa cozinheira; na-IJRGCTSA-SE dc uma

1 ma do Rezende n, 66, sobrado.

A I.l CA SIC cozinheiras, copeira3 e ou*XXlrys empregados domesticus; na rua ;'!.• Setembro n. tgs, sobrado.

,\ r,lAiA*Sk um copeiro com pratica de-t__.ca?Q de familia, condueta afiançada; uariin Seiiadoi' Rompeu n, i6.\, _" andar;
URECISA-SE de boas corpinliei-

-._ ias; rua Assembléa 69. L'art de
Ij.i Mode.

TpllECtSA-SE dc uma cozinheira, muito
X assolado, para o trivial dc uma rasa alo
Iamiiia; na iirnia de Botafogo 11. 88, lado
do Morro da Viuva. .

1JEECÍSA-SE dc um empregado para cusa
X de commodos, prestando fmnça etu dl-
nheiro de 51111$, quem não estiver nas con-
dições de prestar a mesma escusa apreien-
liir-sc; na ma do Lavradio n, 36, sobrado.

PRÉCISÀsSE 
duma arrumadeira c copei-

ia portuguez.-! para casal; rua Lsicves
Júnior u. 1. Cattete.

IJUECISaV-SE do uma rapariga para aju-
X ilàntc de cozinha, ¦ paga-se bem, de 15 a
17 annos, ua rua General Câmara, i-'.|, sou.,
fundos.  "__

ItECISA-SE de uma perfeita lavadeira
c cngonimadeira. para i-asa dc Iiiinilia;
rua Campos Sallcs 11. 134.

rOUÉGISA-SE de um ofíicial bombeiro c
A fttnileiro, á rua S. Luiz Gonzaga n. 13S,
$'_, Christovão.

IJRECISA-SE 
dc uma senhora para cisa

. de familia, que dè referencia. dc sua
condueta, que durma 110 aluguel, a rua Ma-
rccliãl -luriano Teixoto. n. 1S1. loja.

IJRECIS.V.SE dc uma cozinheira rmiitô
X limpa e que saiba cozinhar, na Avenida
Kio Branco, 133, 3" andar.

PRECISA-SE 
de cozinheiras, lavadeiras,

amas seccas, mocinhas e meninos, ua
rua General Câmara n. iz.|, sob.

PRECISA-SE 
dc uma rapariga para co-

unhar c mais serviços leves, para pe-
quena familia. na rua Jcqiiitiiihonlia 11. ai.

RECIS.VSE de uma perfeita cozinheira
para pequena familia c que de bo.is re-

íerenciris dc sua condueta, na rua bete dc
Setembro n. 190. rs» andar.

IIRECISA-SE de um menor para vender
X balas 110 Cinema Ideal; rua da Carioca
11. Co.

n. ist.
lobradinlio da rua

enéral 1'edra 11. -112, a moços ou a
casaes; trata-se no lt, 114, dando como
fiança; -oo$ooo, ¦ ¦ ¦ "i,,r."-' e*|4
ALUGA-SE por 100S o sobn

General l'cdra tl. ii:, a

vA LUGAM:SE perto dos banhos
¦^-de m^S^apòseiitifi..; 'mobiliados,
C^m luz .-el«-ctrica, á.;preços niúito

i__ moderados, a familia e cavalheiros;
Pensão Familiar Colombo. Praça
José de Alencar n. 14, Cattete, te-
lephone n. 980, Sul.

ALUGA-SE 
salii c gabinete de .frcttjc,com ou sem pensüo; na rua Rvari-tòspa

Veiga n. 1.(3, 1" andar, Não (lá -inrjtii-
Unos. !.';

AI.UGA-S_5 
uma boa sala com .-mobília

c um bom quarto com ou sem .mohijia,
na avenida Henrique Valladarcs n. 'ei.-Vjo-
brado, muito próximo da rua da líelaçap.

AÇUGÁlSK 
um commodo independenje,

a moços do eommercio ou operãrio;Jna
rua Senador -Cândido -tendes n. rs-ií1—
Gloria. ..ii S364

ALUGA-SE 
por 500$ a casa da rua Sc-

nador Vergueiro n, üo, pintada e.-for*
cada de novo, coin esplendidas accommo>Ía*
ções para familia de tratamento; as ctiaijcs
estão na de n. 9.1 c tratu-sc ua rua',da
Alfândega 11. :S, com o sr. Alberto Qui-niarãcs. ' 23*^9

A LUGA-SE utu bom quarto, em casa,ide
____jfamilia, a rapaz.es sérios; na rui 13[a.
gaMiães Castro n. 220-A, estação do Ria-
chuclo. Preço, CoÇooo. 3$7o

.,, _ cozinheira;
enlda' russos" n. .1-*, i" andar.PRECISA-SE 

dc uma
Av

URECISA-SE de uma creada para todo
JT. o serviço dc uma moça; na rua do Ria-
t-liiiclo 11. 134, quarlo n. 30.

1JUKCISA-SE 
de uma boa coz:nlieira dc

. torno e logão c uma menina pára ser-
Vi,-sis leves, psiga-sc bem; na rui Visconde
Üoyí-io Uranco n. i-4-

lil.F.rtSASK d. uma creada para poucoX serviço; paga-se bem; ua rua lrclipp

TJRECTSA-SE dc uma, cozinlicira, .para
.L o trivial; na rua da Misericórdia n. 65,
1" „ndar.

9 Pe L '
RECISA-SE para casa de laniilia um
rapa/ dc 14 a

i;>líECI'SA_li¦L de faniilia;
uo urn copei rn, para casa

ha rua Silva Manoel ti. 134.

IJRECISASE 
de um rapaz para creado.ileu* a ij annos. para sen-icos leves; narua Senador l_u_cbio n. Oj, pharuiada.

OkBCISA-SK de um rap.t?, de t: a i,i1. annos, para creado cm casa do iamiiia,.«..annos, paia credo em casa de familia,
liara serviços leves; na rua Thcdduro dabdva n. no.

piiEClSA*S12 dc uma hoa creada para to*-*L uo o servido dc um casal sem filhos,: queaiitmn no aluguel, paga-se 4uÇ; na rua dr.Uçgo líarros ti. _.,, antiga da Providencia.
I")RKCI3A'-SE de. um empregado para cí-s * criptprio e cobranças, c mais Serviçosde responsabilidade, mediante Cianças dc¦!-¦¦$ i;m_ dinheiro; trata-sc na Avenida Go*íuí-s !• reirc n. 26, ás 10 hora:», com o sr.Uma.

' piil-ClSAfSE de uma mocinha de qual*
,-'¦'..«P»" cór, para ama seeca j na AvenidaMini ue S:i n. ii?. loja.

pUt-.riSA-SK de uma mulher dc meiaI. edade preta, _-.ie durma no aluguel, pa-ra cyíinbar c outros serviços (menos lavarf ctúíommar) cm casa de pequena familiaU. Vçssoas), prècisa-sc tambem de tini pre-t-ivo de to ou 11 annos; na rua Conde de¦1 ij» n. mi Botafogo.

|>i'í-j ÍSA-SE de uma creada para todo-*-.•? serviçoj que durma cm casa; ua rua*ia!-:t.staç5o n; 51.

J-HEl'ISA-SE dc um otticial de barbeiro;
rua Assis Carneiro 11. 20. Piedade,

KCISA-SE de um empregado pira bo-<tv._.ij na rua Senador **_-.pcn aa. 71,;0 bí 111 ordenado.

_

VI
I'8S

PRECISA-SE, par» casal de tratamento»J-.dc um rapaz E.rio, com pratica dc co-'¦¦"o c mais servido?, dando boas informa-
;j *.a» ¦!. sua condueta, ordenado 6ó$_ nãcr estíndo nas condições é escusado apreset.
; t:i-.-; na praia do i-_incligo d.
|»u,di) Ueira -Msas-.

Ave

•?!si;nSAM-SE de duas mocinhas, uma**-' para cozinhar c outra para lavar c cui*•Jsrti dé crcançr_| na rua Ag,uJdaba* 0,^81,**«s-4 da, Mauo. Hejer.

embargador Isidro, io.í.
15 anuo?, na rua Des-

IJRECISA-SE 
dc uma costureira para cri-

. sa de fsimilia, r.a rua Cândido Bcnlficio
11. 37 ICanipinho). ....

CASAS,
COMMODOS

E TERRENOS
ALUGA-SE 

na rua dc S. Erancisco Xa
vier n. 449, tem todos os requisitos dr

lijrgienc, com muitos commodos c reforma
dá de novo; as cliaves estão na venda, e
ti-ula-pe na rira -Sele dc Setembro tl. 84
loja, ou rua de S. Manoel 11. 37-A.

ALUGAM-SE 
maçnificos commodos com

janellas e luz electrica; na rua da Es-
treila 11. 49. 24.I-'

ca=a dc mr
.casal sério, a moço iliMincto; ua ruu

do C.ittctc 11. 246, sobrado.
ALUGA-SE 

uni quarto cm
casal sério, a moço diMin

dc.
copeiroPRECISA-SE 

dc um rapaz
annoF, para serviços de c_,

pezn em casa deum .casal,, no Campo de
São Christovão u. 181, Largo de Sãu Luiz
Gonzaga.

IJRECISA-SE 
de raspadores dc soallios

. na rua I'aim n. e. Estação do Satn-
paio, e para tn._a-l.ar hoje.

IJRECISASE- de uma criada para ama
X seeca e mais serviços, na rua Grcgorto
Neves 11. 31.1, Engenho Novo.

I ALUGAM-SE ertcellcntes commoclos .a ea-
l-Xsacs scia filhos ou moços solteiros ten-

do muita água, luz electrica c. condições
hygicnicas. ' 

PRECISA-SE 
tle uma menina portugue-

zia até 16 annos. para o serviço de um
casal, na uta ltapagipc, -119.

PRECIS,...... 
..  - , ¦ ,

c passar a Icrro, cm casa de casal, pott-
a-,i serviço c bom traio; paga-se nsSpiio,
na Estrada Koa! de Sania Çruii zió;,
no» Pilares bor.de Meyer. Inhaúma.

PRECISA-SE 
de um homem jã .de cda-

ale, no estaleiro i Quinta. Caju, que
seja portuguez. ¦

Í>UECISA-SE 
de uma criad» para cozi-

. nhar e arrumar, para um casal, rua do
Cattete, 39. sobrado.

IJRECISASE 
de uma criada portugue-

. para. nr.i, cozinhar e lavar, paru peque-
na família; preíerc-se das ultimas chega-
dsis; trata-se das S íis 10; rua Luiz de
Cimües 8, loja dc calçado.

IJRECISASE de bons officiaes pedrei-
X tos; trata-se á rüa^Candido Bentcio na-
mero 468, Jacarépáguá,

uma criada para todo
avessa Carva"

próximo á rua do Uruguay.
PRECISA.SE 

d.
o serviço, na travessa Carvalho Alvim,

A LUGA-RE por 140$ uma casa nova
Xi.com do. quartos, duas salas, cozinha.
etc. etc; na rua Conselheiro TUoniáz
Coellio n. 47. Chaves uo armazoin da rua
Gonzaga Basios n. 73. Trala.se na rua
de S. Erancisco Xavier n. ,113.

ALUGA-SE 
uma casa nova, assobradada,

com luz e'cclric.1, na rua Dr. Pessoa
ilo l.arros tl, 43; as chaves cüão na casa
junto ao n. 41 e irata-se 11a nta dc São
Pedro n. uo, armazem.

A LUGA-SE um bora eseriptorio de fren-
XXtc, com lavatorio ale água corrente, luz
electrica c sala de espera mobilada. Kua do
Carmo n. 71, esquina do Ouvidor. Preço
noÇooo,

A LUGAM-SE bons commodos. com 011
XXscrà mobília a pessoas decentes; dando
frente para duas ruas. avenida Gomes FrcL
re e rua Visconde de Rio (Uranco n. 37-
predio novo e limpo. -*4*í>

ALUGA-SE 
o novo predio da rua Gene.

ral Pedra n. 179, a chave está no nu-
mero t77, e trata-se na rua Acre n. 13.

ALÜGA-Síí 
cm niíi limpa "c 

pouco tlto*
vimentada uma 'boa sala de 'frente, mo-

bilada, em casa de uma senhora discreta
com entrada completamente independente,
a um cavalheiro distineto, que queira des_
cansar algumas horas do dia faz-se questão
du pessoa decente; quem precisar deixe
carta liesía redacção com ai ínciaes Z,
1'. Z. '"¦'¦• 

'i

ALUOA-.E 
uma sala' com tres sacadas;

na rua Silva Jardim n. ia.

ALUGAM-SE 
a casaes sem filhos excet-

lentes comolodO- c alguns independen.
tes, o qnc ha dc bonitos, pintados de no-
vo e com venezianas c janellas, logar mui*
to bonito e saudável para a estação cal*
tnosa; na rua liarão de 'Mesquita 11, 539.
Chácara das Camclias. 2016

ALUOAM-Sl? 
cm casa de familia decen-

te 2 commodos com ponsão; trata-sc
na rua do Cattete n. 184, sobrado.

A iLÚCA-SE á rua Maria Angélica pro-
X__;i»no tá rua Jardim líotanico, casas rc*
centemente construídas, por 125$ c 80$ e
um armazem; pnr 250$ trata-se 11a Ave*
nida n. g, casa VII.

A LUGAM-SE — A louer prés des
-fl-bains de mer, appartements et
chambres meublés avec installati°n
electrique a prix três moderés a fa-
milles et messteurs. P<-nsi°n Famil-
liére Colombo. Praça José de Alen-
car 14, (en face l'hotei des Etran-
gers), Cattete. Telephone 980, Sul

ALUGA-SE 
por iSo$ a casa da rua Gon-

zaga iJastos ti, 75, com seis bons com-
modos electricidade e grande terreno. As
chaves estão 110 n. 73, onde se -trata, das
9 ás io c na rua do t«iípo n. 538, a qual*
quer hora.

A_,UGA-SK 
á rua Duque de Caxias nu-

mero 67, Villa Isabel, magnífica casa
oara familia, por metade do valor) Mão
ha outro in.-uilino. lllumiuação electrica,
:ircdio novo.

AiLUGA.SIÍ uma boa cr_a por 305$, tná
.«CjLrua General Roca n.*i3ó, próximo á
praça Saenz Pena. As chaves cítáo na rua
Conde de Uomfiin n, 304.

ALUGA-SE 
uma casa com cinco

los, ili quar:
Iluminação a luz electrica, só a

faniilia dc tratamento; na travessa Is'et-
nandina n. 68 (Laranjeiras). As chaves
eslão 110 lt. 74. Aluguel iüo*..

A LUGAM-SE salas a casaes tendo mui-
__jLto terreno, logar socegado, lindo jardim
dc 30$ a 50$, â rua do rMoíro n. 37, bon_

ydes na porta de 100 réis, a toda a hora,
Kio Comprido, 78C

A LUGA-SI5 a casa da rua Commc-ndador
iVfcixeira de Azevedo u. 7, com dois
quartos, duas salas no Kiigenho de Dcn*
tro; as diavcs estão no botequim de fren-
te, onde se informa. .384

A LUGA-SE um armazem para qualquer
XlLiiegocio.. tem moradia para .s_i!ia- ua
rua 'Krei Caneca n, 392. N. d»., io prc_
dio não lia escrípto; trata-sc ua r^;i dc
Catumby 11. r, tendinha Viroscas. c_S6

A iI.UGA-S-l*. o predio da rua do lavradio
__Xu. 182, baixos, para familia. Aluguel
300?; trata-sc na rua da Lapa n. 103.

A^tÜGA-SE por i_o$ a casa iL'41 da
jCXrua Válparaiso; perto do 'largo da Sc*
gunda-.eira. Ae chaves estão no n. 37.

A LUGA.SE o predio n. 141 da rua Ilu-
_T__.niaytá, Botafogo^ com cinco quarios,.
jardim ao lado c grande quintal: as clia*
ves estão uo 11. 143, onde su trata.

A iT,UGÀ*SK tim bom quarto a moços
.-Ã-conimercio; «ia rua de S. Pedro
mero 345.

ALUGAM-SE 
dois gabinetes, no í"

dar da rua da Carioca n, 77,
médicos ou advogados.

A -.UCiAM-SK dois armazens novo?, por
__j_.con.rato-; na rua Visconde dc- Itauna
n. 753. 2489

URECISA-SE de uma criada cm casa de
X pequena famili». ria ruu Senador Eusc-
bro n. '-'9-

U.1RECISASE ác officiaes çnc.iidsrnuJü-
JL res. na rua da Quitanda 113.

PRECISA-SE 
dc um raraz de 14 a- 13

annos para casa de famiia; ua tdi, Ds-
tçr.ib-rxr.ds; _i&. o, jSv .

A LUGAM.SE dois p-e-lios na travessa
xXArattjo ns. 21 e 23, estação de Ka-
mo.; as chaves estão na casa pegada. Para
t-atar i rua Coronel -cdto Alves n. 83.
Prata Poarmosa, •

ALUGA-SE 
em Ramos unia boa casa com

bons commodos. á rua das Andorinhas;
as chaves ejtão no n,
carta dc fiança.

111, aluguel 00$:
a.|49

' A 3VUGÀ*___r. tnfõrmam-se,. casas varias, cm
X-Ltòiki o Botafogo; na*rua \"oluaiati-_.
_ Patti* n. je:. L*a-»rà__ S44J

ALUGA.SE 
uma boa sala dc frente e

um bom quarto separados, com luz ele-
ctriea, com ou sem mobília c com boa
pensão, a casal ou rapaz sério; na travesda
Marquez do P."«rauá u. 31, esquina da nta
Marquez de Abrantes, casa de familia. |

AI,UC.\-SK 
um grande saiííp completa

uient. independente com gaz. para um
casal, por soÇooo á rua Costa Basto. 11. 93
próximo á rua do Riachueío.

Aliigu-sc por 'tiOSOOO o prcalio
mivi» ala rua Barão alo Cotegiiic

n, 118, 1'raa-a 1 de Março, com 2
sialas, lt quartos, cnzintia, tiiiiarlo
alo banho eom banheira, tanque,
linnha-ira. o chuveiro, S latrinas e
entrada ao laalo, trata-se na mes*
ma rua n. 9N-A.

ALUGAM-SE 
duas elegantes casas no-

vas para pequena familia, por preço
módico e com quatro bons commodos, cozi*
íiha, bímliciro, c illuminação electrica; trata
sc na rua Voluntários da Pátria ti. e43.
üutafogo.

ALUGA-SE 
o e6 andar do predio n, tse

*la "rua -do Ouvidor; trat:i-s. na Joa*llieria Bovci

A T.UGA-SI, na rua da Carioca n. 40,_CX_° andar, uma grande i»ala eom duas
sacadas.de frente, a pessoas séria*?, cm casa
lc familia dc tratamento. -*34

AltUGA-SM 
dc 30$ para cima,

íonimodos novo?.

AltÜGA-Slí 
para negocio o pri

Camerino n. to6, tendo boa
quarto?, cozinha etc. a chave está ao lado
nu botequim.

ALUGA-SE 
cm casa de um casal, um

quarto â senhoras; na ru;
Bastos u. i.i», Aldeia Campista.

A I.UQA BE por ssojoo» a •.»*•.
- »novn ila rua Barcello» n, .«jo, Co*
pacnliaiia; a» cliave-- c«tAo nt» v«nd»
da esquina; iratnm» A rua Carva*
lho de Sá n, 47, largo do Minha*
du.

AI.UGAM-Si; 
n ,ia« t «j», e t*\», «t_u»

tu e »ala ale frtfale,aia'.i»liili:i, uiilutatmui!» «tua, ea«a a. família, Imbis-aii-ii***na rii.i laaart» llanm 11. .<uf> - • i'*itet»,
A l,UOA*Sll- uma r«i» nova cem ireiaTujiurloa .. duat «Isai 114 rua Vi*«-.-~a_ilc I i-irlirdii n, oo-, trata tt na 11. t».
A LUl.ASi; unia .ali raini ttc aai-ad»*_»a iimiiot ..itlaia, rm aa«a de >. .11 »

prea!» 8j«i na tua il» t.tvrnillo 11, st.

VLl'(V\.Si; um qiwia,. Indrpenileiile, •i*ra*u,i tírltt ua rua do Ito.aro 11. ia->1* aiiilai-( pruxlmo ti avtiiMa,  .'.•'!|
\I.I'GA-SH 

mu l.im i|tinrlra m->!.|lr..!.». a•lana rapatPt ala« tmtamrutu, an«i dn f*.iiii.il.iri.pr-i.jao; 11.1 ru» .Xuxu.i» Sever*i, .1» --• I*. Lapa.

A I.UCA SE n ca«a n. 580. da riu» **»¦'
-'•-Conde dc Bomfitn, recentemente
r"t-onstruída .com banheiro de a^iia
quente e fria e luz electrica; a»
chave» estão na mesma rua 11. 59».onde se trata.
ALUGA-SU uma -j.j na rua do Curve*.--I.i 11. ti, niuli.i are.ljda e t.ui ifu» bat*

lanie,

A LÇ-GA-SE uma pequena ea«a, quartaX»»aia c ci.iif1li.-i, aluguel jt.t; tia rui l'i».
ronel llorttr.t Ita-ls n. 44-- -- Eiicaniailo.

\l.l 
l.AM-SE aloll quartni inakpenile.iia»*¦'iu raia «le faniilia, a ranazea Milleí

rn» nu a ea»al que ii.ali.tlti-> tirai na lt.deira ito Vianna n, 14 — Cat itntiy.

VLUGA.SE optlmo quarlo Independente,
co:» imla-i an commodida.lc.*., i».ir J5f;na ru a C.aNirral Caldw. II 11, 6,t.

A LUGA-SE a casa n. aio, da rua-^•Dr. J°sé Hygino. recentemente
construída, com Iodas a» installa-
«,-ões sanitárias modernas, luz ele-
ctriea, etc, quasi na esquina da rua
Conde d<- Bomfím, em cujo n. 59Sestão as cliaves e onde se trata.

ALUG.V.SE 
em casa .le faniilia ate Irita-

mento a outra n,*_ rae__nas eondlçtfe*,
coni ou Mm penfão, uma «ttiagnlftca i»al»
de frente e quarto con meãdat [Ora j»r-diiu. varanda ao lado. z* • etc: na rua
Delia Viala 11, e.i, i;. Novo, lir-itdeJ •
P-rta d'.taute do liem doU minuto». ' *

i r*UGA-Slí esplendido eommodn indepen-
4__Iente, a-turo, com dnaa janellas, na ho»
casa da rua 1'rei Ca-'co.i n. 7-'.

ALUGA-Sli a insa 11. aj .Ia rua Mora*»
XVe Viille, 41 chaves ciião na rua da La-
pa n. SC.

A LUGA-SE um espaço-o quarto.**~*-muito bem mobiliado, em casa
de familia. Travessa Muiatori. 63.'

A LUGA-SE o 1" .-..-..lar ala nu do Iti».
•íxcltnelo a. \\\. ns chave*» estão no 2*1
andar; trata-«c no largo de 9. Eranciic*.
n, _\6t confeitaria, ; ,

A LUGA-SE por -5$ rac-tae», ptra uru ou
-C.Vdiii. moços tWteiros ua ma Tluanpje
de -itücedo it. i_\ um .lialct/düho mirt»
próprio c com luz electrica* 2067

-

A LUGA-SE EM BOTAFOGO, &
¦^-familia de tratamento. a casa
reconstruída da rua da Passagem
n. 88, tem sete quarlos e boas salas;
as chaves estão na venda próxima,
e trata-se na rua do Rosário n. 55.

ALUGA.SE 
uma

com

A I.LfGA-SK uma ca-a nova assobrada.
_-Vda com muito tercuo; lia Avenida da
rua Diamantina ti. 71. Iliacliuelo.

A LlTGA-SE * nia RaitemaUcr n., á6
XJL.Muda da Tijuca, junto á rua Conde
de Líom fím*« um predio novo, installaçio
electrica, fogão a gás etc etc; aluguel ..
esoÇoiio; trata-se no mesmo das S it lo
i!_ da manhã.

A LUGA SE um commodo com
¦cl-pensão a casal ou a dois cava-
lheiros de tratamento, em casa dc
familia respeitável; não tem outro
inquilino; informa-se na rua Santo
Henrique n. 148, Conde de Bom-
fim.

ito I (V**VttGA_.'S_2 uma casinha com duas ça*
. -."Via-, quarto, cozinha, terreno e riu, pro-

lindo:
UIOÇ03 do commcr*

cio; na ladeira do Livramento n, 9, junto .-, , .
tt praça Municipal. ^ lipriaibar? 

"oivos, 
pnr 45$; "a rua de San.

ALUGA.SE 
uma boa casa com cinco I,a Alexandrina n. .<jO, moderno ou eG mi

quartos; com água, gaz, esgoto, etc,
está limpa, tem chácara e jardim; na rua
Uias da Silva n. 19, Meyer; as chaves
estão por favor no armazem do canto da
rua Lopes da Cru-, casa do sr, Corrca;
trata.c ua rua D. Anna .Ncry n, G10, com
o dono. 213S

A LUGAM 'SE bons commodos
-c»-com logar para lavar e cozinhar
em casa no centro do terreno, to-
dos com janellas; á rua S Januário
n. 141 S. Christovão.

ALUGA-SE 
a casa n. C9, da rua do Mat-

toso por 162$ mensaes, Tem 2 salas,
_ quartos, desp.iisa, cozinha c grande quiu*
tal. Cliaves e informações dc fronte _to
11. s:G.

AI.UGAM*-S_Í 
bons commodos a 50$ c

Go$; ua rua D. Luiza n. 1:5 — Cio-
ria. eiüo

Ar,UGA-Slí 
a casa n. C da Villa Zulmi-

ra a rua Senador Alencar n. 70, com
2 quartos, 2 salas, instai!ação electrica etc;
trata-se na rua S. Christovão n. 380.

(A LUGA-SE a casa n-. 39 da rua
sjf*Paim Pamplona,. no Sampaio,
completamente pintada e forrada de
novo; trata-se com I. Goulart de
Oliveira, á rua Diamantina n. 89,
Riachueío.

AT.UGA-SK 
a casa da rua da Liberdade

n. 34 (Pcilregtlllio) as chaves estão no
ri. 32. e tratase ria rua do Ouvidor n.
134, casa da X'._trcl!a, com o er, Ma ri-
nho.

ALUGA-SE 
a casa ria

T.obo n. 54» a cbayi
rua l.)r. Aristides

armazem ; trala-.-e na rua da Assembléa nu-
mero 22, s-*brado.

ALUGAM-SE 
confortáveis quartos, motii-

lados, por preços commodos. Trata-se
na rua Senador Dantas n. 58,

A LUGAM.SE as casas ns. 9 e 11, da
_CXnia Funscca Telles novas e para gni-ri-
de familia; chaves por favor no. armazem
da esquina, com o sr. Chico.

X_LUGAM-SE uma sala e quarto a casal
jC_Lou senhoras, em casa dc família; na
«•tia Vinte c Quatro dc Maio u. 149 —
Rocha. 1747

AliUGA-Sl? 
UÍri bom aposento mobilado

para solteiro, com serviço, gaz e café,
6u$; na rua -Salvador Co"rêa n, 49 —
Leme. =1-4

ALUGA-SK 
a famiiia dc tratamento o

lindo sobrado 106, da avenida Gomes
Freire, com quatro quartos, installação cie-
ctriea o gaz, grande terraço, fogão a gaz,
banheiro, etc. A chave está no n. 3->.

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado do pre.

dio da rua Iladdock Lobo n. 49« su*
brado, precisando dc pequenos reparos; as
chaves estão uo n. 43. e trata-se na rua de
fí. Josc n. 57 (loja), das 12 ás 4 horas.

ALUGA-SE um,
_r_LMagalhaes si.

A LIT.A-SE ,1 senhora s6 e respeitável.
___Lum bom quarto em casa de família de
tratamento; ver c tratar na travessa da
I«uz n. 20. Iladdock kí-obo.

A LUGA-SE o p-edio ni Cg da rua Ca-
___Lroli*iia Santof, Meyer, llòcça do Matto.
cam dui< quarto*;, 'duas* sala? c porão Bpro*
veitavcl. cm centro dc terreno c coai va*
randa ao lado; trata-te o aluguel á mesma
rua n. :*õ, cotn 05 proprietários, lioades
I,in> VáscOucéllos,*'

A LUGA-SE tim 1'iiin quanto -ie freutos-a
jM-raparíá do comnicrcin, em ca-a de ia
milia; na rua da Assembléa n. 20, 2*'. !

uma casa na rua Wcrncr
41, por roo? mensaes,

tendo doís quartos, duas salas, cozinha, fo-
gãu econômico, W. C, chuveiro próximo
ilu bande Villa Isabel e Engenho Novo.
Trala-se com o sr. Xavier, praça da K.epu*
bliea n. 223, Cafú Portas, do mcio_dia ás
j horas. 2019

A LUGA-SE u:na casa eom dois quartos
__TLdua5 salas c chuveiro e pequeno qnin*
tal. pir 140?; na rua Uruguay n. 417,
próximo ii rua Conde dc Bonifim; as dia-
ves estão no armazem da esquina.

A-,UGA-?F, 
um e_plond:<lo eseriptorio na

rua do Hospício n» 46, i° andar, pro*
prio para companhia; próximo da Avenida,
pagamento adiantado.

A LUGA-SiC um eslcndido quarto de fren
J-jLte, independiente; na avenida Kio líran-

;° andar. 1957

A LUGA-SE um magnifico com-
¦-^modo de frente, mobilado, em
casa de familia; rua do Cattete nu-
mero 29, sobrado, ,

ALUGAM-Slí 
bons commodos com ou

sem mobilia, a pessoas decentes, dando
frente para a avenida Gomes lírclret c rua
Visconde do líio llranco n. 37, 'predio novo
e limpo.

A J,UGA-SK cm casa de um casal honesto

65$ ou um quarto por 5°$. tem luz electrica
banheiro, c cozln.ia_ mas não tem quintal;
rua Senadur l£uzcbío n. 111, sobrado.

,i r.UGA-Srí por i-io? uma casa nova com
-C-L-doi. quartos, duas salas eo_inha, etc,
etc, na rua Conselheiro Thomaz Coelho
ft. 47. Andarahy. 'Chave ni> armazém da
rua Gonzaga Bastos n. S,i, esquina "da rua
1'ossolo n. 7J. Trata-se na dc S. Fran.
cisco Xavier it, 312.

A LUGAM-SE bons commodos;
••r-cOm logar para lavar e cozinhar;
na rua Bella de São João n. 3^9.'São Christovão.

ALUGA-SE 
ua rua Senador Dantas nu-

mero 52, uma boa íala- c um bom quar

bem montada,
m todas nr, ulehülfos uccc>^aritis, pro-

luaindo materialrdo primeira qualidade. «>
dono faz esto negocio porque tem ou tf o*
a tralar na .rta<.ã«. dc'Aiirtíus, J;. F. C.

com o .sr, I.utz'Gonzaga.

AI.UGA.Sl'. por soa? o confortável pre-dio da rua Tavares Ferreira tl. 33,'cs-
tação do UocHa. As chaves estão "no nu-
mero zi da mesma rua. i,*j..j

A LUGAM-SE commodos mobila-
-fl-dos c com pens.o a familia e ca-
valheiros de tratamento; na rua
Haddock Lobo n. 123. Peiuão Bra-
sileira.

AT,IT«A.\[ 
Slv magnífica*» palas de' fren*

te c outras com jar.ell.is, na rua Gene-
ral Canabarro n. 44. 'perto da Quinta; a
predio é em centro í\c terreno ajardinado';
foi recentemente reforma doi tendo luz ele-
ética c toda sas eommodidades, lia .multa
hygjene e máximo rcípcitu.

A I.UGA-SF um quarto com ou sem peii-,xV.âo; liartia Dr. Carmo Nctto n, 122 *

AT.UGAAt-Slv quartos mobilados, casa ds
xVfarnilia, a cavalheiros respeitáveis, por
50$, 80$. c ipo$; na rua Iladdaçk I.obu
n. 13, lvntregã_sc comida a domicilio,

A T.UGA-Sl-, uma saleta magnifica, daiid* .
__"X_obre a rua Gonçalves Dias. líntrait»»
pela rua tícte de Setembro, 117.

A LUGAM-SE escriptorios a 45$ e
-r**-5°"i.' podendo ter mediante pe-
queno addicional; creados, telepho- 

"'

nes, luz electrica e ventiladores; k.
rua do Rosário 11. 114, altos do ta-
bellião Damasio, próximo á Avenir
da Kio Branco.

AJVUGAM-S-E 
uma esplendida fala. ires

espaçosos quartos, cozinha, banheiro «_•
luz electrica, a casa lem uma bemita va-
raiula; na rua Frei Caneca 11. 442, so-
brado: a*> chaves estão na avenida Silva*
dor de Sá n. 171, onde sc trata.

A IMJGAM-SE. ilua-: falas e quarto-;, á rua
.TXdu Catlclc
andar.

i>-, Trata-s. 110 primeiro
i-t 1.1

A LUGAM-SE
¦a^bains de mer,

A louer pres de»
appartements et

to, a casal 011 a rapazes. =163

ALUGA-SE 
cm D. Clara unia casinha

para família, por 30$ c uma píjra nego*
cio c -familia, por 70?. Traia... na rua
da Quitanda n. 56, loja.

AI«U,GA*>S_3 
uma porta na avenida Cen*

trai n. 103, .própria para uma agencia,
cartões postae. ou coisa semelhante.

A XUG-Vl-SES optima sala com tres janel*
X_Llas c linda sacada; na avenida Central
ni 103, 3" andar, com luz c limpeza.

A T/UGAM-SK tim quarto c cozinha, para.«r_.ca.sal; na rua das laranjeiras u. 457,
avenida, casa n. 13.

Ar.CGA-SK 
cm casa dc um casal, um

bom aposento bem ventilado a outro ca*
r.al sem filhos, casa «ajardinada; na rua Ca*
buçu' n. 43, bondes dc I*ius e Vasconccl*
los á porta.

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e um

quarto, independentes, ipara ca.sal ou es_
criptorio; na rua do Ouvidor ri. ^4« *ft
andar. -.148

AI.UGA*Slv para pequena faniilia dc tra*
ta mento, á rua General Sevcriano nu*

mero 124-A, o predio com duas salas, e
tres quartos, cozinha, banheiro do água
quente, e fria, com luz electrica c área; as
chaves >nò próprio local, e trata_se na rua
Theophilo Ottoni n. 89. das 10 ã. 12 e das
4 ás 5 horas.

A-l.UGAM.Sl*. bons commodos e salas para--Xalfalátès. com luz èlecitica; na rua dos
Hencdietiuos n. 19. 1498

A LUGA-SE uma casa para fami-
-'T— lia de tratamento, tendo duas
salas, tres quartos, banheiro, cozi-
nha e illuminação electrica; rua S.
Francisco Xavier n. 719, estação da
Mangueira; trata-íe na casa n. I.
Aluguel mensal 1458000 inclusive
água e taxa sanitária.

A I.UCA-.I-SF. perto do3 banhos dc mar,
.-TVapo.cutos mobilados, com luz electrica,
a preços muito moderados, a familia e ca*
valheiros. Pensão Familiar Colombo. l'ra-
ça José de Alencar n. .4, Cattete. Tele*
phone 9S0 Sul,

A LUGA-SE uma tioa easa pira família,
_C_Lcom muitos commodos e todos muito
r-rejados, está limpa, Ioda reformada dc
novo; na rua de i>. Fr.TncÍ£co Xavier nu-
ni-ro 449, as chaves estão «. rvrmazcm da
c_quina c trata-se na mesma,' do m.lo.dia
a*? *. horas, tem H12 clcctrtCA c gaz", tam-
bem •!£ tratar; na rua Sete dc Setembro
h'. S--, loja.

AIiUGA*Sl5 
metade de uma casa t por

__%, lendo uma sala. quarto e cozinha,
tudo indepeivde-Ltc, a ci-nco minuteis da e<-
tação do liio das Pedras; rua Andrade
Araújo n. 59.

ALUGA-SE 
um quarto mobilailo, com

luz electrica, cm casa dc faipilia; na rua
da Lapa n. 35.

 uma boa sala de frente,
entrada independente; na praça da

Republica n. 40.

A LUGA-SE
_T__.com entrad

A I.tfGA_Sl$ em casa dc fami Ha um bom
_r\-«; grande quarto com duas janellas; na
rua Uo Kczen.dc n. So, i° andar.

A LUGAM-SE bons commodos
-«^•bem arejad°s e com janellas com
logar para lavar e cozinhar, em boa
casa no centro dc terreno rua S.
Januário n. 141 S. Christovão.

A Í.UpAiSlS uni bom quarto em casa de
«CXÍantilia'; na rua da A.-senibiéa n. 117,

A 
LUCAM-SE duas -casas para pequena
familia; na rua Almeida Uiistús n, 19,

iíngenho de Dentro. 2120

chambes meublés avec installation"lectrique a prix três moderés a fa-
milles et meSsieurs. Pension Famil-
liére Colombo. Praça José de Alen-
car, 14 (en face 1'hotel des Etran-
gers), Cattete. Telephone 980, Sul.

A T-UCA-tl-S-E. bons commodos na rua D*.**
-L-i-zcúibargaUor Izidro u. 13. (Fabrica da*
Chitas).

VCUGA-SIÍ 
ou vende-se o Rraiide c ex-

celléntc predio da rua Tavares Fer»
rcira n. 29, estação do Rocha, próprio»
para família de tratamento. As chaves c_-
tão á mesma rua n. ri, onde _e trata

A I.UGASl*. cm casa de família um quar-
-CVto de frente de rua do predio novo ílil
rua de Cachamby n. 155, estação do iMcyctv
com luz electrica e com direito a toda .a
casa, a um casal sem filhos ou a uma ou
duas senhoras só. O bonde de Cachamby
pára na porta. Logar alto e saudável.

A LUOA-SE a casa da rua 1'into Gttcdc»
•fln, 2a, com optinitiS acomuiodaç-tes para
família de tratamento, as cha«'C3 na rua
Conde üomfiin u. 722 c trata-se na rua
Thúuphilò Ottoni n. 74, c.Órip',

A I.UGA-SIC uma sala de frente cm casa
X_L<le iamiiia a casal sem filhos ou moços
do eommercioi na rua do Senado a, 173»
loja.

rua I-co-
Uave está nu ii»

A T.UGA-Sl'. uma boa ca
-__Lpoltlõ ti. 14, casa 1 A cl
IV,

A LUCAM.Sl? 2 bon. commodos á rua Bu
-CXarquu n. 47, perto da praia. Leme.

A LCGA-Sr. uma casa (pie precisa de
-CXoUnis com bom terreno, faz-se contra-
to; na rua Figueira de Mello n. 333; tra-
ia-se na rua E var isto da \"eiga u. 4.

ALUGA-SlC 
um bom quarto frenli

rua entrada independente; na "rua * Dú
<le

arte
t'n.

Ttíscira cstoçãp 1*-'. Vr.Hi_,

A LUGA1SK nm bom quarto .'t casal sem
XVfilíio.-. que trabalhe fura; na rua Frei
Caneca fl. 53. loja. c casa de pequena fa*
milia. 3147

A LUGA-SE o predio da r. Bella
-*-**¦ de São Joã° n. 216, chaves no
tium.*-ro 218.

4LUGA-SE 
-.una boa satã de fienle. in.

dependente, a rapazes, em cab* de fa*
Wilúu na rna Frei Caneca n. iJ3, c.quiua
da avenida Mem de Sá.

ALCOA 
-SK uma boa. casa com dois

qu.irtose luna fiui-í cozinha e hem qniib A LUGAM-SE hons cinniutos «un per
-"Vala rui ate S. Pedro n. r;S; 'trãfãise 

l tal: na ma IWla d- S. João n. --76. !}I_a ___5o, a famílias e. cavalheiros tie tra.a.
das ia iufras i. _ oa a::.-!. 

' '"- *i I.Chiiitnvãe. Aln_ cl Siíeea, , - - ,.~\ li_-._to.; 111 rua S£,'*.ira Slat-RS íi. i-i
1--

A LUGA-SlO uma boa sala com gabinete
_T\ao lado e trata-se na rua do _-OSí.rÍo
n. 72, a° anda/. 2145

A LLT.A-SK a casa n. 4 da avenida La*
XÍLbelha', á rua Campos Sallcs tí. ut.
Trata-se com o sr. feduàrdo dc Azevedo
Alves Máttqs, á ma Jnlio Çesar n. 53.

\ LUGA-SK cm ca-a de família «má es*
ÍXpàçosa pala, a rapazes decentes ou a ca*
sal, na rua Bento Lisboa n. 4S.

A LUGAM -SK -dois quartas c cozinha; na
jM-rua Kitacío dc L**á; para informaçucs
na uicsma jua ti. 50.. 

2136

# ./..

A LUGAM-SE i_s>. sala e quarto <1.
üirenle e raiai, tuna dc fundos, com tr.siai
a", comiiioüdaii/.; j,ara casal ou rius-izcs, ini'-
lo ao c'uien!*4 Rio llranco; avenida ('.Ks-ie-
Freire o, -t-, ç f.sU.st; ae
b.-JÍu.

.-• 4.',w/te'.ii&&mi*ijijib*.

A LUGA-SE um hom t|iiario a a^sal sem
-"-.íillio.s; na rua General Caldwell ". '."«í»
casa 14.

A H.GAM-SE cnsas novas, cora = quarto*
-7A._ salas, luz electrica, toda:, as commotlt-
liides; 11 rua Visconde dc S. Viccnie ¦"-

S.|, Ar-daraby, chaves na easa 1 c trata-so
com lí::"a::[ ú rtifl i° de ítlarço i
ço icijooo.

Tre-

A_UCA-SE 
o i» andar para família se-

ria um quarlo. no saBiliulo atidar praia
aiò-iòs do commcrc
rcb n.

dos Governado-

Aluga-sE u_í _*» c''-m A<>n}r sa!aa>
r\-rc- quartos r- mais dcpen.tencias: na.

ÍS„_r*.to-» n. 3y.; uafa-st
,ji;j u. ií-;-

ica '1'ranc-co
na íuá do Lú.r

umodo a rapa»
íc dc lonaumaA LUGA.SE an» ''"'ü r

xis,8Í-.L-:8u; -..i ma .'sc
u| fio, -• aafcr.

A LÜGAÇSR uma casa com tres _ n,i>_-toi
X_Lduas ^a'-a?, e mais dependências, ca-
rihceii8_i--, no ccr.lro de psrande terra-nj c I«e-
ío éi*«_nel dc* 8ú$oo.t; ^ rua .G.".lil&_ n. 6%
Mci*er hondêl de Cariiamby. As- chaves; ai

.. lado "in e er. Antônio: traio'r i tm" ¦'"-' I«__ QÃTUSC o. JL Cí'_ Sí;Sí_.
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li ¦COIUVEIO BA 1VIANHA - Quiutí-felin, 19 «Tc Xovwubro «le tl)Í3

'Companhia de Seguros
"Novo Mundo"

¦Aul«r'«d.* » funceUnir pulo Decreto
10.J.C6. Urunuaíana, *.«. Caixa do
Corrc'0 i;8*. I'»cnHo» de 5. 8. 1». V*
xo o 100 conioi. AlicnJe aoi«a«0J «
invalide/, acci-kM.» tio trabalho, remi*.
(Dei, lortelo em dinheiro ç coniiruciao
rle predio, 1'caiüo integra*, mesmo a*
tea dc completa tttic. Te-aiu prospe-
cto*. _.

ALVC\<SI. 
«in caia Ji * tf-*''"?},,'""

ouro» liiqulllii.il ne- efiitro di cHJ.e e
tm boa ma um quarto eo.n i-"-™1."..?,,'-Jlrc'to a ca>a tod». rei, P-ee> ¦'"_,',•"Si'
mcn-Kti; »cj a .••.¦ai ier'a c ""''eÂtlnto

•«u nilcrc.o rissia «-Cul.i.» com «- iotcUc*
£, P, pira «cr urocjraJi),

||||^_^^—ir_M-Wr-WWW-WWH*WÍ^^

Ar.U0iV.SK 
um predio ¦*»»"}*'-"'*_*_¦"

tto-o, com 3...|uartoi dttM talai, 0*11 111 rua .vvaro ».k-itnro,
•ha banheiro o W. --. .
J7i tratane na n. <J. K. >o>*.

,, tàxxx r*a*n>fio cm ca-.a de fa.
uma arejada «Ia de frente mo*

MlliÜa ou «Sn a 1 ou ¦ inoçoi .««cenlei.
tAv. ComÔ l'rrlre n. Ijo. A. I:a.a eo»
Covcrrialore» ul. 415'.

m-9mm-tttm*tmtmmjtmimit'

ALUCA-SK
Jn.mlll.li

üuí, l'crrea»t
mo Lisboa n.

a rua Indiana n.
ii chavea ix, -. t faiA I.UCA-S1, ,) preJio

*A)7.
tx.:n ,1

Ak.UCA.Sli 
......

tua de 8ant Ana.n. .6, uma Iwano Mcyor }»>" SJati

rcom a linha i .lt bundtJ á porta) ai c.iavcn
¦o lado n. ít, ,h nirirna rua.  .

A I.W.A-&H a
«iViicnto:

106,

_ nenuena familia d» traia-
_ casa da rua Ur. Silva IMito

Villa lialiel; trata-ie no n. 110.

A LUCA-SE o pre
•í\j5o do l|ianc:na
'aI.I.'CA-S15 

uma .-a!
JA.*z\»t, trt» quarto,,.

lia n. 91.
CopAcabana.

Ia rua II-

A LUGA-SE o predio novo ila ma
*» Moreira 11. -'8, com todas as
com-i-odidades para familia. inclu-
oive electrlcidade, preço 85*000 •, as
chaves estão na esquina da Entrada
Real n. s.aso, U .bondes de Casca*
dura & porta^

\LUGA.R-K 
ema .ala d.» freite e caia

..'- fomlllai -i rapai toltelro en cual,
com ou i*m peniloi na Avenida Meui oe
Sá n. ______

A I.UOÁ-SK nn chalet oa rua do Vil»
Ac.ud: do rüsota Crui 11. 70, pot ÍJÍOOO
memafa a mesma e»(4 pinta Ia eo nova e
trm 3 sala», c a <*,'ar!o* e sraiJe quino.,
perto ,1a esta.Jo da en.enho Ntvoi a «'Ba*
ve e»tá no chalet jwtoiao n. 73;. trata-te
ú rra ilarcjlial 1'iorlano Peuiow n. mo,

iu Ladeira <:
*t"hrl*to; tratai
a. ti.

l.l neva, cem .
coilnhn quintal.

Com
MenJanea

r.a rua da
r-mnlo

ALUaV-SK 
uina .-.v.inlia na Vrlla Pifo

.1 rua liarão dc l.'bS n. 34 -••'. traja-
te com o _-n.arre.aJu ua ca:a n. 36. \tl-

A 
LUCA-SE uma ca'a.
confortável; ua rua Cr;

•Si. l.rine.

lobUtada multa
tavo Sampaio n.

A I.UGA-SE
_n.com oaaa

uma caia trova assobradada
galas- c doi*» quartos, tendo

toda» ai comrnodWadíii na nia liarão <le
«'oiIríp-: n. i»6, Vila Isfbcl; trata-»e i
rua Joaquim Silva n*. o, p:c;o asjaoo.

,4 r.uc.vsn
a\ 1 peaiSo)

tri quarto ntejada cim O
a iua Siita Manoel ".

\LUCAW-S15 
dois commodoi, um jtrande.c um pequeno, a mj;vJ! rua da Mi-

l

¦•i7r.,*l)'.',,J'5i' 01 tetfttlatei f'i'Mti e ter-
¦/"«rreso no lati» d» I.'-V«. traviOa

Jvio AífJ'11*., **o:a 11X10 de funJtiü pr*-,»
S COU t Oli 1

T'm urfno eni Ttotafog». *ei uraa t-a»
pilridpais ris». mcUlit-lo i.N.".

l>i terreno na ru* Jardim Botameo, cosi

%m 
'terreno Próprio Ff*» _!»»_?«*:J»*"*;trl«, na rua Maruuea do S, Vteente, com

,-oXjmi ra»u rc» «ntrn uma eaf-Uoelro.
Uul» teirvro» e:u Iniarma, rtia \lu!«> «

Oito do Aioita, inr.le toNja caaa umi
n;rco. K COtltol» Oi d>d~,' OS terreno »> Leuie. pr-aprlo rara UM
conlortavct |>a!a;ete. ,l*u-, |.rc!lr» na rua ArlitltlM Lobo, p:«'
prlo vara família de trolameui*..

l'm prtdia na Cavsa, rua Ur. Pn rer»
r*lr», com 13 de (rente ;*or ;o tlc iua»

!.'m pvüo n» rea da I,r.;>a; preío 35
cnlui. l'ri*:iia dc obrai.

Um prt dio r.a* Ar.ua» lerrcaj, I.ara..-
La-
dia

\r<T,NDlí.SK «m ko» terreno, rrnmpto m»
T ta rtübcr CiiiutftKSin, n» rua llouleinnl

VIM* Iwbtt. cjiii li m*. >!e I'*">le por 54
•n». .Is f.uidii, por j*:'«)t.$, « ultl"*o ireiot
tnia.0 4 ria Selo «lc betemliro "¦ im.
Alfaiataria Min»» Ccrar». -S77

dlphtl»
di

_7l-,ND..Jl-SH ttrrenja em lotei, a
Im ti preaueace, me.llu!i eàda

rn., Ja fr-ntf, o luettrt» .!,? íunlol « .
cmeniioi Infarnia-a» .liarlamcn
Nordeité, com K. K«plrlto. t»am", ila" » ba*
i«» .Ia nmrilil tx 1 h ,*.» da larde, Ktü.tJo
de Cordutll, •!'. do IV-rro |,eo;itildlna,

:.,rlia 11. r_.;. -'r:;9tr

\T,ÜCA*SK 
uni c.\'x niva, a caiai. de.

•:cnt*, dua» sala», doi» quarto», cozinha
banheiro, pequeno .iiiir-.t.tl e luz oc
pi.- 91S "Villa Siiah", rna r*ta." pc,

Ferreira Ponte» fl. *'l — Andaraay.

1' 
>HKCISA-SK alo-rar uma ca»a com 0311a,
. c terreno, próximo dt- cs:a,;.'lj ti* parada

de rxprciM) dc fubuibio» c boiitl, lai-se
contraio', .--iria a VcrU.lmo Martim| ma
Ceiür.-.-,.! Câmara n. 32S, tt!c;i!.cira i;j8,
central.

jclra»; prceo 14 cuntit».
Vm confortável predio rra r*jt ..a»

ranjclrai, com _ silatn e 7 quarto», oei
da u*»;o, .

<*.ua::o prríla» novo», ew uma <n» r
cili.-iri. luai do Dotafogo, '.t;i.le"-tij ur.iej
4: rtií nicniál; pre*J0 D: eonto».

Dois predio» ra rua Marquei Ue h.
ernte; pre;o, uni nor -'3 coiiioi c a oj
por G CORtOJo

Trato o infirma;»,*»

v;

do» Ourives
«o, com o sr. 11. Santo* daí sa ai 5-

\m-:s, u.ti
NDlvsi: um exeeUcnte terreno, _
airõio, «rrnrc c» :i«. 60 r ;o, cm Lopa»

,-.-i',aii:i, 'om is metro» dc frenle poi
tte fun.lo», por iS:ojj?; irara-se u rua rio

ALUGA-SE 
um predio novo á r.ra Dr.

lliilliü»» n. 17. K. dc Dentro; trata-
*e na mesma ru n. :<i;, do.» minutos uo
trem e uul minuto do bonde, ttm cleclri-
cidade.

ALOGA.SU 
um í*jijo na rua Vijeontle

Je ltamaraty ti. u.l, coai 5 Janella» .«ó
pessoa cora pouca ia*

-Matl
ori'.-!

dl 
""TiENDE-SIT>RECISA»SE dr unia

tio Cunrçllo ao Vran.;a; traln-»c na rua
Carioca 11. 3. cora o »r. Ura.-.
•¦f TENDE-SE ou aluga-se xie.x liarreclo r.o-j presta»!

X vo, na rua Cojroa. i^r j:.-ooÇj |-a'--st 1 rua .Io
& rua h\ Chríotovam n

1 ..laii-To ¦'• *'.up, 3310

\mNPK-Si: 
ura rf.utiiu_P3.ii-.re, «entro

dc I-i.liit. por 3010-ki», ti.iillaetii «I-*
¦o.t.1, na í'n'jilí.1 dio Cíiluai ">. 'li ))<»•
lr'i3i n. S1, furado, Oatüns Lavra. «1.»
IJ (ti 4.

VV|ísilHM-*»l{ por íjiooi.* oito (alinhai
•> JUOliradnJai, f.-enti de ma, no Ento'

nM tie Delilto, r terreno para çoiirilrulrma» lrc»l rendera aoo|o livrca. \endcni*
«e * dinheiro ou parle em prt_r«a{oeii rua
•!i tt.Juiiar.dj ». 3-*. aohiado, da» n us 5.

»r. Caetano l.ura.
.ril.SliIIM.S!*

\r*iB2»IDE*SE 
por 33:o.rt5, rm Í-. Clinstc-

vam u"i "natio no-í.i. »»m .1 quarto», -*
e' riar» tlep-nden-ia', . boirisa vWai
s* pira uí:* c.i-.*il Uc noivos; trotft'io «*

Horário u. 115. cartório; eom Car-
lho. •'J8-*

__ senhora
i-.ilia.

ferm

janela» de
«Io» com sí.-v-jnlia tia «-uri a r.«wa«

«Iteeritet c s-riail na rua Alice n. 74.
íáiuiijiira».  

LUCA-SE o prelo da rua da Luz n.
101, co:n A lal.iJ, cinco «.uartos ia!*rU.

lia*:!ieiro ele etc, ai chaves ira rua liarão
dt Uli n. 160, esquina dc lladdocle Lo-
ko.

A 
LUCA-SE um quarto com
fun»!

Aí.

I
ALUG.V.M-SK 

duas liou ca-»»i á rua fer.
rrr» Il-i.-.icui n. 10;, t rua Sonaa Fran-

co 11. 1 tr. •-¦-- chaves e-t-io na venda u-i
esquina da mesma ruju ^^^^^

ALUGA-SE 
cm easa de faniilia uni qua--

to a nio.ni rolt.iroo; ou eas.il sem íi-
llio»;
Villa

na rua
Inabel.

Viscomie de Abaeti n. 10.

ALUCÁ-S1' 
<r:ra sala e quarto para es-

cripíorio ou deposito; na r^a ua "Ai*
«cmtiléa 11. 63, a" anJar.

ALUGA-SE 
o irrcdro tia rua C^ará n.

43, citação S. Francisco Xavier,, com
dois iiavimcnlcs eom sete ty.iauos sala tle
visitas sala tlc jantar, cozinha ürsp-rria c
4*ran.!c terreno; á* chaves nõ mesmo; trata*
.c i rua ^'0 Kosario n. 154.

A I.UCAM.SE - commodos tendo sr.h c
X*Lquir:o bom quintal e cozinha tuJo com
tlêcencia» ;*:.j*.*..> para «."jsal «i*Je n5o tenha
crean.as. Ladeira .lo ltar.-jio u. I, srr.i.u,
lraia.se na mesma'.

para . um casal decente e
•Joís rr.pazes um cs*

|»!erid'Jo quarto cm cr.sj de família ii-.' to*
tio rc'p€*:-j; na rua Co:iüc Bo-.iEi:n n. íoi

A*.-LUCA-SE
filhos;

AO PUBLICO
Visitem a Alfaiataria do Povo e a

Torre de Belém
Examinem as grandes exposições de

Ternos ilo caxaca forro de seda a. .. 140$000
" de Smoking freuto 6eda a .. OOSOOO

de sobreoazaca frento seda a.. H0.$000
de fraque frento seda  90$00ü

•Cirande varicda<lo de roupas marcadas» a pre-
ços ao alcance dc todas as "jolsas.

24 - LARGO DA CARIOCA - 24
Entre Gonçalves »ia«-i e Urii|_unyana

»»

VENDEM-SE e compram se pre-
> dios grandes e p«q*>enos, palace.

tes, avenida", cliacaras, Rrandes
áreas de terrenos para fabricas e
outros estabelecimentos, pequenos
lotes de t*rr--noS; em todos os arra-
baldes e do Meyer para ca. Dcscon-
tam sc contas processadas, de for-
necimentos ao» Ministérios. Fazem-
sc hypothecas; trata-se com o adv.
HCnriiiu*. fi rua Luiz'de Camões n.
a, sobrado das ,u **s_S___

ArKXDKM-SIÍ: 
por :o:t.oo$, um prcJlo na

rua Bola dc S. João. muito pru>imu
ao Campa de S. Clirlitovam; li.NH «tc i.r-
rt-n.i. na rua do Un*******)*! .iltnouli -l.o.n
predio do rcnrla, na rua ílonto .Mcur.'!
aornoorf, JoIj prcdioi novo», cim MtoclO,
loitar dc i-riaitlra ordem, na .-'aurva uai
Chitaii ua d) Hoipido n, 90, tobrado;
I>'io:osrn;>!iia. «.'¦ Loujada.

\rENUU-Sli 
(citatio »!.. Meycr)í o índio

•Ia rua ferreira de Andrada it. 5'". "o
crmio .!« ura trrrer.o arbetirado, corn ia
n-.t-trt,» á' frente |".- «to dr; iuiidin, írente
para a roa Ualdraeot irata-iç no nieirao,
com o |.r>»prio dinu t,lio::dca 3t Caâbamoy,
lartro I.i Apparecid»).  >!U-

c terre noa a 6on$,
Muriqulpart*; trata-

»r corn Octavio Teixeira da Srlrj, i rna t'o
N*uncIo 11, i$2* -iJ**

Itíiiliiti'» terrrnai
r.iji..ltv, com :,'.•< ,0
\"laudlo, com j.i.V

\n.Sl)t"-S«l!'Ilaf 
Jioof»f iitaeío ix 1'enh», I

'ia di -'oiiio.
Ja trtcnia )

mlmilOI .1 1'tedlo <• 'tetreno, «rlln«jo o
inthnio i* mttrui d: (rriite egual lar»
»jra im filfldoi e a» njetwa.M «-"«""J?!
lr»t*flf cnm o tr. Amido l.etfJ, K»lra.M
da 1'entu tx. I.J3J "'lana). n1"

TTENDBM ¦=¦:¦: !o:e.»
* ;ot'5 c 800$, ri

r V:»,.»„J, a rua
jtaonf, 4 rua Vhl.r,
jso.oí, 4 mn da Mttru l.iiiicril.o .Novo,
aoXjoi 3:00.1$, tx rj.» AquIiUban, llt.c.a
dti ..Matto >lt«ft rtiooti. t-m loparaliana,
¦loliuX.ij; aioiil, «11 Nl.lheroy, .*3(*,K,o
timioi tpialradoi, <* tnultoi outro», etn to-
doi t« bairro.j rua Ja Qriiiatula 11. 5'.
¦obrado» da» io á* í, c»ni o »r. Caetano
!,**£.
\'ENDE*SE um bom predio & rua

> São Luiz Gonzaga, com dois
quartos, duas salas mais cotnmo-
dos ,bom terreno, bonde .'1 porta,

£or 
9:000$. Outra na rua Conde de

eopoldina. São Christovão, por
i6»-o0o$. Um sobrado, com arma-
zeiii, fi rua São Luiz Gonzaga, por
ajuxjoSl: trata-se com o adv. Hen-
rirtue, á rua Luiz dc Camões n- 3,
sobrado.

^rF,NDK•Sl! 
urna ca»a apalacetada, co-n

i.lnc.1 .|ti.*.rtr)5, diaa tahu, coiinh.i, f.'.p.i,
lorlitit.i c rom .;*.:ir.tal. tu !o Brande, 10X4S,
jatdi.n na íicriK c :.i lado, ua rua Kiociro
Cuiaurâu, Aldeia Campliu; trata-ie com
.\ica», i.i.. da Candelária n. a. 5obr.-.i>.

Ttr<3NDÈ*SK o rrelr» f.*.ra p-»;ri"na fami-
% Ha da' rna Ponítca 11. 1.1, trauivcrsal

ri r.ra l-Vas.i.co Kufeuio, terreno próprio;
Irafa-K no nicíino. '•139

^•^l*;.^."!)l;.M¦Sl•; 
dol« predloa novo'. Juntos

ou w-iarsdanieiiiri lnínrra.*i-st> na l.stra-
da da Penha &•___________ w-1**1*1'

\~üã*,l)liSl* 
pnr :s contoa,

vo, a caiai, ri-narni :3o|,
130 1.1'iro»; rloloj It

Rnienho Xo-

rio Ti ira,!
líXPUSK tor .*.! conto», Audaraliy, a

»a» nova», ieath'm :<">$ menia:i| com
Küiarlo 1?',, íobraJn.

yiv:
i'i

TTi;M)i;-SI-: por v conto», Villa
» ca'a c terreno, rende t-oj, <

Kotatlo, 17Í1, tobrado.

Villa Iiabel, 1
ora I'ii'.:o,

"iTENDE-SE um bom predio as-.o-*¦ bradado, entrada ao lado. jardim
na frente, bonde fi porta, com qua-
tro quartos, grande terreno, á roa
São Luiz Gonzaga, por i8:ooo$ooo.
Outro perto do Campo, com quatro
quartos, bom terreno, por 9:700$.
Outro jUnto ao Boulevard Vinte e
Oito de Setembro, por 10:000$; tra-
ta-se com o adv. Henrique, á rua
Luiz de Camões n. 2, sobrado.

VIjri-'.vü!-:M-sr, e«i
lutes d? tcir.-nc» 1

llf. I !-?i Il6 C I*-.**). C
.e.itc, a '.305 o m:txo
rtia Coronel Fwutlra *
& 1iú"í3 *Í:i I;.rü-i cm *U

tvln a nr«nvr:a, o<
a avenida Pcilro lyp
todo o i!ia;t.ri.il exi.-;
•ie ítctitá* traü-sc á

lc Mello n. 3-15, diu
irrt-r 0'i.u).

¦fT.ENDE-SE unia pciuctia carra cum ter-
V reno (10X56), om a:vor?.« íri.tu-ras,

pcr'j da cr.tu,;ã,) c ü»rs huride», mn tlo3 me-
iliorcs pontos <la i*-a| ua rua Tavares JJ-».
I^ncanlado.

prc-Jio errai uni uraijde
.aritado, na rua du Cas-
c no iiiciunp. -531

r*lTJ3NDE*SEbo.*i>lote»dc t-rreno» air.ooS
V jrso.j$, JiSo-iS c 3:000$, "as rriai Uira-

' travrr». Corrêa e H. Romana. Irorulcs tlc_l.ini
Je Vasconèellos á porta; tfatã-se á rua ata.*:-
tvel! il^ 198, Alrlcia Canrprsia.

\~ 
-fl-NDE-SE um
1 l-.rrcno t,'do :

iiano :i. 7: í t--1**2

Asi.

*trENDE-SE por 40:000$, d°is ma-
* gnificos predios, construídos ha

trez mezes, em rua transversal ao
Boulevard Vinte e Oito de Setem-
bro, Villa Isabel, dois minutos de
duas Unhas de bondes, sendo um
predio dc frente de rua. com tres
janellas dc frente e entrada ao lado,
com varanda dc claraboia de vidro,
na extensão do predio, todo de can-

\r.EXDE-SE 
por ijr.Mo? um predio novo,

Je »<JÜ'!a cónstruceSo, porão, habltavel,
.tran-le ttrrano com pomar c jar.liin c inato
do paraJa *.!c 1'inlcs á porta; intorma-fc a
r.ia Or. t.ins le Vascancelloa 11. 19, cita-
çáa do Engenho Novo. -rJ59

VENDEM-SE, por 1$ contos cada
V um, ou acceitam-áe propostas, os

predios da rua Pereira Nunes nu-
mer°s 55 c 57. Rende cada um t6o$
mensaes. .São quasi novos c tem
bonde' de Aldeia Campista á porta.

Vendem-se os predios novos nu
e, .-..».¦----

,U.CA-SE a c:sa da rua Vieira. Souto I
2.\6t completamente rtformaJa comi

salas •i-i.rü quartos, Hluiiiinaclatá lU2
eiectrica c com toJai as «iiscii^ias ca sau-
tle publica; z*> chavc3 eslâo na nbmia t
trata-5* ir.i ruu Visconde do Itauna n. 18 vv/ái >i>im  _.  __  . ,
*V. ,.,•.*••;„., ò,-,, S5í.-«s--tentlo ui na extensão do predio, todo de can- m"ros 3 e S, da rua D .Maria, por
AhUnuaSri:.,"co-;íha e gr3ande' ?erre"o, taria, Com duas salas grandes, qua-* „SOoo$ cada.um. Acçcitam-se pro
totlo cercado cm írer.te a uma estação da tro quartos grandes, cozinha toda | postas. Próximos ao bonde ae ai
JCstraJa I.iuh.-i Aur-rüur; pira tratar coin | <__,. a2Ulejo, banheira toda de azulejo, J-:- f-~«!a.a l.*»-t-. ,-,.-. fa- .».nutrir

de água quente e fria, tanque, dis-
pensa, W. C. e bom quintal, c o
outro predio fica nos fund°s, com
uma entrada ao lado com dois me-
tros de largura, com jardim na fren-
te e aos lados, com p?rta ao centro
e uma janella de cada lado, duas sa-
Ias, quatro quartos, cozinha, ba-
nheiro, tanque, W. C., etc, medin-
do o terreno 11X66; vêr e tratar com

j Moura0, á rua do Rosário n. 161,
I sobrado, ou á rua Souza Franco nu-

mero 41, moderno, Villa Isabel.

írer.te .
Unha Aüsillifi^

... _.. Mario, lari***» Jc í-
1'hotbffraphin Acaücmíca
Cosia n. 'Ai, -» Todo»

com
Franci*0'j n. 6

rua Tenente
t-K-ltOS.

AI.L-'i.\-SE 
pa:

Uclja? cie S.
rua lTáii»ir'.i v.» 7

ALUC.A.S15 
a

Arjfolò n. tit
iw6. tli mts-üa 1
Ordem.

,1 famira á
I.uiz n. 3-1 •

ca*.a a
trrrta-:e

(•j rua <..*- Cener.
ciiav-3 estão no i

trala-sc nu Café «.

deia Campista. Esta ma faz Ciquma
com a de Pereira Nunes.

Trata-se a venda de todos estes
prédios na tua de São Francisco
Xavier n. 417, todos os dia3, até 1
hora da tarde.

TTiEJíDK-SE; na csiaçf.o do Engenho No-
V vo, um terreno nivelado, co:n 50 metros

ile ízcr.ic -por ,ir Jc úi"i-tos jiv t'--:idoi no
.ilíir.rr) terreno -'-.'O carro.-^s le jir-lr.v, [iode-
>e vender c.'s lote». O terreno tem face
para duas ruas; traia-fe á rua Jo Kosario

1:5, cartório, com Carvalho.

\rEXDEU*SE 
os -rjuiut-i prédios c ter-

' reno*: '[ ,
L'ma »-a<a r.a Travessa A!;.-.*, Glona, ren-

dendo jj»'S, i>rtr;> JS c-iit,..».
fni Lorri lefréito na \'ar;:a dc lircrcro-

polit. rua Prt.vir.ri.-il. nivelado .* prompto ra-
ra s.-r edifieádo, :ii'*rle :ó dc írente por
150 tíe fundos, itt". c, vae até o rio 1'aquc-
i*uer. ;.re«;o a contos*

Uni terreno Tuiicl S'r:n, no T.a-r.e, prom-
p'.p para í?r èdífícatid, mt."ic 15X30.

Trato c informações nn n;i_ Jüs Ourives
n. 50, das ij ás 5. com II. Santos.
*C7"ENDE-SE um bonito predio no-

XI vo, assobradado, cm rua trans-
versal á de Haddock Lobo, para
familia de tratamento, com quatro
quartos, tres salas, etc. commodos
para criados, por 35:00°$. Um bom
predio no Uruguay, por :6:coo$ooo.
Uma bella chácara cm Jacarépaguá,
por 26:000$; trata-se com o adv.H
Henrique, á rua Luiz de Camões
n. 2, sobrado, das 12 ás 5 horas da
tarde.

\ri*:NI*>!-:-í".E 
uma ca«a curn a|'ia, ferio

-dil eilaíio; ttrrcr-.o de n pjr 50 ml. Je
er»tt!t>5.< dum falai e doia qnarro», «n
Uomiuccelio, li. ie 1'. I eopoldina; rua
do J'urto Je Inlis*. na n, 322. :S|*.

TÍESDK-SE. i rua Ur. iJiaj da Crurr,
» Meyer, p-jr ij:ooo$. ua predio Je hua

corutraeçâo, ;:2ra pequena família, centro
.1: lerreiio; rua da Quitanda '. 5*. rwbrsl..,
Caaano Lavra, da» ia i', a.

^*IB^'DK:SE*,'£•.}..0$. 
trr.ra

em T.-loi c.« S.into.>, por
boa caia cm tre* gran*

gran !¦* terreno; rua da Qui"
sobrado, C:..-:_-io Lavra, d.-.s

de»
íailil.i :
:.* ás

T^ENDEM SE dois prediog com
* grande terreno, á rua Zulmira. a

14:500$ cada um .transversal á rua
de São Francisco Xavier. Outro de
porão habitavel. cm centro de terre-
no, á rua de São Francisco Xavier,
por 25:000$. Um lindo palacete em
São Christovão, com linda vista para
o mar, por 50:000$; tratam-se com
o qdv. Henrique, á rua Luiz de Ca
m3es n. 2, Sobrado, das 12 ás 5 ho-
ras da tarde.

Tr-UNDE-SK l">r iS conto», r.ia 8 de r»e-
V íembri», boa caia. trnie. ;o.$i coru ni*

to, Kourio, 1;'.. sobra-do,

TTENDE-SK por j conlol, Rnienho No-
\ vo, um terreno 10X40; cor.i Pinto, Ro*

«ario, tr',. tobrado.

T7B.NDI.-SK ror 1
\ ria l.i"..« de V:.

ytr, eom .» p

CO-it-M Ur*l
.. .once Ioí u. _.

boit terreno, rend

-h.u> a
Mi-

t:»-$.
»-rr dcpt.l' do meio dia; tráta-M co-n o f*.
Carvalho ã rua Marque» Leio u, .||. L.

¦fTKMX-iM-áü ovo» lesl.orn, branca, am;'
V rlcantu, duiia 4Í000, a*.f ao me.o dia,

na rria Marquei [/lo n. <i, Engenho .'.'ovo,

\ri5NDE*SE 
o eontortavel práíó da tra.

vcaia Cru.* I.ima n. i>, enlre Avenida
llerra Mar r rua Senador VarRuelro. Pode
s.tT visto todoj os dius v'.r,*>.i;* uai ia horas
e trata-so no mesmo cim o proprietário.

|-4'ENDEM-SE bons terreno, em
» Ramo», ú rua Dr. João bant An*

na, a prestações e preços razoáveis;
lot-nr salubre e lindo, alguiiB com
acua na frente c crandes maiiR.uei-
ras, perto estão »endo conitruidai
muitas edilicaçSes; sendo a dinhel-
ro faz se reducçào; tratase no lo-
cal aos domingos com Canejo, e
nos dias úteis com Álvaro Vianna.
na casa d0 Horacio. (No armazém
da travessa Barreiros n. uo, esqui-
na da rua João Komari**, informa*
se o l°cal.

AriiSiniíi: 
um

;•..¦:.. por !".8
bom .-¦¦o era Jacaré
'•$, pfrtMJlt-l a üt

.le frente p>r So
cdl.

ficado, com ía inct'"i .
fundo, tendo írente pata duai rua« ...

ponto dc 100 r«i«t liifur:i:a-»n na r.a tloi
invalido» n. ao, com o tr. ¦Mattint.

ArEXlM..SH 
«nia iveilla, coin n"n!c

terreno, dando de renda 1.00$, preto. 17
conto«. Tratar na rua Knjcnha as Dcv
tro n, 3)4.

I.fOA-EH hanlia ia pa-a lanrilin- ilua»AViratamcnto. eam quatro i|iiarto«, dua» «a-
Ias. grande quintal o Jardim. AIuíuçI O"?,
exiçe-ic c.irtn de fiar-..a; n.i rua Ume «
Cir.»-o de Mor.o a, ali; chave» ua caia nu-
n-.rrb 1 da avenida Nar-arctn c trilir na r.i»
Engcuao de üentro jjS. -'""'

^rl*^,DE•SI? 
••

da II .a VI
com muita boa
ia Larga n. 11

eiplendldo ilt'o ni
co.11 uni colossal

a;*aa. Empresa Lu:
-*, «•• aija

nPK-SK cm Cntúmbjr
e 4

v ordem, pj
dt. Ouvidor
ll. Lima.

V dio, .
quartof, InstaUaçSo dc
i,.:j.v>5. Trata-se na rt
d» 3 ás 5, com o rr

^7'E.^'DE•SIÍ 
utn grande predio. com to-

dai ai comnioiidadeí. lendo grande c'ra-
eara, que podrrá ser dividida para a ren-
tirncelo de outros edifícios, na rua Gene*
ral Canãbarro, próximo ii Quinta da l!oa
Vista: tratase com ,1 proprietária, á rua
Dr. Paulo Alvca n. 00, Nictheroy.

VÈXDEM-SErua Fitucira
«c i ir.csr.a rua 11.

dois lotes de terrenos; a
(•medindo ioXjj; Informa-

\r_NDEiI-SE 
dua» »-a<a» novas, rendeu-

'tlii i-oí, eam ho:n terreno para eJiíi*
car. á traves,a da C.loria ns. 41 e 44.
prrío da rua Imperial, r.^ Meyer; traia-
r,e á rua llonorlo n. 93>

A LUCA-SE
**\A) tx. 1;
tre!» iiiuríoi,
nhétru eúiu
jan]i'u c- yra
tilcr:i.-*. As c
Uruguay á pürta,

a tua carra -da rua Veopo!-
5, Amlarahy. corn trea salas.
iodas com janelas, copa _ ba-

aroa quente c fria. cozinha
nüe quintal -*j:n arvores fru-
¦ii-iverí nu mcíiiia, Uontlcs de

\7/ENDE*Sl* 
P"r ^rooo? u'n lote de lerrerin.

1 ua rua do Alto, próximo ao ponto dos
bondes do Engenho de Dentro, medindo
10X40; tratr.-ic com a dona, a ma Ur.

! Padiilia n. 14 (cm frente ao Coi'.:gio de
Inhaúma).

com

ALUGAM-SE 
na IC. do Meyer 3 prédios

nuvbs asMíbrada-ios com ^ (;u3::o5, s
•atas, cbsinlià despensa, banheiro c lua cie*
clriea nin pur Stitooo c SíSoor, 9.-.5000; tra-
«a-sc nn rua Christovão Colombo 11. 33. Ir,.
tio Mcycr.

ALUGAM-SE 
casas á rua D. Maria nu-

mero ;i. (Aldeia Campista' transversa!
1 Pereira. Nunes inteiramente rrova», com
dois quartos, duas v.las, eorrrnha banheiro
e ta-.:.!!'.- de lavagem, todos ns commodos
iPíuiiinados á luz vlcclrica'. iChaves no lo-
cal. Trata-se na rua Gonçalves Dias nu-
meio 31. d slarn a. 30 minutos da ciiade e
poucos (tarsos dos bondes de Aldeia _l am.
iiisiH, cuja passagem cr.\ J-jas scc-;Ocs, c
«le cem ríis, Prc'o : 15$ c lrrro$oor>.

\rENDE-SE 
o r*a'ncctc da run Voluníã-1 rios «ia Palria n. 194, canta 'Ia ma

D. JÍTarianna, cm Botafogo, medindo o_ ter*
reno 52,65 ••cia rua Voluntários e 65.^5
pela rua D. .Marianua. =5-'n

*_TKN'D1-;M-SK doiá lote.» de terreno?
V :'jXóí), teudp ò"*iaí! casas ca "uma ar:

nm bom po;o, [íor 3:000$; Vi.Ia Proletária
Marechal Hermes, rua de S. Carlos n. a;.

.\7T..\"1>I*:-3K um bom tcrrcr.o. de esquina,
\ prom-pío a cJifiaar, na rua General 1-cca

n, 43; !ratü*S7 lio mesmo.

\rKNI)l-:-SE 
por 53:000$, á rua das Pai;

tr.cirás. um í>r.«!io Oe goito, coai ç«icò
quartns, ires salas, ete., com liom i|uinta.,;
rua da Quitanda ll'. 5-',' sobrado, das ia as
l, com o :>r. Caetano Lavra;

-«ífKADF.-SK tim esplendido terreno, p-om-
f pio a ser r-Jifíca-io, coin 20 ms. de

treme por Sa i*.s. de ex:e:;*io, á rua Qua*
tro1d| Setembro, cr.tre os ns. in8 e nt!
(Copacabana). Preço de oeeas!ão; infor-
nuujõe» i rua Uruguayana ti. '.(3. 

\*Í*ENDE*SE 
ur.l lote de terreno, r.a tra-

vessa Josc llonifaclo, ern esoulna; inror-
ma-se a rua José lioniíi.io n_. Si, arma-
rem.

¦VENDE-SE um magnífico terre-
V no, todo murado, com gradil de

í.erro na frente tendo 28X46 metros,
ernfíSanta Thereza, á ma Monte
Alegre n. 314. por 25 contos; tra-
ta-se á rua da Alfândega ti. 144,
loja.

\-rK.N'!jn-si*:verssal
predio riovo
tanda n. 5.
sr. Caetano

por 65:000?, cm rua trens*
a Voluntários da 1'a.ri.i, uni
¦r*;ra <-c jardim; rua da Qui-
Obrado, das ta ás 5, corn o

Lavrai

ALUGA-SE 
uma Sala c qunrtn de frente

com 3 jineas; na rua do Itiaehuelo u.
»6S, por 1005000."~ visíonde 

Í!i.
; estãu II. :x*
na rua Gene-

MòutinÜo, casa

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÃO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

»Be»*
VINHO

Hémoglobíne
- xarope Deschiens

A I.UGASK a casa di rria
¦X\n'je:rt-,lo ll. ;S, as chave
.o. iiluy.üel iCo.ooo; traln-tc40, utuguel i6o$ooo;
ral ltoeca n. 7,". Villa

Al;

'ri- :
ri

LUCA-SIC a boa «sa assobradada da
lrun do Itapiru n. eoy, entrada ao lado

com duas srrl.is, quatro quartos, copa, co-
itiiiíia dcsiJCiisa. banheiro ílluminaçSo »\ luz
eiectrica. e i'r»iintal cum arvores frutifevaa
aluguel 2oo?uuo; n> chaves estão no n.
«oj; trata.se com
rAlIandeija ii. rjr

Todos oa Médicos proclamam cpie esto FetTO -vital do Sançruo
CURA SEMPRE. Kestitue eaúdo. torça, bellexa 8 todos. Multo
superior à carne crua, oos lerrualnoaos, etn. — PARIS.

^riOClHvÃ'.; 
por 3Stooo$, rro Roçli

á cstaíã*>, um predio _dc bonita
•ic-riia construcção,
òe visitas, sa'a d*,
c porão habitavel,
que mede 16X100;
sobrado.
I.a-.ra.

das i J

líix-ha, junto
ttxo-

mn cinco quarto?, saía
jantar, cú.**i, despensa
tm centro dc terreno

rua da Quitanda ti. 5a,
3, com o tr. Caetano

^^•!•:.^"llli-s:v 
um

liando boa renda
barraca»-), feitio chalet,

com 38 ir.s. de frente
por 115 de fundos,^pròxirr.ò á duas linhas
dcJbõndés, ha ésUÇSo do Meyer; iníorrr.a*
se 'á rua Arciiias Cordeiro 11. 204. com
CáVíleiro.

^7"i;N'DK-SE 
o predio da rua do Cattete

n. 137; trat.vse na mesma ¦""•iia, ds* -
ki 4 boras da tarde. Não ie acceitara pro-
:>-'<!..s cc tnterr.icdiarlos, 93"

7;-KHDEM-SK, em Inliausta, proxlmasao
» bonde c tretn da linha au.*...iar, trei

casas, com nfira c essoto c um barra :ão,
tudo construído cra optinio terreno, .jue
?e prcí!.i para a construcçío de urna gratt*
de avení ía. niedíndo ifi.coXj.v.o*. m*. Pre*
ço 15:000$; psra mais inioruii.Jes i rua
Cr.riir.rino n. 48.

\rE,N'bE-SE 
por preco commodo, um bom

predio novo, còm duas ralüü, dois íjuar»
tos, cozinha c niais acccsssríos. cdifiíàdo
ern terreno de it rretrns ¦!; írrr--.:c p»»r .14
de f-.r.-.do, i rua Maria Eugenia XXXIV,
V.1.-J. Izabel. próxima ao portSo cwttral do
Jardim Zooogico, As chaves wtSo **a tnes-
m.i r:ia. cm írente, no ní XXXIII, ofít-
-iua. Trãta-M á rua General Câmara n. ;5,
l-,ja.

TrEXDE-SE urna casinlia por 5i5oc$ooot
\ rendendo «toÇOoo mensaes, r.a Travessa

de Sa'ila Crurt. distante.da estação de Del-
castilho e liberdade, cinco iiiiautosj para
ver c tratar na Venda Grande,

mKNHK-SH a ca-a n. 59 d.i r.ia \nite
Notcr.ibro, eni Irauer-u, com «iça-

tro quarto», dias laias e rn.ii .onrriodida-
de», potio hablUrel e *it.ia-'a em t-iraro
eom io intlro» dc frente por Jo ue tuíl-
doi; v-arr ver e tratar com o propuetârm,
r.o refeiido predio. J"

\r!.-.Nni"?i; por do.*e contos de réis nin
V esplendido terre-io nivelado, prompto t'i-

ra ediii.-a;5o de tres a quatro cruas de ren-
da. tendo de írenle :1.7o c de t-.ruloi 31,50,
todo murado, com pnrtJo e cbave, pi-'-tis
á frente, ua rua Duquera de Urajança,
hoie Hlutntnadá a lua elíCtrKi, rrrrrriro bem
calçada e que fa: carto com a de Bario
de Mesquita, borde» do Andarauy-Grandci
trata-se r.a n. .9 da irieirua ma.

iVENDÊM-SE 110 Meyer, rm duas
t ruag calçadas a parallelipipedo',

sete predies, sendo: tres grupos de
duas casas cada um e uma casa iso-
lada em centro de terreno. São no-
vos e pequenos, solida e elegante-
mente c°n6truidos, dando renda su-
perior a 14 | e estando sempre
alugados. Todos têm terreno e são
iliuminados a luz eiectrica; trata-se
á rua da Candelária n. 26, co mo sr.
Freire.

V rillto t*"«no, prompto jl it tdlílN*,.*
do. com .*.i"*.»o mi-, * riu U"-»,'f- 

't 
•"

lembro, enlre oi it* i"ll e 11». CopaejMOíl
liif,)tiiuçOes k rm Urutu» ana 11. «8.

^r.KNDU-SKi 
<m Ucmflta, p*ilo 1L1 br>

ií.., um mn»nlllcü leirtin, iindm.!] j,"
metroí de frente pur íoo dí lunitoil lutl
porto de tnirt traia ie ua. i.ve-ir!,i„y-'..,
èiixi 11, Ji4, fim o projtietatio. Í.So iri
j.lniittem Iniermidiarlüi.

VrRNDJt.Sit 
o predio dl ra» <*.ea*r»t

Uru.*» n. ilo; rende lf.»J nniSU?*,
lorir alto e miihi" ialubre; t proxinro 1»
.'.irnpi «ie tf. Cliri.t»»am, .trtHo Pvr bot*
.lei de 100 e ,00 nii. O tr. Inquilino pr««-
ia«e > mo«tral.u; t.ata-se 'li» »renld> S.'-
vtAor de Si n. 11S. VM* »*"« « ''-.o A,
fortiro, '3:f

VENDEM-SE 
e eompisia-N predlíi *

tfirena»; ti»'a -e «oa LuU Coita, rtM
do lUipicio n. UJ.

ÍTsÍ.KM-SE in«|nillcu» (nte, tU l«rr«-
noi em preiisçle» t » íl»'-»*. na etnçia

je Anebiela. Ii. H. Ceofal;. ttf.tl.-H n»
mesmo turrar, com o »f. Luí* Loita. tt.
tltiminf.» a quarlí-feiii. ______,.
*"*_NDE*SE um excellcnte terre**¦ no com casa de moradia e algu-
mas casinhas, medindi? 11X46, sen-
do rjue, os primeiros 11 metros de
fundos tem n de largura c dal»
em deante 16 de largura. t8iá pro-
prio para um grande predio ou ave-
nida, na rua Conselheiro Bento Lis-
bõaj informações no escriptorio
desta folha com o ir. Felix uu Sua-
res.

VKNI.K-PE 
por 5:500$, ou pc'». me',b->r

offcrta, un.j easa nov». com dou quar*
tot, dua» «ala», cor-nlia, jardim ua .fiínt-
e grande quintal..i.rua Nova dc Jo-o s>-
drlr-ue» n.. 1(1.
piictario.

Citaria; trat.vrc cam •
íúa da Quitando n. 190.

***•-

predio. na rua áilvelra
.Martins (Cattcte); trata-se 110 11. o, «U

esma rui. . •

•*»trENDK*SE mi

^KÊNDE•S*. 
uma casa cam a í»a«. a

' 
quartos cottnba e água |»r 1:600$, na

raa Nova n. 2:, Tanque —. Jacare;ng.u;
traiate a tua üoya: 11. C-j, Encantado,

rKNDK-SK a pregações por

¦VjriENDE-SE;
V casa rro

ta Mendes

«íaçSo de Rainos, tima

:j.".
¦\TESDE-SE un tot? de terreno, na ru»

V Victoria. em R.mo», p.-ompto a t-difi-
carjteni frente pára d.-as r';as; tra:a*ie cora
o 

"proprietari.t. * rua 'io Lavradio n. i;.
Sem, intermediados.*

TT-KNUK-SIi um lote de terreno ra rua
T Ucrby-Club, junto rro rio, 0001 o,.:-,X4o;

traía-.*e A rua íio í.avradio n. ir, ceai o
proprietário t Sem intermediários. 

^*:E-.*»DE-SE. 
na

lote de terreno

\rE-NDE»SE 
um cle^inl'; ;»a:a--e:e novo,

r' de cstylo jãpotiéz, cnm todas accemuio-
daçõea para íamilia de tratamento, tem In:
elcclrica, : bondes ú porta. Jocltey Club. c
Caseadura; para ver e trata-se "a rua Sf.o
Ltii- üon;a;a ix. 3;(í.

lia Dcxfira, um bom
com 5,50X60 de f'in*

os, n. S.i, amig»;" trata-se com o proprie-
lario, ix rua do Lavradio n, 17, rècii in-
ter media ri cs..

XnvNTiIvM-SI*: s-rj casinhas num terre-
t 110 <iuo mede 12 i|a ror 60. na rua Oc-

neral Ceulo Gonçalves n. jo, F.njjenbo de
Dentro; trata-se r.a rua S. Francisco Xa-
vier 11. 36a.

\rENDE-SE 
um bom lote de terreno, com

frente para tres rua», por jrjoorj ou
pela melhor offerta, á rua Angélica -Motta,
distante tre3 minuío3 da -.'«'ação de Olaria;
rrata-se â r\\J da Quitanda n.* 190.

too?. ter-
Y reno arborrraio, 7X10;'erri Curadur»

c por 600$ outro nX.i.. Trata*íe r.a ru*
Tenente França n. 17, CachagAy.

ri',NDE*SE um terreno com Sí por «Ji,
na rua do Coverno n. ^óo, com freu|-t

tambem para a rua D. I.eoradia podendo
íarrer quatorre lote», lem um gr.inde por--ar,
00-1 ninitas fruteiras, tem snua encarradn
corn urna eaiora nova; tem 10 poieoi, pe.
s:ndo uni sei» arroba», e tem um barracão
todo de riga, feito ha um armo, propri»
para farrilia regrar, nor prí-;o baratí&i*-
mo; ra rua de Santa Luri» ti. 8_. Arma*
z*m Valentim. l^7

^7¦K^'D.r.M¦SI•: 
lote.» de terrer.cj

r Thereii. mede iXroo, preC'3
rcr.o é :iive!*ido; tratar * rua da
n. 2\%, com o sr. Abreu.

em Santa.
}">¦*-%', o ter*
.Víar.dcn»

\(TENDE-SE 
um lindo e elepatt» predio,

cstylo iiifjlee, com ) !-.ir:cr.i;icos quartos,
dua» gr.tnicS sala», despensa, çozinba. tan-
que, bonbciro e exeellente jardim., cor.str-.r,-
«-ão* modernÍ55Ínia, com duas linhas de
lion'":', magnífica residência para o .verto,
devido aa condições cm que esta coltocado
, predi-' prc,;o ullitmo :-' contos; trltasi
com os srs. Barbosa & Vallc, a rua da
Carioca n. rj, sobrado, de 1 us 4 tora-,
telephone s-iS;, central.

HCNDE-SIC o
c*.!icroy. 15X;

terreno Juco <3o Rio; .Ni*
o; trata-i: r.a rua da Al*\

fandega, aiS

^•TENDE-SE 
por j:ooo$ooo a ca«a n. 130,

do Beco tia Batalha, a cinco minutou
da Estaçio da Terra Nova, própria para r.e.-
gocio e familia. logar de muito futuro; 3
chave na •inia. Acceita-se offcrtai.

\ri}NDE-SE 
o tet-reno

n. f.5 (Cata.xb-/); t
loj.i, defròtitc.

<ia ma do
trali-se r.o 1

Cunha
,. 662,

\PENDE-SK 
por aa:ooo?ooo um do» nw

ííliores terreiiOj dc Copacabana, medindoijorí1?'metros 
por .400, tem iiiiv

ciar c prcsta*ae para uma
a vistjia para
linda viv*cni"

jj para ,:r2nde avenida; trata-se eom o pro-
rietarro das a ás 4; na rua de S. Tccro
11. 207

^^l¦.^'^l.!•:•SI•: 
urna boa caia.

¦Jarciu n. 64, por 4:1011$;

t tina
t-JS

,'DK-SE íor rürot,'.?, rt rna Diaman-
Ito.-r:.-., um predio com tres quar-

.inlirri c .|-.iinial; á rua da Quitanda
sobrado, tias i-' ás 5» ^-u o sr. Ca2*

l,a vra.

A*ENDE-SE por 42:000$. um ma- I \7I*:N'Ií!*.-S1*: uma casinha nova, :o:n bom

V gnifiec-predio. feitio apalacetado, I ?Jg°»»_.« ^' 
*%•£$: 

Têxtil
acabado de construir e amda nao :\3 ,„ _(,._., ou i :Ja Amalia u. 51. Pie*
habitad0, em rua transversal á de | dade. -5-4
Barão do Bom Retiro, logar saúda

„!as ííoaí,
nisiros

n c-ffifead

lè:U'ri-I
tia rua Jou
da estação.

A.LUCA-SE
KtVdc íamilia;

sobro do.

vel, um minuto de duas linhas de \ |5,;lc__«._i0; ..„„,
bondes, cm centro de terreno, com dn.-.s'
jardim na frente e aos lados, com _proprietário a r.ia da j dUas jane)las de frente e ntrada ao |-': ¦-¦'¦'- j lad°. com varanda toda de azulejo]

| na èxtensão do predio., janellas e 1
portas para os dois lados, com duas '
salas, tendo na sala de jantar pia de
mármore, com água quente c fria.
com cinco quartos grandeí, sala de

1 costura com pia de mármore, quar-
to com W. C. e "bidet", todo de
azulej0, quarto com uma grande ba-
nheira toda de azulejo com água
quente e fria, dispensa toda de azu-
íejo, cozinha toda de azulejo, com
fogã oeconomico e fogão a gaz, ten-
do fora da-casa, quarto com tanque,

ALÚC.VSE 
um priviiiiciltu com sala T.iar

iti e cu.rinlia e sala de jantar i-om todas
a» commodidrjdes a íamilia de tratamento;
casa qne nau tem outro irniuilino; na ma
do lièaende :-. i;.

»isa <ia riia Anfi*eUna n. ú.\,
tre- qitartós espaçosos,
c e!ectricW4de, jnr»liin,

í-rénte sobre 7-s úc tundps,
aüico, tudo cm bo:n estado;

â rua José dos lieis 11. i.t.t. Enge-
Dtutro, tia i. liora da larde atú A
casa está aberta. fotoooÇooo.

V"ENDEM-SE e compram-se pre-
> dios, terrenos e quaesquer °u-

trás propriedades, no Di*tricto Fe-
deral, li.itado d0 Rio, S. Paulo, Mi-
nas e Espirito 'Santo ,e acceitam-se
cncommendas, assim como effc-
ctuam-se hypothecas, a prazo lon-
go, a juros de 10, n e 12 por cento
c tambem nos encarregamos de
coll°car qualquer quaritia; ma da
Quitanda' n, 52, sobrado, Caetano
Lavra, das 12 ás 4 horas da tar-
de-

na rua Viuva
*.em bom ter*

jã tem água cn cana da; para tratar
na travessa Costa Mendes 11. o. com o
próprio dono, exação de Ramos.

reno

TriiNDE-SE por Ètooo$ooo um terreno
> com 11X40, na roa V. dc Santa i.Vrrrr,

junto oo 11. i»j, distante di citação do l-.n-
j*en!:o Novo, dais segundos; irata-sc ua rua
dr. Lins de Vasconcellos n. 5.

\r.ENDiE*SE 
pur i»*Ç..»oo,' na Esla.âo 'lo Engenho Novo

solida casa
pr«»TÍ-

mo ã cereja: por 7:000$ uma boa casa na
E. tle Totlos os Santos junto aos bonues
•ie Cndiambi, tem jardim itradcodn e bom
terreno dc fund'**.; informações c trat.ar na
rua da Quitanda; 13*;, eobrado cova o sr.
Julio.

TTKNnE.&K o terrenr) ruaesquina n;
da Saude n. .iSj, com 5 mert-tre dc fren-

te e :i de fundes; ir::a-.e i rua da liar-
monia n. :3.

DROGARIA GRANADO E FILHOS
Rua Uruguayana n. 91

lendas para pliarma.*ias a preços baratissimos. r;
Pedimos a finexa aos nossos amigos c freguozes do ao»

honrarem com a sua visila.
Os produetos vendido-» em nossa casa são garantidos

tanto em qualidade como em pezo

VENDEM-SE 
lotes r!e terre.-.os, na Me

lacio is -Meyer. r-.-n Imperial, .voN..,-.
niclro' 6505; t.-ala-rrc :ra rua da Alfândega
oi3.

"X^ENDE-SE um lindo predio novo
XI. á praça dos Governadores, tendo

tres andares, uma loja para negocio
em baixo, dando exeellente renda,
por 90:000$. Bons lotes de terrenos
para construcsã°, em todas as zo-
nas; trata-se com o adv. Henrique,
á rua Luiz de Camões n. 2, sobra-
do, das 12 ás 5 horas da tarde.

rreno na
1 metros

1.4:000$.
Oi. £a'a

Iions
VENDEM-SE 

tres
tíabcl, dando optüna renda.

Al.ÚCVSli 
4í3 Brande n.iiiir:o. o janela»,

unir..', ej»; e 5;$ sala c ,;*.l.lr:o todos de
frente; na riu Monte Alegre :i. 03 c i-i»
jierto da rua do Kiachuclo.

T"rirc,7\.ir
.Tlbill.-i bom

3 jS ou 35$ eeiri ou sem nio*
rpjartt) c-irn ca-a de laudlia; I

:u Meyer u. **i, íies niintiiüã

iriCNDE-Slv uma farenda por jsmooS.
m tendo estn nlquclrcs dc tçrrasi"_eni-niat;

tas, pastos z culturas, feudo z-> mil pta de
café- iõ L*.r-aí dc criar; S burros creoulos,
dois'anirr.aes de st.!'a. tres potros, tia cn-

1 bêças \tz u*a;!o liollandcz, um jumento, um
cavallo i*ãstòr. boa caía de vivenda; erige*
nbo de cilyndro, alambit-ucs, carros de bois,
um eemt-troly, porcos e mais criaçõe*^ dista
tres kilomclroa de u*iia estação da Central;
remai dc S. Paulo; para mais informações
com o Lyrio, rua dj Hospieio n. 126.

XXENDE-SE por ióroijo?, na estação do
V KiacliUtíJo, mua boa vivenda, com seis

quartos c porão assoalhado, em centro ^e
terreno que msde 2SX1.li), _ íctido frente
para duas ruas; rua da Quitanda n, s*»
sobra:!-*, das 12 ás 5» oõiu o sr. Caetano
l.avra. ** .

por 10
3. Si

•\rE.\'PEM»Slr
\ r.iu Faria*

novos, cm centro de
6*ídc podem ser coii.
rv.rx da Qüitálida

,0$, na Piedade,
$3. dois prédios

terfenoi da ciquina,
rui-i.is mai.*- oulros;

sobrado, das 1^

predios em Viila
corj5iruc»;ão

moüerna, preço de"-oceasião; trata-se com
1,5 srs. liarborrt & Vallc, :'i rua da Carioca
5j, sobrado, de 1 ás 4 boias, telcphonc
5.185, central,

por 0.1:000$ o prciio novo

•TrE-VDE-SE em Iloinfogo r-.m
V rua Conde dc Irajá, mede

de frente pur 43 dc fundos, prc<
trala-se ua rua dc São 1'cdro :
n. 4.

I£ 03 scBtiinteá predies: rui
rjrande, por 3 contos, nrari-

de terreno c bonito pomar, K. db .Mcycr,
por 35 conto.» r.ra Paulino Fernandes, ,iua-
si na dos Voluntários ,!.l Palria; tra!a-=e
com Fernandes na rua do Ouvidor n", 6S,
.obrado, das io is 4 da tarde, telephone
11, 673, >'crlc.

•TflWDEM-:
V Galilcu, 1

\TENDE-SE um predio ainda no-
XI vo, próximo á Praia Formoza,

com tres quartos, duas salas, copa
e cozinha, pelo preço de io:ooo$ooo;
trata-se á ma General Câmara nu-
mero 340, s°brado

\-fJENDE-SE 
mn rredio na nia Barão ne" 'Mcs-piila, com ,\ quartos, 2 salas, po-

rão tiabitavél, íardím, quintal, arvores íru-
tiícras, a prestação uu á dinboiro; trata-se
na rua da Alfândega u. -:íí, preço 2A con-
tos.

\rESDE-Sl-: 
lím terreno :oX.(oo, t.'.»pa.-a-

liana, :c:n -oo o ta**:»)s p« dc arvores
frutíferas, tem um ¦•nr:--;cão, pre*;õ 1^ con-
tos; trala-sc ira ru„' da .Mi.-,.,: lesa, :i!S.

^TJ¦,NDE•SE 
por iS.oon» um fiedio no-

' to com padaria e um eialet eom uo»
frande terreno, próprio para censtrucçio
de uma avenida, ra íttradi Real de banu
Crur, citação da Piedade; trata-oe ca rna
Vital n. 109, E. Dr. Frontin.

.TTE.VDE-SE. um terreno* 
quena casinha, medindo

com uma pr-
22 metros dr.

frente por 60 dc fundos, á rua São Bran
n. 136 moderno. 38 antifro, Engenlio ds
nentro; para informações com o sr. Soa-
res, à rua Santa Luiza n, 89, MaracanJ,
armaaetu.  '

\7*ENDF,M-SE, 
em Jacarépaguá, pro.xi-

mo» ao ponto de 100 réii, tres lotes de
terr**.*ios. com casa para família, medindo
cada um aa metros de frente pela lirrlia
do bonde e 99 de comprimento, lofr.ir alto
e salubre, pomar, com água encanada; .para
ver c tratar, por favor, com o sr. Tars*
re», á rua Cândido Beaicio a. 642. veada,
.acarfpaguá.

VENDlvda rua S. Pedra
i8:oocí, c prédios em S. Clirisínvão.
23:000$ dito' assobradado, â ma Hômfim.
rã:obo$ predio á rua Maia Lacerda.
Terreno á rua D. Carlos, 14X31. por

S$5oo; trala-sc na rua do Carmo, 5T> cuin
Serrano.

\rBNDEM-31i 
s!:ios, terrenos e ebacaraj

e:n Jacarcpagii.i, em terras próprias c
foreiras; qttem qujzcr ou pretender
boas compra-*, dirija-se a Baptista &
niarãcs, á rua General Câmara n. 3o5,¦l,ti 1: âs 4 horas da tarde.

loja

as com o Caetano l.r.v.-.*.
"\7*M.\'DlvHK 

pir 30:000$ ttm paaeete pa*
>' ra í"xand.: família, pensão, collejfío ou

para sublòear. li' novo o em centro de
ítrande terreno; rua da •Quitanda n. .:, so-
tirado; Caetano I,avra.

ptTEXPEJI-S.E superiores terrenos dc cs-
V quina a vista, ou cm prestações, á rua

Pinlo Tclles n. iQrr, ,acarép.Tjuá.

rua Silva

CUGAMrSEA!..
¦pensSo dc

Ai.UC.A-S]sçijumlp .
merco; cara

; na rua do
radar quarto ¦
dc faniilia.

MaâõePn T-i 
' 

Quart0 com W. C. e um quarto to-*"•-'•• ¦' J ! do de azulejo; o porão com um me-
tro e meio de altura, com portões
dc ferro de entrada, todo concre-
tado; vêr c tratar com Mourão, á
rua do Rosário n. 161, sobrado, ou ._*'
á rtta Souza Franco n. 47, mode.io
Villa Isabel.

prr.ia co Flamengo n.
salas e -tuarioj com

Hospieio n.
l IllüÇOS do C'

ALUGA-SEsons do tr
•do Riaehuelo

uma sal», m-
itamériío com
a. 385.

I.UGA-SE o 2
Ldrj Carioca 11.

\rE.VDE*SE 
um oplimo

ic.o.Kioo^oo, com r.gua,
êlectríeidade, á rua Mi*-uel
Preço convidativo; tratase ;
rio n. 141, com Benjámín.

terreno, com
ç.iz, esgoto e

Angelõ, Mcycr.
. rua .ro Koíí-

TTENDE-SE por 1.1:000$ grande ,e bcllis-
V si:r:3 cltacara, corn arvuredos irutiteros

e rasa a-, centro, com 4 t|úarto.3. -• salas,
cozinha' ar.,

ei).

I
1

r_kI.UGAM.SE íoi. qua
Lpor 25. ni

a minutos da

tos por 50 e um
rua Ignacio Goulart a, 137,
5í'«;iío do Sampaio.

A LUGA-SE um bom escriptorio
aC*trno primeiro andar do predio á
rua da Alfândega n. 14; trata-se na
«harutaria da esquina.

ALUGA.SE 
por

Avenida; í ru;
6o$oooo a casinha
Bento I.lsboa n.

tf-.

[:..
•-

*

s >
h:

A 
I.UGA-SE o predio novo i rua Senador
Soares n. to. co-n dua= salas, ires

«narios, corir-.ba lalrir..-». barrherro e tan-

auc.lnz 
e cãinparnha eiectrica rorlo mura-

o. As cIiotcs e iuforr.iaçes na mesma rua
tio arrnaecm dos dois irmãos a. 2.
Camp:sta. _

Aldeia

33Í000 bons
-os snitr-irooALUGAM-SE 

de eoíooo
qi-artos com janílas nt

ou easaes que lraialliern fora, cm casa
íamilia. com t
íoo reis; â po
íó**. Catumby

ALUGA-SE 
em caso de frmiiila uma ralo

dei rente mokilhada. Preço poÇoco; r.o
na do CUlcto n. S, 2* and-.r.

,4 LUGA-SÊ unia boa ca-a completameã-
jA.lt; nova; á rua llnrrcso n. ;i. '-opa
«•aba.-.r.; contendo a salas, • quartos, çoil-
•ha etc; tratase no n. 7) il mesma rua.
fcdo csilo ài ciivcs.

e!ia.-a•í centro, . .
\V. C, ajua e lun elçctnfn.

tuada a 3 minutos da estação tie fotlus os
Santos; trata-se á rua Aususto «unes 73.
dis S ás 10, on i rua Scubor doi las.sos
n. ;: sobrado, das n ás -l, com o solicita-
dor coronel Carvallidsa, a39i

T-iCXDK-SE por uroooS uma casa d-.-
' pedra e cal, tem jardim na frente; tem
quartos, - f-alas c electrícidade. A cesa

c antiga, mas reformada pôde dar 35:000$;
mede o terreno 3 por 53 dc fundos, junto
á r.»a Conde dc ...míini; Informa-se á rua
Barão de liapagipe n. 287.

^rKXDH-Sn 
urra c*.sa ncr.-a, para família' dc tratamento, com grande quin**

tal, na rua Real Grdndeea i-(Uótrafdgo); iri-
iorma-sc â rua Marque*: tie S. Vicente n. 17,

! antigo, com o proprietário, a qualquer
j hora.

TTENDE-SE por
X centro *le ler.e

chalet tt-rvá-3 dois
rua do Hospício ".

4:500!?.
ro que :
ii.ar.os,

cr.n o

Méycr, em
itXij, um
salas, etc;

Lyrio.
"\7KNI)lvSK um op:Í:r.o terreno. ioXioo,
\ comTagüa""ga*.(c3_*oto, eletricidade, na rua

Miguel Ângelo, Meyer. Preço convidativo;
trala-sc á rua 

'do 
Rosário rr. 141, com Uen-

jamin.

\'TENDE-SE, 
no Leme, próximo aos banho.'

de mar, um predio novo, oecupado com
col*egio da Prefeitura, tendo Ü quartos e
4 pahs, servindo p.ira familia de tratamento;
trata-se á rua do Rosário n, 115, cartório,

í com Carvalho,

TrEXDE-SE por
V baa casa. com

de jardim; rua
Caetano Lavra,

Q9
as

toooS, no Rocha, uma
quartos, '.rn centro
mia 11. 5c, sobrado,
á» S.

TTENDE-SE, á rua Lojies da Crur. Meyer.
V por 11 MüoÇ, uma boa. cosa, c.jrn dois

quartos c bom terreno. K' ::ova;_ rua da
Düttanda n. 52, sobrado, das ia âs 4.

\r 
ENDE-SE; versai 

' por 15:00;!!., em rua trans*
rua Vinte c Quatro do Maio,

Rocha, um magnífico predio, em centro
do iardim, cem cinco quartos: rua da Qui-
tanda n. jr, sobrado, das :.' ás 4, Caetano
Lavra.

XT-ENDBM-SE. cm Botafogo, por 4õrooo$,
>' dois bons predio». cora cinco quartos

cada um, copa, porão assoalhado, varanda
r.o longo, bom quintal, ««cliente "¦¦"'¦'a ren-
da ou habitação própria; rua *ía Quitanda
n. sc, sobrado. Caetano I.*n.r3, das ic: ás a*

\rF.NDi;-aK 
casal dc

íilliotcs já grandes
!cs n. ío~. Jácarépagu

gansos novos, com 5
. á rua Piirlo Tel-

ArÉlíDÉ-SE 
por 30 contos um grande e

' novo predio na r'.*a Real Grandeza, em
Botafogo, dois pavimentes, 4 salas, c todas
as commòdidadcs precisas para innrilia de
tratamento; trata-se com Fernandes a rua
do Ouvidor 11. CS, das to ás 4. Tecpho-
r.e n. 67$, Norte.

TJICXDE-Si; uni terreno na rua SantAn-
T na, Uocá do Matto, 16X90, outro 11a

aaXío3
MfrTrid •»

Aqitidàbah, Meyer.
3rjoo5; trata-se na rua

preço
a, 2ií.

\7iENDEM-SE 
dois lotes dd terren

Cáchamby, com duas frentes, 11 ir
*>=, cm

pos
Americana; trala-sc

da Paa n. -Io.

\t para
rua Dr.
prido.

rBXDE-SE uma prbpried
ivcuida ou garage;
Campos da Paz ri.

i-ie, ser.vinüo
iittormaçôes á
*\ot Uio Com-

*T-ENDE-SE um
> liom Retiro ti

nia losé Vicente

rreno a rua JJa.ru
779; i.iX-15; trata

'.'3. Andarahy Gt

lilT^ÈXPE-SE por rro contos úm grande pre-
V dio cru centro de Rrarldc terreno com

iardtm na frente c dos lados, quasi no liou-
íévárd de
se com 1'èrnaiid'

TrKXDK-SE
V dc raças

barato,
Leghorn,

\Vyhdoiio, cruzados; ;
Jacarépaguá.

içalÜiilias c frangos
Crolima, Plvrnoiith e
rua Pinto Tcllcs n.

v ç-.ics para
gaciredo n.
liora; trata-se uo

rÊNDE-SE cm predio com arrrrornr-ioda-"lia, á rua .Vice de Vi*
poile ser visto a qualquer

;a com o próprio,
"\TENDE-SE 

por 25:000$, predioV á rua 24 de Maio, dois pavimen-
t°s, jardim e linda chácara; trata-se
fi rua do Hospício n. 84, sobrado.

\TENDE-SE 
em Jacarépaguá, próximo sc

ponto de 100 réi--, um terreno dc es
quina medindo dc frente pela linha do bon*
de 66 metro? ** ócla outra rua *)•} metros
bastante arbo/iv.tía com casas e água en
canada, logar g'.to c muito salubre. para

TTEXDE-SE, em Cacha;
V um niagnifico prédio,

tos e perâs assoalhado;
n. 50, sobrado; Caetano
ás 4.

¦iuy. por 23:000?;
com quatro quar-
rua tia Quitanda
Lavra, das 10

ENDE-SE por ;:;
uni prédio c"

j trata-*-- h rua do R-i
j com Carvalho.

yiçxv rit-a
.-une-,ÓS, r.í rua da

rende 80$ nu*:
rio *i. 1*3, cartório.

segumlas, terças
c quartas-feiras

todos os
¦lias

CLINICA DE MOLÉSTIAS DOS OLHOS
Dr. Moura Brasil Pae,

Dr. Moura Brasil Filho,
^^^iJzfi, t\Consultório: Largo da Carioca 11.8, das 12ás

4 horas - Telephone 3245 - central - Resi-
dencias - Rua Guanabara, 18 (Laranjeiras)
e Vieira Souto 122 (Ipanema). - Tele-
phone 431-sul.

rEXDE-SE por 130:100$.

rua. ã rua Urug
lano I.-vra,
das 1.- rio

Rendem
-a da Qt

tma avenida
frente de

115.-0?, r.o-
itãnda a. 5;,

Afi;XDE-SE ror ísrecoÇ um lindo nara-
V cete, cm centro de grande jardim, ie

quartos e bonho gomar, junto á estação
do K?:;í,i; rua da Qait.ir.Ja
das i- »is 3, Caetano Lavra

sobrado,

\rENDE-SE uma enorme chácara
* em Inhaúma, com um grande pa-

lacete de dois pavimentos, tendo 14
quartos, quatro salas. 2.000 arvores
frutíferas, matta virgem, pedreira,
muita água. perto do ponto dos
bondes, bonita vista, com 77.000 me-
tros quadrados, por 60:000$; trata-
se com o adv. Henrique, á rua Luiz
de Camões n, 2, sobrado.

ver e tr;
Marins,
pa.uá.

por favor,
rua .V-bano

com o sr,
n. 68.

AWaro
Jacaré-

\*ri-:.ND.F..\I-3E 
lotes d; terrenos, tra Pc

alia, .1 diniieiro ou a prestações men
saes. mediante signal 3»>$ e pres!.iíâo esíl
irata-sc diariamente e a qua*q*.:cr hora, com
K, do Uspirita Sar.to, à rua do Cai já, ?e-
nha. Ii. dc V Leopa díha.

sobrado,
rii H73,

das 10 as
Norte.

etembno, VÜIa I/ib-d; trata-
rua do Ouvidor n. 6íí,

4 da tarde. Tclepbonc

"«VENDEM-SE dois chalets novos,
* na Estrada Real, sendo um por

3=50o$ooo e outro por 4:50o$ooo;
trata-se á rua General Câmara nu-
mero 349, sobrado.

\TENUIliarão
DEM;! E lot

Eom
}, tem apua cii
\líándega, rri8.

s dc terrenos na rua
Retiro, preço üoo$;
ar.ada; trata-se na rua

"UENDEM-SE e compram-se pre-
V dios e terrenos, empresta-Se di.

nheiro sobre h«/pothecas dos mes-
mos, cusleia-se inventários e heran-
ças, advogacia e dinheiro, mediante
módica percentagem, assim como
se descontam contas já processadas
no Thesouro, de qualquer dos Mi
nisterios, negócios lícitos e rápidos,
com Ismael Moita, á rua do Rosa.
rio n. 75, sobrado, todos os dias
uteis, das 12 ás 4 da tarde. Telepho.
ne n. 5.882, Central.

VENDEM-SE 
dois terrenos á rua I.orers

da Cruz c Çaroüna Santo**, pirôximb aos
bondes de l.ins e Vasconcelos. Xo escri-
torio dc Informações á rua sete -áe Setem-
bro, 195.

^^J3NlDt;-SK 
um terreno â rua do Montei

na Ladeira do Livramento. No Ksêrí-
ptorio de Informações, rua Sete dc Sctcnt*
bro u. 195.

VKXDE-SE.
T »:orrínte.

leilão, q*.i*!rta*feira,
.-* horas da tarde, ;

Vrci Garicitíi 11. iú'. pelo leiloeiro
Carneiro, dirersoa caminhões t pare 111

9 do
rua

Assis
13 dc

1993

ATENDEM-SE dez predios novo*,
X feitios de platibanda. com jardim

e frent*. f*ndo água, W." C. e ele-
ctricidade, rendendo 650$ mensaes;
preço 45:000$, a tres minutos da
estação de Ramos; trata-se á rua
General Câmara n. 349, sobrado,
das 11 ás 4 horas.

VÉNÜE-SE 
um bom predio, por 5:4oot,

110 travessa Deeexris de Maio ti. a-r,
em terreno de 11 de frente por 44 de coru-
primento, tanque, banliciro e latrina, indo
novo. As chaves estão com o sr. Cândido*
nos fundos, estação Dr. tfrontin.
"IJENDE-SE um terreno na rua S. l-'rau-

V cisco Xavier junto ao n. r-rS, cs'.á abtr-
to)!
Iti;

trata-se
.ido.

na rua Diururr.it iria

\7-E.N'Dj;-S!-: pr
\ casas novas
fENDE-SE

foyí
com Pinto.?ar:o

ltos, tro Xte;
3»;$ mcttiati

V'F.XDE-SE 
um predio riovp com se'.::

quartos, tres saias c cozinhai.. rendia»
do duzentos mil rüs meusaes, em írente a
csta.ão <le -Madurcira; trala-sc na rua Do*
uiingos hópti n, **7i; ua mesma estação.-

.\~ENDE-SE um solido palacete,
* ainda novo, em um dos arrabal-

des mais próximos ao centro, com
todas as commodidades para uma
familia de tratamento; preço 38:000$
trata-se á rua General Câmara nu-
mero 349, sobrado, das 11 ás 4
horas-

T7iEXpE-SE um
? reno, tem òna

linha

chalet
talas,

com sríinde ter-
dois qüartoi.

pertences, por preço rázòavèl*
Trenó de Maio :i. 145, Engenho

lQtO

TTENDE-SE ¦-'•ma casa com um lote de
V 11 dc frente Y-or :oo dc fundos, rua

S. José n. m, estação de Ancbicla; ver e
tratar r.a mesma.
¦\7"KXI.^K*5U um esplêndido predio á rua
X-i-do Mattoso; lCmprcsa lusitana. Rua
Lar-ra n. ne, ;". 2191

\TENDE-SE 
uma boa macliir.a osei'ante,

grande, cem pdaco uao; á rua Maran*
giiãpe n. 30, loja. 1S97

trEXDE-SE. á rua Dr. José H.-gln-r», par-
y te alta òa rua CoriHé de Itõraíim. um

terrena de 9 por ro; intoratts e irâtcs á
:;a dj .'üjarrceja a. rj.o.

ATENDE-SE o predio da rua Aqui-*- dabam n. 167, na Boca do Mat-
to, Meyer, recentemente construído,
tendo duas salas, saleta, tres quar-
tos, banheiro, W. C. dentro e fora
de casa, e bondes á porta. Não se
admi tte intermediários.. _

\rEXDEM-Sl*: 
os seguintea predios: rua

09 de Junho n, ea, 3 quartos, 3 «alos,
cozinha, obra nova, 6:ooo$ooo; predio á
mesma rua ri. 5S, quarto, rala, ,-"rri-i!:a e
srrande terreno. atoòoÇoep; predio á rua
Saldanha da Gema n. 102,^3 quartos, 2
salas, cozinha, o terreno, 11X50, 3.*oòoÇoòõ;
predio á travessa Leste :i, 15. ubra nova
ainda, não estã habitada, quarto; sala, co-
ziivha. ftrríüdc terreno ej^uoo; barracão
rua I/aiza Ferreira.: i:ooo?opo, c bem as*
sim lotes de terreno de áòoÇoõb .1 ;tooo$ooo,
trata-se com o proprietário á rua zg de Ju-
nho n. eti estação de llotn Successo..

E *.***t**\ boa casa, com tres quar*
salas, dispense", cozinha, ba*

niiciro c latrina, com trancas de ferro em
todas as portas c janellas; jardim e gradir,
terreno de 11X95, g;iz e lu-: eiectrica, todo
arborizado, construcção solida, pí.o preço de
15 contos; para ver e. tratar ú rua Maga-
lliãés Castro n. 67, Kiachuclo.

VKXDE-Sl* 
[

.Maio. bom
Pinto, Rosari-?,

or 05 contos, rua 24 de
predio, rende -50$; com
!;•¦», sobrado.

\*"HNDE-5ET predio da rm
cara; inforaiaçõc:
n. -".[o.

por 35:000$ o confortável
ua D. Carlos i° linda eha-

ratar, rua Alfândega

VENDErSEtos, duas

\rEXDE-SE 
lim terrena ra rua D. Por-

ciuacula, p*.r ::òòò$o"òo. com 10 ijiXiSõ
de fundes, tendo bond**- dc :oo ríi*. fica
distante do largo do liarretoj 5 minuto*:.
Trata-se r.a rua Visconde de Sapücaii*** n.
S9, armarem tCiJade Nova).

TrEXDEM-SE 
na r

2 lotes do terren.:
urar;oc

Francisco Muratòry,
e 11 por 3'j, infor*

tratar na rra da Alfândega ti. ^40.

TTBNDE-SE iirpcntc, aeiura de Nossa 3.
V de 'Copacabana, um terreno de 20 por

4;, iiiíornia.õtá c tratar, á rua Oa Aliando-
ga n. 240.

TT-ENDry-SE por ro contas, urgente,
V dio do Uceo João José

Francisco da Prainlia. ver
da Alfândega n. 240.

pre-
16, largo de
atar na rua

Vi-xni;-.
r da trav

Bola;
-a* O,

-SE por !rrro!ooo$ooo o predio¦*na Scrano n. 3, no Jogo da
ver e tratar k rrta da Alfândega a.

uma caTa «ova. com bastan-
travessa t-atiral ra. -¦;.

corri água ã porta, em Inlraunra^

com dois quarto*.,
ápc-nsa, banUeiro.

tanque; água com fartura, na rua da Man-
gucíra n. 19, E. da Piedade, pnr írjojS;
-rata-sc no mesmo, perto do iionde de t-a»-
cadura.

VEXDE-SHtc terre-.o,

\ZENDE-SE 
um-, casa cptr

duas salas, coiiniia e dis

\r:EXDE-SE 
urna venda dc Seceos e M.»

Ih.ldos, própria para um principiante, -¦*•
gar dc muito futuro, tem 3 fabrica ¦ mui:
tas avenidas, os gerreros r»or balaii.o; ar-
íerriria regdla. de 3 a ,1 contos nientara
tahibeni tem uma casa na.-estação da V*.:*
dade, com 3 quarto?, 2 ?a'a5, vende-íc ;c*
paradementè; o motivo da venda c o pr*".-
priçiarío íer de se rutirar; trati-se.na rua
da Aíf-indcga. 21S. Vcndc-sé separadamente.
"<7"ENDE-SE, na estação do Me-

* yer, um chalet novo, com dois
quartos, duas salas, cozinha, com
pia; trata-se á rua General Câmara
11. 349, sobrado, treço 4:soo$ooo.

\7ENDIvM-SEY metros cubic

\TENDE-SE 
um clraiet.

dono cm Catumby n. .
¦Trata-':

T7EXDE-SE por 22 contos, utn Eobcrbb
V predio de construcção moderna, estylo

inglc*:, obra dc gosto, c uma psciiincha dc
oceasião; p*.ra mais informações cem os
srs. Barbosa & Vaüe, 6 rua da Carioca 53,
sobrado, de i ás 4 horas, ttleplrouc _.tc'5,
central.

\7EXDErSE 
por

do, um lote (J
o contos cm Encanta-
terreno rua Botafogo.

lt, :o por ,3, trata-se a rua da Alfândega
n. H2,

T7"iiXDE-SlC na na Barüo de Mesquita.
% .um terreno de 33 por uõ; informações

c Irata na rua da Alfândega n. 240.

T7ÍBNDÈ-SE
1 Dcrby Ciub,

Xavier; irr
I fàndega n,

indo palacete na Travessa
perto da rna S. Frandlsci

ormaçGea c tratar na rua da A
3,0.

3 vagoK, quet carrega
icos, ferragem ingleza, yci

dc-zc para dc:-occ,ipar logar; vehdc-se â c
nheiro ou a praso; rua «Ia Alfândega, 218

VENDE-SE 
uma r.-.si

Mcycr,Mey
tá cerçad
fanJsga,

r.a Es:->:áo dr.
por 2 contos, terreno^ oXj1**, es-
de rrrinco: trata-se r.a roa Ai A.*

:Üt com Ossinsiiy.

ce
\TENDEM-SE 

lote:,
rua Baldraco, 11X.0,

ti bem plantado.

terrerro, Moy<
re.a 2 cont.rs. (

¦TTENDESE um terreno r-.o M-yer. rua
T Curusu, c rua Caridade. .-AX.-e, pre^o

4 contos, rua da Alfândega, a:S.

E' COMPOSTO DE 20 HER VAS o clixir americano conhecido por Gar-
r atada tio Sertão, cura radical da SVPHILIS. ^i^S^S^Íl\m^S.
J.Ávila & C-. r. dos Andradas » • 51, Rio da íaneiro. A' venda cm Iodas 33 drogarias e pharmacias.

.. 
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dl flttt-t, Cltl-MIU»», Çf-í-U»'jli.iift.U., tle.; nt «seilll» t'.„iii««
fu-" ii, ao, Inji, •»«*•"

--—^«¦^j»*?^^?**^^

-fdrt, 19 df Novembro de 1913
.1..JL   I, ll,»^|«««f«tgll

rORRKTO IU MANTU -

tu sitüM SK um Vi-H* n» *,,,"'?.„'r.
Y ','iiuR. c-iii f. >|itil>i*, J «Ui,' P«r«i»

i \ !l i»(4iH, quinlil. ^"U'. t»r,.d"'
L' íun le -itttm »tttit 4<X»jl MU».

«ti.'». «Va^m AllàlKUlI. «I«»

Vi d''»!!»». » M'1«. ••"í"?..."'5?0'[rjtSUW-Sa dolt <:t'",«,,.
I í uiiailo», » MIM. Itllj-— ., -

.ido i I iieitllldo. «"«I» • PT1»! l",â»«
Tt ci' d» Allicdm»' "'•

TfHVIilíM SK loltt di tm.;-», Ktocte

di .Vlaiiil»»». "1. . _
TfTviiirSB um lolsf »li ttrr*"o nt rui
¦X l.ii<. K. Nov». •.$*>. i«co Jtooo»!
tiiur ii» ru» «U Alítmltll. »"»•

\n'Nlii:SK um lolc de (errem», entre T.
Yii Stíilc» « Kntenho de Dtfltro. llXjO,

„,tÇ'> um conio o «mlnheitto». c«d« lotei
iiatVíe na íua da Alfauleg» n. »it.

•irrXDI! SK uma cit» com a quarto», -
Vultl.'Iirreno, 11X10. b-rn plantado.
MlilV dit Ui>nile« de C.cbtmby. preço 3
M»IMt»»T..«... com Coita, na rua da Al-

f andor», ll*.

yrXDliSK 
um bom predio, na rua Mau»

nà Menti por 30:000$, com oito quar-
„.',„, ulti e, grandeUrrcuo;-wndl jaoj

... -, a 111» do Ouvidor n
«, turno »r. II. Lima.

CONSTRUCÇOK8 
— 1'nemit |,or preto»

iiiototit • ii-U « qualquer -br- mim
como -eii.s, i»iiituri«, tie, e par '«¦"
iilniuein tltvo ,„ii»in,ir ou c»uc«*t«l •¦»¦•
iiir.li,,. tem «er o. iiomu» pit*«.i nt rua
da «'»>'.-. - n, •. 1. solirulu, ili 1 lt 4 lio-
,.i>, i-u, o» riuprrilelra» coiisiructartl liai-
bo» à Valle, Tcicpliene },il} — Cm.
trai.

CAUIOMAM 
li clitlldl lll I"""'» («mp'»

di Kurop», cu-.iilii qualquer atiuiunio,
tUtcobre qualquer t-t-gudo; na tu* de Sio
CtiiiMovatt n, $1, uu ¦¦ 1,

CtOMCItAM-SK ,"l«» «¦•thtl, c«m «i, Itiu
.'««Jiat, dl quilqucr valoi; p»f«-'r Inm:

ni iu» (iancittct l>»> 11. J7. Joilheru
Vtleniiin. Teelphone 11. -i.t-

DINIIKIUO 
— 1>«M (obre hypMheca de

piedio» e ici,-in,». juro» modicot em
qualquer locar, iRinprcUlmoi (obre Inveti'
larlot, ;ura rstlm-çtu dr usufruiu e con.
ilruir predio». Hoconlo d- Jurut de »po<
lut» c aliiii'1'i. inr.iiin de n,enorr«, Tinir,
eom o ir. Ferreira, í rua do Ouvidor nn
ineo tk, tobrtjo, __4

DA'.Si; 
um pequeno de 11 annoi, de

cor preli para lervlcoi -lomrircoi.
Quem pretender slirija-ie' t rua da l.ipa
11. ."1. 4'»«»

P-KCISA 
Sli -mtltr o "Suptilor Cimo

lllu.li.il,, de llyixiiili.ni,,", y»i f.|, |.,
11 h/pnoiiur de iwnn • « dliuaelil n«
tUl I.t,-» di- :,. Ju.qlCIll, I.IJ, ..,t,,.d„.

IJiWCÍSAslri 
tm- QutW «julltf il»«triil«r

, a litpiu.ii-ii de Mito « » fluianci»,
tnnipn o "ÇuttO Itlunradn di Il>i>m>n»-
ma", por ioti k rui l.argg, U9, luliudii.

1JIIKrtSA.SK 
«tci/ur ••fltimiio» d* In*

. tiruccto piimari%, |,.»ii„«uc>, Irin.ea.
«iitlunriir.i 111 rua Al«t« dt Urllo 11. tf,
ei— }, Tij«f»j

1*KK( 
I.-..V si .1.. um commtnilllarl,» • -'»

. % i-„iti,«, para nr.nciu aiillti». opisial,
daiulu-tci icilraili» inciities de J""t. uua
Ueueril fuuaia ut, »ob,

DIXIIlilKO 
Hi pari col

quantia »obre hyinithrca»

^'l¦•^'llli¦SIÍ, 
4 Hhi do Governador (f>«-

leJÒ), um crande tcrieno, junto 00 inar,
im y.ni»,, MXso; trata»- 4, rua doOu-
Vi.lnr iu 61, com o »r
-il S.

I). l.ima, dat 3

•T.»TNJ>K SK 4 rua S. I.ult t.onuga, um* 
V lioiii lerrcno. com 6oJ»j!. pnr 18:000»;

Irata-Mj, i ma do Ouvidor - n. 61, «Ia» •
ít ;.,,-

\rFNHK-SH 
um bom terreno, com 3.1

uitllfi» de frente l»or aoo de tundo»,
na rua Santa Alexandrina entre o» n». ia»
r ttl, lunitn Jo» bonde»; Iratase na .ta-
Vflkj di I.U« II. IO.

A*ENDE-SE uma bonita vivenda,
* própria para familia dc trato,

tendo tres sala8, tr«» quartos, cozi-
nha, W. C, banheiro, porão habi-
tavel, tendo barra fixa para gym-
itastica, dois balanços, balanque, la-
tada, tudo armado de ferro, com
jardim emuitas arvores frutíferas,
com grande terreno; tem gaz e ele-
ctrici-ade, em frente á uma das
melhores estaçõ*a dos subúrbios,
preço 16:000$, podendo ser a meta-
«Jc a prazo; é para liquidar; trata-
se á rua General Câmara n. 349. so-
brado.

collocar qualquer
... _:«t a juro nuidl.

co, 011 em compra» de 1,1-d o» e terreno» u»
capital ou -ul.arl.it«.. inlariiiacrs <]«! 9 él
4 com Kcgo e tUorfei. Uua 1" de Marco n.
Si sob.

DINIIKIUO: 
8:000$ iC,:oon$, 40:000$ e

sus",™} de parllculirct em boa» condi*
(Sei tob liypotlieri predial na cidade ou ar*
rabalde», com Júlio; ni rua da -.'uiundi
11. ij->, «ob.

DUMRMKAN 
I»».H CRRANCAI.-

Caran-il» r*r» m Papaia d«a»
ar. Nlabejr. Caltlado eaaa aaabl
r-ãaa.

DR. 
CWIILLO FONSECA -

cia — Ku» do Cailrle, 197.
rio — Avenida Itio Uranco n.

• lteíiden-
Consulto-
39,

PKI.0 SAGRAOO COttACAO DK Ji'.*
1 SUS — A -lut-i Surti, l«fli«a«*« «1
.«morihaili, kt J tmti * lindo «• >|r»
«ld» •• «•»»• «olltlmtnte». linda qtitKi
(íIImh mrn*r<» • mu car|«, piitinda lt
«i«ii„«» nccettldid*» e dia» itm Irvtniar-.i
t» cima, por it» «em petllr 4i «Ima» nem.
(•rem» uai <_Wa par« ilultr leu trila*
menl*, loceiluuto luda: «llmento, rsuptt.
am vtal-m qut »el«, Iwlo pidt ler r„ti«i„»
nota ied«eçl«, que («nrrotamenli te priill
1 r«;tl.'r; qui 5»u» i«coint_nn a todo».

PRBCISA.SE 
de Inqulllnot para reerbt.

irtn Ua- cjit.. dt (lança», |>ar« «hl'
fileis de ca»»t, ia tui Uetieril (. „iu:j,
ut, «o-,

PREPARATIVOS 
So "Cur»» PropetU*.

Ilto" 4 rui 1* »l« Mxca n, n>j, e-toli»
inrurio»; T»x», fl*a 3o$ao»u|*rlarc*

mcnue««
.... ..__  _ demj-

, |wr módico preço; na tua Ilad
dock Lobo n. ij.
PKMSAO 

— irnirega-ie comida «
cillo.

HINIIKIltO 
— Iimpreita ie

módicos tobre tiypolheca»; «a ,ua d»
com

DIVERSOS

Carioca 11. stt so-imiio,
Valle, 1I1 I is 4 lioras.

juros
9

com dJarbosa

Dit. 
RAUI, PENNA, da Maternidade sio

Kio de Janeiro. Ue volta de tua v a.
-rm á ICuropa, tem o seu consultório. 4 rua
Conçiilvrs IHas n. 50, 4» a i|a. ltiit dai
Laranjeiras n. 22).

DIXIIlilKO 
— Kmpresta-se qualquer

quantia sob hypotlieca» de preliot, iu-
trrntuios, alugue'.» de predios, etc; para
tratar com o sr. Nunes, 4 rua do Rosário
n. 145, sobrado.

DK. 
HENRIQUE ROX>, profetsor

p, ........ . .. .

\l.t:r..\MSK, 
por iio$ooo, rada uma

rasas novas, na Villa Morina, á rna
Uruguay 11. io|, com duas boas salas, dos
grande» quarto»; qilinHl,
ciric4. As
avcnidi.

iluiniuaçio «ie-
chaves na casa Vill da mesma

riía de uma mnchlna Singer, dc pés,
Lnini á loteria dn Captai, a cxCalr.

sc 110 dii ío de novembro, ficou tratiiic*
n.li ;,ira o dia ao dc derembro prossimo.

A,

KMAÇOES, bJlcOcs.
nicío 11. 198.

Rua do Hos-
2446

AI.UCA.SRl 
por 2oo$ikio mensaes,

cisa nova, 4 rua Uruguay, io.' ci
«ma

com 2
salaf, t:i*s grandes quartos, frent** ile jor-
fcóci, cs.cs,il3s de mármore, entrada ajar-
dinad.i,* clccttlctJade c quintal. As chaves
r.u animem Ja csqiflua.
"Ã"0S~BÕSS 

COKACOF.S — Angcl» P»-
J\rit,ro, viuva, de j6 anno» de edade,
IMraiytlca c céga de amba» a» vista», «em
rt oí de cutaittencis. implora dos co:ac&ei
htin fornudos, um obolo, jue fUivUe «if
ogiurts de tua velhice. Que Deu» protejt
e [Ilumine o* Rcneroio» que velam pel»
pobre ra ! Ksta redicçüo recebe por car'dado
qualquer dt-nativu que lhe s ji enviado

AOS SKS. COXSTKUCTORliS ofíere-
_A\sf ttm bom rlcctricista com grande prã-
tica ,1c instalIaçSei de Imca luz c „npa'nhas
«.* tdcpbonci; informações k rua do Ilusii*
cio n,:l3t7 caía Guerra e Comp.

da
acutdaiíe de Medicina, com pratica dat

principais cl nica» eurotiéa» — clinica me-
dica cm geral, especialmente doenças men.
taes, nervosas e de creanças. Con,ult., rui
da As»cinblfa n. 98, das 4 4» 6, ms te-
gunda», quarta», e scxias-ltiras. Kesid.:
rua Voluntário» da Pátria n. J55. Telephone
Sul 8.'4. »»oi

1>K()FKSS0lt 
— Lecionara.»», matsrli»

primaria» e lecumlanai; rua Ocneral Rtt
ca 11. 9J — Fabrica.  iJtJ
DERDEU-SE no trajecto dai ruas
J- Barão do Bom Retiro, Visconde
de Santa Izabel, Praça Sete de
Março e Boulevard uma manlvella
de motocycietta. Gratifica-se bem a

Suem 
entregar na rua Barão do

lom'Retiro n. 75 .venda.
UKM DA' AOS PODRKJ-BMPRESfS

A IIKUS — A viuva Mari* J»»e, con»
cinco lilboi de tenra edade e baldada de r«*
curto», recorre ao» curacõci bem loritailo«
•lim de que com a» «ua» pequena», espor*
tultt lliea poliam minorar a exitlenc»
daquclle, que lhe lio :aro«. No eseripiono
tesie jornal poderio deixir u cnai-ut 1
nim dirifpd»».

VKNDE-BE 
barato na

Caaa AfionaoRaao. Fa-
landaa. Modaa a Armarl-
nho. Coitprtitn aò naata
Oa««. aut vanda mala ba*
r-»o SO •!• de qua na Cltta-
dai rua Valuatarlea da
Pátria. a:i». a«««Una da
II aa I O randaaa.

^WKXI>I'.M 
St! |ttla» 1 Bre-," birni»lm«»l

p» rua l.onsífve. I>ía» ». ),*, "JoiWf
III Vil*nilm*\ TtVphaiit 11. otl, ,

^TKNItll-SK 
um rvtKtltMite l-«n» do te.

lekre atilar Honitih, ptt.-il», r»l«i Ut
notuelf». rn-< de imlal t ('«da» ciiihJ»»,
psir pret» modlcji um dlio Pltvtl, ptrlti'o,

Ír»iidc 
torn'at„, por preço iii»llei». n»

iuio de Oiir,,, rua dn Kuc-u«'o 11. 4-'»'

VKNllÜMSii 
oiut de"nlii>h«» d» i»«i.

pira rtproilaetJ», nru'1-Ot linee* «
d< pau 11-1: ni Aacuru ll»»»t tou», 55-
lideira dn A .. uin.

do
VHNDICM 

SK ai "l'««:na« Soli». ,
dr, l.arrrd« l'„mii>!»>; ui« Hvnriai »•«'

uler e llrliultt,

\riiXI»KM 
SK dua» iramlr* banheira» d«

(«rio «imaludi,, <¦>,, bom u«o, cum tor-
nelr»| ptr* ver t Iralir 4 rui da Siuaaa
n. jui, loja. 40»

mmmaoaaammtmt
bOLOBINA,SSSr^A
lllilir »tl itbello a tUl (ir Olisiilal pre.
Ia. ou (itlinlia. — Prtço, lofoooi pilocurí-ti, maia ttoeo. Depoiiio itrsl, rua

de liíinnlii.i tt. ij.'. — lt. Kinlli.

impotência
Io,. UelituueliliiPiit*» dl

lijacir«i;,V« pf«-
nuiurit, íi.qutii
«f-uil, ruim»-

irtciminio ripl'
do,. ueptupeiiiiipiitA dt furea», curam*
ie tun dt e ridlralinrHIe netu pmleroto
lonleo muscular VINHO DR CACAU

,ÍUOi> PIIOSPKtVTjÀOO, dt A. A.
t't«ifil.V», \'cn,lr.»e k rua dot Andra*
|M 11, »j. Drinarl» 1'ielieeo.

CURA RADICAL-
daa gonorrhiaa. etlreltamento*. feri.
das. dartrot, ecaemas, ulceras, theu-
malismo, impotência, cancros aypltl-
litico», tte. Applicuõe» do 606 e
914 tem dúr — 1'apmeiito apúi a
cura — Coiiiultat: uai 8 as I- c dat
. ás 8 — Avenida Mem de Sá, ns-

SR. ALTO AGDláR -
F,«i,rci«lí»i- eni inolttliaidil Rilomi|«*.
fill « pitbii.c». Tulititiriila d» , mrmiai
« drpiiiptrimtnia ortanlco, Mulrxln
d,» itnnorM, eunica mediei. ' Uetiden-
eia, iravrtti do Torre-, 17, Ctntuliotio.
nu Kmlri(o Sl'vi «., dai ju i («mn
Atiemliléa t 8. Jotd). Ttltph. 4.16J

Mme. Debuá --^«iíft
0,1.1» i'„»-„iin„ ut mtlhoie» |,i,,i».»,.if» dn
»t.i,lii>iii„. pr«vln« «o» .ms ,'liriit»» qu«
lll» lim imtir.r., «li- t>»|r ,lr..'„„liceiil-i. St . .  .  ,..dttvendar i> luluro, 1'rtvliie umliem qu» criulo 4» |,rt»o;n que ciiin|,arecrrrin,

ACTOS FÚNEBRES
Paulo Pinto Borges

A.oüt nho 1,'udi íiíik'» e lí..-.!,,:»
It,„lriqii's, irin.i r cuntiado, fi-
rem retar uma mis» de «etlmo
•li., par snt alma na riircj» dn

Sanatório, rm Catcadum, is K e t j •
hoje, i-i da eorrenle; deido já ..anui.-.

f

VIOl.AO 
— Novo melhodo i«ip«l»i pm

lollr «em iini.i,-» 1 lem mettre, i$«««,
Ml* Caireio, itias. A. K. Aitftd*. Uru*
liiayaaa aaa. Kio.

VENDK-SK 
ua labrica de ilorc» do lar.

(., du Machado 11. 4. cuiúa» , de 4t
pira e'm», llorc» |>»ia chapío e pelo, 'n'
(riu.r. Cartas, accel»-»e qualquer enum
nienda. __________

VENDE-SEbtlcAet.
ile ludoi varia» inaiÇMt,

vitrine» lixa» cnm |nrtll •o*
ato. dita» de ladu», loldoi, move-», dtvt-
»Ae», fKrevauinln», balança», louve» P«-
tente e a «a*, luitre», limpada», p >«>>«»
« grade» de ferro, etir^doie., bomba», po-
Ita», nuneaei, niaehiin» pata nln» "«
papello, dita» para madeira c ouira», ban-
delia» e oulro» muitas coisa»; RI r,:a ¦'"
Hospício 11. iBp.

do

OENÍISTA
AMERICANO

DU. C. FIGUF.I-
ItliDO cipetiilif
ta em extracc-es

eomplctimrnte
tem dir e outros trabalho» girantido» ;
lyitema aperfeiçoado, preço» módico», e
cm preilaçítet, -Ias 7 da inatili. 4t >i da
noite, rus do Hospicio n> ais. canto daavenida.

nt inniaa site»,,, airanjau t pte « ,l,,pu»i- .
tio doi itifimn», Ttr,|»,l«lioi uli.iuat.t d«
um lobindo ic nm. cllc» a ligilima c«.
bit* d« vil»»-, Cunmli»» d»» 11 hora» da
ni», I a 4» s d. loisie nu» «liai ulti», na tui
liaria d» llla Urinro tt, M,

Corr.i de Ollvel*
ra, Ai-eni.U Pat»
10*, ss. Telenho*
ne, 4.J35. Cen.

trai, Ciiii.i»: clvrii, comtnerciiea e
criminaei. AdranU custa»,

• A. l.ope» Rlbel-
ro, ,lipl,„„a,l,» pela

faculdade dr Mi-.li.ina d» Kl» d« Janeiro.
CoiKull». lodo» 1» tlilt ulelil paumenin
em preilacic», Coniullorloi rua di Uni'
landa 11. lü.

Advogado
DENÍIST'\

Luiza Pereira Marques

t

11

Pharmaceuíico Liuo dc Macedo

S.i
rolai
lltcill
ju ,

Sua família manda retar uma
missa de 11 h;»- mn dia dn «eu fal-
Iccilll.lllO, .iinililil qullit., |.,Jrj.
.u ilo ,',,,,,ií,, ,,„ u ||i,i,,i, rui

malrl» de S, J.,Jo llapiitla d» l.a_,la.

Gonorrhéas

ROBERTO 
BUZ7.0NE ll C«. Itbric» dr

ihapeti» de «o'.. Importação e rxpoitt-
Cio. Kua da Carioca n. 4a.

SENHORA 
qu: trabalha fura deseja um

quarto mobiliado cm casa de íami ia pro-
ximo ao I.arKO do Madiado ou Cidade.
Keipi-Ma 4 M. C. Traia de Ilotafojo 11.
390.

ENSINA-SE 
o curso de bandol:m; infor.

macões na rua Bcncdicto Hyppollto nu*
m-.ro 56. -oj8

IJIIANÇA 
precisam-e bon» ncgncUnle»' 

|-ara darem caria» de fiança cm condi.
Côcs garant das e com bom lucro para 01
ineinios.. Kcso e Borgts rua 1° dc Março
n. 89, tob.

INEBRIAo di
satisfaz aos mais esiKentes,

delicioso perfume da "Mila", brilhai»-
tina concreta com petróleo. Na Perfuma-
ria A' Garrais Crandt; rua Uruguayana
n. 06.

^rENDEM•SE 
C machina» pira med ci-

,,j, (oimato alIrmSn, |ar» indirriiar pe*r
na» e braç„«, e„iiel»«,8ranile quinlldado ue
diversos artigos; na rua tio llo-p:ci& n.
189.
¦V/.KNDKM-SK, na» l;vr»rl»« Alves, Ja-

V cintlio Santo, e Jaclntllo Si va psreo
tt. as Paeinas Soltai, poesia» do dr. l.a-
cerda Cirilinho. °7°

TRASPASSA-SE 
uma loja com ma-mi-

fica annaçio cnvidraç»da, vitrine, toldo,
installaçâo electrica, com pequeno coniiuo-
do para famiha, esplendido ponto pari qual-

3uir 
negocio cm uma da» melhores r rua»

e Nlciieroy; nio pasa luva, aluguel ba-
tato. O motivo do tra.passe ó o duno ter
de augmeular o negociu cm virtude do
grande desenvolvimento do seu estabeleci,
incuto e o predio ser pequeno; informa se
á rua dos Andradas u. 64, nesta captai,
eom o sr. Braga, -°4S

UMA 
moça pobre, porém muito séria, de-

seja travar relações com um senhor
discseio c d: rccitr-oa que a proteja occul.
lamente, promettendo inteira fidelidade _c
amzadc sincera. Carla» nesta redacçáo
para G. C.

HYIWHKCAS 
— Faiem-s: de predio»bem locaiisados com juros modicon, uc-

gocio rápido, 4 rua da Carioca 11. 53. so-
brado, da 1 ás 4 boras, com Barbosa ft
Valle. Telephone 5185.

TNSTAIXAÇOKS IXECTRICAS
X força luz ca 111 pai nba>; (teçao or carne.» toa
i rua do Uospicio n. 217, casa Cuerar e
Comp,

I.'CONTHIER 
& CIA. HBURY: & AR-

.MANDO suca-.-sorcs. Perdeu-se a cau*
tela n. 109164, desta casa.

UM 
casal sem filhos; chegado a pouco

tempo d: Portugal deseja achar uma
famil a quc lhe» dei um quatto em troca, de
serviços domésticos; na rua do Hospício
n. 77, i".

TTMA senhora, portugueza, offerece seus
O serviços para dtrhfr uma ca*a át* lnm.«ía

ou cavalheiro dc posiç.io. InformaçBea si rua
para Senador Euzebio n. 4, sobrado, das 12 as

Uotu_> da tarde.

¦l.vii.Nlili-SE um aquecedor para banheiro
V dc muito luxo. coitiplelimento novo.

Empreta Luiitana. Rua l.aiga n. ut. ¦*•

VENDE-SE 
um bonito c bom piano. per.

feilo, e muito barato, francez, de p«»-
soa qne »e retira; na rui do Hospício nu-
mero :io, loja. "*?

VENDE-SE 
papel pintado a $.'4> e ÍJSe

a peça; oi mai* caro* em mi.içíi aii»
mal» baratos; ver para crer, 4 rui .!» !!•>»

Araujo Süva.

Consulta com clareza todos os segredos
: mysterios da vida humana, fazendo
dctapparecer os atra'.-(is, embaraços,, ri-
ralida-les, por mais diiíic* s que sejam,
e cura radical de i)aal(|iicr moléstia pe-
to Espiritismo e sciencias oçcullas; da-
Knosttcos, prosnoslicos teienlificos e'garantidos.; das 10 4» 4 c das 6 ás 8
i-. note. — Praça da Republica. 195.

pico :9o,

AfKNDKMSE balaustres para escada, dc
V peroba, a $6no; Kahrica nra.il, rua da

Egrejinha n. 9, S. Ch i.lovasu.

VENDKM.SE 
vigamento» 9 metro», gran

de quantidade de portas e venetunas.
ctihros, ripis. foalho», forro», harrote». cs,,-
taria, cano» de isgoto, grades e «cada»,
cinco, 30 mc-tros de canos de cimento ar>
mado com 30 de bocca e outro» maleriae»:
praia'de Rolalogo n. 112, esquina da rua
Senador Vergueiro.

de casaca e
AMIGAM 

-SU ternos novos-»ibr- -casaca, forrados a seda; na Ca*
caçaria RÍbe*ro, á rua Sete dc Setembro
¦1. 199I sobiado, casa recuada. Telephone
4-2*2.

RRENDA-SE o

qualquer Itòra
gramlc sobrado c ar-

\xtra
pata tratar das 4

¦ A I.rGA-SÍ; por 50$ dá.sr pensão de i"
XiofdtÃi. cm c3sai.de famiia; puitanda n.
62 :n .-.iníar, çn tra ila pela loja de brin-
<]\\ dosi

UI.AS c lít-ies particulares de portu-
11 incec e ir.Rtrz (mi thodò Iter-

1':e). Preparação pira e-xamesC— Rua .do
.IO-ÍíÍcÍQ 11. 102.

A ci.a:
ilgüezi

MARRECOS 
DE PEKIM — Vendem-se

bel os exemplares c ovos dos mesmos,
preço razoável; na rua Aquidarban n.-aBl.
Meyer.

MME. 
Olga, 9omnambu1a e cirlotnante

cypciana, a unica no Brasil que vence
todos os trabalhos por mai; . diíticcis que
;ejam. Rua Dr. Rego Barros n. 84, an*
tiga da Providencia,

ftfODlSTA HABILITADA — • Faz refor-
IfJLma c enfeita cbapéos, |»ara seniiorai pot
$;uo; na rua do Cattete n. 322.

MME. 
MARIA JOSliPlIA,

plomada, evita a gravidez.
partc;ra di-
e faz appa-

recer o incominodo, (az tral-albp garantido
c;.ão ãlcancç-de todqsiW.rua,..Viscoíi-je dc.
Rio 'Uranco n. '44. *" '307S »«
—:—! -.-*.—r*-r~ s—:—-— botei.uim.

OVE1Í USADOS — Mobi.i.rio» com- *—

VENDE-SE 
uma alfaialar'.i. offclna bem

locaüsada e por preço d minuto; na rua
Haddock Lobo n. 53- ____.'_!

\riCKDE-SE 
por «S. em qualquer .?"'ar-

macia, um vidro de AN IKIAI,. do .'
Machado, o melhor intlsyphllilico ai actut-
lidade. . '

VENDE-SE 
uma ha'ança e pe«os denic-,

tal. para desoecupar lm:ar; na rua Mu-
riuuinarv n. 81, Encansado. U.80

UMAdu c
. moça aluga um quarto a moços
commereo querendo com pensa»; oa

rua Kiachuelo n. 3851 i" asidas^

VENDEM-SE 
ovo» de raça a 10$ a duzii

ficscos; na rua Dczcsnbargador Izdro
n. 3t-

e ma» compli
caçílc» — Cura
radicai. — Dr.
Joio Abeeo —

R. de S. Pedro n. 61, d«i S 4» 4 Ura».

n^.Tfrií«i«l-rFreire~"
VIAS URINARIAS - Cura ra*

pida das motesias venereas. Cirur-
cia. Syphilis. Appl. o 606 • 914.CoM-
«ultas de 3 ás 5 á rua (la Carioca
n. 33. Residência: Palmeiras, 96. —
Botafogo.

Espirita

v^ncwosftNo *¦ SyPHIIESSabor Agradável -«••»-/)
* Não âtdcâ o estômago fl

Dr. Valcntim Bittencourt
— Parlo», molctiiu de icnhoia» e «yphi-
11». Contullorlo, Rodrigo Silva n. i(; ds,»
u i» j hora», lte.ldencias Marques de
Pombal 11. 67- '1'elrplionc 5-'«?'

Vi»cnnd-»M r visconde dc SHo
Joio da Madeira, l.uira Mari|iii't
luii.-j. t-snoto e fillii,*, Aiitoiiin
Dias (iarclii o fam lia. Maria

l.uira Corria tiarcla, e«pot,o e filhos
(ausente») e Manoel 1'erelra H.,11/.,,
amadi-ciii i. ciiuliciiilii; aludi» a» |>es-
mas que ae dignaram ncuiupanhar A
ultima morada us re«tos morlars de
LUIZA PKKKIRA MARQUES, etlrc»
mecida e »audni,a ni*r. lOgra, an», bis-
a»,i ,- irmã e dc novo roçam pira av.it-
lir á inissii dr sclimn dia que nor «ua
alma acra crlcbrada ua matriz ua Can-
dil.iriii. hoje, qu_rt:i-fi-ir.i. 19 do cor*
rente, a» o ila horat, e por rttr neto
dr caridade e relÍRiilo desde jii sc OOU*
fi-htam «ummamcnle Rr.itas.

Quüeria Palmeira
(TRIOESIMO DIA)
J0A0 Palmeira, Illbot, norni fnetos um.1,1,111 tts j».--......r, .|,

mi, amizade para atilttlrem *
__ mis-iu que pi-ín clerno iletcanao

«Ia «!nia de ttm »«iiilo»a capota, mie,
so-ra o avi» QUITER1A PALMEIRA
f.tcm celebrar lioje, i|tiarla-feifa, 19

dn eorrenle, ás o l|- hora», nu aliar-
iu.ir du ntalrli do Sncrainenlo. pelo que
dr»il^ já aillcrclpatn sincero» auradeci-
muntos.

i

Isabel Natbilde dos Santos

t
Vista aos cegos! —

Acon«c!hamoi ao publico qu* loffrt da
visla o u»o da legitima A-ii» de santa
Luiia, como o cnlürio mai» clficaz, tan.
to no estado chronico como agudo, dat
moleslias dc olhos. Cutw da kg-lima,
•sisoo o vidro. Únicos 'Icpoiltirlot Bruz-
zi Cr C. rua do Uospicio ti. I33«

PARTEIRA Mme. Barroio,
com longa pra-

tlca da Maternidade,, trata dc Iodas at ino-
lettla» do mera, evita a gravidez no» caso»
Indicado», rápido e garantido; acceita pai-
lurienlet cm sua cata, assim c mi recebe
senhoras de outra» moléstia», garantindo
bons médicos; rua Visconde de Itattna, 6o.

Evita-se sem
medicamentos ;

informações ao
.-ík-.ince de to-
dos com mn:.'.

Affonso. Rua Condessa Belmonte n.
105. Engenho Novo.

GRAVIDEZ

r-ENDEM-SE ovos de Leghorn. letitnos
anos, a ;t a dúzia: rua D. íe-

ferina n. 18. Todos os Santos.
V;

ENOE-SE um botequim com bl-liarcs,
tein contrato; trata-se íua S. .Cie-

tncníc n. 24, avenida, casa n. 1, Ilota-
logo.

vi-* tci

VENDE-SE 
uma machina, nova

cama de casados
uma

rua Vasco da Cama
n. 149.

\7-liXlllvM-SE ovos de raça a mS n ilu-
zia, c gallinlias daa raças Plyinouth casijíi,
Orpington prcla, I.cghorn branca, Coçhhi-
china c Uscsse preta; 4 ma S., Ccincutc
n. 4<j2, liulafogo.

ArENlIli.Sli 
u mou dois billiarc

íeito*. estado-,/ com tod(
para ver c tratar Á rua U

ANTKS 
,'e "<òmpr»r ò remediq acona»

Ib.ttfo, ralbv « preço da droffatíá André,
t rua Sete dc Setembro u, ll. próximo 4
Cathedra,.

LUC-ÁM-Sl
-..aea, su

Consl ttiição
__fi,saeà, sniokitrgs e ctãlísí Na

ternos 'de casaca,
• c'akí.
sobrado.

rtadô

sobreca:
rua dá

MOVEpletos,
Uanta-í n.

em per*
todo-j os útQttsiUos;

Mauotl.r.u, iBo,
SS477

compram se
45, térreo.

MARIA 
SILVEIRA, na i-.i_it extrema

necessidade, dnente, com um flhinho
dc 4 annos, pede um obulo aos botii .cora.
çC-es p-ra a sua iuáiiútcnçãò c de scir d*
Ihiuho. ICste escriptorio. prestarsé a receber

Senador r\f'l-,XOIJ-SI.. dc particular, uma-vaccá por
2939, > 4oo5, que custou i :ouo$, dá % garrafas

de leite por dia; na rua Darão de l-ãpagipc
n. 287.

irENDE-SE "Arte de í.tzar amai •
V gica moderna), livro p.i-a

do amor; 5$, rua Larga, 139,

t 111.1
mrtrtyrel

-.ib; ado.
-\7-i:NDE-Sl-: por i$ o Fcluario, |«ra arer-

V tar no bicho com certera; rua Larga
n. 139, «sobrado, e nos engraxates.

\riiNDE-SE 
um bom piano; trata-se na

' sua Senador Dantas h. 124.

Ve:  
...

sa de pasto, osi familia, c dois ip-amo-
pliones grandes, dourados, um Odenn; ou-
tro Victor n. 5, com co- chapas caria um
c ditas mesas, um ferro, cinco maohlnas dr
<*o*-tiir:i junto ou Hrparado, na r:ia Senador
Víniirno n. «Jl,
¦\TIiXI)li-Sl'r- usn .Sá.vophcije.-aUo-em ,uii

V hemo, com. caixa, á rua -J.ui. | Car.nciv.
ro n. '7is. (lincansado)' (.oíooó.

Externato Minerva—
> Rua do Rosário n. 172, sobrado.
Cursos primário, secundário, com-
mercial e de admissão ás escolas
"uperiore8. Diurnos e nocturnos.

Consultas grátis c,_?£ieo,no 'Z-
lamento da» molrttla» do pulta-O, do e»to-
mago. das icnburat c creanças, de pelle ç
•yphilis, dto contulla» grttll d»» ia 4 I
e da» 4 4» 5 hora» da tatde; applicasc o
606 e 914; n» pharmacia Sim»». * ptaça
Tiradcule» n. 9. próximo ao riicatro b»o
Jo»é. ,

completo» para
baptisados, des-
de o mais rico
ao mais rnodes-
to, unica casa cs-
pccial. I<ua -de

Setembro, n. 100, Paraiso das Creanças.

Enxovaes com*
plelos para re-

cem-nascidos,
inclusive oher-

.ÇO, para todo o
preço. Unica casa

ETEMBRO, 100.

e roupas bran-
cas para cre-
ancas, cm sida
lio de Escos*
sia, Unica casa
especia'. Rua 7

de Setembro. 100. Paraiso das Creanças.

ítM LIYRI) DE GRAÇA!-
O Mensageiro da Portuna í um guia in;
dispensável a nuem quirer saber ., que e
Mo*i»> Hypnotismo, Magnetismo. Femçaria
e era geral ledas as Sciencias Occn!:sis e
qui2er conhecer o$ meios para s:r ícíiz,
r/co, p-idcrosu e libertado das perseguições

da uii-eria. Peç.vo ao sr. Aristóteles Ita.
lia— Caixa Postal 604, no Correio Geral
Capital Federal — Rua Marechal Floriano
F|_ixoio 139, sob. (antiga rua Larga de S.
Joaquim).

«00 c 914 gratuitamente,
Dt. Ubaldó- 

"Veiga. Tratamento da syphilis
e-flias conseqüência». GONORRHÉAS., ema
era 10 dias pela uretrolyse tspccslsca.
Tratamento dp tmlas as. moléstias veneiear

Consultório: Rua Assembléa n. 74,
,3. it s.'nTeleph. .s64--CentraLs

ENXOVAES

Recenascido
especial. RUA 7 DK)

¦ ÍIÍS

Catharina MalhiUIe dos San-
tos. irmã da fallccida ISAUEI.
MATIIII.Dlv Dt)S SANTOS,
convida aos parentes e amigos,

drsta h.iuJot.1 cxtlncta. para assistir ¦¦
missa que, por sua alma, manda rezar,
amaiihã, .0 «lo carrente, lrigesimn< dia
de seu pastatncnto, na matriz do S';S.
S.icraiuriito, ii» „ horas, c desde já sc
confessa agradecida.

Manoel Alves Amaro
A viuva o fllliot «Io fillecitfa

cmy idain cr* seus parente» e
mnigot para au'ailr á ini»»u do

 trigi-sitii» dia quc, por sua ama.
mandam retar un dia --• <lo cs»rrcutea
nn c.i|iiT.i do crtnilerio de S. joio Ila-
ptisia, por cujo acto se confessam mui-
to rt-cnnhrci-os. -jjjf*

t
D. Cecilia de Souza Leite

f

t Os nelos, bisnetos, c afilhados
da saudosa l.UIZA PEREIRA
MARQUES mandam rezar mis-
tas dc 7° dia, hoje. quarta-fiirsi.

10 _o corrente, ii 9 t|-> horas, na mn-
triz sia Candc'arin c desde jttngradírCein
a todos os parentes o amigos quc 6c
|lítit,ir»Mn ÍIRR:StT.

Joio Fernandet Pereira l.cite.
Erginaldo Cilimar-ci, si-us ir-
inSus. cunhados c sobrinhos (au-
seiilcs), agradecem niuilo pcnlio-

rndos ás pessoas de. sua amizade que
acompanharam os restos tiwrtaes de
sua querida esposa, iriu.i. cunhada o
lia. CECÍLIA DE SOUZA ,LEITE. •
tle novo convkhutl paru :i missa de -ç-
timo «lia, atiianhã, qulnta.fcirn, ao do
corrente, ás ¦» 112 horas, na matriz «1«
S. José. ao7t

PENSÃO TIDRINO

Dr. José de Góes e Siqueira

t
SÉTIMO DIA

O dr. Antônio Olavo Góes c
seu irmão major João da Cunha
Araujo Góes mandam celebrar

 uma missa cm homenagem .'1
memória do sen presad'ssiino primo-
irmão dr. José Góes na egreja dc S.
Francisco dc Paula, ás 9 c i|a horas
amanhã, quarta-feira, 10 do corrente.

'Coronel Antônio José de Moura

t

Astnu Ou bron
| chite as

thmátlcn
obtem-so
acura

m cnm o po*¦ deroso
Ellslr onll-a-itbmatlco de Bruatl
nico «specide, vegetal até ngiir.,
encoberto, lisa-so no necesso o lora
rlle,—Depositários : Hruizl * Compa
ua dn U.ispiclo, 131 ft P. do islquol-
a -SC. ruu da L'rusii.»y;>na. 1*''

(NICTHEROY)
A viuva, filhos, genros, nora,

netos c demais parentes, .ifrrade-
cem reconhecidos , a Iodas as
pessoas quc sc dignaram acom-

pnnhar os restos morlacs, 1 sua ulti-
ina morada, do coronel ANTÔNIO
JOSE' DE MOURA, cxtrcmccido e
saudoso esposo, pae, etgro, c avó, c dc
novo os convidam para assistir á missa
dc sétimo dia que, por sua alma, serft
celebrada nnumbã, quinta-feira, 20 do
corrente, ás q horas, tia matriz de São
Lourenço, pelo que se confessam desde
já siimmamwitc .lasmdecislos.

Salas e quartos bem mobilados, cosi*
nha de pri:nctra ordem, optimo» ba
nheiros para banhos quentes e frio»,
iíluminação electrica e bondes á porta.

PALACETE DE CONSTRUÇÃO
MODERNA

Rua do Cattete 11. 104
Esquina da rua Andrade Pertence

TELEPHONE 5853

daL

«o, 103J <í".i:Ji|ucr «juantia pira a mesma'.

circa 10, Ttr A RIA DE MELLO, viuva com
VLUCA-SE 

— ConcêrtadOr de
o Kjlampago I! Meia» solas, =Í5oo.e st, ITA7 filhos de menor edade, pedeetn 
(3o 

«minutos, sloóo. 5S9. rua Ire. Ca- ^ esmola pafa matar tantas ^
__1 _-iir_— —cc — I serias na doença, podendo entregar

A NN \ C. TEIXEIRA LEITE; parte'r- - -
j\i\.\ 'Maternidade da Faculdade de M

';, - ?'»*/' qualquer esmola a esta caridosa re-icitldadc dc Sfc. ¦ 3'-'=-
tss.-i de Santa Luiza n. 2Í. Tclepho* I uac.ao.

Vilfi 1871.

\l,i'0VSIi 
um piano; nn run Torres So-

briní-o n. .;2. Kstação do Mcycr.

aijção tJitre anrgos de unia machina
Ide costura Bingcr», nova, que devia ef*
ttuar-Vé uo dia 17 do corrente, fica trans.

d i.t 15 de dezembro iir^ximo.finda rara

OPt-lilKliCE.Sti 
im eiual

hiúllié

OEFERI3CE-SE 
uma moça

cliegada lia pouco pára copeira. ou

> pou
Dií-SE tun bom piano Pleyel, çom

íjuco uáO, perfeito; na rua Jorye Itudúc
78," casa 9. Villa liabül. ^444

VriíNDI;*Slv 
unia bem «imitada fabrica dü' iiiasii; á rua do Acre u. 58.

AijENDE-SE 
uma bicyclcta' marca Torpedo, pur So?; pira ver

tratar á íua General Cãnabarro n.
ás 6 horas.

i3j, das
Sázü

a';í;í

portuRiicz
íicr para cozinheira ou lavadeira. ej

marido járdineiro du cfaaca.rpi/p e titial"
«iuer outro serviço; ua rua dc S, I.ui-: j
(-ouz-uga <\. 4J2, 20421

portuguezàiar-
rua |

VBNlMvSK 
um botequim; á rua Senador

Pompcu n. 71. 2532
sTTENDEM-SE 8 mstros dc grade, csiylo

T cluncz Ctltinsi nova); á rua Paula c Bil-
va n. 35, S. Chrístovam.
"TTiKNDIvS!*, um ÍÓgãó com caldeira e fu:

T no; rua Jockey-Clul, ll. 155. '

I.l'i"-ASIi por i$ vcmlc
ganhar no Í!'clio; 1

i.íii," f «brado, e nos engraxates

j fiiinàdèira. Quem precisar dirija-
Fúltsàrdo, ^e S. ¦Christovao n. 6oS, casa n
ua Larga I

Omáo 
hálito produzido pelos deni

Irrigados, desaparece com
IJQL.jA PERDIDA u-sn s-n-i ¦-.>
I )v ai ou i'ü 11

, c-qis
couro

nt automóvel liontcm t,i'.i menos ate a Praia Verme* j

C3 c**
ti=o da

qüéi.j pasttt GTvasatV* Na Perfumaria A* Garrafa
^ 3. Grande; rua Uruguayaiía n, õü.

TE7*i;Nl.iKM-SK por 200$ um guarda-Iouva»
t tim etgére c um giiarda-íomida, tudo dc

psròba, estylo moderno; ua rua Correu Du-
(rn 11. 3-'. 3357

.lito auto uma bnlsa.1 rÍFl»ERfcCE>SK "m hoincni dc meta eda-
prtla, contendo alguns cartões V/de. iniia viisia dc noite, de "garage ,

nc ile Ucciln üúarte Rabello, c trapielte,' deposito, ctc., ctc. Garante seu
u sabendo n uuincri, Jo mesmo aiitn. pede comportamento. Resposta por favor para a

sr. "iMiiiuffcur" a fineza dc entregar a '".ia União '1= Kio 'Uranco n. 18, sobrado,
-ma 'nt. ta redacção. iu A. rontes.

/CASAMENTOS c haturallzações: o tra.' /ttEEERBCEisS.E todo pesso
^ 'io dos iupe's convciii a tmios só im In- V'lc o'-''™'' classes uns terra

¦oal domtstíco e
mar cpnimert

TTENVE-SE ror 55i'$ mn piano de rieycl;
t 11a rua Vinte e Quatro de Maio n, 4J3

(casa VI), Sampaio.

T*f'.N'!l)E-SK dc-psfrliailár, , terno dc
t csti-irinha estofado, em eslado novo po:

irnS do*s con.o'os dc cancila mòdentoft
eori'rr<tra masmorc fint, um possa iiibclolí
,ic cancl a .-5$, dois rèposteirps ãr 2. pam
no», dc damasco nsselluíilQ eni csta/lo p.'r-
feiro'com sanefas-e galerias àa> canelia, c
mais 4 fancfni cguaes com galerias. iSo$:
uma co'u:isna uc cuntlla mácissa coni \x:i
istia c jardinclra 60$, isss, tpilcttc de peroba
com nrmaíto c espcUio alfc'| bisauté, uma
meia còmmridá .de vinhatico ju$, um guar>
da vestido imitação cahcKã 4US« l»áieria de
cozinha, tiicksl puro 911$, etc.Kua I.lns d»;
Vasconccllos n. 373*

VENDE-SE 
1 maehlna "Singer'» inteira

incute nova, garantida parfelta, 5 uavjft
to?, por too$, custou ióüÇ, na nu Liu;
de VaSconcellcM n. 37J.
"X/T.NDit-ftK um piano di: cauda, propri.^

. t' pa a estudo, á 111a I.uiz Carneiro ri.' ;:,
(Kncantado), preço 3o$ouo.

TfEXDIÍ-ST; barato um vcnti'ador r!cc!ri
V co, mederno, grande, sem uso á rua

General Câmara n. 124, sobrado.

11
II. .loit..
re.'. Dns i>
Pts.ilru (i 1

e suas con*
ise que n -•cias. Ctuâ'!
.'garantliia
pelos pro-

cossos
mais iipet*-
feiç.(>ii(i(»3.

itrònr Rolando dr Lama-
ás 7 ll2 - «4 llua du S.

C. LOBO JUNIOR
Cirtirgião-dentlt-ta

•CoBsnlta* todos •» dias ulels
«5

feriados daa tO fia 0

RuaSachctn. 7-sSobrnilo
Telephone 2821—C-entral

PARA MATAR A FONE!
Uma pobre mulher, mãe dc 5 filhi-

nhos, todos pequeninos, entre os qiue-
dois genicos. nancitlos ha 'pouco (empo,;
tendo o seu marido cntrevailo, impôs-
sibilitado dc ganhar siquer o dinheiro
necessário para matar a fome, ímpio-
ra, pele amor de llciis. ás almas ca-
riilosas, uma esmola para minorar os
seus soffrimentos. lista redacçáo pres-
ta-se caridosamente a receber o qut
for destinado a Eurides Tcixeir».

Aos Snrs. Capitalistas
Vcnde-sc um grande c maRniíiço ler-

reno na Gloria, terreno este que já pos-
sue dois magníficos prédios, ifanao umt
renda de 4:800$. aunuacs, podemli
construir-se no mesmo uma soberba
villa com 18 casas, constituindo, pois,
uma renda invejável. Para mais esc!».
rcrciiiieutos com os srs. Barbosa Se Vai*
lc, á rua da Carioca 11. .1. sobrado, dt
1 ás 4 horas da tarde. Telephone nt»
mero 5.183. Central.

.úi

*4

Francisco Joaquim da Costa
e Silva

t Idaüna F.mi'ia da Cost.a c Stl-
va, Amélia da Silva Conçah-es,
José Kerrcira da Cunha. Amélia

__ Ferreira da Cunha, Henrique
Joaquim Gonçalves, agradecem a todas
as pessoas quc acompanharam os res-
tos mortacs de seu pac. avô «sogro,
FRANCISCO JOAQUIM DA COSTA
E SILVA, e de novo as convidam nara
assistir á missa de sétimo dia quc se
celebra amanhã, quinta-feira; 20 do
corrente, ás 9 lioras, na egreja do largo
do Machado. Desde- já se confessam
eternamente gratos. 2034

.tratos

\ft.\XDF(*ísi, 
um banco de carpinteiro, cru

bons condições; rua Senador Pompcu

".riíNDKM-SE cachorrinho» felpudos
V raça pequenaj á rua Santa Clara n,

Copacabana.

TTK.VIMvSn automóveis c^m perfeito¦ V tado com laximetro, licenças,

rua do Hospício n. 214,

Í^OMvlUg ::t- a, precisa..e ih: tomar a nm
V-'particular quatro contos de ré í sobre
iiypothtfeã-., de ncs.casas, pagam-se os ju-ios i-j-.ii*' tc combinar; para ver e tratar na
rua li"í rrudente uc 'Aloraes n. 162, cs-
Lição !Dr. Krontin.

.-i.i.

/¦• pffVKKrfí-S um moçn
V/pltoíograph"as na rua do
134.

pratico em
LavraiUo n.

noNÇERTOS em niacliiiia» tlt*_ ' le rtualipier Cabricante. Garan
Süva. «Rua Umrguayana tt. 56.

co-tura,
do, casa

0'l*'I:KliEClí-SK 
mecânico montador c

ralheiro; na rtta do llosprcio 11. 250,

IJROPESSPRA. dilomaila pelo

/*('.iNl'|.-.U'l ,\M.SH iiiiilr,!» c an'goa
\Jyiãiiem cut domicilio o;i uão, preçoscidos á rua Floriam. 1*'

1. ''i/^*, padaria Combate c nu n.
dcr,liervas, lado da rua dos Andra

.lt S-- uso

— Senhora americana.
Conservatório de Nova

j Vor].i óffêrcce.se p»ira (nsínar pratica e
I t'hepricamente a língua inj* c/.a bem como

piano. Uua
Botafogo';

Dezenove dc Ifcvòrefró 11. -.* i,

/"Ul;'t'(».M.-\N'l*E OOÜINHO.
V'i!as j* horas tis _• da tarde;
fa .Mattos n. iai-,

na
consultai

•r.ua líáu*

]>-pDK«Slil 
á ilrssoa oue alugou um nitar*

, . fo para gttardar uns tra;tes, o favor dc
: trr.r no prazo ha tres-dias, sinão serão

ididoa para pagameüto do mesmo. Praia
Ilótãfpgb 300. -- • 2043

VK'XDlí-3R 
uma elegante bicyclcta ingle*

za, pcdal livre e quasi nova; tem ían-
terna c todos os iwrtcnces; Preço 1^0$; ver

tratar na travessa da I<u_; n, -u».
"T^ICNDlvSlC 

pnr 300$ ou ,15o? cm presta*
V ções, um bom violoncsllo e diver&oa me-

thotios; trata-se com Salvador ¦— Café Chie.

VENDKM-SEs 
lim grande fogão, para

casa de pasto ou grande fami ia, c dois
grnmopliòncs grandes, dourados, um Oíleon
e outro. Victor, com 20 cba|ras cada um;
duas mesas, um ferro c cípco machinas de
costura, tudo • junto ou separado; rua Se*
nador 1'o.upeu n. 61.

XTÊNDIítSli uma bicyclcta com todos os
V pertences, com .pouco uso. Preço módicoj

vua General Menna Barreto n. 133, llota
fogo.

prestações
zende ns

mensaes de
33 e 35.

300$, á rua do Re-

"TnOXIMíM-SF, dois bel.os e novos enr*
T ròtes, de boa mèstiçagenii Kstaçüp T>.'o

doro. Sitio Ottilia. Caminho da Invertia»
da doí Affonsos.

Tiram-se todos os
dias. trabalho per-
íeito, na photOB"-
pliia do Commercio

de Teixeira EasUs, rua da Assembléa
11. pS. ffl?5

SV E. Luz e Scicncl|:i. —
As 

"jicssoassofircdiiras que qülaérêm aliiviar
stils softrimcitlo phjsicos e moraes, como
em parte alguma, dirijam:Ee a riu ur. t.jr-
iuo Ncttn n. 31-'. Só se acceita reinune-
mçâo depois dc obtido o que se quer.
V."r parn crer e julgar. Faz-se com preci-
sio .admirável o diagnostico c prognósticos
de tjt.al.iucr pessoa. ___________

[2:ooo$ooo
1'assos 11. sob.

— Soh hypothceas; cm-
presiamse. Avenida

de

Cartomante scientifsca, uni-
ca no gênero.
Rtt.-i da Assem-
bléa n. 39, so-
brado.

. slI.\l\\S DE C!ÍAM01'IIO.\'|- — Tro-
V-'eam**(o d $500 a 2$ pór 

"novas- ou usa*
das, C*6iupram*sc, Vrcudem.5c de 1$ *
*l?50o, Concertamrse grainophonea com ra-
pil-iz. Kua I.arga n, 41.

ItRlvCISA-SE dc nn
JL rua do Cattete n.

boa
Í4--

1>UECISA-Sr. 
dise: o cartbrnanli

. dinho iia consultas das ? horas ás
tarde.; rua Punia Mattos li. iai.

ra na

(lo-
2 da

VENDEM-SE 
dua

c outra próxima
conde d

nas
prox'itamaraty

cabras, uma com leite
dar cria; na rua Y__*

n. 154-

Tí/JvNDRM-SE Quatro gallos dc brigo; na
t rua Visconde de Ilaiuaraty n, i$.\.

pARTOMANTl* — Trabalha coni liesv--'bar3KiOí, descobre qualquer segredo e
!*f>uc um talisman que combate o; aza.rti taníò comuiercfacs como doméstico*;, faz' "vbathtís, .só á vista podem ava*

i.l.l, iojil.rua do Lavradio n,
riOR-ÍÇOl-S CARIDOSOS — Pela Sajra-
v.;ii.i Paixão de Nos.-g Sfiiiior Jc.iií Chris-
to. nittf ini-cht v uva. cem 18 annori de
<- ia-le. tsrs. 'suciiic domic de tnolcstiaii in.
curavíij, fim puder trabalhar e sam árru*

ss -.iíWni, pi-dí uma esmoa ' caridade dos
íotacOcs. une Deus dará a rc:or.i.

I-'i'.!.-:i'iSri caridosa redacção reci-be çual.¦quer esmola paia a viuva Santos;

lv,-f. ICIRA ÍHCÍVAXHOI.A offèrecè

URl-XISA-SE, digo,
X manuaes e curso g;
nato Modelo; i rua Lsj
informa.

ensina;se traliajlios
ni nasal* r.o Ester•ga ii. 132, or.de Si

POR 
CARIDADE — Uma infeliz mie,

com cinco íillios, todos menores «• sem
recurso algum, passando as maiores neces*«'dados, implora aos bons corações c pelatima ihqiicltes que Uses süu caros c pela
Sagrada Paixão e Morta de Nosso Senhor
Jesus Clirtsto, uma esmola para lhes alli-
viar os soffrimentos, Ksts micliz mât* rece*
bc qualquer donativo. Pôde ser enviado- ao
escriptorio desta folha, «• infeliz viuva Ju-
lia.

>RECISA;SE de roupa para lavar e rn
omm.lf com perfeição, h. rua Silveira

V'K.N'DKM-SE, 
baratc

tro gallos de briga;
Itamaraty u. 15-t*

, duas cabras c qur.-
na rua VUconde dc

VEXDIJ-SIÍ 
uma car rocinha dc mão, 2,

com a respectiva licença; â rua Gene
ra' Câmara n. 307.

"TTKXDIvSK barato por mudança, uma ¦*-.-•
pecia- cabra, raça montanltej:,'. rhuito br>-
uita, dá 3 e 1I2 garrafas d--leite, na nia

FJaclí n. 20. estação do Riacliue'o.

TT*IÍNPT?«S_. uma marcenaria movida r.
t'cct*icidade, com todas as machinas >

dois tornos, grande armazém com commodos
pnra morada, situada em ponto central e j.í
còtTiieçida dc fr,nRuèzès parítculares, tem con-
trato c c vendida cm boas condições] tlepe,n*
dendo dc pequeno capital; escrever a cai
n-> n. 30. no escriptorio do "Jornal do
Commercio.

TTlíNTUvSfí uma cama.Vde; casal, junto
c es'rado, em perfeito estado na íua

dos Andr."i.das ti..u3.

T;75EXÍ-tlS*SE uma maclima' "'Sincjer'* de
pc, funcçlonanilo nerfeitnmehtc bem, por

as$oòo, Uua Bento Idsboa ti* So, loja.

|s

TrEXIVCSIC um toldo ,
V rua GainèHno n. iríi.

0 Uai (loa -Sabonetes

DINHEIRO Emp resta* sc soh
liypotltcea de

jirodins, no cçntfô da cidade* arrabaldes e
BUburhioS; juros hiodicbs; rua dp Ouvi-
dor, io?, sobrado, sala s, eom Joríjc S.iyc.

na viírmc

ÇTÍNÕiS-Sl. uma mesa elástica com 3 ia*' boas em perfeito eslado jvrç 4p$ooo, :ia
1 Jose llonifacio n, 103. Todos os San*

ma industria limpa-, .amido
egpcio e dependendo de tiouêo ca-

pitai; informações com o sr. Araujo, á rua
General Câmara ri. r-6, armazém."

Trr.ENDE-SE uu
> bom negocio t

tos.

Prisão de ventre çR(j$X. ciA
tiín.i descoberta cm homoêopáthia. Não ba
mais prisões (ic ventre com o uso desta
maravilhes* tintura, na pliaTtnacla Cru*
zeiro do Sul, á rua da Constituição n. ro,
lESlriliiicsn-se prospecto»,- ,íla cm tititura, glóbulos, grar.iitos c ta-
lilctlcs.
/~*-.-- -.-.«-t, A-»-. . Curam-se cm pou*Gonorrhéas —coa d|03 com 0'US(,
rl3"  TIIUYÀC.TNA — novo remédio bo*
mõrpatlià; não tem dieta c não afíceta os
intestinos, cm granulbs; rua da Constitui-
vão 11. -o. - -

Ganhar dinheiro —
Tendes algum desejo que apc.ar
vosso esforço não conseguis rcalf
zar? Sois infeliz em vossa familia ou
cm commercio? Precisaes descobrir al-
guina coisa que vos preoecupe? Fazer
voltar para vossa companhia alguém
que se lenha separado? Curar vicio de
bebida jogo, sensualismo, ou alguma
moléstia? Destruir algum malefício?
lí.ctipeiar algum objecto quc vos te-
nhiim roubado? Alcançar bom empre
go ou • negocio ? Fazer casamento
vantajoso? Revigorar a potência ?
Atígmentiir a vista ou memória (
Adivinhar números da sorte? At-
trair abundância -de dinheiro ? Em-
pregão ns ACCl-M.UI^ADORF.S MEN-
TAKS NÚMEROS 5"E 6. Nada têm
dc feitiç.iria ou contritriti á teligüo. U
uma descoberta de influencia -oculta da
própria vonlndi-,.'para dar ao magne-
lisnto da vontade' o potencial realizador,
tal como o auxilio da luheta em rela*
ção á vista. ou. como phonographo que
fala por causa da voz que nelle. foi
gravada, como 'a da saturação da vonta-
ile nos Accumtilsiilores.

Todo o dinheiro qtie se gasta eom
os Accumuladorcs ¦ recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa-
voraveis estão nós nossos 23 inagazi-
ncs. Sempre dcraiii resulladl» e são por
nós vendidos desde ha doze annos!
Conlui fuctos não ha argumentos! Um
Acciiriiiiiador sozinho dá resultado;
nitis os dois (ns. se 6) quando estão
reunidos- em poder da mesma pessoa,
servem lambem para hypnotizar ou ma-
gnctiz-F; curar só com a mão ou á dis-
tancia, são niuilo mais cfficazes para
qualquer fim. PREÇO DE CADA UM
dd$ooo.

Os pedidos dc fora devem ser en-
vindos com as importâncias em vale
postal 011 carta de valor registrada a
I.AWRENCI? Sr C; rua da Assembléa
n. 4S — RIO DE JANEIRO —_ Dá-se
gr-itis um magazine par_ profissão.

IVTnVFTÇ — Comprtim.se alu-
I11.V-' V íjí-kJ gam-^e vendem-se n»

¦Intcrmcliaria; rua do Cattete n». 29 c 250
tclcphoile 557-

t

POBRE CEGA
Maria de Nazarcth, pobre cegtiinha,

muito doente e pobre, sem o menor re-
curso para a sua subsistência, implora
ás almas caridosas um obulo, pelo amor
de Deus. Esta caridosa redacção presta-
le a receber o que lhe for destinado.

Lyccu Preparatoriano
Cursos diurnos e nocturnos, pari

admissão ás escolas superiores. Men-
saudades dc io$ooo a .ts$ooo. Rua Se*
te de Setembro 20. sobrado.

Dr. Deolindo Maciel
(ENGENHEIRO CIVIL)

Mará Maciel, capilão de fra
gata Amazônico Deolindo Maciel,
senhora c filhos, Francssco Mi;
Ingres c família (ausente), José

Milagres c senhora, Mercedes Nunes c
Sylvio Pessoa, agradecem ás pessoas

Sue 
acompanharam os restos mortacs

e seu querido esposo, pac, sogro, ave
tio. c padrinho dr. DEOLINDO MA-
CIEI,, e convidam os seiis parentes c
amigos para assistir á missa dc sétimo
dia, quc mandam rezar amanhã, quinta-
feira. 20 do corrente, ás 9 x|2 horas,
no altar-mór da egreja de S. Francisco
dc Paula, pc'o que se confessam desde
já sitmmamcrtite agradecidos.¦amaammmmmmmmwaaawmm

Cecilia de Souza Leite
BARRA DO .PIRAHY .
O cirurgião-dentista Affonso

Guimarães -o seus fi hos, convi-
dam os scys parentes c ás pes-
soas «Je sua amizade, para assis-

tir á missa de sétimo d:a quc, por alma
de sua Indilosa irmã. tia c madrinha,
CECÍLIA DE SOUZA I.E1T.E. falle-
cida na-Capital Federal; mandam rezar
amanhã, quinta-feira, 20 do corrente, as
10 horas, na capclla.de S. Bcncdicto,
e penhorados. agradecem.

QUARTOS
Alugam-se quartos a rnOçog sol-

teiros ou a casal £em filhos, á rua
Luiz Gama, 30. -

Trabalhadores para Es-
trada de Ferro

rrecisase de trabalhadores para constm'.
cção de estradas dc (erro (no Eslado d«
Minas Ceracs. Informações com H. Curtjr
das 3 ás 4 horas da tarde, na rua da Qui-
tanda-n. 121», pavimento térreo, Não se at*
tende fora da hora marcada.

POBRE CE'GA
Anna do Amaral, cega, viuva c al-n

disso doente c sem ningucra para sua
companhia, recolhida a um quarto, »
johre velhinha pede uma csmoli. Est»
redacção se encarrega de recebel-a.

t

Maria ia Conceição de Souza

t

-IHCS-HE-SE um elegante cavallo tordilim.
V legitimo marchadnr; ipara ver e nata"

X rua Ilcrmengarda 11. tí.i, Meyer,

pari rdar: !
1 Co Iíczend

Üit,'j Martins n. 90, quarto n. 16.

V^AinTl.MAXTlf snnanibula
I --¦-} :-: .-,.. Cidade Xov-a.

i-.uv.irc,
l.Cl>-

(J)J :>m.\n'i'|.:

/y.M,i'UA..-!¦: directo alé

U'!j ííío Cp!

— O grande^ at[rador de
o dè;.S. Domingos n. 11
>ta sei ncia; acha-se á rua

.'. si. 57.

ÍJHECISAKE 
vendo:

. ganhar o Uiebo peb
Larga. 139, sobrado,

o Felizardo, pnra
certa, a. i.Sqdqj rua

; nos engraxates. .

ender o livro "Arte
(magia moderna),

5$; rua I..irga S Joaquim, i.*gt
PRECIS.VSE 

vem
so íaí-i-r r.mar"

\7"IlíVA ÜU1UINA, pobre, doente, com
T quatro filli -s menores e fal tan lotlhes

os recursos, vem por este meio pedir ao.
paes e mães de familia, uma' esmola paraseu sustento. As esmolas podem ser en
trçKues nesta redacção.

sobrado;

contos uma
r.ona ati 200 rs.

rua da Luz

*¦ 'ntloí, ra íi, c |i

1)RECJSA*SK 
de iim livro quc ensine

. claramente o processo dc inaeer.tr a
borracha. Quem o tiver, indique por este
jornal: nome do dono rua, numero e prega
do livro a J. T. M.

PRECISA-SE 
fiisser costumes para meni-

nos, vestidinhos para meninas, blusas,
p Ijs íigu- [ saias e roupas branca? pira penhora, por

ssi as a atas luto
r.-5 13 .-.;<: seda

tra da Carioca

te

preços módicos;
Catumby,

da Floresta 11. 22,

neces-
citeiros

onto amda mesmo o.u
; trata«írc com os emi
llarbosa .v Valle, i rua da

3i sobrado, da 1 is 4 horas.-'5 — Central.

ÍJKEC1SA-SE 
de 50 contos sobre hypo-

. tliecas de predios bem locaüíuidos; na
I rua dá Carioca n. 5.1, sobrado, com Barbo»

& Valle, dc 1 ás 4 horas.

r*jl-;RSp I,!-: l'R.tNCE2 pratico, so.ttjo
Vilano. Rua dos Ariujos n. »S.
•pO.\ll*i(AM.SR 

jóias velhas, com ou sem«-.[«toras,- de qualquer valor; psu-a-sc bem;
V«w£, 

Gí.:1«i'i''s "i" "¦ S7. joalheria«•leota-n. Tclcph-ae n. pex.

1)1X0 AMOR DE lJEUS — Pede uma
X esiupla á» caridosas almas a pobre e

^desamparada viuva, cega Anna do Amaral,
dr? 60 ."limi»? de edade. Esta redacçãn i»re-?_,
ta_?c a receber qualquer esmola, onde o
¦inhre celh nha virá buscar. . ,

PRECISA-SE 
de ahminos de france-r

pratico, met 10^, K jis .de ta Colombi-
ire; 14, nu da Carioca, das 4 «I »-

Y^ENDEM-SE armações, balcões
X e meSas de hotel e botequim e

utensílios para todos os negócios,
assim como se faz sob medida qual-
quer armação ou balcão ou outro
utensílio qualquer a gosto do fre-
guesz e a preço sem competidor, na
rua do Senhor dos Passos n. 47.
N. B. — A obra feita em nossa
officina vae se assentar no logar.
"""rENtlEM-SÈ li-lhas tlacion-cs, usadas.
\ systema canal para desoecupar log;;.r na

ruu Frei Caneca ;i. 141.

T TKXPK Sli mn dormitório c
V tia para sala de visitas tudi

uso«-na rua Máríz c Barros n.

uma moui*
cnm pouc<

ss-IS.

-frE.vnE-SE uma divisão própria
V dcn'Ísta, cõmplctah»»-nl.e nova e Ci

aros opaco?. Una 7 dc Setembro 1:
sobrado.
¦tT7-KJf.IJE.fiSE

V ra, ouro dc lei
noS. çarautidos; â
lojoaria.

io:ns e r slog ,.' ,!,-
:_o$ooo"r dê honiem

rua Camcrino h. 8" K<

"^ rivXDlC-Sl** nm (paltò I.r.corn, por io$
V e uma Orplngtcn -por 30%- na rua 'Dc-,-

embargador hídro n. 35.

rfTEXpEMisâE machina'
> c mâo, as de pé, 25:

atú 120$ c de mão, de
alé 6n$É tambem s* ver
pre.-taçõés. Coniprarr.-=e,
cortam-*e machinas novas

de costura, de }-í
30$, .(o? e =oí.

.-.$. S5S. ssoS. ojí
cm niacírnas em
trocam-Se e rn:;.
por usadas. Ven-

Externato Maiirell —
Clirso de admissão para qualquer
escola. Diurno e tiocturno. Rua 7
•Je Setembro n. 170, x" e a" anda-
rês.'

11 j t pnr me-onsüífas gratas il
pssnoci.ilist.is om m o les tis, a dos
«•LHIIS OliVIDHS, G,\lt<'Ai\T.\ c
•\AKIZ. e:i!(!i-niitluiies dis sonln«ms,
çtreiiiiçiis pello, syphilis, vo.nbpe.ha c
das- vias ftonilaiis e tuinarias (io
lioiíictti o dn íimllior. Todos os dias,
dns 10 ila iiii-iiiliá ás 12 da ttirde. Ruu
tfu I.avrtiiiio 11. 90.

Aos bons corações
Anrela Pccoraro, viuva, dc S6 annos

de edade, pãralytica e cega de ambas as
vistas, sem meios du subsistência; im-
piora dos corações bem formados um
olmo. que siiavise as agruras;,d,e sua
velhice. Que Iícuü proteja e ilumine os
generosos quc velai- pesa pobreza 1 Es-
ta redação recebe por car.dade nual-
quer donativo nte lhe seja enviado.

(3» ANNIVERSARIO)
Major Fortunato. ..Maria da

Conceição, seus filhos, netos -e
Renro. mandam amanhã, quinta-
feira, 20 -do corrente, ás 9 horas,

na egreja dc Santo Antônio, celebrar
uma missa por alma dc sua esposa,
mãe. avó e sogra MARIA DA CON-
CEfÇAO DIÍ SOUZA, 13" anniversa-
rio de seu fallccimento. c convidam á
todos os seus amigos.

CAMPELLO & C.
RUA LUIZ DE CAMÕES N. 3
Tendo de fazer leilão no dia 25 dp

eorrenle. dos penhores vencidos, previ-
nem aos srs. mutuários quc suas cau-
telas podem ser reformados até a hora
de principiar o leilão.

"* 
!*.^ ij,

Aos srs. dentista?
Vcnde-sc uma cadeira "Ideal", com-,

pletamenlc nova, um -braço com mesa
Aliai!, cuspideira e copo, um motor
Doriot e um armário para ferros; 111-
forma-se por obséquio na casa Cirio,
com os srs. Chico ou Catão.

Nu-

Acrisio Diniz

f
ZIO
cujo

A' familia" Diniz' convida as
pessoas de sua amizade a acom-
panhar os rcsios mortacs dc_ seu
«sxtremecido filho, major ACIII-
D1N1Z. fallccido nesta capital,

. enterro' se, realizará amanhã, ás
.„ horas do.dia, 110 ceniilcrio dc São
João Raptisla, saindo o corpo do ll»s-
pitai Inglez, por cujo acto de carida-
de fica etcrnanieiilc penhorada.

dèiriVsé louca:» e trens; onde sc encontram
bonitas louças port!içiiei-« no prande bara.
tciro da rua Senador Pompcu n, .77.
¦.rF.jrnF.SE lsnrnto, uma boa e perfeita

X bícyclctte "Clemcnt", quasi nova; na
rua Gonçalves Dias n. 37, Joalheria.

¦VZEMinE-SE uma quitanda na Estrüib
V Rira' dc Sassta Crui n. 2,22, em freu-

tc ¦ á rua líerquó, citarão da Piedade,

TrESDE-Sí
V perior livr

o extraordinário livro "Su*
Ilustrado de Hypnotismo

fTTiNDE-SE para liquidar lindos cua-
V rios belgas a 15$ cada um; nn Avenida

Salvador d^> Sá n. iSpj chartttaria.

dical c ga-
rantida : (das 10 da. manhã ás o da noi-
te). Labora-.orio Chimico de Analyses;
rua Gónctdvcs Dias 8o. i" andar,

CASAMENTOS^-4
o.civtl e religioso com ousem certi-
tifles. io?. Kcgo & Borgies. Rua i°
d'e Março n. 89, sobrado.

Duntley Pneuma-
tie Cleaner

(Chlcatt«>)
Precis-t-sc Cálur tto nucnle.

Cartas a J- A. nesta redacção.

I SENHOR
Qne'.. esteve atacado por unia forte

tuberculose c de cxtrciiia gravidade, of-
ferece-si* para indicar gratuitamente a
iodos que soffrém de enfermidades'r-s-
giratórias, nssim como tosses, bionchi-
;es. tosse eohvulsa; aslhma, tuberculose
onctiir.ouia, etc., u: t remédio, que o
curou complet-niente, Esta indicação
ilar,-. o bem. da !-ünianid*ii_ c cqpse-
[Uencia de um voto. Dirigir-se por car.
ta ao sr. Eugênio Avellar, caixa do Cor
-eij 1.6S-2.

f

PASTA PERDIDA
Será gratificado generosamente

pessoa que entregar ao porteiro sr. Nu-
nes, da Secretaria de Estado dc Niothe-
roy. á ma Marechal Deodoro n. 2,.
uma pasta preta como papeis de impor-
tancia. deixada hontem na barca que
partiu daquella cidade, ás 4 i|-. 17 —'
11 — PU-

Moléstias das creanças
DR. E. BANDEIRA DE MELLO
Clinica exclusivamente de creanças—

Consultório: rua da Assembléa, 43 1*
andSr. ás 4 lioras. (Só attende a doei»
tes da sua especialidade!.

D. Narcisa Rosa
— MISSA DE 30" DIA —

José Mara Baptista lunior c-
familia convidam a todos os seus
amigos e parentes, c os da fina-
da-, para assistir á missa de tri.

ci-siino ili;, quc, por alma de, d. NAR-
CrS'*. ROSA. será rezada hoje, quan -
fi-lrsi 19 do corrente, na egreja de
X S. da Conceição, á rua do Engenho
ile Ds.-nsro. Cun/esrramlo-se desde ja
agradecidos por mais este acto de re-
ligiSò c raridade, 2525

.St Magnetismo l'esioai" por ms, rua L,ar- - a* «'»¦*. »•'» B
En. un. sebradi.. IH IQPplpQQ _ qualqunr outra,
-^•Í^E.flurcsr,^^--!: IIIJBllVüed X"mO,?iCot
deis. sa jsr^ssSií Jãss?^ ^«yw-o ch™cn «i /,nalyfs-

4. «076 i Uua Gonvnlves Dias n. 80. 1* andar.

PARTEIRA

largo do Machado,

— _\lme. faver-
Ta Mercado, com

'finca pratica dos hospitacs da Europa,
cura radica mente tedas as mo'cs!-as das
'cnhoraí que não possam conceber. Ev'ta
a gravidez, rap do e garantido, nâo prejn-
dicando o orsanismo. Trata dc hemorr'
tf as e su-ocr.iõc.. Frevine que se mu-i ._ ., , . . ,r ... .**." 

da rua Larga par» a tu» Acre n. 106. j soffriuientos. Esta ri-uacçao presta^
Sobrado, nroxmo i r"-, i_»Ji»
M n. 8S5 — Norte.,

CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabellos sò

á senhoras, particularmente, com seu
preparado completamente ir.nffensivo, c
composto só de vegetaes. tendo por base
o Ili-ntsé. Não suja roupas nem impe-
de dé lavar a cabeça. Garantido , por
quatro liiczcs. Avenida Mcm de Sá_nu-
mero 113. Telephone n. 5.806. Bon-
des da Lapa e Si'va Manoel. 18S1

Rachel Eugenia de Mello Torres

Í 

Antônio Eugênio Magáriuos
Torres. Cândida e llonorina Tor-
res Amélia Torres liraga, tu-
genio Torres e familia. Arlhur

Torres e familia, Antônio Ribeiro de
Castro Sobrinho, c família, Admardo e
[r^é lítig-tK- Alves Torres e mais pa-
reines iisütid-mi restar uma missa de se-
timo (lia por aluía de sua «tKmic«
mãe irmã. cunhada e i>rima RAC1U-.L,
l.'UÓF\'I\ -DE MELLO TORRES no
dia 21 do corrente, As 9 horas, 110 altar-
mór-da egfèja da Gloria (largo do Ma-
chado). c pnra esse acto convidam os
s-us demais parentes e amigos, desde
já aeradecendo o 'seu consparecsmenlo

"Revue Parisiense n. 9"
A Casa Selccta, rua Gonça'vcs Dias j

n. 56, vende a Revuc Parisiense ,a .
=$500. para o interior mais 500 réis,
para porte c registro.

New-York Life Insu-
rance Company
APÓLICE EXTRAVIADA -

Tendo-se- extraviado a apólice nu- .
mero 5.8.547. emittida pela New-York
Life Insurance Company sobre a vida
de Cândido Dutra dc Moraes, fallccido,
c como não tenha sido feita transacção
de espécie alguma, sobre a mesma, des-
de já declaramos estar a referida apo-
lice nulla e sem valor algum, em vir-
tude da liquidação feia. ResponsâMll-
samo-nos, como procuradores dos be-
neficiarios, a restituil-a ã Companhia.
si cm qualquer tempo fôr encontrada,
assim como, e na mesma qualidade, res-
ponsabilisamo-nos por qualquer rccla*- ,v
maçai, que sobre a dita' apólice adve-
nha á Companhia.

Rio de Janeiro, iS dc Novembro de
9113. — Carlos Costa, Benjamin Fer-
reira Guimarães Filho.

tW'

A' CARIDADE
' 

A viuva Luiza, tendo oito filhos me-
nores e sem o menor recurso para e
sua subsistência, implora as a'm,is can
dosas um obulo para nvnorar os seus!. a:

MUITA ATTENÇÃO
Aluga-se excelente predio acabado d-

construir com todas us commodidades
para familia de tratasnento, na rua
Grão Pará n. 19- Informações no ar-
mazem da esquina da rua Lins de \ as-
conccllos com Rarão do Bom Retiro,
onde estão as chaves.

José tíermogenes
Ò Corpo de Bombeiros convida

os parentes e amigos do ex--a°
sargento reformado .10SE'ViHR-
MOuENES. rsirsi assistir á mis-

de ?ctiino dia dc í-eti passamento,
que mar.da. celebrar, nnianliã, oinínta-

f
GaMnete-Electro-Dentario

rua ^s>De Heitor Wutral J°gPert„_.. T„
conde do Rio Branco, 28 sobrado. Tra-
balhòs garant idos, preços módicos paga-
mentos párccllados. lralamcntc -

trâcção de dente.- sem
ex-

or 1

_r«les_to.T receber qualquer; quantia que lhe seja feira, io do corrente, na,egreja de San-• «1
J7t9 1 destoada. l'i0 AulonK) dos CouTCS, :i---g horas. I n

Casa eni Pe-tropollu j
rarr. familia de tratamento aluga-se. •

éompielànttnto mobilada e cora lott-
ça» perso da Avenida Quinze de No-
.•fitabrb; informa-se a quem pretender^.

- de setembro n. 42, loja fituj. ,

¦i;.-«4-"'i»2_v-„.-
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12 tÓKREIO DA MANHA — Qiiart.v.cira, 10 ile Novembro «lc 1013 ),

I

I
f'.

fi'

CLUBB JVI^IBO.V-VETTJE
cai.iiiiiil.nl por I.cl PutUríl 11'iirin .'«.tento n. 13

ridll 0 ll*U:.illti'l._:iii li.l C.iVill'11.1

A* Fondtilii iirusit —hua dn -Qullniuln, 140
RESULTADOCLUDSt

K. Ki prootuçAo 00 n. 1 - lllm. Sr. Pranelaeo A, FolJ<> - Frei Caneca 852.i. I.. prsRtaoâo to n. 7;l - lllm. sr. Antônio l-arolu. — Tijucn,M. M. promaç-oili n. 107 — Kxiim. si.i. I). Muria A. da Cunha Itoclia —
Itnu I). I.ut-i. 43.O. O, |ii'n:ii'.:i;áii iu ii, 01 - lllm. 8r. Manoel J. Domlngncs — Jardim Da-
tônico.

15* prestação üdn. 38 - Eximi. Sra. D. Matlilldo da silva — Hua .souto
liurvuili.i 41.10' |iiif.i;i.-.'u» 1:1 n. ¦.-.-iiiin, sr, Manool da Silva - Inválidos 49.

lllo do Janoiro, 18 du Novembro de I9U.
0 Q«oal ilo Governo :-t*;MII.I0 DE MENEZES.

Ach.vio aliaria a Inarrlpçíio pnra o nov.i Club : Q. Q. Accnitam-se nisl-
cnantrs. Vaiitnionun vnini.ii da jolai o ri»loi{los a pruBtucflos Uo SS o r>S0J0
Jior 

«iiniarin. I nt...» acentos uo Jir.isil «los nfamnila.1 ulironomotrua «l.ainlHoiuiolto.. Urundo Kuriliiieiiio de relogioa «vigia.., teauranca conlraroubos.
luiAHiin ci.i:ro a v.

Banco Hypothccnrlo do
Brasil

Capital 16.000:000.000
CARTBIRA RR CR8DIT0

POPUI.AH
OperacSei timcaria», operaçín mu-

iti da commercio e Ituliutiu, calxi
•conanilcn, eiuprcitimoi tob ptnliorci.

CAItTElItA HYFOTHECAIUA
(Decreto* n. ioií B ¦!•* 14 dt notem,

tro do Uti-i e a. ijij de ia de iniffo dt
¦>0J).
ltu» 1' do Março n. 51

Ul MALAS!!!
Com .o por cento aliai*-.-, do

custo, vendem-se 500, na nt.i Ma-
rccliul Floriano 11. i.,o. Fabrica "A
Mudrilenlia".

Dr. Tclles dc Menezes
Coimiltn-i diárias de i á{ .. Kua «Io

Lavradio 37, KctiiTcncla, Av. -lem dc
:;a ;.-, aobratlo.

GONORRH EA
so ANN08 0.' TUIUMl'HO.,.1 MIUIAKUS UR CUUAS

CUUA RADICAL KM 6 DIAS
A INJF.CÇAQ PALMEIRA í o medicamento mali conhecido para e

traiamcnio da Ronorrlii-a. por maii chro^ca ou aguda que -ria, def^ipa.
rece com o uio de uni *..'¦ vidro, e»i!a o rftreitamcnio e nao proJiix a
menor dor. A' venda em ioda» ai pharmacia» e drogar!!**. IVi-.--.itt.
eerali DROGARIA PACHECO, rua «Io» Andrado» 11. W - Em Sâo
1't.ulr»' HM'\t<u, V C - Vlültli .ilooa

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JÂKfilRO
07, Rne Prlmclr»» de Maryu, 07

VmiémuUi-lotit liitxiro de Oliveira* Sousa. Dlreolor-Acenor Hirboa»
«Afl.U »K UlifOSITON K UltHf.mSXiHt

FA-Tü-At. AttOPEttAVÕESUANCAniA-

Ei-l-«¦mm 

4« ¦•«|«tM« tf,

81P3S 9 DPBHII0 1 ::-.::.:::::::::::::: 5|:mm» mm m» jHvmiv . it _»„„ 9 .{.
I. 1 M mntt  t i|-•!•
; u notM promtssnns • praso de un e dois anno» ato •mltllda* eom etti*

-«us pafwti. tnvtalnlmeai*. curieipouieates ms juroí,

TERRENO.
CcnlT», «idadf, com 00a m.it ai"»

renda-tr, íiIii|ííi*6í eu vcnat-Hi Inter»
iii«,ôci. avenida H-o llraiica 11. <9, lu*
I*.
MolcHthlN das scnlioniK..
DR. OCTAViO !>K ANRRAUR, dt
voUa ttr ma viagem .1 Euroiw. «•um ra*
l.iila da* licmnrilias SS iilrrmaj, corri-
H.iillO*, ntispiiiíüii, mt.l.-=iu. «ro* nva-
ilo*, ele,, arm «iiirrauâa r nem dor.
1-vii.i «• a fraudei, por unticac-o
teientitica. sem o|>rrnt;aa d «i»% pmu«
.lli*ar o iirtaniis.iio. Ciiiim ; ma S. }o*t
11, Nu, «le 1 .'••> ¦!• ''•¦.'- "'",u em pre-
ílas"''»*-

DENTISTA
T-ralsallioa pr-rlriiii» «• «luralill'«ladf.

B,ir,iuir.l4i nta MírucI «lf Fr a* II. J.
«.mio da avrnida da Manroe.

Cães <1c iimsíra
Vondem.it Brande* c per)ucnos dc

In'i.1 laça ix>r preço* modicoi; na rira
da IlelU Vi»'.a 11. «1, Enucntio Novo.

A S PUBLICO
RUA DAS MARRECAS - N. 2

Telephone 2.567 -• Central
AuIoh «MiUliiso novos o u.-.i.los do pouco Icinpo com pio-

nas (,'iiruiitlns.
Olllclnu moclianlon pnra cononrlos,
Pcçub do rúiorva para imito Mntltis o Stouwor.
Veiitiom-so gusolitia. oloo, etc

ABERTA DIA E NOITE

CON8TRUCÇÓES
JAVMI? RSTA. CZÜMPÍK, fnr-c-' filu-ir.i civil, cnearresa-ie dt* ronttrit-

cçflf» c reeonttruc(Ses du «liras .lc nr-
chiicciura nioslcrnn, cípcclnlmenlo «Ir
clnifiiiu armndo. iy*t«.-ma S1UC.VARTc IIRNKIIIPUK. l-xit-iiM o fcriiri»!-
tainbrni trabalhai de desenho para «mui-
«liicr comlnic-ífio «.- omamciltOI tiar.i !.s««ji. -1: ¦ i • .» . cxlitenics, trali.illio* com
liti-fcivSo c preço* mo liem, Jaypie íitto,sCjtcnipllc, «*tiij. nlitiro civil, jjj, rua du
Cattete -.1.1.

Salas do fronte
'Aliijjatti-sr» iluan lio.i* o coníortavri»

a-.i-i-i, inoliili.itla» ccii cimero, cns caia
ÍIo 

uma lonllora Je todo o rcípcllo, dan-
lo.se peniSo .le l* onletii, a moças ou• it-...-i ile abioluto (ratamento. K11 do

\Cailrle ii. nj.|, on.lu pude ser vllto.

DIABETES.
O prof. dr. _fonisjn, Ja Academia'«tos Sclenclas «Ir Porlucal, etc., sárariteíazrr dtiapparecer o niiucar em is

«lias. Clinica cera). Consuliorio: rua Ua
Carioca, _<> .li 1 as j lioras.

CASA MOBILADA
Vcndent-io movei» ilo solimlo da ma

da l.npa ni ".«., proprioi para citai .1.
tratamento 1 para ver, diariamente d.13
5 -ii 6 Imrin,

•tf

.F.
Açucena

&

UHOBOLO
Elvlra Pinli'iro prde aos lioni co.

r«çõrs um oho'no nor sí achar na mi.is
extrema penúria. Hsia redacção presta-ie a receber ipialquer iiuponancia para• 'iirstna. .

Chácara 0111 Petropolis
A mela hora da estaçSo «Ia I.copoldi-

nn, u a um quarto de hora da rua Co-
roíul V. ii*.'i. vende-se uma chácara com
3 lioaii casas de moradia, cotn toda* a»
commo«!id,vk-3 para família dc trata-
mento, anua encanada, W. C, cíie. !\n,.n casas para operários, ,i Kr.ndescochtiras, moinho mattoi, |ia-^nK«*iis,cachoeira c (grandes caplniaci, própria
para cramle rciislencia dc verão, ou
HTande lelteríã c criação.

üxlcniJlo, 20 alqueires; preço, 50contos. Tratar á rua Sete «íc «is*lc:ii-
liro, 115, i" umlar.

Aos OOb.:. da Mae.:.
Vcndc-nc um íitão do gr.:. jo.:.,em perfeito citado do conicrvaclo. In.

forma-se na truveiisíi «lo Ouvidor, 18.

Atclicr tle Costuras
Mme. Branco faz prlos últimos figu-

rinos, fcUios de vestidos de seda, 23$;
cana, 15$: costumes talllcuri, 18$; lã,
i.SS; noiva, 30»?. Anromptam-se luto c
qualquer cneonmicmfa cm ia horas. —
Caia de família, 11a rua Haddock l.oho,
O. 47.

MPRE SUCCESSO !...
A CASA VIEIRA NUNES

AVENIDA RIO BRANCO IAS
CANTO OA lUJ.V H\ A__1_MDLÈA

Era tUo boca hora iniciou uma Venda Extraordinária o
Especial, que tem sido um verdadeiro Acontecimento !

Encontram-se todas as mercadorias existentes neste impor-
tante estabelecimento marcadas com preços inacreditáveis I

O seu variado e bem escolhido sortimento dc artigos para
Cama e Mesa, Roupas brancas de todas as qualidades, Novi-
dades recebidas directamente da Europa, Artigos para Senho-
ras, Homens c Creanças, tudo está se vendendo por preços
verdadeiramente dignos de

XJi-txEt visiia, éu Casa "Vieira Nunes

THEATRO RIO BRANCO
l-.StIMt i:s.\ A. Ql'INTI*:i.l..\ - Arnnliln Coiii.»* I'rclro. I» 1, Ji!

Coniitunlili» |toi»ulnp(looi»ort'tuM. mnffl.ni « revl*»tnn,
illrlgiila pelo compatonta onsaínilor Al.FHRDO MlltANDA — OroliOitra aòb,1 i'f(;üiicui tio mauatr.i ItlllIO l*°i:ilN\N Us
HOJE - 19 de novembro de 1913 - HOJE

Sonaaotonal acontecimento theatral
3 Ses-dot- Ú8 7 11'-i. sis i) c lis 10 11 - da iioito

30, iO* o U reproscntaçúos da revista fantástica nacional, lmmnrMIci,
cm 3 acto-i, in i*ii.iiir.*s o :i ileilumbiantes iipotlieoso-i, oriumul ilo

/C-anlonc, musica ilo lliauüro Cusitu .lunlor

Os peccados /Horíaes
lCstu in*i*u ú rfprcHcrit.itli» tui 1'iiiiui qiiikiiilu furam

pclu poli lu proliilililiii ut niiiis r«-
> quuiulu r.iriua |
pproKonthçíIoi I

Os liilliute.i deliam so á venda na bilhotorla Uo theatro, do meio dia
cm iiiatiti».

Staia-f«»lra - O TREVO Dl! QU4TH0 FOLHAS, mágica e:n 3 actos

THEATRO CHANTECLER
nua Vlscomlo do nio llranco n. M

—límr-icsa Juli", l'ragana & C. Cum-
•pailhKi llriiii.lãii
HOJE ITOJR

. sessões, &» t :u 1 e »:ii I
Ultimas rcprcaciitfiçõcs

A rovisia do saudoso oscrlntor
autiii.i; azi:vi:iiü

A Capital Federal
Sublimo "tmsfl-on.isciir.eii do popula-

1'iSSÍniO Slriiiiilüit

30 Números domnsicá 30
(íi'ai;.i, luxo o moralidade

ScxlA-r-*iru, 91 a revista da Abilio
-largnrldo o J. Ncmo

Então, como é?
Aviso-O beneficio do Guilhcrmina

rtocha o Souza Pinto, quu se devia
rcalisar boje, ílca transferido para o
«lia ss.

rj>VI^_^CI_- - TI-IE_-VTRI__
Empròsa Tlfètitrtíl llrnsllélro, Concessionáriadti SOUTH AMKltlCANTOUR

Maoslro duoctoi rta óroHostrn l.l'IX l*'ILGUKIlt.\.s
_E__ O JE-e todas as noites - _E_C OJE

J*J»I>octuculo (lc Varicdailcs c «te Attracçõcs
celebre»!

Quinta-feira - Amanhã:
2 Importantes cstrúus 2

Los Possolis !!! - Equilibristas dc força
La Irianita !!! ¦ Bailarina liespanliola

Kstroiidoso suecesso do Laura Orette excenfrica
Êxito Suecesso Êxito!

do todos os artistas* <la excellente troupe
SEMPRE NOVIDADES

O inala confortável c alegre da Capital

Sexta-feira— Scnsncitinacs rstréns
e reiitr.e de Florence Eiiiott Cantora e bailarina in.leza

Todos os domingos — Grandiosa Matinée Familiar' dedicada ús creanças.

\ Frontão Wictheroy
a Kinpresa Vlciorino Vieira & C.
Fuiici-ào vpnrliva toda» us noitck

Sl'UR'1' VASCO
QUINIELASSIMPLE- E OUil.AS

; . 
VaJ ' tt

*! • Exercício # \
g11 Q 

-DU- tm T§ # Pelota ^ k
¦° _a aw £

Os mais hábeis pelnlaris quetêm vindo ú Ainericu ! !! Poerlca
illiimitiaçilo e ventilarão olcctrio.i.
Bluslru iiitlitiir iiulii-i o» dias !! !

Au I'ronlàu ? t

6Q-RUA DA CAI.1QG..-8,
PROPRIETÁRIO jjj P NPG

HOJE -Programnia theatral!!! 2 Films com 6000 metros-HOJ!_
Apresentação da mais extraordinária o dc_luinbranle acçAo cinematogrupliica ato hòjo rdltaila í

Itoprotlttcfàii (Iilelisslma
dos forinlilaveis Iriuinplioa

a*omntii)B. c.vailn--, llsiõ-i,
loupardoSiCrocodilos o loòo.i
As eolossaos ro. o istriicoiies
(lo PAIVA! IO 1'lli l IIKI1A-S
du Sonodo llnuintio 0 ns
are.is triuinulinus patetrtoiam o maior respeito á verdado histórica, risorosanioiita mantido nesta inexccdivel producção da provecta fabrica CIMOS, com 4.5iw metros, G oxloii*

Bissinius partes o 1235 quadros
Sonsnclnnalissimo drama russo

versado s •!> piiases ili vida mal.
Film do alto .ai ir da MKS-TKH-

FII.M, com ISCO mo rós, repartido cm j
sensibilizantes partos.A primeira sessão começará á uma hora cm ponto. A entrada para o salão de cxhibiçues será no Iim

de cada iita
Excepcionalmente para este grandioso cspcctaculo : Ia classe 2$000 ¦- 21 ciasse 1 000

A11AM1Ã—A Iionru <5 superlnr - riqueza—UrilhaiilH dra.na da vida real,tendo como heroina a rainha da formosura Mme. SÂZANXE GRANDAIS.O vestitlu de nolvaUo—Senlimcntal drama moderno do Liaumont,1.000 metros, 3 partes. Ha- l.lntlcr em sua ultima croácio: Hax faz conqniRta;

0 MARIDO COMPRADO

i íiéífsí Parisiense!
HOJE - ULTIMA EXHÍB1ÇÃ0 - HOJE í

.1» .«i,.... " i.;„ IWde nm assombroso programnia cinemalograpliico
1- Film

A -AKA BRANCA
Traballio da inimitável fabrica Nordisk peça dc grande(•speelaculo cm 3actos c 321 quadros cm quo ú prola-
gonisla a sympalhica c querida arlislaHila Sacohcllo

-^-L--a_L-Ha-a__aa__LTa_a-_L__L__L__^

2- Film

^ vingança do amor
Bello film da querida fabrica Americana.

The Vitagraph
3' Film

I
!

™?y

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO - m**™* h»»-.»»*
r QuELrta-reix-Ea,, 19 cie Novembro ca.e 1913 O _E_rojr_£3

Grandioso festival em homenagem á CINEMA SMART

0 primeiro caminho de ferro
füÉular de Bornholm

Lindo film documentário da apreciada fabrica Nordisk.

An_.ar_li._i: Grandioso programmã
novo

TiYPVPmPTlfPl Ile:«PParição «IaJJltVtJiUClllü querida artista
tragioa ASTA NIELSEiN num magistral
traballio «lciioiuliiatto*

AS SUFFRAGI5TAS

I
?

HOJE
No Cinema Theatro «S. José
Companhia Nacional do operetas,

comédias, vuudevllles, maglcns e
liurlctns — Oireciiüo sconica do

actor DOMINGOS llll AG A—
Maestro director da orchestra

JUSK' NUNES
A mais completa victoria do

theatro popular!A's 7, ás S Dii o 10 1.2 da noite
MIMI BILONTRA

Orando suecesso de Alfredo "Silvn,
l.aura Godinho, Anlonieta Olga, Pe-
riroso, Figueiredo, eu;. Kiflna — r«*|i_
Hrl_:niii. Novas piadas na quadroda platéa. Ksthcr llo.-gerat lem na
protagonista Jjellissima creaçao.

Itlll IlIR I Itlll !
Amanhã — Manobras do Amor, uma

única noite.
A seguir— AMOR MO LHADO, e Z.— ».— O.— U., para estica da aclriz
Maria Lino.

THEATRO S. PEDRO
Companhia do Oporctas o Itovistãs — Dirocc.io JOSÉ' LOUREIROIlegencia do Maestro Luiz Moreira

A-s S 3.-1 <la noite
Kogcneii*. «lo niaustro Luiz Moreira-
HECITA OE GALA

Deilicndu ar» Ciininiiinilaiiic c nMctncs «lu cruxadop uortu^uez Aita-•iiiinlor, rum n ii "rscii .a do M. U. Embatxudor ilo Porlu-ritl, liiui».Sr. Ilçrnurtlliio Jliicliado.
A representação

HOJE HOJE

da npplaudldn rovisia em 3 actos o 10 quadros doJ. Brito—musica de L. Moreira.

POLITICOPOLIS
E uma cto tle Variedades pelos artistas desta companhia
Espectaeulo único — O espectaculo começa pela POR-TUGUEZA cant»da^pòir toda a companhia

Amanhã 2 sessões : A revista 1'OMTlCQPOLIS.

Pavilhão Internacional
Grande Original Companhia

Liliputiana OS ANÕES
Do Inipeii.l Tlionln» ile lli-rlim o

do -laidini de itd-liinntnyã»
de Paris. Directorcs A. Schcncr &

Fllbu. Maestro director coucer-
tadiir (l. Fiarc

HOJE», sessões. -11^JE
a's 8 e ús íl 11*3 da noite

Novo o„variailo programmã

Troupe de Anões
O interessante programmã explica-
tivo distribue-sc no interior do thea-
tro.

THEATRO CARLOS GOMES
l'iii)ii'esiii Pascliual Sc_;ri'lo

Companhia Dramática Edtu.rdo
I. Pernira, da qual faz parlo a l' actriz

Adcliiidr foiillnho. Direcçilo SCü-
nica do 1- actor .loào üariiúsa.

Amanha — Primeira matinóo Infantil
com distribuição üe doces ds creau-
ças.

DJ.JE ás 8 1J2 da noiío HOJE
F.sprclaculo cumpleto *

O grandioso Jdrama em S quadros de
Álvaro Pores

Amor de Perdição
O difficil papel do Mariana será des*

pcnh.-indo pela actriz
Adelaide Continho

Toma parte toda a companhia —Pre-
çus populares

Espectaculos completos

liOCUSVAItD SS D13 SKTEMmtÒ
NS. 21} o ülli — Villa Isnlii-i

Tel. 706—Villa Tel. 700—Vili.Bl:iu|ii«'s:t Soiizn, lt.nli>i{;ucs «. ü. '
l-oiação — '00 lugares

HOJE—Ultimo dia desto mogestosd
programmã1*| Cal-imtns il» -arpou—fllm di

natural. du-lVor Us_-.*, ,\-nii'..< deriiisoneito cômica ,<iu s .cuessó'.—
8*; S. A. a 1'rint-f/.'.. Iivii.|i:t ma-íis-
trai illin dráninticii du Nórdísli, ení longos actos ei. 711 ijüüdros tirrt-
batadores. E' protagonista oo-iie so-Ijerbii traballio cinematdgriipliic.i, acelebro trágica 1'etty Nnnson rocóii.
temente coiitrátiida pela lY.ini li
para uma poquoíía stírio de P.lnsd'art. — Amanha — Pt-cc-nio ilííMPaes, drama da vida real por AsmNlclscn, em :s acios. üextíi-felrii osabbado— A llnnra, drama militarem :t actos e lin mtrcnicz, coini.diaem " iiçtfis de Nordisk.

As sessões do hoju ser;\o acõiri-
panhadas por harmoniosa orchestra
no salào dc exhibicào!

CIRCO SPiNELL!
Companhia HqUostro NHclonal da

Capital Federal—Boulevaril
S. Christovà.i—Director o proprieta-rio AFFONSO SPINELU

HOJE - Qnarta-feira - HOJE
Orando o variada fauncçâo

Trio Eqüestre Canales
Os mais notáveis artistas quo temvindo ao Brasil. Suecesso continuo.

Los Passolis
Originaes o equilibristas, do forca

Despendida !
1_AL/V3NTSCA

Contorcionista "olecirico. Suecesso
Terminará a 2* parto do program-ma com «i drama — os FILHO*» BELl:,\.\l)HA.
O director reserva o direito de ai-terar os annuncios cm caso do forcamaior*
Fslá em ensaios o empolgante dra-ma: Os Pf.rdailans ou os Aventurei-ros de Paris - A seguir : A mulherdo Coi-onrl.
Amanha, grande íuncefio.

Grande
THEATRO LYRICO

Companhia de Opcrélas SÜ(I(1NA.\UUU0-CARAM13A
Emprega Carlos Zanini

HOJE® Quaría-íeira, 19 dc Novembro ®JE-IOJ_EG" 
™'Cn'X — A!>SI*"*NATUl\.\-Com a lliullssima npereta em 3 actos

| LA FRINCIPESSA Dl DOLLARI

Theatro Recreio

I? i^H9E»7'tia|,1,",.vlíí,l'íí' Tbmmíi parte: civ. Marchotti, J. Cliaplinsk,
nrVhVòfr.'.- i*i^al*ll°1*1'C'' Pasquini, L. Micnehizzi - Maestro director daorchestra: biloar-.o ICuoclnl. A'S 8 1.2 llOH.\y.
Amanhã - Qulnta-fclrn, üo iliT n.»veml.,.i _ Amiiiih*.-¦' S* RECITA ICXTUAOUDiNAIUA - Ultima representação

g AMORE IN MASí"HERA
Gruiidioso huocbsbò I !

PROXIMAMENTE - Estréa ! CUANHE NOVIDADE !

tiperct.i cm ;i actos do inüestro G. BOTTO
?.-rt-11^! à?cm]:\ no "Jornal do liras»., nas 10 horas da manhã as 5 datarde, depuis dessa hora na bilheteria do theatro.

Companhia «lr-iuiutJcu nacional
Emiirozh MOItAEs &C.

Direcção do actor MAH/.ULO.F.nsaia-
dor o actor SIM US COELHO

Estréa
Sexta-feira; 21 de novembro
com a linda peça em tres actos, ori-

giiial do brilhante escriptor
tloüo ilo llll»

íS5^
Protagonista  .12 ária Falcão

Época íictualidade
A mive-en*sc(!mo 6 a mesma com

quo íoi no Theatro Municipal.
Bilhetes desde já á venda na bi-

lhoteria do theatro.

OliSBEfiVA IR8S
Empresa J. CBUZ JUN1UH hua Da CAUIOCA, E ãTTFornecido exclusivamente pelaAgencia Geral Cineniatoiçraphica (Blum & Scstini)
LlrT. IC I Assombroso o imponente, MA I)" DnUtít proçrairima IILJsJC, 5

Duas obras-primas num só dia !"ECLAIlt" domina "AQUIL V" impera !

llll
Editadas pela invencível fabrica ..ECLAIH», de Parisextensas e mui hilariantes partes. 1.050 metros

A ULTIMA VICTIMA _:,Qrah.Hoso drama social- Film
saimiT" V n ¦ V. !," d,Art n- "> d:l CBlt-'''re fabrica«AQJjILA», de 1 unm-Verdadeira maravilha, destacando-se, ab-ni do iwi-ravillioso trabalho dos arustis, a luxuosa o imponente dniso-on-scr-no»-bellissimas e emocionantes partes. ¦> /4oo metrosComplemento do progvamma : i:« I Alli JOlíXAL RÍ; 48 

"
Amauliã:

A febre amarella
Editado pela fabikv

COMPANHIA CINEMATOGRAPHCA B
O grande drama policial cm-3 actos—l.GOO metros.Celios.. de Poma—Protagonista: FHANCI.SCA BERT.1IÍ.

O DICTADOR Grandi0*-a aos-o dramática «ECl.AlR-COLOR».w _*.w a n_sw« 2extensas partes—1.300 metrjs.

RASILEIRA
..._,_.—¦•¦-¦¦- uSy*. r :»7 -t s-j-t:""—'.¦¦¦;.¦¦--¦. >"Sr"TfflP

m IHB_^li^Hk_ii_7:1^* M TB ¦'inji^ijilallii^IlWWBií11—|t
ÊF"^m w iWÈÊSUmBÊií* *;;^*-*P»S»»__i»8

'.»tm Tn 7TWafa_ra_ tnf- •'PMIl-Mt-
Im ?ístg_^^_SKi_£?p

r I TmHI4ihfnii*-íi t- *
r-' ¦ 'TÜf '' 

m _K._1 mW-
V-5?S f ' l_a_>i_K^aV_r

Ha-a_a_-a_r iiÍ_íl-M-iÍ§

aJ^^B^?É_------B^^-l-a---l _-CVJ
a_§ií^^ÍI^_«-M¥_---«V_H%^_9 _n_i-L_i3<a_
^¦^-s»jmj^i^*tWmKSÊÊm^^tMmÊÊásÍKm- mÊmm^^LwmÊ^ÊÊ^Ê

||i|Í ^ffi
1£ i__EíSlÍÍIa^^TrW's«,4

CINEMA
HOJE - ESPECTACULO DESLUMBRANTE - HOJE

— -—¦¦ ¦¦ "-ai

Apresentação soleune da excelsa e soberana peça cmeinatograpli-ca, daCINES de Boma, que na inauguração do noyo 
'

e imponente Cinema Patlié, subiu o mais colossal triumpho:

asO mais recente ÇAPOLAVORO da grande fabrica italiana, que dia a dia nos reservamaiores surpresas, que se ergue magestosa entre as producções congêneres, indicando.sempre novos cammhos de glorias e de triumphos. 6 mui extensas partes que condensam oapparato. o luxo e a arte mais meticulosa, aggrega a imponência da reconstrucção dos an-tigos

A emérita e linda artista Terribil Gonzatoz
«jue desempenha o papel de CL-EOPATRA.

triumphos romanos.
Salão A '

CINEMA ODEON
12.40
£. h.
3.20
4.40

7.20
8.40'.O. 

b

?
?

?

Salão B.
CINEMA PATHE'

1. h.
2.20
3.40
5 h.
6.20
7 40
O. b.

10.20
tam**mmmtmtmÊ^mtattmàalm*^mmm

Excepcionalmente — Preço Rs. 2$000 e Ra. I$000
¦. — __!_• .«-«_ . . *_l mm mm _-.-"¦___

Salão C.
CINEMA ODEON

1.20
2.40
4. h.
B.20
6.40
8. h.
9.20

10.40

AVENIDA
HOJE HOJE

Pomposo e muito artístico programniaAssumptos vários e de realoe
Iniciamos n nossa reclame, nponlnn-to o assombroso ilrunia mnilcr-ua, edição «lo afainiido 1'ubricantc l'alli«31'rtSrcs:

Mffli fL

9 Excepcionalmente -- Preço Rs. 2$000 e Rs. I$000 0 ^
tlulnía-feira, no Pathé -Max conquistador^ 0 inexc.tliyel Rei do Riso na sus ultima creaçio; o artístico e deUcadi. fllm de Ganmoirt-O Vestido de Noivado.^ parte..

Magistral fllm russo, versado sobre a generosidade, a vaidade casta ssobre a eterna grandezn do amor.
Film do longa metragem cm 3 extensas partes.

0 grandioso festival tle caridailo no Campo de SanfAnna \Em bencllcio das f-milias ilns victimas da catastronlie do |alíuaranj. I
A batalha de confetti e da flores, a engalanaeão d« grande Parque,as embarcações, c* exercícios de baioneta, gyninastica sueca, mano1 i

bras, etc. etc. ,
A enorme afluência popular. Alistas de algumas toilettes de verio '

elegantes e tentadoras, as commissões de senlioritas o homens o tudo I
quanto de belln se passou.

A Companhia Cinematographica Brasileira, fiel ao seu programnia,'mantém os seus espectadores sempre ao corrento dos acontecimentos (de mais realce quo se passam na vida carioca e do interior. Nao pou-pando sacrifícios, exhibe conjuntamente com as folhas diárias os acon-,
Jecimentos do antehontem no magnifico Jardim do Campo de SanfAnna (

Complemento do programmã
MIÚDO E 0 VAGABUNDO FILHA DO TOUREIRO

Comedia infantil muito delicada Brilhante comedia social, de
de Gaumont Ambrosio

Museu Oceanographico de Mônaco
Vulgarisaçào seientiflea quo offercce o máximo interesse.Film Tathe Fréres

Ama-hã : — A grande série artística do Suzana Grandais, a Rainhada arte e da formosura, com a peca cinematographica—A -«nm 6 aempro
-opeiitr - riquc_a-3 muito e_tens.s partes 3.

7ll8ts_
SÉÉÉ-í:


