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TELEPHONES DO CORREIO
Itednccfto  Central 'M
AiliuInlfttiiçAn. " U7íta

l'*nni Imtalljdi», para a ilclsüo tlc
|u(.K, cila» niCCU rteileiiaii,

.líXTIÍttJOK - O- ministro alIemJo, tioMulcoi iulifiio',1 do teu Kjvcrno 4 rtuiíjw
|ae um navio pau lauipleo.

tiv 1 IjsViu inoMcaneij spoilíraramw de
| lmitH'|dlo

EXPEDIENTE
assiqnatÜrÃs:

Anii'  ao$ooo
Bcmnutre. . . . 18*000'
Trimestre. . . . 10Í000

NOTA : —o prn7.it iIhs iis^Ik»»-
Itirn» <"• coutntlu dcsdo .1 Uniu (In
Iiim rliHMi).

O incêndio no norte

j 
• l.-.i I.Min, n» nirhntcnlsrr» filh.dn»

I.11» I'1. ii.ln Hcnnierítico iipj.riiv.iram «nu
|ri.iv;J,i. (a.vtülo votes yara a Wi ioh«.to
| .li cflie nittiiMerlal,

(' 
O ewriptor Abri llcrmant apresentou

m.i candidatura l\ Academia l'i.mcez.1, na
vaga de jn!,-i Claroili'.lira .'11 Ma.lill raml<l^r»<!i> gravíssimoo oi.i.Ii ili »r, l'.i!.!.i lulcílai.l'«l t.rt'0 cm llivoimo n rr. T.a !*in<*<
ilircclur 1I.1 llancu .Km Uari|iKí, aüiuajo de
mu grande 1I1 ifatquo,ti general Mamhiiile, com o Cf""o 'I*
mai furei', operou t.m réemilicehiicnto em
Sl.llrid, lenda vUiladu por v.iiios chefe» 1I.11
tTll«tt«* ;i(i (¦'(ísKMitC»,

As ruídas hrcaru d.i Ilídíu, tio 4rftumlo
IcnicJlic de 191.1, comparadas cvtn 111 de"Knal n rlmlo cm ijUi accitiuiam gratidc
aiujnicnto,II governo oll.Miiann resolveu nilmltllr
:i In^rihçftu de miillierca nu diversa* cir*
i n d:i Universidade de Coiistaiilitiopla,

A confltigraçío dr> norte, que re-
ceámos so verificasse com a altitude
nstmiida .pela União no Ceará, já
agora parece inevitável. Ü presideu-
te tia Uc-publica ordenou ao governa-
dor i!e Alagoas — no fundo é uma
ordem o tclegramma do sr. Heicid.i-
110 de I-Vcitas — que fizesse voltar
ai. listado a força policial que, ss-
guiido noticias aqui recebidas, envia-
ra 1 ara o Ceará, no iimiiio do auxi-
liar o sr. Franco Rabello a debellar a
revolta triuiv.pliantc em alguns muni-
cipios do Estado. O presidente da
Republica tclcgrapliou ao governador
<!c Alagoas eonio assegurador ou ga-
rúiite-ir.úr do regimen federativo, cs-
perando desse governador que o n,"io
obrigue a eile presidente—é o que se
contém nas entrelinhas do recado do
sr. Ikrculano — a tratal-o conto re-
belde, e impõr-llie, mesmo pela força,
obediência ás suai ordens. Ü gover-
ti dor Clodoaldo, como responderá i
tr.íc telcgrànnua? Sttbincttcr-sc-á, ou
dirá »o [.residente da Republica que
primeiro entre elle na ordem c no
regimen legal, pois só assim disporá
da autoridade mural precisa para que i NVtai cm circulação;
o respeitem como guarda da Consti-

na ladroeira da pma qu<-, c«ti Imjc
averiguado, foi o'.ra só d i marcclial,

Polira Urasill

ttilivtram no gatdncte da ministra dl
AsrSiütlturnt deputado Krlcn fotllio, ,lr. Al-
tii-fo Hickcr, tlr. .Vogiicíro ilii Clnmn, l^o-
mício Ui.ts jv' Nícnciw, Joio Urac.t ilc
Vrau.i", lula Carneira. Jorí 1'inla IlaC.o»,

Antônio Josí 'forrei, Amadeu tU Alv.ircm;,!,
roroncl Pr.inçlfeo 1'errelra, «Ir. Siqueira Jit»'"" 'Ir. 1'ruuívvi tio Alh>tnucii|ui*, ttr.
Deocleclaun fegado, 1!. .1. Clirlítlani, Os-
car Teixeira de sonsa c Pcnliiiando Uorla.

Ksttvcram no rJiIikIc th míiiíilro d.i
\'ÍaçS»: deputados SaMun Itnrroso, Víanna
do Castello, Anuibil de Toledo, líorse^ da
Koiiscca, Joaquim Pín« (; l:r.iiicisco llor-
KCí*; f.ironel Antônio Hcucdictò ile Aratijo,•••¦¦* í*crcival Kaquli.ir, Krncst Roncy(T. K.
IV-.vl.-i e 1\ V. Ivli.y; dr», KMailiiMo
VicÍM Kitn-il.ut;', (.';irl«>s Kulcr, l.uíz t!cVndn»lc Siiliriuhit, MrucJtâ tauance Cunlia, I
Cmiditlo Ooiloy, Sylvío lfcrrclra K.uicfl. \\\
*W Soum Uaudeira, Síniucs Corre.' | [,rank
Cíirncy; Kodrigur.i Saldolilia, Miigrnio de I.n-
cerda Franêò, Jtroitymo Monteiro, Mario
liam.-í, Jit.iu í.ojic», Artliur Oltiuo, JoaquimAlmeida, Antônio Crus Arnis, Rnljcrto <Vr-
ilnro, Carlos 'Viamia c Ju.lo Kaclia Mo-
relra.

Cairia de Conversão
O movimento Li o tccuinU;
)•¦ ¦¦¦ ..i.i-
T.itir.;-! ijooo.
Saledas:
l.ihras ^.257-0:0, fran<*o«j <!. 1G0, nnreos

500.1100, dollar» 2$ c iuil réis úuro ^ojooo.Lastro:
Oiiva cm deposito. , . .7o,i|S:-'fiJ$ac>3
t:c>|H,i!ali'lida<le do Tlic-

'.<¦! n Í.ÍJ7
e decreta u. í!.;ia, . '0.339:;;5$o:(í

Total. ...

O presidente du Rtimlillca tenclonaslracor¦ainaillin, de IVtropolpi, no cum-bolo que dali parlo j» H,io da nuiiM.
Com tuna nntoc!pr.eao de dote lioraa,

est.lo desdo anie-lioiiteiii uns nulos doV
mtiarios do i1 dlstrlcto oa livros ciei-
toracB destinados «o pleito de lioje, c
que ti hontem pela matiliA deviam ter
tiJo entregues uua agentes políticos d.i
grey conscrvndorp, de que í acebmado
chefe neste Dialiicto o conhecido sena-
der Rapadura,

Por tal indicio j.i <e pude, mais ou
tiunoi", prever o que será a ilckão de
mu deputado, que daqui a algumas lio-
ras yae começar a ter o seu simulacro
d« exceucSo! tuna reincidência por parte
dos fulíúrios proflssionacs nos mesmos
ciinits « nas mesmas torpezas a que
assistiu indignada tuda a população da
capital da Republica, no dia i" de
março de 1910, quando, paia Pludir o
pronunciamento das urnas c obstar á
denota do marechal Hermes e do seu
triste companheiro de chapa, recorre-
ram os empreiteiros de liícs candidato-
ras no expediente de fraudar o voto
pelo processo do roulio, subtraindo os
livros eleitoraes c conservando fecha-
das as SCCÇÚC3 que, cm maioria esnta-
gador.i, deveriam proclamar a (victoria
do glorioso candidato da Convenção de
J2 de agosto,

Dalii paia cá não tem !Ído outra a
1101111:1 de condueta do 1'artKlo Rcpubli-
cano Conservador, cujos manlpuladorcs
de actas falsas c rcos confessos do mais
indigno de todos os éstçjlipnatos poli-
ticos, são os mclltorcs c 03 mais hem

i'iipii!i-"i "por Isto vos declaro. <'in no-
mu do sr. presidenta da Republico, que
o übverno federal espeta do voíío pa-
trioilsino c amor .'a inslItuiçOc», <;«*¦
jiVitm InvertiKJt (Jtv uottiiiis, e, eu»
(iimhnkf, qae revoguei* a vosta ordem,
etc."

I',' o cumulo da Insensatez e da !¦>
vinndado I

Manda uma velha praxe, ainda lia
pouco observada pelo Ministério da
Guerra, no caro do general Tliatuna-
turno, que, quando npparcce nos jor-
naes um artigo Infrtngcnlo da di£:l|di-
lia, firmado por um militar, seja este
Interpcllado «cerca da r.utheir.icidadc
da sua mitoti.t, e, ró depois de coníes-
sada cila, re proceda ofíiclalincnio con-
tia o culpado,

Nem ema altenção coinclnlin, de-
corrente dos próprios cstjlos militares,
qttiz ter o marechal Hermes coia o Seu
camarada de Alagoas.

Mas o que mais íloernntetucnlc de
corre ainda da altitude do governo é
a covardia com que dle ameaça o co-
ronel mais fraco, sem ter ma nrrega-
nho, 011 uma palavra, shpter, para com
o general mais forte, que não se inti-
mi.laria, de certo, com as roneaüuras do
«iíh/iocJo.

lt.adijtes, que sem dinheiro c com o cre-
dito <.'•¦:. \ao curtindo as maiores
privaçCe», 1'in.t eoiniiiU^ão de comuicr-
ciuntes prejudicados vem enteudeMe a
respeito com o sr, l'tontin.

li' diíiícil, dada a precária sltiiaiáo
fiiwnetira qtie atravessa n Central, iue-
ver qual o resultado que essa coaimlílllo
ohietí, entretanto, torna-se ncceisjtrio
que cila srja intendida nas tuas recla-
niaçCe», o que concorrerá para noraiall*
«ar a vida couintercial de Angra dos
ltcls e para alliviar a pcnutla dos tiftba-
lltadorcs do tamal cm qttcstSo.

Demais, é preciso que te fique cotihe-
cindo de uma vez por todas quais tão
01 responsáveis por esses atrasos de pa-
gamemos: ti oe empreiteiros, ni a adtiit-
nistmçào dá Central do Urasil,

As minas da Constituição
»

(Conclusão da conferência que o senador Rnj Bar
bosa devia realizar em Bello-Horizonte)

Paliemos qvc ierá mantida para o
policiamento desta capital, a nova Ir.-
I" tia de serviço apresentada ao chefe
de policia pelo coronel Pessoa e appro-
vadu pilo chefe de uolicia.

Ha dias, no cumprimento de du-posi-
ção legal, >: obedecendo ás determina-
çòrs do Congresso, o dr. Rivadavia
Corrêa ordenou ;:os diroctores da^ re-
partições suliordinadas no Ministério
da Fazenda que fizessem entrega á di-

O almirante Itapllsta Franco esteve
hontem em conferência com o luinis-
tio da Marinha.

Por d. terminação do governo, foi
sustada hontem a partida do couraçado
D(odero, que fica no nosso porto aguar-
dando uulviH.

Antc-ltoiiteut mesmo o navio deixou
de ser considerado em \ia,ie:n, pois de
bordo desembarcarant o conimandatite,
offieiaes e mariitliviros.

Aproveitando a sua estadia, o mí-
nistro da Marinha dctenitlnou que e/>sa
unidade de itucrra saia barra á fora,
afim de receber a esquadra allèniü.

li' provael que o Floriam» seja tam-
bem encarregado i\.\ mesma eotnmifsào,
confirniando-sc assim a noticia que pit-
blicámos.

recompensados scrvtcncs deste governo,
gerado na fraude e por cila só aümcn- [ tontoveis que tinham sido adquiridos I governo
lado durante os tres loni;o3 attnòs da para
sua inglória existência,

Solire T.omlres. ...." i'..ris ....-," llaniburso . ." T latia ...." 1'orlitK.il (cseml.-.)" Nova Vorl;. . ." I! "" •. rt-s (itrst)
ouro) ....¦,

j Librafl c:-lcrlinas cm mocua/ —
j Üiiro nacioual cm vales i!or 1? .

, . ; Kxtreinas:'. o incêndio nao so estendera | itáncariõ  i*d.
(.-.iix:i matüz, ...» ió 1

ti ii,."o c amparo da autonomia dos
Kstados: Com esta resposta, que atti-
tuúe assumirá o presidente da Reptt-
Lüca? Terá que punir a rebclliãb do
governador de ^lagoas, e íal-o-á, já
¦11 nuiicia a sua imprensai com deci-
são e energia. Teremos, portanto,
fiiais um r.Mado perturbado 11a sua |
paz, ensangüentado, entregue á annr
chia.
a outros listados? Vendo as barbas 1
¦iu vizinho a arder, outros não porüo j
as suas de molho?

Deseoha se, consegiiiiitemeíite, rada
u-.. mais grave, a situação do norte.
Mas, isto mesmo é dos planos do
P. K. I'. para a conquista dos lista-
c'os que escaparam ao seu predomt-
1 io. Que imporiam as conseqüência'
desastrosas que possa produzir essa
funesta empreitada do capricho c do
ódio partidário do sr. Pinheiro Ma-
citado? Que importa a influencia rui-
nosa que cila possa exercer nas íi-
ranças naciouaes? Que vale o crcui-
to publico perante o império parti-
d.irio do sr. Pinheiro, que precisa fir-
niar-se, apoiar-se na qitasi totalidade
dos listados, afim do que a elle se
curve o sr. Wenccsláo Uraz, sob pena
de morrer logo nos primeiros dias
di sen governo? Que importam os
interesses naciouaes, paia não serem
sacrificadas as baixas conveniências
da politicagem, que, cem o sr. Pinhci-
ro .1 frmtc, leva o paiz á ruiua? O
marechal Hermes está na presidência
para serviço do senador rio-granden-
se. e neste serviço pouco se lhe dá
serriíicar o paiz, a Republica, o lixer-

Total.

!Bo.3S8:o.|35-12I
39i3fli5 !37ft$ooo

1 :'.'/.l$-vi

:v:j.3SS:o.u$.-3i

Cambio.
:6.il«.» i's ST-lfi*

Í733 h"

A propósito tia venda do drenJiiouglit
Rio de Janeiro, á Turquia, encontra-se
o seguinte num jornal europeu:

"Referemde Athcnas que alguns dcpit-
lados interpellarain o governo acerca
da compra do ireadhought K:o de ^.1-
lavo, íeila leia Turquia.

O sr. Venizclos confirmou a compra
... , .do couraçado, mas declarou não poder

recebo do Patrimônio Nacional dos au-1 j;lr explicações sobre as medidas que o
conta tomar nara manter a

serviço dos ftiuccionarios dás! «Jiprcmacia naval da Ureeia no mar
' b.gco, nem lani"buco oqucllas ja adepta-

das a tal respeito.
lii.,sc ainda o sr. Venizclos que a si-

tuação actual das (jiicvtões naciouaes
povo, porém, não esmoreça, c, ainda j Mas. precisamente por se tratar de um|"'e >>*o consentia, divulgar as encom-
mesmo nas poucas secções onde houver j cumprimento de dever ú que os minis-' J.'!™1 

a^llV.j\'TÍ:r.!f^ lt.'iAi' 
Kíunaí 

"cí1co!i';I

uma apparencia do eleição, faça valer tros das outras pastas até hoje não: uicudas. Limitou-se a .-..-segurar á Ca-
o seu voto c derrote a camarilha dos ! ordenaram que os autoiníveis, que, cm' mãra que a Grécia eslava decidida
usurpadores sem pejo c sem moral, que, grande numero continuam ao serviço I WÇf a..s3,:i..?"'"

sombra do caudilliismo, vivem desacre- Jc directores, chefes, offlctacs, ama-
ditando o paiz c enxovalhando a Repu- nuenses, coiitiiiito':, senhoras e meninos

das famílias desses fuuccionarios, se-
jam transferidos para o Patrimônio
Nacional, afim de serem vendidos cm

liais uma rcpeti»lo da farça
referidas reparliçSeS.

está Não faltaram applausos ao ministro ;

bl íca.

que as altas
; individualidades mdritimas do seu pai:
I estavam coinplelamentc tranquillas a
' tal respeito."

-—B^-«P .^ 58»...

— 3>n

leilão, conforme manda a ki.
rodavia, 11.10 estejamos a queixar- ,, ... ,-,,•, i-. ,. ,1,_ . . , , . .10 niiiustro da Marinha pediu ao «te

nos somente. O ministro do. Interior, si Agricultura fosse cedida á flotilha do
não cumpriu inda a lei relativa aos au-1 Amazonas a lancha á gazolina

perieneia á Rstação Expc riríiental

*<!t>^

HOji-:
Correio

espede r-.:.i:.s rclo3 £

O depiitado Félisbcllo Freire enviou,
Iiouíem, a dhvrsaa còíupanhias do se-
guros. o seguinte otíicio:"Xa qualidade de relator da coiivniis-
são nomeada pela Câmara <los Depu-
tu.Jos, mi conseqüência de 11:11 requeri-
monto fpie apresentei e justifiquei em 1

-„V,.S unia das ultimas sessões do anuo findo. 1 tomoveis, esta tratando de cumprir'.Su.ij 
rara estudar a situação das companhias outra, egualmcnto nniito justa, pois di-

i$cr,; <lc segures no Brasil, c tçiivlo:TeeWjdo !giu „, ; , hs r,,mr.-m-,s s,,u.do sr, dr. A. .1. Peixoto de Castro]
Júnior «ma representação largamente j 

oruniauas ao
fuiidaiiiciitadn contra "os .processos a lo- j que ar, du.-pcsas com custeio dos vstabo- [
piados para essa companhia, para fur- lecimeiitos que excederem créditos orea
tar-se no pagamento de seguros ilevi- 1 . . , "
dos", deliberei levar o caso 

"ao 
seio da \ ine.ntanoB. a cxccpçao das que forem

allüdida

Bolam ANTAKGTICA
A melhor de todas as cervejas.

ifi 't.ia
16 i!ifi

repartições suo
u ministério declarando

mie
da

illtura da seringueira no Pará,

Kfla repar'.l.;"o
guintcs vapores:"Cofitiva", 'iiara Daknr. ltarcelona c Ce-
novo; "it.tptiia", porá \'iclutia, línliio. Ma*
cció e Kceifo, u ''Divona'*, para Uakar e
líuropa, via I.iabea.

A canto
Para a carne bovina posta íi; venda nos

açouqueá desta capital, fonuii nffixãilos, na
entrepobto de S. 'Uiogõ, os preços do $6.(0
e !;tí*Jo. *

Os retalliisía3 só, deverão colir.tr o i:ta-

commissao isto

nau tíe Se-O,

de que é a mais elevada patente
qual deve a fruição das delicio-

vantagens que ofíerece a posse
roverno do Brasil; nesse serviço

cito
c a.
sas
do
não
li, 1:3 camaradas, que
seus melhores amigos,
pagando caro, carissin
cri

[oram

Trens diários.
fla.TOÍ it .e. rjuh — Pj-t dia da esta.

;".o inicial : 5 horas da manliô ; 7 horas
H maiilü; 6 horas via tarde; y.30 da no':*
Ic (ncciftruo de :u:.o).

í;iip(í^.!:íi : 7 linras da manliS (exprcS-
io>', 8.2o d,i niaiiliõ fiiociuriío de l«\o)>
Trens conunahs: 7 J Ja c 8 ao da noite.

Ramal de jW nas — Partidas da csiaião
inical : pata liafoyeUc; 1 horas »!j manhã;
para Ue'!o rtorizoiiti, ú horas da inaaliãj
para Ilelto Uonzohte, até Pirapora, 7 lio-

vle vv. ss. o obséquio da remessa, e.vn
a possivcl urgência, <le um exemplar dos
estatutos da companhia, a minuta dos
seus contratos, o ultimo relatório da
direeioria e ou'ros esclarecimentos que
se dignarem de me enviar.

t\cco£úuúló como 11111 serviço do or-
Ucm pu'.'Ik*a o qnc
temlio a honra tle
cido."

solicito feitas com alimentação, quando devida-
mente justificadas, não s.jrão pagas
como dividas de exercieios findos, seu-
do promovida a responsabilidade dire-
cta e pessoal do ordinador das mesmas.

O dispositivo legal cm que o minis-
,', ss vão -irestar, I 

',v0 l'° Interior se basciou para firma:
sigiiár-nic agrade- 1 aquella circular, foi oppqrUirianiciitc

O DR. NEVES HA ROCHA, csp. cm
moléstias dos olhos c ouvidos, reassumiu

.- ! a Jirocção .!e sua clinica; ave. It. Dranco,
fiíWSí é encontrado das ia ãs 3. Ave. I.ij. 107.

¦'1 '> li* Oflll'
O r tenente Júlio Répis Bittencourt,

eugenileiro pela Universidade de Greli-
wiek, foi nomeado, hontem, engenheiro
estagiário do corpo de engenheiros na-
vãcS da Armada.

O ministro da Alleinanlia esteve
j h.-.ntcm ã tarde no gabinete do almi-

- i.ei|e Alexandrino de Alencar, a quem
j córíimuilicoil a próxima chegada da CM-

1)_ I visüb "coimnàndada pelo almirante vou

unor da ppposição já não
não r^prlnK", jâ não cor-

I plaudida pilo Correio da Manhã, c con-: ^cuter.
| siderado como unia medida moralizado- A Marinha e a colônia allemão pre-

a"«dcm|ra c j a],a ncccssid!ide. Üãiilí o me-. I»rain festiva vece-pr,ão. aos navios es-
! perados a 11 do corrente.

Cl:
maiii

i.j norte.
jaeas :
li ilo

de:

hesita cm desmoralizar c abater
npre

pie estão
o erro, o

de levantar na ponta das suas
es.patias a candidatura de s. ex. á su-

{.'rema magistratura da nação,
A rcacção dos governos csladuaes, I

ameaçados dos mesmos golpes desfc- !
citados no iu> Ceará, . i vier a dar-se,
o que parece certn, será o que de
pcor, de mais nefasto ao Urasil po-
cleria agora verificar-se.- Mas a re-
sponsabilidâdc pelas desgraças que
cila acarretar tocará toda ao marc- I
citai Hermes e aos seus companheiros i
ou co-rcos 110 altenfado contra o 1

governo do Ceará, constituído c rico- j
tihecido cotn a approvação delles pro-
prios que hoje, após dois atmos de :
sua existência legalizada, liic coutes- j
tam a legitimidade. Como ainda hon- ;
tem ponderava collcga da imprensa,
"por mais absurdo que fosse o pro- 1
cedimento dos governadores de Per- j
tininbueo e Alagoas, concluindo uni I

pacto político e militar iuter-cstadtial
c marchando a unia intervenção no j
listado do Ceará, ttâo é mais absur-
do, tient mais criminoso (pie o pro-
cediinrttto dos srs. Hermes e Pinhei-|
ro Macliaòo. suscitanilo e íomciitan-
do a'guerra civil para satisfação de |
interesses partidários".

Gii VIDÁL.

c ultiiiío, 7 i\2 I:or."9 da
líntre IÜ05, o '!- horas

da manhã do do I.afaycttc, S.^o da no:*
Ic; du ilü I::¦! 1 Horizonte, o horas da 1.0 te.

Petrepolit — Diai uteis — Partidas fie
IVtia IVir.c-i : 6 horas da manhã ; 3 i'j
horas da manhã; io.s-j via manhã;*,1.50 tia
lardc; .1.2.1 üa tarde', 5.50 li. it Urdo, c
A horas da noite.

Partidas de IVtropoíis : 6.10 da manhã;
7.1; li. d-j nnnliã: ti..;-, li. da niinlil;
10.5 li. da niauliã; .1 li. da tarde; .;..i5 li.
dã t3rdc, c 7.15 h. da noite.

Dominsos — Me l'a:a 1'nniiosa : f. li.
dá manhã; 7,30 h. cia inanhãj 8.30 h. da
nunhã; 1 o.e5 li, da manliJ; 3.50 li da
larrt•¦; 5.50 li. da tarde e S li, da no'!c

Domingos — Ue Felròpolis : ó.io li. da
manhã; 7.,15 h. da manhã; 10.5 h. -ía
rnanliS; 3 li. da tarde; 4.1S li. .da laidc;
í.is li. da noite c B.so h. da no"te.

As tdlintas noticias do Ceará
ao saque que os masliorquciros do padre
Cícero fizeram na cidade do Crato, após
havel-a tonado ás forças estaduacs.

O saque foi violentissiiiio c acarreta
prejuízos enormes não só ao coinincrcio
cearense coa-.o ás praças de S. Paulo, Rio
c Pernambuco, com as quacs as firmas
roubadas mantinham transacções consi-
deraveia.

lissa noticia não deixou de causar
uma ccíla* surpresa. Oa vários delega-
dos ou representantes, 110 Rio, daquellcs
desordeiros sempre garantiram e propa-
Ia ram que o movimento iniciado em Jna-
zeiro era pnraiuente político e reivindi-
cador. Os jagunços punham-se cm ar-
mas na defesa do seu ideal, para com-
bater ura governo-que os tinha oppri-
mido, s"'° consideradas como probleinaticãs

Mas todos estão vendo agora que os j remessas de borracha do Oriente, c por-
jagunços se preoecupam tanto com o que se presume que havia 11:11 déficit de

governo do Ceará como com o impera- | 30.000 toneladas, suppõc-se que o preço
dor da China. T< ndo tomado Crato

Dãlil,
reçor (ambein registro a resolução to-
rriãdá pelo dr. llercUlano de Freitas.

Mas... quando farão o mesmo os
outros ministros e quando ú que toilos,
juntos ou separados, fazem cumprir ;t
lei relativa aos automóveis?

O director geral dos Teícgranltos foi
autorizado pelo" ministro da Viação a
adquirir uma coillin-anlcna para snb-
stiluir a antena da estação radio-kl'.-;
(jiaphica do Amaralina, que precisa ser
modificada,

I- 

¦.-.. .1 1 1—m-r^-ta^.»'—u-rarn «¦——-.— —- -

Nodtcaau. Casca(íltná0aise 
sen-

^,. —fgs^>-qoFw»-s:e-r—  '¦¦—

O .ministro da Fazenda nomeou, por
acto de honte-.n, José PVcderico Car-
nèko liuitor pára o lugar de eollectpr
das roiida* H-.lcrais c-.n llcrval, 110 Us-
lado do Rio Gruiido do Sul.

Não ha como as doces esperanças para
alimento do espirito c conforto de crea-
luras infoftunadas !

Veiti da lvuropa, mandado pela Ilavas,

DltS. MUI itv r.it.vsth PAE 13
VílillO — Kspeeiiilistr.s «Io moles-
tiiix lios olhos. Consultório: l.anuo
da Omdoen 11. S, das ltí ás 1 lio-
eus, iliniiiiiuinte.

De orde-m do ministro da Fazenda, | Lüca
vae ser incluidò como contribuinte do 1 Jo
uioiitcpio civil o agente fiscal dos mí-

. ! postos de consumo do ial no Ceará,
um telcgranima dizendo que cm 1 uns ; t -sc 

puni,-i0 da Motta.
„,. nimmra ir* nctn 1^8— '"* ""

Por
bebe

CAMBVQÜniA
Por rcr

Apezar da opposiçãò :]o sr. Edvvíges
de Ouciroz, o marechal Hermes mau-
dou lavrar, com uni indivíduo desço-
nbecido que dá pelo nome de Frnn-
cisco Pinto Prandão, o termo da cot-

da força hydraulica das cacho-
Io Alio S. Francisco, sempre 

j (,0 roubo .r.lis je3m-aBado, da pilhagem
mais cyniea que se tem visto por aqucl-

I Ias paragens. Nao se trata de assaltos
1 feitos iudislincianicilte por indivíduos
; desorientados, no auge da sua cólera,

cessap
ciias
recusada a outros pretcndcnies.

Ijão cíacocnla milhões de hilovvals,
isto é, a maior fm-ça hydraulica do
mundo, que o marechal dtu de mão

após uma luta que os telcgrammas dis-
seram porfiada, mas que noticias poste-
riores desmentcui, porque, houve, no
caso, apenas uma miserável traição da
policia, era natural que os amotinados
pròseguis.çem na sua guerra-santa, como
bom; fanáticos.

Foi exaclamcntc o que elles não fi-
zcriiin. Deixaram-se ficar na cidade c
entregaram-sc então á obra do saque,

Pa
r.o Cli

eu irtnap, para I
1.1.

a uin soeio
vciHl. r ao ¦• strangelro 1

A ladroeira foi organizada com lan-
Ia segurança e previdência qun, ama-
nhã, :i um entro governo, por ventura,
se qiiizer oppõr a que o sócio do irmão
do marechal entregue a um cstvangei-
ro perigoso aquelle patrimônio colossal,
aceréscido do direito de fazer as des-
apropriações qe.e entender, não poderá

i porém, muito ao contrario, da aeeão de
bandidos no perfeito uso da consciência,
lauto que só atacam as propriedades
onde sabem existir grande somma de |
valor*.?. São, de prferencia, cctnmcr- |
ciantes as victimas dessa audaciosa de- i
vasi

porqu
mim!

marechal,

imã cláusula qi
nu o direito

p:

Illpinci-mu D
p yp& RuIlGIa?

0 Tempo
O ria

encoberto
afínol, 11
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HONTEM
íxiüni. :: -- \

elo
frS:

ti:c:i.-.

ria do Difiri-

p.10 de concessão
: " o concessionário
ansferir o presente j

r.o" ifiicdo ejicnãs seictieia ao Mi-
io da Agricultura. (Cláusula íC"). |
1 que o escândalo tivesse todas

as bellczas, e ledas as facilidades íos-
sem gí.ranlidas ao mano Jangote, nem
foi paro no termo da concessão o selto i
proporcional. Pela cláusula ao", isso ti-i
cou para quando re organizar a cm-
presa que lem de explorar a concessão.
Per esse contrato, que o próprio go-
verno avaliou cm 1 milhão de libras, o
[diz concessionaiio pagüit opcna3 ~0$
cm cstainpilhas! F. foi tudo o que lha
custou a maravilhosa concessão da
maior cucreia liydraulica do mundo!

Não ú ?c::i fundanietilo que corre na
F.urcp.i, para vergonha do povo brasi-

ia versão em que lá todos acre-
Víiai de inspirar maior coii-

fiança aos traticantrr, cí trance tros que
exploram a dcshohcstidadc dos governos
do Brasil, o tabellíão Fonseca Ilcrr.ies,
quando ali esteve ultimamente deu lhes
a entender que havia tomado a peito''assegurar o futuro" do irmão presi-
dente, o qual, no dizer delle Jangote,
deve ir viver na Europa, acabado se-.i

listão, pois, desmascarados os fins
políticos da desordem commamlada Pelo

; padre Cícero. Os verdadeiros fins cta
" ! comedia ficam, pouco a pouco, esclãrc-

(íidos:
Pobt

ião o do assalto c do roubo.
: Ceará 1

O ministro da Viação concedeu
regalias de paquete ao vapor liiclii
de propriedade de Kichard Paul.

da gomma elástica melhorará sensível-
mente.

Pastou esta noticia para alegrar mui-
ta gente, inclusive o Jornal do Cóinmcr-
cio, que acreditou na Agencia Davas c
na escacez da borracha oriental. Km-
fim, como isso lhes dá prazer c lhes
désaniiuvia o espirito; deixoinol-os com
essa crença,

A verdade, porém, é c.-ia: não !:a
nenhum indicador de que a proihtcção
oriental dcevesça: pelo contrario, as
previsões dos entendidos ::;iu de que
cila anginciita de anuo para atino em
quantidade, aperfeiçoandO-sò cm quali-
dade.

Certamente, muito nos regosijará sa-
her que o mercado da borracha melhorou
e que subiram os preços da mercadoria.
Mas como temos por norma encarar a
vida pelo seu lado real ç por seus ef-
feitos práticos, não temos a felicidade
de crear illusõcp, principalmente cm re-
laeão áquclle produeto nacional, arrui-
nado hoje pela inipericia dos homens
que tèm governado o P.iasil a OS F.sta- .c„]rl.1"0'¦'•

cm a: iíicio I

Achara se qíinsi concluídos os novos
regulamentos das diversas repartições
de" Marinha.

Esses regulamentos devem ser appro-
vados na próxima semana,

II. J ijí» ITITl íTl H*l

IP & Hespings
doaldo

tn no
miItcpnbliea

dcnl espera do vasso_ p:
ás iustiliiiçCca que sejam
noliciiiS. •."

Com que então ri a A
mandou cata uolicia lave
d'ahi que o Clodoaldo é p
li

pelo llcrctilaiio

ir. rresidente da
o governo fc-

riotij.v.Q c amor
iaveridiess tacs

Idira,

o (IC
c:s

el.-ic.io potiera
da Agencia e o

ir alagoano ?

Anicricana
scgüir-EC*a

vlriota I !)ue dia-
¦r entra ns polo-
oiisr.io dg góvcrt

Resposta provável

rios prodticLoreS da seringa.
Pensamos até que dar alento aos se-

ringueiros por meio de esperança ; que
só hypothelieamente se confirmarão, é
grave erro.

No batalhão naval está sondo pre-
parado para breve um festival idêntico
ao realizado ha dias na fortaleza de

bãhdõírã

".!¦" exac
policia ao
de aliciar
EÚ.1S. Mito
pri: li ira e
se de i-

Clodoaldo ao Uer.

m lado

„!.-., imoral:
a inintia policia
raças, ins-afficíc
ins:itüis*üçs repa!

Um dos commcntarios que desde logo
se impõe, cm face do telcgranima diri-l Willegagnon, devendo jurar
gido pelo governo no coronel Clodoaldo, cerca de .-| :. ¦ ¦

é o de que elle obedeceu a um inequi-
voeo impulso de covardia.

nel pre-
Barreto,

Não
cedeu
como .
ciativa

sto de
o do general Dantas
inda agora se repete qi
do primeiro consistiu

I taro,
' ditam.

Os negociantes de Angra dos Reis di-
rigiram ao sr. Paulo de Frontin lun pe-
dido colleclivo do pagamento de todas
as dividas contraídas pelo pessoal que

c a mi- está construindo o rama! férreo que de
em mo-1 Itacttriissã se dirige áquella localidade,

biii.u.r uni batalhão da policia alagoana, stf,r, duvida alguma, é esse o ultimo re-
para, de accòrdo cotn as fonas de Per- curso de que elles lançam mão para re-
mijiièiico, operar no Ceará contra os i cebcrcin a paga dos fornecimentos fei-
fanáticos e masliorquciros do padre tos ao referido pessoal.'porque este, nas
Cícero-, varias reclamações que tem dirigido aos

Como, pois, se limitou o governo a j empreiteiros c ao director da Central,
ameaçar apenas o governador de Ala- j nada tem conseguido obter,
góas? I O sr. Frontin, de uni lado, rdlega nada

Não lhe aproveitará, siqner, o so- ler qe.e ver com os trabalhadores, uma
phisiiia de que podem não ser verda-: vez que a Central só se pôde entender
ebiros os telcgrammas relativos á atti-. com es vários empreiteiros, a quem ío-

l'ul í Mo em
:¦/) n:

u
JUUÍ

tia j asrndi rfmriíctt ao
nnara dos DcpaiadüS d;
e abertura do cn-ditosl

di l;aíeudj presidiu á
adininistrutiva da Ca/.j

tude do governador di
porque, nesse particular
viandade inconcebível e a toda prova
a nota redigida pelo sr. Herculanò de

Pernambuco, ram distribuídos cs trecho
de uma lc- cção da Ilaetirussá-Angra

deteiros,
te que nao

de cònstnt-
Os eniprei-

seguram a teda gen-
¦f.ão cm dia cem os

de
Correios.

Podemos i:
saiii com foi
tua ; ao íi:a
YlSlOf.iCS, .

amuetc icv b

ffi.le.c3 de
-.: o único fim

Policia do Ala-
:me v 8>-,,',tc de

.-.ctual cora põe-
ites iara a ?¦:¦

uçila e
Mhtrio

\ TIIIUVXA
N'o covemo do povo pelo povo a pa-

lavra 0 o Brande poder, u tribuna a
lorça das foiçai!. Mas que é, hoje, 8J-
iihorcs, a tribuua p.irlanienter nu lira-
?ÍI? O que eu já disse: uma mina,
donde se f.da pira tun deserto. Os que,
coaio eu, se lim causado em buscar
levantai .1, ni.itjut.se numa lida inútil,
c abm de cada tun desses eíforços com
a Impressão de uni dmllo contra uma
alutanjarra, um paredão ou um monte
de areia. Perra-w o abuso pila gola,
como um malandriin colhido a furtar,
na praça publica, á luz do dia, mostra-
se na mão do uut.inte o objeeto visível
do crime, dardeja-se cm cheio sobre a
sc.n.t a projecção de uni Itolophote, c.
com o apito na boca, do alto da Ca-
niara ou do Senado, se r.rita á policia
que acuda, Mas a policia, quando se
llãò põe a ladrar centra o zelo dos que
por dia chamam, escuta como se li-
¦esse os ouvidos encravados deixa
pender as orelhas, e vae im .ter o ío-
cinho ii.t mesma cciha onde como o
ladrão.

Não foi o que se deu com a c.irni-
ceiia do Salellitet Não foi o que se
deu com o morticínio da ilha das Co-
tiras? Não foi, o que se deu eoin a
ladroagem da prata? Não foi o que se
consimimott com o escândalo das de-
posições, dos bombardeamentos, das
alarvarias contra as sentenças da jus-
liça? O c
modera, já
rige os desmandos. Antes os acirra,
os provoca, os consolida. Do governo,
icttialinentc, não se poderia dizer que
seja uma vontade, esclarecida por uma
intclligencia. E' a Idiotia servida pelo
capricho. Cumpra, e não bufe: tal a
synthese do regimen. Quem dispõe de
baionetas nos quartéis, moedas no
1'hcsoiro e votos nas Câmaras, não

tem que so vexar com o senso moral,
com a opinião puulica, ou com o decoro
da autoridade1. Sob o caitditliismo, que
é a nossa Republica, a tribuna paria-
mentar nunca existiu, não podo exis-
tir, n-to existe, não existirá nunca.

Quando a revolução introduziu na
França o governo representativo, lc-
vamou-se, no corpo legislativo, uma
tribuna, coberta do baixos relevos,
onde a Historia, a Fama, a Liberdade
faziam guarda á palavra. -Mas no
18 brumario, o regimen do golpe de
Estado a desmontou, c as peças de
ir.anuore, que a compunham, se sumi-
ram nos subterrâneos do paço legis-
lativo, donde vieram â r. ,urgir, re-
constituídas, quando se restabeleceram
os debates parlamentares. Com o go-
verno de julho foi na Câmara I.egis-
lativa qu.i cila. se cotloeou, persistindo
abi até iSj.', quando o crime napolco-
rico de a de dezembro a sepultou de
novo no mesma porão, onde tanto
t.mpo descansara. Abi doriuiet" outra
vez quinze nnnos, até que, declarado

c império liberal, volveu a tribuna pri-
mitiva á scena que dominava com a
sua majestade.

Ks.sas vicissiíudcs representam os
revezes o alternativas da liberdade mo-
derna. Onde quer que o governo po-
pular exista, como nas grandes repu-

s e nas motiarcliias republicanas
losso tempo, ou se ensaia unia

tentativa de governo do povo pelo
povo, como no Japão, na Rússia, li í
Turquia, na China, a creaçao ela in-
buna parlamentar caracteriza, para
logo, a transformação operada. Mas,

se as câmaras legislativas decaem do
seu vigor, se a sua autoridade so perde,
se o poder executivo as corrompe, as
acobarda, as subjuga, immcdiatamcnte
a tribuna parlamentar, órgão desse ele-
incnto eni declínio, se rclráe, se atro-
pliia c dcsapparccc.

F,' o que está suecedendo no Brasil,
onde o governo da irresponsabilidade e
a abdicação elo Congresso Nacioual cs-
vasiarani os debates parlamentares de
todo o interesse, privando-os inteira-
•.••.ente da sua acção natural sobre os
actos do governo, a que as cainaras, em
vez de o reprimirem, servilincníc obe-
dcecin.. A eloqüência, in.arum.nto do
direito, da verdade o do bem, não tem
legar nesse degradado secuario dos seus
antigos triuuiphòs. Deslocados nesse
meio hostil, os protestos do espirito
constitucional, dia a dia mais raros pela
sua inutilidade, soam como irrisórios
anact .nisiuos. A elles, por via de re-
gra, se responde com a conjuração de
silencie^, quando não se encontra algum
porealhão, edin que se uianJc afírbntar
o asseio moral dos antagonistas, ou ai-
gitm zeloU*, bom mercador, interessado
cm explorar a opportunidade para uni
cambalacho bem pago cotn o governo.

O VALOR DO COXGÍIESSO
.\\CIO\.\Ij

i ja garantir que
pclxc jH-lo menos
¦ágape. ainda liãvi

• iirucm
lo fiel-
tostas

do aos Inlmlgíij do previJenci.disaio uni
dos maiores argumento», com que o po-
deitei loitiar odioso aos o!h03 de colei
os espiritei libvraes. O cspcctacitlo
não é itjvo. Os demagogos domcstleados
Velo absohuíiitto sempre f..>r.iiii os cens
instrumentos nt .ís incomlicionacs. O03
icgicidas, têptcmbrUus c carniceiros da
convcuçáo, da eo.nmtuta e da comu.issãj
de salvação publica nes dias :u..ü sari-
Sinuosos de i;o.t é que sairani os mais
rasteiros adtiladorcs c os serviçaes mais
suIhiihsos ao império de Uoiiaparte c
á realeza restaurada.

Debtixando com alguns toques d.a c(ti
pincel essa tr.-.iis.utttação, de que cs»-
stamciani, nos annaes da revolução, do
i.npfrio e d.i tnotlarchia reentltronisa-
da, os mais tristes exemplos, dizia Cha-
teaiibiian 1, nas suas Memórias de Alem
Trmulo: "Os revolucionários enrique-
eidos começavam a se alojar nos i.-rr.n-
des palácios vendidos do lloulcvard S.
Ocruiain, A caminho de se tornarem
barõi s c ccíidcs, não falavam os j.-.co-
biuos fenão nos horrores de i;oj, na
urgência de castigar os proletários e re-
priaiir os excessos do populacho. Bo-
naparte, r.ictte ndo na sua policia os
Scevolas e es Brutos, se dispunha a rc-
cainal-os e varicgal-os de fitas, a ma-
ciilal-os de lindos, a íazel-os trair as
suas opiniões e üeshonrar os seus cri-
mes. Dia a dia se consunmiava a me'.",-
.itorjdioie eles reputilicauos em impe-
rialistas."

No Brasil de agora se está rrprodu-
ziudo o mesmo phenomeno, tantas ve-
zcs observado pelos historiadores, mo-
ralistas o conicdiognrphos, desde que
ArÍ3topuaiics hnuiorlaMzoti numa das
suas creações o typo do antigo dema-
gogó, antecipação mais ou meno3 exa-
cta do actual. Cem a simples invenção
de um marechal snuatolotádo no rancho
do parlvdo, o radicalismo dos pr.pa-mo-
narchistas, Jn^je pcsca-nioiiarcliistás, dos
homens de too.i, 1904 o 1907, des ir-
reconciliaveis da intransigência repnbli-
cana se trocou, da noite para o dia,
nesta subserviência .,ue se vi ao go-
verno pessoal de una espada. Conscr-
vâdo u nome do regimen c o seu fron-
tespicio, os terríveis democratas renun-
ciara-.n ao dentais, e, agachadòs hoje na
barraca do caudilho, estudam o direito
constitucional nos destemperos, frene-
sis e bravatas do dictador.

O PODIOIl DA BOLSA
A atlriuuição, a cujo re.opeilò os

desertoros da republica constitucional se
expriraem cem todo esse desdém, me-
iioscabándo-a como balda inteiramente
ele influencia no outro ramo de gover-
no, posto não tenha, r.o regimen ame-
ricauo, a mesma extensão que .110 par-
lamentar, é, ainda assim, tun poder vi-
tal, um dos pcíderes máximos do Con-
grosso. Esse poder, o fateèr of thc
/'iiijv, o poder do orçamento, sempre
se considerou, nos paizes livres, como
a cidade lia da supremacia parlamentar.
Debaixo do systeuta -presidencial, o fur-
lamento não grka de tal supremacia, e
nos Ksiados L.'nÍJos iião se cogita de
que elle recuse ao governo os meios
de subsistir, negando-lhe as leis ele re-
ccita e despesa, Mas ali mesmo dispõe
o Congresso, nas suas -prerogavívas íi-
nauceiras, de freios bastantes para con-
tT iv.n presidente, cuja política expo-
nha a ' 'nino a calamidades, ou se- e::-
travie da orbita constitucional.

'Xo seio de uma nação como aquella,
porém, não seria imaginável uma di-
ctodura qualquer, •nem poderia acoule-
ecr que o chefe do Ivslado se pnzesse
intciranieatc fora da Constituição e das
leis. Entre nós a hypothese não só é
realizável, mas vae já e:n mui adcant.a-
do caminho de execução, li, quando,
por ventura, se acabe de consununar
desgraça taaianha, quando o poder exe-
entivo, transpondo francamente as r.l.i-
mas raias, onde se encerra a sua atuo-
riilale, crie nata situação totalmente
revolucionaria de oppresaão o anarcítia,
o corpo legislativo não se ha de ecu-
siderar obrigado a munibo dos n-.eios
para ulüntar 03 desasLrcs du s.ta e.u-
presa.

Aliás, ainda nos Estados Unidos, não
se nega em absoluto a possibilidade
eventual do recurso n essa medida ex-
trema. O que se diz, é que seria um
expediente anômalo e perigoso, ao qual
se não deve chegar nunca sem o apoio
ela opinião publica, c que a câmara dos
representantes não se sentiu jamais bas-
tante segura desse apoio, para lançar
mão de íão dcsèiiganado alviirc.

O 0.1SÇAJIEXT0 XO COXCr.ESSO
¦Mas, dentro nos limites ctrí que essa

prcrogaíiva se desenvolve tiornialmenlc,
qual a estima cm que entre nós a tem o
Congresso, c com que j/wlüaue a exer-

ror.iO salário não regateado
remunera aos seus amigos a ad]ic>ãó
paríatnchtar, o exonera de íei* para com
o Congresso Nacional outra consideração
mais que a do desprezo. A iheoria deste
anda por abi escripta nas lições do; con-
s-íhucionülUmo reinanie, A seioncia de
servir, ensinada na escola desses publí-

r.l i:iíii,.Wa /-rsfi.
Olie-.J (lc .-Víronl il.
o .¦' tenente Caries

Vc-sr, sc:n grande trabalho
15 sem recorrer á scicncla
Que é : ivorosj a impriidcnci:
¦Junto á pólvora o borrallio i
A c"ldci^o j a consííjucncia

, lelles, quan
! a atiiiud
j nátiibucatta íe

j niara não voti
1 situação cm tr

inas ind i
ndo, cm dczemti
assumida pela de

levou a recuai
SO 03

uuetos com este

Uni
1911,

> per-
a Ca-
poz. a

les-

:e?
Hasta d

:oino o de
a nadores,

zrr que
loco, em

3 derrãde
cinco or-;

çíititeutos i

adepta, liai
nios de já

¦ Ui; uando
parecer

"Ouc ?c scp.uira a essa altitude da
uito grave: o sr.
a continuará a go-

Essa historia da Câmara negar

Câmara? Xada de
prcsideiite da reptib!
vem;

rll.

pediu o des-
clandestino-!?,

omao d
CottvcrcíA PoÍ'c!a 'Marítir
•uibaretuc di -9 insss•iniis ielo "ColumbiaV

Nas proxlinidàiles át Cagc, descarrilou
• cocturno mtuciro.

Tcrtn drR.-e:(fos n couraçades "Dco-
4*rj-i „- "tlcria-au" jiira receber a Mipaadra

ytBecl que nos Ttin viiltar.

governo...
As negociatas mercclialicias té::i um ' Freitas, que, sem a menor sombra de ' seus empregados devido i circunstancia |

cunho rigorosamente familiar: ou têm ambigüidade, e repetidas vezes, declara; de qnc o sr. Frontin lhes não paga r.s
sido cem a farailia'Tcííc ou são com ! estar o governo jnformado arenas per quantias correspondentes ao custeio das
o mano Jangote. ! simples boatos -acerca do suppostõ au

E' naturalmente esse conluio fratçr- I xilio do coronel Clodoaldo co seu col
nalntcnée bandalho que explica oWucs-1 lega Franco. Rabello
plante com que o marechal insistiu na

intendente o
collcctor, a

fron-.otor PU-
piiante. Viva
'.;,dj. Viva o

bandalheira das eacho-iras de S. Fr»u-
cisco, como já antertornieate insistir»

São, com '.'ffeito, da nota official as
expressões;- "noticiaram telegranimas

trechos ultimamente construídos.
Uma perfeita jiga-joga, como se vê,

com a qual soífre extraordinaiiainente
o commcrcio de Angra, desprovido as-
sim, do numerário preciso para rr.ovi-t,AJIU1!i'i-3 |lUi.'U'»llt.lll ivi-.fl i""""»" -...., -w -.^. .- j.. „v.. *- , v. . , ; ^ y

d-uli íttffcnviastes, ou juí f/jetendeis mentar-sc, para não íalírrccs iti traba-l

TilegfJtnaa de Jardim :
"Tomou posse di cargo

coronel Ancillo.n 1'arros ;
coror-cl Hoclu ; ílá ltoriz.
Mico. Viva a rcvotucío tr.
o dr. ldcro, presidente de
padre Cícero. _,Saudações. — Ka<-'h3, ".;-
cUlia, Si K:kc-."

iPerfcitíEcnte lógico e de eccorJo com o
regimin: Stoclia, Ancillon, e Sá ltoriz. cs-
tio euSuslassâdissiiBO» cora a noraecção de
•» Reiit Auziüca c K;;ha. Pois griuia li:

itl
Cyranp & Çj.

orçamento e mera sobrevivência par!
Mcncarisla, não representando, dentro
do nosso regimen constitucional, mais
do que o tuío cumprimento do seu dever
constitucional por parte do poder legis-
lativo; o que ::ãe tem, nem todia ter
nee.hmr.a iriflnencia sonra a vida dos
outros foderes»,, Knírc nós o poder
executivo, exercido feio ['residente da
rcptibüca, não depende do voto da Ca-
viera ca: ee.so aláiitá."

REPUBMeAXISMO
ÍICADO

D03IES-

dar
Tal é
to, q
alento do

)

tem havido aniios,
que, na Câmara dos

ele uma assentada,
ros dias da se...-ão
amentos (cinco or-

m só dia!) e f|uc o mais
delles, o da Fazenda, se
ll,i casa, a tempo e cnl ter-

ião poderem .os seus r.icm-
lc o mínimo conhecimento,

paço, até, para sobre elle
a comtnissão competente.

me, o áçodamento c itf.nul-
dias das entendas no orça-
liniõterio da Viação c Indus-

K' assim que c-s nossos antigos Ja"
chinos escrevem a dom rica da insigui-

| íiecucia do poder IegislativOj minislran-

tria não se rcmeltem á Câmara dos De-
ptititdos. Com n precipitação (lãir.aiiha
é) a secretaria da outra casa, ao com-
uiur.icnr o voto do Senado sobre as
emendas, que elle mantém, omittc mui-
ias dellas, algumas dentre ;.s u-.ais rclc-
vaiitcs.

Noticiando "o espantoso equivoco",
um órgão hcrinisla, eiuc assim o quali-
fica, obõer e;ue, a vingar "o perigoso
precedente de, ''a pretexto de enga-
nos involuntários",. se abrirem tacs la-
cunas, "ficaria a secretaria do Senado
com attribniçõcs equivalentes ás do pre-
sideutú da Republica 110 concernente á
saneção, ott veto, dos actos do poder
legislativo," Xa realidade, porem, essa
competência nova excederia ronda ú que
exerce o chefe do Estado cera a pre-
rogativa do veto; pois esta não pode
recair, á escolha, sobre as partes da re-
ro!\;'fão legislativa» que r.-o agradarem
ao jpresideute; ha de sauccioaar, ou re-

jeitar, no seu todo a deliberado do
Congresso,

O «OVKIIXO li O TUKSOUUO
'Maí, feiihores, não vale a pena min-!'

dear factos de estrondo tamanho como
es ,,.10 dizem respeito á omnipoteucu
ib governo, presentemente, sobre as ar-
eus do Th. somo. O Poder Kxcçulivo
casta iiuanto quer, como quer e onde
quer. Sc 11 autoiização legislativa sa
executam, na listrada de Ferro Central,
pei furacões de túneis e duplicações de
linhas avaliadas em mais de vinte mil
contos de réis. Sem autorização legisla-
liva se ciiiprehende e remata a con-
siiueção de villas operárias, com uma
despesa desconhecida, indefinida, mas
estimada CRtialntcnte, em dezenas da
milhares de contos. Sem autorização lc-
gisbuiva se envolve a nossa administra-
ção noutras obras, noutros gastos, nou-
nas prodigalidades, c dispõe do patri-
nionio iiaeioiii.1 negociando clandestina-
mente a alienação de um dos nossos'dreadiioughtj", o Kio de Janeiro, não
obstante o conclamar da imprensa e da
tribuna.

O AtíltlTItlO yiXAXCElUO
Todas as disposições constitueio-

naes, que encerram na competência
privativa da Congresso o .irbitrio d:
legislar sobre as propriedades da na-
ção, .1 fíuicçáo de regular, anuo por
atino, a despesa nacional, a tomada
animal das emas do Tliesouro, são
lalra morta, Os estornos, os avisos
reservados, os contratos s.-m autoriza-
ção, os r. gistros sob protesto, cs cre-
ditos extraordinários, as verbas eveu-
tiiacs, as relações do governo com o
Banco do Urasil, a situação abusiva de
certos estabelecimentos, como a Ccii-
lr.il, que muitas vezes consomem a
própria renda, antes de transitar pelo'1'hcsoiro, essas c outras irregularida-
des, essas e outras facilidades, essa:
c outras imrtioralidadcs formam um
systenia de cscaniiihos, subterrâneos
e alçapões, um labyrintlto de evasivas,
desvias e ziguezagues, graças aos
quacs se furtam á iuspeeção legisla-
tiva 05 maiores abusos, c as mais gros-
¦as prevaricações escapam ao conheci-
monto da autoridade constitucional. O
arbítrio financeiro do presidente «
stus ministros não tem limites.

ABDICAÇÕES LEGISLATIVAS
Abi tudo é clandestinidade, tuds

trapaça, tudo burla. A Constituição in-
Cliiubc o Congresso de " velar na guar-
da da Constituição c das leis". Mas o
Congresso abandona, sem,reserva abso-
latamente nenhuma, as leis c a Cou-
stituição ás vontades do poder exe-
cativo. A Constituição entrega priva-
tivamchíc ao Congresso a competeii-
fia de legislar sobre a moeda. Mas o
Congresso sdmittc que, sem auloiiza-
ção sua. o governo, por um contrato
lesivo á Fazenda Nacional e destinado
a inetter milhares de coutos no bolso
de .alguns amigos, alguns parentes,
alguns membros das duas Câmaras,
mande cunhar em Berlim sessenta mil
centos de prata. A Constituição com-
incite unicamente ao Congresso a pre-
rogativa da amnistia, Mas o Congresso
tolera que a amnistia de 19:0 se con-
verta num banho de sangue para os
anmlstiados. Delles, restando ainda
setenta, após a ilha das Cobras o o
SafcllítCf nas cnxo.vias militares, dois
anuos depois só existem dez, tendo-se
sumido sessenta, dos quae3 cm vão
pede contas, na Cantara, ao governo,
o or, Irincu Machado.

TUAMOIAS COM O VETO
Quando a Constituição estabeleceu

um prazo certo, para resolver sobre as t
medidas, que o legislativo lhe Submcüe
(é o Jornal do Commcrcio quem assim
se exprime), fixou uni limite, que não
pode ser transposto. "O executivo",
continua o grande órgão, " não tem
iibsolutami me o direito do guardar por
duas semanas na sua gaveta as leis,
que o Congresso lhe envia. A faculdade
de ante lotar as razões dos cios á
um abuso, que pode oceasionar inci-
dentes graves. A lei das der.accuniula-
ções tem a data de .11 de: dezembro, o
a negação da saneção só foi publicada
no Diário Oífieial ele ia d: j.uieiro,
com a indicação discutível ela ante-
véspera, • tendo-se excedido, por eon-
seguinte', o termo deixado ao exe-
Clltivo ".

Com o proj"c!o de lei sobre as cor-
•lições de pagamento a indivíduos es-
traiiiiòs ao serviço federal, o f,xcc3.~o
úii aíuJa. mais largo. Aos 15 de janet-
ro o neto do Congressoideliberado eni
dezembro do anuo r.r.te.rior ainda não
estava saisccioiiado, nem vetado, quan-
lo o prazo fatal .para o veto, de dez
dias úteis, como é, ja se achava ultima-
do havia muito, c, portanto, a rosolü-
(,ão legislativa estava ;',"J9 /,i.'/j •'..::.:<.io-
nada, pois, segundo o texto constiuicio-
nal, "o silencio do presidente no de-
cendio importa a saneção." "Legalnicn-
ie, honestamente, pois," (O aluda essa
órgani do publicidade t\\\(\\\ o diz) o
acto era ji lei, "c deveria ter sido pro-
mulgado." Ma3 promulgado ainda não
estava, c ecut-ou /-or ser vetado.

A conseqüência, senhores, é que esss
:vío apparente importava, na realidade,
e.u rc-jonecc.o de uma lei. Vetando um
acto legislativo já saneeionado pelo si-
It-ivcio deceudiiil ilü presidente, subtraia
este á legislação do paiz uma lei já
perfeita e acabada. Era um gênero nova
de veto: o veto annullaiorio da saneção
já coíisumr.uada e re rogatório do acto
legislativo já completo.

Não pode haver, da parte do chefe
da nação, ineonslitueiunalidade mais
fiagrante, Mas essa altitude criminosa
ainda se nggrava com a velhacaria da
autedata, acto de grosseira dediouesli.
dade, que cmpareüia os hábitos da adtui.
niitiT.çüo cou os dos falsríicauõreá vv.l*
gares.

Abi es'':, senhores, como se porta,
sob este regime-n, entre nós, o chefe,
do pc icr executivo no exercício de utna
des suas mais elevadas prerogativas
constitucioaaes: a -do collaborar com o
Congresso na elaboração das leis. Var
::iais 1uís:.s que estejain as conscieni
cias, por maior que seja a clasliciísíeí
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CORREIO DA MAXIM —..^ouilnffo, 8 tio ftwwlro «Io 101.
^p-' ' _____

|

%i: ... 'i ,'. moral potltk». hs« «!•» re-
Wiihf.il que n5o se poJsris fttientsr de
t«n vuoilo i»»U *ra»«o contra a Iraall-
•Me, nem procfltf com IntpnMM»
lustg rasteira 110 d*B-a<pTdiO <*s» ''',"'
•cdce do lovsreo.

O 1'HIWIDKNTH i: O IflOB»
MIKHiIiKSTH

A ConMlhilçso quU «il»o o presMonU
e**rv» lio lérnMtto o pojer exeouilvo.
•Mm» o (troihloità lígHta, A Constitui*
<lo u5o udmltto qiw slmiem *»j»i «MtO
pnildenlo, o» vlee^iWsnto, icm Mw«

ur no soio Õoi dlroltoa polltlcóí". M»«
o eiareoíial lUrmei, não o estando, n
llOUVO por deito presidente. A CoM|t<
nil(.'io detormlna «pie. vagando n vloo<
presidência no primeiro blormlo >!o pc
fio Io presidencial, 10 proecdft a nova
eleição. Mu* a prcsldenota em '"•*••
fom ii íetmnela do marechal Deodorp,
vaso» no primeiro mino do quadrlenolo
presidencial, c o vice-presidente-, ont ves
de assumir o Irfterinldasle, oecupou o
carco t.t« fto cabo dos riuatro turno*.
A Còmtlwlcío, emílm, cxíkc que o pre-
*iden'c c o vlce-presldento sejam elel<
w pelo «úífraglo iltrcclo da na«5o.
Mar. o mnrecbol Hermes o o w. Wm».
ceslno Draa foram eleitos pelos suíír.v
)jio% do Cougresso.

AblINISTItAÇAO MII.ITAlt
Definindo a> utlrlbuIçCcs do poder

executivo, entre enai lho outorga o
pacto federal a de administrar o lixcr

llIlIRIU fcfj ¦• I ¦ C9 mall <PW O IClilt.O
autor d-- i .1 atteutsde. l'm funccloná»
tio Inrapai estras» n admlnlstraclo. Um
juir Imligon corrompe o direito, aniea-
ta a lllienUde e a fortuna, a vida e a
honra de tudo», Otflca a legalidade no
eurac&o, Inquieta' n família, leva a lm«
probidade Cl» consciência» e u corrupto
ii «lutai.

nuwhismo n Miiuc.wn.
MriMO

O padre Vlolrn leni uma pagina edl>
flciinu' iiobrc iu» iwmcacfles Itnmerocl*
dai, "Querem labor 03 reis", dií cite.

liuíomporuvcl de «rios O* «eneros do
OPprOSSiO,
A EXl-ULMQ l>08 KHT1UN-

(jiliaoH
O recurso do httbn#corlnu i um

doi que o Cuiikkmo Nuelonal arreta,
tou aos estrangeiros com a celebre lei
de expulslo, em que u «cola do arbl
trla trltttnphou couira o» u-xtos utsli
categórico* do DOMO pacto íuiidamcn-
tal,

Formulando a no«a declaração de
direitos, que i a parte n»U enehcIaU
monto iltrtl ua< conitlttilçSci livre», a

"nc n* que *e provêm noi offlcloi 1J01ConilliuIjRo Draillolra "niiegurit, díl-o
ladrOe», ou iiQo? Outcrran a regrai do]cila textualmente, "oncgura" tu«lo* os
Clirlitot (,'.'ií liou imrji per osllum, ai direita» nll cntimeradoi "ao» brail-
/rir ei falto, A porta por ondo legitima*
utcute m.- i.in.i no oificlo, 6 o mereci-
incutoj r tmlo o iinr n.,., entrar pela
porin, uAo sú ilií Cltrliio iptc i ladrllo,
leiuid que ladriio c ladrllo, Pur esl, ei
Inlre, V, \iot ipm O dum vc/c< ladrSo?
Uma vcí, porque furta ò offlclo, o outra
vr/, porqttc lia do furtar com cllc. O
qno entra pela porta, podcrA vir a wr
lailião; '.na» ou quo nHu entram por cila,

ltlroí e ii«i cttnngclroí reildtntei no
pala».

A cquIparaíSo t obvia, literal,
peremptória, nbioluta, NJo ha quanto
" A inviolabilidade do» direita* con>
comentei A liberdade, a icguranca
individual o h proprlcdado", noi ler-

i iiios do nrt. ".•, n mínima dlíierença
entre n situação doí citrtwoeiroi rc-
jíifen/i'4 110 IH-tiiü o a do* brasileiros,

jó o tóo, üns entram pelo parentesco, nrsollolros o citrangelro» residentesoutro» pela nmliade, outros pela valia, |
oiilroí pelo suborno, c tuiloí pela ncgo<
clnclo, \\ (picai ncKOCcia, não lia mis-
ler outra prova; j.j ?u babe quo não vac
a perder, Agora será ladrllo occullo, mas
depois ladrão descoberto, ipie essa é, co-

dU S, Jeronjmo, a dlffcrctiça de

«

ns \Ai federaes e as n.-«s'idades na-1 Qra, por onde i que se en:ra. hojo,
cionur*. Foram»
ns mccMÍd
consullnrnm, fui, acaso, iis lcU íe-iloraes
(|iie se obedece», ipianilú 5u. mandaram
or» a* nossas tropas, ora os nosso* va-
>os de Bntrra» depor «ovemos esta-
<Ju»e'», bombardear capita<s brasileiras,
inverter sitltaçitos polUicas, assassinar
cidadãos, marinheiros e soldados?.

O INDULTO
Nenhum poder mais augusto confiou

.1 nossa lei fundamental ao presidente
•Io une o indulto. E' a sua colIabornçSo
n juMicn. N.lo se lhe deu, para se on-
treííM.- no drliitrio. paro se desnaturar
em. actos de valldlsmo, para contrariar

. >a c n Armadít, tuas de accordo com ftll, ft ifl/r<(
uraes e as necessidades na-| (jra pw
iram. porventuri*. senhores, ^^ ,uJüi M ^^ du K^Í0t n,'aj j residirem,
ade» micioiiaei as quo se CA1<ecta]u,CIKC nara a magistratura, e Nio *

no Ilra<il são cgttacs perante o art. 7:
da nossa Constituição, lílla confere,
nesse artigo, a todos os estrangeiros
de residência no llra-d! todos os J:rei-
tos que aos brasileiro» confere, Ne-
niiuiu dos vario» direitos, pois, ali
nflntiçado» aos brasileiros se [iode- rc-
cusar aos cstraugciros, que no Drasll

k iaterpretav^o que extrie do
por exegese, on infcrcncla.

entre a* influencia» actuae», como para
os que mais perto . >• i.> do ehdfo. do
Rstado, ai promrtias da Contiltulclo.
\:. .1/ potências, no «eu lusoffriiu«iv\e
do» freios di legalidade, nem ao meu*»
evitam os o»candnlo» da rua publica, ou,
uhsmam u eouipoilura tiidluaria «1..
boa tducavUo, V,' uma selvegurln que
nem o veroii supporta do mall levo de-
coro, •

IHItKITO l»i: ItKIMAO
A Constituição uns assevera (ntt, Ts,

paravrapho S",i, que a todo» ú licito o
usioeinresii-se s retinlrcm-sa llvrentcti-
te c íciu nrums, não podendo, em luoi
casos, intervir a (lollcia, senão pira mun-
ter a ordem publica.

Querei* ver como csio direito se ns-
peita no» listados Unidos? 1'npto A fren-
lc da policia de Nova Yuri; cm i"oj,
tomou Itooscvtlt cm ponto de honro
executar estrlcamcnte a* disposleSei quo
mandavam fechar aos dotnirfKo* as ca-
sas de bebidas. Ivra lutar contra a po-
tenein de Tammany Hnll, dois terço» de
cujos cltcfcs exerciam csio commorchvc
perdiam co:". a medida. Contra ella se
assanhou um clamor furioso, Os alie-
mães, tão numerosos c poderosos na,
metrópole americana, pegaram em armas
centra a policia de Itooseveit, e, como
expreisSo do seu protesto, reuniram um'
comício monstruoso,

Com assombro dos convoendore», po^: „ de ,u, ,.., , ,„, Ll . ,,, ... „
real, e- Uoosevelt mesmo quem vae mah.-. ^vernos violento».
ter aos manifestantes o sen direito, poli.» . ,|X.,U. „ vthK;v\0 ,u nctua)( ,, l!tl.ciando cllc próprio a estrondosa assem.

cs>o* .; pck forma «pie a lei deter. Iiubiiuslidode e a uma >:•>>- • -». que
•r.Üie.", n>i Irmanam com os palies mjl» ssitl-

r!!y>'l">'',i! fiaver, no papel, garantias malhados pelo reglmen «datlon ou
ríiMii jslabae»! c, i;n.yiio hí 1 ¦¦mm l. n ,,,,,, ,„.,, Quando o povo da caplt,»! se
qi?* «r «imjíl*tmtitm ei«t,rnn», orsanlrada ¦ ^giuva nos bons dias do clvlIUitto, cj-
í«it ã> «oadleó>» da tnal» alta Inleoe-n- miuMes automóvel», po*t.id«* Ai cs-
.lenda, teta a seu cargo vetor i>«r esse, L|i»s d» avenida Cenwal, o sitio u1»!»
com» f-or iodos o» outro» direito» Indl- t\mm e concorrido do H!p de Ja-
vlduae», armada, ab5, de artrlbulcScs so- m.lr(>i \im.m, B carrada*, suceeiilvsif
Ufcuas, para se oppur aos neto» aslnil- „„„ 0 MÍm e , p^cneao, todo» o*
"'ííi °Í..I 

!fí.^"11'!;.'.!* .!,t!cl,,alrfm dia», centenas e centenas de cidadãos
de toda» os clas'e«, presos unicamente
por vlctoriarem o entulham clvlllstfl,
Saquclla» snxovlas, onde it seqüestra-
çãti dos detido» f» dilatava ao l»d pt.v
ecr do chefe, seus delegado» o auxl-
Ihirc, moçoí da» melhores familla»,
pessoas da* mal» limpa», cottiam" »*
tcvlelas mal» dulwo>a« e lmtailhante»,

AH nina a firula c .1 surra. Tal o
iev-ãtua, e"ilis"«olvc|.'os"n tiro»' de"ròvíl- j reglmen da nn«a pollein. Uesdo o* dia*
wr, como, cinda >ha dois mexe», no!do coronel Vcspaslnno dl Albuquc •

Celebre caso de IJ de ílc/veiubro, Con-

contra n ConstlruIçJo, dinja a »er nbso
luta a illuíão «In miragem, não se cr-n-
cobendo que se pndcsie alirlgar n II-
lind., lc a trincheiras mais i>i*lerosa»,
s\éi Uc tudo mòtejnm, nestes tcmi>o»,
nttro nõ», ai forw» d» anntviiln.

O veto da policia o-umilla n trilnzna
popular, mandando tumultuar, na me-
tropolo inesuia, t>i>r agentes provocado-
rc», os ciKtileio» onde emn tribuna se

ira a própria tribuna parlamentar se
ntteiita, desfncn<!n o atrevidamente, na-
MU na Cantara do» Deputado», onde
ci/u*, em plnt» dobate, se tini visto nt
slvcjatlos pela» ar.nns dos secretas
matnndrins pollciaes, como no Sonsxlr

» justa cxpiaç.i dos criou

aimla para ;i mais alia? Pela poria?!. -*
Pelo merecimento? — Pelo incrcclmcn. esta doutrina. I-V a letra do testo que,
to, não; pelo dcsmcrecintcnto. Pela cn-1positiva c materialmente, encerra esta
trada furtiva. Pelo cseonso que não »e ' declaração. Boa ou mi, ccrt.i ou erra-
vê. Pelo cnmittlio do ladrão sorrateiro, da, conveniente ou nociva, a idéa lá
lintra-se pela tro/ío, de que falava o ' está, literalmente, na linguagem formal
grande pregador, Uto é, pelos empenho?,' do texto, a quo o léxico c a gramnuv-
pelas inleiecssões, pilos compadrios. 1 tica não admittem outro sentido.
Uns pão os parentes. Outros, os amigos. 1 Ora, uma das conunlnaçOcs legaes,
Outroí, os sovios. Outros, os apadrinha- que o art.' r- risca (no pnrngrnpliò jo)
dores, Oirros, os mercantes. '1'oilos, 

jdo nosso direito c a do banimento,
pelo negocio. Pelo negocio dos suffra-! .Wm como pena imposta por sentença
KÍ..S na eleição. Pelo negocio dos votos judicial o ndmittc essa disposição. O
nas assemblías. Pelo negocio das apoio-1 s,.„ enunciado, a tal respeito, é preciso.
Rias. ou do< silêncios, lia imprensa. Pelo j Mas o banimento é justamente o acto

liléa popular contra cllc reunida. Quan-
do u ebeíe da pulivia ncwyoikina «sso-!
mnii 110 estrado, houve pactuo na mui-
tidão, c um ilos nltcmucs «pie marehn-

prensa entrou a receber deile, lia ca-
pifai lucwns, o tratamento dos.feitores
de cscmvaria, Para a

na Central, desde n« da prMo de Alt
drade 1'lgueira c a deportação do lira-
sileiro Antônio Dorlldo, sob o prcsl<
dento Campo» Satle».

A polida republicana deste» Uellos
tempos, não i somente unia Instituição
do nguails c delatores, um mecanismo

fiiulc, nos dia* soienhès da opposlçloi ] de espionagem o confisco arbitrário da
as galeria» ao enchem de policiais c liberdade: prende, cbibatiia ou verga-
soldados, para tomarem o lo,;ar no Ilha, palmaròa, deporta e mata. DIspSc
poio, o nrnfarcfn amiclla inepta carrau-' le todoa o.» recursos da policia do sul-

lã .
Dllir.ITO 1>K l'K(>ritll'l>AI>R
Será mister falar-vos no direito de

propriedade? A Constituição o declara
j mantido em toda a sua plenitude. Mas

caractcriinçSo. ;l Republica lhe túu aberto immciisas
des-as !,oas entradas bastava o expre»- brechas, ora por meio de leis que o
sivo incidente oceorrido com o Dtorío ccrcPjn„. comu ., das rlcsaproprlaçJcsvmn no vasto prc.StltO, antigo soldado 1 ./,. Voticitu na-cnmrcniU mu nnnndn , , i -, , , u •vor.tiiu. no \.onuso uc mu, ipian 10 ,... _,., .. „,.., .,, r ,1KI1, ,|c explosõesprussiano, bradou, no acercar-se do Io, .. „r.»i.i,-iu;i.i ,\n i.nr«-ii,i .,„•, n-, •, . .'¦',|"'"' ul'' '" '

nar onde estavam as autoridades noli. «'«""«J*1» ™ warceflial encetava a barbaras, como as que com o concursob^r, onuc caiavam ns auioriuaocs pou-1 lua marcha gloriosa. Tamanlia foi a
ciae*i"»'o (st der RoosweUT Onde está coraildadc, que o Jornal do Commcrcioo Rooicvolt?" Ura um veterano da frner-j 1lli:smo> con. ^Chio 0 „,.,, hermismo, não
ri franeo-olleman, quo quasl caiu de 14C .^j,. comcri c_ nos c l)c lnarç0| con.
attonito, quando ouviu a resposta: |-«icnm6u com energia o desaforo, »uiniá

nota «ncnoravel, que merece ser reííis-
tad.i ontre os doouincntos permanentes
da historia destes nefastos nonos."O governo cotuprchcndcu", dizia
Cllc, "que estava na obrigação moral
de explicar pela sua folha, o inquàlifi

r*m menos irp:i<ii»«vfa, uem merecem
I..UI..1 duro estigma.' 'í.,,.

Ali \l.\O IM> r.UlAflUAV
Km junho de i*ii;rio»'vinham rel.T

tar optl o» iclfgiaw'ía»V,d'i Paraguav
que o deputado MlreM*ClwàUoro, pre»o
dia» «uteA ..:¦>•> 1 iivmímiIo.j.io'!. conipl-
rnv'5o cntvia a >id4,di>' flr,c»lilrnto da
republica, obtiver* <l4!lrpi?ni» Tribunal
um liabeat-corfii; Jfk'\ " s 'veruo
prompiamrute fjíe3*«4m-"» stntençai
Hrs o mal» slgulficailta exemplo dl
re>pc|tn â Jintlva. O «ifc exemplo era
dado, em plctw gtjwmivctvll, p«r um
dictador paraguayo.

Tratava-se dessa tofilhilv-l» pro'ecto.
ra, que, entre 11»», O" íuiperlo legou A
republicai e que esta,, no, sua Constitui-
Vãu, liga h todos o» eawi* de violência
ou cóoéçlo, verifica Ia» ou Immincnte»,
l«,r HlegAlld4de ou excesso de poder,
líl» a tlteorla constitucional. Ma* a
pratica tt «U*»niente com estrondo. N""io
»è) o» individiu
conitltuidas tf

temttnlioi da sua extlucta grani»,- «,g
falam do tempo sem limitei e gí}%,
poder Invisível, Dos, «eus ampbltfcílsie»
dos seus muro», da* sius pr4ns ruw
muram 01 séculos 110 m)íierl« «%.!*»
calada, como e**A liaruienlã lonaiViçj
do» ostro», que *o a» bIimi t*,m*i:i,
São destino» que pastaram, fumüi», „,
ivnluçSo dl humanidade, Impenlfi •;

iiinxiau |i|
'"Penii -I
r*ieii|«,>.

ma* ate autoridade»
recorrido A praterçau

no teima do seu turno como
ínas cstellares que gravitam, tilo
be par.i onde, nu e*|iaco Infinito, \ ,]
telllgrnch e a consciência *e »tit>ti•. ,,1,,,
wntetnplaiido es»c,» espectncuto* d^Mi
In Criador de toda* a» coNs*,

Aqui, porem, n paiiorama de um i-f,
uarlo odioso e vulgar não Icmbin. aci
quadro» deste va»to ¦ ej.W>réln, , , t
obra da Imbecilidade c do mal, O .;,
.o s.nte ò um rumor subierran?<i ii
ífogtotlftas mergulhado» na» .,...t :
va». DiMO-la uma povoaçlo MtKti,

'jiii fcrvcdfllro de formiga», toupril
rato», abrigados sob os «eu» funda
tos. A esterilidade, o desamparo, a

r
• s

dessa garantia. Goiarnadorc», cougres- dldês lhe envolvem o» rc.t.
«os irlbnnars Inteiras um lançado mão
desso grande escudo jurídico, |ndo lm#-
calo na mais ai: > da«nos«as maglstra<
uira». Ma* nem o governo da UnlSo, I sevandljarla dos parasitas m
nem os dos listados a querem hialãlnets

sombras que dulle» se levantai
de unia raça, que, de cobarde, :,!>,.
nou os seu* penates e o» •eim U 1 > .

"Ilier-bín ieh. IVas tríllsl, Kamradf3\
Kis-mc aqui. Que quer você, ca-ia-;
rala?" O alle.uão, tornando cm si do
espanto, desfachou em vivas: "fioch,
lloehl" a Rooscvclt; c este, vendo pnsi
sar, num dos carros, um enrtaz mous

Pelo contrario, ú o meio, que se f.i- negocio das sentenças uo pretorio. Pelo yeló qual se condemna um indtviduo a | truoso, onde se dizia "Para a RusíiaJ cavcj ;icl(J (!c prCpi>tcjicla d':, policia, in

1
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•
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cidta ao critério do mais alto magtstr.T
do nacional, para emendar os erros ju-
dicíarios, reparar a» iniquidades da ri-

(jhlcs da lei, acudir nos arrependidos,
relevando, commuiando, reduzindo as pc-
«ias, quando se mostrar que recaem so-

-bre innocenlcs, cxaggeram a severidade
rr.m os culpados, o» torturam os que,
regencradosi já não merecem o castijío,
«icm ameaçam com a reincidência n
sociedade, Todos os chefes de Estado
exercem essa funeção melindrosissima
com o sentimento de uma grande rc-
«ponsabilitlade, ccrcando-sc ilc todas ns
cautelas, para não a converter cm va-
láacoito dos mios c escândalo dos bon3.

Mas que fez dessa aUrlbuiçilo o ma-
rcchal Hermes ? O cabo Francisco lior-
ges Leal. motorista de automóvel 110
Ministério da Guerra, incurso no cri-
inc de homicídio, é condemnádo, por
sentença que o Supremo Tribunal Mili-
Isr- confirmou, a dez aiinos de prisão
cotn trabalho, ilas, onze dias depois, o

«presidente o agracia, c, cinco dias 'liais
tarja, o renomeia para o mesmo cm-
inego nessa repartição.

O 'assassino 
Quincas Bombeiro, con-

dcmnndn pelo Tribunal do Jury, 011
novembro de 1910, por crime de ho-
rhtcítfíb, .i seis armos de prisão cclhdaf,
<ião oluèiii provimento ao recurso, que
interpoz para a Corto do Appéllaçjtb;,
l!1 um facínora de nota, cliente habi-
Mal da policia, cm cujas casas tem fre-
quentes entradas. Mas alcança a graça
do presidente, que mexes depois lhe
perdoa, habilitando assim a fera a ter
1 papel, que teve, com o moleque Ve-
rissimo c Mendes Tavares, no nssas-
sinto do commandanfc Loiies da Cruz.

VSCltPAÇAO FIíAORÀNTE
De mais pasmo que tudo isso, po-

Vêm, i ainda o caso, de tpte só o mez
passado, se veiit a divulgar a noticia
por um requerimento, onde o enge-
idiêiro Barcelíos solicitava ao Congrcs-
po Kacional, relcvação da rcsponsabili-
dade, em que incorrera, como chefe in-
ferino de unia repartição, na qual um
dos sons fimecionarios subtraíra di-
nliciros do Estado, comnicttendo assim
o crime de .peculato. Por cs?a petição
t seus documentos, agora se sabe que
çsãe pcculatario, delinqüente, confesso

-c cyr.icõ, sendo còndenuiado pelo crime
,de responsabilidade, cujo autor é, foi
indultado pelo presidente da Republica,
o marechal Hermes.

Ora, a Constituição, dando ao chefe
úo executivo a prerogaliva do indulto,
tid art. -iS, 11, G, textualmente excluo
tlessa" faculdade as crimes indicados
«10 art. 34", 11. .iP, no qual se reserva
privativamente ao Congresso Nacional
"cor.umitar e perdoar as penas impôs-
Lis, /'de crimes de n:?;onsabilida,ic,

:• *"-".cciuuaiios federaes." Na espe-
cie, o criminoso é um funecionario, ó

¦ .fttnecionario é federal, e o crime, sendo
.. de peculato, é o crime de responsa-

/biiidade que o Código Penal qualifica
nos artigos 2=1 a ."^3.

Desse crime, conseguintemente, só o
Congresso Nacional podia romittir on
çomimtlar a pena. Mas o presidente
da Republica) o marechal Hermes, não
a comVnuibu:' pcidoou-llt'a; c, para
cumulo das abjecções desta época de
indignidades', o juiz da execução, em
vez de a recusar ao acto criminoso do
gu ver tio, a esse acto que envolvi1', por
sua vez, o chefe do poder executivo
em textos implícitos da lei de respon-
habilidade, cotlêtiminou o ..'.tentado,
juntando a mais crassa prevaricação
da justiça á mais atrevida prevaricação
do gc. ;rno.

I,' para o que servem os togados
instrumentos do poder, quo, sob o
nome do juizes, o nepotismo introduz,
gradua e prometa hojo na magistratura
brasileira. Digno còrtezão é esse de
tal corte: corte onde os peeulatarios
são os f}iic R range ia 111 a clemência do

I'governo, evite do peculato c da peita,
onde o suborno se exalea, cm doações
quantiosa*?. íitó ao próprio chefe do
listado.

Ksea marroada na Constituição da
Republica era, no mesmo tempo, uma
tpancáda morta! do mavtinete na probi-
dade òfficial. O presidente não iisur-
pava C'S poüorcs do listado, para salvar
ti nação, ou a Republica, mas para dos-
Atar do castigo legal, justo e necessário,
"d um ladrão do Thesoiro, processado,
«çuíenciiido c confesso.

Que resta dessa constituição? Que res-
ta do pudor dos homens, muna época
em que as armas, dcslnstradas pelos cri-
ntes dr t;:n marechal, lhe asseguram,

(ior espirito de camaradagem, a irre-
Sjionsabilidadc em taes verponhas?
SKIiEGÇ.V) D.» MAGIS-FRATÜRA

Ao clscfe tio Podei Executivo cabe,
constitucionalmentc, nomear os juizes,
¦ííno ha encargo tão extraordinário quan-
to cate, pelo qual se faz de um poder o

arbitro na composição de outro, sobre-
tudo quando esse, cuja sorte se lhe põe
«as mãos, é o a que se incumbe a mis-
são de interpretar as ieis, de as applf-
tar, e, quando contrarias á Constitui-

çüo, não lhes obedecer. Nomear um ntáo

jtti?; eqüivale a chamar ao templo um

Kcgoçiam-se maiorias, rscgocinm-sc cite- j,
fados. Kcgociam-sc deposições de go-1
ternos, golpes de Estado, c canhotlcios |
de cidades, A moeda, quando não é a
moeda mesma, são as concessões e em-
presas, os mandatos e as cumes, os car-
go» c as togas..

negocio das batutas no» ministérios, ' 
sajr -^ um prijji com prohibição d.

secretarias c corredores parlamentares. | n 0i|e lor,lar> Nenhum brasileiro, logo,
Pelo negocio do dinheiro nos bancos. |p0lie 8cr banido. Portanto, banido não

pode ser nenhum estrangeiro com re-
sidçucia já fixada 110 P.rasil.

Outra coisa não vem a ser a expul-

I são, que obriga o expulso.a deixar o
! paiz. com inhibição de voltar :t cllc:
i Será licito expulsar lun brasileiro?
I N'ão. Porque? Porque a liberdade in-

SAItMlt K VTRTÜDKS | dividual, que o art. 7: lhe garante, o
Eis como, neste reglmen; se usa do j não permittirin.' Mas essa mesma li-

poder, outorgado ao executivo, de pro- j herdade, cm termos idênticos, assegura
ver 05 cargos públicos c nomear os ! o mesmo artigo ao estrangeiro resi-
membros du magistratura, [laveis de! dente entre nós. I.ogo, se a expulsão
vos lembrar do caso celebre, cm que o ' do estrangeiro residente é legitima,
clamor geral da imprensa, o escândalo : legitima será também a do brasileiro;
da opinião, a evidencia dos documentos ou. se a expulsão do brasileiro não ó
nada valeram, para tolher o ingresso d,i admissível, inadmissível será, do ntes-
magistratura suprema a unia creatura mo modo, a do estrangeiro,
da política rio-grandciisc, c de como o Que importa diversifique disto a jus-
Senado, movido, como um tbcatro de ] tiça dos outros povos, se na lei funda-
bonecos, pelo seu literiteiro, passou por mental 1I03 ottlros povos não exisre dis-
cima do tudo, para eonsununar, sem ; posição çgual, ou análoga, á do. nosso
ncanhanicritn nem remorso,'o malefício art; ;-• na Constituição Brasileira? Eli-
comprovado. Kmincm da nossa Constituição p art. 72,

•Entre os textos constitucionaes lia ; o. poderemos ser obrigados a acceitar
uma disposição das mais soleur.es, que ¦ como subsidiário o direito dus outros

dos guardas, instar que I1V0 çcdesSsnl àicionis,a „ pre!t,ar dcclaraçõc
conto lembrança anquellc dia. Os lio-; „

o prêmio do governo federal, des-
trutram, no Pará, os bens de Antônio
de Lemos, 110 Ceará as casa» dos nc-
clolystas, cm tanto» outro» listados os
prédios c officinas da imprensa.

Qual será o paiz civilizado, onde hoje
sc pudesse correr o risco do t.io estu-
pidas barbaridades? No Brasil, todavia,
elltis se mtíliiplicam, obedecendo .1 in-
tttitos políticos, mudando situações es-
taduacs, e causando alcgrSes aos ho-

i mens do poder.
SIGIIíLO DA CO1UtESl»0&

DIOVOIA

1cat.1i.
,\ Constituição da Draíl! já vale me-

tios do que a du 1'aruguay.
HKCHOTASIKXIO

O recrutamonto é uma da» antigas
arma» da tyrannia, que a lei republica-
na qiiis varrer <la política brasileira.
Conseguiu-o? Não. Ainda o anuo pa«-
sado o* trlliunacs do Hio Grande nega-
vam liabcaMorfilj .1 cidadão» recruta-
dos |iara a policia rlo^rrandciue. O Hu-

j prrcira Tribimál l'«leral srai vacillação
o concedeu; Não obstante, porém, a im-

| prensa atinuiiciou i|.ie o governo daquei-
le Estado persistia no abuso, coutinittui-
do ali n rccrnt.Miicnlo.

•Mais uma garantia constitucional, que
se vae.

nriXAs R RCIXA8
Exige a Constituição que no provi-

nicittodos cargos publico» se observem
as condições do capacidade (ar!. ?j•.
Mas a capacidade é, Justamente, a con-
sideração legal, a que, na sclccçSo para
os cargos públicos, não se attend

Violar a correspondência alheia! V.'

Manda a Constituição que nos fun-
ccionarios .%*) se coticccla a aposentado*
ria em caso de invalidei 00 serviço da

afilhaditftio

Patriota.» do cancits de toop, ni-.ii.;...
ladore» da eleição de iqtn, i,Jnlu< ,ta
Partido Ucpubllcauo Conservador, ...,.
nes de Quintino e Ui« Ilranco, 1. t ,
ainda vivo.» 110 rastro dos iiosmís 4w ,,
vivos mal galvanizados na morte >U
vossa honra, vós os que carreiar«. jat»
a historia, com a responsabilidade >! •¦•
ta situação, com a sua paternidade aJul.
tcrlna, com o dolo do seu arrcmclo cl«.
toral, com a »na tnsccitação diplomai!-
ca, com a "dcslocaçüo do eixo d.i |>i-
liiica nacional", com a apologia .tu
espadas virgens, com a preconi 1 u
da incompetência na pessoa do cli u
do Estado, com a inoctdação do v, ;.
no das ambições da incapacidade no
ecrébro de um soldado inculto, com *
rendição voluntária do elemento ei I
á força armada, transfugas da C«n»'.i-
tuição, patriarebaa do medo. imagem iU
surdes o da cegueira, O1 impenitetieii

le do endurecimento, do egoistno e d»
I indiffcrcitça, — que é da ordem, f|iti

ó da paz; que í da legalidade, em cujo
I nome tios precipitastea comvosco n--'acj o Czar da Policial", mandou, ror um-j .^ánd^ò secretario de ,•: ¦ ,„,\o oppo-I

icon-!
.. selhando o alhtdido órgão a modificar

meus, aturdidos, nao Ih o puderam uo- • ;l sim ji,,..,,;,wC.tll
ur r <• ¦ ..'¦»¦'. uma baixeza, uma improbidade, unia I - , •,,., _ ., .•Infelizmente, 

porem, a explicação Conseituicno lhe de- Ç ,' ( ' '' ," .•""""",i""" | ventivo na condescendência eme.
jamiellas mie não cxnlicnin nada antes v-onwiuuçao me ai ,rtiuslormoii as aposentadorias cm pre- . , ...clara inviolivel u siiíillo I) nosso Co- r ¦> ¦ capricho de quartel, appelhind.i pat»tiara in.ioi.i.ii o sigiuo. w nosso v-o fuilCC onanos protegidos enteio . , . • •

sentimentos que abatem o civismocoufiiuta a inttiil violência praticada |
contra n liberdade de Imprensa. "A no-
ta offlcial não diz uma só palavra de
respeito a essa liberdade, sciu a qimI nc-
n/tiiiíi governo serio pode sithsistir.

digo Penal, num capitulo distineto, cm j,, aI,rir v;(gas a oll!ros afilhados; com
sete artigos succcsslvos, fulmina esse | 0 q(|e qu!laros ,ia inacüvijado retri-

gar; e o nterting acabou cm ovações
a Kooseve.lt: '-/yn//.v for Tcddy!" "llc's
ali right!" "liood boyt"

•Mais do que ó sita cerveia^os allcmães
apreciaram a tolerância de tur.a atitnri-
dade integra e a sua confiança na lei. I
Victoriosn estava n causa da legalidade 1
no espirito; mesmo dos que contra cila I ..x;,,,,,,,,,, rcgu,aracnt0 altri,HIC á pose tinham insurgido. Kooscvelt, que. na | ||fta cssa, fuhcçab (](. ^^ definitiva:véspera, se dizia politicamente mortol-|:j|,cnic abolida cm nosso pàiz onde as I """lr l!I1 j"uo aa comrliunicaçõcs par- j Ja vriirío ,, desterro, Determina que

Uiciilarcs assim obtidas. | ml st! rcuni„Uo o Congresso, llto dará
esses crimes | iogo conla. o governo, das medidas que
lei, a pratica liouecr empregado. Determina que se

aventura de suicidas ?

| Evocando os espantalhos da sedicâo
militar contra a qual descobricis o p- •

crime, priva dos cargos públicos os de
linqttetUcs contra esse direito, com

buida transbordai)), c o' 'fltcsoiro vem '

abaixo sob a mole bruta das pensões, j
mina-lhes a pena de prisão cellular, c Determina a Constituição que. duran-

cm vez de o despertar e o estimular,
homens do azar c do palpite, do jo^o
c da fortuna, arriscastes, numa carta-
da qnc O demônio da cobiça vos iuspi-
rava, o futuro das nossas Instituições.

povos, que autoriza a expulsão do es'-
trangeiro domiciliado no páiz. Mas, em-
quanto esse texto subsistir 11a Consli-
tuição Brasileira, o direito das outras
naçucs, a cila antagônicos, não a pôde
supplaiitar. O contrario setitt depor

Pu» iiiny coiisider me fàlitically dcad'', I
ao outro dia dominava (1 situação,
todas as tabernas de New York.se íe-j
citaram aos domingos, dahi cm dcante. '

Agora, querei3 ver o reverso, o qno é;

] leis prefixam c determinam as respon-
¦ sabilidádcs de cada um pelos abusos que
coinincttcr..

"E' extremamente curioso que no rc-
,, ... , gítncn republicano, em plena vigênciano Brasil; esse direito popular.' J.em- ... . . , ,

. '., , , . 1 da constituição de ;.t de fevereirobrac-vos uo comício reunido ha dois, , ., , , .,
„. ¦ ¦ 1 autoridade subalterna so permitia aniezes, no Iiio de Janeiro, para se oc!'

eup.tr com a candidatura liberal. Desde
a madrugada a policia detinha áspera-

a cila se oppiinha: a do nrt. 56, onde
se cãtâtiic que ao tribunal supremo só
terão entrada "cidadãos du notável reptt-
tação e saber". Sob as vontades brutaes
que nos governam, porem, 03 menos
reputados c os de saber mais notória-
mente uidlo não os nssignalados para I com o direito estrangeiro o direito na- j
essas alturas. Os doutos, os scienlcs, ; eioual, [postergar a Constituição naeio
os de aiitcccdcnciás brilhantes e averi-! uai, para observar as constituições cs
gttadr. independência, esses devem ser | trangeiras.
os suspeitos, esses tem dé ser os exclui- ! Já se fez isto, neste •mundo.

uma
li-

herdade de chamar á ordem jornalistas,
aimla quando estes, por acaso, se cx-

.cedam na critica c analise do» aetos of-mente c recolhia ao xadrez os membros <•• ,. .
_,„_¦;_. . I ficiaes ou lio momento político."A Inglaterra inonarcltiea offereccti-

j nos, ainda lia pouco, este exemplo edifi-
'cante: o soberano do maior império do
linmdo, processando, couto simples par-

j tiçiilnr, um escriptor, qtic o injuriara.
Entre nós, onde o chefe do Exccuíi-

do Club Civil, que afíixavam os cartazes ;
de convocação, meros avisos, onde sini-)
plesmcúte so convidava o povo* a ouvir,
no togar aprazado, os oradores.

Coíu esses prenuncios, estava cltiro '

o que. a policia traçava. Traçava
executou. Graças a ella. o mais pacifico . , ,. .,.••; vo e uma autoridade temporária, e ele:-dos ajuntamentos populares, pacifico na , ," •, ,-I Ia pólos sons próprios concidadãos, asua gente, nos seus oradores, na sua: .,',.. ,

,. , . : . ,. . i i intervenção da policia, em assntupto dettilude, acabou no assnsstnto policial i , ...princípios

nem siquer aos tribtinacs permitte ad-! ,c 0 csta,i0 ,i,. sitio, o govento sõ usara i' ..,.,, a estabilidade da Republicai a salvação
| do Estado.

Arrastados no declive de compromlf-
\fos irrclractavcis, aliciiastcs o thesoiro

... da vossa liberdade, renuitciastes á «s-responsabilizem os autores de abusos,l ,
eomnicttidos á sombra dessa medida.!1""3 uos V05S0S concidadãos, amord>

(\rt So) • çast.s os remorsos da vossa conscicv" 
I-is" o que ella dcte-inina. Mas como cliI. Para- :i ,roco '"' V05Sa i«dcpcndcn-

lhe obedece a cila o govenio do maré- ci:l "o Congresso, que se sumiu, da so-

chal? O govenio do-marechal, ultrapas- berania da justiça, que se renegou,' da

sando a sua autoridade sob o estado de moralidade da administração, que st

sitio, prendeu, desterrou o matou. O perverteu, do credito nacional, qu»
govenio do marechal uão rclaie.l ao j 

falliu, da reputação brasileira, que v.t;
Congresso as providencias durante cllc rojada na lama, vermos introduzir;!;;
adootadas, senão tarde c instifticiente- j na mentira da nossa democracia mu

inquérito com qnc as aulori
proincttidas açoitaram os responsável

I Como se pare.ee, senhores, 'como st
,, ..... n I1"'-'.". • oarece o traslado brasileiro conv o orl

dos. Porque, sob um governo que estra- quer outro paiz constituído? Não. E o" .¦¦'¦• • ,,,,..... ,.' . li ,, ., , . ! . i sinal americano 1
çoa a Constituição todos ns dias, pena lírasilqueni'dessa novidade-teiu a luicia-
absurdo abrir á independência e á inte-1 tiva.no anno da graça de 1912, debaixo
gridade as portas da casa dos guardas da .presidência Hermes. Com essa geni-
da Constituição. O .de que ali se lia te, a nossa Constituição não obsta se-
mister, í dos canes muti da Escriptura. I não ao bem. Quando se trata de em-
Quando o poder executivo acabar de baraçar um acto de força, uma resíri-

cção de liberdade, uma conunodidade
policial, uma exigência compressiva,
põe-se de lado com uni frambolhão o
estorvo, estira-se 'iio elião, com o caat-

... . . - i tal monta, aberra de lodo
I de dois homens, sanccionndo por uai 1 ;. ,. ,., ; Ide direito, e deve ser severamente cenidades con» . , : . .,' slirndn c crntbatida por todos os ver' 

\ dadeiros patriotas.

reunir uma segura maioria de votos
submissos no Supremo Tribunal Ecderal, ;
todas as suas sentenças começarão a j
ser obedecidas. Estaremos, então, livres

DIHKITO I>E rKTJÇAO á
Não falarei do direito de petição,

que o paragrapho o do..nrt. 7ísnos dé-.
clara outorgado, "para quem quer qtiç
seja representar . aos poderes públicos,
denunciar abusos, e promover a respon-,
snbilidadc dos culpados".

A praxe tem por innoccntc esse di-
reito. Ninguém dclle usa, porque niu-

dos Iwbcas-cortms, da responsabilidade ! bapé^ de uma chicana, ou o pontapé de | Rlicm i„gora ,1Ue a responsabilidade se
civil do Estado pelas suas culpas, das ' uma violência, o direito, e cumpre-se
declarações de inconstitticionatidade j o que se quer, pouco importa como. Em
contra os alternados administrativos e j verdade, não se ha mister de reformar
legislativos. a Constituição legalmente, quando a po.

OS tiütòTÓJIÍOS JUNlSTEltlAPlSj 
llc",OÍ faie* "" I>C<1:iC0S " V°";:ul°-

A DKOÍjAUAÇãO t)K DlltHITOS
Todo esse vasto art. 72, presente-

monie, já não ó mais que uma imnien-
sa caliçada, restos da grande eoiistru-
cção quo elia ropr u-ntava. Da liber-
dado indivi-dual, que ello quiz tornar in-
violável, não sobrevive, agora, senão o
que os governos, a seu juízo, a sou sa-
bór, a sou capricho, toleram.

OKDHXS IIiLEGAES
Segundo elle (paragrapho i"i. só a lei

nos pode obrigar a fazer, ou deixar .le
:••-., relato- fazer alguma coisa, e, de accómlo com

elle, estabelece o nosso Código Penal
culposa ç danvninha não faltaram cselil-1 (art. 35), que não ha crime na resis-
padores graduados, uni dos quaes. da tencia a ordens illegaes. Mas, ainda o
tribuna do Congresso, não vacillou cm I anno passado, o coninuindanlc da Bri-
a tlieorisar, cm a elevar á altura de ' gada Policial no Uió de Janeiro Dai-
uma instituição, sustentando a irrcle- j xava as mais soveras instruéçòes, in..
vancia. do preceito constitucional e, I pondo aos seus guardas obediência aliso-
como conseqüência, o direito, para os luta ás ordens recebidas, fosse qual fos-
governos, de o observarem, ou prele- se a natureza de que viessem a ser.
rirem, a seu juízo. ¦Numa capital onde cada agente de po-

•A ruim antecedência, attreolada com I ücia traz na algibeira, com u seu re-

'Unia das normas que, na lei funda-
mental, organizando a publicidade nos
aetos do poder, concorrem para lhe es-
tabclcccr a responsabilidade,. é a que,
no. art. 5', exige de todos os ministros
relatórios nn.miacs, endereçados ao pre-
sidehic e distribuídos por iodos os mera-
hros do Congresso, Mas nenhum de vós
ignora que, através de três administra-
ç"'cs, das quaes a ultima vem a ser esta,
um ministro nosso houve, que, demo-
ramlo-se na sua pasta, seguidament
novo annõs, em voz do
rios, só um apresentou. A

magistraturas,
fimcdonarios, a civis o militares, a in-
dividuos c collectividades, todos clles
cscarncrctdoa, todos coaculcados, iodos
reduzidos a inutilidade, ante a sobera-
na prcpotcDcia do governo federal, seus
amigos, seus asseclas, seus agentes

•E' o travamonlo das vigas deste eíli-
íicio, a cttmicira do regimen, a eltave
da abobada do sysie.na que ruiu com
essa garantia das garantias, com esse
poder dos pooercs, o poder e a garan-
lia da justiça, cxlincla; mutilada, ou eu-
fraquveida, a qual, a fôrma de gover-

«na.o sacerdote, dotar a etfreja de um 
j 

fio que trdoptAirios, seria a negação u.iii

uw»'.. nontifice. Sc ha expiações eterna», I ipsulluoia dos *

o prestigio de um nome bcmquislo, ar-
r.iscatla a converter-se, assim, cm uns
io, ira cncohtTaiirJo imitações, (pie já
comcçain; e, destarte, a única espécie
de contas regularmente dadas ao publi-
<?o, neste (regimen, pólos 'governos da
União, terá, dentro cm breve, desappa-
rocidò, eapessando-se de todo em tré-
vas a sombra, a que no tlrasil já fe
abriga o presidencialismo.

A JUSTIÇA
Não vos falarei agora dos estragos

destes ttes aunos do domínio da forca
no sagraklo terreno da justiça. Hste
assumpto de por si só requereria uma
conferência, c esta já vae sobremodo
espraiada.

(Mas basta lembrar-vos a empresa
que sa- organizou c se premedita uo
Senado contra tt instituição máxima do
regimen no ignóbil proji-clo, cuja ado-
peão converteria o Supremo Tribunal
Poderai, esbulhado praticamente da sua
missão de arbitro da ineonstitúcionali-
dade das leis, ilnnia instância subalter-
na áqtiella casa do Congresso, c apon-
tar-vos <para os destroços de habeas'

volver, o direito de resolver :i bala o
menor confliclo, bem se vi o c|tu: (;'.:cr
dizer a autoridade armada, quando con-
cita os sons commaiulados, sob a com-
minaoão de sérias 'penalidades, a exo-
cutareui cegametite os mandados supe-
ri o r cs. O còiiMiiàndantc da Hriyada rc-
vogava, com esse acto, o Código Penal
e a Constituição. Mas que não poderá,
hoje. no Brasil, o cotiuíiandanle de ama
brigada?

EGUATiDADE PKKAXTE A LEI
Todos são eguacs perante a lei, As-

sim noi-o affirma, üo paragrapho se-
guinte, esse artigo constitucional.

Vede, porem, como os factos respon-
dom á Constituição. Na Grã-Bretanha, -, ,. ,., i dia serviço?, crimes que ate os tratasoli a coroa de Jorge \. o nreltiduque -,-„ ,
herdeiro da coroa d'.\us!ria ü detido na I , ., ., , ... absolvem, seria cnummar :. normarua e conduzido a policia como contra-
venlor da lei. por haver o seu automo-
vo! excedido a velocidade regulamentar.
As mesmas normas so observavam no
Brasil, sob o scep.tro de d. Pedro II,
quando o carro do imperador era mui-
tado, por atravessar uma rua defesa.
Num e noutro caso a lei é egual para

baniu do regimen, que os abusos sãò
os donos do Brasil, que os poderes pu<>
Llicos só têm ouvidos para ouvir, i
si mesmo. E, se um Coelho Lisboa,;
imaginando séria essa instituição de-
mocralica, nomeia ao corpo dos julga-
dores constitucionaes o maior dos cut-
pados, traz á narra do tribunal os
maiores abusos, e provoca o poder pti-'
blico a liquidar as maiores responsa-
bilidades, a lição do um indeferimento1
peremptório ensina o indiscreto c o
paiz a não tomarem nunca mais a sé-;
rio a fançanteria republicana.

O CASO nos MOXAROIIISTAS
1'OKTÜOÜE/ISS

Em tempo de paz, estabelece a Con-
stituição que todo o indivíduo podo
entrar no território nacional, ou dclle
sair, com a sua fortuna c bens, conto\
c quando lhe convier, independente-
mente de óbices policiacs.

lista declaração, de sunimo alcance
para o nosso desenvolvimento, fran-
qur-ia o Brasil a todos os estrangeiros.
Recusa á policia o direito de lhes ne-
gar entrada. Sc alguma restricção lhe
está subentendida, será, unicamente, n
que, pela regra geral da ordem publica,
sempre sa. subentende, em amparo da
moral e dos bons costumes, a todas as
cstipulnçôcs de liberdade. A nossa lios-
ipitalidadc constitucional não poderia
abranger o vicio, o crime, a escoria
das cidades estrangeiras: os ladrões,
os caftens, os criminosos de toda a
casta.

Mas excluir os foragidos políticos;
como se anminciou que o governo lua-
sileiro ia fazer com os tnonarchistas
portugueses, excluir os incursos em i cií
meros delictos de opinião, cui crimes ' nã

.'•'i\'os, por nossa pane, ettmprimos o
liftsso dever, doixanÜo mais* uma 'vez

expressa, nestas coltunnas, a 
'mais. 

po-
ijitiva reprovação ao inqualificável at-
tentado."'

Desde então coube á imprensa, neste
pcrrioda administrativo, um verdadeiro
iriarryrologio, nos grandes como nos pc-
quenos Estados.

Todo o publico brasileiro pôde ver a
estampa, em que, nas suas paginas il-
lustradas, mostrava o Imparcial as rui-
nas da Província, do Pará, o órgão le-
mista de Belém, A frontaria do edifi-
cio é, na pbolographia, um verdadeiro
crivo de ecstigiós de balas. Xaquella ca-
sa, que, se possível fosse, deveria con-
servãr-se numa vitrina de museu hislo-
rico, alguns homens, ali do improviso
colhidos pela investida, tinham soffri-
do um assalto de fusilaria c mciralliádo-
vas, (pte deixou coberto de rifles o cam-
po de batalha, onde carrnções carrega-
dos dessas anuas as distribuíam, durante
o. combate, aos sitiantes, e as patrulhas
de cavallaria assistiam curiosas c impas-
siveis, ao ataque de tantos contra tão
poucos.

Sorte análoga tiveram: no Kecifc, os
orgãtfs do jornalismo rosisla, entro oí
quaes a-folha mais auliga do Brasil, o
Diário de Pernambuco; em S. Salvador,
o Diário da Bahia,, veterano talvez de
sessenta anos de praça, c a fíahia; cm
Manúos, as folhas da situação des-
Imitia pelo bombardeio; na Fortaleza,
a imprensa acciolista. Outras vezes são
as ameaças, as tentativas de cmpasrela-
nteiito, a ebulição aggressiva da eaita-
lha policial, com fimecionarios publi-
cos. e, até, chefes de grandes reparti-
çõis á sua testa, como succcdcu com
o Diário de Noticias, e O Século,' na
capital, e, em gráos do violência di-
versos, noutros Estados, como no Rio
Grande do Norte, uo Pi.mliy, cm Ala-
gòas, em Minas meimio, no caso de
Karbíiccna, com o redactor da Noite.
K. por entre essas aggrçssõcs, essas
intimidações, essas devastações mais o-.t
menos selvagens, o sangue derramado,
os homicídios: a morte de um jorna-
lista da opposição numa cidade calha-
rinense, a de Miranda Cbacon, no lie-

e outros, com que a memória me
açode,

Pois bom, senhores
constituem hoje o uso,
geral da nossa administração. O tele-
grapho c o correio, são, actuatmcnle,
francos á curiosidade òfficial, Os fun-
ccionnrios, os ministros, os chefes de
partido ordenam e praticam, ás escan-
cara?, a exploração das cartas e tele-
grauimas alheios. Xáo pôde haver in-
vasão mais odiosa, mais irritante, mais
canalha do nosso direito, Mas, entre
nós, os superiores não se envergo-
idi.tin de a prescrever aos subalternos,
de com clles a perpetrar, de a por
cm costume nos serviços a que presi-
dem.

O fiinccionalismo, depravado nessa
eseola de alcovilicie, acaba por se des-
cariar inteiramente do pudor. K' um
contagio de insensibilidade moral, cm

. | que todos se vão contaminando. Já se
j não esconde a torpeza. Os seus dòcu-

mciitos passam de mão cm r,;ão com a
sciiiccriaioniu dos aetos mais decentes.
N'ão haverá, talvez, mais de um anno,
que os reporlers de um dos jornaes da

responsabilizou de modo nenhum os seus tunics do nosso regimen uma adulai.aa
ab.iccla, carcomer a nossa política uniagentes, incursos nos aetos de sangue

c morto, com que c estado do sitio do
ioio a ion so •ínquiuou dos mais hor-
riveis ai tentados.

Estaíúe a Constituição que "os fim-
ccáonarios públicos são estrictamente re-
sponsaveis, c abrange nessa renponsabi-
lidadc assim os abusos, conto as omis-
soes, assim a negligencia cm todos, como'
a indulgência dos superiores para com
os subalternos, (Art. Sj). Mas, ao con-

.•apitai viam sobre n própria mesa do I irario, hoje, a irresponsabilidade c o teISenado cópias officiacs de- telcgrammas leido mesmo do regimen. Responsáveis ; ^ , ..,„.,...;.,..
meu?, entregues ao sen vice-presidente. I debaixo dclle, só os homens bons, oí

meramente políticos, crimes num pai/:, 
'Valeria 

a pena 1
virtudes noutro, crimes um dia, outro; tica, se parfl ella í

paciência bastante
extradição, todos ellos, hò|

seria calmuniar
constitucional, subtraindo á sua pro-
lccc.no justamente o que ella cogitou do
proteger, autorizando aos seus exo-
cutores precisamente o que lhes clia
quiz vedar.

Para toldar esta verdade trivialissi-
ma, scnsivel aos espíritos'mais simples,
não bastariam iodos os püuloiros do
coiistiúicionalismo aelual reunidos, 'o-
dos os curandeiros de doenças iricura-1 origer
veis, chamados para soecorrer, nos seus

rar essa estatis-
,uoin houvesse de

Uesmcmoriados
como somos, havíamos de uos assom*
brar de que tantos crimes se pudessem
ter commellido agora, no Brasil, con-
írb a intelligencia humana, o de "todos

succcssivamcnic nos esquecêssemos, de-
lindo-se no espirito desta nacionalidade
a impressão das nossas maiores dos-
li raças tão depressa como os vestígios
da chuva no Areia!. Veríamos -então,
num só quadro, a miséria; que vem n
ser, ontre nós, hojo, essa liberdade,

cuja ilispecção política se exerce boje
sobre todo o movimento dos felcgra-
phos brasileiros.

Mas a desenvoltura vae ainda mais
longe. Não se contentam com devassar;
interceptam, mutilam, occultam, sub-
traem, como ultimamente em tclõgram-
mas meus se me tem offerccido ensejo
de experimentar.

A TOUTCP.A pÓmcIAL
Já a Constituição do império abolia

os açoites, a tortura e todas as demais
penas cruéis; disposição essa, que, pc-
los arts. 7,i e 8j da Constituição repti-
blicana, subsiste no nosso direito con-
srituciorial. Mas, a despeito dessas duas
constituições, os governos da Republica
restabeleceram as penas cruéis: a pai-
mntoria, o ázprrague, a tortura, os ca-
laboiços e solitárias sem hygieue, luz
nem ar.

Entre outros casos de suppliciatnento
inquisilorio convém não esquecer o do
iniinorlal escrivão, que, no negocio dos
caixotes, cujos incidentes enlamearam a
policia do Rio de Janeiro, intervindo eo-
mo vcrdiigo, para extorquir confissões,
teve a idéa obscena' de atormentar o
aceusado pelos órgãos sextiaes, com a
nonniveneia do delegado, que o apoiava,
e o innoccntou.

Ainda o anno passado, o Correio da
Manhã denunciava unia autoridade po-
licial, qtic, em certo districto da metro-
pole, alem de manter dias c dias cm
custodia os seus presos, os esbordoa e
os marca brutalmente, usando para isso
dos lategos de borracha, agora postos
cm moda. L.'m dos rèporters desta cida-
de, muna conversa relatada .pelo sr.
eic.slpr Yictor no mesmo-jornal, sobre
o crime de Paula Mf.tto3, Ihs declarava
ser esse o caso único, em que não vira
arrancar-se a confissão aos aceusados
mediante pancadaria.

Quando esse é o uso comcsinlio na
j capital do paiz, não admira que, em
¦ certas regiões agrícolas, quando se eva-
j dem os seus homens de serviço, os ad-
nrnisiradorcs das fazendas encarreguem
a policia de bater o matto, c ensinar á

[palmatória os fugitivos. "O chicote já
se não pode inetler", dizia um delles
ao narrador: "hiíts holo í coisa que a
lei jvrmilte".

O CHICOTE T, OS "OAFTRXS"

l) peior de tudo, norém, está cm que
a voga geral dessas crueldades acabou
por levar até os espíritos cultos ao cs-

balitar

corfus violados que cobrem a historia ! todos: todos são eguacs ante a lei.
ínsrimosa destes tempos: dos lwbcas-\ Mas no Brasil destes dias. debaixo do
corlnis no caso do Rio de Janeiro, no bastão do marechal Hermes, o seu se-. l veis, enamauos para soecorrer, nos seus i .i„, n,...,i;,n ,. u.„r, .,., ,....,.,,.,=,, ,..,caso da Ba ua, no caso do Amazonas, cretano, por duas vezes, quando um . . \ l'^s. orgu.no c lionia cia e..i". ' , .'.. . ., aperios jurídicos, governo do n.,.-c- irvln ns r^m.l.lt,.-- r-„ mrlno caso. do Piauhy, a governadores, con- guarda civil lhe acena ao. motorista com MJ. ....-- i.;-...... •

gressos, magistraturas, a cidadãos c'o signal de aguardar, emquanto se dá'

víu» modelos c o mais

passagem a outros carros, apoia irrinu-
nado, toma contas no agente da lei,
nota-lhe o nome, e immediatatnentc o
manda punir com a demissão. Noutra
oceasino c um general do Exercito, quo
salta, iraeundo e decomposto, do vehi-
culo, ameaçando com o seu revolver o
policial que ousou exigir do automóvel
menor celeridade na carreira.

Esses exemplos, da mais alta proce-
dencia, verificados c registrados pelos
jornaes, ua metrópole brasileira, des-
mascaram a impostura da cgualdadc eu-

iMPKEJíSA i: Tmrtrwv
De todas as liberdades, a do pensa-

mento é a maior c a mais alta. Delia
decorrem iodas as demais. Sem cila to-
das tis demais deixam mutilada a per-
sonalidade humana, asphyxtada a sócio-
dade. entregue á corrupção o governo
do Estado. Nenhuma constituição lhe
abona maior amplitude que a nossa,
quando instituo, no ar!. 72. páragra-

todas as lib-.T.la-

naus 05 paizcs

O AIÜilTiUO rOIiICIAIi
A nossa Constituição quiz amarrar

as mãos ao arbítrio poücial, para que
não pudesse prender, reler ou deter
a ninguém, sem flagrancia, mandado,
judicial, on processo. Xfu. nonos de
quatro parayraphos, n.-ssc nuilieroso
art. 72, ali se consagram, uma insis-
tencia excepcional, a taxar regras se-
veras contra todos os abusos a talpho 12, que "cm qualquer assumpto

livre a manifestação do pensamento, ] respeito imagináveis.
pela imprensa ou pela iribuna, sem de- Pois bem, senhores: a policia brasi-

tre nós, c mostram que valor tem, para j pendência de censura, respondendo cada 1 leira, arbitraria cm todos os tempos,
os bomens da mais eminente catesoria, I um pelos slwsos que eoaiineller, nes| elevou, ultimamente, o arbiirie a uma

innoccutcs, os amigos da le-, por gunr-
darem a pureza dos seus sentimentos,
teretn a coragem das suas ideas, o não
se meretriciarem nesse vasto lupannr,
cm que homens e instituições vão apo-
drecendo.

íXada escapa desse exieio geral. Tudo
se vae, tatdo se 'perde, tudo acaba.
Tudo ruínas, ruínas c minas.

O TRIBUXAli I>E COXTAS
Uma das influencias mais escândalo-

sas nesse podredoiro é a execução dos
orçamentos, a distribuição das graças
pecuniárias, a outorga i\ns concessões,
a celebração do.s contratos administra-
tivos.

Contra osse tnal corroedor, n quc<
tão occasionachrs são as democracias, e
que as dictaduras levam ao seu cxlrc-
mo, eivou a Constituição da Republica
11111 tribunal: o Tribuna! de Contas.
Esse tribunal te.u cumprido o seu de-
ver. Mas os governos o não toleram.
O arbítrio, dado a clles, de lhes passar
por sobre as decisões, o inutiliza uos
casos mais graves. No da prata foi
baldada a sua decisão. O systema con-
stitucional não podo lutar contra o sys-

, lema das propinas, contra a advocacia
J administrativa, a advocacia parlamentar,

a advocacia presidencial.
A barreira levantada nessa instituição

ás iminoráliidades officiacs sião logra
resistir á torrente do arbítrio, que lhe
embale de encontro nos alicerces. A
Câmara 'não ticceilou o contraforte, com
que a quiz amparar a emenda Carlos
Peixoto. A cidadela solitária não subsis-
tira muito tempo no meio deste esbo-
roamento geral.

OS HOMIÒilÜiÒS 0FFICIAE8
Através dos destroços qno juncam o

campo, onde, ha vinte e quatro armos,
erigimos cate regimen, corre um fio de
sangue, espraiado, a espaços, cm largas
manchas. A Constituição quiz tornar
sagrada a vida humana, abolindo a pena
de morte. (Art. ;e, paragrapho 21").
Era wna homenagem singular á sua iu-
violabiüdade, que as constituições não
costumam resguardar, entregando a «na-
teria á discreção do legislador. Saiu-
nos ás avessas a precaução exlraordina-
ria. Nunca se accenderam tanto na po-
litica e no governo, entre nós, os in-
s.thictos homicidas-. Abolida a pena de
morte, mata-se agora sem pena.

O rubejar dessas placas vermelhas
matiza de notas sinistras os estragos
dessa minaria; o episódio infernal do

nepotismo inverosimil cnccrrar-sc a
republica na familia do presidente com
a sua camaradagem e 05 seus lacaio?,
iínplantarcm-se uos Estados as rilyuir-
chias militares, rastejar em tudo n
nulicismo com as suas degradações
mais soezes, galgar o poder do oiro
aiéao chefe da nação era dádivas pi:t-
gties de interessados e suballeriios,
desmaneliar-se em pedaços irreconsti-
luiveis o systema da nossa defesa in-

nos o borizon-
te com a imniiiicncin da guerra ciril;
c crescer-nos aos pés, alagando o pai.:,
a miséria, a nnarebia, o sangue.

Eu j.i não poderia, scnliores, f.ií.ir
aos brasileiros como 13urkc aos iiigte.
zcs, cm 1792, ante a revolução fran-
coza, diiícudodhcs que a Constituição
está em perigo. A Constituição eslá em
destroços; c o que nos ameaça agora,
não é uma revolução liberal; é, com a
ultima ruína das nossas liberdades, a
perda lotai de nós mesmos. Não é a
Constituição que so acha em perigo:
é a pátria, o Brasil, a nossa int.-gii-
dade, a nossa collcctividadc, tudo o mia
somos, tudo o que éramos, tudo o qtta
aspirávamos n ser, a nossa existência
mesma, no; seus elementos niatcriaes,
como nos seus elementos moraes, cui
Iodas as condições da sua realidade >o
do seu valor, da siia aclttalidade e d.i
seu futuro, da sua duração c da sua
honra, do seu prestimo c do seu de»-
tino. Se nos não erguermos num
grande movimento de reliabilitação, a
fttllçncia da nossa nacionalidade catara
declarada.

,h

- 0A8A INGLEZA
Koi_ sorteado iionlem, pela dezena d»Loteria rederal.
O 11. CO, para todos os clttbs destacasa.
Guardas-ehuvas, bengalas, capa=borraehã c ehanéos dé Chile

SORTEIOS SEMANÀES
Hiia do Ouvidor u. mFilial em S. faulo: — Rua Dn,d.

1? "; 31 — O fiscal do governo, /traí.110 de Meneses,
C. FARIA & C.' — ^qg^^-tfüs-^s-ajn». k

• Passou a prompto de empresado no
quartel general da o" região 02" sar-
gcnlo Lourenço José Gálnzans, do par-
que de arlilheria, devendo ser siibsti-
lindo por um oulro inferior, perlt-n-cente a um dos corpos da brigada es-
trategica,

Eli.xir i!e Nogueira, cura deres Iu-*«*sX»-^CSÍ»-0-»(r«—

Vitrines para médicos
e cirurgiões

lílcgaiíles. sólidas e artísticas, vende-
se a dinheiro ou prestações. Rua Vasco
da Gama, 173, auliga da Conceição.Moreira Mesquita

queeimento da nossa lei constitucional, ( hilometro 63 no Paranáj os fttzilamen-
lastima de que temos a expressão mais ! tos premeditados e furtivos cm Santa
singular na propaganda, ultimamente Catharina, sob Moreira César; as exe-
desenvolvida, ainda' entre juristas nos- cuções suinmarias c tenebrosas de Elo-
sos, |iara a iVrodiicção do chicote como ; riauo Peixoto nas ilhas do Rio de Ja-
regimen penal contra os caftens. neiro; as dègolas truculentas c atrozes

Noventa aunos ha, que, entre nós, se de Arthur Oscar cr.i Canudos; ns car-
acha abolido, constitucionalmcnte, o ' nicerias repelidas c satânicas do gover-
açoite. E ninguém, em direito, nem m Hermes no Satcílitc, na Ilha das Co-
mesmo 05 caftens, está íúra da Consli- bras, em Manáos. O olho de sangue ain-
wkão. i da não seccou. Através dos restos espar-

Reformem a Constituição, quando os! sos da grande construcção desmorona-
quizerem chicolear no Brasil, já que a

_ Por haver siilo reformado o len nt.i
intendente coronel Francisco Pervírs
da Costa Filho, que exercia o cergn.de
clu-fe do serviço de administração da
o" região, foi determinado. polo .gc-
í.eral iusjiector, que assumisse, iuieri-
iiaincníe. nquellas funeções, o auxiliar
Ua iiitendcncia da regia
Manoel \'alladáo.

i'S 1 if> HTHi O | |,"Eli::ir de Nogueira" — Cura

Niíò líunenttíis, senhoras, a tnáravi*
lllosa virtude da legendária Fonte dl
Juventa, .porque os seus efíeHos vós H
eucõntrarcis eninregando assiduaiirèhtc
o CREME SI.MON que faz desappawaer
as rugas, vcrmclhidões, acnéas, tornaíido
a epidèrme sã e limpa, em uma palavra— conserva a bclleza da pi

.1 uni ando-:

ite oppostos.

ua vae serpeando a veia cscarlatc. Haja ARROZ e o SABÃO S1M0N tereis sem-vista a morte do tenente Cnlazans, exe- 
'¦ 

pre uma linda eòr de lyrio e de rosas,
cotado pelo tenente Mello, cm fevereiro '• MaH desconfiem das imitações c-"u"aa
de .on. „o Recife, e, em ,o,a. a das ; 

dumetrld^te''1" Pr0dui!iriil'» cífd;<"
praças imnioladas pelo general üello no ] —
Amazonas.

Triste romaria, senhores, a que acaba-
n-.os de fazer juntos. Nos cemitérios o
espirito se eleva. São as leis eternas,
que se cumprem. E' a mão do Senhor,

EMxir de Nogueira, cura manchas da nXta

sua condição de estrangeiros lhes asse-
gura o privilegio, recusado agora aos
nacionaes, de não serem açoitados, sem
uma Jei que o autorize. Mas, se a poli-
tica do direito pcn»l houver de retro-
gradar á brutalidade mecânica de outras
eras, para curar essas misérias moraes,
quando estabelecerem o vergalho contra
o caftisrao internacional, irüo se ésque-
çam de que o proxcnttisir.o \em na so-
ciedade outros exploradores,'.indicados .-,„,„
a dedo ror todo o mundo, que ryío tespi- itarSsiSa ÃtadiT^M, M^s" Stiga.pa^W^om-valióKj^

que passa.por sobre as coisas, dcrra-|j5T /\T"»"T\SS .-., «l
mando-O silencio e o repoise, Quando 1 IjUIÍL) ^"''^í^1*?'

Foi mandado inspccciõnar de s.iudo
o amaiiuênse da Fabrica de Pólvora
sem Fumaça, Alberto de Souza -Jie-
zerra.
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FORMICIDA PESTANA
TICO' !>'JÍAlf» SRflURO li HWAU.IVW, 1
|)AS CONHBCinOS. - AOBNTli NO JUÜi DIAS OAUCIA G C,
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PROCJ AMADO. .\'(>b i
('ONidtü.-S.Sy'* l»K P, I
fiAIU.08 »0 1'INHAI,,
B, I'AI'1,0 |{ MINAB,
COMO O MAU» PRA>

IVÍ TODOS Ori rORMICI.

CORREIO' DA MANHA — Domingo, 8 tk Fôvei-oiro üo 1014

0 QUE VAE PELO MUNDO
A crise política eoi Portugal - 0 sr, Aiíouso Cosia muda de

masíiara - Candidatura â presidência da Republica ~ A
vaia a "0 Mundo" -Soou a liora da limpeza publica ?

'A ctlio política poiii';uK7.a, a dar
credito :wíi tclogrninmaa recebidos,
c;.t4 cm via <lc solução, com n orga-
tiitaçfío do um mibmclo extra-pnrll"
darío, rol» a presidência do cr. Der-
emrdiiu Machado. Segundo ainda os
ou-siiu* tèjcernmnihs, o novo minis*
terio oprcsenlar-sc-á ás câmaras ama-
nliã, 9 do corrente mes da fevereiro.

tii pnrn os realistas ó indlffcrciii-

melhor homem paro, no momento
actual, pôr ú írente do ministério 1

• * ?
?»fn a o dr, Uornardind Machado

ii5o se limitai u querer ser presidente
do ministério, Líllo 09plra n ir inala
lonyo nu caminho político: quw

jscr... presidente da Kopubllcn, stíc-
Ircííor do sr. Manoel (TArrláfia, 1'óra
Iisso vae trabalhar: pro domo :ua...

0 ESPIRITISMO HO BRASIL
, .,„. .. • 

j
I >'¦¦ ¦ -• - j £ - s

^^üüSiüüüüülliMÜHaiHHlliHllBillM» • 4

0 iresiian Hiipst

(de ii Republica níudo d.* ministérios, ,.
!' qno im presidência esteja A., lt. ou I *•'¦»» pwtcnçfio explica muitas coi
• '„ o mesmo não suecedo nos repu- ta^í ,, .. .,
Uleanoí, quo têm que defender larga °. p.r- bcrnardino acceita agora a
Boinma de interesses, Usados dlrccta miinlstia política, porque vcYqus gron-
ou indireetamento com a presidência | de i o numero dos [republicanos que
ministerial. l'ara os
liorcin, até n Riwi'

a pretendem,
potências nüo

\bc que
is sitas cen-
perseguições

porque
occul.tam

Slirns ú Republica pelas
de que lém sido alto os adversários
do rcgiinen. Conquistara, asaiiu, os
votos dos eleitores do presidente,
deputados »: senadores. NSo se sabe

sr. Uernardino resolvera

realistas havia,
conveniência de

iiu\ na (presidência do ministério,
licrmaiicceásc o sr, Affonso Custa,
liois esse homem parece predestinada
vara influir singularmente na reslátt-
ração do vlho e tradicional rrgimen.
Tirar <\o p ider o homens odicnlo, o
jir.mcm das perseguições c das vio-
lendas; o inimigo da liberdade de
consciência, o perseguidor do senti-
incuto religioso do (povo e da hones-
(idade dos lares; o homem das ,ic-
»'oriutas rendosa.! feitas á sombra da. . ,.

de ministro, tal qual a <l."c "uV ••'';"i* ,m °',:™ nactonali-
João

CUÜ!

problema constitucional para a sua
eleição: A lei diz:

Artigo 30. t>ó podo ser eleito pro-
íidente da Republica o cidadão por*
tuguez, maior ..o 3.=; anuo.:, no pleno
gozo dos direitos civis o políticos, c

rua 'pasta
necusação tremenda do senador
ile Freitas; tirar do poder o dr. Af-
fmiso Costa seria tirar á restauração
elementos activos com cpie cila conta

para repúr no seu logar o represei;-
tante directo dos reis de Portugal.

Kelízmcnle, mesmo saído do minis-
feii", o dr. Affoiiso Costa continua
h frente tio gabinete, qualquer que
seja a organização a que vau obe-
decer,

Haverá apenas no scenario político
«ura mutação de mágica banal exbibi-
da cm qualquer palco de terceira ou

quarta ordem.
<) ;r. Aiíonso Cosia, mesmo na

presença dos espectadores, assombra-
dos pela sua presteza, porá de lado
n sua mascara natural o tomará ou-
tra. A mascara natural é, como toda
u íí«ite sabe, singular, expressiva,
mas incommoda, impertinente, provo-
radora de tédios, nina mascara das
cpic são jogadas á rua porque per-
turba::! a normalidade dos nervos.
Aquella mascara, para os bons pliy-
Ktoiiomistas, tem todos os caracteris-
ti.-,--, ila ambição desregrada, da '[iro-

tervia, de fclonia, tudo isso nud/iis-
farçado com umas tinturas de civili-
cação coimbrã. Essa mascara ficará,
Kcvcrnanicntafinciite, posta de lado,
c o sr. Afíonso Costa cobrirá o rosto
com outra, não menos singular, não
menos rqpulsiva. líssa outra será do-
tada de barbas brancas em logar da
<>arba preta, ,-í Guise, que o sr. Af-
fonso Costa usa comninmmcnle.
Aquclla barba branca enche-lhe quasi
(odo o rosto, mal deixando a desço-
lierto q nariz e os olhos. Parece, que
foi íõiía piopositalmente, aquclla bar-
ba, para oceultar feições com o fim
i'i evitar que ,-^.. ^....j ;e possa apre-
ciar o valor da alma, pois desta lá
i;i.' o brocardo que o rosto é o ver-
tladeiro espelho. Na nova mascara,
toda a expressão reside r.o olhar:
(.¦rescrutador, rápido, volúvel, pene-
traute como uma verruma, áutoríta-
rio como si íôra de um César, tem
brilhos de fogo v/as rápidas expio-
fiões de cólera aliás contidas fácil-
mente .por uma singular disciplina
íiioral. No resto, lia nos olhos dessa
mascara, como nos da anterior, as
mcsrm.ssiinas ambições, cguacs feio-
nías. A nova mascara tem o nome de
liernardino Machado, c o sr. Aífon-
so Costa, que sob o nume que ado-
titou, após ler sido Affonso Maria
l.igorio. perderá o cheiro de sautida-
ile política e passará á impopiilarida-
óc, continuará sendo o homem do dia
f doininando os s;b niilhões de por-
Tuguezcs, sob o aspecto, sob a tuas
cara, sob os falsos c traiçoeiros sor-
risos, sob o aspecto cumprimentado!-
i'0 úo sr. Uernardino Machado!

Será o cérebro do ir. Affonso
Certa que continuará pensando e re-
sob.xndo os problemas nacionaes;
será a mão do sr. Aiíonso Costa que
ussi.unará os decretos das futuras vio-
fencias c tyrannias, mas o povo só-
mente verá na chefia do governo. .
a mascara sardonica, eternamente
sorridente, caractcrisiieatncntc íiiá c
diabólica, do cx-embaixador no
brasil!

Por isso, os realistas devem estar
satisfeitos: nem de cncommcnda o
dr. Arriagá, o velho, o cansadíssimo
presidi ute da Republica, encontraria
mntttm

Jade."
Como te sabe, o sr, Bcrnardino

Machado não é portuguez de nasci-
mento, teve nutra nacionalidade an-
tvi de se naturalizar português, o por
isso, em harmonia com a Constitui-
ção, não púile ser presidente da Re-
publica. Mas, por sobre essa baga-
tela constitucional saltarão os sena-
dores c doptltado3. O sr. Uernardino
sentirá, daqui a alguns mezes, a sill-
çularissima emoção de se imaginar
quasi cgúal aos reis e imperadores. li
si ellc puder chegar a eliminar aquel-
le ijiíii.t/, fal-o-á, fiquem certos, com
um simples decreto,

+ * *
Os recentes telegrammas publica-

dos pelo Correio da Manhii referem-
se a uma v:da partida da grande 1:1.1-
nifestação popular contra o jornal
O Mundo, liste O Mundo é uni dos
órgãos do dr, Affonso ..osta na im-
prensa, dirigido por França Borges
o amigo do [,Líto do quasi ex-presi
dente de ministério.

Aqui no Drasil não se sabe que
quasi tem .-ido aquellc jornal, compa-
ravel absolutamente a um ipunhal de

ponta envenenada, manejado no es-
curo da noite contra os transeuntes
cesprevenidos.

Não é um jornal, nem um pam-
phlcto: é um monte de lama, é ano-
jliu-í;» mais absoluta, é a podridáu
mais repellcnle.

Nos tempos da Monarcbia, esse pa-
pel fazia a propaganda da Republica
pelos moldes do sr. Affunsõ Costa:
atacando as reputações mais illiba-
das. Numa secção intitulada ]->k-<-:,
eram enlameados, como num pelou-
vinho infamante, os nomes mais con-

Não havia naqtiellas co-
respeito

(ÍMMI¦MMRS7'

Prandsco Garcia Je Andrade

O q'i« nns ilisr'-! um dlrfetor do C«n-
tro Uiplrlta Rcdniiptor relativamente ú
sua mltiSot

O memorial dirigido peta d!rc::otla
do Centro ICipirita llcdeniptor, no mi-
nlstro do Interior sobre n cura do loa-
cos c por nús pe.hlieaibi bontcin nesta
coliminn, pelas nfflrmntivn» uella con-
lida*, deF|ierlou-iins o natiir.il desejo de
termos esclarecimentos completos sobre
taes afflrmstivas. Assim iliricimo-nos
ao sr. Francisco Garcia do Andrade, um
dos directores do referido Centro, ue-
r»cir.:re da nossa praça, prdiiiUodhe se
dlunasio explicar-nos 03 porquês das
afllrmotlvaa contidas uaquelle meino-
rlnl.

Dipnou-se attender-nos promptr.ihcn-
te, dlrcndo-nos rvr dever dr qualquer
membro «Io Ceir.ro Redeniptor attender
a quem qinr que seja coIto pontos de
doutrina c pratica da caridade e muito
especialmente quando procurados pelos
representantes da imprensa profana,
que chein de boa vontade cm bem ser-
vir a causa publica, como o Correio .'a
Manhü, se digna procural-os.

Começamos u 11035a palestra com
ãquclle director, perguntaudo-llte ri po-
deria dizer-nos o que orlitinou o me-
morial que o Centro Redeniptor, diri-
uin ao ministro do Interior.

Kjia deliberação, respondeu-nos, foi
tomada pela direciona Astral do Cen-
iro ttedemptor i".n virtude do aviso que
tivemos do que 03 interessados nu ex-
ploração de manicômios haviam pedido
ao ministro liivndin in o feehnmento do
nosso pavimento destinado á cuia de
obBcdndos, que elles denominoin loucos,
corroborado e;i; aviso com a visita
felia dias depois á norra casa por uma
commissão do Ministério do Interior.

Essa commissão <]iie diste aiJs o
exame feito?

Que tar.to ar, lauta luz, tanta
limpeza c tanta ordem, não Unha ainda
\ isto em uma caca destinada ú cura de
loucos.

—. .M /ia;'io enfermos nessa orrasião?
Já. listava internada a primeira

turma de obsedados composta de lio-
mçlM, mulheres o dois menores, uni de
oito c outro do doze annos, entrados
iodos durante janenro c fevereiro do
anuo passado a já em franca conva-
Icjcdiça quando a commissão, em abril,
os inspeccionou. Entre esses enfermos
havia uni vindo üo Hospício Nacional,
onde linha estado durante sete anuos

111 o menor resultado c ali considera-
cio como incurnvi

cm contado

O dr, NattlmiKbt uitrgct, tnftf
ar da Vatuldade it Meiltha do
íilf d/ Junelrj, foi dekgnúa rfjU
fiai do Urutil no í' Congresso M<t-
dieo Latino Americano, reunido cm
limo, cm uevcihbro do anuo {Mo,
HitanJo teto tmatlSó do conhecer
o 

'{residente 
defeito do /Vnl, O dr.

nascimento Qwgtl escrexeu sobre
o fresUenie DetÚngnrtí o artigo
Qtte se legue a fjtes notes 1

(Vrlnmcnia ss noticiai checadas do
Pvríi, tem causado irUtcin c deiulaç&4
a tOTjs n*s, medieci, que, como coti»
crcftlíiai, estivemos cm I.lma em no-
veãiliro do anuo flhup. O "5* Pviuiresso
Medico I.iuína Amerkinif" c "<•" r.i»i
Anicilciuij", reaiiiarniti.io eoiijtiuein-
nietitc, na capital do IVrfi, s^b o pairo-
cinio dlrecto do presidente Bellinimrirt,
.; a cllo se deve em tirando parte o
brilhantismo do ceruuiien, um \'r'a-
delro acontecimento subaineriíauo, r.o
qual estiveram presente» mais de $00
médicos, sendo cm numero «le ilrrescis
as republicas que ae fizeram representar
por dcIcEados cipeclncs.

Bcninro dominou ii^iiUillt-s Incsqueci-
vci.i dias a figura syinpallllca e br..i do
presidente, tomando interesse constante
paia que nada faltasse ao l'onure»so e
aos conarcsidíias, assistindo pessoal-
uicnle, acompanhado ile seus tnlnistros,
a abaumis das sessões e conferência*.

No dia K de novembro, véspera da
sessDo Inaugural, fciin.* loJoa nós, de-
legados rcpreíentautes das diversas rc-
publicas apresentados a s. ex., pelo
prol, 1!. UdrlozcJà, presidenta do On-
Cresse, c as palavras com que se dignou
brindar-nos foram todas muito sinceras,
ungidas dos sentimentos de paz c con-
fraternidade.

Foram neraduveh as horas passadas
no urauJe 

"íalfio Vermelho", c 110 sair-
mji tle palácio traziainua todos, sem
excepção de um só, a Impressão de ter-
mo.) conhecido uni homem superior c
dieno, perfeitamente talhado paru o abo
cart;o qee oecupava. A' ma figura boa
1: meiga, adiava grande cabedal scien-
tiíico, conhecedor profundo das ciais
difiicels questões sociacs. Iloaicni <l«'' 
grande descortino, ,> versado cm .letras,

j disso deu a mais rohtisla prova 110 me-
moravcl discurso pronunciado no ban-
qucle que se dignou offcrecer aos con-
grosíistas no palácio Jo Governo. F.-sa

! admirável peca oratória, publicada no.,
jornaes de I.inia, de Santiago e do Biíc-

| nos Aires, bem revela o seu modo de
1 pensar 110 que concerne A política da

America do Sul, coticilando n_todos a
conservação da paz b dn cordialidade.

I A nós medicu.i causou admiração os co-
nliecimeüloi profundos quo posMie o
presidente Uellliigurst, sobre ai magnas
qucstOcs <le biologia, cujas leis magnas

j procurou appliear no organismo social,
••m um niotncnlo <Io verdadeira elõqmcn-
cia. Ficou celebrizado esse di.-ctirso,

i que recebeu demorados npplausos de. to-
I ih'í os' cóiigressistus cai numero supe-
• rior a duzentos.

Ao chcyr.rnios cui I.lma, tivemos ies-' 
as couulantes recòmmeiidaçõcs do pre-
sidctilc, um vcixladeiro estudioso, Ira-
laudo de ledas ns questões com vanta-
gem, o que era nota'Jo pcloâ seus pro-
prios inimigos políticos, Apçzar de sua
appareneiá doentia, é polemista liolávcl
c jornalista ocaba-ao, cenúo prova':! os

lo como incurável.
-— A coiiiutissâo cs

com cs enfermosf.
•-- Ksteve em conlacto com iodos

elles e notou com espanto que esses
loucos estivessein fpur.i curados etn tão
pouco tempo e vivessem, como viviam,
em família e mais, que fossem seus en-
fermõiros membros d.t família <lo pre-
si d eu te do C-.ntro, cjuè ali reside e com
cila scinpro em conlacto, como üi da
família fossem.

— .issim sendo, como
ministro do Interior, ih
meses de experiência c prova rfc ene.
r.Oo attendeu co falido do Rcden\t>to

siüoraüos.
luinnas u menor sombra de
por quem quer que fosso.

Depois de proclamadas as novas
instiluiçõcs, esse jornal era o dcnuii-
ciante permanente dos adversários do
regimen, uma espécie de esbirro de
Santo Officio policial. Parli,a das co-
liimnas ú'0 Mundo o terror que se
espalhava pelo paiz inteir
dicação dada á carbonaria, á For mi-
e/a Branca, pelo jornal de França
Borges, era o sufficicnle para uma
aygrcssão brutal, quando não para
um assassinato monstruoso como o
do tenente Soares, da marinha de

guerra.
Pois bem: o povo de Lisboa, sol-

taiído marras á Formiga Branca.
vaiou O Mundo, a espelunca político-
jornalística dos srs. Afíonso Costa e
França Borges!

Parece que se- inicia em roruigal
uma hora de limpeza...

lambem em Coimbra o sr. Alcsan-
dre Braga foi vaiado pela multidão,
no momento cm (|uc chegou aquclla
cidade, onde ia defender um réo. Al-

guetu se lembrou de levantar vivas
ao <ir. Affonso Costa, amigo c com-

panheirò do dr. Alexandra Braga.
Fechou-se o tempo! Aqiiclles vivas
foram como que uma leviana provo-
cação. Pauladas, tiros c muita gente
ferida...

Não ha duvida:_ em Portugal co-
meçou a hora da limpeza !

EUGKXIO .SirA'F.in.\.
^. , .... 1 ,1— tÜrO»» cg^^g»'

O dr. J5d. Magalhães, cura reto rmlium."í 
da pcllo c íuucosasj t.13* r- 7t - h'->-

rc-

Todos os nsthmaticos quo téom feito uso no
Pó do Abyssinia Exibardi flearam immcula-
tamenle alliviados. E', portanto, prestar ura
bom serviço aos nossos leitores, quo som-oiv;
do Opprensíio, Catnrrhoc Antlima, iiconseluar-
lhes enlo pi-ccioso romodio.

ft^??"

O roubo na Administração dosi
Correios ile Nictiieroy

USTIlAüA DA MOUTIJ

O

* CO.VCI.tS.ÃO 1>0 lXOtliltilTO
ADMI-MSTÜATIVU

Ao juiz federal no listado do Rio,
rir. Octavio Kelly, enviou boiitcm o dr.
lileuicrio Vavella, administrador dos
Correios daquclle listado, os autos do
inquérito administrativo procedido na
repartição que dirige, para apurar a
responsabilidade do praticante Anthero
de Siqueira Lima que, por designação
du ex-administrador dr. Ignacio Moura,
funcclonava na lhesouraria, incumbido
de receber os valores das agencias.

O roubo, segundo ficou apurado pela
commissão, monta á quantia de . . .

4i :o7i$jS6".
O capitão Moysís da Moita, tlicsou-

reiro da repartição, está suspenso, len-
do sido intimado a entrar com a quan-
lia der-apparecida, dentro do prazo de

rz horas.
A fiança do thesourciro é de . • •

£j '. DOO^OOOt
Anthero I.ima, autor do roubo, acha-

sc preso na Casa de Detenção de lü-

ctlicrcy;
Hontcm, assumiu o cariio de thesou-

reiro interino da administração dos Cor-
réios do listado do Rio, o sr. Mario
de t'o'.',za Lima, chefe de secção.

nocturno mineiro
descarrilla, pre«

gando um grande
susto aos passa-

geiros
ílontçin, pela manhã, descarrilou no

kilòmelro a/ó, nas proximidades da cs-
ni^fiO da Cagé, a locomotiva que com-

boiava o trem N 2, noclurno mineiro,
causando esse accidente grande susto
nos passageiros.

Tendo conhecimento do facío, o dr.
Ribeiro de Almeida, inspeclor do ser-

H-içb em Pirapora, fez seguir para o
loca.! um trem de sóceorro, para cucar-
ri lamento daniacliína. iií.sc irem partiu
de I.afayette conduzindo uma lurma de
operários e necessorios para o serviço
de reposição da locomotiva e reparos
11a linha:

O accidente causou ao noclurno um
alrazo de 10 horas approxiniadamcntc.

Conhecido na Central o alrazo, .1 ad-
ininislráção providenciou para que fosse
servido aos passageiros almoço uni qual-
íjiicr estação qno preferissem c jantas-
sem os mesmos cm Barra.

llvncarrilada a machína, partiu o no-
cturno para esta capital, com preferen-
cia sobre todos os trens,

— > 10 » n».

tas, lente iIl- direito, c que poüerâ
sponder satisfatoriamente. Acreditamo
todavia, qu» rc a dita conuuissão, que
tão satisfeita se mostrou, com o que
observou em nossa casa houvesse dito
ao ministro o que nos declarou, o des
pacho de s. ex. seria outro, mais favo-
ravel aos quo sofírem do corpo e da
alma e poria de parte as nossai pes-
soas que para ellas nada reclamaram
por nada precisarem dos poderes publi-

Uma in | cos ou particulares.
Em vista dj despacho dó ministro

ser contrario ús preterições do Centro
Redeniptor, que pretende agora fascr.
stui divectoriat

Continuar s-;a missão de bom fa-
xcy, prestando- sc á normalização de eu-
formos do corpo e da alma e esclarecer
o:^ ignorantes e sábios sobre o \erda-
deirõ espiritismo, sobro o espiritismo
ihrislão que tem por base a razão e a
scicucia o quo nós praticamos com a
certeza absoluta de que mais hoje mais
amanhã, governos scieiitistas, depois de
5UÍ ficientemenle esclarecidos, virão es-
posar noíS"Os prméipitSf. C p.rOc;:"'ir jV
zer o que lhes lembramos em nosso nn>
inòrial, isto porque 03 tempos são clie-
gados c não ha má vontade de qiiem(píer que seja que possa impedir o pro-
gresso rápido do planeta e seus habi-
tantes, o que depende do conlicciúicuto
certo e seguro da razão de per de lo-
das as coisas que só o espiritismo sabe
o pôde explicar presentemente.

União continua o Centro Rcdcm-
pior a curar loucos mesmo contra a
vontade dos 0,110 se dizem especialista:
ç que para tr.l fim têm cases denomina-
da.i de saúde?

Sim: Continua c continuará, por
que lauto nós como os nossos filiados
nos diversos listados, sabemos que a
luva é a vida destinada ao homem e
que a convicção da fé é a espada da
victoria, não precisando para isso in-
lernar pessoa alguina. visto que qual-
quer enfermo nús podemos curar, ino-
rando com a própria familia vindo ape-
nas ás nossas sessões em os dias deter-
minados e fazendo tudo quanto se lhes
disser no sentido de ser educada a vou-
tade do enfermo.

—• Em que se baseia a direeloria do
(.entro Redeniptor para aj'firmar, como
A'j em sen memorial, que "a seieiteia
da terra está errada nos diagnósticos
das enfermidades incnlaes c ncrebsas",
e na cerlesa que tem o Redeniptor de
r/irar loucos e outros enfermos julga-
dos incuráveis peles médicos da terra?

lista parto, meu amigo, é delicada
s não pôde ser respondida sobre a per-na. Precisamos, pois, de tempo para lhe
dizermos mais dcsenvolvidanientc, de
maneira a não deixar duvida 110 espi-
nio dos leitores do seu jornal, lisclare-
cimentos, pois, que se prendem aos prin-cipios básicos da doutrina espirita, só
lh'os podemos ministrar em mais de
uma palestra, para o que estamos todos
os dias, do meio dia ás 2 horas, na
sídc do nosso Centro, á rua Jorge Rud-
çe, jzi, Vi 1 Ia Isabel.

Agradecemos a gentileza, resolvemos
acceitar o offerecimento do referido re-
presentanto do Centro Redeniptor c as-
sim leremos o prazer de bem esclare-
cer a interessante questão, com a série
de palestras que com elle vamos cn-
tfi-leí.

 ¦ ¦ 1 o m 

íeus constantes artigos do "Xaeioti .
Tinha verdadeiro amor á sua 1'atria, c
entre os grandes omprehcnçliincníos con.
stnntcs do sen prograiníiia ¦doi governo,

I está a obra monumental Ja ligação de
! Call.in á ilha de rt. Lourc-.iço, uma das

obras de engenharia mais grandiosas da
America do Sul. ..Merece referencia es-
pociid o cuidado '|uc sciillrtc mereceu
do prcaidecto Helliügurst a questão da
instrucção, e todos que curemos cm
instrucção. As escolas são lão bem or-
ganização Ja» muitas eícolas fiscaes,
eom o iunneiiso Collegio Giia.lalupc,' '' 9"c W0'" °\ Universidade de São Marcos, Facubla-

^.".'.f. y? 
n"ve! des Superiores, principalincnlo u Fa-

| c-.iHa.ies de Medicina -jue 
possuc 11111

ilacio c serviços bem insinuados.
U sninistro da Instrucção Publica, o
. Paz Soldún, por rezes nos referia

!>•

ns ctnstaiítes r> íí.f/tieMTa-jw» 5!o pre-
sldvnSf, etn inJo aits dis r>»i>c!to 4
Insirueção, Aj etcoluo tfio t5j bem cr-
latilsfidns, c;.\s serviram para pontos de
vl«l!'.i do* emigresílsipi crtran^eiriis,
tioisudo-se \*w a »atS»fii;3o que tinham
os «mi* ülrosorcs eo ttiwtrcr^ios o
que poswlain, co",i» erom edueadoi e
ni<iriil4i)9 os Joven* ururmes.•Ann» de Jeuiar.iie* l.lma, líse a liou-
ra d» «ma J.uion ronfeieúcla com o
prckKUnic, que, com a maior nirutbllk
dade >> (Inipli.dJfile, nes recebeu cm
seu gabinete particular, depois de tiçlle
latrouuzMos pelo »r, Cysnelros Kayaa-
da. Kstnvn rslinutc com o completo
êxito do Camiirnip, u durante algum
t«rpn íá a elle Ur, refereticias, disendu
ipie l.".iia nunca havia lido dia» tSa ív
lhes, sendo a rWe de resolução visando
o fcer.t do joJn a Atnerlca batina, In-
ertrirlJu eo'uo estávamos de obter do
governo peruano u.u nesfada no que
ec!,<*rue h ranifleaçSo <le In.dtos, pauto
onde se clincain Interesses brasileiros e
peruano*, tive ík-cs^Iãu Je e^i»ervnr ijne
íhudiem era nm uma ib* preuecupa-
CfifK do chefe da nação: referlu-SO á
eo,n;nish.o saniiaila centrolurda pclo.go-
verno c já em aeçSo ein Iqullos, dizendo
que teria o maior prazer que o Drasil
c o Perii, em acção í»n."t^íca, como ir-
mfioí, emvldassini c9orços para a da-
nlfienção de t^ila a ?ona, cheia de ri-
queres para nichos os palies.

Longamente referiu-se fi campanha
'inlbnniarlllicj do Rio du Janeiro, Kni-
brando o nome do fablo Oswitldo Cruz,
e iiioítrando grande desejo de possuir
c conhecer iodes os planos de aceão
aqui então execundos.

l'or fim demorou-se cm falar do lira-
•11; referiu-se ao iliscurso que havia
pronunciado na sessão soltniic do Con-
gresso, dizendo-iiw ter' couiprebcndido
pi rfeiiamente o portuguvis e aer um ad-
inirador do Brasil.

Disso deu iimnedlatamentc prova
abrindo um armário, onde si possuía li-
vros e publicações do Uiasil. Mostrou-
Se conhecedor profundo da nossa geo-
urophic, <• flora, o que foi motivo de
inunen^o júbilo para qticiii era no mo-
incuto delegado offieial do Ilr.t„il. Ter-
iiiirou a palestra u:e pedindo o favor
de lhe enviar um livro "Índice Geral
das madeiras do Drasil", do Pereira
líiboivs, o que com o maio.- prazer
foi por mini renietlido nos primeiros
dias de janeiro.

Despcdimo-nos com v.n abraço mui-
Io sincero; estava cn um admirador c
amigo do presidente da Republica, que
1C0 nem h.v.ia recebido o delegado bra-
silriro, renhindo a um dclles na inti-
inid.ide e longauentj ronversaiido sobro
coisas do lirasil, que não imaginava co.
uhecess; tão bem Açora que acaba de
ser preso, o talvez cm caminho do
exilio, como rezam alguns tclcgrnmmas,
lenho o prazer c cumpro tini devir, de,
eni rápidos traces, disser quem é o pre-
si.lente Rellillgursl, tini dos homens
mais illustres e eminente do Peru', ca-
paz, como eslava detuouslrando. de de-
val-o ao mais alto gr/to de progresso.

Tenho certeza que tudo que abi íica
escripto fierá acceito c subscripto por
iodos os delefiados que em Lima estive-
rara: do Panamá, da Colômbia, Vcnc-1
zucla, ICquador, Roliviu, Chile, Argen-
tina, UrfiRtlay, Paragtiay, tle.

Ü presidente Uellingurst, muito pc-1
mano, residiu per lonjío lénipo em j
iqulquc, lendo as melhores relações no" |
Chile. ,,ue sempre o respeitou e adiai- '
rou. A questão de Tacha c Anca pre-
oecupava o espirito de llelliu^ursi. e 1
naturalmente deve-sc á sua pessoa o
andamento que ultimamente parece ia
ter c&sa já celebrada questão. Tanto o i
1'eru' como o Chile muito confiavam |
na sua pessoa para unia resolução ami-
ííavel c satisfactoria para ambas as!
republicas do Pacifico. _ 1

Receio que com os últimos acònlcci-
intntos de Unia svífra bastante o pos-
teriór evoluir da questão, e o Chile en-
viando a Calláo um dos seus vasos de j0
guerra o " Zcntenò". para receber em
seu bordo o presidente Uelliugursl, de-
posto, dá com i5.»o uma prova bem cio-

_• do quanto o presa e considera.

a

JW H. l'.\ll*0

Como se fazem depu-
tados... por indi-

cação dos Directorios
B. V.wifi, C—i-j)i,| (Po H9/W fjf'

reitondente) — Oj leitores rpic eonhe.
cem a noticia de icrsm coniepiido o
aptlo íraneo da ctiiimlstüi) direriera,

para as vatas dos rrs. Adjlpho dardo'
e Jilny Chaves, na Câmara federal, es
srs,.Praiiclsen Alves dos :'antos c Cf «ar
de I.acerda Vergueiro, J.'i terSo, prova-
velmente, formulado a seguinte pergnp'
ia, quanto i'i vaga do sr. Gorlo: "Onde

íicoit 9 ,r. Jcfio de l''aríii, que o cor-
rcspíiidenledo Coríelo do St&ohil dayn
censo cj.íidinimo para essa vaija, cuia-
cila que, lhe vinha, principalmente, da

patenteseò com o nr. Wenecilâo Prsr, f"
lí*ta cana vae responder, nfio sô a e«sa
pergunln, como 11 uuiras que os leltotes

poderiam formular.
\'ei.se-í, eniao, que as nossas bifor-

inações nâo appareccm seta bnüe, A jtt-
dicação do sr. César Vergueiro foi,
ha multo tempo, revelada nesin oc:çfio.
como candidato ú vaga dj rr, líloy
Chaves. Dissemos, por elle tempo,

quem era o ar, Lacerda Vergueiro 1 o
chefe ostcnilvO do movimento nnti-ir.icr-
venclonlsia que tilo ruidasaaiente se
operou no listado. Candidato do pcllo

Lacerda Pratico, de quem <¦¦ digna

A crise política
em Portugal

Maltagro dos trabalhos «tio
sr. Bernai*diiio Machado

do S

parente, o sr. Vcrinieiro não foi, n prin-
clple. bem recebido pela maioria da
coaimlssSo. Dentro de pouco tempo, po-
rém, conseguiu o apoio de todos os
membros c sobre a sua candidatura já
não limia duvidas. A questão toda, 110
írio da commissão, se limitava á escolha
do suecetsor do sr. Adolpho Gordo, pelo
terceiro dislrlcto.

Começa aqui a historia cujo pcnultl-
mo capitulo se escreveu hontcm, 11a re-
união da comtnissao directora. O ultimo
será o que entender com o pleito. A
conuuissão directora, percebendo que o

I sr. João de Karla cogitava de reunir
as indicações da maioria dos l)tr.'Ctorins,
tratou de cortar o mal pela ia!z: reedi-
toil o expediente que havia praticado
com a indicação do sr. eVdolpbo flordo

{tara senador, c allegando escassez de
tempo, adoplou a candidatura do sr.
Francisco Alves dos Santos. Oi* um
nome quasi desconhecido e representa
uma viztoria da amiga dissidência. O
sr. Alves dos Santos é presidente dn
Câmara Municipal de Mogynnrini e cs-
capou de ecr o secretario do Interrbr,

quando foi nomeado rata esse cargo o
sr. Altino Arantes.

•A resolução tomada pela commissão
directora foi um desconcerto para os
srs. Rodolpho Miranda o llchto Bicudo,

al.i

T.n qutíil mcla-notto ijtiaitdo recc-

beinoj o imporií-.ntií telcgraintna que

iinísò correspondente: pcrmaticivte
etn I.lshoa nos cü.iou, u prç>,:osito
da (,ti;:c política.

í'nr esse dtispaclio vê-se que pela
Havas deve ter sido transtitllli.hi

pura o Uio de Jnitelro uma lista <k

tomes do sttppostoj novos mhilstroí,

mas que, essa lista & sem valor, poij
c crença positiva que 01 trabalhos

do sr. Ileiimrdiito Machado iorai.t

perfeitamente «tereis. Ainda nfto sa-

b( :!•<>'', a ro"t\ a qtte traçamos estas

linhas, qnaei r,i noticias qfie .1 Horas

nos fornecerá, pois a Agcn tia -ó lar

te bastante fas remessa aos jora .-,

ili5 telcr/ranintas recebidos. Todavia,

e cm resultado da informaçío do

rosto corrcspõmlentc, o scrwço dn

lfavas está preiudi.ntdo, pelo i:ic::oi

provisoriamente.
Uuionistas, evolucioiiislas c i

pendentes, recusam absolutamente

niceitar um ministério onde entrem

elementos do partido democrático.

Xão nos surprehendc essa resolução,

ú qual somente sc chegaria, como

picvimos, pelo avaccalhametito de

parle ou de toda a opposiçSo.

Assim, a duo nianteni-so 110 pon-
¦ em ipte estava e com solução aiit-

d:, muito problemática.
No nosso serviço tclccrapliico In.

utna referencia a uma bomba do dy-

uauiitc que explodiu jnnlo da casa

do dr. Nunes da Ponte, no i'orto. O

dr. Ponte v velho republicano, foi ve-

rcador da Câmara Municipal do Por-

to c governador civil da mesma ei-

dade, depois do novo resimen.

Ainda os tclegraminas se referem

.-. novo conflicto com a F.&rcja. O

patnaiciiM-v ...•>'>; a qt:c o clero

celebre o culto cm templo: que fo-

tun incluídos no numero dos oliíi-

cios pertencentes ao patrimônio na-
com as

suas leis c com cs seus dogmas. Si

o ..»i:ido sc separou da Kgrcja, bz-

r.v.itindo (falsamente, aliás) a liber-

f.. ¦1.1
tttil!

d.iee de consciência, não

qtien

LUXUOSOS CIGARROS

pode ou não

leve apossar-se dos edifícios cagra-

dos q consagrados ao culto religioso,

e i 01 -... uirno o clero não pódc cc-

lebrar e-m edifícios que são proprie-

dade de um Estado atheu.

Naturalmente, o governo respondo-

rá mandando que celebrem missa nos

templos referidos os pouquíssimos

padres boje schisumticos, quo tive-

ram mais em conta as neces

do ventre do quo os deveres do

pírito, e acecitaram as pensões qi

i hesouro lhes paga.

ultltnanicnto fugiram do
t'.r.'çi. (Jistadu foram i.
allc«m.".m que wliaram n IVtút&t
p-irijiie idiitivni lhes lUfeautiua ipw
tinham rido nmiilsllailo.i.

I.VKOiniACilllrt l>\ IIAVAS
SiMIKK A 1'ltlSI',

lM:>a, 7 — ti lavas)- ¦ t' dr. l>;r-
nnrdino Machado accvltou dwiinittvn*
luente a litetiiuheucia 'I' i'r,i",.ini*iir
gabinete. Assim o conintunií ;a hoja
n> prcsltlent'.' Arriay.i, .ou ijue.q
cor.ferenciott ii" palácio de Hclcm.

O i'r. Üerpardiiin Msrlmdn, .'•n..,ii
i'e sc íiínp.tuar da c.db-'..¦,,•,.;,', par.
lamentar de vários grvpt>; cem rc-
preieiilttçfio nas tbus r?.nmra'<, iHU
beruu (ou-iltuir vm o ioi»-. ri) eo'11:
vario elcMiiiltuá 1'oucilladcrcs cstin-
parii.huiús e nluuiii lípiVscatatii.M
dos vários partid h poüticos.

Ao mesmo tempo que dava pr,r'o
das ruai intenções no presiilvnte da
iccpubh.a. o dr. Uernardino Mr.íha-
•K> dcclnroii-lho que havia

formar jjn?
tom elemento
•r lhe parece,

¦Me.'
!(!!

• |:-, .
!>rcsidi

tiniio a ide.i
lUtsivamvnte
partidários,
ef-a formula.

Todavia, aecresccnioti,
duvidas em prosçiitur ;.
fçiticias nesse seniidn, si
da Republica insistisse t::t co
ção de uni gabinete rctimánirnto
Iranho a couipromissns patlidr.riój,
1 ias para isso era indispensável qno
o dr. Manoel d'Arriaga lhe indicasse
ii'nt! •!.•! nomes que desejava ver
inclui'os no novo niini.-ii-iio.

Como o presidente d;i Ri rtnblicA

..ti'.'

a indicação
que It.T-

sidade

QUALIDADES EXTRA-SUPBRIOKES
liABzVNOS, MOX-PLAISIÍÍ, CONOUllSO, VA-

NILLIi (baunilha) o DIPLOMATAS
Mais ele n C» com ti.H mTio já «1iM'ti'lbuirt»»s em brindes»
EXIGIU «EMPilE MARCA muicaçao uus ui^nuiiua.

-^ ^iSSv NÃO COMPRE tapeçarias e. inoveis de

- Z^VEAPO S»in_vT17r- -
^ rl«t.íÍ!Pürataento M-"mi^

O ministro da Marinha trausmitíiu '^"-_
¦¦o procurador dá Republica o parecer

lícò do Mihi.->em que o consultor jur
Urio fornece os dados necessários para
a defesa dos interesses da União na
acção proposta por Jcusoii & Nicholson.

Foi egualmenlo tfansinittido o pa-
recer sobre a acção proposta pelo en-

de inar e guerra graduado San-
Rivaldo.

pitao
liasjo

dGAKff8rU'EAD0

que titihnm a promessa da escolha do
s-. João de b*aria. Isto está plenamente j ci01jal", .\ cgrcja é coUerçn!
provado com o facto de, íó hoje, depois ¦

de conhecido o resultado da reunião da

junta executiva do Partido Republicano,
npparecer o boletim do P. U. C, iir-

modo pelos srs. Rodolplin c Bicudo, rc-

coíiimcndando n chapa \Vcnces'áo-Urha-
no, ao ¦niesíno tempo <ii;e se publica unia

r,o:a, dizendo que o P. U. C. apresen-
lará candidatos ás duas vagas de depu-

lados federaes.
A atlilude do P. R.C. paulista foi to-

mada em reunião a <|uc compareceram
os referidos srs. Rodolpho c Picado e os

srs. Manoel Villaboim, Anseio Pinheiro

c Beliedicto Ketto. Ao que ouvimos, uni

diurnos do P. li'. C, eertaincn-

te pelo terceiro disiricto, será o sr.

João de Varia, parente do futuro presi-
dente da Republica. O sr. Varia dispõe

de grande prestiyio na zona. Tem sido

contmcnlado o facto do sr. Alves do-

Santos não ter obtido o apoio unanime

da comuiissfio.
Oj si 5. Uernardino de Campos, Gly-

certo e Lacerda Franco adoptavani a

candidatura do sr. Azevedo Marques,

quo foi contendor do sr. Glycerio no

mesmo districto, no tempo cm (pio o

pontífice de hoje, amargando duro 03-

tracismo, se viu preterido pelo mesmo

sr. Marques, então amigo do peito dos

companheiros do senador paulista. j l0 (especial, direito.) — A estas
¦li assim se fazem-deputados.».. por jl0,.„q ,|a noite ó tiilo como certo

L- I c definitivo i|tio foi iiiiilloanida ii

tifttiuii/.nçíio «Io um Kiiliiiiolc do

coiicentriiçüo, como fôrii proposto
pelo ile. ISeiiKiitliiio Mnclmdo, 0111

seguida no innllonro dos trntmllios

tciiileniós ó oi^niiiziiefio do uni mi-

ni.-lciio uxIcn-piiHldniúo.
As direitas pnrlnmciitnrcs, con-

10 tio-
veriib do sr. Affonso Cosln, rc-

se abstíw.-e (!•: íazi
l;''tada, accordou-sc
nardino Machado constitiiiria iniris-
t, rio com os cléiucntos de que dis-
punha <¦ nos termos das combinações
realizadas com 03 vários nmpos po-
liticos.

Lista, 7 — \iiavas) ¦ ¦ Consla
que o novo galiinete será conslituidò
por ministros saldos de trc3 eletnen-
tos, e.ttra-partidarios, democráticos e
conjunecionistas.

Os ministros exlra-partidarios :¦:•
rão os srs. dr. Uernardino Machado,
general Pereira Hça c dr. Pores Ro-
tlrigues; democráticos, dr. Manoel
Monteiro, dr. Achillcs Gonçalves e
capitão Tbomaz Cabreira; conjuti-
ecioiiistas, dr. Coticciro da Ço tii, co-
r,.nel Almeida 1.1111:1 e um outro qiu
ainda nâo foi escolhido.

Parece, no cuilnntn, quo só ama-
r.hã ficará u gabinete dcfiilitivaineu-
le construido.

Lisboa, 7 — (Ifavas) — Agora, a
licito, afiirmava-se nos meios politi-
cos que os conjuuccioniítas não
apoiatiam o ministério do dr. Remar-
dinò Machado, si fosso constiliiido
por ministros saidos dos tres clcmcn-
tos, como constou durante a tarde.

Lisboa, 7 — (llavasi — (A's -',1
horas e .15 minutos) — Acaba do se.*
fornecida á imprensa u nota offieial
com a organização do novo gabinete,
que íicou a«;itn conslituidò;

Presidência, Interior c interina-
Ucrnardi-

O Qiie dizem os telegraramas:
Estão malioyrados os

trabalhas do
sr. Bermar^iíia Ma-

chaclo
LÍSI50A, 7, ús 11. o S5 du «oi-

te (Kspeeial, direito.)

Seter.i!
inlerino da
com
de seus

Praneisco Ramos
chefe do serviçoÇ-Ae
meiros-teiicntcs 

'lbi

faycltc Cru?, sepate no dia 11
rente, com destino a Pernambuco,

)o panuete Acre,

auxiliarc.s. capitão . .
• Andrade Neves, | stitllidns iielus opposiçoes
istàdo-tnaior, c pri
o de Bonoso^d.a- 

oi( im ,,,„,,.,,„„,.,„,, „„;,!„„..,. ,„•

1 nôrtra
¦

O KL1X1R bííOí.^
único que cura qual

TKb ÇO é
losse

iXinio ti'

lAIiMOMCAS-

(C111111111) 1

Só I
na tua 1

de Marco 2

Apeznr 
das medidas que

• reiii sido tomadas pel:
consta te-

Ia policia, afim

de acabar com a mendicância nas ruas,

continua a romaria de pobres, especial-

mente no bairro de Botafogo, a impor-

lunar as familias.
Raro é o dia cm quo a creadagera

ciider ao bátid

Bobam

BRAHMA
A riAlNHA

DAS

CEft VEJAS

LANÇA.
PERFUME

COTY. o melhor
ça-perfume desta

Rio Branco
c a varejo,
reclame.

latv
é;io

Vcnde-si
Exposição. Avenida

n_. 11 (;. Venda por atacado
Vranccz, 1, 1^500, só para

inlcm poupado.

O ministro da Fazenda resolveu man-
ter o seu despacho anterior pelo qual
leixqu ide altèndèr á petição da Cem-
nanhia 1'ort of Fará, reclamando o .pa-
lamciito do aluguel de compartiniéntos
arrendados para insíallacão da Cuar-
la-moria c alojamento dj marinheiros
le Belém.

nao tem cc ;

mas estrondosas.;..
São, na generalidade, homens ou mu-

lheres perfeitamente validos c quo se

entregam ao vicio do esmolar por des-

amor ao trabalho, habilitados que es-

tão á vida de vagabundagem.

Si nos verdadeiros mendigos não é

pcrr.iittido implorar a caridade publica

nas ruas da cidade, não é justo que

seja facultado a esses intrujões pertur-

bar o socego dos moradores de Bota-

fogo com pedidos lamurientos de cs-

molas.
A polica deve intervir para c\itnr

esse abuso, mormente si custe uma

prohibiçãq nesse sentido.
Aqui fica o aviso cem vistas à quem

de direito.

Os proprietários da grande v£i
riüfactura de cigarros Veado com-
münicám a seus numerosos clien-
tes que acabam de receber da Eu-
ropa uma linda e encantadora col- 1 rapidamente,
lecção de valiosor, Urindc-s para dis- 1 _",
tribuir a quem apresentar as figuri- 1 ¦; %qori aposetitaiio no pr
nhas stcrcoscopieas ou os vales que
se encontram nas elegantes cartei-
rinhas das diversas marcas de sua
primorosa manufactura.

Etttes brindes acham-se expostos
nas nossas vitrines e nas de nossos
representantes em todos os Esta-
dos do Brasil. Já attingiram á im*

portante somma de 500 contos de __
réis os brindes até hoje distribui- | o chefe do Departamento dapuerra

dos em nossas deliciosas marcas. | ordenou aos inspeelores de região que

Exigir sempre a marca Veado i fizessem recolher aos
rpos

o i' offieial do Arsenal de Oüerra desta
I capital Joaquim Antônio freire de An-

I 
* 
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AKTAKCTICA
! 15000, garrafa, eni ioda parle

\\u.,
eoiiiiiililiiea

Ida rilv

Fazei voí
hygicnico,
tus, com a

mesmos vosso gelo saluhre,
cm despesa c cm 4 uiiau-

Machina "Arctic"
J. R.
71. r

Róssendal O Comp,
ía úo Carmo — Riu

vintem ganhado
O Fogão a Gaz poupa centenas de mil

réis por anno. E' um accumulador de di-
nheiro e de saúde.

DORMITÓRIOS DÀ MODA
Elegantes,

]?raticos c
Econômicos

•038Priyi:u9iaaos com a Patente
O director do gabinete do Ministério

Ia Fazenda remélicu ao da Recebedo-
ria do Districto Federal, para que pro-
•idencic a respeito, o requerimento eni
iuc Carlos Buschmaiin, (procurador de
I. I.aura Porto Moitinho, pede cüm-
¦írwtiehto 'Jo alvará mandando pagrür ;.o'allecido marido desta a fiuanfa de...
t :ooo$ooo, c bem assim o aviso do Mi-1
nisterio da Agricultura sob n. ;.';'.;. j 3Ü1-".;

COXTX5A A VARÍOLA

Posto vaceinico do"Correio da Manhã"
dn,

uii-se hontetn cm nossa rc-
seguintes pessoas:

O numstro <la Kazcnua resolveu ap*
provar ps aeíos dn -delegido fiscal do
The:-ouro na Ualúa, flioiiicando iKiiíjc-
nio Alves Gomes de Castro para éxee-
ecr interiítanu-nte o logar \Ie agente tis-
cal dos impostos cie consumo na 9"
ciroitfiiscripwão do listado, esíKjuantõ du-
rar o iniípcdimento do servetíluario cf-
fectivo Raphnel Spinola e do delegado
fiscal em 'Minas Geracs.que atmexõu a
Cullccloria -das Rondas Federaes em
Itaopendy á de Caxãmbú, visto haver
fallccido o respectivo cojlcclor e não
estar provido o togar de escrivão.

$-*.. ex. approvou eguahnente a pro-
(posta íeita por Fan.-io Hapttsta dos
Santos, collector federal cm Santo An-
lí;nio do Monte, Usladu Je Minas Ge-
raes. de Calimerio Ferreira para seu
ajudante.

sãn f\ iitt m nw———¦ ¦¦¦'¦¦--

OERVRJA SEM
ECUAL .

iddidi
iodos os olíicia

s 011 era transiu

seus respectivo^
¦;, nue sc acham

Copias a machina ?
Trabalho perfeito c com sigilo ? Só

a Escola Rémington, Quitanda, 7-*.

Ti,-.

Marinha — Dr. Pores K
medico <h Armada.

Fomento — Dr. Achillcs

Colônias — Dr. Coucciro d
Instrucção —• Coronel

Foi chamado a esta capúa! o
.1 offieial Fernandes iavora
acha era Fortaleza.

—ri^^^-^Wl Sfc 1

O MAIOR i

BUayana, 3'.

aspirante
que sc

icidca p.-1.¦;ua Uòitcüx* Urü-

Kanseatica

Foi
á sede
do ,\<i
que üC

mandado recolher, com urgência,
do seu corpo, em Recife, o major

de. caçadores Castello Branco,
acha na cidade de Fortaleza.

ilj Q 4Bi » T-"- '

Assistência Dentaria
do Rio de Janeiro

o di-
submetteu

lv:n resposta ao qfíicio em
reclor da Imprensa Nacional
á approvação do 'iiinislro
seu teclo designando uma
(tencciònariós de sua rc,
.procclcr ao serviço de annotação da
lei orçamentaria vigente, o director gc-
ral do gabinete do Ministério da Fazei-
da, de accôrdo com o despacho e\o re-
spectivo titular, declaroudhe que o ser-
viço sempre foi feito na_ sua direeloria

•c nao na Imprensa Nacional, e qüc a
demora havida não é inoiivo bastante
para justificar a providencia.

da Fazenda o
cccmnissâo de
larfiçfio para

durante O
o • seguinte

José 1'aradnnta, Olelo Gonçalves,
Florentino Mcry, Eroíidcs Bérnardes,
Francisco l.énoir, Argêo Barbosa de
Almeida, Eduardo Andrade de Oliveira
Dias, Sinoal Luis, Ilaydée Ramos e Al-
íredo de Carvalho.

— "A Uio de Janeiro, sociedade de
auxílios e pecúlios por mutualidade,
com sede á rua Visconde de Inhaúma
n. 53, participa-nos que dispõe de um
corpo medico r,ue vaeeinrt grãUútáincn-
te, não só seus segurados cotno lambem
pessoas que se apresentem na sede so-

I ciai, ás segundas, quartas c sextas-fcir
das 4 horas da tarde, e ás terças,

e sabbados, das 5 ás 6 horas
da tarde.da

Dr. Carlos Werneck' cirurgia
KO GRANDE DEPOSITO DE MO

VKIS, sólidos e cuidada confecção* do 1-r-
30 da Carioca, o, continuam tis grandes
vendas a pnstasCcs. scrj augnitalo d: j to? e^ crcaaçrs, gynccC.osia s v a'-urina-
yrcí03# t íiis, Cot5i euã dos Ourives, 7 das 2 à: 5 h,

O ministro da Fazenda, attendendo ao
que solicitou o delegado fiscal tio Ama-
zonas, resolveu autorizal-o a proyUlçn-
eiar no sentido de serem os siiuniciçios
de ttacóatiara, Silves, Urneará e Cru-
oUrituba, desanaexados da i" cireum-
spjipção do listado c annexadòs á 10",' 

sede deverá ser transferida deitij a
Uoriia, onde sc ac Kl,

Matricària
ireparado ps

F. Da ira
ri dentição

"A Recebedoria do Districto
arrccardoU, do dia 1 do corrente
tem, a quantia de 79S 1057^305

iF.m canal periouo do anuo
n arrecadação fòi de Cio :oo(",;
veaVlo, pcrtau.o. um augmeíito neste
c::crc:élo de Í55:05i$icg. ^

\ renda de hontcai sc-)r.raja::tcn'.c
foi Cc 96:*!9aí50t.

:a Itacoatiara.

ura cscclh
as creanca

Federal
até hoit-

passado
260, lia-

Esta Assistência; creada pa'ra prestar
exclusivamente serviços dentários
das as pessoas pobres, le\
mo:', do janeiro de ijt-1
movimenlo:

Matricularam-se 5*) pessoas de ambos
os sexos; cxtrairani-sc 9S dentes c fo-
ram feitas 54 obturações a graiíito, 30,
a' oiírO, 28a platina c 3 restaurações
a ouro, collocaram-se g piyots, j3 co-
róas de ouro, 5 bridgc c 7 dentaduras.

Continuando, pois, esta assistência a
fuhccionar regularmente rodos os dias,
das S e meia horas da manhã ás 7 da
tarde, attcndchdo-sc a todos as pessoas
nobres ou" quizerem so utilizar da
fneèmí á RUA DA CONSTITUIÇÃO
N. 6, SOBRADO.
«^.  Ma<Kia-» —ji

O general inspcçtor da (/ região do-
' terminou aos presidentes das juntas de
.'alistamento militar do 5", ?°, iã°_e ao"
muriicipios, que estejam, amanhã, se-

I guuda-feira, nas sedes em que funecio-
I liam as referidas juntas, afim de faze-
I rem entrega dos archivos, que deverão
I ser recolhidos ao Registro Militar.

Foram também chamados ao quartel-
general da inspecção, onde deverão
estar i 1 hora da tarde do dia ic, terça-
feira, todos os funecionaries^ públicos
que servem nas juntas do alistamento
desta capital, afim de serem mandados
apresentar ás respectivas repartições.

A melhor
da3
oervejaa

BERVII
TEOTONIA

O ministro da FazcnUa, por aclo -Jo Ficou translcrida para a próxima
hontèrn; esoncrou Affonso Celso de quarta-feira, 11 do corrente, a* reunião
P-'vJa Lima do logar Je fi.-eal de clubs da conuuissão executiva do Primeiro

para venda Jc mercadorias 110 Estaío Congresso de Historia Nacional, que
de S. rovJo,

Estaio Congresso de Historia Nacional,
: lisha sido marcada ysra bonlcm.

nniiiüucão íiiinistcrinl conipostn

com olciueutps d.is osi*uevdns, ou

r.c.iiiin do iiuiltdu iloniocrutico.

Desta sorlo ficou friislriuln :i or^u-
•ão (Io luiiiisleiio, tlll (liial lei

i Aftòiieia llnvns, o
saul.fJLj mira os jur-

por csla leaiistiii.«..•'.} -sis'«~h««-^í,^.

unes: brasileiros.
No caso da confiiunnção (Io mal-

louro, (|tio so ullirmu ser certo c

positivo,a situação polilicu volverá

ao ponto em 11110 estava 110 inicio

ila crise aetual.
A questão ila siiccossno só mui-

to (lilfieilmciito será resolvida, em

resultado tio irrceoiicinbilidado

dos pnrtidos militantes.

A questão reiiyiosa
l.lSilU.V, 7, ás IX o '55 na noi-

te (Especial, direito) — Pelo na-

triareliado do Lisboa foi liojo eu-

vindo um officio á administração

do primeiro bairro, no n,unl sc

commuiiica qtie o chofo da Kjire.ja

Catliolica prohibo quo o clero

tomo parto cm netos do culto re-

tijíioso, a partir do amanhã, cm

quiicsqucr templos quo tciihant

sido Incluídos no numero dos edi-

1'ieios quo fa/om parto do patrimo-
pio nacional.

JULGAMIOXTOS POLÍTICOS

Li.t6õa, 7 {ás 11 e 35 da noite) —

(Especial, dircclo) — Na próxima

terça-feira serão julgados pelo trihti-

uai marcial vários presos políticos

que estão 11a Tra faria, entre os quaes

se acha o capitão Lima Dias. Todos

ulcs são aceusados de terem tomado

parte 110 movimento revolucionário

de 27 de abril do anno findo.

UMA MOÇÃO DOS DEMO-
CKATICOS

Lisboa, 7 — (Hdvas) — Os parla-
mentares filiados ao -partido demo-
áulico approvarani uma moção ía-
zendo votos por que a crise rniniste-
rial seja brevemente resolvida, segun-
d.o as indicações conslitucioriacs,

A moção termina saudando o dr.
Ecíriardinó niáchadO como uma das
tr.ais prcstiiriosas figuras dn Repu-
bliea.

Aífirma-sc cm rodas bem informa-
das que o ministério presidido pelo
sr. Bcrnardino Machado será extra-
partidário, com caracter conservador.

A DYNAMITE EM ACÇÃO
Porto, 7 — (liavas) — Na porta

da casa de residência úo dr. Nunes
da Ponte, na 102 do Douro, expio-
diu hoje uma bomba de dynamite,
que felizmente não causou victifna'«.

Houve ap;i;as alguns estragos ma-
teriaes.

fugitivos recapturados
Zisboa, 7 — (Directo) — Cõrnmü-

iticani de Elv;is que foram presos na-
quella cidade, quando regressaram
de Badajós, dois indivíduos dos que

mente Estrangeiros — 1
no Machado.

Justiça — Dr. Manoel Monteiro.
Finanças — Major Tlioniai*. Ca-

breira.
Guerra — General Pereira Kça.

tlrigíicâ,

Cosia,
tbiicida

Eima.
Os decretos exonerando os minis-

tros deniis'ion:t*'ios e nonicatiuo Os
novos limiares terão publicados ama-
nhfi cm sttpplcmcnto ao Diário do
liou; mo.

Lisboa, S — (liavas) -- i.\' uma
hora e 5 minutos) — Us" drs. Brito
Camacho e Antônio José de Alniei-
•;.' enviaram tuna nota á imprcnsit,
declarando .no. não apoiavam o ga-
binetu que foi organizado pelo dr,
liernardino Machado.

N. da K. — r.stc tclegramma
(í.<i ultima hera da 1 lavas con-
firma o despacho do nosso
correspondente cm Lisboa, c
tju,' tuima destacámos cm lyl!,J
mais (tfüsso,

CONPIilCXO RELIGIOSO
Ksboa, 7 — (Ilavas) -- Constava

Cita tarde que as autoridades tinham
pttlieipado ao patriarcha de Lisboa,
tí. Antônio Mendes Mello, que não lhe
seria perniittido assistir ao 1 c-.Ueun
que se deve celebrar amanhã na Sé.

1) Tc-Deum é- em acção tle graça;
7***fSBaaial4*i.*ircliri regressar á diocese
', ¦ ', •*-^-«a»i;ii -x pena de
depois de ter (.:lliu;...**r—^—-J^.^-...,,1 ,
¦rxilio que lhe tinha sido imposta.,..*1
Ministério da Justiça, poi* desobe-
dieneia ás leis d.t Republica.

Para n dcntiçüo das crean
e I*. Dutra.

 ¦ —sne ¦» s*a»-Q*-aii

;a5 Matíicaría

Mais uma comedia eleitoral
leremos hoje que assistir

110 2' districto
2» (1

*"X..

Deve ef.fcctuar-sc hoje 110
cto desla capital a eleição de um ilejm-
lrj.10, na vaga aberta com o fallecimcn-
to do dr. Pennafort Caldas.

Mais uma vez permanecerão fechados
os collegios eni que 05 mesafios são
conservadores, deixando _ de fiuiccionav
as secções cm que a maioria for de lij
beVaes, para o que sc providenciou hon-
tem, deixafldo-sc de fazer a entrega dos
respectivos livros. ....

ü processo, como se vê, é ainda o
mesmo que foi posto em pratica com o
ultimo pleito presidencial, quando, r.pc-
zar de só funccionareni tres ou quatro
secções, cm que a maioria civilista foi
colossal, ao Senado foram rcnsçtthlas
actas de todos os collegios cio ig e Jo
2° districtos, com maioria eKtrhordiiia-
ria de votos no 'marechal [Iertues!

O pleito de hoje não destoará en
nada dos anteriores, lendo já homem
deixado de ser en;regues pelo Correio
os Üvros aòá -mesarjos,

A' noite já se anníinciava que o "tra-
balho da eleição eslava prompto", pelo
r|ue a Câmara vae ser, cc-m o rccoidfc-
cimento de poderes, o eleitorado do
dêputOido que o districlo devia bojo su(-
tragar.

•A ella vae eompè*ir a escolha entra
o marechal Meivha Dárreto, que é apre-
sentado pelo I'. R. 1,.,-c o sr. José
Meirelles, pelo P, R. C.

—- Os eleitores, da 4° secção de São
Chrisfoyão deverão votar nas secções
mais próximas, no campo de S. Cliris-
tovâo, visto não existir mais escola pu-
bliea 110 antigo local da referida sc-
cção.

Os eleitores da J° secção do K11-
ponho Novo deverão votar na S", cujo
local fica na rua Archias Cordeiro,; cair-
to da rua Cardoso, por não fon-ccionai"
mais a escola publica que antes existia
no locai da ;\ ¦ ¦

Dos livros de Traja e Guaraiiba
apropriarain-se os amigos do sr. Av..
«isto de Vasconcc-llos, que pretendem
lavrar actas falsas nos livros surnpia-
d0S. , r

O dr. Francisco Vallãdares, ollcfe
de pclicin, chamou a attenção dop de-.
legados dos distr-ctos póliciacs existcn-
tes na rc-na do 20 districto eleitoral

para que procurem observar a lei que,
pròhibo qualquer intervenção no plena
é'ei'o-;-l devendo «lies agir apenas no.-!
casos .-úc digam respeito i perturbaçãs
da otdtín nas ruas.

¦ 1 —a ti «mu » >"" ~ "" *i

Mai; de :oo medeos attestan- a Mttrlrn
ria efe F, Dutra p«rt íísUçío di» cksms/

tjtíti 1 n nn
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A. SITUAÇÃO
2TO CEiíiiiA'

|s bandidos coutluuam a biia
pilhagem na cidade

do Crato
Ouvimos ler u (ireildcnte da Rs*

publica recaído limitem, no piiliifi'»
Kiu Negro, doU tclcsnunmu tratil"
tnliild<is do norto o quo ia relacionam
com oi Bconteolmentoi políticas dei*
enroladoi iwmicllij rciiiáo.

fortaleça, 7 — Bi» caria dirigida
no general tino Katnos, o ir. )um
Jiriuidu íu/.-llic «raves rcvelawei,
entre as rjuaoi a de <|uc o >r. Wuro
llurtlioíoineii se con»jiromeli«ra cum
o marechal Ilcrmci a respeitar ^01
próprios (edcraei, caso' a reuellllo
liiumpliaisc.

K' mais um ilocurncntu que para
nhi levarí <> cx-lu»pector da refci'0,
•- Jornal do Ceará,

Fortaleça. 7 — U collecior du Cr.v
to tclegrapliou au secretario da ra-
«tida, dlícndo-llie ler sidu obrigado'a abandonar a collectorlaj que (oi ar-
rpmbkda e wqueada.

U coronel Ürlto, refugiado enr Ho-
dorõ, Pcrnanibucoi lambem iclegra-
iil.ou aqulle secretario, aíflrmandd-
llie <iuc AnloniO Luli linpox a cou-
triliui>;a" de uni conto de reis a lod».-'
os negociantes rabellistasi

O sr. rranclsco Milfont, emprega-
do du Tclegrnplio c que aqui se en-
contra, conta que, tendo assistido no
saque do v rato, viu pessoas <|ii.'iliii-
cada» dali serem levadas a presença
de l'loro Harllioiomcui soffrcndu
nffroutas c bofetadas, — tolha d»
fovu.

fortaleça, 7 — Ilominlaudo cm sua
casa o sr. Pompcu Pciptcno, co aumr
de dois assassinios, commcttidoJ em
Ácaripe, o capitão Polydoro Coclli >
escreveu ao delegado da capital uma
carta, cuja pitolograpliia o f-nerãl
l.iuo Uamus cerniu/irá para o líto
cjoui outros muitos documentos de
ijiu se tem munido sobre o caso do
Ceará.¦¦ üin o conteúdo dessa carta: —

Doutor delegado de policia. — Pom-
pcu Pequeno está aqui. Si (itii.ter,
mande ou venha buscal-o. — (As"
Suado) Volydoro Coelho," — folha
úu Povo.

O SAQUU NO CHATO >Aos srs. Juliu de Mattos & C da
lo»sa praça, firma bastante impor-
tante, lui remcttido o seguinte tete-
gramina do sr. J. P. Alves Teixeira,
commcrciantc no Crato. tendo-o sido
também ao sr. Kaul ferreira Serpa,
da firma Pcrrcira üerpa & C, c aos
srs. Santos Moreira & C.:

"Ceará, 6 — Os revolucionários du
Joazciro saquearam as minhas casas
de cominercio do Cr.itu e Ll.ubalha t
lambem a de residência, roubando
todo o deposito e conduzindo os co-
ires com valores, livros c todos os
títulos, listou ^fugiado aqui- O ko
vernò do listado é impotente para
suffocai a revolução. Peço que in
tcrvcnliani junto du governo federal
para pôr termo a semelhante situa
çào. — Teixeira."

Us prejuízos, que o commcrciantc
saqm.iJo soffrcu e acarreta para a
nnssa pr.iça, devem ser muito elevar
dos. U sr. Alves Teixeira, scgiin '•>
itiforniações que liontcm colhemos,
tinha importantes tranfacções entn 'is
firmas commcrciaes Sotto Maio;' &
C, Costa Pereira ft C, Cunha, Cal-
leira & C, Ferreira Serpa & C, lulio
le Mattos & C, Cooperativa da I*a-
Vrica de Cliapéos, de S. Paulo, c ou-
ia: importaniCi. '

Os prejuízos devem- exlcmicr-sc,
ilém da nossa praça, ás de 6. Paulo,
Xio'e Pernambuco, com as quaes a
firma saqueada mantinha trnnsacções
do. valor aiinual superior a cinco mil
coníus. Além disso, o sr. Alves Tui-
xcira era agente no Crato dos bati-
cos da Fortaleza e fazia as cobranças
<lc letras e contas desses bancos e das
praças com as quaes mantinha boas
relações.

Pelo sr. Raul ferreira Serpa foi
também recebido o seguinte tcle-
gramma, do sr. J. Scvcriano de Ma-
cedo:

Leopoldina, $ — Fanáticos do Joa-
zciro, capitaneados por Pioro, saqueá-
ram toda a Barbalha e incendiaram
nossa casa commcrcial. Barbrilha está
ibaudonada pelo ipovo; os sctliciosos

.,i tomaram o a arrazitram. Fugi ás
pressas com a lamina, salvando ape-
ias a vida. Pode vulgarizar. — Ma-
wlo.

Esses senhores eram ricos liegrr-
ciantes na cidade de Barbalha, ha
dias saqueada velos revolucionários

.. Segundo nos declarou o sr. K:iu' Per-
n-lra Serpa, os signatários desses de.s-
-jaclios estão Uojc reduzidos á t-xtre-

0 PROBLEMA DO ALFAIATE

\ UM PROBLEMA DE TODOS OS DIAS
O 1'AKC ROYAIi está preparado

para resolvel-ü do modo mais pratico o,
mais interessante para o publico.

, . du um uniiulü Hortlntontu do
tooldoa ü« tortos oh BOiioro»!

. . rto oontra-mífltrcs oxIwiIob o
i»i'fii«»s;

h\l ISSO dl^DÕ6 -, • • • do provo» quo bó podom sormia iddu wu ülierooUloii por cuhus «tomo
osla epto hõ ooinprnm ti dl-
nliolro u qiiu opurtuit iiumu
grande oxtoiwfto do nojfO-
o Io*.

O seu alfaiate veste-o mal ?
Nós o vestiremos bem.

O seu alfaiate veste-o bem ?
Nós o vestiremos melhor
e certamente mais barato.

Quolra vir oxftnilnar o aortlmeiito do cnslmlnw
lovoa, (tlKíttudiis ajjorii.

. CIO

PARC ROYAL
V15NHA cto

A AGIOTAGEM
NA CENTRAL

Os amigas do conde Frontin
expiuram a miséria dos

operários
Depois que os longos atrazos nos

pagamentos de salários já forçaram
cana operário das eoustiuc-jòes da
Central a empenhar suas cadernetas
de serviço aos negociantes da zona
do seu trabalho, apparcce o sr, Vron-
tin a determinar que, no ramal de
Montes Claros, onde foram suspen-
sas as obras, esses infelizes Ira-
balhadores apresentem ao engenhei-'
ro residente respectivo as cadernetas
com saldo liquido, para que o mesmo
seja pago pela thesouraria da Cen-
trai.

Xão ha mentira mais revoltante do
(pie a contida nesse aviso offiçial,
tratando da existência de saldos li-
(piidos em cadernetas penhoradas
tom enormes descontos aos fornece-
cores de gêneros ou ctnpalniadas
pela metade do seu valor pelos arma-
zens dos próprios empreiteiros, e até
agenciadas por agiotas amigos do sr.
Frontin. A esses é que locará receber
agora, couto se tornou seu direito, o
fruto de pesado labor desses homens
do trabalho, c náo, como procura
alardear o aviso Frontin, os opera-
rius endividados e chegados justa-
mente a esta situação precária pela
incutia do conde csbaujadoi*.

lia uma aggravantc para o acto do
sr. Frontin, sabendo, como sabe, a
quem irá beneficiar esse aviso, que
de modo algum attende aos direitos
tios operários.

Existem na Central do Brasil uns"corretores" de vales c cadernetas,
os quaes sobem a linha nos dias em
que a Central distribuo os seus tini-
los aos operários para serem mais
tarde — sabe-o Deus quando — li-
quidados nessa ferro-via, e propõem
a compra inimcdiala dos mesmos com
considerável desconto, junificado pc-
los azares da operação cm qttí se
metteni.

Us operários, carecendo de lirgcn-
te soecorro monetário, accoitam a
traiisaeção, e os celebres perigos alie-
gados pelos agiotas para ía^er pas-
sar o desconto resolvem-se, com lo-
das as íaeilidades, junto á Central,
que os paga incontinenti, nas mãos
iksses corretores, cinquanto os de-
nora indefinidamente nas mãos dos
legítimos portadores, os operários.

Tanto esse pagamento se dá que
um dos agiotas, um tal Pentagna, de
Rio i reto, na rede fluminense, se
tornou um dos maiores possuidores
desse» titulos c declara, já muito bem
insiallado com o seu sócio na cidade
de Valtnça, que o lucro é certo, e,

MORRO DA ORCA

Phases de uma vida
1

O NASCIMENTO
'Nfcéceu ».»uL Us primeiro» medi-

co», amas de leite cara», BinJiOl offl-
cloroit todo cortejo, cniflni, que
acompanha os «iminuo», eüava n
pr.$to» para rcccocl'0 nos liumbraes
da vida.

II
A INFÂNCIA

Raul tem cinco anuo», O palacetí
dr seus pães, um dos mais ricos de
Imtalogo, i uni j>riuior pelos movei»
que o Buariieeem, pelo luxo sutnptuo-
s.u quo predomina cm tudo e princi-
palmente porque u rlnuliiinio bau?
queiro possua o ciiíraíii do grande
mundo u suh cspo»a í icnliora dos
subtis searedos arlitocratlco», labcn-
ilo presidir, com uni gosto escrúpulo-
to, as recepções, animar os saráo?,
distribuir os concertos.

Verdade íeja que Raul quatl mui;
ca vi fcus pães c quando os vô é
muito ligeiramente, pois os mil de-
veres sociaes os prendem e arreba-
tam a toda hora. IC111 'compensação,

ertú entregue o menino a unia gover-
nanto ingleza e cmpavwàda, que o
educa c obriga a ficar quieto...

III
AOS 15 AXXOS

Pallldo, louro, franzino, doentio,
já é estudante de um cstabclccintcn-
to de ensino superior.

Com justiça, cllo não sabe explicar
como isso se passou; jamais lhe fi-
/eram comprcttcudcr a necessidade
de estudar e, si não í falho de Intel-
llgcncia, é todavia bastante-mal edu-
cado para concluir de 81 para si,
numa teoria convencional e comtno-

!da, "que o estudo é tuna barbaridà-
dt c os mestres são uns uandidos".

Depois... os exames, os "enipur-
rões" suecessivos, galgando faculda-
dos, "devorando academias, cotiquis-
tando diplomas, sempre com o auxi-
lio mágico do — Dinheiro — e o _di-¦ irrespondível, irresistível—Um-
penho — dos amigos do pae, alta-
mente collocados.

IV 
'

A MO01DÀOE
Oh! a clássica viagem á Europa

para perfeito conhecimento do "bou-
levard" c dos "cabarets"! e o iude-
íectivel regresso á pátria, com uma
-pontinha de superioridade,; uma iro-
uia fina de quem muito viu e.muito
.-abe, e, no fim, "pour épater les bom-
geois" — um rotacismo hnplicante.".
t"eia dúzia de pltrases estrangeiras

pronunciadas c mal emprega-

LAIiNAVAL
A' PORTA!

''Voei mo conhece!" "Alil, damtiado,
voei iiüo me cotilicce!"

Cumo os letupoi mudatal Amimmtn*
Ir, ante» do velhií.imo e eiqueetdo tora»
po do entrado, qtiuido a failnha do
"reino" ¦ as Uianjinlias do cita ciam
ai anua» piodllccia» o graclow», ,0»
"«areia»" failatn o Carnaval, trotando
ai pernas, por ,etiai ruas icni conta,
.!,¦-,.1.In .!... ou mal dl»faiçado» em
Mfado» plcrrüts o dominó», a Indagar
O a diíer a toda a «entr, mamo da-
quclla» cuja pliydonomla llics era ab»o-
lulantente ettranba, "voei me conlic-
ccf", "você me conhece?", "eu le CO-
iiIipco, damhadol" .

¦Muito raramente, cn!i\o, deixava de
surgir na boca do "rareia" uma iufa-
rola inwlente c ferina, provocando a
rèaeçio briosa e prompta,

lli-poi*', os "caretas" tomaram a de-
nondnne&o de "mascara»" e ficaram
mais engraçado», menos Iniolente», um
lauto fau«tosos. Paiielavam, nos dias
do Carnaval, pelas ruas da cidade, a
carro ou reunidos cm chibs, decente-
mente. A's sociedades carnavalesca» ío-
ram gradlialmonto se estabelecendo e,
cm sjuiultaneldade com cilas, os usa»
dos brinquedo» se alterando, para uma
«eniivel c civilizada melhora. Já então
se não faziam insubos pctioac» m»'re-
ferencii» de provocar immediata' cor-
recção. As bociedades carnavalescas or-
(•anuarauí carros com criticas impes-
toses, allustva» á administração publica

Declínio Prematuro

¦

evita-sc com o uso da
E mui são de xScott.
Poderoso reconsti»
tuinte das forças
vitaes.

lixará o " Bloco", no theatro Ido Draneo,
nata iiompo»a manifestação ú BCtrtlMU-
íina llarrtio, em liomtiiaiiem 110 nom
ilcicmpenho nu» a referida artlita tçm
dado ao «eu papel, ua revUtavflMnft
U' rsia a directorla d» "Bloco Awieiua
Abi I": nrcíldcnte, Adolpho Flecisíceli-
Itancr (í.oid Evohò), vlcc-prcMdente,
Pedro de Alm>ida Pereira, (l.ojd nm-
«d.deimo); Kcretarlo, Emílio alartjncí,
(I.ord Clileo Costoso); lliCÉOUtelrO, V ruy-
Ia» Alonso Campos, (I.ord Curula):
procurador, Dnrval Barroso Braga, (l.oid
Buícapí).

PIMiAS C.VUX.VVAiaiSCOS
RcallM-M boje,.»» .1 boras da tarde,

uma hella festa promovida pela dite-
etoria do oucridu e popular Club 1 Inga»
Carnavalesco}. • —— »

Recebemos do Hotel Familiar do
Olubo. u cçnu-iutado estabelecimento
da rua dos Andrada», um exemplar do
AtUit Univertel, com a respectiva de-
dicaloria. Jutitameiue com essa 01 tona
fol-ilc>« remeti Ida uma interessante es-
tatisllcn subre o grande movlmcuto uo
llutcl, durante o anuo de iyij.

PELO ÚliUirU
FRANÇA

r.vitis, 7.
.e\ Associação do'Frio resolveu, cm

reunião de lioir, convocar p.ira 1015
um eunKres^o liiienuicion.il, que se rc-
unirá nesta capital, provavelmente 110»
primeiros mczti slo anm¦ » m * —

Itícrevcm-nos:
" Sr. redactor, —A Prefeitura, ante-

hontem, praticou uma violência, uma
arbitrariedade das que são conumins
nesta terra dos "posso, quere c or-
deno". . .

Uma firma commcrcial, quercnilo
f;,zer uma propaganda yankee de um
seu prodticlo, irj. inscrever um letreiro
na encosta do "Morro da Urca", cuj.is
letras têm de altura — i3 metros!

lira para se admirar o arrujn dessa
firma commcrcial, fazendo, pela pri-
meira vez aqui no Brasil, um annun-
cio, digno rival dos que são cotnmuns
na America do Norte, Fiança, lr.gla-
terra, etc.

Assim, porem, nao entendeu a ire-
feitura, que, levada pclò scntimcntaiis-
mo piegas, intimou a referida firma
commcrcial a inutilizar o letreiro.

Aqui principia 11 violência.
A Prefeitura allegou a infracção Io

art. 1" do decreto municipal n. 489.
Ura, este decreto só cogita de annun- j ,nal
cios com face iw ria publica c logares 

| dasl-i.
onde tcnüa aeeèsso o publico. I ís$0 porém, são pequenos senões, e

A "Orca", porem, em virltule 
Jj 

I R , (, „,„., ;mill. fl,rlmuii
riinir;t!o uc arrcnüanieiuo ccicurauo . . . c .,». . M ,.„_

Prefeitura, passou a e o essencial, tem facilidade cm gas-

pelo espaço de 50¦ tat, possttc um batalhão <le creados

i . acttial concessionário, que j correclos, respeitosos, que lhe entre-
lesse morro até o cimo, gam as cartinhas perfumadas, os bi-

retirar Ioda a pedra de ; thetes venenosos, as photograplnás

fit^i"^1™^ Emquanto "Moleque Januário"
está preso, "Molecjue

Siieão", seu irmão, promove
desordens

confeltl, quando os perigosos c incun-
modos papelinhos vinhanl dar que fazer
á escova da geme; posteriormente, sur-
giu o uso do lança-pcrfumc, até boje
vigente e promovendo uma copia de
agradabíllssimas suriiresas, inclusive im-
morredoiras felicidades cuin jubilosos
casamentos. -Q sail,a H, os pol|,

Entre todas as festas carnavalesca», (J 
"J,°rb™ 

('Usta capilai protegem e
a que mais estimada é pelo povo bra- cu,|ciaro mesmo uma borda de desor-
slleiro e especialmente pelo carioca, deiros os mais perigosos, afim de ser-
sem a' mínima duvida, se assignala a | ^i^ 

^rd:i^ü?l"s "úr °:CaiUU

batalha de lança-pcrfumcs, provável-j Qraça8 á perjictuidade desta vergonha
mente rr!a facilidade com que pódc ,.mrc nós, calacciros os mais conheci-
ser repelida, Dabi, «gJJ^I^
dlanatncntc lunumeras testas Uessa na , (> llumbl.c1I. cum ,au rcpngnantçs crea-
tureza, ttiras, ames lhes dão u maior valor, cm-

houve, em Copaca- ; borá venha isso a prejudicar a outrem
,le eonfetli e lança-' que de política querem socego. pnnei-<U contem e mnça n, « do SL lralc Ju Districto

perfumes promovida por senhorilas a,J' Hfedcral.
residentes, uma nota inteiramente 

'medi- 
j qs iLi,ürcs devem lembrar-se de um

ÀLLEMANILA
BHRUM, 7. , n .

A coiumissãu de orçamento do liei-
chitas, que esteve liuje reunida, appro-
vou o ptojecto creando o .cargo de
addido naval á legaçío da Alleiuanla
cm Buenos Aires;

Defendendo o projecto, « lecrctario
de Fstado. sr. /.inmierinann, pronunciou
um peqmno discurso em que saheii-
tou os grandes progressos que no doilp-
nto da arte iniliiar e naval tem leito ,
ultimamente os palies latinos-amcrica-1
nos. progresso que »e toma opportnno
faca acompanhar por homens eiilemli-
i!us nessas questões. Alem disso,- nc- ...
crcsccntou o sr. Zinimerinann, julganio- jos numieipes faz u aerviçò d
nos obrigado» a erear tal cargo, visto j certamente nao tem a sua fr
ip;e a Franca já o criou também e loi¦ | n\m(u |,unie*m que conheça o n
n.i-sc necessário impedir que n Alie-
manha finuc em segundo lugar cm as-
smnptos de tal magnitude. _

Vários membros da commissao, que
falaram cm seguida, salientaram, por
sua vez, a actividade do aclual niuus-
tro da Allemanlia na Itcpublica Argcn-
tina, lembrando cgtialmcnlc as cxccl-
lentes experiências que se fizeram na
America do Sul comi navios de guerra
saldos de estaleiros alHnàe

POR QUE NÃO CUIDA JÍTfc
FEITURA DO SERVIÇO

DE LIMPEZA PUBLICA?

A saúde da população ameaçada
CAltKOQAS IMMUNDAH I! C\|i.

Itot <li:s rit.VNSII'.\M
l'ULA IJDAIii; 1: LKVA.M limas

f.VIt.l UliSIMM.VIt O i.l.vo
i:.M 8. CJI1U8T0VA0

o <itu iaz a «Alui: i»uuhic,\?
Escrcvcm-noj:
"Parece que estamos em uuu úUU

ondeliáu se cuida do mais cRiu-.í;
preceito hyglenico,

Desde a rua do Ouvidor, awiiid»
Rio Branco, até a tal ponu- que .tat,!
existe cm S. t liristuvao, tpie ultwi.1
iiios a mais declarada prova de drilciãií
por parte da uosw tüo falada rcpait v-jde hjglcno.

Por toda n parle se eneontrani e^.j»
Immtlhda» c fedorenta» carroças d,i !i
partlçlo de Umpeia Publica, ,!'»• <ij
o malr perigo á taude da popiii.,-.,,

listas carroçai que deviam 1 • u
lixo dentro das primeiras lt'jta> .j

iranliü, convenientemente desi;
das, e hcrineticaiitciite fecha.!.,.. ,,,
tudo que ha de menos Itygicnico >..•
Ui.ro, Alem dia.-o, alem de ei,i;,. ,-
íeui iodas as ruas por onde ;.,
ellas fazem tini corto tulUhfyieufo,
populoso bairro de S. Cluistuv.io.

lisse coricr prolonga se da» t. .
da manhã as ,\ e 4 da tarde.

O serviço de descarga desse !
que se pode chamar uni c.. .
A repartição que para ii

1 Hi

ITÁLIA

Hontem, porém,
b.-ina, na batalha <le co

;s promovida por senhoritas abi

em 1895 com
ser propriedad
íinrio
tem uso c goz
podendo ilellc
que precisar para o seu negocio.

Em virtude desse contrato, pode O
concessionário arrazar a "Urca", o

que, aliás, já iniciou, como provam as

grandes chagas, as horripilantes ulceras
(jue se vêem na sua encosta, devido
a exploração das pedreiras, — ficando

para seu uso c gozo o terreno que coa-
e^istar á "Urca" ou ao mar.

Assim, é um terreno particular c nao
de accesso franco ao publico.

Mandou, porem, a Pcrfeitura nova
ultimação á referida firma, para que
,e destruísse o letreiro. 

concedendo,, f,iam,,;ig!lc, 0 jogotodavia, o prazo oe dez dias para ser . „ f' o„

ii ieiado ese trabalho. Faltavam, porem,
seis dias para fimlar-se o referido
prazo, quando a Prefeitura mandou
berrar a pixe, nor empregados seus, o
referido letreiro, inutiíizaiidorO por
completo.

Faltou, assim, a Prefeitura ao com-

promisso offiçial que assumiu com a
firma coniínercial, conforiitê a intima-
eão que essa firma recebera.

E assim são tratador, todos os imer-
eres particulares nesta terra: antes,
laeão de bota c espora, boje... pixe
c mais pixe;

O motivo principal, porem, para a
Prefeitura negar consentimento á con-
sc.rvãçuô do annuncio, foi o sentimento
cstltetico revoltado com a " vil inatili-
.'.ação tias nossas bcllás paisagens''.

Abi, porem, queríamos nós chegar.
Ouem menos pode falar cia estbetica,
é a própria Prefeitura.

Numa /erra em que é pernuttida a,
exploração de pedreiras em pontos via sempre uma difíiculdatl

da " Urca" c nos morros de j fran ezita loura que era um peng-
muitos outros, não pode I u; daI a Tato era uma fera! e q

•, e ir.-:edi::o.e bi d.,/ .-.mo. passa- ! crime oceorndo ha inezes ajiorta do
ia c inaereuune »club" 

denominado CouracelrOS do lll-
dos: quem deu inicio a festa ilas 

fn*|s™J
cantadoras c graciosas senhoritas foi o

risonlias das mulheres c os doces re-
tratos das moças de sociedade.

Sente muitas vezes o "spleen" ter-
tivel roer-llie a alma c, nessas horas
de tédio, como que anceia, esticado
na "chaisc-longue*', vendo desman-
char-sc no cs|!aço a nuvem azulada
de uni Havana legitimo, por uma
n.iva vida, novas sensações, mais pu-
ros ideaes...

Mas eis que chega um amigo, sor-
••i, estende-lhe a mão, o, á noite, a

ter
ir.inou o "spleen".

V
O CASAMENTO

O elegante iieróc ria nossa historia
está com trinta e cinco annos.

Não c ainda um velho, mas repre-
senta mais uns vinte annos do que
realmente'; é uma ruína, de ternos
bem talhados, andar, ou antes, calça-
dò impeccavel e flores sempre pre-
sas á boíócira, monoculo impertinui-
te, a disfarçar uma impertinente ncu-
rasthenia. U pae falou-lhe num casa-
.iieuto "perfeitamente igual",, a moca
rica, bella íigura, enfeitando bem cs
, aiiiurotes dos thèatros caros, sabe:!-
do conver.ar com os "gomeieiix'' (Ia
diplomacia, perfeita conlicxcçlora doí

i 1-al i'os mundanos.
rtaul soniu, a,-cci'oti. mas... lia-

uma
,1

aviador tuiz Bergmann, montado cm

seu apparelho totalmente perigoso, voan-

do e deixando cair no local da batalha

confctti á niancheial

Certa madrugada, o terrível desordei-
ro Moleque Januário, depois de andar
a perambular por varias ruas, fui ter
á praça Onze de Junho, onde ficou
á espera que Ncstor de tal, vulgo Mo-
leque Ncstor. descesse do "club , e

' 
porta da' rua fo:

Que differença vultuosa, Santo Padre 1 quando clle chegou á Pf«a.üa*rua.jioi
V, 11 1 .„ . n «,.„.! a veiado por certeiro tiro (le revolvei

entre o Carnaval de acroplano e o voce. a^ej- 
^^ mQt[0i instantane?mcntc;

me conhece?" dos "caretas ! I ois. prcs0 cm flagrante, o assassino foi

riciTot.
»

DEJIOCKATICOS
Os gloriosos 

"carapicús" realizaram
hontem, c pela manhã de boje, uni pom-
poso c scsquipedal baile, tendo tido uma
concorrência extraordinária e colossal»
As bandas de clarim e de musica nao
descansaram um só momento, executan-
ilo requebrados e gostosos maxixes, 111-
legalmente aproveitados pelos beroes
do "Castello'' famoso e triunipliantc.

+
TENENTES 00 DIAKÒ

Os valorosos "baetas" realizaram |
hontem um esplendido e .phcuoau nal
baile 11a luxuosa c vulira ''Caverna ,
tendo a concorrência de decrdiaos ' le-
nentes" c deliciosas "díarvolinas en-
'diido eomplclanietite os salões smuptuo-
sos do Clv.b.

iIToje, o clonoso .pessoal <!a U.-.ei- 1
na" sáe em passeata pelas ruas desta I
capital, ás S horas da noite, depois «o

que terá inicio o baile á fantasia.
tAs festas de boje, passeata c baile,

organizados pelo 
"Grupo dos picrrol* ,

são em lionienagem á imprensa carioca
como eloqüentemente significam
verãos:

e
Simcào

como
Copacabana

cstrei
centa
e/10".

dos c

ando risonlio as"é melhor tine
mãos, aceres

o jojjo de í*i

haver indignação pela inscripçao
letreiro que náo offendia nem á

nem á hygicnc, nem á moral

luin
ilie-

l;ca,
Estivesse
í«l's tres
álidádc

o
pre

letreiro infringin

Cb

Muni-

1.1 iga de íuzer
filas

¦nas de ciúme

Jt' 11 ,!,.
.il-.i

íjtiii.
di: !fí

iisU mtsena.

As cerve-
ias da Draoriia

ub melhores

TOntii:

t<

>a iTin

K do

O mini
MV.. seorel-i o

iorizaç:

1.....,1 J.'(
I ri»!''

iitti-
pela

,"*(¦;

0 í^jn^SWSir^vomett^u
âTiaunara ilos Deputados a

pus presiiU-iiciacs áolicltitriilo ao-
in para aibrir ao seu ministério

os créditos <i* r"> :S7^^ir^ c 
362;(X2J$3Z7, ip.iríi ¦pa^àiincmo. respecti-
viwneiite', a íosé Ssiiinõ Maciel Jloutei-
ro ¦• Álvaro José do Nascithento'_ e
outros, cm virtude de sentenças judicia-
rias.

rttmeti-

HÍ£S3-4>-^74»-*>^U3W

BKAZLAUKÍA
Agencia de publicações inundiacs. —

Sua Gonçalves D.as n. 7S. telephone
1. 196J.

O ministro da Agricultura exonerou:
I.éon Cbarnier. do cargo de auxiliar de
1" classe: 1'raucisco Pabianò Torr
Bciisig oreut e 1'iérre Jerone. dos
cargos de auxiliarcs de .:•' classe; Thuo-
cloro 1'ocba Camargo, de ajudante de
Contabilidade; Joaquim Dias Novaes,
de porteiro e Luiz Pereira do Nasci-
incuto, do cargo de continuo, Iodos do

Pinheiro

ntra

Tosto Zootcchnico Pederal de
do Estado do Rio de Janeiro.

¦ ¦11 H "1' CP " "**' ¦"¦¦'.'"—

Cofres "Berta
Sfio os do maior sogurnuça cont

fogo o roubo

Camas "Berta

"Berta"

ios, que tao
againeuio
o, um tri
,ic lhe empi
ieo-hoiv.ix.opa
eio a Santr

eiceheudo d;» iwti
eis niensaes.

¦ delongas oppost
.¦ pagamento da- v,

e vales, atrazado em mi k:
Io anuo c meio, tomo nu 1
Mello Horizonte a •Còngoul

as facilidades c rapidez no j
10 iiitçgriil leito pc,., estrada, quando
esses mesmos vales, atrazadqs entre
os operários de sei 1 nezes na própria
zona de Rio Pr ¦ são levados á
thesouraria pelos ag.otas. _a quem 3
sr. Frontin serve nos mais absurdos

pedidos, como esse do clinico bofnceo-

palita.
V. cnfquanlo para os desgraçados

que morrem á mingua e reclamam
salários o conde só responde cont ala-
ridos e ameaças de fuzilaria e canho-
neio, como aos operários de Itacurus-
sá. aos iirivilegiados 

"agiotas"^ 
que

qualquer administração moralizada
correria de seus departamentos, o
conde tudo facilita t proiuptaincntc
paga.
„,. ,. -,,..,ii. ua '&"^3» »&'— ¦ ' ¦ ¦

W"
I •

referido letre
paisagem, im
i bellej : ns
df pedra que
mo morro e ¦

Ora, adeus I rcníâtbu o velho
banqueiro a rir. Minda-llie um pre-

Isente por ma dos teus amigos; uni
hirescntc, algum dinheiro e... esíâ
tudo arranjado!

! O filho concordou, mas.
ír.-:imkui: contentou-Se:ym
i elie mesmo o diti!
I cn samentO-íijj**™k

\ Caverna, que o riso c que o prazer con-
I densa,

])<i\yi por sítn niemtato o gracejo c ;i vy
ilhi-m

í' d«ista amada Pátria, 5 valorosa irr ;Myn?a
Hcjc presta, feliz, » homcnagcni mais s.-r!.-..

Imprensa !- Gloria a vé« qe= sois cmniiui.

Ou&ao l.iilo <la Justiça estacs sempre viril !
"liuprensã ! Gloria a vos »:iíc, ait,V3fc*4U'-3^-'

11.10

'J^K"-véspera do;
... oito dias de- ]

.^ TI

a pi
feito

J1AIS NAVIOS EM LK1LÃ0

lie

5ào as mais sólidas, tiygicnicas e
confortáveis

rogoes
Para uso áa lenha e catv&o; s:\o os

niais econômicos a a-sta os
Í4S /?oa Uruguayana MJ

MÜKEIKA LlüAO

A VEIA DOS SÜBMERSÍVEíS
Carece de fundamento, segundo in-

formações officiaes, a noticia 4e que o

governo autorizara o almirante Adcli-
no Mar.ias, eiioíe da commissão naval
cotistruetora na liuropa. a vender os
tres submersiveis construidos pela Casa
Kiat.

N*ão se polo, porem, contestar a no-
:icia. que demos em primeira tuão, de

pretender o governo entrar em nego-
ciaeõcs r'''r;i se desfazer dos siibinersi-
reis /•' i. /' 3 e F 5, de ;;o toneladas,

para mandar construir tres \le 370 a

4011 toneladas, de aícònlo cem iiiforma-
cões oi'idas no gabinete do ministro da
Marinha e com os representantes da

..-. appaivcrndú o ar.nunc
que lia em quasi todas as nossas bel-
ias montanhas, — ulceras a que nem
a acção do tempo, nem as sentidas
lagrimas de iodos os nossos esthetas
darão remédio?

A questão principal é essa:
i°, quem pode arrazar nm morro,

não pode permiltir uma inscripção que
não offcnda os, bons cistuiiibs?

3°, quem permittc o arrazamento de
um morro, dando uso c gozo do ter-
reno conquistado com o sacrifício dessa
btlleza natural, tem o direito de im-
pedir uma inscripção na encosta desse
morro, condeninado a dcsapparecer
dum momento para outro?

,-,", quciii assiste impassivel a essas
e outras barbaridades cominettidos
contra a nossa " naturaliza ", 

pode gri-
lar contra uni licito c inoffensivo an-
núncio?

Não, — O concessionário pode per-
niittir a inscripção, pois o terreno é
s.-it; a Prefeitura tendo entregue ,1
' Urca" para o "sacrifício", não poiic
rillcgar prejuízo para a belleza da ei-
d.ide: os laes esthetas de fancaria não
podem se lastimar da "ignorância de
certos itulusfriacs"í amantes como são
da " bella paisagem", deveriam gritar
centra todo e contra todos que a inuti-
Ivaram, de verdade, taes como pedrei-
ras, etc."

,^, >¦ [pendente
Sabeis.P^VAteÇ-'* nVmic <lo Brasil.

¦n itinerário do bellissimo prestito do

gbüinso club ebodecerá á soguiutç de-
tprmínação:

Saivla da Caverna, ns 8 horas eju
aponto — Avenida Ueira-Mar, Avenida

'. Kio Branco, (em volta), ruas da_-As-
somblcn, Carioca, travessa de b. braii-

! ri'co, largo de S. Francisco, rua 10
1 não o cbiimarii Raul. E' o velho j xiicatro, (traça Tiràdentcs, (Ia Io do

K, de S.; so e triste, sentado cn1-DerI1y.-Ck.il)). ruas Visconde do Kio
P.raeeo, hrei Caneca, Avenida Salvador
de Sá, «as Haddock Lobo, Affoiiso
1'cnna praça Affohso Tenna. rua C;em-
pos Palies. Haddock Lobo, Kslacio de
Sá, Frei Caneca, Rio llraiieo, Avenida
Gornies Freire, Mciu.de Sá, Lapa e Cai-
;vnui.

de casado.

A V
VI

liLIli&B

.;. grande poltrona, no seu graiioe :
lento e na sua ,solidão, quasi

(;ègo, nem llie -é dado gozar ps es-
fdendores do salão cm que está! lis-
pera pacientemente que o bello e ar-

! lislico relógio bata a hora em que se
deve recolher, para que apparcça o
crendo, que respeitosamente o con-
duz aos seus aposento", de dormir

Tem uma esposa velha, mas "co-

quette", que está na Uuropa, numa |
das suas repetidas viagens de recreio;
tem duas filhas... que estão casa-
ihr-; mas, seguindo os hábitos 1111-
ternos, tem os devores sociaes a cum-
prir, as soirees, as recepções, e não

i lhes seria possível por isso acompa-
1'nh'ar o velho pne eniermo e cego.

Tem um filho vadio, insolente e
relapso, que vive nos eluhs a jogar,
a beber c a fazer dividas açoitadas.

Os amigos?! esses ha muito que se
foram 'para o silencio tios túmulos,
outros soffrcm como clle as consc

1
an toado; mas a policia apurou ter tido

elie um cúmplice, o não menos taiiligc-
rado desordeiro Moleque Simeão vulgo

por que é conhecido Simeão Seabra de
Souza, irmão do assassino.

Devido, porém, á protecçao que llie
tem sido dispensada por políticos
quiçá pela policia, Molequ
nunca soffrcu coisa alguma. .

Graças á sua impunidade, temos boje
a registrar mais uma façanha do ter-
rivel moleque. . .

Montem, á noite, cm çompanlua uc
mais dois outros desordeiros. Moleque
Simeão invadiu a casa de bilhetes da
traça da Republica 11. 205, de proprie-
•aade de Diogencs dos Santos, c 11U1-
inou seu proprietário a fornecer-lhes
dinheiro. . ...

Diogcnes recusou-sc. b.ntao. huneao
e seus companheiros, o primeiro armado
de navalha c os últimos de revólver, 111-
vestiram para Diogcnes, tentando as-
eassinü-o.

SnuMo, muiio mais sanguinário que
seus companheiros, foi logo dando una

golpe em Diogcnes i,u-'. vendo cm pen-
go sua vida, gritos' -. '¦>' soecorro.-

03 seus gritos..'') ..;•.• vyiilos
soldado da Brigai'!tf-X  n <>

•npanbia. do a" baialbao, que
m defesa-do sgsrcilido,

por Simeão com um v
iponta-pé no ventre e por tini -do

companheiros com uma lorlc pancaua
com o cabo do revólver no lron!:i-i.

Não podendo donUnal-us sosm.io, o

soldado apitou. , ...
Em seu auxilio vieram o guarda civil

,1. 1-1 e o 2° sargento us 3-.do.''' "'
«íúadrão de cavallarii^da Brigada lo-

r^Ao chegarem ao local, os policiaes só

encontraram Moleque iiimão. Os,""3
Luis c'oriípan«ciros sc_ haviam1 evad do.
I A custo, Moleque Simcao 101 condi-

ti-ío á delegacia do M" distncto, onde
I teiltou virar tudo em frcae

Depois de mil e uma diabruras, o co-

! nbeeido facinnra foi encerrado no xa-

drez, depois de autoado.

Um soldado tenta ma-
tar »m credor preso

¦Lmza- Ribeiro Martins, residente a

rua Paula Mattos ti. 112, casa de com-

modos, era, ha algum tempo, dev-edoia
Ko ,-x-soldado do Exercito Oclaviano

das Chagas da quantia de

"'l' 
ytentio en
fcebido p>

¦pelo
, da
cor-

foi
alente

seus

ROMA, 7. , ..
O príncipe Alberto de Mônaco offe-

receii boje no Grande Hotel, mu almoço
aos membros da coniniissão iniernaeio-
nal de explorações identificas no Mc-
diterranco.• De tarde o príncipe Alberto presidiu
á sessão de encerramento da coiifcren-
cia que a commissão teve nesta cidade.

A commissão retinc-sc novameulc cm
19IS, numa das c.idades de llespanlia.

*" * * Constituiu-se hoje o "comitê"

italo-dinamarqucz, encarregado de ío-
inentar as relações intellectnaes c eco-
nomicas entre a Itália O a Dinamarca.

Na oceasião da installação do "co-

mito" falaram os srs. Tiltoni. embai-
xador italiano em Paris, deputado Mag-
giorino Ferrari c outros, os quaes sa-
ii, ntaram o papel importante que esta-
va reservado á nova commissão.

A seguir á installação, o ministro di-
namarquez, s- a. d'01dcmburg, oficie-
eeu um almoço ás pessoas presentes,
no fim do qual foram trocados brindes
muito affcctuosos,

+ * Telegrainiuas de Agliate an-
niinciam que na importante tin (tiraria
" Villa Antônio", daquclla pnyoaç.io.
deu-se boje de tarde a explosão de
uma caldeira que provocou o desmoro-
namento de quasi lodo o edifício.

A principio snppuiiha.se que tivesse
havido somente estragos materiacs, mas
mais tarde averiguou-se que no mo-
meiito do desastre havia dentro do esta-
beleeimento vários operários que não
tinham podido sair. Procedeiido-s
inediatamente á remoção 1
foram encontrados os cadáveres de dois :
trabalhadores horrivelmente mutilados,
cinco operários agonizante c mais quill-
ze feridos alguns dos quaes gravemeii- |
te. Os prejuízos nialcriaes são enormes.

¦ti) iin fjr <- rr ~" - _

HESPANHA
IMADRID, 7.

Dizem de Malaga que, no passar íiitwh
das pomes da estrada 'de Estcpona, o
carro do Correio tpie serve as loealula-
dês (I;u|ui']i.i rcgiúo, caiu ao rio, em
i:on^eíj!.:cncia Oc se terem espantado os
ca", alio: que o -puxavam .

Da (jf.C-tia resultou ficarem ?i;nis ou
menos feridos, todos os passageiros,
m&rrtn Io os çavaüos afogados.

A carruagem, bran cotuo as malas do
Correio que conduziam bastantes valo-
res, fiéaiain no rio,

* * O ministro do Interior, saben-
da que elementos radica es de Barcelona
se preparara para perturbar um cmni-
cio que os ntauristas pròjcctam para
esta noite, telcgrarphõú' ao governaílpr
militar d.i cidade owlehando4he que 10-
i".e ininiiMlia.tntitente as 'provigências <iu<*
juísaí necessárias para impedir desor-
deus f. garantir aos partidários -do -cbe-
•fe conservador o livre direito de re-
união.

1—jrBO"Qi » flBWi ¦¦ ' ¦¦¦ ¦ -¦*

JAPÃO
TOKIÒ, 7.

Tloje de manhã correu com insisten-
cia que o gabinete pediria demissão cm
conseqüência das manifestações de liou-
tem e alguns jornaes chegaram até a
dar cmno certa a crise. Hoje de tar-
de, vários nninistros, entrevistados a
respeito, declararam que (k- «naneira nc-
ríhuitna pcnliriam domissão emquanto "u-
dessem contar com a confiança do che-
íc do governo.
„- M*m»ggxHt*' ¦¦

cclto liyglcnico.
Si tivesse, náo consentiria n

lificavcl descarga que te íaz v.
Christovão.

O ÜKO é despejado cal ba,'"
n'al comportam alguns carrot.V-, «:».
do a descarga feita de Ia! m-.
que a maior parle do lixo các ao <<
oceasionando Isso estarem empe,; ,
ds águas da praia, e onde grande p.
te da população faz uso de iiaiiii,-- a,
mar.

As casas próximas a toda a praia
íâH das mas ltscobart 1'igueira de Si'
le, l.grejinlia. Vinte de Março, ei ,-.
de S. Christovão, soffrcm liorrivelnu«¦
te cont esse desleixo, já tendo - i 1
dirigidas varias representações ã SatiJi
Publica, que não logram resultado.

Essa qcustão, ao que parece, só j
dirá ser resolvida depois (pie bou
1111 sério c constante ataque da ;
prensa, expondo os horrores a <y. -
estão sujeitos iodos os moradores d.--
sas ruas.

Os srs. directores de üygienc f,.i.. .
e municipal devem foreosatíur.í>: iie
tervir cm beneficio da população, di
modo a regularizar essa situação qu.-,'
com o verão que atravessamos, nos

i ameaça de peor epidemia do que a v
riol.t, para a qual ha a v.icctua.

O Serviço de Limpeza Publica p 1
cisa ser tratado a sério.

Até agora tudo o que nesse serviço
te :u sido feito é pura fita, pontue -ou-
tias coisas não pode fazer uma re-
partição de hygicnc, (pie tem 11 sua
frente uni cidadão (|Ue lem o único
lituio de talentoso tcucntOfCoronel da
Guarda Nacional.

O serviço de limpeza publica carece
de reorganizaçSo séria, mas feita-.por
qitin lenha alguns conhecimentos; ds
liygiciie.

lini toda a parte do mundo esse ser-
viço c feito pela Ilvgicne c conmelcu-
temente dirigido por medico illustrc.

Si ;i(|ui se fizer isso, alguma coi-a
poderemos obter cm beneficio des

los escombros; '"feliz população.

O 11KSPEC1I0 DE UM Dü.iMA
INTIMO

daO ministro da Fazenda pedin a
Justiça, providenciar sobre a diver^fcii- j"cia existente entre o ofíicio do dire-.*iõr j
da Secretaria da Câmara dos Depn-
tados, dirigido á Dirtctoria da Despesa 1
Publicai solicitando o pagamento da
gratificação mensal de 7oO?ooo ao che-
íc de secçãò da dita secretaria, Agenor '

Lafayette de Koure, pelo serviço ex-
traor.lii-.ario da acta. de nccõrdo com a ,

tabeliã dos ve-ac-aK-ntos. creada wr de- j
liberação de a6 de dezembro de 1011, j
c a tabeliã explicativa do orçamento |
da Justiça para o corre-me exe:

que 
'consigna, 

não uma g
jiccial para tal servko
de (iie.íe de seeçao cem
anii-aal de 8 :.|ooíooo, dividido em orüe
aado e gratificação.

l-iat.
ü nosso governo não

dircctüinnite sem autori:
va, c que só poderia ser
p.-iis de maio c nem
na negociação do
nciro por terem
bidos iicla
sem t

ío lc vcr.del-os
ação legisláti-
concedida de-

cusal?os, como
nraçado Rio iie la-
Io 03 meámos rece-

sah-conunissãò de Spezzia
na apresentasse

rectat
guerr

taçãò sobre as três uniua de

-atilicaçao es-
mas 11111 logar

vencimento
ara ser

q«

O ministro da fazenda autorizou a
;-*ntrcga das quotas ele loterias, relativas

»0 2° semestre do anno passado qne
•competom á Mateniidalde do Ido de la-

-««.•iro e á Assistoncia as C"eau as o-
'bres, 

amiexa ao Insütuto de Elecinu-
úaáe Mediei-

iMontem, porem pretonden-se dosmçn-
lir tivesse o governo a iüéa de des-
far.er-se dos submersiveis, mas cm ro-
das nsvaes asse•¦ ¦:¦;. -e etne o llra.-il já
cn-.r-)'.-. em !;-.¦• ia ¦ .-- com a C sa Fiat

:r ii-,liaria da venda, pa-
Inglaterra deseja adqui-

nl-Oh como tanúiem que >e acham em
estudos 05 planos de sirbincrstyeis de

I 370 e 410 tonelada]
V.. por íalarmo:

! confirmando uma
.' mos ha dias, sabe
; continua airazada,
[ prestações do r.nvio-/V>itíiT.

O Brasil deve á casa construetora
| nada menos ae oaiú-tro ou circo presta-' çõe».

PRX1AXOS
O valente pessoal do Poleiro realiza

boje- um esplendido c soberbo baile,

promovido pelo grupo dos "Camaradi- 
j

nhas", havendo nelle alegres c inespe- j
j ia los festejos, que deixarão 03 deste-

midos foliões pelo 'beiciiiho de prazer.
*

IIATAIjH.V J)K cojíphtti
•Realiza-se boje. no campo de São

Christovão, a aiuuinciada e esplendida
batalha de- confelti e lança-perfiimie,
promovi Ia pelas gentilissituas e graeio-
sas senhoritas Mercedes Uolla, Alayde
tlonoso. Aida, Inicia c Gioçonda Mo-
taes Aspazia 1'ig-ucira. Cecia Rabcllo,
Dianira Pinna, Ociacilia Silva, Marina

I Senna Dias, Rachel \rascoiicéllns, Tbe-
I reza Tupinambá e Helena, Maria c
l.r

qiteucuis üos erros passados "-Tem 
'í!'ga,: 

bojei á noite, uma re
E ainda mais a cegueira! O relo-1 |)hiih c sohcr|)a batalha de lança-pcr

bate as horas compassadatncntc. jllnu.s t. ,-oii/Ví/i. na praça Aííonso Pen
na. nromovida

Kio
c o velho, não sentindo os passos de
creadp, ergue-se e tenta cncãniitilin _
se sósinlio: porem, os moveis, artisti-
camente espalhados, lolhem-lhe o-
passos, estende as mãos, é uma ca-
deirá, senta-se.

K de olhos fechados, com ditas la-
grimas a rolar nas faces pallidas, c,
opulento, o invejado R. de S. julga
ver uma pequena figura de menino

teOííiciaes mandados recolher aos;;!;;v,^^.ir^/^i^^^r:,"!o
seus corpos esca, prende, falha e-sitbuietie para

;áo fazer travessuras...

Pelo quartel-general da o" região fo-
ram expedidas as necessárias ordens ás (
brigadas e corpos independentes, no sen- j
tido de sei em recolhidos aos corpos
que pertencem lodo* os officiaes addj-
dos por terem sido promovidos c classi-
ficados cm unidades, íóra desta guorni-
ção, bem assim os transferidos, sobre
os quaes não haja ordem especial do
ministro da Guerra.

—jvja-o^-gg*—^-»»1 -

O ministro da Viação concedeu pro-
rogação até o dia 7 do corrente mez.
para'a terminação da constre.cção da
secçãò de Araruama a [gíiabã-Graiidc,
da listrada de Ferro de; Maricá, visto a
matòr parte dos operários terem aba rir
donailo os trabalhos nas férias do Na-
tal.

E quando o creado vciu buscal-o,
sorriu complacente. jú!gando-o já um

•'"" 
| pouco idiota tpor ottvil-o murmurar:'' — Meu Deus! perdoae a meus

pães! Meus filhos, eu vos perdôo!
MYOSOT1S.

,or um grupo de sentis e
ntadoras senhoritas residentes no

local. .
Fará essa fi sta rã»', tem o referido

grupo trabalhado o bastante para que o
mais subido snecesso seja registrado.

—Xa avenida Salvador de i-á, trava-
se hoje, á noite, das 7 horas As ia,
unia animada e bcllissimn munia de. lan-
ca-oerfumes c confelti. organizada pelo
espirito encantadoramente bellicoso de
uma commissão de gèntilissimás e nao
menos encantadoras senhoritas resiilen-
les no local. F.s.-a elefante e esplendi 

"a

fesla das referidas senhoritas. conforme
nos foi ccimnunicado pelo "Avaçcalhá-

do Mor-Fcrrão", terá uni suecesso for-
niidavel quer pelo seu realce, quer pela
concorrência aviiltadissima, devido aos
innúnicfos prêmios de lança-pcrtumco

vão ser distribnidòs,

a s-ia
[• rancisco
30S000.

De vez cm quando, procurava
devedora e esta, ou porque não po.lcs-
sc pagar-lhe a importância alludula ou

por outro qualquer motivo, o ia obri-

gándo a constantes caminhadas.
Hontem. como já o fizera muitas vc-

res Oclaviano foi procurar Luiza. _
Àn chegar, porém, á casa desta, nao

a encontrou. _ ¦ .
lintão, cheio de indignação, (.'ciava-

no aos' ponta-pés, deitou por terra a

porta do quarto oecupado por banza c

foi virando todos os moveis e objectos
nue ia encontrando.

Estava o desabusadò credor praticati-
do a sua obra de devastação, quando
ãpnareceu Luiza,

Tinha ido ao medico, cm uma pilar-
mac:a das proximidades, pois, ha apenas
cinco dias dera á luz. ,

\o ver o desmantello que ia pelo
seu commodo, l.uiza protestou, censo-
r.-indo. naturalmente, o acto do credor
das dúzias. .

Oclaviano, pegando, então, de uma
tesoura, investiu para l.uiza, ferindo-a
em varias partes do corpo.

Aos gritos, da victima. correram cm
seti soecorro Paschnal e Felippe Serra,

pae c filho, moradores na mesma casa.
no intuito de defenderem Luiza.

(Mal, porém, os viu, Oclaviano, aban-
douandn sua primeira victima, atirou-
se aos dois homens, e com a mesma
tesoura feriu o primeiro no pescoço e
o ultimo 110 nariz. "

A muito custo, o endiabrado credor
foi subjugado c entregue á policia do
ia" districto. nue o autoou.

Os feridos foram medicados na As-
sistencia e se retiraram, depois dos
curativos, para as suas residências.

l.uiza, que. como acima dissemos, esta
enferma, com a aegressão une soffreu
teve os seus sofírimeiitos aggravados.

IXGLATlilíIlA

O relatório policial da tragédia
da rua Jannuzzi está

quasi concluído
O inquérito aberto ~ks-.j.p

do 10" districto sobre .1 tragédia '
rua Jannuzzi, que íâo vivamente 1
emocionado ;i opitíião publica, dt.'margem ti discussões acalo"'
acha-se quasi chegado a um teiiu
Podemos, todavia, asseverar que
não vem derramar luz alguma sol 1
esse landnãntn drama, drscnroltx
entre quatr-j paredes de um qua"
a. horas mortas da noite.

O dr. Ayrcs do Couto afí'
nos que ronta apresentar o rclsiovi"
da tragédia da rua Jannuzzi am;. lia
ainda, ou tcrça-fèira. Para o concít.í
esper.i o resultado do exame pericial
feito sobre a loira de d. Kditia. liou-
tem á noite, recebeu as informações
que 1:; médicos legislas, drs. Selas-
•t'ão Cortes e Júlio >Suzaliu Brandão,

j dão i.:'ativ:\mente á cxlnunaqão de
| d. Edina do Nascimento. Como
I sabe, aqüellcs dois peritos sustenlani

ler sido o ferimento feito dá direita
para a esquerda c á queima-roupa

Somente depois de encerrado o pn-
nieiro processo, islo e, aquclle cm
que o tenente Paulo é aceusaúo de
ser assassino de sua própria esposa,
se iniciarão os trabalhos do segundo,
que o aponta como autor do crime
de iníauticidio.

O tenente Paulo esteve lionlcm :'
noite na delegacia, deniorando-sc ali
cm conferência com o seu advogado!

c impaciente, mos-

0 sr. Arthur Campos
casa-se em Londres

Londres, 7 — Casaram-se hoje o
s.. Artluir Campos, negociante no I Embora nervoso
Kio de Janeiro, e a sra. Eleonora | tra-se nuiilo animado.
I.innée Humbert, filha de iniportati-
te família japoneza. Foram teslemú-
nlias o cônsul do Brasil em Londres
c o sr. Esílin Grttndy. Os nttbeittes
partirão em viagem de mípcias para
o Rio, a bordo do Bluchcr,

m«H>-eS»-*-Km
O ministro da Agricultura nomeou:

d, Daltin Filguetras para exercer. o
cargo du apuradora do Serviço de Hs
tatislica; João Loureiro Filbo, para
porteiro-conlinuo do Posto Zontecllnici)
de Pinheiro; dr. Antônio Acatatiassii'
Nlincs Filho, para medico do Aprendi-
zado Agricola de líjarapê-aggu', «o !*.¦>
tado do Pará; Krcderico de I.cmos pu*
ra professor primário do mesmo Aprcii-
dízado.

"Em vista da interpretação já dada!
ao art. 36, da lei 11. 2.544, não ha
mais direito de concessão ás gratifica-
ções addicionaes, a não ser para aqucl- Jles fuuccionarios em cujo gozo se
acham, até 31 de dezembro de iyii,|
sem poder, portanto, mclhòral-as, nem {
supprimil-as", foi o despacho dado pelo;

ft^J^2s™:!i^ snb,riEffl plena Avemaa, foi hontem
teu á resolução de s. ex. o caso de
vários fünccionarios postaes, já no gozo
da gratificação addicional, pedirem que
lhes fosse abonado o acerescimd dessa
vantagem na proporção estabelecida
nos artigos 400, 401 c 420, do Regula-
mento em vigor,

Tendo

OS I,AM15AUYS MJI ACÇAO

publicamente ultrajada
uma senhora

Quem passou liontcm,
pela rua da Asscmbléa,

pela manhã,
csgiiin.R da

—A batalha de confelti c lança-perru- Estavam as coisas neste pc. quando,
mes inie devia ser realizada bole, no! á noite, checou a sua residência o

jardim de Maracanã, promovida_ peto j soldado Antônio Anaclelo Mar . mi

alegre e nuetído "Grupo dos Chupêtas

tomado

, nos submersiveis:
noticia que p>ubHcà-
ntns que a Marinha

no pagamento das

"Fica nmmlada a presente
de contas pelos fundamentos apresen-
tados pela Inspcctoria Pederal das lis-
tradas. devendo-se proceder a nutra na

qual fiquem sanadas as faltas indicadas
tios pareceres", foi o despacho exarado
pcio ministro da Viação, no oíficio cm

que a pieüa Repartição subnieítia á sua
apreciação a acta e demais papeis da
tomada de contas da parle em trafego
da Rede de Viação Cearense, relativa-
mente ao primeiro semestre do anno

próximo passado.

Foram ínscriptos no Registro de La-
vradores, Criadores e Profissionacs de
Industrias Conuexas, conforme rèqtie-
reram os srs. Joaquim Ângelo de Sou-
;:a, barão do Paraná, Joaquim lese V,\-
ptista, João Celestino de Almeida. _l-'a-
bricio Gomes Pédrosa, Domingos _l'"on-
les Tavares, Antônio Pacheco Leão e
Álvaro Pereira da Cunha.

De um andaime a baixo
Quando trabalhava hontem nas obras

nue se estão realizando no Hospital de
S. Zaebarias. no morro do Castello. o
bombeiro liydraulico Francisco da Silva
Tavares caiu de um andaime ao solo,
resultando íracturar a perna direita.

Medicado na Assistência, após os
cura ívos, a victima foi removida para
a íanta Casa, onde ficou em trata-
lento.

foi transferida, devido a motivos de ;
forca maior, e nara tempo opportuna- |
mente determinado.

—Na batalha de lança-pcrfumcs c
confelti. a realizar-se bn.ie, no çamno de
S. Christovão, deverá apparccér o "Bloco I
das Sardinhas", para maior realce c j
s"-v*esso da festa encautadora. F.^sç
"Élóco" compõe-se das seguintes senho-
riias: Klysinha A. Pereira. Mejita c
Pelite Amaral, Dinorali e Scmiraniis Mo-
raes. Maria de Lourdes. Alzira Fnrla,
Florinda, Alzira c Olfta Kunes Ferreira,
Áurea c Cr.eilda de Brito.

—F.ffeclua-se hoje, na estação de Ra-
nios. uma interessante e animada Da-
talha de confelti e lança- perfumes.*

AOUKXTA AIH !
Ksse "Bloco*' carnavalesco promove

para hoje, depois da passeata com que
; pretende receber os applausos publico»,

uni suceulento banquete, cm commcmo*
A oolicia do 5° districto não soube ; ração da sua fundação.

Io fôito. ' No sibbado de Carnaval, u:a ai, rca-

ài II TI I f\ r\r>

mero 105. do 5" esquadrão da Brigada
Pohcial. 

"marido 
de Luiza.

Vendo sua mulher 110 estado em que
se achava, depois de indagar e saber
do que havia oceorrido, armou-se de
uma pistola .de modelo antigo e par-
tiu para a delegacia do 12° districto,
onde se achava preso Octaviano Fran-
cisco da5 Chagas.

Chegado á delegacia, Octaviano fur-
tou-se a ser visto pelo commissario de
serviço e penetrou 110 corpo da guar-
da. a pretexto de falar com um com-
panheiro de serviço, conseguindo, assim,
ír até ao xadrez.

Uma vez ali. o soldado sacou da pis-
tola, e, apontando-a contra Octaviano.
desfechou um tiro.

O projcctíl errou o alvo.
O estampido do 1 iro alarmou, os guar-

das civis e autoridades de serviço ua
oceasião, os quaes, correndo para o
soldado, o desarmaram e cr prende-
ram.

O soldado n. 103, depois de autoado.
foi enviado preso para o quartel da
sua corporação.

T-: .

ministro da Guerra pedido -..,.,, . , ,
ao almirante Alexandrino de Alencar avenida*hio Branco, foi testemunha de
fosse prorogado até" s 'Io corrente o: um grande escândalo promovido pelo
prazo para inscripção de candidatos á dr . Jorge -tigucira Machado, fuuccio-
matricula na Escola Naval, para que '.ano do Ministério da Guerra,
pudessem inscrever-se altnnnos do Col-1 1-sse moço perdeu a compostura que
legio Militar que estavam terminando Ioda a gente de educação costuma
o curso, o ministro da Marinha deela- manter, praticando um acto que cansou
1011 liontcm áquelle seu collega que j no publico tão intensa indignação nue
mandará abrir outra inscripção, logo
que fòr ápproyado o nõvõ regulamento.

O feminismo na Turquia
. Londres, 7 — (Havas) — O Daily

Tclcfiraph publica um tclcgramma de
Conslantinoplã annunctamlo tuw o íío-
verno oítomano resolveu admittir mu-
1'hercs á inscrcipção nos diversos cursos
da Universidade daquella capital.

O ministro da Viação,
á consulta que lhe dirieiu o
geral dos Correios, sobre o modo por
que deve proceder, relativamente a pa-. ,
gãinènto. no caso de faltas dadas pelos! n '''
empregados diaristas, comimmicóu \
aquelle chefe de serviço, que os empre-
ijados qttc percebem diárias como re
mune ração de semçòa i\\\c presiamhas
repartições — quando faltarem ao tra-
balho, não tem direito ao abono da
diária, pêrdendõ:ã integralmente c, por
isso, q\tando se tornar necessária a sua
substituição, ãqutrila deverá ser abonada
ao substituto, salvo o caso de cohccs-
são" de licença, por motivo de moles tia i
comprovada por inspecção de saúde ou
altestado medico, de conformidade com

¦ a disposição legislativa,

quasi foi clle victima de espancamento!
por parte dos populares indignados;

\'a oceasião, passava pelo local lipòn*
tado uma distiuclít senhora, espdsa de
um offiçial superior da Armada, a
qual vinha acompanhada de uma criada.

Mal a viu. o bacharel, depois de di-
zer-llie umas graçolas \h res, dessas
que as senhoras c senhoritas oiivent
a cada passo cm nossas ruas, dirigidas
por indivíduos despudorados, avançou
para sua victima e poz-sc a pegar em

respondendo I v = rins V"il:S (!o s?» c?rl10' is/° 
f

direetor i escancaras, como si estivesse fazendo
" cot.sa mais natural deste mundo.

A senhora, publicamente ultrajada
atrevido, protestou, c varias pes-

soas intervieram, sendo, afinal, prese
: o ii. /na», que foi conduzido para a de-
! legaciã do 5" districto, onde foi atitoa-
! do em flagrante, pur offeusa á moral
1 publica.

O inspector de engenharia naval suh
nietleu á apreciação do governo, p re-
l.ttorio final dos estudos realizados ns
Uuropa pelo cngcnlieiro civil capitão ti'
còryetü Álvaro Muncs *íc Carvalho.

O almirante Alexandrino de Alencar
em-aviso de hoiitom, mandou .louva-
aquclle offiçial pelo seu trabalho..

-d
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O hospital Gvangelico esteve hon~
tem em exposição ao publico
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Capitão Cândido Cardoso
!n'irí«l'.ii.ii do *MltHfíO Candi

. Hi.i,' -li!.' í.illrctilo .iii Mat
i i puulieaçào il;i *e

"IW tiícKt-iwia recentemente chegado
Jt C vivada, recebemos a infausta noticia tio
l'.i .v.oo-iüo do dirtinco official do Exercito.
o espli-lo Cândido Cardoso nue» como íirl
cumpridor dos seus ejeveres nos cargos que
lh* fúrerri confiados, -.ibu fazer realçar
dtntro di rííirn du stui altribnicoci. a
boa orientado iJiuiniftr.it iv.i, o bom tino
(nvcetigüdor, o espirito de obscrvaçlo que
ito for lamenta ornavam o seu caracter illi-
ha do d** militar brioso, nialid-ides wsas que
o tornavam verdadeiro figura de deitaquc
dentre oi seus pares, Impondo-ie 30 relevo
da mi cobre claisc que elle auto íoubc
reipeitnr, quanto soube amar a carreira

Jue 
abraçara para a Qual muito jovea ftín-

a *e «mira com grande inclinado.
A nu fí de officio é tia, inala brilhantes.

Kll-a :
'N.iiceu era Mi era Livramento, talado

de ..\!..".) Gro>sc descendente da lonrudn
• numerou família de modesta, airlrullo-
i4«. eri cujo «tio ilcade cedo enxergara a
M^íisid >fc do ter o arrimo, dc-lvinuo prt-

regimento, at£ março
tio, voltado fortaleci)

• '.'•.unir o teu puniu
ahi, continuou

do 1911, tfittdo, ca-
O i dj-poMo i r«*
na referida eutmuU*
picaiar. os 1CUI *er*

•• k -:. de que muito necessitava a ootumis*
io em cujo acanipami nto ¦ c*mprc *c í.v

ria ientlr 1 suo ausência, Dois annoa da
trabalhos asiiduoi e ininterruptos, decor*
rcraiu sem que inda d»* anormal .uicraue
a rua Mude, o que muito satisfazia e
alegrava os seus chefes c superiores que.
uclle tlnliam valente auxiliar. Achava-se
o Io tenente Cândido Cardoso cin Tapí-
rap an, nu ia de março do 1913 quan-
do, e já não ira sem tempo, recebeu a
agradável noticia da sua promoção a ca-
ptlâo, com antigüidade, clarificado como
ajudante do ij" regimento tle infanteria,
dia guarpicjlo «* CorumHÃ, para onde des*
ecu, afirn de tomar posse do seu novo
cargo, seguindo a 15 de acosto, a mun-
dado do coronel Cândido Ilonoon, para
S. I.uli de Caccres; ahi sendo nomeado
fincai interino do 50 batalhüo de - enge-
nbaria, e logo apôs, a pedido' Insistente
c convincente do seu mui tu digno chefe
coronel Rondou, sí bem que, contra o
conselho de amigos e contra a vontnde
da sua estremecida familia, que não mais
dcteiarla deite separar-se, decidiu empre*
liencfer nova jornada, no louvável intento
de cooperar, efficoiuncut», paro alcançar

'o juato ideal da illustrc c hrm íntencio'
jiaua ocusmhfio que, intclIlEentcuicnte
.orientada peli ex per renda e sabedoria do
¦eu honrado clieie, tem em vista, lio sô;
mente, impulsionada pelo cevado BCi*tÍ-
mento de patriotismo de que se acha anl*
¦nadai «itingir o stpogeo da gloria, la-
sendo ao governo solcnue apresentação,

,«m 15 de novembro, próximo vindouro, do
grandioso emprcliendimento de próttresso i . - , lf .
t civiliiaçao. nelo qual, digna c compe- A utrcctoria uo Hospital Evangélico
tintemeute se empenhou, por decreto do manteve o E«i estabelecimento hospi-
patriótico governo do lllustrailo conscllici- taiar cm exposição durante tudo o dia
ro AHonso 1'cnna. j,, lioiitc-m c, á noite, inaugurou a sua

Cegamente obedecendo ás ordens emana- escola de enfermeiros,
dai do seu chefe e pmlgo, outro objecti* \ A's 7 hon% a directoria, presidida
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Datas Intimas
I's»*4 lioju O .miuicriailo nitlllclo

dv d, Anna Vidra Ctiar, nposa «Io

major tio ;h" batalhão do Bxfrtlto, !' 1 ¦

nr»tJ Carloi Ceitr. A annivrr(.iriante,

que é um Ji> ornamento, da no»»»
aocinludc prloi actit dote* de fiplriio
e de curaçao, (era hoje muito felicita'
da pila» penteai da lua amUadr, &•

quael o((crccc uma feita intima.

diitribui,!» •'«• ;"1'1. 't '!"•'• t**»4«rí«
nr, ini.,.fi.''mi.- d4 ••¦i>'i "¦¦:'• •. !•»¦
euildai na »ua •-• •• iioki.oila, a nil
Ürte dt .HticiuOro n, y, ¦!•< u Al 17
tiona,

UNIÃO ÇATIIOUCA HIlASll.KlUA
-«Reuniu *»?, ttoiium, fm kmío, •»*¦• n»

t) rkprdauie ronitou •'' Uitura d« .1
lAe> de agradninitnto de S. K. o Cir-
tlr.il i> du lii>|>n ... .-1. e a i» t '"¦•
pita melo du «r, "'¦:.. Iluiiinh

t-Wain diiHitiuiilil l'a»t« iobr« i«um'
pie* uucrarmi que teiíu dcenv.ilvidm
114a iiiioci 'cgulntít, pelo» ¦ ¦ dr. 'ti

1, , in.it» de AvclUr. Joiijlliai Serrano e l'lo
Paaia hoje o nnnlvcriario lutollcio I Qllon|a '

Oi oradortl irrto ipaMeaJui peloa prt-
u-»r »m

de d, Anna Kdith Vinuiia Itarlioaa,
.".;.'.i do >r. Alberto da Silva llaibova,larniir, aíim de »e
ftmeciuiiario dri Trlegr.iplio*. !l",í',,",'V "r,u clreumitintla.

IihIiM 01 M>citii «In • ii.t. ¦ 1 ie i»'

Completa hoje mafl um annlverisrlo I %?mm 
v"* * vm%mía ,tt,,cl° do °*

nntnllclo d. Virfflnia da Coita 1'crnnn* úma coinmta<ao ramputti do« «r«. J«>r-
dei, eipoM du ar. Antônio ItUll rer«]ge Dutri, dr, ilomula c 0>car Mirim,
nandci, prvprietailo da conhecidapliar»Ired^lrá um ivulfi cuntra o Carnaval,
tnaria I''crnamlci. • A'¦ ilirtelmla ijiiwurara o dr. tinir ^*

Inhela. |.ui ptuir-llie «iiaiiut comia ai
n . 1 > li r*l«fiei:*ai ao Cltllu c au pudvr publica durnila huje o nnmveraarlo nalalicioj ritll(} „ Camavüt.

do ritlnmdo actor ir. Alberto Nunca
•*•'«• MCA CATIIOI HA, IKStIS, MAHIA

JOM.' '

THEATROS
Maria Fonseca

'4U.r.j«»,.w^Sji..

1 .mi

He
.181,

_ nitiiifii que
Complein lioje maii um anuiversarlo] v»ta l.w, juiitaiucmi' .um a Conlcieii'

n gentil senhorila Ülca Oulmarãe«, (i- "' ** >• Vurme de l'ial>>". orgiiniaram
lha do comniendadof Mathetw Uninia-! *..,n.1"," lifiiho, Nov«. partjnd,
rlci. i..i,«

ScrA hoje multo felicitado pela ".ts-
¦agem do seu annlvcrsario natalicio, o
sr. Uumualdo Frnnciícô Martins.

?
Completo'.! Itonlem mai'. um .innlver-

tarlo natalicio n icnltorlln C'dalla de;
Oliveira, (ilha do sr. Seh.tttl.1o Soares
de Oliveira, (uncclouario da Prefeitura.*

V.m nnnos hoje d, Matiu Fischcr
Gamboa, digna nronciiltorn do acade-
mico de direito Jayms fiseher Gamboa.

leiv'IH'i.1
do rtvJi
de Uea«i
diicct,Au
M eom
1.1-1.. óa

O C4i
íuml n •*
i.ifii, «i

•iiit 1
ai 1 I

vluirl
le, 11.li
I MM!lt/
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1 da iiinili,), da ca;,i
ontíio José liunçd»e*
i p^nlico* M<ru», em

, jtnle i«i>l'rli« à nr<-
:nnnmiiil.au gn.il. que «eri ct!c'
8 ín.r.i».

• .'•• Sinl AdiMilii, e inipovto de
d.* Saiu 1 1 ii.1'11, da

,;ii:» durante a tws-a, U*vt*r<
i-tt,,,, iub a diiecçSo Uo re>

rcvtor rcvdo, padtv Ad.i.in»

línlrc ri .ia o flor.
Seu annivei.^aiio lia'
nliorita Carmelita de

t
Coinp!i:t>m lirütcin 1:

sario natalicio inme.
posi do lencnto IMun

huje patsar o
leio n gentil se-

ida.',\lut.

i ¦¦: um r.miiver-
In l.odi. ts-
I.i-di.

A'.,
da 1.

ti t.
? hora» Ia iiulie, bavei.i rcnulio

ga, na egn,|i do Santo Atloiire.

Falleeiiüentos
íiecuncnio rvnt" «ontem

da Hmtcíio. Joit.-.llm
ti Cilourn, victin-a d

A dirtetotía e pessoas que estiveram no Hospital Evangélico

nu -"¦
í.| d', l
de, .Ujfji
teiia d:
leiii'S um

¦i :.tr pelado. Sí:i "' prr.í.i .
. de :83j, augmeuiaiiib a eu'^-

nmos, nn S" batalhão de mia;.-
ini;:'\o du Cn>abá, era c.ijas fi-
syiuiültiín foi acolhido pelos

leuó ív eriores e geralmente acatado pelos
acas c.iinaradan, que dentro de pouco tem-
pu lielle divisaram, os .primeiros : o proto-
lypo da coragem ; os segundos : o modelo
da lealdade, '(.'orno sargento serviu na con-
ít.-ui-cão .ias linhas tclcgraphicas rnlre 'Rio
de laiiciro e Sul Multo f.rosjo, onde deu
provas de certa habilidade pira a especial!;
dade do serviço. Promovido a alicies com
antigüidade em } do novembro de 18)1,
portnu-sc sempre com garuo e disciplina,
sendo constante alvo de elogios dos seus

cm Itòtitosas ordens tio dia.
Iijol foi chamado pelo

«nlão capitão Cândido iKondoii, l«ra servir
euperu

de certo, nCo tinha o ca pi 15o Cardo* !
so, senão o tle bem servir c eom o sa-
criíicio da própria vi tia, os interesses pai-
pltantcs da commtss&o, inspirado tnos mes
missitnoa sentimentos tle pafriolísnio in*
citado pela inc£mi£SÍma ainbíçi\o de glo*
ria, de novo, entregou-se tic corpo c ai-

\ma ú obra de progresso é civÜiitaç3oÍ cora
V mesma abnegação, com o meuno de-
.liodo, com nquella mesma coroçcni com
Ique so apresentaria na fronteira .para

. rechaçar o inimigo invasor do território
(nacional, que ellc saberia defender com
Jintrepidcz, com arrojo inaudito.
J E, foi munido destes bellos predicados,

cercado dc»tcs podcroBoa pelrcclios bcllt-
co?, que o capitão Cândido Cardoso' mar:
ehoti á frente tia sua colutnna de soldados¦ 

I c da turma de trabalhadores contratados
para o acampamento da Conmiisrlão de
Linhaa Tclegrapliícas; peito de liarão de
Mclgãço, cerca do vinte dias distante de
S. 1-ui-s de Ca cerca.

«IA, como de outras veies, ioi, uesse acam-
pauten(o, festivamente recebido pelos seus
inferiores companheiros de luta, no cumpri-
mento fiel da nobre missão que lhe estava
designada pelo destino da sorte, que, três
mezeá depois de recneetadòs õs trabalhos
de construcção,"' o destemido official do ç!o-
rioso Kxêrcíto brasileiro, encontrou o inl-
tnigo bárbaro, qtic lhe' ceifou, cruel o co*
várdêmente, a primorosa vida, que lhe não
pertencia mais, a qual, com magnanimidade,
ellc õfferccln em holocausto ao solo pátrio, cm
nhospitas o longínquas paragens sertanejas,

ivilizaçüo dl

bellos resultados, como tivemos
siSo de presenciar

ocea-1 O jantar correu alegremente, ier.1/0
motivo de agradável conversa a sltuacfio

—.ii„.,„:, t i »«. do hospital e os importantes serviços
iV enfermeira por cxccllcncia e a ca-' ¦
sa, a familia, mas na impossibihda-

de de conseguir esse resultado, o su-

A enfermeira por cxccllcncia e a «• Wa«i 
nreãt»iido a todos os que a elle

posa, a família, mas na impossibilida- ^ 
^ inJ._

prcnio ideal deve scr uma enfermeira: ^..^ c,,am nc 0 rev. (lr.
carinhosa, intelligcnte c pratica quw j A,varo R(,is a(;r;ld(:cc a visila do3 me3,
... torne uma verdadeira auxiliar do ^--j-dõs 

facultativos, convidando todos
medico assistente, c c isso o que deseja ^ ntc5 „ concorrer com os seus
d. Maria Pereira da Costa,_ que na csfo' os. paraqüc prosigauma. obra que
23 anuos exerce, com o maior dcsvcllo cus(ou t.ullos s.lcrjricios c 1]lle é lão ne-
e amor, a caridosa profissão de enter-, ccss.lria |10 nosso mcÍ0- ].,ieva 0 valor
meira, tendo nesse mister prestaUo-re-1 ()a n|.imitcni.r,0 lio c;lrs0 de enfermeiros
levantes serviços cm diversos paizes, e iouva a pt.rseVL.vaiH.a da sua iniciativa,

pelo rev. dr. 11. C. Tucker, recebeu
os ecus inntimcros convidados, acom-
panliando-os depois em unia demorada
visita ao grande estabelecimento lios-
pitalar, a qual deixou a melhor c a
mais agradável impressão, pelo asseio,
ordem e zelo que forma observados,
não só nas enfermarias, como nas de-
mais dependências infernas.

O hospital, que tem espaço para 70
doentes, tem presentemente em trata-
mento cerca de 20 enfermos, entre
os quaes alguns indigentes, que nhi, -¦- . ,. . . ¦ ,,
estão recebendo carinhosos cuidados¦.teneta de que dispõe e o.desejo de que
do distineto chefe do corpo clinico, I está animada de contribuir 

p;i.a 
u 1 fim , viço de uma causa santa

dr. Franklin Pierre Pylcs e dos seiis humanitário, ha de ver dentro ei bre

auxiliares e bem assim da desvcllada: ve a sua iniciativa coroada de exilo ti

chefe das enfermeiras,

sendo uma dedicada propagandista da
Cruz Vermelha.

Hstá encarregada da direcção da hs-
: com a

deque nlií I cola das Enfermarias c com p. compe-

qiic com a sua abnegação concorre para
a elevação de um ideal chrislão. Le-
vanlá a sua laça cm honra da classe
medica e cm homenagem a mme. Costa,
que proclama uni coração de ouro ao scr-

d.
uniírcira da Costa, que

vocação para o desempenho deste ca-
ridoso mister,

Si"3'.iiu-sc a inauguração da Escola
de Enfermeiras, 110 pavimento . térreo
do hospital, onde vimos a primeira tur-
ma receber a primeira lição da sua
professora d. Maria Pereira da Costa.

O valor desta ereação não pôde pas-
sar sem os maiores louvores, porque

ÍMaria Pe- 
'¦ 'izi baseada no regulamento posto em

Verdadeira execução.

Terminado esle aclq a directoria of-
fereceti aos seus convidados um delica-
do c abundante jantar, no qual tomaram
parte os seguintes srs.: rev. dr. II.
C. Tucker, presidente do Hospital; rev.
dr. Álvaro Reis, dr. Luiz F. Carpeiitor
dr. Rego Barros, dr. Rocha Vaz, dr. João
J.obo Vianna, dr. João Volber, dr. Lúcio
Furtado Mendonça, dr. Luiz Bueno, dr

O rev. dr. Tucker saúda a Impren-
sa, representada pelo Correio da Monliã
e por outros órgãos de publicidade, agra-
decendo os serviços já prestados e aq9
que com a mesma boa vontade prestará,
certamente, ao estabelecimento hospita-
lar que vac cumprindo o seu dever pe-
ranle a humanidade.

Agradeceu esto brinde o nosso colle-
ga de imprensa, dr. üario Furtado de
Mendonça, que fez votos pela prosperi-
dl de do hospital, honrando o cniprehen-
dihicrito que conseguirá dentro cm bre.

Francisco Kliii Pylcs, Osório Francisco, I vc formar uma legião de enfermeiras
¦ ' •' 

c:,,M;li sénhoritá I Para 'Çvar cu,í} ° carinho da mulher?c trata tle uma aprendizagem muito
necessária; .que ha muito tempo consti- d. Maria Pereira '^ 

Jf"^; 
-—- I brasileira o allivio junto aos enfermos,

.- , 1 tum o desejo e a preoccupaçao dos nos- b.ncy Mendonça, dr. Dano Pmlado Men- , ,nffrem
nha-lsos médicos, entre os quaes os drs. donçá, João de Souza Lanrindo, desta, oos;_qac somem

«" •."?'¦',.•'•','„ ' 
„,, ; 

','..:. i inliospiun e longínquas paragens sertanejas,; tum 0 desvio e a preoccupaçao nos nos- uncy aieiiuooi.i, ur. nono ihiiuwv »...¦•- , Sl1|-fr,.,., ,. \.,< „.,.. nerseo«„,ã„ enoitao l a... l.d, .Iv.i,^^. ;„ ^,.^r J j :,or cujo progresso e civilização elle vinha- sos medieos, entre os quaes os drs. -louça, João de Souza Lanrindo, desta d°«^uf s0»rc™ Cb.l'ani 
ís nóAa

cír-S á Sintó i a , de S d ik Ks-! ^ '"""l" h"'' 
T^T 

""""^ Ki '"""i 
W™° de Aquiuo, Júlio Monteiro, Lin- folha, e outros, que. nos foi impossível pela adversidade baldam as porta

,h d- \lit-. ! -so sendo nomeado pelo çxting.u-se 
o grande e bom camarada, qual , , A 

' 
jo 

' JAutonino 
Ferrari,que annotar, tendo justificado a.ausência os «m hospital.

g«°ero, = .ux8laí. £ eu os execllentes' co- her 6e que nmrtalmemetodo e« nc,«™PJ ^ 
,,05piui, , c S. Sebastião iniciaram drs. Bueno Moreira e Ferreira do Ama- K assim terminou a bella festr,

Sheeinienros.tiraticos muito "---'«ao 
^talh^par. 

m d* f.^^rimt«o 
^ ^ ^ unfnm,.in,s „„„ produzil, | ral. ^^ I deixou m.preseao mmlo agradável.

Sdriío «Tivh SaS e' dí dpi nado, o rfe alcançar a vietoria inaudita, o galão dou- ^^^^^^^^^^^^ g!?^°^' gg =
uniiei.ro 5010.100 »n>.uu» .. '. rado dos seus anliclos, para gáudio seu, ,
luiiccipnario operoso e dedicado que_mo A-.»J- „?,< ~Z~ «„ „„*a,vio'

eracgultloa
de

quo

lidou, quo nelle encontrou o ver
ihnnsso e disciplinado,

jperoso e dedicado que não
nliiiiidonViu, devendo o sr. Rondon

o trrmiiio* dessa obra de engenharia da soa
ali 1 connetencia c exclusiva' respDiisabili-
dade aos iiierntes esforços materiaçs, aos,
poderosos recursos moraes, ao contingente
de sacriiicioj de saúde, que o. enlao alfe;
r.-s Cardoso, exuberantemente já punha a
disposição da rouimissão de. engenheiros,
vencendo obstáculos insuperáveis, através-
nando intempéries próprias tias regiões pau*
(iinns.ií' : :r alcanea-f n '"rt'- ''ü Coimbra,
¦ Io PI'i'-o deterrainado pelo chefe da com-
,,,-..in depois de passar por Miranda; Porto

Murtinho, Bella Vista, Nioae c Aqiiidauana,
o ipie constituiu o verdadeiro suecesso da
comndssão de consirucçáo de linhas telegra-
pliieas tíessa época.

Ksse íaeto firmou uma legitima vietoria
a «er axsignalatla nos annaes da sua vida
nètivn dcspcriando vivamente o euthusias-
mo do alteres Cardoso, que, sentindo-se en-
tão fortemente atacado oelo único mimigo
que existe naquellas regiões, o vnuco espan-
talho que tanto atemovisava 03 seus colle-
gis c companheiros que desistiam da luta,
lorni que se viam a braços com o mal co-
dui.ieo, -- i»ra não sacrificar o luturo da
eonstrucção, a fedido de amigos e a con-
9,-lho do medico, resolveu intcrroniçer os
trabalhos, rccolhendo-so a Corumbá em
ioos. onde nerinaiieceii cerca de seis me-
ies em tratamento, findo o qual se julgou
inteiramente coado, o ao primeiro c
do ,1,1 se 1 eminente chefe apresentou
s.-o posio de honra, cohtinuãnuV -¦

lhos era; o
Coimbra até
•vendo desla

presença, com o fluid
sua esperança sal'

.ia ma-
se ao
traba-

finco, desde forte de
S. Luiz de C.ieeres, encotí-
vez menos diflieiddadcs por
a região percor rida m':t!''is

pelo

upresentQr*se
panlíMinsa.

Infelizmente, porém, com a sua.preciosa
saúde gravemente comprometi ida, vul-sc, de
novo, privado d.,s sins forças, da soa cner-
ala, impossibilitado de continuar, desta vc/.,
com a mesma efficacia no nfnn da ardia
tarefa nue se havia imposto. Uma pa.ralysin
qoasi completa o prostrnra sobre o leito en-
Ire a vida e a morte durante um anuo.
octulo nessa oceasião, a mandado do chefe
1I.1 commissSo depois de iksenganado
medieor civis e militares, transportai
imdinlii, em precárias .-.odi.-ões, para '. o
i-hiMÓ do Ouro, acompanhado pelo dtstin
cio' «ffici-il tenente 1'iryncur. c pelo deih
rado ptiarmacee.tico tenente Vcrçosa, con
tinuando depois liara a Chapada cm busct
,|r niellioras opra a sua
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vietoria inaudita, o galão dou-
anhclos, para gáudio

orgulho da familia, para gloria d;
pátria.

São tão verdadeiras e lão significativas
estas expressões, oriundas de corações sin-
ceros, quanto é enorme o vácuo deixado cm
torno dos seus afícotuosos camaradas, quatito
é immer.ít a dor profunda que por tamanho
desastre invade a abria tios inferiores e
soldados, que, debaixo das suas ordens e
convívio dos seus conscltios, com ellc par*
tícipando dos sacrifícios, das peripécias, dos
obstáculos mil a vencer, como dos mesmos
viverei?, do mesmo alimento, como em mo<
méhtoa de dêsfàllecinieuto, sentiam-si
animados eom a sua
do seu olhar, com
dora, como si fora um pac bondoso, ao cn>
vcí de um tíheíc rigoroso; dellcs recebendo
sempre as maiores provas de gratidão.

rj' tão exncta a veracidade destes factos
que abrilhantam a fé de officio do tios^o
brioso e leal companheira d'armas, quanto
é profunda a dor inimcnsa que, por seme-
lhante desgraça, no» cobre de hito o senti-
mento da gratidão, quanto í pungente a
saudade que nos inunda o coração, quanto
deverá ser grande, por lão relevantes ser*
víços prestados, o reconhecimento que se
perpetuará; após esse funesto acontecin.cn-
to, na memória daqticlle chefe de tão» en-
pinbosa missão, o coronel Cândido Rondon,
cm cujo espirito, neste momento, dcyc rei-
liar a maior preoccupaçao em preencher tão
difíiril lacuna, porque nelle calava bem alto,
quando se manifestava a respeito do nosso
modesto bingrapliado, dizendo ciar-j e bom
som, de voí vibrante n vihrãtil: "O Cardoso,
no exercido das suas funeções, é um esti-
muio ao trabalho; nn seio do acampamento,
í 11111 incentivo aos indolèntes, revelando em
todos os seus actos 11111.1 intelllgencia supe-
rior, uma coragem indomita; no desempe-
nlio dos seus cargos, a maior competência:
11a convivência moral c social, uma condueta
modelar."

Consideramos nós, oxalá
bello exemplo írutlfícarl

O nosso altivo a generoso camarada era
um esposo exemplar; do' seu felí;*. consor*
cio deixa ao desamparo uma viuva desolada
e quatro filhos que extremecia, dos# tpiac3 ¦
dois menores; vivia com grande simplici*
dade, c, embora na obscuridade. era bem-
quisto em Ioda a sociedade matto-grossense,
(•nzando da melhor consideração e impondo*
se ao maior respeito. Dotaria de temperar
mento jovial, de geniõ affavel, tornava-se
icces<-.ivel a tolos; não milít'"va na política
p -par Uso mesmo não possuía inimigos; o
réu ideal era o progresso, o grande futuro
tio seu torrão nata!, que elle amava; o bem-
•¦ctj-r da sua querida familia, o qual não
conseguiu alcançar, por que baixou á campa
muito moco ainda, com quarenta e u**is
annos de edade f trinta e um annns de
serviço, iníeiramcnk* consagrados á pátria.

Convencidos de concorrermos, francanien-
te. para a verdade diaphana dos fados da
vida de um militar, d-ie.do leal rvp.insio
aos puros sentimentos que panem de con-
sciéncias honestas, de caracteres scnsivo3,
vimos, interpretando os mesmos sentunen-
•..-. nascidos da mesma fome. erystalhna,
n;i'quelíes que. amigos e atlmir-idores anseti*
•rs, c;', iinilcrão acompanhar nos, auxiliar-
nos, iPStemMtiW-nos, aimlamUr-nos pela nu-
hliencáo da brilbaiue fé de officio do mallo-
fruilo capitão Cardoso.

N"a certeza de praticarmos um acíi de
iíis-riçKí de cumprirmos tnn dever de pra-
(ífMo, attinsindo o n"pe da surrema pai -3-
fncão, rendemos, na sinceleza destas phrascâ,
:-i:ir>"'«sos, n'SÍen,idop. á vontade poderosa
da Divina Providencia, o nosw derradeiro
¦"-reítn de homenagem á inunorreiloura, a
, >-i losa memória, nn mérito, ao valor do
i-iavn soldado que di/in:

"A morrer na inércia, no seio do lar,
•*¦ '"tis nobre a morte em remotas paragens,
c*Tvmdo á pátria, zelando pelo futuro da
t";oi;ili.t."

Hoje, S de fevereiro, comnifímoram os
amigos do eapitão Cardosoo o trigesímo dia

poa3a sempre

Resultado de inspecp
Foram inspeccionados de saúde: na

io* região, a 6 do corretilc, o 1" tenente
do -/" batalhão de artilheria de posição
Miguel Cardoso de Souza Filho, sendo
julgado precisar de noventa dias, chi
prorogação, c na u' região, lambem
na mesma data, na guarilição de São
Luiz, o 2" tenente pharmaceutien Ma-

- I noel Joaquim de Mattos Júnior, julgado
¦ incapaz presentemente para o serviço,
I precisando de noventa dias para seu
tratamento, e aspirante a; official An-

I tonio Carlos Filho, julgado precisar de
quarenta dias,

 m0m***-*t»*+>-w* "**

A radiographia nacional
De muitos vapores que passaram ao

alcance cia estação railiotelegraphica Je
S. Thome, nos últimos dias de dezeni-
bro c nos primeiros d<; janeiro, furam
recebidos radioteiegrammas de saudação.
Dentre elles, porém, destaca-se, peta
sua feição cordial c elogiosa, o que foi
transmittido de bordo do Gallia, excel-
lente unidade da frota da "Compagiiie

Sud Atiantiqtie", Damol-o 110 original
para lhe não tirar o sabor:

"Commandant remercie en nom
ses oíficiers 1c chef de posle de San
Thomé de ses meiileurs vocux pour
1'année 191.1 et il tient á Icur dire tome
sa satisfaction pour Ia façon impéecable
dont le service est assine par San Tbu-
mé, Ia meillctirc station de Ia cote sud-
amérieaine."

O funcciohamento da estação de Sao
Thomé. inaugurada em 1" cie janeiro do
«mio passado, .leni sido excedente, sem
que entretanto deixem a desejar as ou-
trás que nti longo da cosia fuhceinnarn:
Noronha, Olinda, Amaralina, Babyloma,
Monte Scrrat, Lagoa c Jtmcção.

de

Duas divisões uavaes Mo ao
encontro dos couraçados

allemães
•V.pós a conferência que teve com o

niítiistro aücuião, o almirante Alexan-
drino de Alencar resolveu que duas di-
visões navaes saiam barra a fora, ao
encontro dos couraçados allemães com-
mandados pelo almirante vou Ucivter.

Ilontem mesmo, já foram Iransiiiitti-Í
das ordens aos couraçados Floriaiip',
que se afllia em Angra dos Reis, ao
ÍIÍYik» Gcracs e ao i'ôci Ponlo. ancora-
dos em acuas de Santa Catharina.

0 Flariano deve chegar hoje á noite
e o àtiiias Gcracs c o São Paulo, até
terça-feira, o mais tardar.

As duas divisões serão compostas:
tuna, do Minas Goracs e São Paulo, ás
ordens do almirante Altino .Corrêa, c
a ou.ra, do Florianó c Jo Deoiíoro, com-
euaii.la.ía pelo contra-ahnirante Brasil
Silvado.

Os navios allemães serão coniboiados
alé o nosso porto pelos quatro vasos de
truerra brasileiros.
^»„__ 1 , 1 ..-..¦aaaa. <>><a>.»ij-Ca*-«---'- •

CURA csp. d.i dysprpsia
nía, pelo dr. I!d. Magalhães;

Quando não são os automóveis,
são os electricos pe atropelam

oncnUc

o, para Jn-
c aguardava
o, 110 acam-

mais uma
a Mia for-

ição para o
contra tem-

mil f €V> >H ~ " "' * "

MÊÊÈ

hwÈêi

nbo ftlia], enroni
para mitigar as
neiia scfírímcntós
pen^.i natural a-'
momento ria sua
com antigüidade,
classificada nn -
rrento de infanteria,
»pó^ alguns mezes
ruena a ^ asftimir c
% sua bôa e secura
pimento da commiííão nn
vez teve n ensejo de mos^
ça de vontade, a sua disp
trabalho, ape?ar de todos o
par.

Depois de uni ;.nno cm actívidade de
«ervico.. em julho de njoo foi ct-amado á 13<{, illiailll IVlia IlilVIinn. 1JJO
Capital Federal. o„de melhor p-ude tratar »ntre „().picio e All.U.hdfB«0

aipaiatafja mm
Ternos de legitimas cnsemira-s ingle-

7,is sob medidn a

50$ eo$ & 70$

ido addido ao

NA CASA PAfllS. Ter-
_ nos de TussiirM~9; Tor«

na.- pretos c de cores a"«H$733$, SíS e 4Hfi Ternos sob medida a 50f,
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A VIDA
EfVi VIDROS
Eiiíili

Ernesto Souza

BRONCHITE
Rouquidão. Asíhma,

Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO

\ abre o appetltc e produz
a lorça muscular

nciiraslhe-
Sete, 135.

cm geral

Ao atravessar, honlem, á rua Cene
ral Pedra, próximo á tio Sant'Anna, ; :
licspanliola Iiilina Quitcria, solteira, de | Yallc Vieira,
¦l-i aiihos, som ilòiiiicilio, foi atropelada
peto electrico. dih Caos do Porto, di-
rigido pelo niotorneiro Agostinho Ta-
vares, regulamento n. 2..Í05, resultan-
do ficar com vários ferimentos pelo
corpo.

Depois dos soccòvros (pie recebeu na
Assistência, a víclima retirou-sc,

O niotorneiro foi preso em flagrante
o autoado no i.|" dislricto.

— ¦¦ij<| ¦S>-Ci>*»t>g«  ~

\';u r.nnos hoje d-. Ciinr.índ.i liamos.
espoFa do sr. Antônio li amo», que rc-
ceberii por esse motivo muitas saúda-
çfles das suas inumanas amigas.

t
I'.-iZ annos hoje itille. Jitditii dos

Santos, pelo que será muito felicitada.
+

Mais um nnnlvcrsarlo completa ho-
Jc d. Narcisa Hiiro Pinto, esposa do
ca-útão Pedro Hugo,#

Completa hoje mais uma primavera
a galante Divn, düecla filhinba do sr.
Octavio Goulart, negociante de nossa
praça. *

Festejou hontem mais um anniversa-
rio natalicio a interessante Dulce, filha
do sr. Henrique Goulart, conhecido
guarda-livros de nossa praça.

Faz annos amanhã o sr. Manoel
Bráulio Pereira de Castro, chefe da
secção de expedição do Pare Royal.* *
Casamentos

Realizou-se no dia 6 do corrente o
enlace matrimonial da senhorila Maria
Stuart de Hollanda Peteira. filha do
sr. Antônio Camillo de Hollanda, con-
ferente da Alfândega desta capital, com
o dr. Paulo Affonso Soares Pereira,
Io tenente medico do Exercito.

Foram testemunhas, no acto civil,
por parte do noivo o dr. BeKsario Pcn-
na' c senhora c por parte da noiva o
dr. Sebastião Ivo Soares; no religioso,
o sr. Antônio Camillo de Hollanda e
senhora, por parte da noiva c ainda o
dr. Sebastião Ivo Soares, por parte do
noivo.

A cerimonia religiosa realizou-se na
malriz de São Francisco Xavier.*

fRcalizou-se hontem, o casamento do
sr. Pedro 0'Dwyer, com a gentil se-
nliorita Guiomar Paiva, d'lecta filha do
coronel Pedro da Costa Paiva.

Testemunharam o acto civil os drs.
Francisco .1. Carneiro da Cunha e
Nilo Buarque Accioly; c o religioso,que
se eífcctiiou na epreja de São José, o
dr. Evcrardo Backheuser e sua cxtvtn.
esposa, d. .Ricardina Rcstier Backheu-
ser. * *
Naseiiuentos

O lar do sr. Sixino de Snnt'Anna, cs-
timado fiscal da Guarda C'vil c sua cs-
posa, d. Palmyra Cortes SanfAnna,
foi enriquecido com o nascimento de
um interessante menino, que receberá
o nome de Arv. * *
üaptisados

Baptizou-se hontem, ás s ltoras, na
matriz tle São José, o galante menino
Fernando, filio do conhecido negociam
le sr. Bernardino Fernandes.

Vorain padrinhos o sr. capitão Anto-
nio Alves do Valle e mme. Zulmira do

K-ÜIlTieioj II
d-i '.Htíiieti» c.-iji
Co Itillho de l.l
uma Iraitn eartlia

O fm.vm nníciitot) pnçi a io iia máíó
,le 1S90, tinia promovido ao poslo dr ai-
fere, a .1 ,lt novembro de ií;i, a 1" te-
nviile. .-. 1 de nutubio de ij.--!: e a c.v,ai.'..>.
a ,t de jnnho de wt'.

Tinl.a o viso ger.l do r.ttada-M.i.r 1
ir.t niigtnltctro g^ograplin,

Tcrininon lia dias o .".ir:j da liiw»la tíc
KíiadoiM-ilor.

f) t;ti:i!,;do official era. easado c»*u a
sr.-. d. Carloti K« it>- do l.nui e Monta.

Ursse consórcio existem oito filhos, k i.lo
elles: íciiliorila Maria, l.-.-i». Paulo, «titli.
Carlota, Renato, Catmcn e Joaquim, est
de iiove meies.

Mra o extinet:», filho do sr. Jo.vpiim
Irmaeio de l.ini.i e Moura e de ,1. rrui-
ct«e.i da ü iclu Continuo, já fallecidos,
lira s- nro -le d. Carlota lii.i.í Kelly, pro-
fe'.,;ora jubilad.l du m.igtstcrio municitral e
cunhado das professoras scuhorltas 'Mary
Kiljy e Ouilhermina Kelly,

b.ra ainda .» cxtinrto IrniSo doj Seguiu-
ics cavalheiros : capitão Manoel Cotitinh»
de Lima e Moura, da Corpo de llombeiros
do Ama?onas; }abê Coutinho de I.ima «
Mutua, solieitador; dr. 1 r.iueisco de l.iroa
e Mo.ua, leme do l.yceu ila 1'arahyba do
N'ortc; dr. Claudino Vielor de Moura. -...,¦•
dico residente no listado da Par.thyb.i do
Xorte; João de 1 * rito »le l.inia c Moura,
conferchtc da Alfândega da Porahyha do
Norle.

U finado era natural desse Estado, onde
nasceu" no dia 15 de agosto de fli'i<).

O corpo do Inditosô militar foi dado á sé-
pultura hontem, ãs 6 horas da tarde, cm
carneiro de iB classe, n. .t-5-*j. do cemitério
de S. João Daptista da r.agôa.

Unia cotn.panhia do Kxcrcíto, sob o com-
mando do iJ tenente Viveiros Pinto, pres*
tou as honras fúnebres.*

Por telegramma recebido do Ceará, íoíi-
bemos ter fallecido na cídatle de Baturití,
a sra. d. 'Maria Olympla de Magalhães, di- j
gná progenitora dos srs. dr. César de >M,v
galhSes, clinico nesta capiutl c Au3tislo
César de Magalhães, empregado do com-
mercio. *

1'allcccu antc-hóntcm na fazenda do Cura-
to Alegre (Dõrcr. do Piraliy), o dr. Ro-
dolpho Leite Ribeiro.

Será levada á pia baptismal, hoje, ás
10 é meia horas da manhã, na egreja
de São Francisco Xavier, a primoge-
nita do sr. Mario Pereira da Cunha,

a qual re-

{sr. Frankíi.u («uedes —
Mo!, de senhoras e ereaaç-.is, pulmões,
jòração < syphilis. Res. Haddock Lobo
5;. Teleph. 1.456 — Viila. Cons. das

Andraliií
¦^«IfiO^I-aJJÇt^alFp^ajaa.i mm< —

Uni bloco de terra soterrou

caia-

Tocarão hoje, de fi horas da tarde
ás 9 da noite, na praça Sacnz Pena c
largo da Gloria, duas bandas de mu-
sica, uma cm cada ponto, pertencentes
ás brigadas estratégica e mixta.

O juiz da 2" pretoria. criminal pediu
ao inspector da 9" região o compare-
cimento do 20 sargento Olympio Alves
de Lima amanhã, ás íz horas, na re-
ferida pretoria, afim de depor.

Gramoplioncs
E DISCOS

Expeiimentao o novo
importante

sortlnvrrn da CASA
FAULHABIÜt A C.

Rua da Constituição 36
FurneccdoroB para

todo o Brasil

Automóveis DURKOPP.
Accesãorios para aittomóvt

KNAUSS & CIA.
Rua de S. Pedro n. 146.

AVIAÇÃO

Darioli voará amanlia no
po do Ae. C. B.

O Intrépido dcnicntnr do "reeord"

brasileiro da altura. Krn.-sto Darioli,
pretende realizar amanhã, si o tempo
nermitlir, mais nlgtuis dos seus admi-
í-aveis vôçs, r;-.ie cor.Knirnica-.u. o enfim-
siasmo ás pessoas <jttc os assistem,

Darioli piloícaná o inosino Uleript-
Sit de So HP., que foi offcrectdo ao
Aei-o Club pelo sr. Jacomo Rosário
Staffa c no qual realizou domingo ul-
limo os dois maravilhosos vôos que
tantos c tão justos applausos merece-

O sympathico aviador lém recebido
muitos cartões e tcle-graninias de fcli-
citações, desta capita] c dos Estados.

Km breve este piloto fará experien-
cias de radio-itêlegràphia em aêrophino
e reconhecimentos photographicos aé-
rcos.

CÒN0UR30 I)H AVIAÇÃO DO
ENOEiVHKiStO SA,\"XO

Santo pretenúe inaugurar o seu cair-
so de aviação no dia io do corrente,
tendo já preparado os nigillaimentos que
foram ¦distribuídos pelos almunos;

As matrículas dos candidatos a esse
curso fazem-se na sc-de do Acro Club
Brasileiro, sita "á Avenida Rio Branco
n. 183. sobrado.
BERGMAN l»RBTBXI>E BATEU

UOJB O "BECORD" UA
ALTURA XO BRASUi

O aviador Bergman fez hontem um
vôo de .(o minutos. Tendo partido de
Copacabana o arrojado aviador brasílci-
ro vciu até fi Avenida, eu após algit-
mas evoluções, seguiu para a Gávea e
Leme, voando ahi sobre o Atlântico.

No Leme, Bérjrniiin fez amia série de
evoluções de fantasia que mui agrada-
ram aos que acompanhavam com ínter-
esse a roía do seu gracioso aeròpláno.

Hoje, o aviador brasileiro pretendo
bater o "reeord" de altura no Brasil,e,
dentro em breve, pretende fazer um vôo
até Petropolis.

um
hon

amãnueuse dos Correios,
ceberá o nome de Léa.

Serão padrinhos o di*. Godòfredo Cra-
ca e seniiorila Alice, filha do capitão
Teixeira da Costa.

Realizou-se hontem, na cgroja.de
Nossa Senhora de Lpurdcs, em Villa
Isabel, o bantismo do innocente Ruy,
interessante filhinho do se. Apollinario
Alvarenea, estimado funcc'onario da
Leonnldinn Railway. c de sua esposa,
d. lEtclvina Alvarenga.

Foram padrinhos o advogado do nos-
so foro João da Fonseca Lima e sua
esposa d. Maria Cònstança Lima.

O

A mrlhor é a
da Companhia
Manufactora

is Csacemi AJimcnticiat^

Massa de Tomate-

lamentável desastre oceorreu,
, no logar denominado Fonte

da Saudade, do qual resultou perder a
vida, um pobre homem do trabalho.

Na referida localidade existe uma
olaria, de propriedade de Francisco j
Soares Uarbosa.

Hontem, o carroceiro Antônio Felix
Piniélltel, encostou á barreira, de onde
é retirada a matéria prima para á ola-
ria, uma carroça, afim de enchel-a.

Encostado o vehiculo, tratava o car-
roceiro cie enchel-o, quando ura enorme
iilóco de barro se desprendeu do alto,
indo eolber era cheio o pobre homem,
que ficou aoierrado,

Vários trnhàlliadóres que se achavam
nas proximidades armados de pás c
picaretas, correram para o local . do
desastre a ver si ainda . era possível
salvar o pobre companheiro,

lias, quando o retiraram, verificaram
com tristeza que o infeliz estava com
a caixa thoraxica esmagada.

Còmmunicado o facto á policia do
21o dislricto, ao local compareceu o
còmmissario de serviço, que providen-
ciou para que o cadáver do mallogrado
carroceiro fosse removido para o Nc-
croterio da Policia.

, , , _.. .—-.—.-«38— >i-affiyv—'*-P^M»' 1 1 -

A. GÜF.DE3 DE MELLO, cirurgião-
dentista, mudou seu cons. para r. S. José 70.

Conferências
¦Na próxima semana', no sal3o "da Pi-

Iilioi1i"-ca Nacional, o dr. .-Yntonio Car-
los Rimóens da Silva fará a orfmeífã
das suas i!t'as conferências publicas so-
bre a Suécia, il!ustrando-a com varias
nroiecenea luminosas.

O prorjramma. lanlo de uma como de
outra, será previamente publicado.

* H- *

Festas

o,Desembarque imp
dirlo

A Policia Maritiiua impediu o dosem
barque, nesta capital, de :o passageiros
chegados honlem, a bordo do "Coliuh-

Iria" e procedentes do Rio da Prata.

Tintiivaria S. Joaquim
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

em limpesas a seceo e tudo quanto
concerne ao ramo. Atttendc a ch,
dos. Rua do Cattctc n. 302. Telephone
n. q.977- Central.

. aaurfT litT -gl t Ti

CLUB T>F. S. CHRTSTOVAO.
(Reina praiulc animação neste cíub,

t>ara a dominfíueira carnavalesca, oue
vac realizar, logo A noite., com batalha
*le lan{;a*'pcrftimc c confelti.* * *
Orpheon

Pelrc/oolis a deliciosa cidade serra-
na. rema-nsoso refugio da nossa socie-
dade elefante nesta quadra dr calores
esiivaes, vac ouvir um esplendido con-
ecrto no próximo dia 15, no nual toma
parte tirincinal o onr-beon do Cl'*!) Gv-
imnasttcc) Porlucncr. iá consagrado pela
í-m-prensa, <)\'<q lhe rendeu os mais jus-
tos clo;;Íoa nuaúdo da sua recente cs-
'ri'"} no Theatro Lyricò.

K* de facto um esnectácnlo admira-
vcl ouvir cssns mo vozes fliscínliiiãtlas,
nrodny.indo por vezes effeitos mu si ca cs
grandiosos, quer cantando canções, quer
dando todo o colorido a trechos de
operas.

Esse concerto, que vae. .por ec-r!n.
constituir a nota artisfica de mais sen-
sacão rjii Pétropplis. é dedicado ao Club
ilos Hiarios, e realizar-se-á em vifitinàc,
no Theatro Xavier.* » *
Felígiosas

FltATFRTltDÃDK
RUY

BFMEFICEMTK
AT.iniF.nO ICLI.1S

fi adni'"radoras An*, i'-
senadores Huy KarboBa
rfiniiram-sc ro di:

De
pre

todas a
f=-ivel

HANSEATICA
Adquiriram iminoveis:
Antônio Silva Coelho, predio á rua

General Uruce 107, por iztoooS;
Joaquim G. Ferreira, predio, a rua

Dr. Menezes 123, por 4:300$;
José A. Silva Amorim. predio á rua

Dr Niemeycr ias. por 5:000$;
Augusto de Faria Mattos, predio a

rua Ivay. por 1:ooo$;
Frederico Figncr, predio á rua Nova

43 e 4-5, por 35 :oco$ooo.

UATtllO
— Divcrs-as rifi<so
lustre6 brwÍl*>Íros,
e Alfredo F.üis.
deste nicz, nn pede do Centro Humanitário ! ri,
Monlnho de Albimuerque e reeolverani '
fundar uma Afifi^mcüo Beneficente, com
a denominarão acima.

Foram lidas a* bases fundamenlae?.
que depois de pequenas áltencSes, fnrá*ri
!-nnro"v^f'TS, semlo rm seetrda acclam^di
uma dtrpfto*"'.! provi*.oria, nté a funtb""o
da Associação, composta: do« srs.: almi-
rsnte Mimfcl Anton*o Fíuza Tumor, pre-
çtidentè; Javme Coelho da S''va Perna,
teerrtario; Alfredo Dias da PPva, theou-
reíro: o vogaes os srs.: AffnnSo d.i S'l*
va Moreira c Joaquim Mnretra da S'h'a.

Kssa directoria com plenos pnderes para
r<enther um ponto central para sede da
Associní-Ho e enlenflpr-ee com os srs.
Knv Barbosa e Alfredo F.Uis, paiti-
rinanclo-lhea o que ficou resolvido e. so-
licitar de ss. exs. .1 designação do dia
para ter logar a fundação da meFmi, o
oue jã foi acceilo pelos mesmos, que ?e
dignarão comparecer. ¦

A commissão <5eu inicio deííe ^> a

Entenamentos
Após cruel ch fertilidade, que zombou do

todos 03 esforços empregados por diMinrii»:.
médicos, fallcccu, uo dia 5 do corte.ttc,
d. LcònÒr ila Silva Cardoso, esposa do sr.
Joaquim Aurélio Cardoso, íunecionaria da
Inspcctoria Federal de Portos c Canaca.

() enterrameuto da desditosa mãe de fa-
milia, que dcsapparccc aos ,t.* annos de
edade, deixando o esposo incansável c seis
filllilllios de pouca edade, teve logar hon-
tem, no cemitério de Inhaúma, levando grau-
de numero de coroas c palmas, c sendo
acompanhado pelas seguintes pessoas: >n-
tonio de Figueiredo Júnior. Tose Pinto de
Magalhães Siqueira, Leopoldo Pereira d:i
Silva, losé Firmino llarreto, dr. Magno de
Carvalho, coronel dr. Moreira Guimarães.
Waldcmar Magno de Carvalho, dr. l-rau-
cisco Antônio Coelho, dr. Ilrito Júnior, dr.
João Antônio dos Santos, dr. Arthur Giii-
marães, ITcnrlquc Watson, Fausto -da Silva
Rodrigues, Armando Carreiro. Delfim >Mcn-
des e filho, Oswaldo de Menezes, Vieira
de Mello, coronel Alhcrlco de Sant'Aiin.1,
José Teixeira de Carvalho, major Morbertn
Vianna, d. Klza Moreira Guimarães, d. Ame-
lia Vianna, d. Hranclsca Ahõini, Manoel Mu-
oi/, dr. ltreno Wandeck, il, Rosa llarreto
Marques, d. Stella Aboim', d. Sinhi Mo;
reira Guimarães, Alfredo da Silva, José
Francisco da Silva Itihlor, Pedro Leal, Octa-
cilio de Carvalho, Leopoldo da Silva, tive-
rardo, Gualter e Descorides da Silvrira,
coininissão da Iiitendeneia da Guerra, coai-
mis9ão da Confãbilidadq da Inspectoria.de
Portos e tia seerc-taria, d. Clandiua de t-ar-
valho, Oldem.ir Cavalcanti, Antônio Pafil,
Francisco Gomes de Assilinpcüo, d. Mcr-
melioda Ribas, Clarita e Aracy da Silveira.
d. Alice Figueiredo. Raul de Vasconeellos,
n.!j'in:-a Vasconeellos, To.lo Alló, Ncmezio
Crirvalhaes Pinheiro, d. Hcnrlqueta Carva-
Ihacs Pinheiro. Ailamastor e Kstanilao l'l-
gueiredo, d. Zulmira de Oliveira e muitas
outras.

'Rcídizoti-sc hontem, ás 5 bons da tardo,
110 cemitério de S. Francisco Xavier, o oo-
terramento do sr. Oswaldo Guimarães, li-
lho do sr. Francisco Guimarães e neto do
commcudador Campos Porto.

O ministro da Marinha
neg'a tempo de

embarque a um
official que respoft-

deu conselho de
guerra

Tor factos conhecidos, o capitão-te-
nenle Orlando Marcondes Machado, da
gua-nicão do 5,5(1 Paulo, respondeu, a
conselho de investigação, e, posterior-
mente, ao de guerra.

Da sentença deste ultimo houve a
necessária p.nnellacão para o Supremo
Tribunal Militar, que., como se sabe, é a
nlt'ma instância militar.

O Suuremo Tribunal Militar absolveu
o capiiáo-tenenle Marcondes Machado,
nue, em requerimento, pediu ao ai nu-
mote Alexandrino de Alencar nue, por
effcilo de sentença absolutoria, lhe fos-
se contado, como de embarque, o tem-

pó oue se achou afastado do seu na-
vio. em virtude dos conselhos a que
reanoiideii. .... ,

O caso iá do domínio da jurispriitlen-
cia. não foi resolvido pelo miiPstro da

Marinha.
Como ainda não se itrmou doutrina

sobre esse nonto c não se tem idea
de pedido idêntico, o almirante Alexan-
drino de Alencar entregou o requeri-
mento á decisão do Almiranta.do, que
tem hoie uma funcoão consultiva.

Os almirantes op'haram que. não ha-
vendo o governo concorrido para a cau-
sa de nue nrovei-t a abertura do pro-
cesso, ánncite official só pôde assistir.
n-Yi viHud" de sentetica absolutoria do
Supremo Tribunal Militar, o direito, á
indemni"/íição dos prciuisos pecuniários
decorrcitt-s do professo, de aecorílo
rnm as lc's ns. 40. de 11 do Innlio de
1802, e 520, de 2 de dezembro do
100S. nue só cogitam de vantagens pe-
çurdarias.

O ministro da Marinha concordou
com o parecer da maioria do Almiran-
tado e indeferi', o requerimento do ca-

n-tencille Orlando Marcondes Ma-

i/Imtíi mi.) o Cluti Tenentes do l)tabQ,ii
ve cilrcar-le proximaiitente aí conhecklti
actrli portilgurra Marli Fonaeca, qul
o publico carioca já leve oceasiao dl
appt.tudir, como uni dus piiucipacl
rlviiHiuiis da companhia Rum, do Apol.
Io, de l.libo.t, (jue b.i dois otllloi citev<
uo Recreio Mr.im.itico.

A companliia dramática M
tetro Apollo

Clianiamos a atlcticáo dou nosioj Iel«
lõrcs para o antiuncio da eompanhl*
tliauiaiica de .pie fai parte a distincia

iiclii/ I.ueilia Pores, cuja r.tría eilí
fixada para qiilnta-fcir.l próxima,

A despeito do valor do elenco e do)
cuidado das eiuceimçocj, para ai quac»
estão piu 111J0 srenarios 01 11. -o» me»
lltores sccnographos, a empresa da nova
companliia estabeleceu preços populares
•¦ convidativo*, lv' um acto inteíllgentf
que lhe valei á a syuipalhia e o apoio
•!o publico,

A peça de ahcnnra, .-I mulher rfJ
o-fí-.i, ò uma verdadeira fabrica de •gE*f"
galhadas, a que não falta certa pontinha
de -etitinieiilo, A protagonista scri a
niijtia elegante <• talentosa patrícia Lu-
cilia Pcres, tendo a dar lhe a replica
Leopoldo Filie», o actor distineto e de-
licado que dei» 1:1 a advocacia pela lua
d.i rihaba, otiln tantos applausos tem
con iiiis-.a.io, * * *

Kvrrve-nm o conhecido emprerrio PiV
chod Segrcto :

"Hoje, que cessou a critica injusta qua
a',;i.-.'.s jjrnacs, dentre elles 11111 que mi
ai.ica sempre, acintosa o systeiiialíciincntfi ,
fizeram ao desfilar, pela avenida Klo llran-
co, da troufe da Grande Companhia Kques* r
ire e Acrolulira que, procedente da «u»i
fiMiriu'* aitistíea nas príucipaeJ capitães do
inundo civili/ado, vem trabalhar no TavM
lhão Internacional, por ter sido precedido
de alguns músicos da Uri fiada Policial, «•
licito de vossa benevolência espaço para efr
t.fi linhas :

Nfio é o Rio de Janeiro a primeira cidarK
onde se fazem lues reclames, não devendo
nièreccr censura o fàcto de ser acompanha*
do de alguns músicos da Brigada Policial o
passeio que teve logar na Avenida, pois,
é certo que n.lo «6 na Ürigada Policial, maa
também na i.M.irinha, no ICxcrcito e no
Corpo de Hombeiros, contratam as re«oe-
clivas musicas para diversões publicas e ou-
tros serviços,

Parcee-me que nSo houve quebra de re»
peito e consideração de que gaia aqucllft
di.uir.cia llrigada, no facto de trazerem os
músicos a farda que costumam usar ainda
fora da fileira e do serviço militar ¦
que são obrigados ; pois não se tratava <W
uni prestito carnavalesco, cm cujo caso nia
mc seria difficil fornecer os músicos d»
vestuário de oceasião c apropriados. Neni
sempre se fazem essas t outras commlssOef
á paisana, a não ser cm Carnaval, apeur
de que todos sabem a corporação a qu«
pertencem, mesmo pelas noticias dos Jor>
nacs.

lv' commum ver-sc cssss músicos, desde <í
antigo regimen, apparcccrcm em fcstis pu*.
bltcas, diversões particulares c inaugura-
ÇÕcs de casas comtnerciaes, com as *u«t
fardas, já quando são contratados, ji quan-,
do comparecem por obseqüio do Sctlfl com»
mandantes,

N:,o houve, nem podia haver, de minha
parte, intenção alguma de r.ienosprcso àquel-
Ia distinclissicia cor,pc>r.i(.ão e muito mcuoa
ao seu egrégio comniandantc. que justamen*
te goza do maior respeito e consitleraçUo
desta culta capital, pelo serviço que preat»
á ordem c á segurança publica, mantendo
na mais rijprosa disciplina 03 3CU3 cora-
mandados.

Agradecendo, sr. redactor, o vosso favofft'
reitero-vos os meus protestos 

*de 
particular

estima c distineta consideração."

Io.
O caso. em sua essência, não é porá-

mente mil*far. c. tendo o Supremo Tri-
bunal Federa^ firmado doutrina sobre
rasos de funcionários r.we, cm virtude
de sentenças absolurorias, rece)>em, n^n
có vencimentos mmo qitapsnuer çr.iti-
ficacões p.tie recebiam na oceasião do
inicio do processo c contam, por nio-
seniadnria, o le-rmn rl^eorrtdo danueUa
oceasião ao desfecho final di Processo,
n-amntem-nos nvc anuelle offíc'alt com
a nVvida autorização do ministro, vac
recorrer do sen desoacho.

Espeetaeulos de hoje
THEATRO S. PEDRO — A revista can.

navalesca Figuras e Vujurtss continua W
levar ao S. i\-.'Wo tuna multidão de espt*'
et a dores. Hoje haverá ali três espêcíaculoe»
um em mntinâe, n dois a noite, subindo i<
scena Figuras c Figurões.

THEATRO S. JOSÉ' — Com a mu-!
tUlêe c ns sessões da noite defiapparece do
carfaz desse theatro a cspirltuòsa revista O
Cuâra, ainda eni pleno suecesso, para ce>' 4
der o logar á peça carnavalesca Zig-Zlg-
Dum t

«+¦ *
PALAClvTHEATRE — Nessa casa J«

divcrtôcs haverá hoje dois eípeetaculofl : O
primeiro. As £ da tarde, dedicado ás crean»
ÇàS. uo qual, pela ultima vez, aúrao apresen-
tados os crocodilos amestrados ; o segundo,
começara às o da noite, com um magnífico
pragramma de variedades.

* ii y

THEATRO RBCREIO -- Em mvtinte,
As 2 horas, será represei nado o empotgon-
te drama, O «i.vííerío do f-nctrí.T annireth4
um dós maiores successo8t da companhia
dramática nacional ; á noite, a pregos t>0*
pularcs, será levada á scena, em terceira r«r
preseníação o vaudcvillc E' do contrato..,

THEATRO RIO BRANCO •— Continua
em suecesso sempre crescente a applaudld»
revista carnaval, sca dos irmãos Qi.lintlba-
no, música de Patillno Sacramento, Evoht I,
que scri representada logo á noite na, tre»
sessões.

H i *
PAVJiLHAO i.NTDR-NAClONAL — A'f

2 i|2 da. tarde, ríitiífttrffl com um aítraente
proi-Miinía espoeialmonle organizado para
as tamilias e creanças. ,A' noite haverá um
sensacional cSpectaculo, figurando com nu-
¦urros de attracção os Irmãos Coppolo, no
duplo irapeiio aéreo, e O circulo do morlt.--• * $.

THEATRO CAIiTvOS GOMES — Pare
a noite de hoje está organizado ani soberb»
baile popular.

PARISIENSE - Ultimo dia do pr»
gramma em que figura a majestosa peca et-
iiematogrrvphica, em quatro actos, A atrella
da companhia ou A (¦rimndoitna, desempe*
uhando o princrpal papel a querida artista
ilinamarqucza Asta Xíelsen. Como comple»
mento será exíubido o film com lindas vil*
•ai naturaes Estrodo de Ferro IVcndctt-
lein.

* * 
¦

OTJEON — Afait Linder atppareceri as
publico no s*u ultimo e ultrá-cómico sueces*
so Amor A inglesa; Coração ludibriado, pe-
ç;i íheafral da f;r?.nde série d'arte do fabri*
cante Çnumont, em três extensas partes;
O juramento â bandeira pelos novos inari-
v.hciros, film nacional.* • •

FAT1TK' — Pela ultima vez será exh.bl*
do o film A dama heroicà, dividido cm sela
longas partes, que é um verdadeiro lavór de
rtrieniatographia, desempenhado pela actrli
Kobir.c e Alcxander, da Cornâdle Vron-
çaisüt Completa o programma o Pathê Jor-
mil. * *

AVEXIHA — O liomem de i.õ« cara
iiérie Ivctle Andreyor), roproductao n»
•ela de scenas intimas e cruéis da vWa
social; em três extensas e empolgante! par-
•rs • Nicl: Winter ne/ion a Gwcondo> m-
lere-=alitc film de peripécias pobciael r
Coiinioni Jornal, ijjrirho numero.

IDEAI  '1 dinsa heróica, em quatro
partes.' scena 

'interpretada 
pela sra. Ro-

bine a bordo de um transatlântico ; O m-
ale: tal como .Vo-r o lah, scena cômica de.
M-x Linder. Como extra na matmee, Foi

Winter quem encontrou a t-t«)cutitía.

Km vista de haver declarado não
desejar continuar no serviço do Exer-
cito. foi mandado excluir do quadro
a que pertenre. o i° sargenio-aria-
nuc.ise José Basilio da Gama.

Xich

A's altas autoridades da >.Iannhs
apresentou-se hontem o capitão de fra-

ga<a Raul Ramos, que vac servir ne

Superintendência de Navçgaçio com»

director interino do serviço hydrogra-

phico.
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MnrJnento Operariil Sports
8YNDIGATO DOS 01'RliAWOS

PANIIMCADOMÍS
Cuiiil'!.! ;r lodoi ai iralmlhadúrri cm

t>».l.iii..i, buciuü. OU ii.m, ilr-ir !.>n.|i
et o, a eoiiiiiirrcefum & BMomlilfa , i.I
«jiir t>e rontlMrA lnJe, a* u liuri», na
•''Ir -.,. ,..' ,, iii.. dui .\i,.Ii.i l.t . II. H7,
pura »c tintar dn rr-piitiiiiientaç,ao tio
li..b,llii. A fWWOi 1'.' «T iiiaildl! III.rol
dade (|Ur IttduK compareçam, ji.int fica-
rtlll -.miir. il.ik liir.lnl,.i que ititi-iu.l
Mr pinta em pratica, i»u a cowiuiiu
ili-.i.i u. ilinrln.
ÜKNTIH) ÍK1S WNTOKBS HOME.

NAOEM A VJCTíJU MEIK&U.KS
Hriini- »<¦ nu dia i» o Omra II. dai

PInlorci Homenagem » Viotor Mcirel-
li -. pata ui:i.i iiturmblra r> t..l (a" cun

Club de corridas de
Santa Cruz

l'.n:i a corrida ilr linji-, riu fuu!»
Citii, «3a iiutioi !•¦ iljiltei i

i--i.il/ui-j — M ii ., ir — Tibagy
l(an<in«a -» :-nu Siiiicí — Sauli.
lfi.ii — llreva — Dlrcc.
Ci.mlho —. SulterUo — Ipanema,
M..1..1I.1 — .*,'. 111 — Demorado,

1 > 1.I1-.1.1 — Voltairc — Mnc.
Ibat.- — ül||< — !!'• nlo r».

Jocltey Club Paulistano
l'.ua A li-lllllju do lli.j'-, no lllpjin-

COMMERCIO

vocação). l'idc >c o coiimarocimwiio de dromp il» Muúca, k)o no<aui palpite*:
tudo* «a !(•¦¦ n ! íidni

SYND1CATQ DOS SAPATEIROS
-' Colividliinnc lli 'Oi-iin. ou n.in deite
ifiynÜiCMOi [Iara I limparei rr.-ll! .1 griilldc '
n-i i. gue tri/i lm.nr BiiumbA, a» S!
limas, ii.i «'lie -i"i mi. li i-.in do* Anilru- {

klai ii, H;, •olirnda, ]i..r:i communicaçSci I
Importan cs, Cuiiia-se cmii a prcietiça I
lli' llldO» OI |-.:.II|I.H|IH-|||I:.

AIÒA 1'EI'ER-U. DOS EMPREGADOS
KM PADARIAS

, 'IVnJo se ilc trotar de aiitimptoi da;
rnaiui importância c de intercale para
a claue, convida-lo todos ou que ira-
ii;.;ii..iii cm pndarlat, quer icjain socioi.
ou ii.i-', a coropurccçrcm i ailciliblcn lie-1
rui que ic rcaluara no dia to do correu-
te, ai ; liorai da noite. E' da maior,
lece«flclndc que todos compareçam, poli,
#-. anuniptoa a tratar tisslm o exigem.
BYNDICATO DOS OPERÁRIOS KM

bADKIUIOS K MOZAICOS
' Con\ida ,c a classe cm itcral n com-

parecer boje, K ilr fevereiro, ás .) Iiorni i
da tarde, nu rua dos Attdradati n. Kr, |
cobrado, afim de assistirem á Brande i
reunião que se realizará c na qual sirãoi
tratado* nssumptoa de grande iinporlan-,
cin. Eipera-sc o concurso de todos os
jbompanbctroB, sócios; ou não, pois sô
com a união dos esforços de todo*, po-
ilercmos conseguir melhoras para a
Classe. — Riu de Janeiro, 8 de feve-
reiro de 1914. — A commissõo.

j UNIÃO DOS O. ESTIVADORES
I Rcuniu-sc hontcin esto sociedade, cm
sessão admiiilitrativa, para tratar de
iTuunwtos concernentes ú classe,
| A's B horas foi aberta :t sessfio i" li»
presidente, sr. J. de S. Soutello, Hcari-
(Io a mesa (pie presidiu a reunião con-

ÍrhoJda 
mais pelo vice-presidente, sr.'rancisco Neves, i" secretariou Dinii de

Oliveira, e demais membros da dirècto-
ria.
| 'Cra'ide numero de sócios compareceu
A srssüo, afim de tomar conbecimcitto
do assumpto de que deviam iratar.

De fnclo, o presidente annunciou o
fim da reunião: tratar das penas que
dciia micr impostos a atuiins associados,
cuja conduetã tem sido irregular ulti-
inaraente.

'K depois das mesmas determinadas
pela colleclividade, que discutirá ulic-
riqrmcnte n necessidade de sua appli-
cação, foi levantada a sessão.

l:.il..li.iu.i — leannette — l-.un.j.
Confiante — Itosetie — N>»a.
I!n Cuiira — Jureuiii — ll<seaia.
I.a Scliiava — Vcutal — Ilrn.
Uogy-CiiaMu •— Ilrldge — Higui,
San» Dcmoiii — Coiuélr—Candidato.
Ik-lias — National — .NLcaulia,

LUTAROMANA
Com' regular concorrência, rcallia-

ram-se sexta-feira ultima, no Cinema.
Tlicatro Rio llranco, ai lutas romanas
que estavam aniuinciadai,

A primeira lula, entre o« sr«. Ere-
qulel Cançalvci, campeio brasileiro, e
J(wí 1'ontci, campeio mineiro, lalti

vencedor o primeiro em lí minutos, por
unia liella f'oínl ecrassfe,

A segiind.i luta, entre Eiequlcl e Se-
palc, campeão italiano, despertou ennr-
nu entlniilainio na assistência pelos
bclloi Rolpci dcifccbadoi por ambol os
coittcridorei. Ksta luta ficou empatada
e decidir-sc-u segunda feira próxima.

Será á morte,
Actumi ciniio juii o sr. Aviltar Per-

naudci,

TOOT-BALL
Palmeiras A. C. "ver-

sus" Sport Club
RiachUelo

Realiza-se liojc, no campo do pri-iiR-iro, silo á Quinta da Itóa Vista, um
iitalch entre os primeiros, segundos c
terceiros leãnu destes dois clubs,
. P. kiCÍMllf dos terceiros Icams terá
inicio á i hora da tarde, seguindo-se os
dois segundos c primeiros "teams".

WATE*R-POLO
O FLAMENGO E A FEDERAÇÃO
Sobre o 'o|iico da nossa noticia de

quinta feira ultima, cm une diiiamos queos srs. Ftavio Vieira c Virgílio Leite fia-;
yi.im recebido um offtclo da dlrectoria ilo 1
FlamètiffO, <lc3lÍK.-in'lo-ns da reprcícntQçfio,!nn Federação, recebemos do sr. Virgílio
Lctte. uma carta, cm que c*te diltlncto ,"iportman" pede que reeduquemos a par-1 L'a""1'

iuc (iíi: reipcíto á sua pctfoaj poissempre cs*

Rio, I de fevereiro d« 1014,.

ASSK.MHl.ii.lS CONVOCADAS
Coniiuiiilila i.b--in.i.!.,i|r e !...'..mu,

dia o, ..i 11 liuus.
CompiMiliia Cons*ntctora Drasilelra,

dia o, »« u lioni,
Companhia Cosa de Soutle Dr. Ei-

ria, dia 10, a* u borai.
Companhia Amparo Imluatrial, dia 10,

- Empreaa de Serraria e Marcenaria
Tuiiea, dia ia, ái 14 liaraa,

('..:»¦ ..iihin Nacional de Tecidos de
Juta, <Ka 16, úi 11 hnrai.

Companhia de lecidoi S, Pedro de
Alcântara, dia 17, a* 1.1 horai.

Ii.iiui. Cuiiu-iiiu-i.il ib. Rio de Janei-
ro, dia ao, ás 1,1 horai.

Companhia Vidraria Carmila, dia 10,
Al 1,1 limai.

A "Tramoccanlca", dia 11, ia 15
horai.

Companhia Tijtica, dia -¦''., ás 13 lio
ria.

Cminanhia Predial e de Saneamento
do Rio de Jautiro, dia 4, ái 1.1 liorai.

Março;
Companhia Predial e de Saneamento,

dia .1, ái 1,1 horas,
Companhia do Tecidos Cavilha, dia 5,

ái 13 borai,

CAMBIO
Ainda liontem foram reeditadas na«

tabellus doi bancos as taxas officiacs de
16d., 16 lha e iC.iI.ijd.

1'nra o fornecimento de saques vigo-
riram as taxas anteriores de iC.tl.wd., |
no Han.-ri do Hrasil, e ifíil.U c ioi|iã
d., nus demais estabelecimentos lan-
curiós.

Para a ncquisicJo do papel narticular
havia dinheiro a 1(3)33 c iti?,i-.|d.

U movimento do dia careceu de im-
porluncia,

Tai"t oí/h-iaei

•I nulla, lindo oalctiladaa ai operarei
eij.iiiudj» durante a unir, em a,00a
•aceai, nai luiei de ;í "im e 7foao, pelo

;. li-.h..ii:ln o mercado ciilmo,
i.it.iijri.-ui entraram 714 •acesa,

, . . r-íiuo * ti*aoa
, , , jjHiio 1 7looa
, • 1 7)300 a ;}' io
, , -, ; .•-•U:. a 7fjoo

t)Pj» 7.Por
Tyjjo 6

¦ i

Londres 16 a 16 jtji
Paris $103 $>07
Hamburgo . , $,- u $736
I.isbou e Porto j-Soo .itmo
Outras cid.ue Por-
tugal s'fnH 3*030

Nova York. , j$i 15 3$i.io
l'iirquia — rs 13I16
Itália $;.)8 a $iioo
Hespanha. , , $568 $575
Uucnos Aires, 3$o-'o 3S015
Monievidco. . ,l$J3o ,lf-'45
Sobre taxa de café $;go *lioi
Vales de ouro, — ijOít1

sua
seu cluli

uni as suas ideas,
ã carta mencionada.

diz
directorfa do

I teve cm harmonia et
1 ¦' Dando publicidadec com grande prazer que corremos ao c:i*
j contro do sr. Virgílio Leite, destruindo
, oft seu nome _ do lado do do sr. Flavío

Vieira, (jue ficará sendo, portanto, o uni-
co a quem diz respeito ú noisa noucia
cm questão,¦ -Os allcinües vão começar a pagar 1 !';',* ° cart,\!, , .

este anuo a contribuição de guerra es- L," !í0N,„";~Hel?i ™mem<i n ,sua jfSr?n1,
Jiecial, para oceorrer ás despesas dos 5?oIoHf ÍS^rtiwmr" 3?"^ ,"%S£«ovos encljrgos militares. j,. „,„,, rCcti(ic«çio, m parte a que aA contribuição deve produzir 72(1 mil mesma se refere ao humilde subseripior'as 

grandes fortunas. destas linhas.
Posso a'separar a v. s. que nenhum

Contribuições de guer-
ra na Allemanha

UOIiSA
Ilontcm a liolsa funecionou sem acti-

vidade e com poucos negócios rcali-
zados.

As anotices amigas, ficaram cm alta;
as de 1909, as de 1903, as Municipaes,
c as Populares, firmes; as aeções das
Docas da flahia, as das Loterias, as do
bancos do (òmmcrcio, do Hrasil c Mer-

sustenXdas; as das Terras, frou-
xas c os demais tindos, sem modifica-
tão digna de registro.

VENDAS
.-I tolices:

Gcraes de 1:000?, 1, 3, . . 835$ooo
Ditas, idem, 2, 3, 4, 5, 5,

contos c terna
O príncipe Alhert de Tlturn et Taxis.

pagará 7 milhões e 50.000 francos
(4:230 conto.il); Mme. IScr:a Krupp,
7 milhões c 145.000 francos, (4 :zS7
contos!); o principe Hcnckcl von Don-
ifírsmarck,. 6 milhões c 3J0 mil fran-
cos, (.1.705 contos 1).

São estas as fies maiores fortunas da
Allemanha.

Seguem se: a baroneza Matbilde de
Roflischild, que pagará 3 milhões e
461.000 francos, (j.076 c.iiitus); o prin-cipe Christian de llobenlolie, 3 milhões

.0 350.000 francos, (2.010 contos); o
imperador, 4 milhões e 8.15 mil francos,
(i.fios contos).
.Os reis e piincipcs soberanos resolve-!
rani pagar este extraordinário imposto
de guerra, como simples contribuintes. |A .lei faculta o 'pagamento ern fra-
Cçõcs, durante um periodo de *.rcs
UIUKIS. nua 11  1

Apresentaram-se ao Departamento da
Guerra, os seguintes officiacs:

Coronel medico, dr. Joaquim Baguei-
ra do Carmo Leal, por ter sido gta- jduado; major Paulo José de Oliveira,
por ter revertido á primeira classe;'
capitão do 8" regimento de cavallaria jAntônio Cláudio Souto, por ter vindo jdo Rio Grande do 3nl; primeiros-te-
nentes José Monteiro de Arruda, porter sido promovido; Raul Gaston Te-
reira de Andrade, por ter de recolher- I
s.;- a 6a companhia isolada, e Rubens ;
da Silveira, por conclusão de licença j
para tratamento de saúde; segundos-;
tenentes João Moraes de Niemeycr, i
por ter sirlo matriculado na Escola de !
Avüição, Alcides de cotiza Ramos, por 1
ter sido promovido e seguir liara Porto !
Alegre, 110 gozo de férias; João Ba- |
píista de Lima. por ter sido reformado i
e o pharmaceutico Bricio Portilho \Bastos, por ter sido julgado prompro .
para o serviço; aspirantes a offici.il
llelio Coita Gonsales e Alberto Ja-!
quês, por terem de seguir para Porto
Alegre, no gozo de férias.
*¦  ¦-««•^'O^tt—¦

officio, redigido em termos peremptóriosou mesmo ameaçadores, recebi da Uire*
ctoda do Club do L:Iameiigo, ao contra-
rio, ilhistre sr. redactor, guardo em meu
poder, um officio, em o qual o estimado
,«. secretario dnrjoella aggremíaçSo s;-or-
tiva, o sr. tlr. Armando Uorgerth, após
ter cxpendido conceitos que sobfremanci*
ra mu penhoram, :iiír;tdece-nic. cm nome
da dircctcríii os iniignificantes serviços
que 110 caracter* de representante, pres-tei ao mencionado club junto ao huura*
do conselho da Federação.

_ Afim de dissipar toda e qualquer du-
vida ii«e fututamente possa surgir a rc-
speítòi vejo-me na contingência de dei*
xar a<iiii _ frizado, de forma categórica,
que a minha renuncia ,do cargo de the-
sou reiro da V. R. S. R. e posteriormentea de representante do citado Club do Fia*
inengo, não foram absolutamente motiva-
das por questões de "Water-Polo", tão
maldosamente cognominado por v. s. de" Water Voul".

Ctuii a publicação destas linhas, muito ... (conhecido ficará quem se subfcrcve. l">e i;1*0 \ *9* O
Leite

port.,

38 a
Gcraes, de

5, 50 a. .

Emp. de 1909, 4, 105 a.
Dito, idem, 1, 2, 6 a. .
Municipaes de 1906,

25. 30 
Ditas, idem, 5, 20 a.
Ditas, nom., 10, 390 a.
Ditas, de 1909, port.
K. de Minas

1 :ooo$, 2, 3,
Bancos:

Brasil, 2, 4, 50 
Companhias:

Terras e Colonização, 2.000,
1.000 

Loterias N. do Brasil, 100 a
Docas da Bahia, 300 v|c. 30

dias a 
Tecidos Alliança, 10 a. , ,

Dc&citfiircs:
Docas de Santos, 100 a. . .

#4G$000
8i.)$ooo
8i5$ooo

I02$000
193S000
I92$000
IÜUÍO00

TI5I.KOUAMMA9
Santoi, 1,

Piurndai, 18.8.7 aircai,
In—, > .,1:. -,, 32,043 aaccai,
Vendas, 10,169 Mccai,
1. w.uiuiii, 1 .?. tii.j.ji «acua.
I':. .", 4)000 por 10 kllot,'Mercado, r.ilinu.
Saidaa, 6,000 aaccaa, para a Europa e

7)0 tacus |iara o Rio dá Prata,

_ Nova Yorlí, 6,
I-V. hiui o mercado estável, «em mu-

dança no diiponivcl e cara baixa de *
! .1 10 poutoi nai opcfiea, cotando-ae: Rln,

typo 11, 7, rtiiponiiTl. ij.i:2c„ c Santna,
tvpo 11, 7, ditpouivcl, u.ijSc, por 11-
l>ra.

OpçOei: marco, g.iic, c setembro,
9.7HC, por libra.

Vendas, 40.OUO sacras.

1 lavre, 6,
O mercado fechou catavcl, com baixa

de ju a 75 c, cniandose: março, 6a, e
setembro, oi..--, francas por jo kilos.

Vendai, 30.000 laccnt.
-1-íT/oí* de aifé do Brasil, £.234.0110

sacras, c de outras procedências, 400.000
saccai. ^

Ilaiiibnreo. '6.
O mercado {nelinu cidina, rum baixa

parcial de n c, entando-se: março. 511.25,
e Relembro, ;: iifmuigs, por i|a Lilo.

Vendas, 10.000 saecas.

Londres, 6.
O mercado fechou apenas estavr*. «nu

baixa paieial de 3 a 6d„ cotando-iie:
março, 44 s. 6 d., e setembro 46 s. 6d„
por 112 libras.

Vendas, 5.000 saccas,

AbbÚCAK
Mercado paralysado.

Rcgu'aram as seguintes cotações:
Kfogramma»

Drauco, crystal.
3* sorte. . ,
2* jacto. . , .
Dcnierara. . .
Mascavinho , .
Mascavo bom .
Idem, regular , ,
Idem, baixo . .

$380 a í»no
$350 a I360
$320 a $330
$320 a $330
$250 a $330
Í225 a $230
$215 a $220

Não h»

ALGODÃO
•Mercado firme.
Na Bolsa foram registrados negocias

cm 115 fardas, regular, de Mossoró, a
io$2oo, entrega prompta, e 80 ditos, da
i" sorte, da Parabyba, o io$ioo, entrega
prompta.

caiaram as seguintes cotações:
fv-— ".liuco, 1* sorte,

sertão. .
Idem, 1* sorte. .
Assú, 1* sorte. .
Mossoró, im sorte.

Ceará, 1* sorte. .

Parabyba, 1" sorte
Dito regular .

:o?;oo a nf.500
io$20o a 11$ono
10S200 a 10SH00
io$ioo a lo$5oo

oininal
10S200 a io$5oo

i omina!
io?2oo a io$5oo

Nominal

JUNTA DOS CORKETORES
MERCADO DE ASSUCAR

Preços correntes semanaes;

Branco usina. .
Dito crystal . .

78o$ooo | liranco, 2° jacto.
Branco. 3" sorte.
Sómcnos. . , .
Mascavinho, . .
Crystal ainarello.
Mascavo bom . .
•Mascavo regular.
Mascavo baixo .

Entradas cm 6:

I?5?ooo

6$ooo
205300

31$000
1455000

OFFERTAS
itioUetn:

Gcraes 1 :ooo$
Emp. 1909. ,
Uito (1S97) .
Dito (iQ03) .

att.° e venerador—Virgílio
OS JOGOS DE HOJE

Na enseada da Urca, realixar-sc-So
seguintes jogos do campeonato:¦Io

Internacional
eonira Botafogo

tarde.

.QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
PREFEITURA

-nos chamar a attenção d;

A's 4 horas da"Teams
"Botafogo":

Eawaker
Pridham — Fontcnelle

Alcides (cap.)
Armando — Levcrett — Tauto"Internacional":

Torres Costa
D eme trio — Fonseca

Marinho
Motta — ilarbo*a — César (cap.)

A's a -I2 da tarde.
NATAÇÃO contra TCAEAHV

"Teams"
Natação o Regatas:

Paulo Pinto
Alcino — Zagarl

Abralião
Jorçe — Morize (cap.) — Ângelo

lcarahy:
Wcber

Buchcrt — Aspinall (cap.
Fric3e

One.tto — Kelly — Mc. Cray
PORTING CLUI1 1U0 DE JANEIRO
Para hoje, ás S horas da manhã, está

i organizado uni match training de " Pas-
ket-ball", na quinta da Boa Vitta, entre'os 2 tcatns EcjrinnteR;

I Padilha—Alvarez—Soares
líoiimlo e Cioncalves.

—Queiroz—L:rota—Motttinho—Koeler e
dVArcanuhy.

DR. AI.VAKO ZAMTTII
A bordo do "Ceará", chegou honteni,

á 1 hora tia tarde, o dr, Álvaro Zamith,
presidente da l.iga M. Sports Aililctico'-.

O illtistre "ápnrtman" foi recebido pela
directnria da l;iga e por iimumcras com-
missões de clubs u êlla filiados;

Com a vinda do devotado batalhador,
o "s^iort", terá muito a lucrar, e, ainda
mais, os interesses da associação, maxi-
me os da gue dirige, que terão verdadeiro
sacerdote.

Ao recem chegado apresentamos ds
nossos cumprimentos.

Dito (1912) . .
E do RioU»!")
Dito (50u$) , ..,
.)ito (nom. . .
Dh- de Minas

Gcraes . . .
Di 1 . Kspiritoos . . .
Municip. (1906)
L-..U inotu.)', .
Dito (£ 20) .
Dito (nom.). .'A. de Petropolis

flai.cof:
Brasil ....
Lavoura ....

SsqSooo
81-$000

1:ooo?ooo
Siúfuoo

Si?ooo

R.|o$ooo
8143000
950$ooo
927^000

820$000
8o$òoo

430$ooo

790Ç000 78o$ooo

720S000 —
i93$ooo 192S000
195J000 I92$O0O
2O5$00O 28o$ooo

2S0Í000
iSo$ooo

'i7S$ooo

Mercantil

T74$ooo
So$ooo

20"f

Pernambuco
Maceió. . ,
Parabyba. .

Por kilo
Não lia

$330 a S390
?jio a $330
$330 a $360

Não lia '
$240 a 5330
52S0 a 5340
$210 a 5230
$190 a S215
ÇiSu a $1*5

Saccos

5 • 000
4.000

Total , 24.77O
Saidas cm 6, 4.154 saccas.
Existência cm 7, 305.633 saccas.
Mercado paralysado.

MERCADO DE ALGODÃO
sorte

ai

• Pedem-nos cnntnar a attenção da au
toridade competente para o estado em
que se encontra a rua Camcrínò, abso-
lutamcnte intransitável por qualquer
vehiculo.

_,,? Já se têm dado ali vários accideníes
r^ Je alguma gravidade.
,..' . E', pois, necessária uma providencia,

i: afim de evitar que estes se repilam.
— Pcdetn-nos chamemos a .atenção

da agencia municipal da Gloria para
uma grande criação de porcos oue se
esta fazendo á rua Alice, próximobeca do 'punnel. 1£- tal o fétido <|he se
desprende dos chiqueiros, nestes dias de
intenso calor, que os moradores da-
(piellas .redondezas temem irrompa ali
t ma epidemia qualquer.

Alii fica, endereçada ao agente da
.Gloria a Justa reclamação que noa¦ .vieram trazer. '•COLTS POSTAUX"

Temos recebido varias cartas con-
tando-uos as grandes irregularidades
que se observam nos " Colis Postnux".

Ha mais de dois tnezes que ali só , _, r
.«, encontra um eonfereme, e quando j JjJ.SP6Ct0na
por acaso figuram dois, 11111 fica para
ó serviço especial.

A entrada rio pessoal é, ordinária-
mente, ao meio-dia: á i hora, saída
para o café. que w termina ás 2 horas.
A' menor óbjecção das partes é motivo

. para nhrases menos cortezes. havendo
casos em que as proprins senhoras são

nine
rua General Canabarro n. 57,

»s professores, para tratarem da
jçãõ de uma tni-ivcrsidade, que

E:
D

ultima das
um cava

Instrucção Publica
Reuiif-se li.oje, á i hora tia tande,

;uni-
fun-
fim-

oçionarã sob a direcção de mme. Cas-
tello Pranco, amiga professora c dirc-
clora do Novo Collegio Progresso.¦ ¦¦ am » OU—O »>¦¦¦ —¦-

Sanitária
do Commercio de

Leite e Pròãuctós La-

Vicliinas de tr.es attençncscarta (;ue recebemos é de
Iheiro que lá tem, nos " Col
lumes, lia 45 dias, sem que a;é hoje">hseguissc retiral-os.

POLICIA
<^ucixoti-se-nos o sr. Fermiano Cor-

fêa t.age, residente á tua Major Ávila
jlif'j-46; de que no dia 5, ás o horas da

, manhã. f„i preso no seu cstalielecinicii-
to commercial pelo delegado do ifi"

idistrieto, sob pretexto de vender jogodo bicho, o que não c exacto.
• O ^r. 1'ermiauo foi conduzido á de-

lçgach do 11," districto, onde ticotf de-
rido ntcnnte-hontem, ás 7 horas da
noite. Não se cotnprehende como, sem
provas, se cerceie a liberdade de um

, negociante sério, e contra, o qual nada
censta que o desabone.

COM A PREFEITURA
Pedem-nos os moradores de Vüla Isa-

ftel reclamemos do general pi efeito prü-videneias, 110 senti!,-! de ser mudado,
para outro local mais apropriado, o mi-

...clorio existente na praça 7 de Março, t r .. ; ;-
próximo ao Pavilhão que dá accesso ao ' cià.i a 907respectivo "rinl;". j Corrêa ¦Esse tnictorio está situado em um i fn. 90S) :^cno cvircmameniò freqüentado pe'as ; Santa Lu
íaniilias do bairro, e _ a sua remoção,
além de ser um medida de absoluto
ásseio, é também de absoluta morali-
dáde.

COM A CENTRAL
Os moradores de parte da rona ser-

vida pela I^eopoldina, no Estado de Mi-
nas. voltam a reclamar, insistentemente,••.cirntra o faclo de não receberem a sua | (ns. o;o a 031); J
correspondência com a devida rcgulari- j sa — Boulevard zá
darle. IV que os trens da Central andam 

'

eternau-eníc arrazndos e finando die-
tam a Kiitre-Rioi. ii os da Leopoldir.a

, saír.im sem por clíes esperar. Chama-
;:;*iWf? para o caso a attenção do. conde'rronrrn, 

mas certos, tlc-.ante-nião, que
(rovidcccia alguma terá tomada.

cticimos
pediente do dia 7:
voip ser realizadas as -contra-provás
amostras ns. 5, 12 e 42,

Foram solicitadas* multas contra os
seguintes esUrbelecime-ntos:

Por vender leite desnatado: Antônio
CoeWio da Costa, á rua Barão tlc São
Felix n. 138; Antônio Pinto Madurei-
ra, á mcfimu rua n, 137: João de Mel-
lo (anvbulante), á rua Menezes Vieira
11. r-t: Joaquim Gomes Fernandes, á
mesma rua n. 71: Henrique Eticnne, á
Avenida Gomes Freire n, 62.

Por vender leite alidieionado de água:
Antônio T. Parreira, á rua Conde de
Ira já u. 17.".

boraiii feitas no lalio Iitorio de con-
írôie 56 analyses de leite e produetos
lactiowiios c 5 ciíiura-provas. Atiendeüf
se a tvua reclamação de particular, Fo-
ratn visitados <io estabidos e 41 depor
sitos de leite. Foi verificada a impor-
tação de leite feita pela . Conipanliia
Ca-nlareira e Viação numí-nense.

Foi concedido numeração e matricula
aos entregadores dos estabelecimentos
seguintes:

Manoel I.uzial dá RocSia — Rua Ba-
rão de S. Francisco Filho n. 1R0 (ns.inclusive) : Antônio Martins

Rua General Pedra n. 267
José Borges Apollinacio —

1. '3 (ns. 909 a qtG) ; Josébilva Ramalho — R. S. Clemente n.
76 (ns. 917 a 920) ; João Ferreira Bor-
ba — Rua S. Clemente n. 46 (jis, 921a 923); Joaquim G. Valladão 

'— 
Rua

Delphim 11. 39 (nq. 924 a o;6 e 033);
Josc Marques — Rua D. Marciana n.
141 (ns. 927 a^92S e 054'! ; José Cae-

13 de Maio n. 47
rio Cordeiro Barbo-
de Setembro n. 85

(ns. 9.;^ a 93S c 1318); Francisco Fer-
rar ele Ari!* _ Kra 3. 1^;- 03133an. 472 (ris. 939 a -042 e 935); Pereira
de Almeida S- Carneiro — Rua General
Gomes Carneiro n. So (ns. 043 a 944);
.Francisco. Luiz Parreira — Rua Oli-
veira favisto a, 27 (ns. 045 a 946).

Commercio.
le I:crro:

\l ~: 1 —onymo
V. e Minas , ,
t.oyaz

C. de seguros:
Argos
Varcgistas. . .
Previdente, . .' •--;-'nric. . .
Confiança . . .

ir.iiii.a . . .
Caixa Famílias.¦' . r Tinido* :
Coreovado. . .
Aliança. . . .
Brasil Industrial
Petropolitana. .
Magéensc . . .
Tnd. Mineira. .
America Fabril
Tijuca ....
Confiança Ind. ,
llotafogo. . . ,
Carioca ....
Cometa. . . ,
M. Fluminense
P. Industrial. .". D -vi.-nt:
Docas da Bahia
llocas de Santos
Ditas (iioru.) .
I.ot. Nacionaea
Mlhs. Maranhão

Coloniza-
ção. ....

Ceii.ios Pastoris
lírahmn . . .
Mercado . . -
V. Cannita . .
Cuicnwítographica

1'h'ilsileita.
T rasp. c Car-

ruagems. . .
Debcnturesi

America Fabril
Docas de Santos
Antnrctica . . .
Alliança. . . .
Tec. Carioca. .
Magéonsc . . .
ti. C'. de S. Paulo
Prosresso Ind..
S. Pedro de Al-

cantara. . . ,
M. Fluminense .
Unho de Sapo-

•pemba . . .
Cirr"7vado . . .
Confiança Ind.

2^0^000
I5OJ000

0S000
Co$ooo
45Ç000

6?$ooo
7o$ooo

Pernambuco,
do sertão . . .

Dito, 1" sorte. .
Dito, mediano .
Assú, í* sorte. .
Natal, i* sorte.
Dito, regular. .
Mossoró, i" sorte
Dito, regular, .
Ceará, 1° sorte. .
Dito, regular. .
Parabyba, i* sorte
Dito,, regular. .
Maceió, i" sorte .
Dito, regular. .
Penedo, 11 sorte
Sergipe, Dores. .
Dito. Itabaiana.
Maranhão, regular . -

200$ooo í Piauhy, regular. . ,
135*000 Observações
i52$ooo | Mercndo fír|nei

Mercado de Livcrpool,

io$5oo a n?50o
10=200 a 11$000

10S200 a io$8oo
lofioo a io$3oo'

io$ioo a io$50o
9S800 a lojooo

10I200 a 10S500

io$20o a io$5oo

I0?200 a io$500

9S800 a
9$Soo a

IO$200
I0$200

6$ooo 1
4<i$ooo

9oo$ooo
I00$000
JOO$000

55?ooo
280SOOO

-I20Í000
I45?ooo I2o$ooo

iSo$ooo
220$000 
,-ío?ooo —
2I0$000 

—' 190*000
205*000 —

1S0S000

iSoSooo
ioo$ooo
I90$ooo

3o?soo

2I$O0O
70$o00

6?5oo
21$000

250*000

i8o?ooo

100*000

I40?ooo

30$ooo
470$ooo
4fi5$ooo

20*500

5*500

230$000
6o$uoo

220^000 ^-

8o$ooo —

l8S$noo
i*oo Soo O
10=$OO0
I80S0ÒO
l20$oqo
74S000
195*000

T94S000
I20$000

i75$ooo

Luz Stearica.
F. Paulistana.
V, Carmita ,
Tiat Luz . .
M. Municipal
Rótafogo .' .
Qtussaniã . .* 

Letras:
Banco C.

Gcraes
P. Industria

R.M.

fioíooo
ii)5?ooo
200$000
iqoSooo
io?Sooo

i6o$ooo

I02$^00
190$o00

165S000
iS6$ooo
iq6$ooo

I70SOOO
5o$ooo

go$ooo

I72Í000
I70ÍOOO
i55$ooo

165*000

110*000

CAPE'
MOVIMENTO UO

Existência cm 5,
Entradas em 6,

E, F. Central. .
E. F. I*eopoldina

de tarde, .
cm hilos:

. 82.051
. 314.S24

IERCADO
Saccas

401.4S1

Total em saccas.
Embarques em 6:
E. Unidos
Europa
Cabotagem ....

Existência cm 6,

3.033
G.oijG
í-305

tarde

6.615

40S.09G

11.179

396.717

As vendas de sexta-feira, para a
exportação, foram orçadas cm 9.900
sacras.

Ainda liontem csíc mercado abriu es-
tavcl, e com alguma animação, tendo
vigorado nas transacçnes realizadas, de
manhã, os nreços de 7$Soo c 7$9oo, pelo
typo 7.

Para a exportação a procura foi qua-

alta.
3 pontos de

CARNES VERDES
No matadouro -de Santa Cruz foram

abatidos liontem:
732 rezes, 27 vitcllas, 57 carneiros o

267 porcos.
Foram rejeitados: 12 214 rezes, 1 car-

neiro e 13 porcos.
A matança 101 feita para os seguintes

marchantes:
Durisch & C, 147 rezes e.9 vitcllas;

C. Espíndola de Mello, 57 fezes e 41
porcos: Alexandre V. Sobrinho, 106 rc-
zcs; Portinho & C, 36 rezes; A. Meu-
des & C, 114 rezes e i vítclla; Silveira
Thomaz, 76 rezes, 8 vitcllas e 49 porcos;
Lima Tavares a C, 7S rezes e 3 vitel-
Ias: Gustavo Schmidt, 48 rezes; Carlos
Pimenta, 70 rezes, Francisco V. Goulart,
67 porcos* Oliveira Irmãos & C, 6 vi-
tellas c 70 porcos; Santos Fontse & C.,.
28 carneiros e ~ porcos, c Luiz Camuy-
rano, 29 carneiros.

Vigoraram no entreposto de S. Diogo
os seguintes preços:

Bovino . . , S640 e $660
Carneiro . . . t$Roo
Porco 1*200 —
Vítclla, . , , Ç600 a i$ioo

Tortoi do Sul, "CuuatJo" . . . .
Xiu d» i'i-u, "Cap. V iDuu" . , ,
rtiiuth»:ajiiim e r»c», "Afaftmya".
Porim do ml, "Acre" ,
Rio da Praia, "Uuenai Aliei" , , ,
(ienOVI '«'.. "I'lill.:||iri,S4 M»l.ilda"
l.m-ipoul • e>c«., "Virgil", , , .
Nova York e ciei, "Vaiarl" . , .
Rio di Prata, "Gelria" ,
Rio da Prata, "Arbinra" ,,,',,
Callao ttlti, "OfWM"
I.ivcrpoul e pios., "Orooiiia", , ,
Nova York. "Wcl.h IMnce" . , .
Rio da Prata, "1'iance" ,,•...
Ilrrmcn e e«ci.. "Sierra Cordolia"
Portoi do sul. "M.iiunliái.". , , ,
S.iuto», "lndian Prince"
Rio da Prata, "Oarro"
Hambinfo e cki„ "Konlg F. Au-
KUiil"

Rio da Prata, "Cap Roca"
Rio fia Prata, "Cap Finislerre", . .
1'ortoi fio ml, "Saturno"
Portai do norte, "Rio de lanciro" ,
Smiibuiiiiiiriii e e»c«., "Andet". . ,
Rio da Prata, "tjmi.i"
Rio <hi Prata, "Amiarmi"
Porto» do mirte, "Mahia"
Nova York e caca., "Easirrn Trince"
Rio da Prata, "Belcrano"
lliitiibiirgn e rlci., "K. Wilhelm II"
Rio da Preta e eiva., "Qabnrg", ,
linixlénr. e exet., "La llretagm-' , .
Rio da Prata e «ei., "Cap Arccma"
Rio da Prata, "Citti di Torino". .
Oroova e csc«„ "P.rn»ilc"
Rin da Prata, "Principeiie Ma-
fulda"

Rin da T*nrta, "Somara"
Rio du Preta c «:¦,, "Frisia". . ,

SAÍDAS
Rio da Prata e cies.. "P. de Sntrui-• Gênova e esca., "Cordma", . . .
Recife e c»csM "ltapura"
iwrdéns e «trii., "Dieuna". ....

í Santos, "lri*b Uonureb". ....
Kio da Prata, "Frisia"
Hamburgo c enes., "Cap Vilano" .
Portos do sul, "Orion"
Haniburgo c e«c»., "Ilucnns Aires" .
Pio da Prata, "Principei.su Mafalda
Rio da Prata c eses,, "Aragunya'*, .
Rio da Prata, "-Goyai"
Amnrraçüo c escs., "Ibiapaha", . ^
Manioa e rees., "Tnpy"
Aracajn e eses, "Itrttiba" ....
S. Fidelis e escs., "Teixeirinlia" .
Portos do Norte, Acre" .....
Amsterdam r escs., " Gelriu" ....
Portos do SuL "Itatuim" ....
Pernambuco c escs., "Itanoun". . .
Portos do Sul, "Itaqtii"
Rio da Prata, "Vaaari"
Smifhampton e esca., "Arlanza" . .
Livrrpool e escs., "Õrtcea" ....
Calbio e «lii„ "Orcom»'". ....
Marselha e «cs., "France" ....
Rio da Prata, "Sierra Cordoha". .
Caraveílos e escn, fcArassuahy" . ,
Santos, "Fibagy"
Livcrpool e escs., "Darro" ....
Hmnburgo c escs., "Cnn Roca". . .
Rio da Prata, "Konig F. August". .
Nov» York e escs., "lndian Prince"
Gênova e escs., "Príncipe di Mo-
line"

Portos do sul, "Itaúba". ......
Vilta Nova c chcs., "Aymoré". . .
Gênova e escs., "Principe di Udine"
Antonina c escs., "Lapa"
Hamburgo c escs., "Cap. Finistcrre"
Maná os e rsrs., "Ceará"
Itajahy c escs., "Iiapcrinia". . • .
Vin da Prata e escs.. "Andes". . .
Nova Orleans, "Ocean Prince". .
Triestc e escs., "Laura"
Snufhampton e esas., "Amazon" .
Pará e escs., "Mucaby"
Rio da Prata, "K. Wilhelm II". , .
Hamburgo c escs., "Belgrano", . .
Paysandú e escs., "S. Paulo", , . .
Manáos e escs., "'MaranbSo". . . .
Ilremen c escs., "Caburg"
Rio da Prata, "La Bretaitne". . .
Gênova c escs., "Cittá di Torino" ..
Rio da Prata, "Brasile"
Hamburgo e escs., "Cap Arcona". ,
Rprdéps e escs., "Samara". . . .
Gênova c escs., " Principessa Ma-
falda"

Amsterdam e escs., "Frisia". . . .
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9930 10042
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Gotas Virtuosas SSuit^
ram: hemorrhoides, males do utero,
ovarios, urinas c as próprias Cystitcs.

CASAMENTOS

AVISOS
DR. DANIEL DE ALMEIDA-

Consultório: rua do Hospício n. 68;•esidencia: rua Farani n. 57. mo-
\frrn

.T. Itor-
ges, «o-

llcitailor provlslouado jmla Ca-
mnraEiscIcslii stiuti.rcnltzit com
brovlilade no civil « no religin-
ro. não recobnn.lo dinheiro aili-
antadu. Praça Tlrudontcs 7:í,
dns lü ás 5 horas «Ia tarrlo e
CASA DO LOPES, no EngO-
nho Novo.

AV1*0—Casa «orla que trata
com to lo o critério o pontual!-
«lado do palavra ; ó na prnça
Tlrailentos, 73, sobra Io.

I)K. REGO MOXTKIRO —
Sete de Setembro, Bi. Das 3 em
deante. Res.: Gloria, 98. Tel. 4042.
X)R. WF.RNECK MACHADO — Moléstias

da pelle e syphjlis. Rua Primeiro de Mar.
ço n. 10. — Só attende aos doentes dei-
¦as espccialtdadei.

íOTEL DE RUSSIEorVem
Grandes Boulsuartls, I, fíue Drouot
centro de todos os divertimento'"* e"írirh pnr or>VpnntáVfn rMQIR f.17

RlüXDAS 'PüllTiTCAS
ALFÂNDEGA DO KIO

Renda de 1 a 6.
Idem do dia

Em papel. . .
Um ouro. . . ,

.467:uSo$65°

236:6o9$8o3
151 :i37$ÜS

Total.

Em egual
1913. .

Diffcrença
1913. • .

i.Sre.:5i7$686

periodo de
i.SC6:o;S?4Sj

a maior em
io.'5io$ro6

CABOTAGEMENTRADAS VOI5
EM 7

Armarinho .1 caixa, álcool Co pipas e
ao toneis, arroz pilado 2.S69 saccos, at-
godüò 150 caixas c 208 saccos.

Banha 117 caixas, bananas 36 cachos,
barris vazios 150, cicarrilhos 10 caixas,
cocos q.i saccos, camarões 30 barricas,
cebolas 36.000 resteas, cigarros 2 caixas,
charutos i caixa.

Doces 102 caixas.
Espartilhos 1 cai^a.
Feijão 227 saccos, farinha de niandió-

ca iso saccos, fitas cincmatògraphicòS
4 caixas, frutas 700 caixas, ferragens 19
caixas.

Garrafas vazias 1.523 caixas.¦Ln-anias 20 engradanos.
Melancias 2.000, mangas de Bahia

o.( caixas, mêl 20 terços de barris, man-
tas 2 fardos, madeira: taboínhas iíara
caixas 1- caixas, toras diversas 38.

Ovos 48 caixas, óleo de caroços de
algodão 60 caixas c 142 quartolas.

Papel S7 fardos, pimentões 20 balaios
e 2 caixa?, neixe cm salmoura 100 qilin-
tos de barris.

Rape 27 engradados.
Sal 266.000 hilos, saccos vazios 10

fardos c 3; pacotes.
Toalhas 3 fardos, tomates i.noo ha-

laios e Soo caixas, tecidos 31 fardos, te-
cidos de algodão 3 caixas c 90 fardos.

Vaquetás fí caixas.
Xaroue 306 fardos.

/tssucar
Pernambuco. . .
Jaraguá. ....
Cahedello. . . .
Maceió

CORREIO. — Esta repartição expe-
dirá malas pelos seguintes paquetes:

Hoje;
Conloba, para Dakar, Barcelona e Ge-

nova, recebendo impressos até ás 8
'""¦as, cartas para o exterior até ás 9
horas.

.f((/*»ra, para Victoria, Bahia, Maceió
c Recife, recubenao impressos até ás 5
horas, cartas -para o interior até ás
= i|2, idem com porte duplo até ás 6
horas.

Üivoita, -para Dakar e Europa, via
Lisboa, recebendo impressos até ás 8'¦"-ns cartas para o exterior até ás 9
horas.

Amanhã:
Cap Vilano, para Europa, via Lis-

boa, recebendo impressos até ás S lio-
ras, cartas para o exterior até ás q
e objecros para registrar até ás 18 horas
de hoje.

Buenos Aires, para Europa via Lis-
boa, recebendo impressos ate ás 8 ho-
ras, _ cartas para o exterior até ás g
e objeotos para registrar ate ás íS horas
de boje.

Oriou, para Santos, mais portos do
sul, e Montevtdco, recebendo impressos
até ás 8 horas, cartas para o interior
até ás 8i|2, idem com porte duplo c
para o exterior até ás 9 c objectos para
registrar até ás líl de hoje.

Frisia, para Santos e Rio da Prata,
recebendo impressos até ás ir horas,
cartas para o interior até ás n i|r, idem
com poplc duplo e para o exterior até
ás 12 e objectos para registrar até ás 10.

Itália, para Victoria e Nova Orleans,
recebendo impressos até ás 8 horas, car-
tas para o interior até ás 8i|:t, idem
com porte duplo c para o exterior até ás
9 e objectos para registrar aé ás 18 de
hoje.

T>-R CAETANO dT~sT£vÃ~
Moléstias pulmonares — Cons Rua tia
Uritguavaha 33. das 3 ás 4, ás 3*, 5», e
aab, Re'sid. rua 24 de Maio 152.

SECÇAO LIVRE

2»

Aos sem-apetite sí^Síé; casa de
portuguo

ja do Itraquiiilia rua General Câmara n.
'f>^, antigo 79. bons temperos bons vi-
ilms ctt*.

LOTERIAS

Saceos
15.9/6

4.000
500

Somma. 24.976

MAIIITIMAS
ENTRADAS

Rio da Prata, "Cnrdova" .
Rio da Prata. "Divona" . ,
Portos do norte, Sergipe" .
Portos do sul, "íris". . . .
Amsterdam e escs., "Frisia".
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Resumo dos prêmios da 6 Inferi;,
do plano n. 310:11 oxtracuâo do
nnno rio 101-i. realizada cru* 7 da
íever"iro da 101-i.
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A UNIÃO INTERNACIONAL
Seguros de vida de 100:000$, 50:000$,

30:000$, 15:000$ e 7:3oo$ooo
RUA DA CARIOCA N. 31 — RIO DE

JANEIRO
Tclephone n. 5.695 — Caixa do Cor-

rcio n. 1.298
Pagamento de seguro de vida pelo

fallccinicnto de Francisco d'Alcncastro
Pires.

RECIBO
Recebi do sr. thesoureiro da socic-

dade anonyma de seguros de vida —
"A UNIÃO INTERNACIONAL",
com sede nesta cidade, á rua da Ca-
rioca n. 31, a quantia de dezesete con-
tos c ccni mil réis (i7:ioo$ooo réis),
por saldo da importância do seguro de
vida instituído em meu beneficio pelo
sr. Francisco d'Alencastro Pires, falle-
cido, residente que foi na comarca de
Quarahy, Estado do Rio Grande do
Sul. Declaro que, cm virtude do allu-
dido pagamento, dou plena e irrevoga-
vcl quitação á "União Internacional"
da importância ora recebida, sem direi-
to a qualquer reclamação com funda-
mento naquclle contrato, ficando sem
effeito a apólice n. 0.201, relativa ao
mesmo. E por ser verdade, firmo o
presente recibo com as duas testeinu-
nhas abaixo.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de
1914 — Sulpicio Samuel Siqueira.

Attestamos ser do próprio a assigna-
tura supra, do sr. Sulpicio Samuel Si-
queira, feita na nossa presença.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
1914 — Daudt & l.agunilla.

Attcsto ser do próprio a a3signatura
supra, do sr. Sulpicio Samuel Siquei-
ra, feita na minha presença.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
.1914 — Arlindo Martins,

CARTA DO BENEFICIÁRIO
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de

1914.
Srs. presidente e mais directores d'"A

União Internacional".
Venho, por meio desta, agradecer-

vos a pontualidade c solicitude com
que se houve esla companhia de mutua-
lidade, no pagamento do seguro do fal-
lecido Francisco d'Alencastro Pires,

residente que foi na comarca de Qua-
raliy, Estado do Rio Grande do Sul,
cujo seguro foi instituído em meu bc-
neficio.

Sem mais, queiram vv. ss.acccitar
os protestos; da minha mais alta esti-
ma e consideração e fazer desta o

uso que bem lhes convier.
'Do ain", crdo", obrgdo., Sulpicio Sa-

mucl Siqueira.
CHAMADA DE QUOTAS"A UNIÃO INTERNACIONAL"

Sociedade anonyma de seguros de vida
RUA DA CARIOCA N. 31 _ CAPI-

. TAL FEDERAL
I* série — 3» fallccimcnto

Pecúlio ioo:ooo$ooo
Tendo fallccido na comarca de Qua-íahy, Estado do Rio Grande do Sul, cm

6 de dezembro p. p., o sócio Krancis-
co d'Alcn"cnstrq pires, ipertcncente á
1* série (pecúlio de ioo:ooo$ooo), de
conformidade com a circular já envia-
da pelo correio, são convidados os srs.
sócios irtscriptos na mesma serie, resi-
dentes nesta capital e que não tive-
rem depósitos nesta sociedade, a contri-
buirem com a quota de cem mil réis
(ioo$ooo reis), até o dia 12 de março
próximo, de accordo com o disposto no
artigo 55, patagraplio 1". dos estatutos;

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de1914 — A Direciona.

Silva
a riso-

s — a — 014
A ncntxl senhorita Eusebia da
Salve o grandioso dia. Salvi

nua e gloriosa data que tu vês passarentre flores e alegria. Por este motivo
ctiiprmivnta, desejáudo-lüc innumeras
felicidades.

Joaquina Arina & C.
A UNIÃO IXTIílíNACIONAL

SOCIEDADE ANONYMA DE SEGU-
ROS DE VIDA

Ruanda Carioca n. 31 — Rio de Janeiro
São convidados os srs. aecionistas

para a assembléa geral ordinária, a rea-
lizar-se no dia 2 do mcz de março vin-
douro, ás 2 horas da tarde, no escripto-
rio social, á rua da Carioca n. 31, na
qual ha de se deliberar sobre a approva-
Cão do relatório, balanço e contas rela-
tivas ao anuo social encerrado em 31 de
dezembro passado, eleição de membros
do Conselho Fiscal c alteração do art.
44 dos estatutos.

Rio de Janeiro, 21 de innçinj de 1914,— A Directorie,

No tratamento do rheumatismo
as Pílulas Rosadas do Dr. Williams
são notavelmente efficazes, por-
que desalojam do sangue os aci-
dos nocivos que causam mal tão
doloroso. Milhares de pessoa.-,
curadas recommcndam estas pi-
lulas. Eis aqui uma:

"SoflVl por vários nnnnailu rhcumallumo; U direi orara altw»,
fazondo-Mic patMr mttltM \t»« noiten etn claro n Urondo-nie o np.
nctlte. Touco tempo dono!* do t«r começado n totttttr m 1'ilulin Ro-
na<lasdoDr. WilllamB, Bcbol-mo couiplotoraínto miitlavo] o ut6 uu
da:a 1111 voltiir.iiii • um;.' it:ir-mi. osoóbaquu da iiiitilia loriaa ciiíor-
rniiladc." (Sr. Mhikk'1 .IosA da Silva, roprwonlanto d« A. llabbiano
Á Cia., o tvai Jciiio na rua do Sio 1'cdro, No. 111, lii.i do Jauoim.)

Faosituilo do pacoto. Ab letras csUo imprcssiiaont rclovo com t!nu
roxa cobro papel cor do rosa, o «úo eotiBivota ao tacto.

Comecem boje roeimo • tomar cite remédio tônico e •baervem 01
reiulUdat.

' ^aatausvsutí

A .MINAS QCIiaiiia
ASSEMULÊA CERAI, DE IIONTEM
O relatório do presidente da Soeieda

de — Reeleição do Conselho Fifeal
e approvacão das contas apresenta-
das peta Directoria
"Srs. sócios:
Em obscivancia ao disposto no arti-

go 22 dos estatutos, devo relatar, pe-
lantc esta assembléa, a evolução veri-
ficada cm a nossa sociedade no correr
do anuo de 191.1.

Ao cumprir esse dever, é-ine grato
assignalar desde logo que essa evolu-
ção foi progressiva: a "A Minas üc-
raea" havendo grangeado inteira con-
fiança publica, continua cm a situação
de prosperidade que a tem caracteriza-
do desde os primeiros passos.

Como tantas outras sociedades con-
generes, cila assignala que o mutualis-
1110 yae paulatina, mas seguramente,
vencendo e que as instituições formadas
sobre essa base, estão definitivamente
incorporadas, e com incontestável sue-
cesso, ao meio social brasileiro .

Não ha motivos para que se consi-
dere precário semelhante suecesso. Des-
de que ao desenvolvimento das socic-
dades preside sempre o máximo escru-
pulo na acecitação de sócios, exacto e
seguro emprego das sommas arrecada-
das, criteriosa escolha para preenchi-
mento de vagas na renovação de séries,

. actividade e ordem na administração,
nada ha que temer pelo futuro das mu-
tuas. Certo com o correr dos tempos,
crescerá de anno para anno o numero
de óbitos; jamais, porém, o augmento
se dará por forma a determinar que
sequer se approximem as quotas a pa-
gar das quantias que, cm egualdade de
condições, são devidas ás sociedades
que operam com prestações fixas. Em
qualquer caso, c' a todos os respeitos,
o seguro sobre a base singela c exclu-
siva do mutualismo offcrccc incontes-
taveis c avultadas vantagens.

E' forçosamente, porque de tacs van-
tagens se convenceram todos, que as
associações mutuas de seguros sobre a
vida multiplicaram-se cada dia c de
modo notável. Não temos duvida em
que haverá continuamente logar firme
e prospero para quantas nortearem sua
fundação e desenvolvimento pelos apon-
tados preceitos.

Os pecúlios distribuídos pela "Minas
Gcraes" no decorrer de 1913, altingi-
ram á importância de 717:900$, c assim
se discriminam pelas varias series:

Série A . . . , 580 :ooo$ooo
Série B , . , , uo :gio?ooo
Serie C . . . . 8 :oj0$ooo

Desde a sua fundação — no correr,
portanto, de dois anuos e meio — os
pecúlios pagos importam na respeitável
somma de 1.349:2255000 — cifra bas-
tante expressiva de quão relevantes
tém sido os benefícios decorrentes da!
sociedade.

Os pecúlios pagos cm 1913 correspon-
deram a 46 óbitos que assiin se classi-
ficam:

Série 29
Série 12
Série  5

O numero de inscripções a que se rc-
ferem esses óbitos é o de 3.512, que se
distribuem pelas séries da seguinte íór-
ma:

Série A ...... . 2,000
Série 1.334
Serie  17S

A comparação do numero de óbitos
com o de sócios inscriptos mostrará
que não foi excedida até agora a mó-
dia prevista" de um por cento desde
que se considere atlingir a um grande
numero o de contratos conjugados, o
que duplicta o risco que a sociedade
corre e que deve ser levado em conta.
Apreciada, porém, a mortalidade inde-
pendente dos seguros conjugados, ain-
da assim a média c animadora, haven-
do sido, na Série A, de 1,45 °|"; na
Série B, de 0,99 "1"; c na Serie C, dos
velhos, de 3,55 u|°.

Alem dessas séries, a sociedade conta
mais as denominadas «Especial, Maior.
Média c Popular, nas quacs figuram
773 sócios inscriptos, assim distribui-
dos:

Série Especial 161
Série Maior. ..... 169
Série Média 179
Série Popular 324

Soiumadas as parcellas relativas á
inscripção cm as varias séries, apura-se
que estavam inscriptos nos livros da
nossa sociedade, em 3 de dezembro fin-
do, 4.2S5 associados.

Não temos sido. precipitados no an-
gariamento de sócios; ao contrario,
vamos mantendo invariavelmente o
máximo rigor, nunca prescindindo do
exume medico e das precisas investiga-
ções a propósito de cada proposta, porfôrma a obstar possíveis abusos c arti-
ficios.

_E' seguramente preferivel a consti-
tuição vagarosa, mas seleccionadà das
séries, á sua formação rápida, -orem,
incauta. Nesse ponto estará indubita-
velmente a razão preponderante do
suecesso ou insuecesso das mutuas,
afigürandp-se-nos de elementar o dever
esse respeiio á máxima inflexibilidade,
pouco importando a morosidade com
que se constituem algumas das séries,
para as quacs, entretanto, não cessa o
esforço em prol do angariamento de
sócios, mas com o preciso escrúpulo
e todas as cautelas.

Ita quem considere que a inexisten-
cia de remissões nas séries, seja um
dos faclores da demora em sua forma-
ção. Mesmo que reconhecêssemos a'procedência desse presupposto, inrls-
tiriamos .em não tolerar remissões emnossos planos. Semelhante deliberação
ptovem, resumidamente, dos seguintes
motivos, que nos parecem de incontes-
tavi-1 relevância:

o) A remissão estabelece um prlvi-Icgio entre sócios da mesma sociedade
e de uma mesma série, creando parauns sócios — os contribuintes, obriga-
ções maiores de que para os outros —
os remidos ;

b) A remissão, dessa maneira, con-traria os princípios fundaincntaei domutualismo, por força dos quaes atodos os sócios, em plena egualdade,
devem competir as mesmas regalias cas mesmas obrigações;

O A remissão, para a sua effccüvi-dade pratica, exige, na proporção dossócios remidos, augmento cm o nu-mero dos sócios precisos á formação
dos pecúlios, determinando inevitável-
mente n acerescimo do numero de con-tribuições para cada sócio contribuinte,
em virtude da maior mortalidade queo maior numero de riscos acarreta;.

<f) A remissão, pelo maior onns im-
posto a cada sócio, terá como effeitoímmediato o abandono dos seguros,
pela diffiçiildaije arj m.e£in0 imposv'.

1 iliitadc cm que se collnrarãn o- 1
de satisfazer as respectivas ohrig.,., 1:
o ip» importará em sério risco, wi.
neiro paia a manutenção Ja» r.< ' ,<
dns sócios remidos, 11 qual 11A0 poje
fer assegurada sinão com a cxislenei»
de um determinado numero de lecloi
contribuintes, c em seguida, pari 3
vida da própria sociedade. A fatali.
dade de tacs effeilos é tanto mais st-
gtira, quanto certo é que os que pr.v
curam as vantagens do mutualismo ?m
os indivíduos de menos recurso pr-
cuniario. aquclles que do emprego ic
sua actividade quotidana auferem mi-
destas soimnas, incompatíveis cora 3]
reducçícs ou diminuições considera-
veis.

O movimento financeiro do anno
findo está convenientemente descrilHi
nos algarismos em que desdobra o b.i-
lanço siibmettido á deliberação do con-
selho fiscal e desta respeitável assem-
b'éa. Não só ellc, mas toda a éaeripta
da rociedade, fica h disposição du
srs. fiscaes c de todos os sócios, que,
por cila, noderão devidamente aquil.i-
tar da solicitude e zelo com que vau:
gerindo os seus interesses.

Do balanço merecem destaque os ai
garismos relativos ao patrimônio da
sociedade. Representado por apólices,
t tidos c valores, montava esse patri
mnnio, cm 31 de dezembro na elevada
somma de réis 981:866$763, existindo
em conta corrente de bancos, na mesma
dala, a quantia de 100:020$? 14.

A conclusão que as cifras c os fa-
elos expostos autorizam é a de que a
Minas Gcraes mantem-se em plena
rrosperidade e que lhe esti reservado
grandioso futuro.

Devo congratulnr-me com os srs. so-
cios por tão auspiciosa situação, at)
mesmo tempo que renovo, em meu
nnine c 110 dos meus companheiros de
directoria, os agradecimentos devidos
pelas provas de inabalável confiança
com que somos constantemente distim
guidos.

O presidente,
Antônio Carlos Ribeiro de ^ndrapa,

Juiz de Fora, 31 de janeiro de- [914,
"A MINAS GEItAES"

Sociedade de Pecúlios — Com depo-
sito de 200:0005000 no Thçsouro l;e-
deral. Sede': Juiz de Fora — Serie £

20 :ooo$ooo. — Por conta do capitãk
José (liudice, como procurador da viuvi
e filhos de Pedro José da Silva (quo
residia cm Miracema). recebemos da"A Minas Gcraes", por intermédio ilt
sua sticcursal nesta capital, a quantia
de vinte contos de réis (20 :oooSooa),
correspondentes ao pecúlio que á dita
viuva e a seus filhos cabia como bene-
ficiarios de seu marido e pae, como so-
cio da referida Sociedade ínscripto na
'érie A. Dou por isto, plena quitação 1
Sociedade, para todos os effeitos, in-
cilisjvé para ficar extineta a apolirc
respectiva, que é de n. 1.562.

Rio de Janeiro, 8 de janeiro de ir>r.j.
Mcirclles Zamilh & C.

Testemunhas: Brenno dos Sanios r
José Alves de Araújo Lima.¦2o:ooo?ooo — Na qualidade de pro-
curador de d. Elisa Dutra de Rezende,
recebi da "A Minas Gcraes", por iii-
rcrnicdio de sua succursal nesta capital,
em um cheque nominativo contra o Bat
co Mercantil do Rio de Janeiro, a qtiantil
de vinte contos de réis (20 :ooo?«oo),
importância do pecúlio que na mesma
Sociedade, série A, foi instituido era
favor de minha constituinte como bom-
ficiaria tle Jayme Vieira de Rezende.
Dou, á vista disso, plena quitação á "A
Minas Gcraes" para todos os effeitos,
declarando liquidada a apólice n. 8íj
do dito seguro.

Rio, 27 de dezemhro de 1913, Aslol-
pho de Rezende.

Testemunhas: Mercellino Gonzari*
Ferreira e João de Almeida Maia.

Série B — i.r:575$oòo — Recebi da
Sociedade de Pecúlios Mútuos " A M
nas Gcraes", com sede cm Juiz ilc
Fora, Estado de Minas, a quantia de
treze contos quinhentos e setenta c ei::-
co mil réis, por fallccimento da mutua-
ria d. Rosalina Maria de Siqueira, de
Ityrapuau do Sapucahy, Estado de São
Paulo, coube ao seu marido José Qui-rino Barbosa, iuscripto na série B. 0referido pecúlio é na proporção de nn.
yecentos e cinco sócios quites ern 26
de agosto do anno próximo passado,dala do fallccimento daquella mutuaria
e o presente recibo é por mim passadona qualidade tle procurador legalmente
constituído peio beneficiado José Qui-rino Barbosa; conforme procuração quec.xhibi. Para todos os effeitos passo o
presente que assigno.

Juiz de Fora, 14 de janeiro de tgtiCarlos Felinlo de Sá.¦ Tçslemimlias': Francisco Carvalho c
Miguel Carvalho."A MINAS GERAES" —Sociedade
de Pecúlios. — Sede: Juiz de Fora. •
Os senhores sócios da série B, inseri-
Ptos até 31 de outubro de 1913, ana
quacs, nesta data, dirigimos circularis.aao convidados a contribuir com a qnan-tia de !5$ooo, devida por morte do nos-so consocio Anto.i'0 de Freitas, ocror-rida em Juiz de Fora, no prazo de 15
(bas, sob pena de perderem seus direi-tos sociaes. (Art. 14 dos nossos esta-tulos).

Juiz de Fora, 1 de fevereiro de. 1014.1. L. do Couto
rente. c Silva, Dircctor-íjc

MA.TOH CUSTODIO JCSTINO
CHAGAS

Dentro de poucos dias deve aquichegar, em visita á nossa cidade, o sr.major Custodio Juslino Chagas, dirc-ctor-gereme d"'A Previdente Dota! Bra-isiletra .
Os associados dessa prospera socíéda-«c e amigos dauuelle cavalheiro prepa-rani-lhe significativa manifestação de

apreço que, ao que pudemos saber- hon*tem; será levada a effeito com o inàximlenílittsiasmo.
Ante-hnntcm o sr. capitão Franciscodos Sanios Lima passou ao maior. Jus-tino Chagas o seguinte tclégfarnnia.':Dotal Brasileira.—Rio.—Major .Clia-

gas — Alviçareira noticia vossa yimlaopulenta lerra campista trouxe grande'frêmito alegria corações vossos amigos,-que, anciosos, aguardam momento . felizestrcital-o fraternal amplexo. A, essa
mniiifestação mui significativa vosso
iIbli.idir.simo caracter ,lou naráberi%í'aa-sociando-me coração. _ Consocio-,arai-
go. Capitão ífinn."

O sr. major Chagas respondeu do. se-
guntte modo:"Capitão Lima. — Camp s.  Nrío te-nho extircssões agradecer generosCMÜOVOcampista unmerecida honra. Accei*nm amplexo do reconhecido arfiigo,Chagas.' . ..,

Da Ca:cta do Povo — CsmBQí »- 5de fcvcrçi.ro de 1914.
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CURSO COMMERCIAU

ComimiMi abertas na Secretaria ai matriculai
toar ciai.

Ai aulas começarão a (uneclonar segunda-feira,
tccortlo com o ickuíiiIc horário*
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1)0 H NO OOHMÈRÜIO DO MO Dl
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l» SIÍR1IÍ

e*ra o Curió Com-

9 do corrente, de

*

JVltl.Hlliv
Arlthmcllca....
Desenho

CcograpliIa.iK

Calllgrnplila.. .,

Franccz
Porttigue*
Geogritpliia Comm.
Tacíiygrapliia

Calculo Commerclal

Historia

Arauj» CoulinllO
Atiila Galvao...
Brm ile Vai-

concclloi 
Hóraclo Muiio-

netto 
Procoplo l.cilc,

Dr. QcrítU Peljó
l)i. Silva Ramos
Jorge llrown...
Dr. A. Albu-

querquo 
Dl. Coelho Ciu-

tra 
Dr. Carlos Por-

to Currero....

Segundai, quartas e icxtai
„ „ quintas

icxtai

Terças e quintas.

o ái 10
o 9
7 8
9 .. l>>

7 8

iRlE

Segundas, quarta* e sextas o «i to
B

Terças e quintas.

Allemao  William Franck,
Jnglei  Fredcriclt Galll-

more 
Utcriptur. Mercantil Ernesto l.oii/a-

da

SÉRIE

Segundas, quartas e icxUs

1'rancêx
Dfctyloyrapliia,..
Álgebra ,

•Dr. Ccntll Kijò
João lio; ;<$••••
Dr. 1) a r li o i a

Unia 

Terças e quintas.

10

9 as io

8 „ 9

., 8
o „ 10

„ 9

tiORBEIO DA MANHÃ — Dominr», 8 de Fevereiro de 1914
——
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AU
LOÜVRE

Rio de Janeiro, 7 de fr.verciro di 1914.

Auousto Carlos Sstudac

4* Secretario

ESTKLLIONATO
Ms diários de lionlcin c /( Noite de

an.c-liniiictu deram publicidade á denun-
ciu offerccfda conira mim pelo sr. dr.
proinotor pulilico llonorio Pinheiro lei-
mira Coimbra, como incurso nas penas
do arl. 3,tí> iló Código Penal; combinado
com u ari. 21 do mesmo Código, isto é,
o sr. dr. promotor allribuc-iite cuuipli-
cidade no 1 stellionato praticado por
Américo de Sá Pereira do Lago, e con-
sisleiltc em me haver o autor principal
dado cm rniKão apólices pertencentes a
lluriudo de Souza Almeida.

Reconhece a denuncia que Américo
Lago usou de artifícios fraudulentos
para inciilcar ser o dono das apólices
usurpando o nome de seu verdadeiro
proprietário e que com tal manejo con-
seguiu levantar commigo um empréstimo
</,' ,|,i wun$i>oo, que o eslellionatario ef-
ícctivaniciitc recebeu cm moeda correu-
te, em free do taliellião Carneiro de
Mendonça,

Até este momento, pois, o único pa-
trimonio desfalcado pela burla de Ame-
tico do Lago foi o meu.

Nenhum outro foi damnlfícado,
Claros esses factos como foram apu-

ratlus no inquérito, com o qual se con-
formou o pimuotor e manifestas e evi-
(Umes as relações de direito alludidas,
que deltas saem limpas e incontroversas,
a denuncia, apresentada contra mim, 011
i frueto de insnnia, 011 vem de intcres-
rs inconfessável (hypothcscs que avento
por argumentar, mas que não admiuo),
ou, finalmente, encontra explicação cm
indefensável iuadvertensia do órgão da
jtHliça Publica.

Tivera eu sido illudido por Amcnco
d 1 Lago e com cllc entrado em trans-
acsãii, da ijual me tivesse provindo lucro
de qualquer espécie, e compreltendo
como, apezar de minha innocencia, me
vi-sse envolvido na denuncia. Mas, sen-
do eu o único prejudicado polo estcllio-
nato, sendo eu quem deu o dinheiro,
com o qual se abotoou c fugiu o experto
liurlão, chega a ser irrisório c consegue
estimular-me o bom humor a contempla-
ção da minha figura, roubado e emptir-
rado para o banco dos réos, donde ouvi-
ria a rhetorica lonilioaiue do sr. dr.
Coimbra', apontnndo-ihe, trágico e subli-
mç, o caminho do cárcere I

35' estupendo!
O illustrc promotor calcou a sua d

mincin no fado de haver eu, quando se
lavrou o termo de transferencia das
apólices, abonado a identidade do autor,
dicendo conhccel-o de lonr/a data, como
scr.do Florindo de Sousa Almeida, mas
é profundamente lamentável que o órgão
da Justiça tenha alienado essa falsidade,
para poder atting'r-me com a espada
vingadora da Justiça.

A única testemunha que se refere a
essa circumstancia é o sr. Alberto de
üarrõs Franco, o empregado da Caixa
de Amortização, que lavrou o t--rnio de
transferencia, mas que não se exprimiu
sono lhe altribue o promotor.

.0 sr. Barros Franco não depOc <]tic
eu lhe tivera dito que "conhecia o autor
de longa rlii.'n", tendo se lj.nitado a re-
ferir que eu affirmarn a identidade da
pessoa, que me dava as apólices em cau-

Chama a at-
tonção d*

V. Ex. para
a

EXTRÂOR-
DINARIA

ÍENDA
com grandes

reducçõos

"A VNlVKIMAIi*
lil.iiir. Uti ju.,„...»uuu

M* I »'•* ríi.uuiuíNruN
Tendo íaJJw,'Ulo oi noisoi cansocioa

Antônio Ctrloe de •Naacinwnto, ntita

ÍIdade, 
1 1'mncUco das Chagai AnUra-

e, n* de Oliveira, neste Raiado, inibes
Inscripioi na itrie de io:oooioeo, ai-
ni.tpu» oceorridoa * 14 e j6 de junho
da IVH. 1 r-.pi e Hami.iilr. >:i,i COIIVIllj
do» lodua 01 lovlot, inicriptoi ntita
serie «te »J de junho do .0111.1 próximo
panado, u mandar pagar na ».>!. ou ao*
banqueiros locaei a contribuição de
jh....., (vinie o oito mit rei»); c os m-
icripum de 14 a is daquelle mesmo mel
1 «uno a de Mfaoo (quaiorie mil reis),
por íallrelmmtu, par* formação dos pe-
cultos acima mencionados.

Iir acrnrdo com o arl. aj — letra e
— dos Estatutos, o prato para o paga-
memo tenuina inipreierivelmente em j8
de março de mu.

Darbacena, 18 de Janeiro de iqu.
A iirictoria,

COMPANHIA l)K BEOUROS"NOVO MUNDO"
Kos termos do arl. 11 dos eslaluloi

loriaes, licini convocado» n» srs. accio-
nislaa paru a primeira ussrmbléa geral
oiUinaria a realfiar-ie no diu 10 do cor-
renie, terça-feira, as 17 horns, na síde
da Companhia, rua Uruguayana n. «6
(j* andar), afim de tomarem conheci-
nento do relalnrio da direeioria e do
parecer do coutcllio (iscai, spprovando
o balanço referente ao exercido lindo
de 1911.

Pela direciona
Huuaoi.oT Pontainiia

Director-secretarlo.

UMA PRAGA DOMESTICA
Será com a hygicne? Seri com a

policia? Ou pode a Prefeitura reme-
diar o mal de que nos vamos
ocetipar?

Ha uma verdadeira praga que esta
dando cabo da roupa branca de todas
as pessoas que não podem ter lava-
deiras em casa: é a acua sakitaria.

A venda dessa droga corrosiva
deve ser prohibida, e isso parece que

da competência da repartiçSo de
hygienc. Cabe entretanto i policia a
obrigação de punir as Iavadeiras que
a empregam, estragando completa-
mente a roupa dos freguezes.

Realmente, não se comprehcndc
essa curiosa liberdade que têm as la-
vadeiras, cujos preços são já excessi-
vos, de destruir a propriedade alheia

pelo emprego fraudulento de uma
droga corrosiva, como é a água sa-
nitaria, que, no fim de duas ou três
lavagens, deixa a esfarclar-sc a ren-
da, a cambraia e até o Unho mais rc-
sistente.

Num paiz, como o nosso, em que
o proteccionismo absurdo, creado

para enriquecer industriaes c políticos
bandalhos, tornou as roupas brancas
de uso indispensável tão caras como
objectos de luxo, é doloroso ver as
Iavadeiras reduzirem impunemente a
frangalhos, em menos de três sema-

nas, blusas e camisas que custaram
um dinheirão!

O meio de acabar com semelhante

praga é proliibir a Hygienc ou a Pre-

feitura a venda dessa maldita água
sanitária, e tomar a policia, por sua
vez, providencias enérgicas contra as
iavadeiras que a empregarem.

Rccommcndainos, pois, ás victim:iS

que se dirijam ás autoridades poli-
ciacs, apresentando a exame as peças
de roupa que forem damni ficadas por
esse criminoso processo, c nós aqui
estaremos para secundar a acção da
policia e a dos particulares.

para dar ihi~
cio ao Jjalanço
a gerencia

ÍAbLõiü
deliberou/ater
unja

DECLARAÇÕES
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A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO

BRASIL
I)a Integra do ultimo relatório e contai deita Companhia, 30 de Junho dr

Hii.i, apreientadoi e approvadoi em ai tcmlilta geral de 14 de novembro, |a 91
iioiioi leitores tini conhecimento peta publicação Int., no numeio antetior

deite Jornal.
K.iHil.iinl.i Min documenloi, como e nono eoitume laier,

primeiro o txame dai verbal do active, maii Importantei, noi
191a I
Apólices da divida publica • . , v • r v •>
Ilrm de raia ...,.<• v v v • <•
rhiiprcjtiinoi mlire hypothfcau v
Uiloi sobre caucao de apulicea em vigor 1 v
Dinheiro em cofre e com banqueiroi. •- • r
Juroí e ahwtieii a receber, ¦ • • < * «
Preruloi diffcrldoi, .,•••,,* r .

¦*¦

í.j67tí«7»J04
s.9lot07ll|JJ
i.i76:sM»7j

5»j:43»»»7<»
077MD7""«»«77
«i.l. h.-nl .'!(,
980:340(000

eitalwleccmni
excrcicioi de

í.0781177.1/4
1,919 illitl;s
I. II.' (..lltll.HI

Hjl, |..l*.J>i
I.U? .|..l'i ¦) J t

à4J:jHoíliJ4
,Hd S.i.ii.Hin

ij.oiii:.i.iníi;'..i a3.8ov:o6»|8oí

Para farer frente is teguintei verbas do paiilvo;
Reirrvai technlcai v . >¦ . n.jon:57ij(gie
Sobral perteoceniei a mutuarioa. • • « * 1.340:3061907 is.FLt» :8Rf.$7io

Saldo
6a!do idêntico em 191a.

A favor do actual exercido. • • v y '•' * • • •

968 :i 8.1M7
50g:4Uj$J45

45l7l.lW4l

O movimento da conta de — Lucros Perdas — foi o
Dnfeta iou

Contratos, vida, iin'ilros e resgates. . . i.44":$S&<4<j(j
Contrai.i«. vida, lorteadoi 011119(300
Contraio» marítimos e terrestres, linlitrados .'is -.i.f í-,s7
CoinmU»1ei. . , 1.169:304(1*40
Detpciat geraes. , , • • n ¦ • • , x 981.1515.151

seguinte:
1011

1 ..d-, '•; 1*011

jis :.i ji$<Si
I,tto:oioÍ543

849:877(101

"A B0JÍIFI0AD0nA";„„^
SERIE DE jo:uoo|ooo, PAGAMENTO

INTEGRAL
40* Piculio

Convidam-se todos 01 sócios do grupo C
inscripios até o dia 39 de março do
anno próximo passado, a mandarem
fagar na sede ou aos banqueiro» locaes
a quantia de Hs. 14S000 (quatorze mil
ríis). quota devida pelo falleciracnto
d» nossa consoeia sra. d. Anna de Oli-
veira Cardoso, oceorrido em Aterrado
di Dores do Indhayá (E. de Minas),
• 30 de março do mesmo anno.

Barbaceiia, 31 de janeiro de 1914. —
A direeioria.

OIiriIEOV

POR-CIiUB GTMNASTICO
TUOUEZ

Devendo rcaliiar-se um concerto em
Petropolis, no próximo dia 15. ficara
marcados os seguintes ensaios: segunda-
feira, 1" c 2"° tenores; terça-feira, ba-
rytonos c baixos: quarta e quinta-feira,
ensaios geraes. — Fernando Marinho,
eecretario.

Venda
is Eoal

CIA B MILITAR
ASSEMBLEA GERAL

I* coiirocnfüo
Tendo os dois bibliothccarios e um

membro do Conselho Fiscal ultimamente
eleitos, renunciado antes da posse, o sr.
general -residente ordenou-me que con-
vocasse a Asscmbléa Geral para o fim
especial e exclusivo de se proceder á
eleição para o preenchimento desses
cargos.

Em obediência a essa ordem, convoco
a Asscmbléa Geral para quarta-feira, ti
do corrente, ás 8 horas da noite, em
nossa sede. (Inútil comparecer: aguar-
dar a 2* convocação, para sexta-feira, 13
do corrente.'! Rio, D. F. domingo, 8 de
fevereiro de 1914. — Mario Clementina,
i° secretario.

;ao
Eíteclivamcnlc, eu acreditava que o

in.tividuo cm questão era o prnjpriò
Florindo, legitimo dono das apólices,
tanto que lhe dava, como dei, o meu
dinheiro, recebendo em garantia do pa-
ghiiicnto o penhor <3"fi tilitlos.

A crença nessa identidade' vinha das
informações, que me haviam sido for-
nécidns por pessoas respeitáveis, uma
das quaes abonou a firma de Américo
perante o labellilo Costa Brito.

O burlão tinha as apólices em seu
poder e uma certidão da Caixa de Amor-
lização. que não dá tf.es certidões senão
iin lugitimo possuidor, attestando a pro-
prie.lade dns títulos.

Eu uãn podia duvidar da identidade
ilo indivi.luo, com quem me apresentei
na Caixa para dar remate A transacção.

Apezar de tudo, porém, imagine o dr.
promotor o que lhe parecer, fantasie
dejwim. ntes á sua vontade c veja se
é possível, sr o bom senso comporta
que eu de má fé tenha manejado, para
auxiliar o ladrão, no seu intento crimi-
noso,.. de roubar-me!

li' extraordinário de idiotice!
Rio, " <ie fevereiro de 1014.

A.vroX'10 Luiz Ai.viís PEUUISA.

UM HOMEM IDIOTA ENCON
TRAUO COMENDO UM
OVO COM CASCA !ll

O POVO FICOU ASSOMBRADO!!!
Ha pouco foi encontrado tin; idiota,

cmne-do um o'-o com casca, sendo isso
mais uma prova de qiu o estado mçn-
tal dessa pessoa não era bem, pois nin-
giKni cm seu juizo perfeito ignora que
a casca de ovo runlutm.* substância
alimentícia contém, sendo, alem disso,
indigesta e repugnante,

róis liem. tomar OI.EOS de figádo
de hacalháo, julgando aproveitar as
substancias m^dícinaes que o fígado
contém, é o mesmo que comer uma
casca de ovo, julgando aproveitar as
«i.bsiaiicias alimentícias que o ovo
possiie.

Grandes e eminente» scícntistas con-
coidam cm que a parte oleosa ou a

f:raxa 
existentes n?s fígTdos de baca-

hão não só não possuc nenhum valor
medicinal, como, alem disso, só sorve
para estraga/ o estômago e atrarar a
cura do doente. Todos, porem, são una-
mines em declarar que o fígado de ba-
calháo contém os mais poíleros^s ele-
mentos tônicos e recoiistructores do or*
ganiçmo. O problema, pois, consistia
em aproveitar todos esses elementos re-

constituintes, desprezando a parte gra*
xosrv; inútil, indigesta e repugnante,
Esse problema solvcu-o o VINOL.. que
contém todas as substancias tônicas t
fortãleecdoras do fipado fresco de ba-
ealháo. mas SEM 01.EO ALGUM. E'
por isso que o VINOL é o melhor to-
n:co, o soberano reconsUtuinte que já-
mais se poderá egualar.

A razão de ser o VINOL superior a
todos os áulicos proeessns de extra-
Cfpo das propriedades do figado de

baçálháo. consisti-* no syslema aperfei-
çoiído e único que os fabricantes em-
prVram e por meto do qual são apro-
veitadas todas as substancias mediei-
naés do fígado de bacalliáo e. COM
ABSOLUTA EXCLUSÃO DO OI.EO.
reunidas, sob uma fôrma concentrada,
ti um pouco de peptqnato de feiro me*
difinah

O VINOL é inéxcetlivc! como restau-
rador da saúde c fortificnnte para pes-
¦oás em estado de enfraquecimento,
débeis, cansadas, (por excesso de tra-
balho ou outro qualquer motivo), pes-
soas rdosas, senhor:»* fracas, mães que
amaraeiirain, trtantfae r.ehitieai e

doentes; para convalcscentet, para pes-
loas atacadas de tosses, bronchites. to
bereulose incipiente, ou quaesquer ou-
Iras affecçííes da garganta ou dos pul-
sno>*. — Em summa, como tônico, o
VlNOl não tem rival.

F.xpcrimentai-o. pois. e, si a resulta-
do não fõr o que annunclinMt, i«r-
Veta devolvido o dinheire.

ASALVE 8 DE FEVEREIRO
/brnç.araos o amigo

Manuel Marques da Silva
Pelo sau unniversario niitalicio,
àlméjutlilò-lho muitos felie.dii-
des, e a todos os seus.

To. MARTINS
VEIIOL

HKCOMMI3NDAM0S
vinho Arriaga. superior a todos.

a. o« i,»ii

de todos os ar-
figos até o dia
2%>, corri gran~
des abatimen~
tos no impor-
tantissimostok
de fazendas,

njodas, confe-
cções, roupas
brancas^ arti~
gos para cre-
ancas, bluzas
e artigos para
canja e njeza.

A' PRAÇA
Rego & C, declaram que compra-

ram nesta data ao sr. Joio Willmanii
a casa de moveis denominada " The
Instahucnt Systemt & C."\ á rua de
S. José 65, livre e desembaraçada de
qualquer ônus.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro- de
1914. — Rego & C.

Confirmo a declaração acima.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro d<

1914. — João Willmann,

Receita
Prêmios recebidos, Juros, commissfcs, slu-

Kiieis, etc ¦

SftlaO. e ¦¦ * T V • • ¦ ¦% V / tf •»'

4,*28:*74$tH 4011 ..¦»,.Jmo

6.045 :ifl|$9R9 6,043 M4t$6<i

AVISOS MARÍTIMOS
Compagnie de Navigation Sud Atlaiitique

LINHA POSTAL

* 
%T*% ¦ r- ^,k

CIIR0ADA8 DA EUROPA
UULTAt.Ni:  a C]

O PAQUETE

DIVONA
De' volta do Itin da Praia, snlrA

ke|r, üoinillliu 8. as t li.iras tl.i
tardo para Dukar, Lisboa, LelxSos,
via Lisboa o llurdeiiux.

Paquete» eorrrioa 'ntendo •
Unha Hijire llurtleiux, l.isbiia •lti'i da Janeiro, indo a Moutevs*
llí.i A Uniu 11 • Mies,

Vtiigsnn 1 iti.M.i'. semlo : iir.tre
I l.ll.i.l II l.l.i do J.lliOHi, ti
nivsrt 11011AS,
l.mrs 111.1 ,i.. Juielro e Dor

.1 mii\, 1.1 1: MEIO DIAS,
HAIIIIM8 1'AnA A l!l!itOI'A

DIVONA... Me

1 .RiM.iniJrtis t .o.i-.-.ioiísjj

Para bem nnalysarmos os aUrarii mos que deixamos exarados, extraindo
dellea o jtiUo critico sobre o que (oi o anno de nenoclos da Companhia que
nos oecupa, e necessário lembrar que a Industria de seguro de vida no llrasil,
petas sociedades que exploram o seguro actuarlal, atravessa um periodn de cri
se intensa, nüo ao pelas mis condições da economia em gera!, mas ainda pela
presença de centenas de múiuas, a de aor'enlar o publico com planos e com-
ninaçóVs mirabolantes, jpor modo que este só fiara eslas sociedades tem vol-
tados os olhos, tudo islo, ditemol-o ago ri, ensina-nos que foi optimo — sobre
ter sido afanosissimn — o anuo relata do da Rauitatim.

Afanosissimo, sim. Havendo cuns» iruido manter a sua mídia de producçno;
tendo reduzido as suas despesas Rcracs numa perecnlagem lisonjeira, no que
demonstrou energia, porque só Deus sa be qiiüo difficil í corlar despesas esta-
belecidas; desenvolvendo os seus pro prios recursos por (Arma n que a sua
receita geral nenhuma reducçao experi mcnloii, a direcção da BquUattva, lendo
á frente o grande homem de bem que é o conde de Affonso Celso, mostrou
011 estava a altura do seu cargo, e que foi merecido o voto de confiança que
lhe propòü o Conselho Fiscal e que a assemblea geral approvou. Nossa opi
niãi) é que ma<s nem melhor se podia fazer.

« e •
A asscmbléa geral dos mutuários da Bquitativa, presidida pelo conde de

Affonso Celso c secretariada pelo dr. Luiz Novaes e Narccz Mcininche, de-
pois de haver approvado o relatório, contas e parecer do Conselho Fiscal, ele-
geu, por unanimidade, esta commistao, recaindo seus votos nos srs. dr. João

Francisco Barccllos, dr. José Florindo de Sampaio Vlanna e Vicente Wer-
neck Pereira da Silva.

(Transcripto da revista mensal portuense Seguros, Commercio t Estatisti-
ca, de 15 de janeiro de 1914).

"A PREVIDENTE DOTAIj BRASILEIRA"
SEDE: RUA DO HOSPÍCIO, 35 - »' ANDAR

Movimento da Sociedade

Durante a semana de 2 a 7 do corrente, os pagamentos
realizados por esta instituição attingiram a importância
assim descriminada:
Sandoval José da Cunha .....,.-.
Antônio Ayrcs Gargauo ••
William Fernandes e d. Isaura Saraivu de Carvalho.......
Benedicto Francclino da Silva c d. Bazilia Maria da Con

de

D.
ceiçao ..,
Catharina Helena Sucheski

de dotes
56 :oS2$4<»,

4:8coSooo
7:5o8$oco

10:o40$ooo

32:q.28$ooo
806Í400

56 :c&$400

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de iç-M- — Custodio Justino Chagas,

director-gerente.

0 PAOUlvlT.

SAMARA
rnpernd» do Hln du Prata, unir*

ph.Ii.i.', do corrente, pura lialns,
Pernambuco, Daknr. Clsbon, Lowxáes via Lisboa o nordenux,

i:»lrs iiunuelm alrnciini uo « ues de Parlo do mel» dia ú« U liurser
dat l»eilJ.

PARA A EUROPA
Pnssafjcm do tcrcelni clanso II05U0O. Conduocao ffralll p.ia bot»do, do pnsssgelro com a mim liHiruirmu.
Todos u- paquetes desta (.otniiunbia tetn oxcollentcs íecomm dicSe*

para paiBOgoiros doi' classiieS' Intermedinrlti e Alojamentos dotados dutidus os rciiuisitos hyglenlcos para os do :<• olnsie, Lhtblnoi de luxo, oé>.niirotas para 1111111 si> pessoa, etc. Camarotes de duas camas na í- ri ima.
Para cargas trata-se com F. Rolla corretor da Companhia
Antunes dos Setratios t\: O.

14 e 16, Avenida Rio Branco, 14 e 16
RIO DE JANEIRO

Kanl.iv—lluu Ijiilnei- >lr Anvrnibro, 70. S. 1'unl.i -Una Dlrrila, 4(1CAi>lltlo—Compra ovendu «lo inoodnH de todos»
(ispaizoM cm vaiittijosua ooncliçõea

Antuuus dou siiuiuH Jt Ciu,
14 e 16, Avenida Rio Brnuoo 14o 1G,

MV-MNTHHIO DA AC;itlüULTU-
RA, INDUSTRIA H 00MMER010
ESCOLA DE AGRICULTURA AN-

MEXA AO TUSTO ZOOTüSCUNiCO
FEDERAL
Aolium-se abertas, durante o corrente

mef, as inscripçócs para os exames de
admissão desta Escola, constantes das
seguintes disciplinas: portuguez, fran-
cez, arithnietica, geographia geral e es-
pecialmeiite a do Ilrasil c historia do
Brusil.

Os requerimentos devem ser dirigidos
a direeioria da Escola, acompanhados
dos seguintes documentos:

a) certidão de edade ou documento
equivalente, que prove ter o candidato
a edade mínima de i; annos até a ma-
xima de at;

b) attestado de vuccinaçao e revaeci-
nação;

c) certificado de que nüo soffre de
moléstia contagiosa ou infecto-conta-
giosa;

d) indicação dos titulos ou diplomas
que possuir;

e) identidade de pessoa e
/) attestado de bom comportamento.
Nüo serão acecitos os certificados de

estabelecimentos outr'ora equiparados
uo Gymnasio Nacional.

Os exames terão logar na Capital Fe-
deral, cm local previamente annunciailo
e perante a eommissão examinadora no-
meada pelo sr. ministro.

Pinheiro, 1 de fevereiro de 1914. —
O director. N. Athanassof.

CLUB 24 DE MAIO
Diversão domingeuira, boje, con

comedia em dois actos. original
Oscar Motta, ''O pio d'agua".
João Praxcdes, thesoureiro.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUTISTAS BRASILEIROS

Edifício próprio — R. MARECHAL
FLORIANO N. 18

De ordem do sr. presidente convido
os srs. soeios quites a reunirem-se em
asscmbléa geral ordinária (2' convoca-
ção), domingo, 8 do corrente, as n
horas.

Ordem dos trabalhos: leitura do re-
latorio do presidente e eleição da com-
missão de exame de contas.

Secretaria, 5 de fevereiro de 1914.—
O i" secretario. Pedro Matheus Júnior.

MME. SYLVIA
Lendo n* Passeia de Noticias uni ati-

núncio lobre cartomancia e tíivcrsoa
trabalhos -de oçcttUistno e sendo curioso
por iaidole. (nuas não ora crente...),
rc-.olvi consuhar esta senhora que tüo
Rti^gestt/a icnie anm-unciava-ae . ..apre-
sentei-me em sua casa, á rua do Rui-
chuelo, ,,17, onde fui irentitmente rece-
hido pela dona da casa, a mesma Afine.
Sylvioi

Consultei as cartas, um assombro!!
Em bem da verdade, ett, 4101110111 des-
crente, sai da residência dessa senhora
assombrado.! Tal é o pwler de intuição
com que ella lê aquelles baralhos, in-
còmprchchsiveis ipara mim!

De momento a momento ou fpcrguii-
tava a íiii-m mesmo, si aquella creatu-
ra terá o dom sobrenatural de ler n'al-
ma dos clientes como num livro aberto.
Gratíssimo a nimc. Sylvia, por tor me
livrado de um grande desastre finaneei-
ro, aconselbíindo-me a não realizar na-
quclle dia >um negocio j«-í determinado c
que boje vejo o erro em que ia cair,
si o fizesse, e como prometlí a mme
Sylvia dar-lhe uma prova de minha gra-
fiidão, publico estas impressões, expen-
do a minha grande admiração por tão
distineta occtrltista e aconselhando aos
curiosos como eu que a consultem, e te-
rão a prova da verdade desias linhas...

Desculpe mane. Sylvia o sincero des-,
abafo de seu cliente muito grato,

Aí. /. da Costa.-— »»1 a» 001' af-na— ; -^—

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
AGRiADBCÍMENTO

O abaixo assig-natdo vem, por este
meio, agradecer aos cxmos. srs. dr.
Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho,
dignisshno provedor Ja Santa Casa de
Misericórdia, c dr. director da Sala do
Banco, a prniuptidãd e boa vontade com
que attcmlcnsm ao pedido do humilde
signatário «destas linnas, para que seu
filho menor HUdubraitulo fosse interna-
du e tratado nessa Casa de Caridade.

.Ao insigne operador sr. dr. Pinto
Portella e aos sons distínetos auxiliares,
tirs. Mc tra e Ribeiro, e irmã Henrique-
;a., que, com extremo zelo e solicitirde
patcrnal, libertaram o doente do mal
cuja gravidade e pertinácia já faziam
temer um descnlaee funesto, hypotheca
eterna gratklão, 'tambetn extensiva a
lodo o infatigavel e dedicado pessoal da
c2" enfermaria, pelos icOTsrantes eui
dados c carinhos que dispensara>m ao
dito menor.

Nictiu-roy, 7 de fevereiro de 1014.
Adolfho Mariunno de Carvalho.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREOA-
DOS NO COMMERCIO DO RIO

DE JANEIRO
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEST-

BLÉA DELIBERATIVA
De ordem do sr. presidente, convido

os srs. membros da Assomblca Deli-
berativa a rcunirem-se, em sessão or-
dinaria, «es-.mda-feora. 9 do coercsMe, is
7 l|a horas da noite, na sede social.

ORDEM DO DIA
Apresentação do balanço geral, de-

monstração da receita e despesa e lei-
mra do parecer da cointnissão de fi-
n ancas.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de
1914.

/esflwím Tclles, 1* secretario.

Tudo mar-
cado a pro-
ços fixos o
tâo reduzi-
dos que a to-
dos convém
visitar.

CLÜI5 DE CAÇADORES DO DIS-
TKICTO FEDERAL

Na dissolução deste club, achavam-
se quites os seguintes sócios:

Ângelo Muniz Ferraz de Andrade.
Eduardo Teixeira de Siqueira
Florcncio Fortunalo Alves.
Luiz Leonel de Moura.
Pedro Pinto Peixoto Velho.
Anthero Martins Ferreira.
Antônio Manoel de Carvalho Júnior.
Capitão Carlos Gusmão.
Álvaro Alves Frafoso.
Josó Carlos de Campos.
Jonas Moreira Carvalho Peixoto.
João Corrêa.
José Rodrigues Chaves.
Coronel Joaquim da Silva Gusmão

Filho.
Primitivo de Souza. _
João de Barros Freire.
Gastão Pereira.
Sylvestre G.. de Andrade.
Josó Bandeira Brandão.
Aupusío Bebiano.
Oscar Scnra de Oliveira.
Francisco Martins Fino.
Gustavo Peckolt.
João Manoel da Silva e Si.
Dr. Aristides Ferreira Cairc.
Alberto Borges.

ORDEM DO CARMO
No dia 10 do corrente, na Pa-

Kndorin dest» Vcnoravel Qrdom, a
rua do Carmo, eífectuar-se-n o pa-
enmunto dus ponsõos dos niezos do
novembro de 1013 o Janeiro do
1914, aos Irmãos soccoiTidos,
que deverão procurar as suas

tttiius desde já, nt6 11 véspera do
pusamento, na Secretaria, das 10
horas da manhã, ús 4 horas da
tarde. , , .,..

O pagamento começara fts 11
hoiiis da ninnliã e terminara íts -
horas da tarde, do dia acima in-
dicudo, sendo intendidos em jirl-
meiro loitur os Irmãos «ruduodos.

Sendo este o primeiro pnsa-
incuto do cxcriiicio compromlssiu
corrente, só serão intendidos os
próprios ou os procuradores com-
potentemente habilitados.

rrevine-se que, no dia do pn-
líiunciito, não se 1'iirú ontrcRii do
guias a nenhum Irmão ou Irmn,
sem oxeepção.

iíio de Janeiro, 6 de fevereiro
ile 1914. -:— O thesoureiro, .TOA-
QUIM ABÍLIO DE ASCENÇSO.

^^»^W)

LEILÕES

iiHi uie~
lhorpo
de toi-

et to,
unico inolTensivo, o mais of-
flçaz contra espinhas, cravos,
pannòs, manchas, brotonjas;
assadüroá, etc. A Talqiitua
itssolina cm poucos dias a
peor pollo. A' venda nas boas
porfoinarias c drogarias.

Prciniadii com modallm do
ouro na líxposiçaode 1008.

GRÁTIS Peça, sem demorai
um exemplai-unios-
tra do Mensageiro
da 1'orluna, jornal
mensal sobre Scioo-

cias Psychicas, Occultismo, etc, —Con-
cursos, sorteios, prêmios, etc, a todoe
os leitores. — Compre os livros: Sup4t
rior Curso lllustrado de llyonotisino »
de Magnetismo Pessoal, 10$; Magnilis*
mo e Somnambulismo, 5}; Espelhos itf*>
yjeos, 7$; e Arte de se (ater uimir, s$-
linvie o dinheiro em caita registrais,
com valor declarado, ou vale postal, ao
sr. ARISTÓTELES ITÁLIA — RUA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO.
U9, CAIXA POSTAL 604. _ CAPli
TAL FEDERAL.

40 muares
de bellas estampas e adestrados

para carro ou bondes

GARANTIA DO FUTURO

SOCIEDADE MUTUA DE PECÚLIOS
E CREDITO POPULAR

SéJe: Juiz de /'(ira—Minas Geraes
CHAMADA

7° e R° pecúlios — Grupos 6 — Série A
Tendo falleeido os nossos consocios,

srs. capitão Theophilo Maia, no distn-
cto de S. Pedro de Alcântara. Mumci-

de luiz de Fora, e o sr. Antônio L,p-
-¦• ' dopio 1

Loteria de S. Paulo
Garantida pelo governo do Estado

Kxtracvòes bi-Hrnianaos

AU

Asnansiã:m

Ei Ja Carioca
Ba. »»a^a;

Próximo ao Merca-
do das Flores

Por I1S8OO
QiiiiilS-feira, 12 do corrente
20.00CHOOQ

Por 1Í5SOO

...es dos Santos, cm Nictheroy. U
Rio, respectivamente, nos dias 11 e u
de novembro de rou, inscnptos na
série A do grupo 6, vão ser pagos aos
respectivos beneficiários or, pecúlios cor-
respondemos, pelo (|ue convidamos os
nossos consocios, inscrtptos na serie e
grupo acima referidos, a contribuírem
eoiii as quotas resdectivas de rs. 25S para
a formação do primeiro necuho, c mais
rs -kSooo, para a formação do segundo,
a'té õ" dia zo de fevereiro p. futuro, nos
termos do capitulo 3°, artigo ri", para-
graplio i° dos nossos Estatutos.

Juiz de Fora, 30 de janeiro de 1914.
_ Dr José Dutra, director-gerente.

R. S.
POR-OLVH GYMXASTTCO

TUGUEZ
SARA'0 A' FANTASIA

Em ai do corrente
A inscripção de convites será encer-

rada no dia 12. — Fernando Marinho,
secretario.

CLUB DOS FENIANQS
Domingo, 8 du Fevereiro de 191

Suiuiiilinlieo c a»snllanlc
Foir. biidn-liuile du Gi'm>.i dos

Camiirnilinlias.
Arrepiado, secretario.

As falas de oitmaradàgom sú com o...
CumaiadUo, thesoureiro.

PALACE-CLIIB
40  RUA DO PASSEIO — 40

CARNAVAL DI3 1914
A Directorlu avisa nos srs. so-

cios que se acha 6, disposição dos
mesmos o livro do "rateio para
os quatro grandes bailes do mns-
caras que serão dados nos dias
21, 22. 23 e 2-1 110 1'itluee-TIiea-
tre, que foi para Isso alugado,
para ahi se cffectuaroin as festas
de Momo com todo o esplendor.
Só terão ingresso os sócios que as-
signurem o rateio.

A Dlroetoria,

J. DIAS
. 18Esctiptorio ârua do Rosário n

AUTORIZADO
pela illiistre direeioria da Rio

de Janeiro biglit and Power
Company, Limited

Venderá em leilão
Quarta-feira, 11 do corrente

A'S 3 HORAS DA TARDE
A'

Rua Conselheiro Pereira Franco
(Antiga cocheirá da Compa-

nina de S. Chrisloyão)
MANGUE

os 40 superiores ityua-
res aolimi referidos, pre-
staveis para conduzir
carro ou bondo, que po-
derão desde já ser oxti-
liilnailos petos srs. pre-
tendentes,

m RIO 21JAH3IR0ia
luTffCHI If E0II1EI8

Co„ Lid.

Quinta-feira, 1!) do eorrento

l^OFt 4!S.->004sr
g^"" Uilhetes á venda cm todas

as casas lolt-riius ,1o l.atinlo.

"A PERSEVERANÇA IXTER-
NACIOAL

171, AVENIDA Kiü ISRANCO, i?i
Bomií prediaes

Realizou-se, sabbado, 7 de fevereiro,
o 74° sorteio semanal dos Bônus Pre-
diacs da 1* Série, sendo contemplado
o n. 2.066,

Cei» coupons prediaes dão direito, a
um Bônus Predial.

Duzentos coupons prediaes dão di-
reito a uma Apólice Predial.

REAL E BENEMÉRITA CAIXA
DE SOOCOUROS D. PEDRO V

1* Convocação
A Dlroetoria desta instituição

tem a lionru de convidar os srs.
soeios a rounirem-se em assem-
blea geral ordinária, domingo, 8
de fevereiro, á 1 hora da tarde, na
sede provisória, á rua de S. Bento
n. 10. sobrado, afim de elegerem
a Directorla, Conselho Deliberatl-
vo c Commissões do Exame de
Contas, para o bienal o de 1914»
1915.

Rio do Janeiro, 30 de janeiro
de 1914—A DIRECTOIIIA.

e
rua

Os representantes da Compn-
nhia previnem aos moradores des-
tu Capital que, 1111 fôrma dos con-
tratos e posturas vigentes, nin-
auom, sinão a Companhia, tem o
direito de construir qunesquor
obras de esgoto, nddiclonaes ou
extraordinárias, sobre seus enca-
namentos, c alterar ou recon-
struir as existentes, sob pena de
multa o •lemollcão das mesmas
obras o niuis cffeitos, á custa do
infractor.

As pessoas que pretenderem
quaesquer obras dessa natureza
devem dirigir-se ao escriptorio, á
mu de Santa Luzia n. 69, ou as
rasas de mnchinus, na praia da
Saudade, cm Botafogo; rua Mello

Souza n. 57, em S. Christovão;
Amoroso Lima n. 28, Cidade

Nova; rua da Alegria n. 2, Caju;
escriptorio & rua Josó Bonifácio
n. 128, em Todos os Santos, e
rua Bnrcellos, esquina da rua
Marinho, om Copacnbnnn, onde
serão recebidos pedidos para
obras.

Em virtude de Instrurçoes On
Repartição do Fiscalização, jnnto
a esta Companhia, todo pedido
para serviço de esgoto em pre-
flios novos ou reconstrucções deve
»er acompanhado de plantas o
elevação, em duplicata, npprovo-
das pela Prefeitura, indicando o
local em quo so pretende collocar
os respectivos apparelhos.

Sobro desarrnnjos e obstru-
rções, deve o pnblico dirigir-se u
Repartição Fiscal do Ga/erno
Junto a esta Companhia, £ roo
Bachet n. 25. sobrado (antiga
ru üora do Ouridoi).

SOCIEDADE DE PECÚLIOS POK
MUTUALIDADE 

"A PRECIOSA"
Asscmbléa Geral

De ordem do sr. director-presidente
convida-se aos srs. associados â com-
parecerem a uma outra reunião de as-
semblca geral, á sua sede na rua de
S. José n. 50, i" andar, no dia 12 do
corrente, ás 6 horas da tarde, afim de
tomar conhecimento das emendas fei-
tas nos estatutos desta sociedade, pela
d:gna Inspeciona de Seguros.

Rio de Janeiro. 6 de fevereiro de
1014. — O 1° secretario. Pedro José
d'Oliveira Pernambuco Filho.

A União Internacional
Sociedade Anonyrra de Seguros

de Vida
31, Una ila Cnrtoen, 31—sob.

Caixa Postal 12ÜS—Teléph. 5GU5 coat.
niO DE JANEIRO

Os srs. arrematai»toa
{garantirão os seuslan-
ços com um sljrnai do
'-i<> o\o 110 aoto da arpo-
inalação e n entrejja será
após o leilão.

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

DERAM IIONTÉM

Antigo  OGti Macaco
Moderno  02.i Cabra
Rio  841 Elephanto
fialteado  Leio
B' prêmio 735
3' 574

396
782

União Federa!
N. 348S

Rio—7—2—914

DFNTISTA A' L«ovegildo. Eae-

llio com pcifnc.ío. solidei e arte. Cônsul-
tas: Ai segunrf-iK, quartai c scxt.ivieiras,
das )li 1 da tarde e du 5 às y da noite!
Ilua da Quitimla n. ;j.

Impotencis ncurasthenia •
íraqueza t <t|
geral, cura ra-
pida ¦¦ efficai

com o uso do EI.1XIR VITAL DS
MARAPUAMA E Y0IMB1NA COM-
TOSTO. Milhares de atlesiados de dia-
tinetos médicos provam o seu alto va»
lor. Eite elixir pò.ie ser usado ent
qualquer edade e sem o menor receio,
pois na sua compôs' c3o nfio ia-
Iram, CANTIIARIEAS, PHOSPHOÍ
RO. STRYCHININA, c não affecta oj
cérebro. Está licenciado pe'a Saúde Pu»
bíica. Hm todas as pharmacias c no»
depósitos: rua UruH..'ay<na 140 e 3$f
Ein São Paulo: Barucl & C. —- EraJ
Curityba: Corrêa Netto; em Nicthfi
roy: Drogaria riarcellos — Peiiiíiu 0*1
ra o interior á R, Freitas & C—Ave-
nida Passos 106, Rio—Vidro, 4$ooo,l
pelo Correio. 6$ooo.

Moléstias das senhoras —\
DR. OCTAVIO DE ANDRADE, de vo}H
de sua viagem á Eutopa, cura rápida
hcmonhigiac uterinas, corrini entoa,
pciisjo, moicBtiait (joi ovarios, etc, j»cl
oprrat;,»o e sem tlôr, Evita-ae a gravtasi
por indic3oSo sclciitiflca, tem operaçio
sem prejudicar o oruanicrao, Cona.:
S. josc n. 80, de 1 aa 4. Pagamuito
prestações.

tvai

spírita somnam-
bu o Consultas com clareza

todos os segredos o mys»
terios da vidn humana,
fazendo dssãppnrecèr os

atrazos, embaraç-is o rivalidades por
mais difllools quo selam, o cura ra-
dical de quàlquur moléstia pelo es-
piritisinn o scionolas occult.is, dt»
agnósticos; prrigr.osticos sciontlíl-
cos, garantidos ; das 10 ás 4 d das ç
as s da noite ; pruça da Hepublioa
n • 195.

Evita-se sem
medicamentos ;

informações ua
alcance de to»
dos com mine.

Affonso. Rua Condessn Beuuoate s«
105. Engenho Novo,

GRAVIDEZ
Corrêa de Olivoi-
ra. Prai;a Tira-
dentes 39. sobra-
do. Teleph. nu,

mero 4.155 (Central). Causas: Civeis,
Commcrciaes e Criminaes; ¦ adeantí
custas.

vogad

dveoa

"A BARBACENENSE"
Quinto pecúlio paçio na série A

São convidados todos os sócios pri-
meiros contribuintes e contribuintes, da
série cie 10:000$, inscriptos até ao dia
21 de novembro ultimo, a mandar pagar,
dentro do praso de 30 dias, a contar
desta data, na sédc social ou aos bali-
rpieiros locaes, a quantia de sete mil réis
(7S000), quota devida pelo fallecimchio
de nosso consocio, o sr. Antônio-Pedro
Lopes, oceorrido 110 referido dia, em
Belio Horizonte, Estado de Minas üe-

P.
Gymnasio Federal

Dlrecçàn do
Br, Llboviito Blttenenurtt

Rua 24 de Miii" 20S
Curso primário, complemen-

tnr, secundário, recórdnilyo de
matnem-itioa, agrimensura e de
oiiRnhhnria. Miurlcnlns "hortas.

gffiESa^BSBSSaSZBBBgBBBSSBBgB

raes.
Barbaccna,

Direeioria.
,1 de janeiro de 1314. — A

A Irmandade de Nossa Senhora da j
Luz do Alto da Boa Vista, da 1 ijuea, !
cm honra á sua E.xcelsa Padroeira, ;. .
mandará celebrar no dia 8 do correu-1 IOI 1,11.
te. ás ;i horas da manhã missa so-
leiinc, sendo celebrante o revmo. padre,
monsenhor Gaspar, difiiio auditor da ,

Nuriciatura de Petropolis, sendo^ acoly- g:\m tlepOlS
tado por dois rcvdmos. padres 1-raneis-
canos, do mesmo logar; ao Evangelho,
oecupará a tribuna sagrada b revdnio.
padre Manoel Pinto dos Santos, que
fará o panegyrico da Virgem.

25SOOO
no civil

c 20.S0OO no religioso com
ou sem i'0.rtidões, Irata-se
n ma Iliirburii Alvarenga
24, próximo á rua Luiz iio
(aniões (em frente á 3* Pre-

Aviso : para provar quan-
to esla casa ó seria sj pa-

dos papeis
promptos ; com o sr. Silva

EDITAES
DEPARTAMENTO DA ADMIX1S-

TKAÇAO DA GUEKRA
REPARTIÇÃO DE COSTURAS
Distribuição de peças de farda-

mento a manufacíurar, is costurei-
ras matriculadas sob ns. 401 a 650,
nos dias O, n e 13 do corrente niez.

Departamento da Administração, 7
de fevereiro de 1914. — Capitão Ar-
lindo de Som»j 1° oííicial encarre-
«Tado,

Dr. von Dollinger da
Graça

Longo estagio da Real Clinica de
Berlim. Tem consultório EM SUA
PRÓPRIA RESIDÊNCIA, _á Avenida
Mem de Sá n, jo (no inicio, Lapa),
onde attcmle ás 3 e meia da tarde, te-
lephohe 4.810. Trata especialmente das
MOLÉSTIAS DOS RINS E DAS VIAS
URINARIAS. Pesquisas pela luz, mi-
croscopicas c cbimicas da urina, do
pus, corrimentos, etc, nas doenças doa
rins, da bexiga c da urethra, etc, na
blenorrhagia e estreitamentos. Exames
nas diversas fôrmas do diabetes e da
tuberculose em geral e especialmente
da tuberculose dos órgãos genito-uri-
narios, Applicí e 514 nas suaa indica-
tícs.

í solii iindorei,
110 Brasil, quo
por si ou seus

constituintes,!
pretendam tratar processos forenses
cm Portugal, acceita-sc o subslabelècl-
niento ou procurações paru todas a$
comarcas daquclle puiz, pela nossa casa
matriz, na cidade tio Porto. Dilo-se ,tO»
das as garantias rlc seriedade; dirigir
a Rego & C„ rua de Santa Luzia 230,
sobrado.
.__.__ ¦ 

— ¦ - —

Ganhar Dinheiro ——
Tendes algum desejo que apezar de
vosso esforço não conseguis reali-
.-.ar? Sois infeliz cm vossa família ou
cm conimcrcio ? Precísacs descobrir ai*
çuina coisa que vos prcoecupe? Fazef
.ollar para vossa companhia algucra
que se tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo. sensualismo, ou algum»,
moléstia? Destruir algum malefício?
Recuperar algum objecto que vos t»
nham roubado ? Alcançar bom empr»
go ou negocio ? Fazer casamento
vantajoso? Revigorar a potência ?
Augmentar a vista ou memória f
Adivinhar números da sorte? At-
trair abundância de dinheiro ? Em-
prégae os ACCUMULADORES MEN«
TAES NÚMEROS 5 E 6. Nada têm
de feitiçaria ou contrario a religiio. E'
uma descoberta de influencia occulta da
própria vontade, para dar ao inagne-
iismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da Iuneta em rela1
ção á vista, ou como phònogr.ipho que
fala por causa da voz que nelle foi
gravada, como a da saturação da vonta-
de nos Accuniuladores.

Todo o dinheiro que se gasta cor»
os Aecumnladorcs recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados ia-
voraveis estão nos nossos 23 niagait-
nes. Sempre deram rcsuliado e são por
nós vendidos desde lia doze annosI
Contia factos não ha argumentos 1 Uri
Accumulador sozinho dá resultado,'
mas os dois (ns. 5 e *) quando estã#
reunidos em poder da mesma pessoa,
servem lambem para hypnotizar ou nu"
gnetizar. curar só com a mão ou a dia-
tancia. são muito mais efiicazes par»
qualquer fim. PREÇO DE CADA UÜ
33$o'jO.

Os podidos de fora devem ser en
viados com as importâncias em ralo
postal ou carta de valor registrada»
LAWRENCE & C; rua da Aisembléa
n. 4i - RIO DE JANEIRO - Oá-H
t;a'jj uai maiszioi pu> vwltiit*
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Armazém de seccos e
molhados

Vendes» um ImpOrtMlt Ín»WW
gS íonirsto «lé iwi.nun» jWJJjlW;Ml• ponto* dos subúrbios| *. "".jj*
iT.t.iif mnvimrnio e com bos A»
«ia Â' ví.ii. M '«M»» o motivo d»
vViuIs; IntorrttWí P'jr favor. * prw
Tiradente» n. j* sobrado, com o sr.
Oliveira.

Automóvel
do fabricante Cliarrnm, forca

-j — so — II. I', cm bom OS'-'1" •»•Um,
cóii.civac»o, podendo ser essmliwdo.
O motivo da venda e o seu proprietário
retirar-se pura a Humps. por motivo ao
MUtle! vir o irauir na garage rark
Itoyal. das u -I «J boras,

DR. HEITOR CARRILHO
Clinica nu dica im «cral. Bypbillli

Hoencas nervosas. Das g As li da i m-
»,ha, A avenida IWm, 106 (por cima
.In rharniacla Frolias). «rails aos po-
tires.

Instituto Universitário
RKCONimCIÒO ni

Cursos de Direito. 1'hamiacls e Oton-
tolojiia. Diplomas legais. Uua il» U"'-
11.11.1... fi.i.

Casa Espaoial
com grande ofllcina

para concertos de re-
loglos de todas as quu-
lidades c autores.

Rologios do bolso, do
parado o do torro

RSLOJOARIÀ DA BOLSA
F. Krussmann

Rua do Ouvidor, n. 45

; ÂO CRUZ VERMELHA
• i" Baratelro. Telcplione n.to, Sjnl.

Manteiga Demagny,,Minas, ifsooioira
estrangeira, 3*300| dlt«; WPele"«ir....
a$juo; álcool, «anafa, íjoo; litro <lc

nlcool, $500.

Casa do Abílio
Mnv.il, tapetes, capachos c artigos

He colclioarla, mais barato que aualauer
outra casai coneertain-se moveis; lus-
«ram-sc e eiiipalliain se. Una ::\ de Maio
ti. 306, estatuo do Sampaio
lie 116,1 Vill.i.

telopho-

POBRE CEGA
liaria de riaxarclli, pobre eenuinha

«mito doe. te e polir., sem omenor rc-
curso para a sua suuslstencla, implora
i* alma! caridosa» um obido, pelo amni
de Deus. Iis'a caridiiía redaeção prcita
te a receber o oue Ihr for destinado

Carnaval
Pompono iodas as c

tia, preços de fabrica,
Druguayniia, 56.

ires, para fanta-
casa Silva, rua

r MECÂNICOS HAVAES
Preparam-se candidatos para o con-

curso de admissão ao Corpo de Meca-
nicos Novaes, de accordo com o regu-
lamento vigente; na rua Marechal-.Fio-

Peixoto n. 181, sobrado, das 8
120 6"

Milagres do Bazar Co-
losso

Quinta-feira u deste mel principia-
mos 11 \rnda das grandes novidades cs»
cnllil li- i"''u sr, Alberto Branco viu
l'nri«, Alleniunltir. Sui*»a, o Londres.
Todo mundo conhece a nuita barateia
pois garantimos laicr maiores vanui-
«eus, o sortimento e colosual, arinsçAu;
i de raixões porque i provisória a nossa ;
cslndla com negocio a rua lladdoclt
l.obo n. .17 residência nossa, os inellio-!
res Itrin», cblla*. re|iliin»; l,al<cs Imr-'
dadas, sedas, iiiorius, rendai; bordados,
(itas, pluniii», olgretesj Volnn bordada
4 inrlro» dá um vestido i$soo; Olicne
pura (lida um metro largura J metro»
dá uni vestido Jíjoo; UlIVOS seda se-
nhoras, homens c crianças "1 

$000 \ ode
rcllglctlte 5011; cretonc para lençol, cui-
chás, malas para roupa, colchões, Lalsc
com ilouiado» para 11111 rl<|Ull»iniOves-
lido carnaval 800 por metro Bazar
Colosso lladdocl: Lobo n. .1? jntre ns
luas Maria José e Mahiiio lieis.
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Instruccão primaria
PROFESSOR

Precisa-se de um, dispondo pelos me-
nos de duas horas antes do meio-dia,
ou depois, dando boas rcfenclns. Cartas
dirigidas a esta redaeção ao sr. William.

IJÉ-I•fMQ9jfABE~a^u-ui.n>uvJ~-unii
DIÍ. KI>. MEIRELLES

DOENÇAS INTERNAS — VIAf
URINAR1AS. TRATAMENTO KAPI
1)0 DA GONORRUfiA; estreitamento
da urethra, syphllis, hydroccle, cie.
Exarre, com illum nação da urethra
bexiga, ureteres, recto, Cxntnc de seu»
cbrrimentos a microscópio c tratamento
de suas doenças pela electricidade. Ap-
plicao Cnú e 914. Doenças do estorna-
KO e intestinos. It. Carioca 33, das 3 ái
o. Hnddock Lobo n. aí8.

S?^s^7^S^mo^Kowr^ \á> l-llSIliSL^-i'It <s"M. jfr^&WoiT~_i :'Huj ."I^*

jommii _5~»./

SYPHÜ?
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Jouthí-rlíi si rrluJiimU «i»~rrs

filba.A Cnuip,
•\lllotiiailini |i..|ni'..iu» Palmitu II, 30

do iddii iiiitubrodo i'H.'.
— Do nreordo onm ua ns. 91710.

i*W) u '.o»» iironiíiin mniorn* ún lar
taria i-mioi.ii oxintliidi un '"i.'"
t"ir,i, i|iiiut.i-'.ii 1 u liujn -.ilib.ulo,
fonun uiiiuitiüiiiliis n» dottontis ¦<<¦¦
isuuiieu.-- ai cliili du j.11.1.1 .Min dlrol-
10 a 3 í.oitem-i i..iiiiiii..|i-i.
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Bandolim
Uma professora, com longa pratica,

occeila mais algumas discípulas, nas

libras que tem dlsnonivcis. lambem
acecita chamados para lécclonar esse
insmunento cm grandes collegios. Car-

tas nesta redaeção a MAU!ALVA.

Professora
Tlnsiiia: piano, portuguez. historia,

gçographia, arithmelica. calligraphia.
por nó. ir.S. 20$! em domicilio c cm
sua residência, no largo do Rosário, 20,
2" antlar .

Moveis a pivslnçõos e a
dinheiro

Quem precisar de moveis, só deve
visbar a casa do Uarros Tcndler, U
praça Tlradontes, --. Com pouco di-
nheiro v. s. mobilia a sua casa a prazo
de oiio meies, entregando na i* pres-
tação. Empresa Nortc-Ainericana. Te-
'enlione s.o-5.

Taxi-auto
Vende-se uni automóvel '5X18 II.

P., por preço baratissiino; ú rua Sc-
nador Euiebio n. 206, loja.

Oiisii cm Pètròpolis
Aluga-sc a família de tratamento a

c:sa mobiliada 1» rua Thereia 11. (Í77-
Trata-se com o sr. Joaquim Alves, em
frente á mesma, 011 nesta cidade á rua
<lo Rosário n. 156, loja.

Prédio assobradado
de solida ceus.rueção, edificado cm ter-
Tcno r|tte aiedc 21,.|0 metros de frente

por 0,-70 de comprimento, situado _a
inta Uonifiin n. 144. bairro de S. Çlins-
toeão: será vendido em publico leilão,
segi-n-Ia-ícira, 9 do corrente, no relc-
rido local, ás portas do nicsmo, as 5
horas. Jielo leiloeiro A. de Pinho.

A'.s iilnius caridosas
Maria 

'Eugenia, 
viuva, e 6om o

niimno rc_ • '-í* ¦*•,')¦
ios corações bem formadas um otmlo.
|UC lhe venha mir.orar os seus soífri-
ner.tos. P.sta caridosa redreção presta

íc a acolher o oue lhe fôr destinado.

Pharmacia
Vm senhor já de edade, com bastar)-

<cs habilitações c que esteve estabeleci-
dõ perto de 30 annes com nliarmacia,
descia coltocar-se cm uma boa pharma-
cia. jiara manipular, ou como gerente.
Carta por especial favor á rua da Al-
fàndega, 22, a P. J., com o sr. Ba-

ptisla.

Moléstias das creaneas
DR. E. BANDEIRA DE MELLO

Clinica exclusivamente de creanças—
Consu'torio: ni;, da Assembléa; 4.1 ¦'
andar, ás 4 horas. (Só attende a dom-
tc3 ilr. sua especialidade).

Agua Java
A melhor tintura vegetal para o ca-

bcilo, a preferida pelo mundo elegante.

Preparado pharma-
ceutico

Approvado pela Directoria de Saúde
Publica e bem rccommcndado, como se
provará com documentos, vende-sc cooi
lodo o material para seu fabrico. E' nê-
goeio que dá margem para bons lucros
com pequeno capital. Cartas a Túpy,
nesta redaeção, para ser procurado.

Gallinhas de raça
Compram-se nove gallinhas c 1 galio

Lòghorn-branco legitimas americanas
sem defeito e com menos de 11111 anuo.
Trata-se com o sr. Pinto, no Cinema
Ideal, rua da Carioca, 60.

ÍRRIGADORES E SE-
RINGAS

para lavagens, o mais completo
sortimento, desde 3?ooo

83. RUA DO OUVIDOR, 83

corn grande supe.-
riõridiidé, inclnsi-|
ns fricções c itijo-

Cofre Berta
Vende-se 1:1:1 n. 3, novo, mais bara

to que no deposito, á rua da Candeia
ria 11. 53.

Procuram-sc vários
tlieatro, cabaret, circo,
cartas Eniprev.ario, .-,.

881

membros para
etc, nesta folhe,

Boa sala
'Alutta rc uma. com todas as commo-

Üidadès a sonhor ou senhora de respei-
to; na rua Silveira Martins n. 135.

¦4

Compra-se uma ave-
nida

ticui situada e linvpa c nas condições
exigidas pela I-Tygiene c Prefeitura, ate
a \|iia;)t;a do- o :ooo$ooo, c que renda
aoo$ooo mcnsáes; trata-se 11a rua Uru-
ettayaita II. - com o sr. Armando.

Casa mobilada no
Cattete

Aliiga-se em rua transversal á do
Caticte uma casa mobilada, com vasta-.
accommodações para família; trata-se
na rua da Candelária 11. 2C1, 1" andar.

Herança
Frocur.vso o sr. Manoel Lourcnço

Alvares, aiim de se apresentar ou mau-
dar procuração para tratarem cio inven-
tario de seus pães. na Espanha. Oreuse
iutntamcnto Qualedro, Povo Gironda.

Costureira

Livros
Collegiaes, literatura, direito, etc.,

iaovos e usados, compra-se qualque-
quantidade rua da Asscmbléa n. 77.

Copacabana
«lar

V
Vai
N. S. de
família de
18 horns.

aluga-se o prédio da rua
n. 20. próximo a run

Copacabana; só serve, para
tratamento; ver das 7 ás

Fazem-se fantasias para o Carnaval,
travessa de S. Francisco n. C, 2o ;m-
dar. esquina da Carioca. Mme. Passa-
r.-lli; telephònc 1.S93, Central.

Hotel Bihiano
Águas Virtuosas de Lambary o pro-

ximo a fonte, boa mesa, dormitórios
amplos, banheiros, campainhas, electri-
cidade, etc. ln£ormai;õeSi largo da Ca-
riciea. Café da Ordem.

Bandolim
Uma professora com longa pratica

acecita mais algumas discípulas; nas
horas que tem disponíveis. Também ae
ceita-se aula desse instrumento em
grandes collegios. Cartas nesta reda-
cção.

MANTEIGA VIRGEM
Pasteurizada reclame. Kilo, 3$joo.

Ouvidor 140, Lciteria Palmyra.

Dinheiro
'Arranja-se 

para senhores
credito. Cariai, Dinheiro, 3,
lha.

que tem
nesta ío-

Armazém
IAliiga-se com contrato grande

zem ;'i rua do Lavradio n. 75.

Maxixe
Aulas para ambos os sexos, ás terças;

quintas e sabbados.
AVENIDA PASSOS 123

Machmas photogra-
phicas

Acaba de chegar nova remessa, para
vender a preços sem concorrência'.
"FOTO-BRASIL" — R. 7 de Sctcni-
bro n. 115.

Terrenos em Ipane-
ma

Vende-se lotes de 10 por 50 metros
perto dos bondes a 7 :ooo$; trata-se com
n proprietário á rua N, S. de Copa-
cabana n. i.02$.

A SSFIUS
(em todas as maiiiíVstaçocs, fases o períodos)

moléstias de pele,riMinmtisnío, chagas o
todas as doenças

provenientes do sanguo imputo
Tratam-se até á cura radical o completa com o

mais forte e enérgico preventivo e depurativo anti-
sifiüMco, inteiramente inofensivo

DEPURATOLI
Marcft rogistruil» o npprovtúla tm>1iv liiroctorla ilo Saúde

riiblicn 1I0 líio 1I0 Jmielro
Soberbo remédio de ORIGEM ALEMÃ

OnnlcoileiiurnllToantUslfllltlooqno-nfJo oxIro rtinín
-O iinico nuo nilo 6 imrtrutlvo 1-0 único quo niso ctiusn
ininiii :i nlt-niçã:» 110 ortranUiiio Uo iloent squor soja toma
ilo por adulto.-, nuòr por croanva<i, quer por i>os<oa- l't-aca-

ilo cilailo avauraila 1 — O único quo i.buo o apetite, <H
«ncrula o um Imsw <'»fc.ir ge.rnl ao iloentc 1 - O único qm>

ãocxltroo luixllloilo lavaiícns, pós, pousadas, ffargarojos o
outr.s iriitamcuto.<iNL'cuiiilarl-,H !

lCuiiiüilloituercico, offlitaz o lutclramonto Inofonslvo,
cujaniaxlma propiifraixln, a uiiilsbo a. a mais vraniliosa,
voui sonilo folia rtiuiiafôrma oxtraurilinaria pulas pessoas
quo o tem tosiiiulu !

Todos os poilcm tratar polo DEeUKATOL aninndo nas
suas occitpávões hubltnaes, nas suas viagens, uns .msu» pas-
solo<, sem o mais levo incomodo o «tiui o mínimo iüconvo-
hiontol

SUAS VANTAGENS
As vantagens de:tc poderoso o depurativo c anli-sifllitico

silo mtiitus cqualquer dellus do per si o torna superior a
qualquer outro preparado congênere. Vamos no entanto
moneionar ab principaes :
Substituir qualquer outro tratamento
vãmente o conhecido GOG o 914 e
ções.mcrcuriacs, processos:velhos que todos devem aitedar
ite si por incomdos, ineficazes e dolorosos, desde que se Ira-
tem pelo Dopuiatol.
iVõn pop iuii..T.jtiwft Oncm dcsconliecc os sacrifícios queIMJ »tJl JlUlgdMVU. ruztodo aquclle que anda durante
mrzes a tomar um purgante? Que incômodos c quo sobre-
saltos para quem precisa stiltir! li além disso, mezes a tomar
um purgante, o com rigorosas dietas, só isso (quando outra
cousa não tivesse para estragar o organismo), um que esta-
do de fraqueza ficaria o doente ?! Calcule-se...
ÍVãfi tPP HÍPi» P twia'' Outra vantagem;dcgrande valor,
liai) lei lUCla o pt-uia . visto que o medicamento em si
não exige dieta, mas apenas a doença cm certos casos de bas-
lante gravidade, devendo o doente abster-se simplesmente
de salgados, picantes, bebidas alcoólicas ou espirituosas;
Em caso de simples preventivo ou de manifestações ligei-
ras, não tem necessidade de so abster de qualquer coisa, po-
detido usar do tudo,
iVün for- CflKnP ¦ n que é de uma grande vantagem para as
iidU ICl odllul . pessoas quo lhe repugnam tomar reme-
dios. São pequenas pílulas que se tomam facilmente com
um güled'agua.
Traz o apstite e o bem estar SSS^S?SÍ?5B
dores c totituras de cabeça, dores pelo corpo, placas c cita-
nas provenientes do mesmo mal. As melhoras tornam-se bas-
tanto sensíveis logo no lim do primeiro tubo, ou no decor-
ror do secundo tubo.
o _ nAP»„+J| Toda a gente embirra cm andar com frascos
oBl pOHdlll. do yidro na ajgibcira que, além de terem o
risco de se.partirem, lêem ainda o inconveniente do se. tor-
narem incômodos. O Deptirutol vao acondieciortado em
pequeninos tubos que andam perfeitamente á vontade até na
algibéira do collete.
^¦in inilbriau 1 porquc.nunca perde ns suas boas próprio-
OjI IUílliCliav..i jades, nem com o tempo nem com o clima
o pode ser tomado em qualquer estação ou época do anno.

Não necessitai- de outros tratamentos ^£7^
rojos mercuriacs,pòs,pomadas e agitas para lavagens, vislo
i/ttc o maleslànosangiiec purificado este pelo Di-puralol,
nada mais precisa para que desapareça por completo.
Percorrer todo o organismo do doente sem a mais ligeira per
turbarão c ir com a corrente circulatória ou seja com o sair
que, a toda a parte; fígado, pnlmúcs, cérebro, garganta, or
qàos t/enilaes, braços, pernas, ceni/im, a todas as vísceras, cx-'terminando a terrível agente da si/ilis.

Numa palavra: O ÚKPLIUATÜL ú o único medicamento
que Iratae cura a sifilis sem o mais leve incomodo para o
doente,sem que este precise tirar algum tempo ao seu horário,
vit-to que potle andar nas suas occupaçõés habitúàcs e á sua
vontade c sem que seja explorado, visto que pasta pouco di-'nheiro c com lodo o proveito. Alem do tudo isto, é inteira-
mente inofensivo.
Quo o use quem nclle tiver confiança e que sofra o gaste sem
proveito quem delle duvidar 1 O Depuratol eíioontra-se
á venda cm todns »s boas farmácias c drogarias

Tubo com 32 pululas, 8 a 10 dias de tratamento. 5#000.
— Pelo Correio, mais 400 reis. — 0 tubos 27S00O, pelo Cor-
rei o mais 1£|00Ü.
Depositários: V. Silva &e.,Rua ria Assemliltía, 34 e Roriol-

plio Hess & C, Riu 7 Setembro, 61
Rio tle Janeiro — Em S. Paulo Bania! & G.
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FONSECA. PINHO & C.
LnrGo do OaiDlro. n. 0*7

ur 11-

Underwood
Vonde-H uma cm perfeito ciail

muito cm conta. Tratar na rua Pedro {Américo 5J, sobrado.

Bom commotlo
Alnga-M uni i

i rua Silveira
mncoA do camuicrclo; j

M.iiiiiih n. 1.15.

Ser Bse.Ba

Pharmacia
Cumpr.vso uma iiusta capital, f.izrn-

¦Io Imm negocio; canas ucita redncçJo
com o preço a I.. C.

Xarope Peitoral de De-
sessartz e Alcatrão
da Noruega.

1'ORML'I.A DU URITTO
Approvado pila Inipcctoria «le Hy-

«iene ic premindo com iiudalha du ouro
na Kxiiosiõo Nacional do íoaS. liste
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bròncliitet, c.u.irrlios cbronico», coque-
Inche, asthma, losse, libica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosa, eoiisti;i.ie"io, rouquidSo, tuffoca-
çfle», doença» da garganta; larynge, de-
fluxo astlmiaiicii. etc. Vidro 1S500.—
Deposito: Drogaria Pacheco, rua dos
Aiidiiidas n. 45. Fabrica: Pltannncia
Samoa Silva, rua Dr. Aristidcs Loho
n, 22<)t

Ouro
I Cumpra-se ouro, praia, brilhantes e

I ioias usadas: paga-se liem; na praça
| Tiradcntes 16, antigo largo do Rocio.

100

PiutiiKi de cnbellos
Mme. R heiro particularntcnte, tinge

.'abclíos com um preparado vegetal in-
lííensivo, de sua proprirdade; as st>
niioras que desejarem, dirijam-se á rua
riodrigo Silva, amiga dos Ourives 10.
i" andar, entre as ruas de S. José e
\s3pml1lea. 8Sn

A IHIoKn i tt i!l"r!ns» enron dn mulher.
Ella 11..11 p. du pDHsinr iinlrniliiiii intili opre-
CI.11M0 mais doaejiido. Mnsioilii iintlli-r podo
fiixor niiBiiiQiitiiit o sua lontioMirn f»t^ lornara
tnaravilliona, no lln» diapoiiaar o» uocosanrlos
ciudadiiH o nttonçi.Oii.

Nftn ho devi) ttsar i.iiur.i na cuils sonnQ
aqulll.) qtio se stilbu i|uo it puro osuuvo. l'ura
ter 11 culta Rim a furirioitiV.da*
vi'iii'Ba ligar os 1'ôa Uo Talco
lliiiat.i.l.' In

MENNEN
todos 08 dl .s, ilujittíri do batilio
ou du tollello exterior.

Nfto Bi» ollca ali nb«oltitomonto puros omnii tnmbotn
ns suas proprlodiiiloa onlmaittoa fiizoni—os idoaoa pura.o
cuils mais dmloiiiln o Ronalvol .1 Induiodos.

GERRARD MENNEN CHEMICAL CO
Nowark, N. J., li. U. do A.

8 depositários no ' Tltall :
Louis _EIer__aEvrt_ay & O.

11. Gonealvus ülas li7
Avenida lllo Brnnoo 130 f\lo do Juuoiro

LOTERIAS

CANDELÁRIA
lltlruri-A-i t*ol» 11 ftüOiliaaçSo

ftiillirul ti inillilcl|»iil, tis t 1 ...
íuniii «ln> iunlo

A.'
59, Avenida Rio Branco, 59

A iiiiioii quo fax exiraoitòoi p«1oayaioina do
UriuiM o «wplitM-ai

Qiiinln-tVIrn 10 <l» corrente
tt' do iiuii» plnnii Ul)

10:000$000
Si. d.iioo liiiiioto.i inwtros dividida»

cm i|tiinio.s.
Intolro r. .".ou com o solto

D.i-sn vantajosa commlHíào aoi
podidos tia iii.ii-> do IO>iWW.

N. B. -Os promloN supii.
rloros :i HOO$ OüiAo Blljel-
tos uo dosoouto <lu 5 •¦.

a«
tdo

59

COOPERATIVA ESPERANÇA
RUA DOS ANORADAS N. 79

Clubs do Joius com <> sorteios
ÜAlVrA PATUNTK í»

rriiL,l3l»HONE N-i 503O
Artigos expostos á venda otn prestaçAas

somo unos com t! s.irtoios: Hologliis, gniuioiilio-
nos, discos, curas do borracha, Riinr<ia-chuvas
com cnst&o do miro ou prata, hlachinas tio cos-
tiira, ostiltig.iiiln, pisiol is, blcyclottis, mobílias,
flltios Fiel, roupas broncas, ternos de casoinl-
ras; chapilos panninú, etc, etc.

Os poilldns dovem ser dirigido
TlicBotiroIro Sr. Antônio rh
Mil(|iio.s, d

59, AVENIDA RIO BRANCO,
Caixa do Corroiu 4s

Tolepliotio i.s',s
Rio clt; «ÜTiviicriro

Vendedor
Offerecese um com boas referetl h

e fiança, si preciso fôr. Tem pt.oiu
I di* divenos arttgoí, cspccialuiriiti' d
? Ka.s; eari.is a Figueiredo, rua Uiaclmeij
I o. -''4.

Capitalista
Prcclsa-ic de um capitalista para a»

stiinir n rcíppH*alíHíi!ailc tt'' nina env
presa já orãaniiaJa e desenvolvida,
sem compromisso na praça; será apc.
nas paia endossar um emprestinio ou
cauçSo du 50 apólices da Divida l'u
Idiea. ficando esse capitalista com o lu
gar de presidente ou caixa da dita <-i
presa, tendo unia redrada de mu a di.ü
contos nioiisncs; é negocio sério c i.i
geme, que se deve realizar por lodo •
niez corrente; quem estiver cm cmeli
çõe», pnile faxer o negocio sem r...•••.
pois'tlão depende do dinheiro exclusi-
vãmente, mas sim de appareiilal-o, poi
«pie em um anno a ciwprcsa póih; res
ganir este compromisso! quem preten-
der. deixe carta na posta restante des
in folha, com as iuieiacs li, !•'. I'., quo
será procurado.

RESULTADO D\ SlíMANÀ FINDA
Sogiindn-foira n.
Tüiçi-feini... •
ntinita-toira.. »
ijuiiita-i'ira.. •
Sextvfoira... ¦
Sabbado »

10
19
69
72
63

ccntutiiplados 32
23
12
íl
17

121

Escada de caracol
Compra-se uma usada, pequena que |

não lenha mais de uni metro de dia-
metro no máximo, e quatro metros e
ío de altura; na rua Gonçalves Dias
n. 8, loja. 1S41

Glycolina
•Anprovaaa e premiada com medalha

de ouro na Mxposieão Nacional de
inoS.^ Cura todas as moléstias da pelle:
emppigens, sarna, pannos, brotòcjas, co-
micliões, etc. Vidro 2$ooo. Deoosito:
Drogaria Pacheco. Rua dos Andradas
11. 45. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, rua Ur. Aristidcs I.obo n. J29.

Pensão Abrantes
^Màgnificamehtc situada, muito pro-1 ximo aos banhos de mar, á rua Mar-

' rjuez de Abrantes n. s6, com placa, te 1
optimos coiitmodos desoectipados. Tele-
ItltOIlL* I). IR! Slll.

PEÇAM PROSPEOTOS A
-R.iCE_.rctO _a.-U.gTU.St O -Bl£3btO

79•RUA DOS ANDRãDAS-79
Aoceitam-se agentes que tiOoni informações do suaconducta.

5.»

juventude ALEXANDRE
EvilA 11 raspa e n qneiln dn ca-
liello aiú-llio vigor o rejuvenesce

K* o uhico taníco nti-, não tendo nitrato (!c praia, faí com que os ca- i
bc!:c3 brancos voltem á côr pr.mi tjva c não nucima a pcllc. A Juventudetem merecido cs mctíiorcs louvores da/i pessoas cuidado sas na conservação
do cabe]Io. O grande consumo e' o grande numero de attestados n.üc, possuí
mos nos animam a rccommendar a Juventude como o melhor dos tônicos paradesenvolver o crescimento do cabel Io, tornando-o abundante e macio. A caspa

é uma das mafores causas da calvietc: a Juventude extingue em quatro dia;*.
Preço 3$. A' venda cm todas as lio as perfumadas c, drogarias do Uio, cm Sãu
1'auío, itarucl & C. Appprovada p cia directoria de Sàudc Publica c premiadacom medalha de ouro na Exposição Nacional de 1908.

Cuidado com as imitações. Peçam Juventude Alexandre,

Officina
com niacliiui.suius modernos para con-
ecrtar automóveis e situada ims fun-
dos duma BaraRÇ, aluga-se por falia de
pessoa que esteja a testa da- uiesma
Dirigir canas a S. C. desta folhai

Carnaval
L,aiKa-|ierfuinc "lltodo ,_ pesse

não dispõe de tempo lii|uidu a
dúzia; cm porção dá desconto,
tnnda 5-, sobraUoi do 1- ^à 1;

a 't'i»
10S ti

Qlli-
íorat.

Professor
Trepam Barániido e cm pouco tem-

po paia admissão na liscolo Naval,
Culletjio Militar e Gyinnasio Vacional.
Lições particulares ua rua Konseca
T.-lles 153, *• Cliristoyão, ou em casa
do alunino. Í_Ü?

Cavailo Radium
Vende-se este cavailo

com excellenle filiação c
correr, está em perfeito
se. na rua dó Hospício n.
tador.

de corrida»
pronipto para

IStado. Traia
117, Café ](':-

131c

ia

A MORTE CERTA DO RHEU-
MATISMO SYPHILITICO

c todas ns moléstias do sangue vicia-
do, cura-sc em poucos dias com o xa.
ropc depurativo iodado de Saraiva & C.
medicamento approvado rela Directoria
do í?aude Publica. \rcndc*se cm todas
as boas phnmtactas c drogarias. I)cpo<
sitos: rin dos Andradas í*.^, rua Onn-
çalves IDias, f.-), c rua Asiombléa. 'd

COLLEGIO BAPTISTA
SAO

Vermifugo Laxante
Infallivcl nas lombrigas. Caixa . . .

i$50o. Deposito: Drogaria Pacheco.—
Rua dos Andradas n. 45- fabrica;
Pharmacia Santos Silva. Uua Dr. Aris-
lidos Lobo n. 229.

AMERICANO BRASILEIRO - RUA DR. IOSIÍ' HYGIJíO N. 332 e
FRANCISCO XAVIER N. 11-- CAPITAL HEDEUAL '

Corpo docente habilitadíssimo, Metliodos de ensino norte americano;
Novos tlármilorips, recem-constrnidos rio edifício da chácara Itacuriissá.
iUccebem-sc internos, semi-internoa í; externos.
Xos externatos recebem-sc alümnos de ambos os sexos. Cursos: Jardim da

Infância, Primário, Complementar c So nnulario.
Ensino pratico de línguas. A ioiação do interriato é limitada. Os alu-

mnos antigos devem renovar a matriculaaté o da 12 correntc.Melhoraiiicntosnos
dois cditiclos, Preços módicos. Peçam infonnlições c prospectos nas secreta-
rias dos dois edifícios á qualquer hora, na rua Visconde de Itauiia 11. 33, Casa
Crashley fi- Cotnp., rua do Ouvidor e pela caixa do Correio n. 82S. — 

'O 
di-

rector, J. W. SHEPARD.

Terreno
Vctidc-sc um terreno no melhor poiv

lo <le Iilliauiiia 11x45 pronipto para edi
ficar, junto do bonde, logar alto; trata-
se na rua Senador lítizebiõ 50.

Café Lealdade
Partieipa-sc ao respeitável puliliod

quo acaba de ser inaugurada a fabrica
deste magnífico c puríssimo café, o
qual se encontra á venda em todos m
bons estabelecimentos. .Kórnccc-moj
como amostra grátis tuna linda lat;n!ia
iliustrada.

AVENIDA . COMES FREIRE, 61

Perdeu-se

UCUSAN
Grande dcscoberla do Dr. A. Foeblns

CASA
Conipra-se unia, para família de tra-

taJíionto, com 4 ou 5 quartos, 3 Ralas e
mais dependências, em centro de ter-
reiio; 'bom quintal, logar saudável c
arejatlo, nos bairros tle li. Lobo, Tiju-
ca, Engenho Velho, de r. S. Francisco
Xavier, negocio directo: cartas com to-
Ias as infonuáçõcs ti M. B. — "Jor-

lo CiT.iiinereio", cai:;a n. 52.

Alta cartomancia
Mine. TAG1LD iniciada nos ntyste-

rios do oceultismo, possuidora de era ti-
de poder cm sricncíás occíilta3; (H2 o
nresente, o passidò c prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem estar
como sejam: casamentos dtfficcÍ9, .*re-
conciliações c embaraços cpmmcrciaes,
etc: na rua General Cantara n. 260,
pavimento térreo.

TELEPIIONE 4.21.1.

air_B5StgaEg5gia3-5aE-t^S-5a»_BB5-6__-5!33BB33

MEDICO

Traspassa-se
Boas casas de commodos, dando de

lucro 000$ ou tãmliem se adniitte um
sócio. O motivo c estar o dono ausente
como se provará; trata-se á nta Srna-
dor Ponipeu 11. 119. Não se admitttc
intermediários.

Para dar consultas, em qualquer pon-
to dos subúrbios, se offcrccc um clinico
com pratica de 12 aunos, mediante
combinação previa. Canas na reda-
cefto a A. S,

If. Ex. soffre do est_üBsayo ? Pois feesm,
eMfionSB,aí°á reaes israetSsoiras ss fíEej* usa
ás reíesçães úa ce3*we|a SeB*rassa.

Telephone n. 6099

Pensão
TVrncce-se a domicilio, na rua

floyaz, n, 354, Piedade, casa de Cami-
lia. Preço 6o$ooo por mez. sendo mais
cie uma pessoa, faz-se abatimento. Pa-
gamento adeantado, podendo ser por
quinzena.

rOlilíE CE'OA
Anna do Amaral, cega. viuva c além

disso doente c sem ninguém para sua
companhia, rccolhidi a um quarto, a
Oobre velhinha pede tinta csinçU. Estf
'cdacção se encarreca do recc'bel-a.

DSOG-ABI-1 S PHABM.ACIA HOM^OPATHA
i.tLlHfO BA!

Grnniló premiu na l'xpnsiçfi.i

mt
iNaeional ri"

—ia ISP.CTSIBK

*ít_3í

Z1CA

Pelas Chagas de Christo
Uma senhora, achando-se doente ha

«nnos e impossibilitada de trabalhar,
como prova com attestado medico e com
«duas íi h.ts. estando unia tuberculose c
n5o podendo trabalhar e sem ler meios

para sustentar-se e ás nuas duas fi lias.

passando as maiores necessidades, vem.
¦or isso, pedir ás pessoas caridosas, c
Ss almas bemfazejas. paes e maej de
famiiia por amor de seus filhos e por
•Ima de seus parentes e pela banada
iPâixão e Morte de Nosso Senhor Jesus
Cbristo, «na etmola para o seu sus-

lento c para alliviar os seus soflriincn-
tas e de sua» filhas, pois que Ueiis a

todos dará recompensa. — Rua SenUor

de Mattosinhoi n. 34. «ntigo a6, pn-
tnelra casa. bonde» de Catumby e lia-

Bini. Esta caridosa redaeção presta-se
• receber toda e qualquer camela, P»ra
wtc destino caridoM.

CbeRtici bem. citou de perfeita sau-
de, somente com saudades tuas; tem
paciência. Sempre teu Ziea.

Não é para homens
LUSTRUM é o brilho para enRom

mados SEM RIVAL; superior a imãb
quer dos fabricados ate boje o TRÊS
VEZES mais barato. A'
das as lojas. Deposito
Reydncr ¦;•!, l\ío.

3 E Q

ffyi)fll<MI_----~' calltáo am hohiooopãihiiOi
PESAI-VOS.AKTES E 30 DIAS JDJiPOIS

RE

venda cm to-
rua Carolina

Tt,

Casa de moycris e col-
choaria

Traspassa-sc uma no centro; o ir.oti
vo é achar-se enfermo o proprietário.
Informa-se na
inrro .m, com

na de Santo Amaro nu
sr. Mattos.

CASA
Alu£s-se uma. por 203$000, a família

f'c tratamento; 2 salas. 7 quartos, ba-
nheiro eom acua quente., Kc.E.tjue-
se fiador idôneo. Una Bcnjamiri Con
stam. 160; as chaves uo vizinho. Pata
tratar, i rua da Quitanda, 136.

(Oli-O de llffaüo de ba

CtiRASTHMA-Ctiráas
bronchltes tintiiatliicns

1 e a asthma por muis
I ntttit;:) que fêja.
FLOliP.K^lNA- Home-
dio boruico para flores
branca-:, cura certa e
radical.

VaIUOLINC—Preserva-
tivn c.niitrn as boxiças.

HOMO-.OHROMIUM -

(Tônico recònstittilnta
h"int.i'op:il!ia) para (lc-
bilid.ule, fastio, faltada
crescirrièritb, eic.

G1IEN0PODIUM AN-
TIlELMINTllUM-Parh
eipollir os vennesdas
crlançis, som causar
irritarão iritestlrm.

CURA |.'i".HHE->ubsli-

KmquaiquaTfeSa. Especifico contra » COQUELUCHE
l'o»<iiie calo aiiUgo ontobelcelmenlo o nnrtiuienlo

eo», nicsuio os modrri»isi»cnie eaipnt"'0*! * 1a0 "•

t»topa »U -.enerle- d* Ntit*. ~

A': & C.
ri" 190(1

tííilaah V ilsíKs'9 v5<i_»

\V/ 0F %^%. ^Ç lafluemas, constipaçõti ~**f< \
Y^/yS^ • inlecções erippaea I

TTT'
\namw cxaS'ca _.*

sem (,'osto. sem cheiro e oam lileia
PAIVIUniNA- Medica-
mento destinado a uc-
celerir, teiii inconve-

CURA P.ADTCAL BA CONORRHE'A
iiKKiA i;i\TM.i.ni;i.

_ÍKÍ*^___#-^*_T* 
« 

^f *^*__Ír_^_i

^-___^^^^^«^*,*^
***__Í"?st MT

Quebraduras FUNDAS! as
**¦ unicas capazes
tle muito concorror para a cura ra-
dica! de qualquer hérnia são as
privilegiadas marra AO REI DAS
FUNDAS. Prefiram sempre as que
tiverem esta marca, que sc^ ven-
dem cm qualquer pharmacia ou
tio deposito geral: S,i. Ttta do Ou-
vidor, 83, esquina da rua da Qui-
tanda. Casa liorlid.i.

uma pasta tle couro preto, cc-ntçndo
provas tjtpograpliieas'i Grà1ifk'ar-sc-A n
quem as etilrcsar -no edificio do Jorrai
do Commercio, 2" andar, 110 escriptorio
da Ncw-Vorlc Life Ins. C".

Cofre
Veti-íe-sc um novo, a prova de foga,

prc<;o de oecisião, ua rua 1" de Marco,
23, sobrado.

Cavailo
Vcnde-ie um excellenle cavailo, i|.|

de saitKtie, com 7 i|a palmos, enansn.
magnífico trotirdor; ver e tratar na rua
Cerqtieira Lima n. 52, estação do lín-
ciuiclo,

Terreno
¦Vende-sc na

2 :?on?oon( aim
pto a edificori
dos, servindo

rua I). Adelaide, pofi
exccIIciUc terreno, prom-
com 56 tnetros dé fim-
para uma cliacnrinfiã:

irata-so na mesma rua n. 11^. Xleycr.

Victorias
lAluftam-sc 3 boas victorias com pa-

rcllia e cocilieiro, para os 3 dias de
Carnaval, podendo desde já alugar-se
para as baltiHias de confettij ver e tra-
tar nn rua Cerq.ueira Lima n. 52, cs.
UK'ãn <lo Riaçhuelo,

As senhoras
Não comprem chãpéos seiii consultar

os preços e posto da casa A. Peixoto,
rua Sete de Setembro, 107, que dispõe
de machtnas clcctricas, hábeis modia*
tas. superior collceeão de noviüad
Reforma, tinge
ca.

e c

Um guarda-livros
minto sério, com optimas referencia.*,
profissional compótcntisswno, deseja on
conlrãr um outro seu collcga, tamlicni
illtistrado e dispondo de eguacs ri-fcfcn-
cias, bem relacionado c conlVeccdor |do
meio conMv.ereial, para se assobiarem w

nfeita quasi de gra-1 JoiSf tjibuHiMTjô kle.sim conta
M')l

no 1 •

Automóvel

venda nas

DEPOSITO

principaes
Drogarias

Pharma

Cm STANDARD
Ç3 — RUA DO OUVIDOR — 95 - RIO

Pensão Neves
Dispondo de vasto e bonito salão, nc-

ceifa pcnsiònisitas c ãvnlsos. llom tra-
'a-aicn-to, asseio e serviço esmerado, —
Rosário', 72, i" andar.

Thcreza ütirliosa, gerente.

Alu

ulcnto e, portanto setn ;
perigo o trabalho Uo 1
parto.

UOA OSSO-Poderoso \
remédio quo liga tm- |
mediatamente on cortea
e estanca as bomor
thnalns

PAI.USTRTNA — Contra
imp iludismo, prisilo do
ventre; moléstias tio A-
o.ido e iii-iomuia.

VHMJ.SSIN1UM -llerol-
co medicamento ilostf-
nado a curar na nianl«i
feslaeõns svpliiliticas.

kss::nci\ bnuN-rMj.
GIGA—Remcdiò instaO
tmieo entra a dor dGl
dentes

•ga»se
Vma boa casa, situada na serra do

'adüha, no Engcnlto de Dentro, com
ele commodos espaçosos, bastante ler-
cno; próprio para criação c lavoura,
gua encanada. logar' sadio; trata-se á
ua Vinte c Cinco de Março n. --(3,
ingcnlip de Dentro.

Casa assobradada
Uma pequena família precisa alugar

tuna, com sotâo. dando para dormito-
rio, que tenha quintal arborizado, pre-
íerc-se nos arrabaldes desta capital, que
lenha bonde â porta c de aluguel até
t20$oco; quem estiver em condições de
fazer negocio, dirija-se ú rua do lios-
nicio n. 179, entender-se com o sr.
Machado.

Automóvel

Vende-se, por doença do proprida-
rio, um bom taxi Bem', reformado c
pintado de novo, funecionandò perfei-
iamente. por
tieca n. 17?.

* :oop_?ooo; rua Frei Ca-
Padaria Oriente.

Estômago
"Tridigcstivo 

ÇnizV, c o único re-
médio qüc cura as doenças do esto-
mago c intesüiios. Drogarias e phar-
macias. Vidro, 2$^oo.

Convém a iodos
saber que o "Fridigcstivo Cruz", c o
único remédio approvado pela Dire-
ctoria de Saúde Publica, que cura as
moléstias do estômago c intestinos.

Novo processo
Massagista estrangeira, cura fígado,

rheumatismn, moléstias nervosas* para-
lysias e alltvta qualquer dòr instanía-
neatncnte; não usa drogas; do meio
dia ás ", horas, no beceo do Moura n.
10, sobrado, junto no' Mercado Novo.

Tendo sotfrido durante muitos ahnos
de uma moléstia particular do nosso se-
xo, agora radicalmente curada, fiz uma
promessa de publical-o para e,ue todaa
is que soífrcm possam curar-se. Peçam
liiforinaçõét que darei gratuitamente, a
Margarida N. Ca:::., do Correio n. lü.ii

SALA

crijitórjp montado ipic o proponente po»-
sue. Seria preferível quem pudesse di¦•
pôr 'de algum capitai. Respostas a este
jornal, a "Guarda-livros".

Aos amadores
Vende-se e.m lindo perdigueiro (roln-

ter)', de um anno dp edade. Para ver
e trt.tar a rua Senador Alencar 11.
151, até á-í 10 i|a libras -da manhã.

SCfitOS
Aluga-se uma sala ou um (p.tarto, in»

biladns, com ou sem .pensão, c;u casa
de famiiia.

A ca=a é nova, tenn 1ti7. clcctrica e
banhos quentes c frios.

Telephone Central M^p. Rua Rr
Corrêa Dutra ti. 16S.

 _„ , „ ~-*

Carvão para cosinha
DÒMlèSÍiC COAL

O "Dòntestic Coal" é um carvão c.»
pecial jinra cozinha, próprio para erõa
de famiiia, fácil de acceiider e de gran-
de duração. Unieps agentes, Ifraiici5çi)
I.cal & C, rua P-rimeiro de Marco n.
01. sobrado, ti', plir.ne 11. s.1"- (""'
conutiehdas uo escriptorto).

Gleodaina
Cura entraqueciinrüto geral, prenutne

os organismos contra ns surpresas^ da
tulierculose, cura òronciiites chronjcas,
tosse, coíistipaçào, neurasthenia. Un-
conira-se em to.Ais ns drogarias.

Mar-

L'lil'USU'_vi\10ó EU

> eompjr-to em l»ilo* o* ntotllcntnsníasj homoeopatM» ; largo •
o são roroeollu» por casa* as matn ImpnrtiintB» tSftl forináç
iU TOUOa <J» ESTAl)Oá-EM S. fAÜLO: HA1U1U-4G.»| fiwia.

Vende-se ura automóvel landoulcl. era
érféito estado de conservação e func-

n.ando bem c com taxi; para ver no
dos Pilares n. 2.022; para in-

rmações ft r'.;a do Caltctc n, 35?, '2Í-

Aluga-se uma de frente com
jánellaa e quartos; rua Silveira
tins n. 127, Cattete.

Casa mobilada
Alagn-se a <ln run Conde lioin»

fim, lilíS, para ser entroRne uo
dia 1° lio ninrçor deste anno; tra-
ta-*c na run CoiiSPlUelrp, S;iroiv«33. sobrado,.

EVITA A GRAVIDEZ
K fa? contrber nos casos possíveis.

Cura radical das ltemorrbaftas c de lo-
das as doeaças das senhoras, preço»
módicos, consultas graíis, das 9 â t d*

cinco i tarde, c c>ss G js S da noite, á rua do.
Lavradi-, íes (casa XX).

Mme. Josephina Gailindo. partti.i
do Hospital Cl nico de Parcclona.

;

PROFESSORA
f.ccciona piano e tbeori», na

Conselheiro Agostinho í?. 'íodos

Santos.

rui
ei

.--__;
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fgTJBíKOB fífiaiiE^a rSrs UeMOIOS
«.«. AaL*TT<»A*BSB, VB135iTI>D.»JD o I»3R.B10ISu?k-SBI ntto oxoodondo de trea \1x-.1a«,u, ouatam no "Oorrolo cia, Mnnhft" BOO rol», por W*M IFéÜhg

t LEILÔJ3S
J. Lll|ÇCH

ItflCRU-TtRIO H ARMAZÉM —
UUA Di» IIOSIMCIO, «5

Trlrphoiie li. 1901
* leiloei da semana de g u 14 « »*¦
Urèirn de 1014. , .

SIC.líNDA-l-iílIlA, 9, 4 1 hora da
An-de! , ., 1

J.eilio de um csjilrinlldn Jirrdlo UM
- limiares, iV rua da AnwJiible.i, St.

SIWUNfMiFKIRA, y, ni 4 horas da
<m*"Ic :

Leilão de uni irmanlfleo t>rcdin íism-
li.ilíidn. fi rua Condi! do Domflm, 6»4.

TIvKi^i-l-lillíA, 10, ás 4 horas da

Leií.in de tini e-nlcmliJo prédio, fi
ni.i Conde de Ilniiifiin. 6*4.

TEUÇA-FUIRA, 10. ús 4 horas <!a
ttihle !

Leilão de um eoplcndldo pradlo, a
ni.i das Laranjeiras, ijg.'l'i:IíÇ\-l*KIUA, 10, ás S -horas d»

I.eiíão de 3 bons prédios, a rua Itelhi
ílr S, Joán, 07 c (J9 (S, CKrlftOVao).

Ol'\KTA-l;Lll;.\, 11, á 1 hora da
íniTl": ,, ,

l.iilão de vm liou prédio térreo, a
rua Tuyitly (S. CbrfstovSo), perteii-
tente ao cupolio vio finado Auionio Jmé
f\!ect,<cin seu armazém, a nia do IIo»-

IMtr.ctSASI' de uma cmprtimda i""
s , ..0.1..1 o inti» ..i-.í./o, 1,414 pique-

114 biiiuhi 1 im ,tu« Cmiiim» Siillt» n. li},

I"jTn 
1 ¦:t* 1 sÃ.sK dr nau eoiMlrs o atua

, terra, |»relMÍluto*t*e dr Cpf brajieaj <i
ias Vpiranui ti, um. l.araiijilt»«,

PIIKCISASK i<> unu meiilim pira ;HfX uç..í leve») um llarau ile 3. biin-
ci.co 1'ilho n. *8".

,IKI"
OÜARTA-PRIRA, II, 4 1 hora «Ia

ínr.lets
Leilão de ittn bom terreno a rua I».

¦Ri.tmina (jtmlo ao prédio (>o utelcmn)
jii lliiieinlc no espolio do finado Ma
noel Machado Pereira, cm seu armazém,
t rua do llospicin, 85.

oC.VUTAI-lilKA, 11, ns 5 horas du
tarde:

l.iilão de superiores moveis, á rua
YAíínnsu 1'cnna, 78.

nriXT.Y-KKIKA, ia, A 1 hora »la
«aivlc:

Leilão de 4 bons prédios, h rua Te-
tiro \merico, 102, 194, 106 e 200.

i.H IXTA-KELttA, 12, ás 5 horas da
«arde;

Leilão de ricos moveis a rua Sena-
dor Pautai. 7.1.

SKXTA-b'EUtA, 13, á 1 hora da
tarde :

Leilão de madeiras diversas. A ms
<la 1'rainh.i. 82. pertcncotites á niassii
íalb.la <lc loaoiiitn Monteiro da Costa.

SKXTA-KKIKA, 13, ás 4 horas da
tarde:

Leilão de itnii bom predin e uma ave-
niil.i. .1 rua Conde de lloinfiiu, i;« e
t.ti. pertiii.-i-nte aos menores Joscfihma,
Jorge e Oclavio Sá.

iSJíXTA Flillt.Y, i.i, As s horas da
t.trtle:

Leilão de um bom prédio, á rua Ba-
Tão de Mesquita, 909, pertencente aos
menores Jõsepluna, Jorffc c Octavlo Sá.

SAIÍBAOO, 14, á 1 hora da tarde:
Lei'.10 de 11S11 esplendido prédio, á

rt-.t Luiz Grrma, 33 (antiga do Espirito
San:01,

SAUDADO, i.). ás 2 'horas da tarde:
Leilão de imi Ijoni prédio, á rua Ma-

reehal Uiingel Pinto Peixoto, 13 (São
JFa-auario), pertencente aos esprdios dos
lítir.los Maria José de Menezes Men-
lonç.-i e 1'raucisco de Mendonça Meiie-
•e-. cm seu armazém, á rua do lios-
0ÍlÍ>), S5,•>A1II>AD0; 14. As 2 horas da tarde:

Leilão de um 'bom- predio, ú rua Piai;
n, «s.j (Kincrmelo), pertencente ao es-
solío da finada Miqucliua Brandão l'iu-

11a, cm seu nrmazciil, á rua do Hospi-

IHtl'l.'ISA-8l' 
p»t» c;H» de pequem fa,

milia, (Ir Uma lamina nlc 11 ««no»
¦le rilule: no liuco de llrai|jr.Ç4 11. 14.
j- gndir,

Í)l'i 
1 1 \ .¦>! de uma Iav4ilcira e eiv

e,ciini,uili-ln, iht iiinllaiiçii, lnU<*C 111
111.1 Ãlll* ttjtiirlro It, "JO, ariMASníi, ti-
laçSo ila Piedade.

líltliCISA SK de um» moca p«'« irr»lr
í do luiiira ine*iM dnkal.i d» «4pidl<
*.àn de merCAÜorísi, da Falir ca de i)'*coi
i)drnu; h ruii jH de Betrtttbro n. 3«»,
M1J4 da Tijuco | para ItaMI ila» 7 á»
11 htirtiv

1/ltKCISA SIC tiieouira.r um leg-ar de
X riiudrljittir nucli.i!iic<i; na cipitól ou
ihii Httaüüf, ¦ ¦ ¦¦ 11 :»><(.-1; é favor et*
Irevcr pira a rui • Sunulor Pompeil 11.
•', mbr.iilii, loin aj iiucinci W. 1'. M.

PUECJSA-SI! 
de um* co.inlidni! A

111.1 .'S de Sclctnliio II. )i, .Muda da Ti
juci.

IJKBCISA.sk de uma hóa coilnlieirai
X na ncoilLt Atluuuca u. Í.0J4, Copi
cauana.

1 
>KKCIS.\.SH d» um entarctido i<ara
. vau do • ' ;.MH'.ii'.', '|. < itdluihtí de pt»¦i>, o.. « mí im, t.,.1.1 (lauta de nouuli

rua 1.1,'Hii- de Almeliti 11. 11.

|JQiBCI8A'8B de mu l«im rm|irru4i|o
X paia caia de comnunlm, tem qilii te
..:t..i.s. ir com ¦¦<>¦'.- tm dinltvlru, icm o i|iu»
1140 loiivriii »e 4|HKKUl.ir| tua V, Itiu
Ursnco 11, j.". lobrado.

CASAS,
COMMODÒS

£ TJ2KU1ÍN0S
T"mÍ(L\.HM por tlOSjtlXlO 11 nisu
-»»-lii ii rim Miuuol 1'Vi'iiniidi's
11. :il, nu Alcyi'!', com 1I11U iiuur-
Ins, duas «11I11-, ele., nrOXllllÓ 11 UH"
luçiio; Iiiloeninçocs ii rim liginl-
l-clo n, Üii, nu IIIUHIIIUO nii-iibulilo.

\ LUCA-SI! um» boa caia, acabada de
XiâjCOllitrMIfi a pCMOM de irauimnto, du
cjiiiiHcreiuj na ru.i HurAo tie üuaratiba nu
mero 114, c trata-se no Ijwco do Um nu-
mero 3,1.

A LUCA-SI5 um boin pri-dín A rui Cia
isViiu.ty n. H'j, cuin boas accomiiiodaçiVes,
podo wr vif.tn du meio-dia A» .1 boravi
lrsta.se im lloulcvard Vinte c Uito de .Si-
lomhro ti. :$$• liT-

ÍJUKl.l.SA.SK 
de unia coilnlieirai A rua

i «Litrr.il Cana barro n. si. •

1>HIX'ISA-.S1' 
de uma niovinlia de 14 a

ii) aimpi, para tomar conta de uma
creança c faicr aiittuii
rua Cutisiilieito Jlatru.i
pnilc

rvlçoi levei; na
1. j, líio l'oin*

Í)UIiCISA-SK 
de uma creada cm caia

de pequena família aUemi; rua Ta-
«rei IlaMos 11, H.

l.'1'ICt.'lbA SK |nra caia de catai «cm
X flltiot, de uma empregada para ser» i*
ços leves n ÇOAtUrat, quer-se peiSOS de
alguma educaç&p, \m'h é tambetu para
compânbla, Trato se na rua do Rosário
11. ti»y, eotn o sr. Álvaro, dai u á i bora.

PRICCISASI-: 
de uma creada pira co-

slnhar e lavar, para um catai; na
rua Maria Buscai» 11. 26, llotafogo. Ala-
gucl J5iuwi.

FRBC1SA-SU 
.de uma bòa coiinhelra

do trivial, para pequena lamiiia; rua
S. jamiuario n. 345 A.
•pitüCISA-SIC de um empregado de iG
J. anhos de edade, para scrviçon de ca*blnetc deutatio; tua da Ab&cmbléa ti,
69.

LiJtrCISA-SK de unia creada para ser-
X viços de um e.isal, sem fílitos; na
ma l'unuoí.'i n. 190,

UKBC1SA-SK de uma arrumadeira, seria,
X tjuc durma no aluguel; á rua Silva
Manuel n. 111,
¦pKBCISA-Sl' ,1c uma ercada de r.| a
J. 15 aitnos. pira serviços feves, para
capa de família. Trata-se â rua Visconde
tle Itauna u. i-\j.

r"
EMPREGADOS

\l.( 
T.A-SK uma boa

-trivial; ua rua Afío
cozinheira para o

riso Cavalcante 11 ü*'4SS

, A I.rilAM SR cozinheiras, copt-inis, arru-
/"4.n:adcira3, lava de ira 3 e mocinhas; na rua
ItVneral Câmara n. 124, sobrado) fundos.

ilvlíGA-l ','. por 100$ uma ama de leite.
rmiiòsa. sadia; na rua General
ij.j, sobrado, feudos.

A I rr.A'M-Sl! mocíuba?, mcniiu
U.\iiU3, tlJü-tc fianças par.i casas•mproiíos c fíádorcs idoueoí
aetal Câmara n, 124, gobr

1>RECISA.SE 
de uma creada, na rua da

Uclla Vista n. je. Bngenlio Novo.
"pitECISAtSE de uma co-itihcir.-i o.«e '»¦
X. ve roupa miúda; rua Antônio de Pa-
dua n. 1- cstnç3p do Uiaclmclo.

J>1U*0ISÁ-SK 
na grande uiiícina de cm-

. [>alliaç."tii, do sr. Koeíia. de ofííaes em-
palhadorca, i- de aprendizes; rua dos In-
valídoa u. 129.

,1 'I,L'l',.\-Si; um liom prédio mobilado, na
r.lLrua Uruguay n. So, pude ser vitlo do
meio-dia ã» ^ borns e ttata-M no lloulcvard
Vinte c Uito de Setriiibro »• 5l)S. U7I

A I/UIVA-SIÍ cm car.i ik- família, sala de
íi-frcnlc, para cavalheiros ou casal sem
filho»; na ma do Cotlcte n. 3--J,

A I.UCA-SI* quarto mobilado, ua avoniil.i
iXGonies Freire n. ro. autuado, cm cim.i
do botequim*

\ LUCA-SI-l 11111 bom quarto para rapaiei
XVmi a casal, cm casa de família! na rua
Marechal ldoriauo ¦Peixoto II, ms, a" nn
dar.  i*8->

\ I.UCA.SK uma lio.i sala de frente, cm
XlLcasa do família; na nu das Marreca,
11. ;•;, liija^ U«'_-

\ LUUA-SB por i.|c$ up rcdlo novo, com
-•iluu» silas, tres ipurinf, ik-aptnsa, etc,
luz clcctrica, nulntáb Próprio ]«ra faniilia
de tratamento, logar sailhn na rui Ur. Ma-
nocl Viclorino li. 473 — Piedade. ljl',1

ALIHV.VMSI-: 
cnirudo. baralu», IHI ei.»

de família, 4 gente de bom ci)iit|Hirw-
minto) na praia da rlstntngo u, jos^

\ l.t'l'A SU um cniimodo srejsdo, a «">•
üci> fcilteiii)»; n,i ma Senador Dama»
11, iji, iliiroiiie «o taeatro; 1 jfrieo. '31°

VLU0AM.8K 
em caw da família, dd»

Jniiis apuseiiin» de Ircnte, com ou »rm
iinihilia, a rapaif» OU a eaul aetn ninos.
com imlai a. conimcdldsdcsi 114 nu l'r»n
ClSCO .Muialuli II, 75j  *-|3i>

VLUGA.SB 
por isoS mcnwcs «ma cail-

nlia nova, 114 riu Uols de Ucicmbro
(L'4iiclc) n, jo, caia *, lem tres quartos,
dua* Mia» e liu clcclrlcai a» chave» cw
114 intuía tu 11. S*. use

\1,UCA-Sr! 
unu boa <a«i com iloi.-qti.ir-

mu, um atila, ri)tinli4 C quiiild: ns rua
de ,S. Cailo» 11. 1*4. e irslaio iu mesma
rua 11. ioj. 'S'1'

A I.COA SI! um bom ipiano a um rasai
jTXm-iii íilhu. ou a senhora 10, na ru.i U«
11. iMatia II. H«, otacAo da IPeil.ulci ti.c
t.i-jc na rua lrti Caneca n. 141, pitar-
macia. - j ¦* *

\LUCA'SE 
á rua Sara 11. 14. a «ala d«

fmitc e quailo, a muçim uu a cawl
¦em filhos, cm ea.i melo ninotiradaila,. com
kiiriiilu, quintal, lunlieini c tanque. '317

4 I.UC.V-SK para família de IraUnicntp,
XVa cas da tua Vlicondo de" figueiredo
11, 44; aa chaves ncham-sc uo u. 40 "4
iiicmiu rua, onde se Irata. '3IÍ>

A I,tt(iAM-.SM miwulticos coiuinow
-'^(lin, iilmiiinioioN 11 luz oleetrlon,
110 inilitceto iln 1'iin Gunoral ihiuu-
barro 11. -1-1, S. Ohi'l»tovflo] prcdlo
novo 0111 cuntro do tereqiio.

A I,l:f!A-SM em casn tio ucqiicnn
i^Vfumlllu do ti-alaiiiento, som ou-
ti'os liiquiliuos, uni quarto bom
iiiobiliulo 11 pvssoii lio ri-spi-ilo;
pi-eço 80$, iidiu ciiíó; im trnvossn
.'lllllllllili II. ti'í.

A!ú

uma boa arrumadeira,
na L*ciu>ãõ Tarrino. Rua 'Io Caitetc, 104.

TUtUCISA-SIO (le uiiii) crciiiln pura
A ciisu do ciiKiil som luxo, é puueo
serviço, orilcnudo tiló itUiji; nu rim
do SnntWiinn, Ü17.

PUECISA-SE de tuna criada de meia
X edade, para tinia, para uni casal,

casa 34.

nos e meni*
contratos,

rua Ce-
Io, fundos.

rua I-rei Caneca, -5

1>l!i:CISA-SIí 
de um empregado portlt-

. guez para copciro c mais serviços, em
easà de família. Jtua Carvalho Monteiro,
4S, Cattete.

Í>IÍEC1SA*SE 
de um menino de 10 a ia

. atinos, para pouco serviço. dá-Fc casa,

' A I.LT..VM-SIC por '35$ mocinhas para
*.".V.ti:ias st-eeas, trata-ae do papeis de casa-

-tnenlos, civil o.-•religioso, breve e barato; na
rua -üencral Câmara n. 124, sobrado;

'. \ I.Uli.VM-Sl*; por 20$; meninos para có-
X.Vpa, recados c marmitas; na rua General
Oamava n. i.n4. sobrado.

X LUtiA'M*Stí cozinheira?, precisa-se de co-
a V -iulirir.is, limpas c amas ueccas; na rua
Francisco (Fragoso n. 41, estação do Uu-
•.-.nl.i.Io. 1.177

líHtliOl.SA-SB líe uniu itincliiiiistn
X pni'11 collcles; Cnsn Nuseimeiilo,
ruii 1I0 Ouvidor, 107.

Í>TiEC15A-SK 
de uma creada para l->'lo

. serviço; ua rua Serpipc n; 77, $•*<>'."a-ii-tovãi.,. iicrto da praça da Haiulcira.
¦pi'ECISA'-SE de uma empregada paia
l t ,..-:i de peíjiiena íamilia; no larj;o do
i1. 3- sobrado.
"IJRECtSA-SE ile uma menina (lc 13
ti até 14 annos, de coV. para ítomor
ronla de tuna cejança, dá-se ordenado,

tle vestir c instrucção: á rua Pinto Tel-
1'i 11. li)-, JicarépaguS.
PUBCISÀ-SB de uma

.1 d.; para cositihnr
llospi ;S.

senhora de cda-
trivial; na rua

eotnula c iu? meusaes
85; in forma-se com v
roo 85.

rua das Andradas
engraxate no me-

uma arrumadeira^ cs
.irmã cm c^-^s á nu

,!o I.ávradio, g,' sobrado; trata-se das K
horas da manhã áà 6 horas da tarde.

pitECISA-SK de un
J. trangeira e que dai

UREGISA SK de uma cozinheira paia o
í trivial, que veja asseada u qtie durma
iu) aluguel, ua rua da Capclla n. 43, est»-
çSo da Piedade.

1 t,UCA'SE o predin da rua de Santa
-f"4\.-l,iiÍM 11. c',-A, (Maracanã, contendo dua»
salas* tres quartos, uma área halutavel, c»»'
ia, dcsjreiisa, cozinha e quintal. As chaves
acham-se com o proprietário, no 11, -u-

iLUCA-Sl" iierto da avenida Hio Braiico
bom commodo mobilado, tem tele-

plionc c Iu: clcctrica: na rua -Nova nu-
mero 150, por detraz da líscula du llellas
Artes. '37"

A IA'(*,AM-?1-: desde 30$ até 54$. somente
ÍA-a homens, maRniíienB comuiodòs novns,
cm casa de muito asselo; socego e rcspci-
m, tendo 1,011= bania s de chuveiro c sendo
ile primeira ordem as demais commodídadcs
hygiciiicis; ladeira do Livramento n. 9.
junto ú praça Municipal. [355

Ar.UGA"-SE 
para pequena família, o lin-

do prédio n. 21 da rua General Roça,
Fabrica das Chita.-, inteiramente novo; tra-
ta-sc na mesma rua n. -•,*¦. *

A LDOA-SE pir i.i,$ a caia da rua Ma-
IrXrccIial Machado llilencourt n. mi, com
bons cominodos c Rraude terreno; trata*se
na mesma, dai y .11 j d.i tarde, cõtaçlo uo
lüachuclo, t JtR

VLUOA-SE 
cm casa de f.unilia, a pessoa

do commerclo. sala de Irenle; na ave-
nida Henrique Volladorea n. -S. sobrado.

ALUGA-SE 
um quarto em casa de fami

lia, A ri
Forutnsa.

ua CapIlSo Scnna u. -5, Praia
1363

ACUCAlSE 
uma casa com dois quartos,

sala de visitas, jantar, luz clcctrie.a, ttlll,
;uc, banheiroj na rua Miguel 1'crnandçS

li. 31, estação do iMeycr.  i3t9
A I.UGA-SE (im commoilo para rapazes

rjL.solIeiros; na Chácara da floresta n. 46.
grupo 5. avenida Central. 137°

LUGA.fl' mui . i>i com Ire. quartos
e Ur. •,!,-. COSIDha, liiilinie tirlcno

r lOtl ua Itcgiiriu ile lta|L Win buii.
Cl perto, c tratikc xu prÁU IVqtuu-*

a. ;;u, il.n 1, u. o hora. 1I4 minha uu
04, 4 ,1» 5 da Ufdc. Com Joio 1,41 ca.

lA LIKVVSK um terren, ecreads, com de»-
sjlvIo 4 poiia para ileacatipi .ene para
Citaueia do lenha; iu Piau Vcquetu.

(A I4UO.VSIÍ uma bua c«w com cinco
**qiiiiriu4 c gi.tndo Iciicii»; 111 riu l'rii-
dente do' liloracs, titacau 1I4 Piedade: ira-
ta-w 114 riu do Cainia 11. }j, cutu o dano,
ai- . 1 . í.m.i, 1434

iA H'GA SE uma I104 casa, a 111.1 do Soo
jf^kniacifCQ Xavier n.»jo-i, com (rei ersn*
rki quartas a mti» dependeu cm *i iuu uiiti-
Ha de irui iiuciiiu. Aluguel j;oji«,o, Tiauí-
K na morna. 1421*

¦A iIfU0AM«8U eonnioUos com tod<i* u»
a-aVvuiiiniuihd.idci; 114 tua llciij.iiiiin Cm-
waiit u. t.ig. 1430

lA I.L'C,A SE em C4«a de família um Rian-
4>A,lc quarto com dua. j.iaíll.n, a um ca-
m\ (•«¦iu dlbo\ ou a doa» icnhoras í-ríií;
ila uu de S. Carlos 11. 90, Etiacio de Si,

^4 l.t'Ci.\M-SI*. z% caiai ni. is c 17 da
XsVrua Nova Amvruvi, Vrdri-ütilho, coro
duas «.tias, duis quario>, e mais dcpelulen.
eU", porão babiiavc), grando ipiintal; a» ctu*
vy» .t>tàu uo 11. iv, na tuciiua rua. -i.|ji

AI'1'(*A'SK uma cata cont dou quartos,
£Xdu.t> b.il.is, graade i*orúo, banheiro, tiu-
«jfitc* cie. Aluguel UuÇuoo; na lUtrada No-
VB da Tijuca n. 155» As chavci catão uo
o. 1511. com d. AUiuu, pomo dos bondes
«S Tijn«. nijo

Á1.I'C,ASE 
a boa casa da rua General

¦Stiv.i Tillei n. ,io — Andarahy.

A LUCA-SI* ua rua Senador Damas n. 93.
rj\cas.i nova, esplendidas salas do frente,
a rapazes. ^__^_

ALUGA-SE 
um commodo de frente, a

homem sé., á rua General llcnlo l.üuçal-
vca n. 16 — Kugcnlio de Dentro. 133o

A LlfGA-SE n metndo ile uni liom
¦^aVsobriido, sorvo tninboni paru
ucRocio; nu rim Uu Assòmbléii,'
;I5, Kiiiii-iKln.

\ l.l'l',.V\l-S)v juntos eu separados iinio
JtaUioa sala do frente, com duas jaucllas.
entrada htdêpendcnle e um bmlu quarto
nruito espaçoso tendo janella pira a rua,
lr.z etectrlca, mobtladò, com tudo o con*
inrtii para casal de tratamento ou senhora
<le to.lo o respeito, que não lenha filhs.pe-
(plenos, servindo lambem para cavalheiros
ile tratamento ou do commcrcio, com direi-
10 á sala de jantar e banheiro. !.va avenida
Henrique Válaldares n. 33. sobrado. 1307

A ÍjUOA-Sl-1 oasn - nova com tluns
i"*-snlns, dois bons quartos, cozi-
uha liyKienicn, Imnliulrò espljjmli-
do o illuminiigão clcctrica, por
nreço mmlico; 1111 rua Geiicriil l'o-
i.Vtlorn, .'HO, Uotiitofio.

\ I.ClVA-^IC uma sala ou quarto, cm casa
XXdc fainiliaj na rua Pauliim Ecrnaiidcs
n. so — Botafogo. i3«y

A I.IT.A-SIC o t" andar do prédio da rua
X\jI'euto I.isboa u. io,t, com todo o con-
furto para família; as chaves estão com o
proprietário, á rua do Cattete n. 305.

\'IA7('..\I\I-SK 
superinres quartos, sendo

um de frente, em caro de família; na
ivcnida Mem de Há 11. íío. 13a?

A't.UGA-S-1" o armazém da rua Thcõpliilp
aVOmüuí 11. 96, próximo .1 avenida Kio
Itranco. Trata-se no vidracetro (pegado);

A MTiAhSIv uma casa com dois quartos,
juLduaa ralas c quintal, por 130$. carta de
fiança; na rua Senhor tle Mattozuthos nu-
mero 65, chaves no 11. òy. 1308

A I/UGA-S1" uma casa com sala, quarto c
iXcorinha, por ro$ooo, carta de
Rua Frei Caneca n. 3$

fíanç
13 «o

^ 1.1'CsA-SI-; um bem quarto com janella
xlpara c.imI sem filhos ou leuboras S-*
rias; na rua Francisco líugtnio 11. 103 —
¦S. Clirislovão, mjS

A LUOA-SK em caw de família, um com-
4iVmodo de frente, A rua João Caetano
rc. «7, próximo -a rua Senador líuxcbio, a
um senhor que seja t>ô. l^az-se o as«eío <Io
o/iiimiuilo c lem naz. Não lia outros Inqnl-
lítio*?, preço 6o$ooo« t t.to

ALUGA-SIi 
o prédio assobradado n. 106

«Ia rua do Livramento, tendo quitro
quartos, duas salas grandes, porão enorme,
grande quintal c clcctrlcidadc. Trata-se na
rua de Santo Chrltto li. 103. 144°

Al.ro.VSIC 
a casa da travessa Muni/

illarreto ri. 3^, entre Uamblua c 'Dona
Carlota, de um sü pavimento; ver c tratar
ú. praia de Botafogo ti. 360, mu

ALUGA-SR 
uma esplendida horta com

valas de agrião c água de cachoeira cm
ilnuidaneia; na rua Maria l,ui/.i n. 173.
Jloea do tMatto — lUondcs Lins de Vascon-
ccllos. I.||.'

ALUG.VM-9K 
boas casas com bon

-modos c quintal; na rua Souza
ou*! com-

mtutai; na rua notiza Franco
4- Villa Isabel; ai chaves estilo no nu.
mero 46, 1446

A'1,1 
l.AíSi; por iisl a caii di ir.ivtSM

1 'uii.. Aliini 11, j4, UfiitiiMjr 1 a.
chavci i»i4ii ,iio aimiirm da (•.pinu v ir4-
la>H 114 Sltttl.nla dl CatlilcUtia.

AM 
G.VSR uma casa por oal com dal*

quartos, dita. sala» e coilnhit na ave-
nutt NokM .Senhora *U l.u/, riu h. Aum
Ntry n. j<v. •*>¦ Ijancifc-n Xavier.

i l,l'ti.\ Sli um ctimnioda com pcittAo, a
ATivjt.il de tratamcMiu; múiimasc na tua
do ve ¦ II.i:,.., 11, 14H, Conde de Dom-
Um.

AI,t't',A-Si; 
um bairacii) com Iriicno, de

ll\jo) próprio paia | upii 111 i.ntilh.i,
íoin honde á furl.i i- cwiiplcuteetili- llldf,
pcinkiili', ver c ual.ir iu riu C.busú nu-
meio jü, bonde Lins de VaKoncellot,

\I.L't.A«M 
SU i.uignifi.o. prcdloi, ruiu

Ires qiuiioi. dua. »da<, copa. baniu iio,
ilctpcusa e codnho, I0J4 illuiuuudi a luz
clcctrica; na tua lteal Grjiiilata u. uu) .1»
chave. ulio.a qualquer liou, 114 casa 7.
- A J.I'G.\.'Si: |ior H'$at»i, com catu de
XVfianta boi casa com ire» quatim, duai
nahi, bom jardim, grande quintal, rUftn.i*
dade, bondei *U Vredmlc, nt cmiuiua; na
rua \itiK* o Cinco do Marcn 11. 311. Tra-
tar na rua Ku^etibo de l>enlro u. íjít»

Al.rc.VSI' 
n ea..i dl ma lüiiiiido de

Mcmloiica 11, .'4, leal 1I11.11 Mias. dois
quartos, cozinha c tom quintal, com grau<le
abundância de água; a chave cst.i 110 11. iu.
1'reço, <nt$iioo —• Piedade.

VI.LIGA.SK 
o nrmarem-ila rua Kvarl.t»

ili Wign n. 75, próprio t»ara qualquer
negocio, por prevo eommo<b».

\ Lt'G.\-SH por i.-iSjai,, na trairwa l»cr.
ijLIq-Club II, >J, a casa IV, emu d.ui sa-
lai/doi. quarto), cozinha, quintal, etc. As
chaves c&tuo por favor no u. t e lrata*fc
á rua do Hospício n. lio.

VI.UGA 
SU uma esplendida «ala de frrn-

te, com luz clcctrica e gr.í, para empre-
gadoi do commcrcio; ua avenida Ula Uniu-
co 11. 5,

A LUCA-SU a casa da rua Sabrado Xcnhi
*\n. 73, a cftavci está ua rua Conde do
Uomfím 11. 130; trata*se na rua Primeiro
de Março n. oi, nu Vinte e Oito de Sc-
timbro ti. 30 — TÍJUC4. t4**l

LUGA-SI* em cas.i do família 11111 quar-i. I.UG
XÍ.10, e

. que trabalhe fura ou a um senhor
nas mesmas condições; na rua Senhor de
Mattoxinhoa n. 134*

ALUGA-SU 
o sobrado da

lidos n. ido e o nrrnazc
chave csii na esquina.

rua dos luva-
m n. 16.*, .A

A LUOA-SK uma boa eas.a |>ara pequena
xl. fami Ha de trattüncnlo; ua travessa "Ma*
ri2 e Barrou u. |. Chaves no n. 14* o
trata-se na rua Ua Alfândega n, 4S, com
ilcmctrio -Ilasilio.

ALUGA-SU 
na rua Hat

mero 417, quartos com
família.

Ilãddock Lobo mi-
pcns5o, casa de

I-II7

A LUG.VM-SU uma sala e quarto com di-
i\ictto à cozinha e quintal; na rua Ce-
cario 11. ící, Fngcnho de Dentro, bonde-
de Cascadura.

\LIV.AM 
SU 4 amiMciu. um d' r*pii'

na, insm 11 panai, sutro pcsid» coí4
a pula. ile fierur, seres |uu eijiftua, poilcabem bem ovo eadeiui, fora d» sala dl
c(|ii4 eni "Mlmnlo de contimlri o locai
t muito (Mtaailti t> uin tem cini-iiu»; í tut
Uni» do ,Mr«pllta. pvllo do 11, ws, pio.t.111» & 1114 Umniu.).

Vl.l 
GA.SI! ura Iwin iiinifciu com diul

peita»! 114 nu Tubi.» Utirrio n. dl11... 114 «mina ma 11. 70, loja.

ALlti.A-SU 
o «ehiadii di) prédio A ml

Aloracs e Valle (Lmm» ti. jj t traia-
se lia rua da Carioca 11, -S,

A LUG.VSK um ln<m prédio com tresíaVquatli.», doa. «.Ur, LinhclM cem aqucecedor, Ins liectrb-a e «i/, quarto |sira um.
do, nc.i 1,1 ma d- S. J,»» Hapiista nuímero 0.1 o I14U >o na iiwmiii ma tt. ,,,

A LUGAM-Sl! duas srjiide» »ala. «-ndo«Xumi de frente, com quatro aaeatlã*, vt*'Pita pira rwripivrlo «II uíliein.i, 114 1114
dl Hoapícui n. 04, 114I

Al.lK.Asl. 
um quaitu a um casil semlillti'» 011 a tuna Miihora so,' em casa de

familiat P-ua infoinucOt» iu rua de àao
Curtstovlu u. 4^4.
•A LVG.VSK ímr iuS.nicus.ir. a I«i4 canaXAila rua Alicu de 1'igueitcdo tt, 13, .*?*.
ií*ÇÍ.i do Uiàchuclo. com duas miU*. doi»iiiuiios, ele.; a chave esta uo arma-xot
ih «Mtuina,

ALUGA 
SU n confoilavcl prédio di rua

|ii.imiitit„i 11. ss, para família de Ira-
lamento, tem porão tiahiuvcl; as chaves
taUo.no n. $1, iinde »r luta.

A LUG.VSK 0. Rraude picdio c chácara da
XIliiu Vinte 1- Üualrn de .Mau, 11. 411,1,
Tr.Ua-se iu IU» da Alíandi-Ka 11. Si, so-
brado.

A Lliti.VSIÍ ineladc de uma casa com di-
jT.\reito â coztnht c qiini.il, a casal sem
filhos; ua rua Commctuiidor Leonardo nu-
meio 5S.

wi4,L0A*SK |ur j,s$ mensaes, 4 rua Nova
Xs.ii, 7(1, na cstoÇisO de Campo tira ode uu-
mero 7b, boa casinha com ti cs com parti-
mentós a um ca*-l sem filhos, oa doi» sem
filhos pequenos.

\l.t'(t.\-Slv 
o prédio da rua Lopes ila

.Cru/ 11. 1S7, Mcycr; trata-s. na rua
Henrique Dias u. .-o — Uoclia* 114a

A l.t.'t,A-SIv mcladc uma boa sala de
XXfrcnte P-ua um ou dois rapazes da com-
mereto; 

'11.1 
rua Acre n. 70, i° andar,

VI,UC»A*SIÍ 
a casa 11. (»i)<), A rua Conde

de I tom fim, com cinco quartos, quatro
salas. Chaves 110 11. 6o;, onde se trata.

A I.IV.AM-SK grandes commodos com
xXjancllas, de .10$ a .t>$; na rua de São
ChristQvfio n. 514, bondes de 100 riís.

,A LUGA-SR o prédio novo a rua
•0-.Moreira n. SO, com -todas as
coniiiiodiilailcs para fuuillln, in-
çltislvo clcctrlfldudc; prççp ST>$;
ns chaves estão nu osi|iiinti ila Pis-
triiiln Kcal 11. L'.t**i(i, bondes de
Çnsciiilura á poria.

A J/UCAAÍ-SrC tuna sala, quarto c cozinha,
Xxindepchdentes, próprios para um casal;
na travessa Leal n. 11, próximo ao ponto
dos bondes do língcnhò de Dentro.

A LUGAM-Siü ns bellns casas das
¦^riuis Sniiln lviii/.ti 11. 8S e lionu
Ziilmiia 11. 97, .Maracanã; us clin-
ics com o sr. Monteiro.

V'I.COAAI-Slv por 60$, dois quartos c uma
sala de frente, independente, com direi-'O á cozinha e quintal; na rua Santos Tt*

lara 11. 101 — LMcyer.

Á:Í.UG'A,SI
-cVrc n. 50

Í>UI'C1SASU de uma cozinheira estran-
I. gcira, na rua do l.avrndio, 9, sobrado;'.ratasse das 10 horas da manhã ás O lioras
1.1 tarde.

ÍJRKCISA-SE de um oííiri.il de alfaiate
.1. para paletot na rua do Estácip n. 77,
sobrado. Sala ua frente.

T>ttEGtSA*Stí de tuna perfeita arruma-
i, deira, de cotuluetn afiançada, na rua
Carvalho Monteiro n. 21, Cattete.

I)REGfSA-SK 
de uma mocinha portúfníc-

za para ama secea". Largo de Santa
Rita n. í*, sobrado.

T>RECÍSÂ-SE de uma bon criada para
.1 eopeira e arrumadeira, que suja sei ia e
caprichosa, para casa cie família, á rua
Mariz e líarros, 514, (prolongantetito) em
dente a ma Uarüo do Amazonas.

i. st rviço. ei
de uma creada para todo

; casa de um casal; rua

,"|"i;iKl'ISA-SU (lc tuu fabricante de ina<-
X nas alimentícias; ua rua José dos fieis

\ >R KCIHA-SU de cozinheiras, copeiras,
.1. amas seceits, inocinhas, meninos e meni-
iu.; na rua General Câmara 11. 1^4, so-
brado, fundos.

TpÜUGlSA-SE de uma cosinheira do Iri-
JL virsl t: arrumadeira, para casa de um
eiti-at sem filhos; ua rua Marechal Fio-
nano n. t?vt.

Í3RKGISA-SE 
dê um cálxeirò para o l.r.l

cão e eseripta, com pratica tie pada
de sua conduelã;

n. -uo.
it-., tlamlo conhecimento
ru;: 1 'onde de Uomfttn
'liUI-.i'1SA-SE. 

para caía de ura ¦
JL sem filhos, de uma còsinheinq
t..iiba variar; rua Seintlor Sotires
Tv-XVf--.'o —Aldéa Campista.

asai

^PRECISA-SE de 4"o aaentes, disp. Que-
.1. reis um bom emprego? -Agenciac nos
Kstados, carimbos de -borracha, frràvuras,
material para os mesmos, borracha para
automóveis, c gessò para dentistas. Com-
missão até .;oo|o. JMspensa-sé fiança. I'c-
çnm instrucçôcs a J, (". líragata, largo
de S. Francisco n. 36, iu andar, Tele-
plionc 4.7.65,

|)KKt'ISA*SK de tuna ama Éecca c arru-
J- madeira, á rua Visconde du Caravcllas

50, com cinco quartas, tres salas,
ele., ror 2Sõ$ooo; as chaves estão no nu-
mero 33 c .trata-se 11a rua d.i Quitanda nu:
mero io.t. l$V

VLUGA-SIC 
a casa da rua Dr: Satlamlrie

11. 53i eom cinco quartos, tres salas.
etc., per 3.1'iSooo. As chaves estão 110 nu-
mero 51 c 

'trata-se 
na rua Ua Quitanda nu-

mero .raj. W
"i I.UCA-?!' uni quarto a dois rapazes do

.fjVcõnimcrcio ou 11 casal sem filhos, que
trabalhe fora ou a duas costureiras; na rm.
da Alfandcca 11. i"-'. cm casa de íamilia.
l.'-.'i-fe pensão, querendo.

A rAKVA*SK per preço módico, cm ;Copa-
i^s-cahana; á rua Ur. l'igticircdo ilagalhãcs
11. -z, Iraa casa, com grande terreno, com
acconuitc-daçõcs para íamilia de tratamento,
próximo dos banhos de mar. As chaves na
ei.-.a ao lado c trata-se ú rua da Lapa
„. 63 (sobrado). 'J°¦!

A ],L'(iA"AI-SI'! com boa pensão,
^^linila saiu o qiinrtó <lc frente,
a cusiil 011 cnvalhcii'1) (lccculc; nn
rua riu Onltcto 11. !>0.

A LliGA-SIÍ em casa de íamilia um cs-
X.Voleiiiüdo quarto com entrada indepen-
ileme 1: janella par a rua, a rapazes de tra-
lamento; ua rua d.i Asscmblca 11. c-i, -
andar,

l.UCAM-SK salas nrejadas c muito es-
.paçosas, em casa de família de tratahten-
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Al
Aipi

AI.UC.A-Si; 
uma sala de frente, em casa

de íamilia, por 100$ mensaes; na rua
do Cattete n. -lO/t.

^A LL*t..\-SK uma casa com dois quartos,¦i-Ysala e cozinha, pintada de novo; na lis-
irada de Santa Cruz n. 2249 — Kngénho
de Doutro.

A LUCAM-SK grandes quartos^dc frente
4*r\a 3ri$, salas
lile tis. 9J
Ç?o.

50$; ua rua Monte Ale-
iz 1, tres minutos da esta-

A LUGA-SK òptituo quarto por 30$; nn
XTLrua Joaquim tMeyer u. ;i, tres miutitOí
da estíiçSo.

A LUGA-Sií a magúifica casinha- n. XII
ixda avenida Moss, á rua Voluntários da
Pátria n. 113, as chaves cstãi> no n. 117
é trata-se na rua Barão de S. Fcíir. nu-
mero 14S, Serraria 'Moss. 13-l

i IjÜGÀ.-SIiI em «usa de íamilia
•fi^itin commodo limpo e nrejntlo,
a pessoas sérias o sem cronnçiis ;
ua rua ILulilock Lobo, 142.

AI.L't.A-SK 
o prédio da rua da Passagem

n,- a,-;j, com um contrato de dezoito me*
zes, tendo tres quartos, duas salas, uma
onvcrntzada; quarto para cngommar, dois
W. C, banheira com aquecedor, terraço I;.-
jfilhado c tanque, um quarto para creado,
(íallinhciro, boi cozinha com fogão a gaz,
varanda á frente e ao lado com caraman-
cliãn, hella vista, cléctricidadc e mais aeom-
modações. Está habitado c pôde ser.visto
até meio-dia. --U7
.1 .—

uma casa para pequena fa-
om terreno, água de cachoei-

rn; na rua Maria -Luiza u. i6fj, líuca do
iMatlo, bondes Lins de Vasconccllos; 144D

ÂIjUGA-SKmilia c bo

AI,l'C'A-SK 
por 200?ooo uma casa

!>,' Poíyxcna« n. ~\: as chaves
na rua da Passagem n. tiS.

a rua
estão
¦aso

âlaUCA-Sl* 
um esplendido prédio cm boas

condições, na rua Nove de fevereiro
n. 90, em Copacabana, com cinco quartos,
dons sdas. copa, despensa, cozinha com dois
fogões, banheira com aquecedor, clcctricida-
de, quintal, gàlllnliciro c mais exigências
modernas. A chave cstxi no armazém perto
e trata-se na rua da Passagcm^n. 2^2. eom
o proprietário. Ainda não foi habitado e
aluga-se barato. i*t5-

A HT.A-SIÍ um quarto superior; na rua
xVDr. Leal n. 174 — I*ngcnho de J3cn-
Iro.

A LUG.VSK uma magnífica sala de fren-
/i-te, lendo entrada independente; na rua
llaião de Iguatcmy n. 3:, rasa dejamilia.

\LUO.V-SlS 
um bom quarto, com ou sem

pensão, completamente independente; ria
praia de llr.-ttfogo ti. 39"-

ÃlLUCAtSK um quarto a um casal sem
Filhos ou a inoços solteiros; na rua Co**

rouel Pedro lAlvcs n. 14'. '•W

VÍ,UCA'SK 
a casa da travessa Carvallu

Alvim n. jo, a chave está na csquiui
da rua Urugiiay it. *-'a. alui-.iel uioÇooo
trata-se na secretaria da Candelária.

AI.CC>AM*SI! 
barato, bons quartos, cm

Catumby, á travessa Vista Alegre n. 4.
e 110 Caltt-tc, á rua Tavares Bastos n. 07.

A LUGÂ-SIS cm casa de f.unilia unia sala
^-Vconi quarto, cintada indc|iendeiitc, sala
de irenle. e também se aluiia um quarto
a mocos; ladeira do Seminário u. 38, Cova
da Ouça. Uo-

\I.UCA-S15 
a c.is.1 da rua I'cllppc Ca-

atiarío n. C*i (Villa Isabel). As chaves
e.M.io ua venda, esquiua do lloulcvard.

\ LUGAM-SIí cm Hotnfogo, no melhor
xV-jonto il\ rua General Polydoro, trt-s
bttii.-i armazéns iiwvos, próprios para qual-
quer negocio, por preço ao alcance d<- qual-
quer (pretendente; trata-se ua rua Voluuta-
riuí da Pátria 11, J41. 1118

Vl.tV.A-SK 
o predin da rua Capitão S.e

iomão n. 44, pelo alunm-I tle 250$ mcu>
saca; trata-se na rua ila Quitanda tis. 34
c 31,. 1117

\LUUA>8X 
um Iam quarta h.m moMUs

da, com nu tem ,¦...-¦¦. 4 1...-.., ,1. ira.
Mwiiini 114 nu Tavares n..i ¦. 11, ,,, >n.
"•*'¦ "' '' v-',""lf' '*'

\I.IM\SI! 
um gundi* aruMieiu prourlo

1.414 qualquci ncnocio) 114 tu. Senador
IClIlln 11. |i>>, |j|(

A l.lli\M-SH duas .«Ia» de ficiiie c itisli. í.-. . a ratai tem filha, ou .1 oan.
HnUti» drcinlr.j 114 1114 do l.a.¦ ..I. , nu-
nem 111.

A I.ft.ViU -|inr 4io$ n predin .. .1.111.
»» 1114 (Io. Ar.iuas 11, St*, Cond. d.
IlullUilil, Irlll cilKO 1)041 te», dtl44 «da-.,
iiuar'0 dr banho o lud» inals iiuli.priiMvtl.
1'aiío habilav.l e grande quintal, losar .1-
Iu r linda vi.ta, bando 1 porta, As chaves
estao 114 niffua nu 11. ."t, arinafcm a ir».
U'ie lia Cdiilrilaria du Anjn, á liatcau d.
!>. rrji.cimra 11, .11. in

\ l.t UAM-SK coiniiioilii. cnns
-^ncu-.ii), a iiinçic siillelrus, á rus>
lllllldi, -I. I.llllll II. fiil, l'rl|'.ãlS
Hl'.l>.lli'lni. Tul. i.rio, Villa.

AI.UCAM-SI!. «r.íaJos cimrao.ini mobila.
Jau. paia íamilia e caralhcíroí de IU'

lantatai na nu ilo ltia-hatlo n. 4S1.
A I.UC.V-SK um purlo por 6«f. com um».VmIi. doe. quinas r currulni; 11.1 1111*

Ur. -Mattos Kojtujue* 11. jj ~ li,,, Com-
Si "-
ALUüASI* 

unia cata na riu Uitu d,
Uricnibro 11, i6j-, a. chaves csi.lo 111

11. 1 |H, e trata-sc tm Danei da tMmho, i .
rua da (Jultanda, cjiqultia de S. 1'i-dto.

A 
1.1*1'.A Sli lima Imi cisa na rua Salva-
d.*r Corrêa u. gt ;.it- chaves esUo no

it. 01, caii U e trata-se uo ll.mco do -Mb
uho, ã rua de S. Pedro ti. ba.

A l.rtjVS!' uma caiu na rua Salvador
/xCorrèa n, ou casa 1; as cltavei e»tij
ao lado c Irala-sc no Manco do Alinho, »,
rui de S. Pedro u, 6o.

Al.Ct.A 
SK o predio da rua Conselheira/.ubarba ti. 84, ur chaves t-st.to 111

1. 04 c lra(.i-ii- A rua do Ko-
, Is.itifd Alliauça.

mcsaia
sario 11

A LUG.VSK cm cosa-de família um eu
ri-paçoso quarto com janella decentemente
mobilado, a um senhor sério; ud rua Se-
rmdor Dantas 11. J5, «brado." 117J

V 1,1 (i.\-Si: n sobrado da rua Kr-ri
-*í(',iii,t;i 11. 20S, 111111 I i|iiart(i.i,'2 salas, com todas as condlcõo»
liyRlciilcas prcclsns, pura nioradlr»
de famllln; trutu-se na Avenida
lilo lliiiiuii, 101, sobrado.

Vl.rt.A-Sl-; 
unia casa na avenida n. 30J

da rua Francisco ICugenio, com duas si-
hi, dota quartos, mais depciulcticias e quiu-tal; as chaves estão 110 11. jto, onde <»
trata. Preço, 1 »3$oaó, tis?

na rua Prci
com mobília.VLlftfA-SE 

um bom quartoCaneca u. in,;. sobrado, c

A LUGA-SU mn barracão á rua Tavares
xi-Gnêrra tt. 34, èMadureira, sala, quarto;
cozinha, assoalhado, quintal, aluguel ajSuoo
mensaes, a casal .-v». má

ALUGAM"SIÍ 
a quatro moços do commer-

cio, ou a família decente, sem ercan-
ças, um qtiarto e grande sala, assoalhada,
independente, com gaz, grande cozinha, fu-
gão; área, tanque coberto, chuveiros, etc.;
na rua !>r. Corrêa Dutra n. o, praia bal-
ncar; par ver das 12 ás 14 horas, ou á
noite.

a pessoas de todo
Senador Dantas 11. 27-

o respeito; na rua

IJKECISA-Slí de uma criada que saiba
JL cozinhar e mais serviços leves, no beco
do Carmo n. 16.

DKKCISA-SK de uma cozbiheira; traia-
X--sc na rua Coronel Figueira*. de Mello,
20J, das 6 ás ; horas da manhã.

X)TU"CISA-.SK de um .alfaiate para loja
X de fazendas,' pira a estação de Paracam-
hy "Casa do Mathias"; informo-se á rua
do Rosário n. íó-\ com líaríhülomcu Ko-
drigues.

•pUEÇISA-Sl?
J. cosmhnr e

fó

de uma empregada para
avar cm t:i?a tie um ca-d.
5. Chrislovão n. i8t; não

HIECISA-SE dePR.ECISVX i.t annc
dos Governadores

uma menina de
scrvicinuòs leves;

io, 2U andar.

lIJUKCISA-SK de um moç*» bem apret?cri«
X tado paia porteiro e cobrador, fianç-

c d-nbeiro 1150$. Tra
••1

Sc na avenida
e .)-, das 7

'}>\il',i"ISA-Sl-, de um pequeno para ser
JL viço doméstico, em qasa de íamilia;
nventda Ilcnaique Valfatiarcs 11. ^tí, tu-
brado.

1JUECISA 
SE de uma creada para todo

serviço; ua rua do Senado n. 170,
loja.

IJi;i:ri.S.V-SM do uma senhora de
-l edade, de boa conduelã c assi-.-t-
da, p:ira viver cm compnnhin de
outra scnliorn. Não sác á rim.
IVuIn ser de côr; trata-sc na rua
General 1'òlydoro, S10, casa I.

1 IREC1SA-SE de uma boa cozinheira do
JL trivial, dormindo tio emprego, na rua
llaiáo de Itapagipe n. 295.

PUECISA-SE de tuna perfeita arruma-
A. deira, dormindo no emprego, na rua Ua*
râo de Itapagipc n. 295.

i>UKi'ISA Sl\ para serviços leves, de unia
L criada. Rua Paysandu' n. 15°, casa 2.

IJRECISA-SE ile uma boa cozinheira, na
Í. rua S, Francisco Xavier n. ;i-*.

nilECISA SE de uma pequena liara s;r
.L viços leves de casa de pequena íamiha,
^ià¦^e bom tratamento c ordenado, na Iüs-'
trada Real de Santa Cruz 11, ^.151. Casca-
dura.

A iLUGA-SE 11111 grande quarto claro c
Xi-fresco, com Ires jancllas, :i casal ou a
mocos do bonunercio, lianho c muna limpe-
sa; na rua da Constituição n. 51, sohrailo.
Aluguel 61Ç000. Acceil-a-sc fiauça, nao po-
dendo faser 'deposilo.

A l.t
Ana;

LUGí\IM-S1S hons comoindos para pcqui>
famílias; na rua de

I.|l, S. Cliristovãn.
S.

A LCOVM-SK bons commodos próprios
rxpara pequenas famílias, IjptnV-Iogar, para
lavar e cozinhar; na rua de
11. 141 — S. Clirlstovão.

Januário

K IjUOÁ-SB a casa n. 4ü, da rua
"Ci-sioiiMi, estação da lMedntle, ten-
do 15 quartos, - salas, cozinha, ba-
nlieiro, etc, c Iodos os çoinnto
dos são itliiiniiiatlos a Iu/. electri-
ra. 1'crto tio bonde da Piodíidu c
dos trens. A casa c nova. do con-
strucçãò moderna; tem quintal o
jardim o eslá situndn 0111 loffar
sauilnvcl. Informa-sn á nicsina rua
ti. 5(5, esquina da rua Sá e perto
ila rua Assis Carneiro.

A Í.IJGA-Íílv por iSoÇooo uma boa casa
-CjLCom Ires quartos, dua-; salas, cozinha, ba-
uheiro, quarto para creados, luz electrica
c gãz; na rua Souza Franco n. 183, (Villa
1's.abel). As chaves estão na venda da es-
quina c trata-se ua riu Larga ti. 5.1, ar-
mazem. 13--;

< I,UGA-S15 um rpiarto a rapaz do com-
.srt-mercio ou a casal: na rua Marechal
Floria 110 n. oS, sobrado, casa de família.

\LU(.A*Slí 
a Cíivlbeiro, um qurto, pe-

rpicno, sem mobília, com entrada iride-
pciidcnte pela rua, com todna as commddb
dades c da mais completa independência; na
rua Dr. Corrêa Dutra n. g, praia bãlncar.

\!.tTiA-SK 
o Ia andar do prédio á rua

dos Arcos u. -li, próprio para pessoas
<!e tratamento. Pódc ser visto das 12 ás
X da tarde. Trata-sc na rua Dr. Corrêa
butrã u. -16.

cm casa do família séria,
juntos ou separados; na rua
31, -•" andar.

A LUGAM-SE
XXdois quartos
de iS. José 11,

A T.VfíAM-SI* iiiiartos e uma bon
¦^Kula de frente com ou sem pen-
são a cavalheiros; na Avenida (ío-
mes Freire, 110, lo.ja.

A IiUGA-.SK uma casa com quatro <iuar-
xXtos, duas salas o mais dependências, por
tõoS; na rua da Caridade n. 32, S. .la-

í iiuario.

ALl:C..\!M-SF 
bons commodos na rua F.s*

teclo de Sá n. 7, trata-sc no mesmo,
Com .Marins, desde 30$ a 6ò$ooo. 1453

hA.IfilK5.Y-.Sli a boa casa da rua Visconde
i\do Kio llraiico n. ;Ss, Nietheniy. com
tres quartos, duas salas, cozinha, _ quarto
para .empregado, banheiro, latrina, á frente
da beira-mar, distante das barcas dois mi-
Otttos c eom diversos bondes de _ 100 réis
i poria-,'trata-se na rua de S. Luiz n. .p,
moderno.
vAiH."C.Y-&E um pequeno quarto para uma
iVncssoa, só cm casa de faniilia; na rua

1439da'Lapa n. 4a.

Ase'
CUCA.SIÍ um quarto a um operário

111 laiiuíia; na rua Ceará 11. 24, Sác
Francisco Xavier.
'A 17UGA-SE por contrato a come-
-ficar do meado de abril em dean-
te, esplendido prédio da rua
Chile 11. 3IÍ, em (rente ao ponto
dos bondes. Trata-se na rua da
Alíandetia 11. 9j lo.ja.

^-A LUGA-SE uma casa com todos o?t con-
XXtortos liygtenlcos, na avenida "Pctiiclic",
praça Duque de Caxias n. 54; as chaves,
por favor, no armazém; trata-sc ua rua Car-
valho de Sá ri. 6:. 146.1

A LUGA-S Iv um commodo em casa de
xVfamitia decente, a um casal decente.
sem filhos; na rua D. Silvana 11, 59 — Pie-
dade. 1-151

AIA*OA-M-SK 
boas casinha?, na rua Jor-

;:e 'Rudge ti. 2.í; as chaves, por favor,
na quitanda, aluguel .,5?ooo. 1435

.A LU-GA-SK a casa n. 154 á rua Flack,
JrVcom duas salas, cinco quartos e outros
commodos, tem boa chácara, perto da cs-
facão do 'Kiaehuelo. 1546

pUECISA-SE de uma cozinheira para o
L trivial, cm casa de pequena íamilia, á
ua Carvalho Monteiro ti, 49, Cattete.

IJtiil-OÜlSA-Slí 
de uma cozinheira que lave

e passe, ordenado 40$; ua rua General
ara n, 124,

t.iII-RECTSA-SK de uma menina di
X 15 annos, para açtviços domésticos.
í»ref',rf-*Ff dç cor, nuc durma no aluguel;
na t ua PauUuo Fernandes n. 70, • líuta-
foge.

fjUKCÍSA-SE tle uma senhora frn--cc7:i.
X para tomar conta de unia ca-a de tra-
lamento, que* apresente boas referencia*;
rua Chile n 14, Io .andar.

ilJTtKCISA-SE (le um companheiro para
JL nin quarto de frente, em casa de fa-
milia; na rua da Alfândega u. 165, e°
findar.

1)RECISA-SE 
de um menino com lias-

laitle pratica de vender balas cm ca-
sas de diversões; no Cinema Ideal; rua
da Carioca n. Ou.

PRECISAM-SE 
de histradorcs na Fa-

briea Brasil; á rua da Effrcjtuha a.
9, S., Cbristovão.

ILÍHECISA-SE de menina de 14 a i-i
X annos, para cuidar de uma creança e
•ervkos leves; ma dr. Carmo Netlu n.
3,2 15.

boa lavadeirá
pequei:."., na r;;aPUECISA-SE de tuna

1 engoinmadeira c uma
JL General Arj;ollo, 105, em .S. Chrislováo.

PRECISA-SE de uma cozinheira do Iri-
1 vial. Rua Retiro Guanabara n, 3's £ü-
brado.

A LUGA-S.K uma casa á rua General .Se- i
X.Vveriano 11. ic-l-A, as chaves estao no
local c trara-sc na rua Tlicophilo (Jttoni
11. 89, aluguel t6;Sooo.

MREÇISA-SE de uma empreitada para
JL lavar c cozinhar, na rua Valença, 54,
Catumby.

IJíUECISA-SK de zo pequenos para verí-
1 der espanadores do carnaval; paga-se

Lem. Rua D. Marciana, 41 e 43, casa y.
ilolaíogo.

l)KF,ClSA-?K de auxiliarc'3 de escripto-
t no que escrevam sem erros e calculem
rapidamente, conhecendo o novo systema
!ti correntista, lições do "CaH/tc«/to" de
í'.mtcs, livro á venda no Alves, Ouvidor,

66 e Almeida 'Marques, Quitanda 58 —
t$ooo. 607

Ti RKC l SA-S K de uma ama secea; á rua
1 llella de S. Joio n. Si, S. Christõ-

"pREClSA-SE de uma perfeita cosinhet-
1. ra; á rua Gustavo .Sampaio n. 5S,

I .eme.

ÜREGTSA*SE unia creada para cosinhar
L c lavar, paga sc bem; rua Xhcophilo
Ottoni n. lo.t, subrado.

1>RECtSAbranca

P 
RKC ISA SK, para casa de pequena ía-
luília, de uma moça para arrumadeira

, e ama secea; na rua Àffonto Fenna. \
14, Iíaddock i^ouo.

ECtSA-SK de uma senhora brasileira.
iducada, de_ 30 annos, ma;s

>u tnenos, sem compromisso, de con ha n
;;i, para tomar conta da casa de xun st
liior, no centro da cidade. Trata-Se ru
tvênida Gomes Freire tt, 20.

\LUG.YiM-SK 
l»as casas com hons eom-

modos c quintal; na rua Souza l-ranco.
Villa Isabel; as chaves estão uo u. 4».

VLUGÀ-SE 
na rua 1'araizo n. 40, uma

casa eom duas salas, dois- quartos, ¦ co-
iníia c quintal, ha um anuo conslruidas

r.aula i.Mattos.

A T.l"CA-Sr' ^or proposta o grande predin
XXda rua Comes iFreire n. 65, canto da
rua da liei.!vio, tendo dois magníficos ri-
brado», com entrada independente c grande
armazém, paia ser visto; tis chaves estão
no mesmo c para tratar na rua do Ouvidor
ri. 55, canto da rua Primeiro du (Março —
Ichimitnria. 1350

A LUC. Y-SE r.a rua D. Leopoldina n. iS,
i"Vtres minutos da estação da Piedade, uni
chalet com tres quartos, duas.* salas; cozinha
c hanliciro, aluguel 1 laSooo; os chaves et-~~" """"' 

,~ ' tão no n. iú c trata-se na rua de S. Josí
H;t;.YM-SI-: hons quartos a rapazes dn | n_ S1) lòja_ ,,;,.

A l.UGA-SK a casa da Cachoeira da Ti-
.O-juca n. 3,1 (antigo), com vastas accotu-

VIAIGiMM~SE 
bons quartos a rapazes

conuacreto de todo o respeito; into:
se na rua Cardoso Marinho n. 90.

K ILiUGA-SE Um quarto mobilado, com
jíXlieilsio (lc primeira ordem, por iao$.ioo.
Pensão Navarro. Nua da Lapa 11. :S.

~~, : ; A I.LT.A-SE a casa 11. 12 da rua IV.Iro
A LUGA-SE o confortável, sobrado da rua /\.Amerie„ ni 84; trata-se na rua do llus-

üuPcdro Américo n. 45. Cattete, com cin- kio n_ sobrado.
eo quartos, duas salas, agita quente e Iria,

modações c muito terreno; trata-se
do llospicin n. 30, sobrado.

na ru::

lerraço e mais dependências
rua da Asseinhlca ti. 18.

Trata-se na

ALUGA-SK 
um quarto arejado, cm casa

de um casal cdoso; 11a rua de S. Pedro
„. 345. IÍ1S

Ã I.UGAMSE cxccllentcs salas com
^-V frente paia avenida lt'o Branco, para
e=e-M>lorii.s. empresas bem r.s-im cora ou
«cm mobília, para cavalhe-ro de tratamen-
ot; rua Chile n. 14, 1" andar.

A il.rC.A-ífK a casa da rua Çalramby uu-
/Timero 76 fTijoea); trata-sc na rua do
Hospício n. 30, sobrado, 140.;

A iLUCA-SK bonita vivou da, quasi prouv
X\.pta, a família de tratamento; na rua
liarão de Icarahy 11. 32, preço .(stíooo, com
carta de finnça; trata-se na rua Barão de
Itapagipe ti. iO, com o procurador,

AI.LTiA-SK 
tuna casa na rua Sergipe nn-

mero 96, com tres quartos, duas salas.
contilta c quintal; ns chaves estão uo açou-
giic, próximo, c trata-se á rua Mariz c'Sarros n. 18^, armazém. 1473

A LUGA
JÍ"Vn. 76, Conde de líomfiin
tãò no n. ;S e trata-se com ¦!*
General 'Câmara n. mi, sohra

A'J.CC.A-SK p-ir 160$ uma casa cm logar
xiclcvado, centro de terreno afhorisado,
com qítatro qpartos, treâ salas. c6pa, des-
pensa, cozinha, paz e lua clcctrica; na rua
de Sanl.i Alexandrina u. oi?, ladeira do
•Alarlins XL.

A I*UGA»Slí, com fíador, uma casa eober-
xVta com zinco, tem terreno, ou gr..ndc
eapinzal: Estrada Marechal Itaugcl 11. 439,
Madureira. 1115

VI.L'C»AM->I* 
commodos mobilados com

pcnsSo, a casaes e pessoas decentes; na
rua do í.avradio 11. 146, sobrado. 1111

VM-GA-Slí 
a um casal 00 pequena fami-

lia uma superior tala de frente, quar*
to c saleia, com luz electrica c bom quin-
tal; na rua Fscobar 11. 05 — S. Chrts*
tovâo. 113

\ r.rc.AM-.Sj', hons commodos de 20$ a
-ía.ío$, com jancllas, a moços do commer-
cí.» ou casaes que trabalhem fora r um
I»orã(t, próprio para deposito 011 oíflctna;
ua rua Itaplru' n. 167. Catúmhy.

A "LUCtc-Y-SIS um liou quarto para moço
íjvsolteiro; na ladeira da Gloria n. .17.

AiI,UGA-SE uma casa com quatro quartos.
XaVdnaa salas e mais dcpeiideneias, água e
paz, á rua Visconde de Tocantins n. ta,
dois minutos da estação de Todas os San-
Iqs; a chave está na rua Cardoso n. Ci.
Trata-sc á rua Sete de Sctcnibró n. 165.

A LUGA-Sli metade da casa á rua Theo-
Adoro da áilva 11. *:i, casa O, onde se

A LUGA-SE por 110$ tuna boa casa com
j.'1itres quarlos, luz clcctrica, etc: na rua
Curtizii 11. .;;; trata-se r.o u. co, honde de'
P. Januário,

A LUGA.M-SH a' 25$, e ,ioS. bons aposen-
j£r3üos, em prédio com chácara, á rua hlack
n, 134, em frenfo á estação úíí iRiacltuelo;

A'Ll't5.Y-Slv 
uma sala com cozinha, para

.família, tem losar para lav
na rua Silva Manoel 11. 174..

A LUGA-SE 11 ra
ümero 1-23,

var e seccar;

da rua Vaz Toledo nu-
lírigenlio Novo; trata-sc na

t.1.14

1 LUGÁ-SH uma casa na rua Padre Mi'*í*Vgucliiiô n. ;.-, Catumby, tendo dois
quartos, uma sala e sala de jantar c quin-
tal c mais dependências. -339

A I.UCVA-SH o inaRnifico prédio da rua
íAiCálluçu' n. 54, bondes Lins de Y ascon-
eclios, eslá alieno para ser examinado, alu-
gucl \f,2$'i- garantido por um anuo; trata-se
a rua Tlii";'hilo Ottoni n. 89.

» LUGA-SE a casa da travessa do Aguiar
.i"Xtl. 19, por toiíooo- mensaes: a chave
está na rua Ur. Naliuco de Ercitas nu-
mero 145, armazem.

A bUGA-SE cm casa particular um 011
iAiliiis bons quartos (porão), para pessoas
solteiras, um 30$ c 35$; na rua \ isconde
de Figueiredo n. aS.

4 LUGA-SE um bom commodo, em ,casa'Áxh 11111 rasai sem filhos a outro nas
mesmas condições, ou duas senhoras só; na
rua General Ciildivoll ti c.|t.

Í.L*C:A-S1C o predio da rua Ilacitrussa
le de llomfim; as chaves es-

tãò no n. 7^ e trata-sc com 'Santos Moreira;

A 'TvtlGA-SE o confortável predin com lurz
ÍC-Vclectrtca da rua Rocha n. 70; as cita-
vis estão uu rua D. Anua Guimarães nu-
roera 4-9í trata-sc ua rua do Hospício nu-
mero 25. loja.

A LUGANf-S-í, muito barato, casas novas
xVe bonitas, á rua Untguay yn, m.| (Viila
Marina), eom duas sair.?, doià grandc5t qur.r-
to?, cozinha, grande quintal c Üluminnçãq
clcctrica. As chaves cs:";o na mesma vílíá,
casa VIII. 1470

A LÜGA-SK uma sala de frente, com luz
.*'Vrkctrica, banheiro, entrada independen-
te, casa do família, aluguel barato; na yv.a
de S. I.uiz Gonzaga n. sG.t, 14*7

A I.L"GA-SIÍ uma casa pára pequena fa-
/Xmtlia; na rua Almeida líastos n. ia,
I;itgenlto de Dentro. Mr,9

A LUGA-S1Í uma sala mobilada, a cava-
iVllieiro distinelo: na rua Senador Dautaf
1. 3», casa de íamilia.

4 LUGA-SU por iSoS, predio novo de es-
i"Vqiuna, próprio para qualquer negocio,
tendo vasto armazém eom sete portas ile
frente, na rua llarroso; Copacabana, lrata-
se á rua do Hospício h. S-*. sobrado.

A I.rr.AM-SK bons quartos, tudo com
rVeailas, r-.n frente ao mar, liem mobilado,
preo módico, tudo com sacadas
ao mar. predio novo; praia da Lapa li

frcnti
7-t

1 LUGYM-SE bons quartos, hom traia
i.Vmeiilo. peno dos banhos de mar. a fami
li-s c cavalheiro; respeitáveis; rtranite cila
rara, preço reduzido, Enülcsh Hotel, 170.

i IvUGV-SK a rapazes, em casa de fa
i-SLlia, uma irrande sala de.frente, por So:?;
na rua Joaquim Silva ti. ot-

t LÚCAll-SE casinhas novas, para mora-
fVdia de famílias, de 90$ a i.toj, a rua
lYIttria Amélia, pouco depois da rua llu-
mavtá. Chaves na rua Maria Ameba nu-
mero 19-H.

Vl.l't'.A¦ 
SI; um Ihítn qunrto mobilado, a

pciisoa de tratamento; tia rua Senador
Dantas u. o>. 1170

\l,L"tÍ.\-Sl,Í 
unia boa sala independente,

a um 011 dois moços .--érios; travessa
Muratori n. a(<. 1173

A lfl;G.\M-SIÍ uma superior sala e doii
r.\quartos, tudo de frente. Travessa do
Commcrcio n. o, perto .da praça (Jumr.c de
Novembro. 1184

AI,l*C.A-Slv 
um bom quarto, em rasa de

um casal &e mfílhos, a senhor
mercio; na rua da Alfândega 11.
brado.

do com-
190, so-

1161)

A1,UGA*SIÍ 
a casa ti. 19 úa rua Costa

l.ob'j. As chaves 110 tt. 2,\ da mesma
rua. Trata-se na rua Coudc de llomfim
11. .pio. Aluguel i7u$ooo. 1173

\i-UGiVSE 
af casa construída de nova

da rua \raz Toledo ti. i_*j; trata-se na
mesmn. 1165

A LCC.AM-Si; duas casinhas a rtn$ cada,
Íjmij rua da Liberdade n. 3C, S. Chris-

A LUGA-SE a casa da rua de SanfAniia
-íTin. 10, Mcycr, bonde:; ííocea do Matlo
t: LJIcdadc; um quarto, duas salas, cozinha,
latrina, bom terreno, completamente refor-
mada; trata-se na rua Dias da Cruz n. 240,
Mcycr. 1109

AI.CCA-SK 
a casa da rua D. Kutilia

Guimarães n, 40, Catumby, com quatro
quartos, duas talas, cozinha, quintal, terra-
ço t: mais pertences; trala-se na rua Ita*
piru* n. 63, onde estão as chaves.

A I.I.*GA-Slv uma boa casa com duas sa-
j-Tidas, dois quartos e mais commodídadcs,
tendo entrada ao lado c varanda corrida;
na travessa .fones u. 1, Alegria; as chaves
xstâo 110 n. 3,

\tUGA-SI5 
a casa da rua Torres Ho-

.mem n. ró, em \'illa Isabel. Trata ?e
na rua do Hospício 11. 22^, loja. Aluguel
355$ooo.

ji r,T*t.A-SlC a boa casa da rua Visconde
-tXdo Rio llranco n. 785, Nietheroy, com
Ires quartos, duas salas, cozinha, quarto
para empregado, banheiro, latrina, á frente
da beira-mar, distante das barcas dois mi-
nutos c com diversos bondes de 100 reis á
porta; trata-se na mesma, das ü á3 9 lio-
ras da noite. 1108

A I.UG.V-SK uma casa com muito terreno
XYccrcado; iior 35$, na listrada de Santa
Isabel ri» 4, ío minutos da paragem *Ma*
rio Hermes; trata-sc na rua JJarãoide Ubá
n. 16, S. Cbristovão.

A í.lTGA-SK a casa nova da rua 'Minas
xVu. .p. Piedade, tendo tres quartos, duas
salas; banheiro, luz clcctrica, etc., por 1,10$
mensaes; informa-se á mesma rua 11. 50.

VI,CG 
AM-SIC commodos, perto dos ba-

nbos de mar, com mobília c pensão; tra-
ta-sc na rua Huarquc de 'Macedo 11. 17.

A tÜGA-Síí nma casa nova e grande quin*
xVial, na rua Honorio u. 270, Caxantby;
trata-se na venda, com o sr. David, ou na
casa dos fundos.

\J,IT>.VM-SK, 
em casa de família, com-

.modos baratos, para operárias de bom
comportamento e sem' creanças; ua praia
Ao Flamengo n. **{63.

AI.CGA-SK por 120$ uma boa casa com
xXquátro quartos, duas salas, cozinha e
mais cômodo?, tendo jardim na frente c
grande quintal; na rua Conselheiro Agos-
tinha n. 36, em Todos os Santos; as cha-
ves estão, j'or favor no armazém dn sr.
Barreto, á rua Senador líouiíaeío c trata-
se na rua General Gamara n. 45.

V 1.LX.A-S1C o predio u. 62 da rua Can
rXltos da Faz; chaves no armazem da c:
tiuina e trata-se na rua Fcrcira Nui

1478

* 4. I.UGuV-iSE pára pequena familia o pro*
/l.dio n. 2t), á travessa A. Freitas, cm
iMadurcira, junto á estação, casa hygienica.

A tíUGASIÍ cm casa de casal sem filhos,
2Va outro nas mesmas condições, um grau-
lc quarto de frente com janella, eom di-
reito a toda a casa: no lloulcvard \ int-.1 e
Oito de Setembro n. aao, casa 3 — Y'illa
Castro (Villa Isabel). 1481

ATATiA-SF 
a casa ú.\ travessa da Uni-

versidáde n. ar. com quatro quarto:-.
, . , 1 duas salas, cozinha, e bom quintal; as

i LUGA-SE um? casa corri dois quartos, . h cslSo n3 rm Novl „, , c lr.l!a.EC „,
rjVuma sala. cosinha. pia..latrina c rjuin- : ,e s ,,rancisco Xavier 11. 5-8. Alu-
tal; na rua José dos Reis n. 59. PW.L,| iS5$ooo.
CoScoo.  ¦——1~~I~~~: I A UIGA--SK por lõa$, para familia. o

A IjUGA-SIÍ 11 ensn 11. 5-11, lia rua Lüprcdio da rua Visconde de Itamaraty
tíS-Cllhtlitlo Ilunlclo (Mil ,Iili'itl'í'|iii- n. 11, Yilb Alliança. casa III. Chave na

com necoiiiniodiirõcs para ! mesma rua 11. 17, onde se trata. 1418
clineura, imtia ou-

T>RÊCISAiSE uma ercada pr.ra rotnar
JL conta de duas creanças e nrrumrir
casa; ru* Garíbaldi o. 69. Muda tia Ti-

l jucá.

Sillil
grande fninili .
iiiiiaila, rtc; bondes lie 100 reis
á pinta, tlistaiito 10 uiiniitos lia
estação •!« Ctiscãdtira. Trata-se á
rua *il de Jlaio. 70.

1.1'GA-SE sala muito Brande, indepen-A l.t-G,'
ÍAdcntc,
ctrica. para cscnptortos ou associações;
rua 'Stic de Setembro u. 10:, sobrado,

A ÜJCA-SU um giatulc anflazem "para
X.Vnegocio, officina, ou deposito, na rua da
iFgrrjhiha n. o, 'S. Cbristovão: as chaves
estão no botequim da frente do grupo, onde
se informa.

ALCOAIM-SK 
prédios' novos, para nego-

cio, Onde se vae construir uma grande fa
brica, na Prata Pequena n. 5*68, onde se

í trata, das 6 ás p horas da manhã.

A LUGA-SI! o sobrado do predio ti. 187
rJtsla avenida Salvador de Sá, tem duas
sal.-.s, quatro quartos c magníficas depcn-
cias. Aluguel 253$ooo. As chaves festão:'no
n. 179. pharmacia, da mesma avenida.. Tra-
ta-se com o sr. G. Monteiro, da i ás $
horas da tarde, na- avenida Central n. 52,
r- andar.

i-ViJntairo de 'Muio n. 56;, entre as es:a-
d») Sampaio c iSngcnho Novo, com

quatro quartos, duas- s.-.las. banheiro; tanque
¦ 3e lavar roupa, water-closeí c grande terre-
no; as chaves estão na rua liarão de Dom
lictiro n. 11, onde. sc pôde tratar ou na
rua 1'riineiro de Março 11. 8-', arnuuxra.
Tem ires linhas de bonde á porta e pela
li. l\ Central do liras'!.

\LUGA-SU 
urna casa nova por il:$ooo,

com dois quartos, rim.* salas, cozinha e
porão com metro c meio, luz clcctrica c
bom quintal, água com abundância; nu rua
Machado nittencoitrt n. 04: as chaves estão
na villa. casa 3 — Uiácliiicloi

por 140S a cas;
Chrislovão "' terrea* LUGA--S1

/Vnraia de ...
dtins sala*, quatro.-quarlos, ele.; chave» ,,u
venda do esquina.

A LUGA-SK a casa da rua D. Itomana
XXn. 58, com dois quartos, duas salas.
cozinha c quintal; as chaves estão tio ti. 60
c ir.ila-.s= na rua da Luz 11. 12 — liondc
Lins Vnsconcellos.

4 1 UDA-SE a casa da rua Nova de Ttom-
iVsuccesso n. "". cm Bomsuccesso, rfl.r
7oSooo,'eom trc« quartos, duas salas, cozi-
nha, tanriue. Vi'. C, c Iwm quintal: a
chave e»*á na mesma rua 11. 50 e trata-se
lia rua Thcopliilo Ottoni n. is1^ '_*•>''

1 lonev niciililé, cliambre et eu-
íaVliinel ile toilelle nvee nrnisiou
tinitr nieiiiitre ou tlamo sfirieusej
Senador Dantas, 78^

K LUGA-SI! um commodo para moços sol-
Âtcirns, na Chácara da Floresta, griqio
5, casa 4C, avenida Central. iori

V LUGA-SI-: o 1--2 di rua do Vattoso, re-
Wcfonnado, com installaíãu electrica, ba.
nhciru, cinco quartos, crande quintal. As
chaves estão lio ãrmazcin It-. 13/0

A LIT,AM-SK commodos mobilados, para
Ümoeos olleiros de tratamento; na rua
dó Rezende n. 104. *°5*

A T.UCA'SK o elegante predio de con-
XÍ.strucçãò' moderna; Inteiramente nova,
na rua General 'Silva Telies, com dois pa-
vímentos, tendo ires salas, - dois quartos,
vcstlbitlo, banheiro e YY'. C, clc, illiuni-
nado a luz clcctrica, eom jardim c pomar.
Trata-sc eom o proprietário, á rua Darão
de Mesquita ti. .t'.3 — Andarahy.

A LUGA-Sli uo subúrbio, a vinte minutos
xlda cidade, uma esplendida chácara de
recreio, eom ou sem contrato, muitas ar-
vores frutíferas, gallinheiro, ehoeadcira, ba-
nlieiro esmaltado, fogão c ga.r, etc. Kstrada
de ferro e bonde á porta. Condições vanta-
josas. Informações com o sr, Arogão, á
ma General Câmara tt. 30, sobrado. 1017

I,lrG.\M-Si; duas casinhas
da Liberdade tt. M.

chaves estão na ultima casa dos
fundos c trata-se ua rua da Quitanda nu*
mero 11.*. 1178

Vt.tV..\-SK 
para pequeno negocio unia

cisa á rua de S. I.uiz Gonzaga, tem
occommodaçõcs para pequena familia. l're-
ço 100$, com o sr. Chaves, á rua do Car-
mo ni 67, sobrado. 1116

A LUGA-SK um bom commodo, á travessa
xVSenhor de MaUoztiilios n. t:, Catumby.

ALL-GA-SK 
a casa assobradada da rua

.Dr. Affonso Cavalcante 11. 19.1; com
dua.-; (¦•alas, dois quartos, etc, corredor se*
parado; as chaves então no armazém da cv
quina da rua -Miguel de Frias.

A liCCJAM-SM iirodios novos com
¦'"'cilols (itiartos, ilnas salas, lua
rb cli-icii, ele.; tia avenida da rim
Kitél Caneca, UOH; trata-se uu
Avenida Kio liraiien, 101, noI).

VI,rC.A-SL, 
a uni minuto da estação dê

Todo.1; Ori Santos, e a meio minuto dos
hoiides do lingénho de JVnirn c ile Casei-
duri, uma cxcellentc casa nova, rodeada de
varanda, com duas magnificas salas, cinco
grandes quartos com janelas, um dito para
creados; salcta, despensa, dois W. C, rtc.,
tudo illumiuaij<i a luz electrica, bonito jar*
dim c pequeno pomar; informa-se na rua
da Alfândega n. 2tj, sobriido, esquina di
avenida PflSSOS, das to ás .( horas.

ALUGA-SE 
cm casa de pequena familia

sem outro inquilino, um quarto com ji-
nella, a um scnlior sério ou a rapaz do
commcrcio; na rua do Riacltuelo n. 360.

A LUGAM-SH cxccllentcs casa», rec
caVincnte construídas, com todas as

¦ccnle-
jí.Vmcnte construídas, com todas as com-
modidades da hygtcne; na rua Paula Uri to
11. 150, preço 00$; trata-se na casa nu*
mero 4.

A LUGA-SF* uma bonita e confortável ca-
ÁVsa, á rua José Honifaeio n. 20, antigo,
cm Nietheroy. Trata-se na mesma rua nu-
mero 16, antigo. 10451

ALUGA-SR 
o predio da rua Visconde de

Santa Isabel ji. 40, Villa Isabel, com
bons commodo;; para familia e com lu/.
clcctrica, tanque e quintal, entrada ao lado,
etc. Trata-se na rua Frei Caneca n. 103,
sobrado, o predio acha-se aberto. 10.49

A IjUGA-.SK o predio novo com
^aY-trcs andares, tendo muitos
quartos Independentes; na rua das
Marrecas, 33. Aberto das 12 ás 4

A LUGAM-SK excellentes commodos mo-
xi.bilados, casa de íamilia de tratamento;
na rua Francisco 'Mttralori n.
Ilièiros do commcrcio.

cava-
997

VLUGà-SK 
o confortável predio da ave-

nida Maracanã ti. 714, próprio para fa-
milia de tratamento, com tres salas, quatro
quarlos, cozinha, despensa, banheiro, AV.
t ., luz electrica, vasto porão habitnvel, jar-
dim na frente l grande quintal. Trata-sc no
mesmo ou á rua do Lavradio n. 17. 1035

\ 
LUGA-SI' ou vende-se a casa da rua
liarão de ¦Mesquita n. .|oS, ronl cxcel-

lentes accommodações para familia de tra-
lamento, tem Rr.-uule 

'chácara arborlsaua e
jardim. Traia se na mesma, das u as 5
lioras da tarde.

A LUGA-Sli uma boa casa para familia
XXiU: iralaméiito; na rua Silveira .Martins
n. 84. Catlele. 9"4

ALL'GA-Sli 
uma casa cm 1'aquel.i, com

quatro quarlos. duas salas, ai-ila cura-
nada, CS8010, quarto fora para creados, co-
ziuha,'-'despensa c alguma mobília. Trata-
se na rua General Câmara n. 31- G°-
brado. "*'

A LUGA-SK uma boa casa na rua Marque?
Ailc S. Vicente li. ta.a, na Gávea, pro-
pria para verão, está mobilada, tem luz
electrica c gaz c pode ser vista a qual-
quer hora; trata-se na rua General Cama-
ra n. 34, sobrado, de i ás 4 horas.

A LUGA-SK o predio da rua Y'illeia nu-
JTXmero 2,t, ponto dos bondes de São .la-
nuarto, com duas Falas, quatro quartos, com
elcctriçidadc, bom quintal, etc.; chaves pro-
sttno ao mesmo c tratar á rua General Po-
iyduro 11. i6> — Botafogo'. (io*

I . .¦ Ci AM-SK casas na villa Kdmund,
I 'fír.i duas salas, dois quarlos, cozinha,
q lutai, luz electrica; rua José Domlilgues
11. iij, aluguei S:$oòo; chaves na mesma
villa n. 17, estação da Tiedadc.

A IjUGA-SK um boca predio, eom uni
xVbom s-''lão, para qualquer negocio, na
rua Dr. Archiss Cordeiro 11. 4,-S, em fren-
te á estação de ndos «s Santos, com di-
versas linhas de Pondes á poria; as cha-
ves na mesma rua 11. 4-4. c trata-se á riu
do Rosário 11. 11C1, sobrado, coronel Virto-
rino, do meio-dia ás 5 lioras da tarde, dias
méis. "*3

A LUGAM-Sl; perto dos hanlfos de mar,
r\.c»plendida sala de frente bem inobi-
lada. e quartos confortáveis a preços muito
moderados, serviços á franecza. Praça José
tle Alencar n, 14. Cattete. Tclcphone 980»
Sul.

A LÜCA-SK para um casal decente e sem
XXfilhOS uhl esplendido quarto com i btz
electrica ou n dois rapazes; na rua Conde
de llomfim n. 101. 549

A LUGA-Sli uiii predio na rua Y'ieira de
i\.I,aecrda; as chaves estão á rua Ilumayti
11. ¦Io.

A LUGAMiSK cm casa de familia sério,
jeVdois quarlos ilKimlnádos a elcctriçidadc,
a casal sério uu pessoas de tratamento; na
rua Bainhina n. 53, casa 2.

* LUGA-Sli o predio da rua da AléRria.
XIlu. .194. com duas salas, dois quartos,
coziriba, tanque e banheiro; aa chaves
áelmm-se na mesma rua n. ."ígo. 680

A I.IT..VM-SK
iAtoda

uma sala c quarto, com
o rumo d idade, cm casa de lim

sal, por Co?; na rua- Araujos n. 93, la-
hrica das Chitas.

* LUG.Y-SK uma casa na travessa Vernan-
ÍAdina n. r: (Laranieiras), com cinco
bons aposentos, a familia de .tratamento,
com luz electrica; as chaves oetão na mes-
ma travessa n. 74; trata-se na rua do Cat*
tetc 11. :3j. ,,<;9

A LUGA-SK uma boa sala própria pura
iTU-ícriptorio ou a cavalheiros decentes,
também se aluga um quarto ambos de fren-
te c com linda vista para' o mar, cm frente
á praça Maná; rua da Saúde 11. 49.

A IjÜfiA-S13 a casinha dn exccl-
•alente avenida, completaineiiti'
nova, á travessa Derlij-Cluli, 31»,
com duas salas, tres quartos, co-
zliilin, banheiro, cleclTicidiiüc, etc.
'.Trata-sc á rua Urusuajaua u. SI,
(.'asa Dotiv.

K LUGA-SE o predio do Collcgio
¦íi-Brauue, em Nova Friburgo;
trata se com Sara Braune na mes-
ma cidade

A I.CG.VSK .por 35$ adearitados, cm casa
x3.de um C3s:il, uma atcova de frente, com
janella c entrada independente, a ttm ca-:tl
ou senhora sj. com serventia nn casa. Rua
Capitão Rezende n. 84, Mcyir, distante d.i
estação nele ominuiol-, a pk t bonde de
José Toaifacio á porta. ií?6

. LUGA-Sli um comomtlo grande, bffm aro
Mudo, cm casa rlc familia de tratamento»
uma viuva ou a unia costureira; para ver
tratar na rua í>r. Mesquita Júnior nu-

mero 7, antiga travessa da Saúde. 24"

A I,U.'.\M-S1' exiclleutcs aecom-
-•'iiiiodacões eom pensão a Intui-
Uns p cavalheiros de trafntnento,_fc
rua Ilndddck Ijoho it. 133, l-.onsup
Brasileira. Tel. 1.716, villa.

* ltTl'. Y-SR um arejado quarto, indepen-
rVdeote. a rapazes; na.; rua Senador tan-
•lido Mendes n. 71, Gloria, antiga Uona
Luiza. » 19»

5

A ILíGA.M-SI* as ca3.as n. '<>4 da rua
A,*'''iv-Vii n. 103 da rua Cor.zaBa ltaslos,
Vili- Jsaheli iiiformacõcs com o respectivo
enoarêrs^do. üfi

A tUGAAf-SK cxcellentc sala f quarto.
Âmobilados. Iití electrica; na -riu Corrêa.
Dutra n. i<8 —Caitetc. "»*



Companhia de Seguro»
"Novo Mundo"

AUI.11..J. | |u,.,,„.i,.i ¦»•!• CM»»'»
•le.llt, Urmuiiiiii, «t, Cim " '•"•"•
•rir. ricuiioi j. ,. i, ¦•, •», »• •, '••
Ibw. An.i.il. io, «tiei d. ii...i'i".
•iii.i.ih» no inbilho, ismls.aii.ieii»1»
•M d.nl.. In • I. i.«l... ..».. dc BH«IO, "
•Htlo 11,1.|i.I, hi.-iii.i .1,111 II ewlui.HI.

o..- Pi«ain i'M.ra..i.

Ai.fi.A 
si. ums «ua ii.oe com duii •>•

lu, dum .j—>i.te, i.,-i,iti.i, ianque, I».
•l.r.i.. r privada, limn irum... na ms I.»
lia n. vi. a eluvr r.ia nu arnurrm d)
•Muina r iraiaii na rua Vitcandc i* Itaii-
•a n. >». 

^^ i|»i

AI.U'.A 
SI! io.,i... novo d. ímuIMi *

rua Um.,-.., .,.;..., ,i o,, Traia.» •
«II do II .: .... i. «,.-, v.l.l.i.|.i. IIO

Abl.V.A 
SI', um .obrado forrado » Hnta-du de novo, e. i ¦ . i ...o.., em lainilíai

¦a rua vi .1,1, ,1 11,o,,,,,, D, ;j- u.uií
¦VI i.i..i Mlilldrtjo, Vlí ...H..I..I. 1151

Ü01WEI0 SA MANHÃ - Domingo, 8 do Fevereiro de 1014
¦s

AI.I'1'iASIi 
uri quarto rum janrlla, a

iiio^o ou a .«' .i .nu iiin.n, mie Ira-
Wllir firil na rua Malhado loilho no
¦nu iH.

AI.tT.ASII 
ui...i innrailia cm ..I. quar

lioii quatro salas, quintal * Jatdim na
frriili-i na rua Central Canabarro D. js,
fi. CliriMovAn.

Al.tV.AMSIi 
m prédios da rua Souia

li. io » na. ij5 r 101, no Knicnlio Ha-
voi iiifiirinacürt rom o ir, I,ar,in|clrai,

AI.ITiA-SM 
um li.ou quarto de írrnte;

ni avenida Iti.. Branco u. 9, a* .111'dar. mil

AL.UuAiM.SK 
ua ou;.o |ir. fioniin,

M sr-jjiiinitK canas todas com quint.il,
•K'1. etc. rim de Ca Madura io. com dua*
•alas r doll quatlu*., por 11 . r tuz cite t ri-
ca: rua Vinte »¦ llin de Abril th por imí,
Kit roda de Santa Crui -ü9Jti com bonde
i porta, |ior H-Jooo; rua Cupcrtlno Hi, por
6 f " . ruu liiiiàu n* 77. ,-ur /o$uoo; in
foriria.se na riu Cupcrtlno n. 8} c trata-H
no cínenm Pari*.

ALUO 
Vil Si; bom eicrlptorloi e cônsul*

tonou; na rua da Carioca ns. 6o c ú.*,
por cima rio Cinema Ideal, onde se trata.

I 1,1 ('.AM SI' um quarto e uma 11I.1 de
jTifrtntc, a um casal sem filhos, em caia
de família! na rua Marechal J'ioríuuo l'ci*
>oto 11. 159Í sobrado, iam

Al.l 
rGA*B!í um esplendido commodo mo*

blindo, com pensão, a cavalheiros du-
tlnctos ou casal «em filhos; ua rua do La*
vr.idi» n, 187.

~«*^^^^^^^*^

PARA OS CABELLOS BRANCOS

VICTORY
NÃO E' TINTURA

NÀO CONTEM NITRATO DE PIUTA
Devolvo síoh cabelloB a suu primitiva uor com toda u NATURALIDALE

NAO MANCHA—Unlca no mundo auo so uea com as propriua muim como outra qualquer
ilícito do toucador

FORMULA DA AMBRICANSPRODUCTS0BINI8TE8 O.N.T. U.S.
VK.NUICM-Mv NAS l'IUNUI'Ar.S l'l lll UMAUIAS

1'llvllMAClA.S K IIMthll.MtlAS*OBDOsltarlos no Rio de Janeiro-COELHO BASTOS a Ci
Ourives) -io, li! « li

Cuidado com <t> imitações.
A VltTOKY nada tem de
semelhança com outros pre-
parados que se annunciam
para o mesmo fim.

A'M'i.,v»t; • um 1...1 Mtu tuhei ...um MHUr iMpeiiavel »u emnors, umi.ultiidlis apvitaie «em Janilla e «n».n.
ua 11. caia leda, mi caia di duai .ml,...'¦•» rdKlIsvill, ajiu f ceiioa de lado •i.ti-Hiu. as iravriM de 8, íilvitler »n
mrre i»a, (nnn iti rui Marli • Üirrel,
prédio novu, timía niudico,

Al.UCAM.8l! 
uma SSpIlDllIdi MU f 0,iur(»¦ |,iik.j,ií e i.iu.t,.» de novo, com eutem inniiei, fará «mI au ni»(oi eelieirai,

du ,,u,.. .(..o. ,ii.,,. ,i...j,..; u rua uai
l.l.njr.lj. D, .ti. |..;j

AI.Wti.\.SK 
um quarle rara mo(«i ..¦!¦

leirei. tndrprudrittei ni li.lt.1. de Cai.
i.tl.i 11 1.. i-..j n. 6.

A l,i'UA si: 1 caia J. rua Cende de• VI...iiii,i,i 11, fui, ai chavee ente m> nu.mio jvj 1 iralaii na rua Induiulal nur* >M1» •!¦ 111 I lê« IIIU 'IHIItl ti >
mero n, ai a. 10 liorut ou iu riu da
Qulutida•'.'¦l'i".

n. iit, cliaiularU.

mÊmm^mmmm

Aluiuel
"IV

AMV.A-Sl' 
«mi kiii r conlonavel «•»-..

1 rua Torrei Koruein n. io|i u ¦''.
vil cotAu na venda d* enjuliu da rua Sou-
u Franco. ni<

At.U0A.8R 
1 caia da rua liaria de lia-

|uni|>c n. i|i, nuti eicrllriitci accoin-
u.".i.i,..e> v.14 família de luiunitmoi ai
.-lnvri citei na nirinia rua n. joS; pau
iraiar rum 0 ir. Alvar» dr ('atiro, a rua
Vihimdi de Silva n. ti — Uui,i > .,

ALUOASB 
umi ula de Irente, vista

raplendida nitire o rnir, com ou wm
niotiilu • quartoi cia uiim,.. u rua da
Gloria *. ia.

A LUGA-SR sacada confortável para fa*
XAiuiliaí 0% trea diai de Carnaval, com
ou tem pensão; na rua da Carioca n* 15.

VI.I'i.AM 
SI; em caxa de família lérla,

dois t]uartos juntos ou separados; na rua
dr S. José n. 31, :" andar.

,4 I.UltA-SK uma esplendida mh com citi-
/\cit jatibllas, para casal st rio ou lenho*
res de tratamento; na rua Senador Dantas
n.. 15. 1J06

AI,lT(iA-Sl-, 
um armaxem Junto n um liar-

ração, próprio para industria on garage;
«a rtia Senhor de M;ittu/tithos n. 67.

Al.ti.AM-SK 
excellenles salas com fren-

.te para a avenida Rio Branco, apropria-
ilus para escrlptorios de empregos, bem as-
sim com ou sem mobília, para cavalheiro
rlc tratamento; ua rua Chile o. 14, i° au-
dar. 1107

A I.l (Í.VM-SH (liiiis siiIhh o 2 ai-
"•covas por 150$ ou unia por
<I0$ e a outra por 00$; tem Rriui-
de co/.iiilin, tanque, banheiro In-
dependente c qujntiil; na rim Co-
roncl IVdro Aires, 33, lobrado,
Praln l^ormosn.

AI.UGA-Si; 
uma boa « espaçosa aala de

frente, com entrada independente e ser-
ventia cm toila a casa; na rua Aristides l.u-
bo n. «4i. 6y5

AI,t*UA-SK 
& rua Maria Angélica, pro-

ximo á rua Jardim Uotanico, boas casal
recentemente construídas, por 60$ e i»l$;
trata-se na avenida n. 9, casa Vil.

AMTGArSE 
i rua General Sevcriano nu*

mera u-o, boas casas por 135$; infar*
mações na mesma rua n. 108, armazém.

AI.UGA-St; 
uma casa com seis quartos

c o necessário para grande família; na
travessa de S. Salvador n. 30, pcrlo de
})addock I.ubo.

AleUGxVSK 
a casa n. $& da rua Elisa

de Albuquerque, untíga Boa Vista, esta-
ção de Todos os Santos. As chaves estáo
t>or favor no u. 6o, com d. Gloriuha, onde
te informa.

AI.UC-A-SK, 
por contrato a casa da rua

Visconde de Itauna u. 469; trata-se ua
rua da Alfândega n. 9, loja. 787

^4 I,lH"lAiM-SK eomniudns desde 30$ e ca-
XJL51 nhas independente, para famílias, dea-
de 70$; nu palaccte i rua Pedro Américo
n- 359.

* LUGA-SE metade do^ sobrado a rua Cor*
xiLrêa Dutra n. 137, ou uma grande sala
ricamente mobilada e com pensão.

A LUGA-SE em ensn do fnmilla
-^11111 ou dois coininodos molilla-
dos a mocos de tratamento, tem
banheiro, luz electriea o muito
iisseio; casa nova; na Avenida
Salvador de SA, 190, s|b.

AI.rilA-SK 
o prédio dl rua da Palia-

(em n. ni, com Irei quartos eipaco-
¦oi, duai bon laias, coiluha cnnloruvel
com fonlo a gae, banheira, ai|iirccdnr, doli
W. C, terraço eipaçoio com tanitue, hjIIi-
nheiro, Itella viita, clcculcidadc e niaii ac.
commodacúcl, lia um coulrato de deioito
ninei. Ver • tratar na mciuu ali incio-
dia.

LUCA-SK um bom quarto com Janellai
tna rua Srnlior doa Paisol u. 144.

At;t'.\Sl". 
um magnífico quarto com ia-

nell.i, 111.' e boa bardielra, a inoçui de
tratamento; na rua de S. Tcdro n. 7*, a*
andar, prosimo i avenida Central. 1106

AI.t.'l',ASK 
10 a casal icm fillioi, uma

t....i tala e alcova, com serventia de
e-eiiinli.i e quintal; na rua Ur. Carmo Netto
n. a«6. 1164

A l.tH'.A-Sl*. uniu lata para eicriptorio; na
iliua Srtc de Setembro n. jo.

ALUCA-SR 
multo em conta o prédio da

rua Nove de fevereiro a. tf, cm Co-
pacabaaa, com cinco qiianoi, ctuai Sou li'
lai te» (ormlai, cipa. dcilicnia, ceilntia
um doll f,|6ei, doll W. C., baahiira c
aquecedor e mal, commodidadii. Ainda nlo
foi babilada * ê muito bem arejada. A cba-
ve cisa no armaicm, perto • trataii sa
rua da Paisagem n. i$i.

ALUCA-SR 
o prédio da rua Ipanema nu-

mero 111, podendo ler fino da 1 ti 4
bom da tarde. tu?

ALUCA-SR 
a caia da rua Iiacuruiaa nu-

mero 71, na rua Conde de llomfim, pro-
aimo 4 rua Urugiuy. a cbave cita no nu-
mero 68, c ttataie a rua do Uuvidor nu-
mero fo, dai a ai 4, na*

AI.UCi.VSK 
a caía da rua Visconde de

S, Vicente n. 4, com dois quartos, duas
salas, .'i**:i!i.i, banheiro, clcctricidade, to*
das a& exigências da hygicue.

AI.UC.AM-Si; 
boa sala e gabinetes, pro.

pfloi para escriptorios ou para o que
le combinar; nl rua de S. José n. 51,
a° andar.

ALUGA*SE 
uma casa com duas salas, dois

quartos, coziuba e quintal, por Uof; oa
rua Dr. tManoel Victorino n. 41J.

ALUGA-SE 
metade de uma casa, em Ma*

dureira; informações na rua 1'urtella
n. 159, com o sr. Marques (armazém).

ALUGA-SE 
uma supeior casa para gran-

de família, na rua General Delgado de
Carvalho n. sj; trata-se sa rua Camerino
n. 84.

ALUGA*SE 
por 40$ um quarto mobilado,

-u cavalheiro; na rua Haddock Lobo nu-
mero 13. 1135

ALUCA.SK 
barato, uma caia. com cin-

co quartos, duas salas, grande varanda,
água, 4 rua vMi ura a. ."•;, com grande ler-
reno para crlaç&o; «a enaves estão na rua
Comrs Srrpa 11. 135 e trata-se com o do-
no i rua do Carmo n. S7 "'¦ S. Francisco
Xavier n. 364.

ALUCA-SR 
a casa n. 70 da rua de Santo

Christo, com duns laias, doll quarlos,
irca coberta, despensa e iodo o mais necci-
i.nio. Cbave no n. 66. 1174

ALUCA-SR 
o grande armaicm da rua

Pedro Américo (Cattrtc), com moradia
para familla, próprio para qualquer nego-
cio; trata-te na rua, da Aiiemblea B. IS.

AI,t.'t'..\-SK 
por loot a caia da rua Dona

.Claudina n. s. na Uoca do Mano, ei-
tacio do Meyer, com duai salai, doía quv
tos, eoilnha e mili depcndcnciai, Trata-ie
na rua Natareth n. 36.

ALUCA-SR 
a casa com quatro nnartoi.

1.1/ electriea, etc, à rua Anil Urm-iru
n. as, coro bonde a poria e a um minuto
da esuçao da Pied.iile. Prce.0 130I000 men-
aaei, Al chaves eiüo na mesma rua nu-
mero 4} e uaia-se na rua do Kocba n. »3.
estado do Uocha. ">9

Al.UOA.MSIv 
na estacSo do Me>er, doll

prediol novos, aiiubradadoi, com dou
quartos, duai salas, cormlia, deipenia, ha-
iiluiio, tu.- electriea, um por 8i;S í Ss»l
trata-se na rua CbrlllOvlo Colonibo n. 9.1.
estagio du Meyer.

ALUGA-SK 
em Calumby, uma grande

sala para mornos ou família decente, em
cemro de lindo jardim, com todii as com-
modtdadrs, s°%i na rua Kleone de Almeida
o. 44. 3J'>

ALUCA-SR 
o prédio i rua lguassu' nu-

mero 156, em Cascatlura, tendo quatro
quarlos, duas salas, eoilnha, com agiu cn.
canada e pia, watcr-closeti tanque para Ia*
vagens e uma grande chácara com arvores
frutíferas. Trata-se i rua Dr. Mesquita Ju*
nior u. 7, amiga travessa da Saudade.

ALUGAíSE 
iim bom quarto mobilado,

com pensão, cm casa de família aliem.'.;
na rua do Kc/ende n. 95* 109;;

,4 LUGA-SR o esplendido sobrado da rua
AJbdc Santo Amaro n. 15, antigo ^, lodo
reformadoi o família de tratamento, setu
creanças; trata-se no mesmo0 a qualquer
hora; na tua dr Santo Amaro n. 15 —
•Callcte.

ALUGA-SiR 
o prédio ao da rua t-.rnes.to

Sou», .Andaraby, chaves na própria
casa, das 3 is 5 horas; trata-se na rua dos
Ourives n. 3». uai 3 a» 5 l'"1"»'

ALUCA-SR 
um quarto para mosos do

coninicrcio ou casal que trabalhe f/ira,
llliiminado a luz electriea; na rua <lo lios-
pleio n. ;6?, fjhrado.

ALUGA-SR 
um commodo em casa de fa-

milia; na rua 1). A1111.1 .Ncry n. 367.
Uocha.  

LUG.VSlE umn boa sala cipaçóia com
lies Bicadas 'Ic fn-nte. para mn fasal

eirio, cm caía de fnmilla; 11.1 rua lernan-
des GulmarSes 11. 6;, casa n. 6 — Huta-
fúRO.

A liUG \-SK n casa nova dn ma
atXl{lciii'do .Muchiido II. -IO. <|unsi
ua c-i]iiinn dn rua Uelln lio São
João, com 'i salas, \\ quartos, des-
pensa, co/.hilin, lianlielro u bom
quintal; ás chaves estão no nu-
mero lil-.A, fundos o trata-se na
rim Itcllii rlc S, João 11. 103, pa-
daria.

Al.l 
liASiv a cunfnrtavrl casa astotirada-

da, eo nidoia quarlos, duil latas, lur
clcclnca, iarihm c grutidc quintal muiado,
d.t prac.4 Maticlul fuito reinnto n, -¦'*, aí
chaves cil.o no n. iS, bondi do S. Ja-
111 .ui.¦ — Siu Christovào. 1.4^

ALUGA-SR 
um excedente quarto de

frente, cm cata de família; na rua Dr.
lhas da Crua a. 179, Mcycr, um minuto
da eilacao. ws'

ALUGA-SR 
melade de uma boa cau com

uma grunde sala de visitas c um bom
quarto com juh-ILi, completamcme inde*
pendente, sala de jantar, eoilnha e grande
quintal, aluguel u ?. 4 rua Cosu Dastos
n. 93, prosimn & rua do Kiachuelo. (.'63

ALUCA-SR 
o prédio da rua Figueiredo

Al.i.-illi.iei n. Si, Copacabana, com lod.i
a hygícue para família de tratamento; tr.*-
Use na mesma. ud.|

ALUGA-SR 
uma grande sala com quatro

idnellai e sacada, com todas ú* com-
modidtde«, entrada indcivndrnte; para ver
e tralar na rua do Senado n, 3.19.

ALUGA-SE 
uma boa sala com toda a ser*

ventia, a cis.il sem filhos, senhoras e
empregado do commcrcio, sérios; travessa
Dr. Araújo n. 53 — Maltoso.

ALUGA-SE 
uma «da de frenlr, .1 casal

sem filhos, decente, com direito á co-
riuba; na rua Scnbor dos Passos n* to,
a» andar. 13I5

ALUGA-SK 
um espaçoso quarto a pessoa

de tratamento; na rua Corrêa Dutra
n. J5. 1307

Agradável e delicioso, recommeudaudo-si> jás Exinas. Famílias.
A' voada em todas as confeitarias, armazéns e botequins de

primeira ordem.
H •*•*¦—¦¦'" ™ ' ¦ II *—¦ ¦ ¦'" ' ¦¦ ¦!¦.**

Torrefação e moagem a Rua Benoral Gamara n. 231

LLUGA*SG 
um bom seRundo andar ou

parle do mesmo; na rua da Alfândega
Ml- '3o8

\ LUGA-SR em boa casa, nuillo perto
j V.'ilns banhos de mar, dois quarlos com
I commünicaçno, mobilado e l»>a pensão; tra-
* t.vse na*rua Buarque de 'Macedo n. 17*

\ l.nV.VM-SI'. bons quartos com peniSo
I V-'e nioliiiia, próximo ;'i KMrada ele Ferro,
;á rua do Areai n. t, sobrado, 1371

VLUGA-911 
esplendido cranmodo, a moço

do commcrcio, cm cas.i de família; na
rua Silva ..Manoel n. ijo, sobrado, segunda

I porta. WJ

4 MJOA-SIÍ uma cosa a casal decente,
Xloluas salas, dois quartos, cozinha, tan*
que, banheiro, pequeno quintal c luz ele-
ctrir.1, oi$uoo, "\'il!a Sarah", i rua Br,
Ferreira Pontes n. 24 — Andarahy.

A LUGAM-SR, em casa de família deccn-
-CXte, dois quartos mobilados, com ou sem
pensão, cm um logar saudável, ti senhores
de tratamento, por prec,o baratissimo; na
rua 'le Siüit.i Christina u. 6 — Cattete.

ALUGA-SIÍ 
uma esplendida sala de fren-

te; na rua dos Ourives n. 101, I" an-
dar. i»i

X I.UGA-SlC o 2tí andar do prédio da rua
XXViscondc de Inhaúma n. 57, próximoá avenida Central, pintado e forrado de
novo; trata-se no mesmo, ou k rua da Qut-tanda n. 56, i° andar, 1.205

LUGA-SE uma boa.sala de frente; na
Lrua da Quitanda n. 56, t° andar. tao^

Al.LY.AM-SK 
as casas da avenida Uen-

riqtic Valhtdarcs, scguitncntò da rua da
Relação de lis. 3j c 20; as chaves c in-
formações com o sr. .Moreira, na portaria
da Villa Ruy liarbosa. iao3

ALUGA-S15 
um bom commodo para um

.moço do comutercio; na ruu Taylor nu*
mero iS — Lapa.

AIiU.GAf.9IS 
11 m grande quarto a uma se-

nhora de respeito, casa de um casal; na
rua Senador Alencar n. 70, casa 8 — São
Clfristovàu.

ALUGA-Slí 
um commodo por 25Í, a ca-

s.il sem filhos; ua listrada Kcal nu-
mero T3J5, com direito a cozinha.

\ E.UGAM-SR os cxccllentes e conforta-
¦O-veis pre.lios du largo do oBtícario nu-
meros 24 c j6, as chaves estão no armazém
11. 2.\f> da rua Senador Octaviano íÁguas
Férreas).

ALUGA-SR 
uma boa casa, nova, com dois

quartos, duas salas e mais dependências;
trn rua Dr. Manoel Victorino n. 413, casa
n. 2. ISticautado.

ALUC.A-Slv 
o predio da rua da Lut :

tntro 58, todo reformado de novo e
illuminndo a luz electriea, próprio para um
casal; as chaves estão na venda da esquina.
Trata-se com o proprietário, 4 rua do Bispo
n, 105,

Grande Laboratório e Pharmacia HomEopatliíca

fuSoRMom?iteSr-Whiuõ'
RUA MARECHAL FLORIANO, n

FUNDADO S EM iCHo
^A.IL.1VEEIjDA. CARDOSO &G

. DISTINGÚIDOS COM GRANHIi PRÊMIO, A MAIOR UKCOMPRNSA
CONFERIDA EM HOMOEOPATIIIA NA EXTORIÇAO NACIONAL DE 1908

Fornecedores do Exercito e principaes estabelecimentos médicos e pharmaceutlcos
da Capital e dos Lstados

MEDICAMENTOS HOMOEOPATHICOS QUE CURAM:

ALMEID1NA — Cura a gonorrhéa chronlca, recente c suas conseqüências,
CARDOSINA — Cura tosses, brcu.chitcs, dures no peito, costas e lados.
CARDUUS CARDO — Cura moléstias do corat-iei c licmorrlioidcs fluentes.
GYPSUM BRAS1L1ENSE — t-'£cilita a dentiijáo c toi-.iliia as creanças.
SEZ0R1NA — Cura a febre intermitente (sezücs eu maleitas),
ROSALINA — Cura e previne a tost-e coqueluche.
CONSOLARINA — Cura a tuberculose pulmonar cm primeiro e segundo gráos,
SANAGRYPPE —• Aborta a tnfluenza c cura constípaçúcs com frbrc, toste t

dures no corpo.
CARICA AMERICANA — Regularlsa as evacuações c combate os Incommõ

dos em conseqüência de purgantes.
SANA SVPJIIL1S — Cura syphiiis, lympliatlsmo, rhcuniatismo sypliilitico, mo-

lestías da pellc e couro cabclludo.
ESSÊNCIA BENED1CTINA — (Od ontalgico) Cura dores de dentes e ou-

vidos cm 5 minutos
DUARTINA — "Tônico reconstituinte*': cura neurastticnia, anemia, rachttis-

mo. dyspepsia e todos os incommodos do apparcllio digestivo.
SANASTHMA —• Cura asthma hereditária e adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexos.
SANAFLORES — Cura & leucorrhéa (f-óres brancas), cara-.lerisada por cor

rimemos da vagina.
DOLORIFORA — Auxilia o parto, combate os eólicas utcrlnas e mais sym

ptomas das partuneme?.
BALSAMO DE ARNICA — Cura golpes, contusões, frieiras c linhas encravaela

ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU — "Tônico reparadur", Cura anemia, Falia de sangue, dcsappctite, pallide;,
magreza, rachitismo, e fraqueza orgânica*

ALLIUM SATIVUM  Especitico para abortar e curar a influenza, constipaçücs, tosses coqueluche, lebre e ledas
as molektlat pro veüinetcs de resfriamento.

ALBINGIA —P6 dentitricio: O melhor para limpar os dentes.
Uma bollca co:n estes medicamentos, inclusive o porte do Correio, 50S000. ••

Os medicamentos acima são aconsel liados pelos mtilicos liumooopailins, acom pajihados do modo de se usarem
• levam a nossa marca registrada: Um anjo coroando uma aguio — Cuidado com as imitações, txecutam-se -

uais «igentes enccmmendas de Homoeo pathia em tinturas, glóbulos, pílulas e tabl ettes.—PREÇOS

11, RUA MARECHAL FLOllNO, 11 - R!0 DE JANEIRO
PRÓXIMO AO LARGO DE SANTA RITA

A' venda nas principaes droearias e pharmacias da Capital e Interior
wmÊmm

RASOAVEIS.

!

A LUGA-SE em cosa de fnmilla de
^-tratamento uma icrnudc sala do
frente, forrada de novo, tendo 3
Jnuellns com siicadus de onde se
descortina lielln panorama para a
baliia, e uma jaiiclln do lado. ten-
do bella vista para Santa There/.n,
mobilndn com (tosto, com todo
commodidnde e conforto, própria
para dois ou três senhores do tra-
tamento, ou do commercio; na
rua Taylor n. 36, sobrado, Lapa.
tem telephone.

ALUCA-SK 
por 120$ cada um dos pre-

dios da rua D. Alice ns. 36 e 3R, esta-
çio do Rocha; as chaves estão na rua Ta-
vares Ferreira n. >!, onde se trata.

ALUGA-SE 
o i° andar do predio da

rua General Câmara n. 33, próprio para
eicriptorio commcrcial, com água encana-
da c luz electriea. Tfata-se no mesmo lo-
cal. JoC

ALUCAM-Slv 
quartos com ou lem mo-

bilia, em casa de família de tratamen-
to. Accciuin-sc estudantes. Rua Corrêa
Dutra n. ijj. 4';

ALUOAM-SE 
salas e quartos para fami-

lia e alguns independentes, o que ha de
bom c bonitos, lo.rar muito saudável, com
grande chácara e muito arborizada. com
muita água para lavar roupa e tomar ba-
nho; na Chácara das Camelías, rua Barão
de (Mesquita u. 539. Andarahy. 428

ALUGAM-SE 
bons e arej.nlos quartos,

com ou fiem mobília, em casa de fami-
lia de todo o respeito; na rua de S. Cie-
mente n. 126 — ílotafogo.

ALUCA.SE 
a casa assobradada da rua

Gonçalves n. 3, Calumby, dois grandes
salas, três grandes quartos, um sotão, sa-
leta, despensa, Installàção clcc.ríca e gaz,
tem duas entradas por duas ruas. Aluguel
J00$0Ü0.

A 'LUGA-SE um quarto bem mobilado, a
xVmoco solteiro, com lur. electriea, perto
dos banhos de mar; na rua Ur. Corrêa
Dutra n. 49, Cattete, aluguel ioo$ooo.

ALUGAM-SE 
uma boa sala e gabinete de

.frente; na rua da Quitanda n, 5°. *°
andar. "oi

ALUGA-SE 
for so$uoo um e.xccllentç c

arejado commodo, no centr oda cida*
de, próprio para empregados do commer-
cio; na rua do Arcai n. 40. i*"a

ALUGA-SE 
um iiredio — Kmpresta-se

dinheiro sobre liypollieca, juros modi-
cos, A. Cosia. Ouvidor u. 68, i° andar,
das a úii 4.

A LUGA-SE na rua Mariis e Bar-
-^*-ros n. 237-A, um quarto com
junella a casal ou senhora síria.

ALUGA-SE 
a casa n. 203 da rua Torres

Homem, com duas salas, quatro quartos,
cozinha, quintal .e luz electriea. 130.1

ALUGA-SE 
um csraçoso e bem arejado

quarto a rapazes decentes, em casa sem
creanças; na rua da Lapa n. 87, sobrado.

o mellior tônico para
aextineção da .cuspa
e queda dos cábellos
— l-.ni todas as perín
m mias.

A LUGAM-SE bons conimodoa a rapazes
arV.011 a casal sem filhos; ua rua Visconde
do Itauna n. 53* sobrado.

A LUGA-SE a casa n. 219, da run
¦^¦llaqiiaty, Cascadurn, com mui-
ta iiiíiia e uTiuide terrenoj u chave
no n. 21"; ti-utn-.se ua rua Sete de
Setembro n. 121.

A Je-UGA-Sll por 50S mensaes uma casi-
J.'.Vnlia com muito terreno, serve sò paia
casal ou pequena família; na rua da Con-
cordia n. 4,8. i-76

ALUO.A-SK .por 350$ o sobrado da »vc-
uida iMcm de Sá n. 111, 1277

AiLUGA.M-SE 
bons comoindos á rua Mon-

te Alegre 11. 206, a 3o$ooo e a aoSooo.
Trata-sc no mesmo.

ALUGA-SE 
o predio da rua de S. João

Uaptista n. 84, re-fonnada de novo, com
seis quartos, três salas c mais acocimnodà-
çôes c um bom quintal; as chaves estão
na rua Voluntários da Pátria n. 3°'i Ç0IJ|
o sr. Abreu — Padaria. 1280

A LUGAM-SE salas de frente o de
¦^fundos, com on sem mobília,
em casu de tuinilia; ua rua do
Cattete n. 141, sobrado.

A LUG-VSIS uma sala n;ira moços do com-
.«cVmercio; na rua Joaquim Silva n. 113 —-
I.npa.

A I.UGA-SK o predio novo da rua Dr.
-*T* Itarhosa da Silva n. 93, estação do Ria-
chuelo, tendo duas salas, três quartos, co-
ziuna, banheiro, entrada ao lado com gran-
de varanda, jardim e grande quintal; as
chaves/estão no h; 97 e trata-se na rua do
Hospício n. 2;, loja.

l.UCA-SlC na rua da Carioca n. 77,kvnietndc do sobrado, a um casal.

AUUGA-SK 
o bonito sobrado da rua de

b. Luiz Gonzaga n. 118. acabado de
construir, cõtn todas as commodidadcs parafamília de tratamento, electricidade, grande
qumlal todo murado, etc., bondes á porta;a schaves esláei no n. g6, loja c trata-se
ria praça Sacnz Pena n. 55, ale ás 10 horas
da manhã ou depois das 4 da tarde.

A-LUGAM-SÜ os grandes armazéns da
XVrua de S. Luiz Gonzaga ns. 146 e 148,
acabados de construir, próprios para nego-
cio, lendo commodos ?;u;i morada, quintal,ele., logar muito comnierciali as chaves es-
tão no 11. 96, loja.

A 1.1 GA-SE por 130$ a boa casa da rua
¦ÍXImperial n. 174, Meyor. Chaves, por
favor, no n. 178, c trata-se na rua lorgc
Rudge n. 104 — Villa Isabel,

A~~ 
I.UG.VM Sfí commodos a j--$ e Z>S.
em casa de família; na rua 

"do 
Cattete

B. C6.

ALUGA-SK 
uma boa casa para família,

pintada e forraria de novo; na rua Xo-
?a de S. Leopoldo n. 70; ns chaves estão
tia frente de fronte c trata-se na rua Ha-
rão de Petropolis n. 197*

AÍ.UGAfM-SK 
bons apoFcn'os a emprega-

dos no commercio ou pessoas que tra-
fcalhem fora, banheiro c límpeea; na run
do I.avradio n. ji, i* andar, casa de fa-
tvflia, por cima da officina de dourad^r.

_ confortável casa para
I.pequena família com gaz e electrícida*

de; na rua Cardoso n. 57; ai ctiavei e»
Ho co virir.íio, Kua eal;eda.

ALUGA-SK 
a magnífica casa da rua Dr.

liarbosa da Silva n. $2, estaçio do Itia-
chuelo, com duas salas, três quartos, drs-
pensa, gaz c luz electriea, bello porão habi-
tavcl e 60 metros de esplendido quintal.
Kstá aberta até as 3 horas da tarde.

AiLUGA-SR por aoo$ uma casa A rua
Bento Lisboa n. 93. 767

ALUGAiM-SK 
exccllentes casas, recente-

mente construídas, com todos o»t requi>
sitos da bygicue; na rua Paula Brito nu-
mero 159. Andarahy.

ALUGA-SE esplendido quarto, com pen-
sío; na rua Silva Manoel n. 134*

A LUGA-SE em casa de família
-A-unia esplendida sala com ou
sem pensão, mobilada ou não.
Fala-se allemão, franecz e Infjlez.
Kua Ueujamtn Constant n. 78,
Gloria.

\LUGA-SK 
um bom quarto com pensão,

a moços de respeito, em casa de uma
senhora; na rua de S. Clemente n. 49.

ALUGAM-SIC 
boa sala e quarto a casal

sem filhos ou senhores sós, cm casa de
família; na rua Barão de Guaratiba nu-
mero ito, M03

ALUGA-SR 
uma espaçosa casa para fa-

milia de tratamento, tendo três quartos,
duas salas, sala de espera, quarto de ba-
nho, cozinha com pia de mármore, despen-
sa, quartos fora, com tanque, chuveiro e
W. C. para creados e grande quintal. To-
da illurmnada a luz electriea, tendo também
gaz, entrada ao lado. Numa das principaes
trunsversaes á rua Pereira Nunes (Aldeia
Compistn); para tratar á rua do Rosário
n. ii-t, saia n. 13, das 3 as 5 horas. 1013

ALUGAiM-SE 
unia sala e quarto, por 60$

ioorn duas jancllas, luz electriea; na rua
Padre Miguelino n. 2*5 — Catumby. 1251

A LUGA-SE no becco do Mona n. 20,
xXrua do Maltoso, casa de família, uma
boa saleta de frente, com entrada bem in-
dependente, luz electriea, etc., preço 40?.
Só sé aluga a rapazes sérios do commer-
cio ou a senhora que trabalhe fora.

ALUGA-SE 
a casa da rua Zefcrino nu-

mero 72, iMèyér, tendo duas salas, tres
quartos, cozinha, grande quintal e illttmj-
nada a electricidade, bonde de José Dom-
facío á porta; as chaves estão na mesma
rua n. 70, e trata-se ua rua do Rosário
íi. 63, cobrado.

AJ.UGA-SLC 
um quarto por í>o$ c sala

de frente bem mobilada, preço razoa*
vcl, para solteiros; ua avenida Iitu Branco
o. 7, j° andar.

ALUGA*SE 
um commodo, ' na avenida

Rio Branco u. 157, 2° andar, com pen-,
lao. 1401

ALUGA-SE 
um quarto com jancllas e luz

electriea, cm casa de família: na rua
Dr. .Mesquita Júnior n. 32, lado da rua
Senador Ivuzebio. 1396

ALUGA-SE 
o 2° andar de um predio, á

rua de S. Pedro, próximo á rua Uru-
guayann, com todas as commodidadcs para
família; Informações com o sr. Veiga, á
rua Theopbilo Otioni n. 90, das a ás 3
horaí. 1390

ALUGA-SE 
em casa de família um bom

commodo: na rua do Passeio n. ito,
largo da Lapa. 139!

LUGA-SE em casa Je família um bom
Lcommoilo; na rua do Riachuelo n, 19*

ALUGA-SE 
por 30$ vim hòm quarto mui-

to arejado, cm casa de família: na ma
Gonzaga liasios n. 202, Aldea Campista.

A TjUGA-SE por 100$ o Io andar
•f^do predio dn rua General Cn-
niara, 58: as chaves estão 110 2°
andar.

A LUGA-SIi um bom commodo, cm casa
i-|~de uni casal sem filhos a outro nas mês-
mas condições ou duas senhoras1 só; na
rua General Caldvvell n. 241. 12-67

* LUGA-SE o predio n. 83 da travessa
.Ada Glória, ebtnçjio do Meyer, a chave
está na casa ao lado, onde se trata, ali:-
guel 122% por me?, tem duas salas, dois
quartos, copa, cozinha, W. C, chuveiro,
gaz, jardim e grande quintal. u/o

ALUGA.M-SE 
duas casas â rua Muniz

illarreto 11, 24. por a6o$ con. rfi. por
160?. oni Botafogo, perto da praia: trata-se
na praia de Botafogo n. 370,

A IiUOÀM-SE ns eiisiis da ma
¦Ç^UríiRuay, 127, servidas pelos
bondes de Andarahy e UruKuay.
Trata-so na mesma rua, 1-íí).

AI,UGA'M-SK 
um quarto c uma sala, com

ou sem mobília, a moços do commercio
ou a casal de tratamento, cm casa de tami-
lia: na rua do Cattete n. 28, 2° andar.

\ 
LUGA-SE em Botafogo, a boa casa, á

.rua Fernandes Guimarães n. 79 (ave-
uida), própria para pequena família decen-
te; as chaves estão na mesma rua u. 81,
on-.le se trata. iiG<>

ALUGA-SE 
era casa de família, n casal

scrit filhos, quarto e sala; na rua Cardo.
so Marinho n. 16, Santo Christo. 1163

ALUGAM-SE, 
arrendcm-sc ou veudein-se

tres casinhas, na rua da Pavuna (logar
Páo Ferro), estação de Anchícta; trata-se
na avenida ("entrai n. 35-A.

\LUCAiM-SE 
salas e quanos, a casaes

sem filhos, moços do commcrcio, gente
séria e disíincta. casa com jardim e toda
illuminada a gaz e electricidade; para ver
e tratar a rua Bento Lisl oa ti. 55.

ALUGA-SE 
bptimo sobrado novo, com

muitos quartos, salas, banheiro quente
e frio, chuveiro e todo o conforto para fa-
milia de tratamento ou pensão. Tem jar-
dím, quintal, cascata, etc. Aluga-se com
contrato. Para ver na r::a Bento Lisboa
n. 5.í. Trata-se na rua do Hospício n. 133,
pnarmacta.

ALUGA-SK 
uii

¦1

Pri! f vain r.,
OURA ORASSL

ALUCAM-SE 
ianellas c sacadas, inde-

pendentes, para os festejos carnavalcs-
cos; avenida Rio Branco 11. 58, 20 andar,
esquina de S. Pedro, lado da sombra.

Contra as purgações e in-
flammnçnns dos olhos.

Deposito pteral :
tliarinucia 3Ioura Brasil

KOSE UFfil.ViniDU Rua Uruguajana, 37

A'LUCA-SE 
um quarto a rapazes soltei-

.ro* ou u um caiai que trabalhe fora;
ua rua Fric Caneca n. =7. e''lS;* 3« *374

ALUCA-Slv 
por 110$ .1 rasa nova da rua

Augusto Xniirs n. 48, com luz electriea
quasl cm frente á estação de od"S os San
tos; as chaves por favor no n. 50 e trata-
se na i.vvi firadentes, n. io, casa de
írula». '-iri

VLUGA-SK 
um miihno quarto, muito

arejado, com Janclla c luz electriea; alei-
ttuel soÇooo, a rapazes do commercio ou
estudantes! na r-,:a Joaiiuim Silva n. o--.
casa dtí família. U°o

Al.t'1*. 
V-SU 1:111 liam quarto cum sacadas,

n janella; na rua di Alfaiidcip n. i:
2° andar,

V LUCA-S1! para tres estudantes ou mo
XXcos do corhmcrcio, titn hoin quarto cmi
jancllas, faz e pensão, qticrcudu; n.i ru.i
dr. Asscmhléa n. 75- 'J^

AL.UGA-SR 
um commodo mobilado, a

.pessoa que queira descansar algum lem-
po. Cartas nesta folha, a M. A. ,

A LÚGA SE a casjnlm da rua Barão de
XVS. Francisco Filho 11. .140. com (l..:.--
quartos, uma sala c cozínl
bcl.

\,il!:i lsa
12S.J

A l.UGA-Si; um quarto a 1.1.; s 1111 a ç.i-
XVsal sem filhos; na rua \ isconde de Oito
Branco n. 19; trata-se no acoligue. i.i>i

ALUCAiM-SÊ 
bons coinmoitòa cm casa

.limpa e socegadã, predio novo,, com
íreute porá a avenida Gomes Freire e

irtia Visconde, de Rio Branco n. 37. UÇ-

ALUGA-SE 
o novo armazém da rua Dr.

jPadilliã n. 18, Engenho de Ilcntro,
existindo no mesmo uma bonita e elegante
armação, que se vende barato, caso sirva.
Trata-se na mesma rua 11. 14, durante o
dia, com a srã. d. Atina.

I.UC.A-Slv um bom quarlo cm casa de
família de respeito, a moço do com

mercio; na rua Ncry Pinheiro n. 100, F.s
As
tacio 11 cle Pá. 124.1

ALUGA-SE 
um espaçoso commodo com

direito á casa toda, só a pessoas de
centos; ua travessa da Gloria n. 85 —
Meyer. !=•!'

ALUGA-SE 
uma casa na villa Bastos

:om uma sala, dois quartos, luz elecin
ca, aluguel 66$; lia rua D. Maria n. rol.
Piedade, não se quer creanças. 'MJ

ALUGA-SK 
unia casa ua rua \ leira

Drumond n. 10-A, com dois quarlos.
duas salas c mais necessária e luz elcciri-
ca, oo?o.,o; chaves estão n,i venda da run
José Vicente n. 6o. Andarahy Grande.

A LUGA-SE a casa nova da rua Luiz
Barbosa n. 6, Villa Isabel; a chave esla

ALUGA.M-Slv 
cm S. Clemente n. 45

bons commodos com pensão, em casa di
família- Exige-se rccominciidaçâo.

A LUGA-Slv em casa de uma senhora so
Ae- discreta, uma sala bem mobilada, casa
de todo asstio e socego; na rua do Cat-
tetc n. 328-

A'LUGAM-SE 
magníficos quarlos, co:n

pensão, cin casa de família de traia
men to; na rua Haddock Lobo n. 413*

ALUGAM-SH 
magníficos quartos, com

pensão, em casa de família de tratainen
to; lia rua Haddock Lobo n, 4'3 1246

A LUGA-SE parle de uni bonito sobrado.
x\.proprio para uni casal de tratamento,
não se quer creanças, lem eluas comniodi
eladcsi na rua General Gamara n. iCj, so-
brado. '335

A-LUGA-SE por aoei$ uma casa a rua
Dento Lisboa n. o.v. 1338

ALUGA-SE 
um porão completamente in

dependente, com cinco cpinpartimentos
na rua Maria José n. 55 — lístacio.

ALUGA-SE 
por 122$ o predio assobrada-

do. jardim na frenie, reformado, com
duas salas, dois quartos e 11111 no quintal,
á rua Ur. S.i Freire n. 10, S. Christovào
as chaves estão 110 armazém da esquina t
trata-se na avenida Rio Branco n. rói.
andorinhas. '.i3';

A LUGA-SE um 2" andar , novo, pari,
XÍL.fahliliá de tratamento; na rua da Cario
ca; para tralar na avenida Passos 11. i<>
esquina da rua Luiz de Camões. 134;

A LUGA-SE uiii-i casa nova na rua Jo.eii
-iVna do Nascimento 11. 41, BomsuccessO.
lem dois quanos, sela. cozinha, despensa e
quintal; trata-se na olaria pegado, proxillic
ao collegio elas palmeiras, por 45?ooo.

ALUGA-SE 
uni grande quarto com ja-

nella, á rua da Constituição n. 14, so
braelo. 1343

\ 
LUGA-SE o sobrado do predio novo.
com duas salas e ires quarlos;, na rua

Benjamín Constant n. 154 — Gloria.

ALUGA-SE 
um quarto a rapaz solteiro

.ou a senhor do commercio, em casa de
família séria e decente, a dez minutos da
cidade. Bondes de 100 réis. Una Dr. Agra
n. 30, Catumby. 133S

ALUGA-SE 
a ura minuto da estação de

Todos os Santos, e a meio minuto dos
bondes do Engenho de Dentro c de Cas-
cadeira, uma excedente casa nova, rodeada
de varanda, com duas magníficas salas, cin-
co grandes quartos com jancllas, um dito
para creados, saleta, despensa, dois \V. C.,
ele., tudo illeiminado a luz electriea. bo-
nlío jardim e pequeno pomar; informa-se
na rua da Alfândega n. 21.1, sobrado, es-
quina da avenida Passos, das io ás 4 bo-
ras. iz.il

A LUGAM-SE commodos com todos os re-
¦iTLquisitas da hygiene, luz electriea, mui-
ta água c grande terreno: na rua das La-
ranjeiras n. 51 c trata-se com o encarre-
gado.

,i LUGAM-SE commodos em predio de
./Xprimeira ordem, acabado de construir,
muita água. banheiros, cozinha, amplo cor-
redor, tnstallação electriea; na rua Fran-
cisco Eugênio n. foi, muito perto do OAes
do Porto e avenida do Mangue; trata-se
com o encarregado.

A LUGAM-SE commodos com todos oa
-«r\.rcquÍ5ÍtO!* da hygiene, luz electriea,
muita apua e grande terreno; na rua Dr.
Joaquim Silva n. S7; trata-se cotn o en-
carregado. U97

i I.I'1 -AM SI; duai Itn »h eaiaj ciho ICCOAV
a\in.,.l,,,.,,» |^ia |..',|.uii< fuiiiilu, na rua
D, Lut.-.. n* ií-, Gloria, caut* nt, IV e
V, ai chaves r»l<lo na c.*.. 1 e tuu*sc
na avenida Itio llrauw D. 141 tCau Jau-
mini. iiVr.

ALUGAM-SK 
um quarto c uma Mia bem

mobilados, com Lu clcctilca e entrada
indcptiidcutc, a rapaze* ultrirut ou a catai
lem nl!;...; na rua Tavares Maitoa n. 24.

ALUGA-SE 
o predio da rui de Sanlo

Amaro n. IIJI ai chaves eilAo no nu-
mero ioj.

A LUGA-SE um esplendido ¦-;• »nmu em
.Vüm de família; na praça da Kepubll'
ca n. 6j, sobr.ulo, lado dos bombeiros.

ALUGA-SE 
uma cata a um c.imI sem

filhos, ri rua da 'Matriz do Engenho Ni»*
vo n. 161. Aluguel, $u$ooo. ijjo

ALUGA-SK 
um bom qiurto; n.i travei-

5.1 llcllai Artes nl s. ijip

ALUGAM-SE 
uma sjla e um quarlo a

rapazes; na rua dos Inválidos n* i;-.
com ou sem prnüo. 1310

A LUG.VSE uma casa com tres quartos,
xV.du.ts Kil.ii, todoi 01 requisitos da hy-
gíeiic; na Praia Pequena n, 4,13, pro-
ximo do ponto de Juckcy-CIuIi c linha de
bondes Cascadura. 1315

i LUGA-SE '11111 
quarto cm casa de um

ain-il r,em filhos, a um casal nas mesmas
condições ou a uma senhora só; na rua
Pedro Domingos n. 104, estação da Pie-
dade. 131J

A LUGA-SE por 120% o predio da traves-
xVsa Di Marciana 11, ig, Botafogo, Tra-
ia-se na rua dos Andradas n. tio. ijn

A LUGAM-SE commodns a casal ou a ca-
4.Vvalheiros; na rua Volparaiso u. 40.
Tijuca. ijui

A LUGA-SE um bom quarto cm casa de
rVfamitia; na rua liarão de S. Fclix nu*

LUGA-SE metade de uma casa á traves
Lsa Affonso n. 22 — Muda da Tijuca.

ALUGA-SE 
um niiBiiilito .ol.ijil.', ua rua

M.ii.pir/ (Ir Alu.llllr. H. I0)| Kl etu
vri ikUu n* loja,

Ai.fG 
\SE um «tplendldo predio para

leiir.ili.i de trataturuio; ua tu* Voltiuia*
noi d-i Pátria n. j;o.

ALUG.VSI! por ijst unia boa caia pura
iV.viintm familla uc tratamento; ua rua
General Pelydoro n. Dl.

4 LUGA-SK por 115J .1 cana da rua \ m-
*\tc de Marco n, u, esquina da dr Llfll
Vasconcelln», com 1>ondr** -à porfli doll
quartoSi dius *.d.is, 1-- elrcirica, etc; a
eli.ive cit.'i 110 n. 11 c iiiusc tu rua Mc-
diii.i 11. 65 — Meyer.

y KMins^n por leinoQ*. 0M' numiiKli o 111.1II11 i|,< ur.iinl.,ii|i|iiii>'iiil«, rom iitirAn litiUuiviil,n» Minlli.ii- iiuuio Um run im. j.»v.i^.uK.ii.i.. i.iK.u MHiiiUtKi, rom
iii.ini.» A iimiii. .'in n-iiii.. ,1, 1(,r,
rrnii. umi liirillni n.i fi.in. ,, „„„liulic, i-iiiii a 1.1.1. Il„. ,|. fn-in,.
rlilr.ulii no Imlii. iiilil Hir.iu.l , »
rliiiiilinU ilc tlilrii ||||K .1 . |, ,. . &"dl., lio 1".|IIT*. bilt.t dr H»it I, .nLi
li» Imilitr com 11I11, de 111,1 r,., ;t
iiunriiiH, iiiiin. rum l.iiH 11 m »lir,
on inii.i-,, (ii/iniiii rom in,i ,1. hi,,r.moro, ii'' iiutirt i|in'iiii> o tii.i, dri.

"II, OU,, f>m li.llvn; . ,),, ,|t,vMin, uniu i|i< i.hiiiii-, jnln ii« r,i„1 uru eom pi» ¦!'• iiiiiniii.ir, a 1)11,1,..
tui>, iiiiiirto rum ii.iiiiii.il-,1 tiniu ,\r.tl/llll'|ll ll,< IIUIIll I|II,-|||. ,. ír|,1111.11111 rum VV. Oi, 1. nu pi .-íi-
o terrono iiumIi< 11 <t>- n. .n. ,,„;,
77 mrtroN <U« fuiiilim, liifiirina.
çiío» o lrnt«r rum MnurAu, íi r>i-ilo lluHiirlu, IIU, Nulirnilu, mi B11111 Hiiiiwi 1'i'iiiicu, -17, moili-ruu,
\illll lxillll'1.

V^lvNDF.-SE, 
de pe.ioa qui Te i.";.

uma tupeiior cam n- '. .. hrdi
clucara com 10 meim*, b,»js Ifiuti*
V " O rli. liu-i.l ide, e- IIIUiiL |: 1
lio dc li,;. ,i|, n. 4S;, riu fiei-•/MM S. Salvadcr, a vrndi r i
JS eonloi e i|ulr,li.iiii'i mil ríii, i.\ 

'•
o .--íi., i nl...', li I /Icvcml.i is
turnbeiu, ic vrttde uma nupcn-r v
liollaudr/a, qut liiileiu i:$ou$ Vci tj .
im conta, c um cin Irclilmo de <:-,
llcruaidoi ptla lerca paiir do vala
iu.i lupagipe n. li*,

T**KNnir.SÍc um piedlii, a i,.TT "'",
> Neto, com tic 'iiurim, du < ¦ ,

ete. IVIcmlo irr paito eui p . • n,»/Itende ijit. V«ude-»e por I...
pechincha. Trat» *e com o adv. In-.'.
roí i rui Pereii.i de Abunda n. -, ¦¦,.
¦ • O ttrtrno (riu 6 X 6o,

\LtV.ASE 
arniaretn e doll andarei do

predio novo d.i avenida *Mvin de S.'i nu-
mero lot, (ura ver c tratar das 8 is io
c das ,t A* 5 horas; informa-se itntnivcssa
de S. Frauciwo n. JJ, coufeiiaria^ iJ.j

A LUGA-SE uma »,ila pira conmliorlo ou
xVese-ripiorio; ua rua da Alembléa nu-
mero oo. liB8

A 1,1 (iA-SI-l uniu liuii casu cum
animas iiiiniiKiiliiliiilrs puro um
casal, nu pcqucun família, toiitlo
Jardim na frente o mande torre-
no. Xa run Condessn Ilelmunt,
ÍO-I, M. Novo, Xrata-HU no mesmo
luuur, á run Oeneral llelleuarde,
51, alimuel, íaosooo.

A LUG.VM-SIC commodos com todos os
á\requisitos da hygiene, luz electriea, mui*
ta ngua c grande terreno; na rua General
Sevcriano n. 8o, Ílotafogo; trata>se com
o encarregado.

ALUGA 
SE um bom sobrado; na rua das

ALirrecas n. 46; trata-se na loja.

A LUGA-SE o magnífico sobrado da rua
1V1I0 Kiachuelo n. 417, com cinco quar*
tos, duas salas, saleta, copa, cozinhai ha*
nheiro, W. C, despensa e quintal; trata-se
na loja. U-iS

t LUGAM-SE a 120$ caias na Villa Ali-
Vce, rua do Retiro di Guanabara n. 47.

A Ll'G.VM«SE uma boa sala e um quarto,
xVcom duas jancllas cada uni; na rua da
Vista Alegre n, 39. Catumby. 1305

VLUGAM-SE 
'por 112$ mensaes cada

uma, as casas tis. 11 es da rua Vinte
e QÚát ro dc -Maio n. 47; chaves h 

' 
rua

JocKcy-Club n. 355 e trata-se ú rua da
Alfândega n, 98. 1305

,1 LUGAvM»SE dois esplendidos commodos
i"\de frente; na travessa iMuratorl n. 61,
com serventia. 1305

A LUGA-SE o iu andar do predio n. 69
x Vdi rn 1 Estacto dc Sá, próprio para fa-
milia. Trata-so no mesmo, a qualquer
hora. 1208

\ LUGA-SU a casa á rua Joaquim Meyer
j"\n. 5?, Mcycr, com tres quartos, duas
salas, dt ítveuta, ;:gua, gaz, bom quintal;

A 
'.'LUGA-Slv 

uma cisi na Villa Julieta, .'.
-Tirua Urugnay 11. lyi, a chave está na
casa 11. :i c trata-se na secretaria da Can
ele-larla. ¦-'>';¦

V r.UG \M-SE bons quartos para rapazes
/jLsolieiios; iià rua úo Hczeudc n. 62.

i LÜG.'\iM-SE uma sala c um quarto; 111
X.t-rua ,lt>r.o Caetano n. 71, 1219

A LUGA S:
.r\r.,l 1'olyi!

LUGA SE um bom pred'oro n. 02
10, u rua liene

A LUGA-SE em casa de família uma sil.i
/Vde frenie a rapaz solteiro ou a casal
sem filhos; na rua da Saúde 11. if*>9, 1"
andar. U57

A LUGA-SE um esplendido quarto, só a
XVmuçòs do commcrcio, 2" andar; rua de
S. José n. 17. IJã-ü

VLUGA-SE 
unia sala de frenie, com cn-

irada independente, electricidade e ba*
nheiro-, na rua José Maurício n. 119. s°
andar, predio da Caixa Mutua. 1347

A IjÜGA-SB parte do casa n pes-
rXfioa de tudo o respeito e assolo.
Praça Ti cadentes, O, 2° nndnr.

V 
LUGA-SE uma boa cisa -para pequena
família; na rua Visconde de Sapucahy

n. 310.

A LUGA-SE n pessoa de tratrinicnlo, uma
rtsnla rez-do-cllão, e coinplcláinente inde-
pendente, proxíuio ao jardim da Gloria; in-
forma-se com Costa Guimarães, ¦pharruacia.
Kua do Cattete 11. s-

A LUGAM SE grandes commodos dc 30$
a\e .15$, ú rua Dr. Arislides Lobo nu-

\ 
LUGA-SE unia ampla sala dc frente,

.com luz electriea, com treires sicadas, cum
11 pensão, a pessoas decentes; na rua
rioca n. 47, sobrado.

LUGA-SE grande sala de frente, por
1.70$; na rua ll)r. Aristides Lobo nu-

ALUGA.M-Slv 
quino;

-deya u. 247, a rapa .¦cs do commercio.

®H*lSS3t"»SSHJi VZ^^Zfi^rÇZ^ZIK-TfSiZKlEW

CLISICâ DS MOLÉSTIAS DOS OLHOS,
OUVIDO, GARGAITA E NARIZ

UR. LU.Z BE BiTTEMGOtJRT
Medico Especialista

Consultório npparelliado para o desempenho de sua especialidade.
1 onstilttis tentos ns di;is ntcis—mm Rodrigo .Silvn "6, dns 3 as 6

horas da tardo,— Tolcphonò W73—Central. Tuinbom attende acha-
tiiailí.s (.'tu doiuicilia.

Gnèít*- ateefisfiajjbMattaiéa^áTigv^a^SBaSBB^

A LUGA-SE um magitifico quarto com
iJLpcnsao, em casa de fainilia, a emprega*
tios do coinmcrcio ou a cavalheiros decen-
es; na rua de S. José n. 35, Ia andar.

A LUGAM-SE um quarto e uma sala de
il'jLfrente, pra pequena família, ou casal
sem filhos; travessa dc D. felicidade nu-
mero a. 1324

A LUGA-SE o chalet dc tres salas, dois
à.JLquurtòs, varanda, cozinha, quintal e
mais eommodidades, aluguel 70$; na rua
Amélia n. 94, S. Christovào. 1227

A LUGA-SE um quarto paru moços sol-
xXtciròs ou a casal sem filhos, em casa
de família; na rua D. Anna n. o — JJo-
i-ifofiçi. U£o

Á LUGA-SE a casa dn rua Coronel Pc
AXdro Alves n. 381, .própria para família
de tratamento, tendo cinco quartos, sala de
visitas, sala de jantar, sala de costura, ba-
ia de cs; era, copa, boa cozinha, banheiro,
quarto para creados, jardim ao lado, bom
quintal. Trata-se no Mercado Municipal,
á rua V n, 10 a 16, com João Vasqties
Alvares. 1.133

A LUGA-SE a casa da rua Maria Romana
/Vn, 38, com tres magníficos quarlos,
mas salas, copa, despensa, banheiro, cozi-
alia, jardim, quintal e illuminada a \u?.
electriea. As chaves estão na rua de São
Eranciscó Xavier n. 37J*A, ta$

\ LUGA-SE unia casinha na rua Vista
.CXAlegrc n. 102, Engenltò de Dentro;
para tratar-se das 4 horas em dcante, pre-
10 3S$000. 1220

A LUGA-SE uma casa assobradada, com
xl-duas salas, dois quarlos, cozinha, quitv
ai, na rua Barão de Cotegipe n. 18Ó, villa
Isabel; trata-se na rua do Rosário n. 62,
com o dr, Silva Abreu, das 4 ás 5 dn
larde. 128/

A LUGA-SE metade de uma casa com di
-OLreito tf, tanque e quintal, a ca.sal ou 'pc-
Hiena família; na travessa Matliildc nu-

mero 16, Fabrica das •Chitas. Aluguel
áoÇooo. 1284

A LUGA-SE a casa da rua Caixa d'Agúa
iVn. 48, rata-se na rua da Quitanda nu
mero 115. 1283

ALUGA-SE 
a casa da rua 'Matiz e Bar

.ros n. 169, com seis quartos, ires sa
Ias, cozinha, tanque, banheiro e gratidi
quintal.

A -LUGAM-SE duas casas á rua de São
a"5v.Luíz Gonzaga n. 571 c 57.1, com bons
terrenos nos fundos e a frente, tem bon
des na porta Alegria; as chaves estão na
mesma rua n. 584, 1201

A lLUGA*SE uu bom quarto ti um casal
•fjLscm filhos, em casa de pequena fami
lia; na avenida O. Luíza n, 30, largo dt
Machado. 1293

A LUGA-SIí ipor 70$ uma casa na avenida
xVda rua Muríqmpary n. 237; informa-se
na casa n. i e trata-se na ruu Paraná nu-
mero 42 — Encantado. 1293

ALUGA-SE 
o predio da rua Visconde d'.

Santa Isabel n. 63, com tres quartos ê
maís dependências. As chaves estão 11:1
venda n. 75. Trata-se í rua do Rosário
n. 114, sala 13, das 15 ás 17 horas, cou.
o proprietário, 1294

A LUGA-SE uma sala por 40Í, adeanta-
JrVdos, logar salubre e pitloresco, de bello
panorama; na rua Lopes da Cruz n. 116 —
Meyer. 1295

A LUGA-SE por 165? uma boa caia 4 ri"
ixdo ¦Cattete n. 214. 1337

ALUGA-SE 
por 140$ a casa da rua Pc-

ruir a Nunes u. i:&, Aldêa Campista, as
chaves estão no n. 13S e trata-se na rua
Anua Barbosa n. 28 —- Meyer.

ALUGA-SE 
uma casinha com sala, quar-

to, cozinha; na rua Cupertino n. 13,
estação Dr. Frontin.

A LUGAM-SE ipor 122S000 as casas no-
xXvas ns. 111 e IV da travessa Derby-
Club n, 25, com duas salas, dois (pianos,
cozinha, quintal, etc. As chaves estão por
favor no n. 1 c trata-se na rua do Hospi-
cio n. 150. 822

ALUGA-SE 
a casa da rua Rademalter nu-

mero 51, as chaves estão na própria casa
e trata-se com Teixeira, Borges & C.. ú
rua do Rosário n. 110.

ji LUGAíM-SE cômodos a moços solteiros
mXc a casaes sem filh«s; na rua liarão
do Ladario, antiga das Marrecas n. 15.

ALUGA-SE 
um comomdo a um cíisal dc-

cente c sem filhos, em frenie aos ba-
nhos de mar; ua rua dc 'Santa Luzia nu-
mero 222,

A d,UGAM-SE um quarto e sala, para
riíamilia. em casa de família; ua rua
General Pedra n. 113.

AiLUGA-SE 
a um casal se mfilhos, boa

sala e quarto; na rua Christovào Pc-
nha 11. 33. Piedade.
¦DnÊOISA-SB 

do um vasto 1* nn-
J- dar para familla dc tratamento,
nus ruas UrUKiiayana, Asscmblen,
Carioca ou Sete de Setembro;
(lin in tiver dirija-so n Welle.
Mattos, Avenida Passos, 46, sob.

PRECISA-SE 
de um sobradinho, mes-

mo pagando luvas, nas immcdíações
tle minha casa de gravador dc copos, rua
Urúguayana u 120.

ÍJR.EÇISA-SE 
comprar uma casa até

41500$, nos subúrbios, até Todos o*
Santos. Cartas a M. líaptista, travessa
ilemicngarda, 45, Meyer, descrevendo os
com modos c dimensões do terreno.

TJREÇISA-SE de um modesto commodo
X até 20$ mensaes, para um moço dc
còmlucia afiançada, prefere-se no Cat te-
te ou Gloria. Carta nesta redacção par*
M. M. C.

1)I<KC1SASE 
alugar uma sala e quarto,

nas inunediações da Cidade Nova. quem
tiver nas condições, dirija-sc á rua Vis-
conde de Itauna u. 295,

I5UEC1SÀ-SE 
de uma boa sala sem mo-

. bilia c com pensão, no centro commer*
ciai da cidade, exigindo*se casa dê todo o
respeito e asseio. Tratar com Moura, rua
dos Ourives, 27, sobrado.

\*TENDE-SE 
um predio na rua Visconde

iMar.ingunpc, consiruccjlo nova habita-
do com contrato, rendendo 8do$ooo livres,
l>or 55:oooíüoo; trala-s ? na rua 7 de Sc*
êiiibro n, íy.j, da3 n horas ao \\2 dia, com

o sr. Pereira. Alfaiataria "Minas Gèracs».

trENDE-SE uma chácara com 33 metros
V de frente, na rua do Aquidaban, por

gíoòpÇuDG e um sitio por 6:ooo$ooo c mais
,-redios de 3:500$ para cima do Mcóyèrã ao
ICncantado c lotes de terrenos dc 500ÇÓ0Ò
para cima; trata-se com o Bonifácio; á
rU;| Zefcrino n. 144, Barbeiro.

,,rKXDE-SE uma casa com dois quartos,V duas salas, cozinha c banheiro, com
agita; travessa Araújo n. 116, estação, delíamos, trala-sc í rua Uranos n. i4.

VENDE-SE 
uma casa na' Estação Terra

-Nova, rua 'Deodoro n. 51, com boas ac-
;iinn-.iodações; o terreno mede 11X77, de•rente, asua encimada; trata-se na mesma.

1';' IvMJI.MSE lerrenos de esquina c com
T duas frentes construetão. livre logar,alto; trata-se i rua 1'iulo Tclles n. io,

Jacarepagui.

A VIDA DA MULHER
Empregado como tônico uterino, regulariza todas ai moléstias do utero

SSwn2Dc.0.vC??i,ca 
'?,atrir• aS dor" »«udas do utero, cura anemia, chlorose,

HEMORRHAGIAS. flores brancas, regulariza a MENSTRUAÇAO, seja abun-dante ou nao, cura todos os incommod os das «enhoras. Tonifica todo o sys-
te"u,.",e,rvoso'Jaborrcclracm? « fistez a, dando vida e vigor em pouco tem-
fí;..;,11, r", de ltcs!,a,los « curas mi lagrosas. Peçam a VIDA DA MU-
LHER (rotulo vermelho). Deposito geral: Drogeria Silva. Gomes & Comp.— Rua Sio Pedro, 41 — Rio de Janeiro.

TJTENDBM-Sn por 18 conto.* predloN nn run liarão (|,
Kraueiseo 1'IIIki, assnbi-iul.
|II'0\||II08 A prilVtt llaràii de I
iiiniiil, VIU» Isabel, com ::
- iliiarliiN, COZlllIlll, liiililnln
<iuo, Wi O., ete., Trata-si

Monrão, A rua do HoKnrlo,
sobrado, ou A rua Souza I >-17, moderno, Villa Isabel.

. ilull' -.ao
ult**,
•rum-
MliH,
, Lm-

UU,
iiii-n.

T»ri"N!)U-SE por ia:ooo$. mu tua:
I que vale 15:0011$; A rua II. de M ,-

(íMlta, bn* *'* A poria. K* urgente, i m »'adv. Imburciroj rua Terelra de Àiiiit i
ti. 381 Mattoio, lia i.r> t .¦ niüic dc via»
der, i-* X 45. llomts A porta.

^^L^'l)^.SI; 
magnífico terreno í. rv»

Diunuiiond, por H:ooo$, 1 * i.eg-ci i
V decidido, mede 16,50X17. Tratar um

u lolicltador Irabutcfrot rua I" ta dt
Almeida n. a8, Matlosu. l!j para (aztftret casai*
\ri3NDE.SE por 15 contos um

} predio, A rua Hiifino de Alinel-
dn, rom bondes A porta, próximoao llotilerard 28 de Setembro,
rom '2 salas, :i qunrtos, eo/inlin,
ele. Trala-sc com Monrão, á riu
do Itosario, Kil, sobrado, ou •,
rua Souza Franco, -17, V. Isabel

^^E^DE*SE magnífico predio, A rua Ba*
rão de S. Felix, rende Soo$, é ba

rato por 40:000$. dois pavimento'-. A
venda 6 feita por necessidade. Tratar coro
o adv. A. Imbii/eíru; rua Pereira dc Al*
meida 11. :S, Mattoio.

ArENDE-SE 
a casa da rua Sarah n. 67,

praia Formosa. Tem quatro quartos,
duas salas, etc. Itende 150$, por w:ooo).
1'.' negocio vantajoso. Tratar com o adv.
hnbu/eiro; rua l*creira de Almeida n. jS,
Maltoso.
""aTENDE-SE 

umn boa casa de no-"r1 cocio, eom contrato, no centro
da cidade; informações e tratar
rom .Montão, ú rua do Itosario.
!<>1, sobrado, ou A rua Souza
Franco, -17, moderno, V. Isabel.
X7"ENDE*SE enorme palaeetc, em (ene-

t t no de 25 X 150. por uoioooj. E' ne
goclo ureente, com o adv. Imbn/eiro; í
rua Pereira dc Almeida n. aS, Mattoso.

VEKDE*SE 
por 8 contos, um terreno í

rua 20 dc Novembro, ponte do Ipanr-
um; informações c tratos à rua da A
fandega n. 240.

AjTENÜE*SE 
cm rua melhor de Ilolaío*

go, um teircno de 11 c 20 por oj cy\
informes c tratos; rua da Aliaudcga u,
240.

ürENDEM-SE por 18 contos us
V dois prédios da rua Silva HoRU

lis. S.'i e 55, estação do Hiaeluielo
com bondes de Cascadura á portn,com 2 salas, 2 quartos, Co/.inlio
toda de azulejo, banheira Ioda de
azulejo, tanque, \V. O. c quintal,
cada predio; rendendo IMO-Sílin
mensaes; trata-se nu rua do Itu<
sario, 161, sobrado, ou á rui!
Souza Franco, 17, Villa Isabel,
com o sr. Monrão.
X^ENDE-SE S rua Francisco Muratorl,* um terreno de 9 por iC, Informes r
tratos á rua da Alfandegn n. 240.

\rENDE*SE 
á rua Nova. perto da rui

S. Luiz GonvWfía, qua|ro lotos dr
terrenos, cm coma; rua da Alfândega n
240.

VENDE-SE 
á rua Dar3o de Mcsiiun,

alguns lotes dc terrenos, informei t
tratos, á rua da Alfândega n. 240.
"•./"ENDK-SE 

um bom predio do*r solida construecão, prestando
se para ueuoeio, com portadas du
cantaria, tendo 2 salas, 2 quartos,
cozinha, tanque, \V. C, quintiil,
nalliiiliclro, lendo uma entrada uo
lado eom portão; na rua Arulilní
Cordeiro, defronte A estação do
Meyer; para tratar e mais infor-
inações A rua do Rosário, Híl,
sobrado, telephone 615, Norte.
Preço 1-1:0008000.

ACENDE-SE 
á rua Moura Gnlvá^, era

frente uo Hospício, um terreno da
22 por 66, rua da Alfândega n. u.,o.

VENDE-SE 
á rua Leal, perto do bondo,

em Todos os Santos ,um terreno *Je
li por 55. rua da 'Alfândega n. -'40.

^77ENDE•SÊ 
um predio reconstruído di

novo, todo pintado a óleo, com quv
tro quartos, duas salas, cozinha, banheiro,
water-clozet, grande varanda e uma oults
menor, tudo* nas condições liygienicas, con*.
toijns as eommodidades c luz electriea e
gaz, gradil e portão de ferro, Ioda cer-
cada com folhas de zinco, jardim na fren-
te. quintal todo arborizado, com arvorei)
fiuctiferas. Lugar saluberrímo, com diw-*.
linhas de bondes, quasl na porta; na rua
Sant'Anna n. 16, Mceyr, Ilocca do MaltOi
onde se trata,

AfHXDH-SE um bom terreno, nl-
velado, perto da estação e do

bonde, no Meyer, ÍIXIÍO, por
1:900$ Vendeni-se 9 casas nn es-
tnçnò de Muduroirn, com uma casit
própria para negocio, por ....
2-1:000$. Um bonito terrono du
esquina, á ruu liins de Viisconcel-
los, 15X35. por 7:000$. Trata-
se com o adv. Henrique. .1 run
Luiz de Camões, 2, sobrado, das
12 ás 5 horas.
"TTENDE-SE 

por 3:000$, uma chácara
toda arborizada, com arvores frutííc*.

ras. com n nietrs de frente, por PS de'
commodos, coberta com telln de zinco.,
fundos, com uma casa devidida em cincc
paia ver c tralar na rua Adelaide n. 20,
Máràngá, bonds dc Jacaiépayuá, com tí
sr. Paulíno.
"VTENDE*SE um elegante predio novo,

Y consUructfib modertijii; na rua TosA
Doniingucs n. 53, com dois quartos, duas
salas, cozinha, tjanquo, chuveiro, w. ct
jardim na frente e grande quintcl, va*
lauda ao< Indo c com for|âo a e iií *"
luz electriea, cm lodo o predio. Trata-ss
uu mesmo.
'ir.KXDiÕ.M-SI': 

por -10 contos doi-i* miiKitificos iiredios acabados do
cqnstriiir, em Villa Isabel, todo do
cantaria, com boas neconunoda-
ções; informações com Monrão, 4
rua do Itosario, 161, sobrado, ou
á rua Souza Franco, -17, Vill*
Isabel.

\riiN"I)EM-SE. 
compram-se c encarregam-

se de vendas de prédios e terrenos, t
dá-se dinheiro sob hypothccas do i rudios;
trata-se á run do Hospício u, 127, ãis ia
ás 5. Valcnttm.

\7KNDEM-SE duas casas com dois n»=r-
? tos bons, duas' salas, cozinha c com ter*

reno. Preço .1:000$ cada uma. Vende-se júri*
:as ou separadas: trata-se á rua Manoel \ '-•
ctorino n. 170, botequim, em frenie á cs
Inção do JCncntiiado.

T7EXDE-SE lím mnenifico e. soli-» do predio, com porão linhitiivel,
em Villa Isabel, em rua proxlnutno lionlevaid 2S de Setembro,
eom 2 pavimentes, cm centro de
terreno, medindo o terreno 13
por 66, com vastas nccoiumoda-
ções; informações e tratar com
Monrão. rua do Rosário, mí,-
sobrado, ou A rua Souza Franco,
47. Villa Isabel.

VENDE-SE bom terreno, promptd a edi*ficar, na rua Ilonorio, tendo saibro, o
areia no mesmo. Vende-se barato; trata-»i rua Archias Cordeiro n. .<«*. :¦¦.,:
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lHIfil-t,
iiui-ii 

'lllivru.i 
li jr, (ItlClO de U»

-nu», 4 minuto» ilutanie d« r«i«ol.| mu
w tu em' 4, * .|.iili|in» Ii.i», com o afo-
l-llrlillii. at

\*.|',NIH', 
SI! por IJIBCíl mu lindo pá'»"ii, na i"i Vinte e i.m.u ¦ de M.in, c*

i»"'o du itn.ii... 1., eoifi,Aii|iu!ii, « rui do
.'armo n. si, i» .n.t.i.

\H'.NPR-8R fnr 3iom| um
de -¦ i v -.... i ru> mehiai Conlrlrn, et-

llIClO llll l',ll:' llll.l N' IV», l',:l:l A,1,1 llll ,, 1 lu
du i '«rnifi a, ji, i* jiiiI.ii.

\ri:Mli:íii: por 18 contna, um
* llllllo |ll. lllll ÜU i-i.llKlllIl-çflil

iikhIi'1'iiii, «mi VIlia Unhei, iiiii
iili.vlinii no Iti.lll ri lllll 28 llO Si-
icmlini, <'in riMitrn do terreno,
roíu Jardim nn frenti» o ao liulo.
eiiiii mim JiinidlM Imiiu «li* fidil"
iniiili-iiiii «Io imito «' imlrmla ao
Imlu, com viirunilit na uxt«m»Ao tio
nictllii, com Si miIiik, - i|iinrl«iN,
eii/.liiliu, Ii:iiiIi.'Ii-ii, tiuii|in<, W, O.,
i-u.,, o torrem» modo WX7.0: Infor-
iniiciíi,a i> trntnr rum Mourilo, rua
du HiiMirlii, Ult, snliiiiilii, ou n
rua Sonin l'iiimi>, 17, V. Isiiln'1.

VfKNHKSi; por 14:000$ um lielln prédio\ com terreno dr }oX6â, & rua Alice, cs-
MÇlo du Rocht* com v.,¦,..;.!*¦, & rua du Car*
¦no n, $i, 1" andar*

IflvNI
» i-iim

OE-Sti por tfitooÕl nni bom predio
terreno «te í.iNct». ã* rug lbibo»a

Silva, com Augusto, ma do Carmo ji.
1" .mll.ir.

V71.NDKSi; pur <:ooo$ um terreno de"? HXv, com (trtidll de forro, i rua Duna
Adelaide, Meyer; c.mi ,\ii||ii»ti>, rua do Car-
mo Q. 51. 1" alijar.

H)Xlll)Hf'IC •• aropriidulti afciliai !»¦ I \rKNtlESB uma «ajMllMii ewn, .»mtr«il
, V imniMit» » rSiar M« Hourl»i cm» «l« I '.«!• com «lua» «aH*ii»i ouartM * to
kti.-.ni. 11. Mh Mb., ou 4 rua Souu Fr.iKo I nnlm, com j»ribii| I Mim» • Imin
i" 11 '_ 

f«ain 11 *¦¦ ifiufiii ri!ii/É*Li

j, ..'1, um ,:i. i.n i.t rui ll.ehl.if». l.obo,
ram «ti.» ptvlnuntoi,

ui¦ ii-l, um pinlin rui nu ii.um.-uil I
tua ««I CtandlH (llaufuiol.coni
iwiáo Inliiuv.l.
di.ii piiihua i rui Duam di Ca-
uil 11't ->, « .11 iiiu 1,'ut nuhlcriM,
tai VIIJl U.WI. , „ .

lottiMt um pinho mi rua do ltru-mir, com.1 -i-. luviintniai,., ,,< 11111 |i..ii. rum Irei piivimmtni, 1
tua IIuiii.iiiiiiu (rilaçao do Kia
charlo). , ,

lll^oot na iircillu riu rua irnmverMl I rui
II ido 1I1I I'- -H Hiin.i, II11V11, u>
eoftftructlo iiiirtlrriM, ainiU ni.i lu
liiladii, mrduido o inii-un MS'".,

¦ili o.! um pinlin na rua Viiur e Oito de
a,; -,i (l|«ntnu)| im .te « icrron.i

ííicooj .piâirn ptcdloi novo», em Villi I»-
hei, tm rn.i |iru*tini.i iio buulcvird
Vinte i- 11.iu de Sclcmbrii, cutn
lima arca de terreno que di |ura
unu ((WiiIíIa.

: lO.J 1"1' I "li"' """ l"ll-i" lllli.UVll, I
riu l»Iin <•*.' Vflícoiicclloii

.«¦tioot uni iiudio mm porão liahliavcl, m!" rua lUrie de UI.4.
,<I(i»d} 11111 prnlio nuvo, rin S. Clirlilovln,

tom l.on. 1 um 111.i'i"..
io;oo6) um nrcilla cm V1I1.1 Ilibei, em riu.

I<rn<nn.i it" boukvanl Vinm o Oito
rte SctcmlirOí com porfto habiUrel
tf tmu lionl ' "•" *•¦"•'"i«

joniool um prnPo & rua Onerai Polydaro
I llatafotali com bou accominoila-
çoÃi»

«oiooot uma boa avenida, .1 rua Soura rran-
. co, V1II.1 l>..licl; rrnile 4<>utMn.

11:000} mu prciliii novo, cm \ llll liilul.
r:n rin punima 00 boulevard \ inlc
e Unu ile M-temliro.

íitomif "i-i1 litcdio nnvi», íi rua Urugun>-,
com l/o:i» orcommoil.tííVci.

iüoool um prejio cm Copacabana, com dol»
(aviinciiinêi

jttaaa} «'"b1 prcdloi em S. Cbri»to»5o, com
«¦rniaiciii para ncioclo; em citaai
MComiiiodaçAei pera familín.

íS:o»o$ um aredlo de lobrido ennui a«
iiiil.i, em rua tranivcrtal a rua Ma*
cli-nlo foclbo, rcoilemlo '8o$ooo.

íitnooj um |'redlo 4 rua í). Marin (Aldeia
Campílta)i terreno ue ljX60i

,8:000$ um liredlo i run ValpiralM, tran»-
vcrial á rua Conde de Ilomlim.

lJiCOoS um prnlio de negocio, nn Iwulc-
vetd Vinte c Oito do Setembro,
V. Isiilul; rende ijo$ooo,

• S:c,-tiS uni inrilio na r\r.f Aristides I.obo,
eotu liuai nccommo.laçõcs.

14:000$ um preilio era rua próxima a prit-a
líaríni ile llruinmoiid, Villi Ilibei,

10:500$ um prcillo junto ã eiticlo do Meyer,
enm I.CUIK iccomntodHflei.

ai 000!. um prnlio em frente A estaçSo Dr.
Iriuiiiii, meilinilo o terreno j.-Xiii.

p:cioo$ uni iirnlio à rua I.iu» de Vascuu-
ci-lli», com hoiidrl á poria.

«o:-jeo$ uni prnlin no rua Paula Matio*.
próximo k tna I'rci Caneca.

a;tooo$ ilnií iircilim. cm ma iramverjal a
rua Major Ávila; rende iBoJoo-i.

,t:ooo$ cinco prédios, i citação da 1'itdade.
rendendo 4eo$oon. n

01:000$ um prnlio grande, na estação no
Meyer, medindo o terreno soXioo.

-uiooo? uni prnlio na rua Jnckcy-l-lub, me-
«lindo o terreno :jXo5 (prédio an-
tipo). , .,

.1:000$ dois prédios na riu B.-ir.io ilo Hom
Uctiro; mtde o terreno 11X77. ,

58-000$ dois .|ircdios novos, em rua próxima
no l.irno de Cntumby,

01:000$ .li.is prcdlol novos, na estação Uo
líns-enlio de Dentro; vendese um.

j;oo$ um prnlio na estação Dr. l-rontiu.
entn (iniiit.il grande.

Bnooi um iirnliu na rua Dr. I essoa ilc
itjrros, ICslado de Sa: rende 110?.

(jiSuo? duis prédios novos, cm Boiiisuccesso,
proxlilio! !i estação,

çtoooí dois prcilios, iimtos 4 estação de

S-.ooo? um prédio na listrada Real de nan-
ia Cruz (est.içüo da Piedade).

i'?oo$ um prédio 11a estaçSo do üngenho
de Dcniro; mrde o terreno "X''.''.

j:<oo$ um prnlio novo, na estação do r.n-
cantailo: o terreno innle 7X16.

10:000$ um iirnlio cm Caçji.imby-Mcycr.
niadindo o terreno uiXór,.

n:ooc.J il.-fr prédios em S. Ç.onçalo, Ni-
ctiieroy, novos, aealianos #de con*
snuir, srndo um de negocio.

6-oooJ dois preilio» á rua I..iurimlo Ra-hélio, Kstacio de Sa, lendcndo
ijoSono. , ... . .

at,:C[io$ nin 1'rcilio i rua Josi Vicente (An-
daraiiy), com bonde» i porta, me-
iliivlo o terreno ^0X44.

prnlio ã rua «ufino oe Al-

. 

iiiniiiiBiiiiu
¦b^B^

AruXIlM-SM por 21 roíitos, um
f iiitiHi. novo di' fidtin moderno,

com porüo lialiltnvpl, 1*111 Dotafo*
i;o, iitinin ilns mui transvoraarm ¦'«
111:1 lEi-uI flriiiKlor.ii, com .'t lanidliis
tl«* frciilo o riitriiilu ao lado com
varanda, «iihi «lú para ú snln «!«¦ vh-
pera, snln «In visita, uai* «In juntar.
It «iniirtiis, rii/.iulia, «íutirtns com
lianliclra «i biilut. W. C, etc. O po-
fân com 2 üiilas, 3 quartos, etc.
Trata-so com Mouriio, rua «lo Ho-
siii-Io, llll, snliruilo, ou «i rua Sou-
/.ii Franco, -17, Villa Isabel,

\r0NDG«SE por i6:uoo$ um lindo prédio
1

íi rua Dr. Dí.i-, da Cruz, <M
guüto, rua du Carmo n. 51,

novo, de esquina, de maneio <-' rauiili
Meyer; com Au*

\rivNDE*SE por 200:000$ um grande c lin-
do terreno tle 50.000 uieiroa quadra*•I04, nn rua Fonseca Tcltcs, antiga lurro

Vermelho* próximo a rua S. ChriéloviaO.
Kflte terreno serve para importante falirica
ou conntrnir m\iÍtos prcdioA; já tem uma
importante còeheira de vaccat, c muitas ca-
sas, que dão uma renda de 3;000$, appro-
MinailauifiUc, meniaes, Cltama-sc a aüen*
tãt) dns frs. capitalistas para este importante
negocio, que é bom u serio; com Augusto,

1 rua do Carmo n, 5-, i° andar. TclepUOnc
a. U3•
XrEXinSM-SK cinco prodios no-
>' vos «le coustrucção moderna c

solida á rua Souza Franco, rua
calçada á purallepipedos, com ele-
1'tricidade, transversal no Houle-
vard a8 de Setembro, Villa Isabel
com 2 salas, 3 quartos, eozinliu,
Imnlielro, tanque, despensn, XV.
O., ele., c bom quintal; acceitu-so
propostas; inforniiicõcs c tratar
iDin Mouriio ú rua ilo Hosario,
161, sobrado, ou á rua Souza
Franco, 47, Villa Isabel.

iStoao* um
Ja; próximo houlcvard Vinle

18

com bondes

de São
Oito de Setembro,

4 porta. .
aooí dois prnlio» 4 rua Ilar.io t

l:rnncÍ5Co lülho; próximos-a praça
i;;irJo de Drinnmond, Villa Isalic!.

SJIOOOÍ um bom prédio, na» Laranjeiras.
com bons ctiinmodos.

i3:ooo$ dois prédios, rendendo *4o$, na
t»taç"io do Uiaebuelo.

Trata-se com Moutao, rua do Ko
sario n. 161, sob, uu S rua bin.iT.-i
•J-'r.ini;o
Isabel,

47, moderno, Vi

¦\rnxnE-9B I>t>r 22 contos um
> prédio uns Laranjeiras, ciii

centro do terreno, com 2 salas, 4
quartos, cozinha, banheiro, tan-
que e bom quintal; Informações «>
tratar rum Mourfío, rua do Ko-
sario, 161, sobrado, ou li rua
Sini/.a F«'niico, 47.

São
'ICNDJ-l-Sli um prédio novo, 4 rua

líranclsco Xavier; ver a planta e tratar
com Santos, rua Ceneral Câmara n. 320,
das 2 ás 3.

ytCNT J-r.i

i/iRNDK-SK por 56:000$ um grande pre-
V dio com terreno de 41X140, z\\y\ pre-

íio está collocado no centro do terreno, e
1 renda é de 300$ uiensacs. Hst:t chácara••tá no melhor ponto da rua Vinte c Qua*
ro de Mato, e importante centro commcr-•íal, cuja frente dá para' construir impor-
antes prédios para negocio, e pertinho da

estação do Kiãcbuclò. Chama-se a attenção
los frs. capitalistas para este negocio; com
\ugusto, á rua do Carmo n. 51, iü andar.
I'íl. <<43.

Banco Germânico da America do Sul
Oot-pUsoil. .... CO mlUxOes de Morooi

' CASA FILIAL NO RIO DE JANEIRO 1
21, RUA DA CANDELÁRIA, 21

O banco abona os seguintes juros :
Depósitos em conta corrente
Depósitos a 30 dias 
Depósitos a 60 dias  <
Depósitos a 90 dias
Em conta corrente limitada até 50 contos de réis 4

5

>!•» 1^>-. .«.."i-^

^^IÇNDE•SE 
wr .|:joi$ um pci|iicnn pre.dio, na rui l,tui de VaKonêelIoi) tra*
Carmo, rua da Kuíjiío u. uv,
II l'n 4.

iar com
obrado, di*.

\l 
KNDlí-iK por 40:000$ um grande pre-dio, im rua das I.arattjriras; tratar com

o sr, Carmo* rua do Uoiario n. 6a, so*
brado, ibu i.' ú» 4,
\fKNlifvSK o magnífico c solido prédio,y cuiutruido cm urandc terreno, á rua das

I.arjnjciras n. Mo, cm liilío, terça-feira,
lu do corrente, aa 4 horas da Urde, cmfrente ao mesmo.

irilNDKSh .t crande predio, quasi cm frente
lo Kiachucio
Io Knsario

por 16:000$ um magnífico c
cstaçío

tratar com o sr, Carmo, rua
64, sobrado, das :_• ás 4.

VrK.VOlvSK por 9:000$ uut predio quaslClqulna da rua IUddock Lobo; tratar
com o sr. Carmo, rua do Kosario n, 69, so-
-irado, das |j ás (.

VIvNDIvSK por 4.500$ um predio na cs-
Lição do Meyer, distante do bwulc de

Cachamby 4 minutos, com duas sidas, dois
quartos, cozinha c terreno com 11X50, com
arvores frutíferas; para tratar 6 rua Elias
,1a Silva n, ..<), l»r. 1'rontiu.

um
^^l'.^'l>I:•Rlí por 10:000$

predio novo, com dotf qn-irioi, duas * 1
tale eotlnhfl, jarilim na frente c
lado, etc, a ,1 minutos da eitQÇ
pato; tratar com o sr. Carmo
iiriu 11. 60, kohr.td' I ibt 12

maRniíico
1 diul II-

entrada ,10
lo Sanv

rua do Ro*
4.

\f 
lyNMMÍ-SI; por 5:000? uma magnífica ca*
linha, com duib quartoii duas silas, co-

/.'.!•. e Kr.inde tcrrcii i cercado, bondei i
porta c a cinco minuto* do trem, na cita-
çáo du K. de lUntro; tratar com o Ir.
Carmo, rua do Hosario ti. Oj, lobudo, das
I.- ht 4,

\/ K.VIMíSiC por óSioooÇ uma niagnifica
» vivendo nova, cm Villa Itabel; tratar

com o ir. Carmo, rua1 do Itosarto n. 69.
«¦brado, dai u .ií 4.

V£l5NDlv-SE Um magnífico terreno, junto
% á praia de Hotafogo; tratar com o sr,

Carmo, rua do Kos-iriu 11. cj, sobrado, dal
1: li ».

VIJNUI-I-SI-; 
por 6:500$

na citaçÃo do Hugenho
, um bom predio,

nho de Dentro, com
bondes á porta, com duas salas, dois quar*tos, cozinha, tanque* banheiro ao lado, com
terreno de 10X40. sendo 4:500$ cm dinheiro
e a „*:(¦"'.)$ u prazo; para tratar á rua Kiüs
da Silva n. jh, Dr. Frontin.

\n:N-i> di...
Ulí-SlC |»er 6o;ooo$ um grande pre*

quj.fi esquina da rua do Kíachueloí
tratar cota o ir. Carmo» rua do Uo>aho oj,
sobrado, das ti à* 4.

> i„KNDK.SU por 165:000$ uma grande e
, - dando u.aKmíict renda;
Carmo, rua do Rosário t>'j,
U 4.

tratar com o sr
sobrado, das ia

\'i;xtn:si: imrc «r.inilc predioIrai
400:000$ um magnífico
próximo ú avenida Cctt*

tratar com o ir. Carmo, rua do Kosario
69, iobrado, du 1* is 4.

TTOPE-SK
f -».t ni-i. dc

um magnífico terreno, com
frcnti, na rua Cuan.-.bara,

nas Laranjeirai; tratar cutn o sr. Carmo,
rui do Kosario 11. 6g, lobrado, das 1;
ás 4.

VlvNlII-Ãdio, no
sr. Carmo,
«Ias ..* as

li por 0o:oo'.$ uni grande pre-centro da cidade; tratar com o
riu do Rosário n. tj, sobrado,

\AENDE-SIv um grande lote de terreno,
> muito .próprio para uma grande avenida,

a dois minuto* do trem e a um do bônde,
no lbiEcnho Novo; ir.n.ir com o sr. Carmo*,
rua do Kosarto u. 69, sobrado, das i-
4i 4.

TrUNDlvSE — Isto é. compram-se, para
V renda, quatro 011 cinco predio?, navns

j contíguos, com dois quartos c demais pe-
çar. necessárias, cujo aluguel nfio eteeda
lc 150$ cada um. Prefere-se com bondes'1 porta, e não se quer avenida e nus suh-
irhios; cartas com tnformaçScs nesta n%
••((•¦ío. a M. N. 1498

\7"KNI)K-SE um lindo o solido
* predio, nrnbudo do construir,

ainda nfio linliitiulo, um uma dns
niiis trnnsvcrsnos ií rua Varão do
lioin ltutiro, um minuto de duns
linhas dc bondes, em centro de
terreno, com Ií salas, G <|iiiutos,
cozinha, etc, o terreno medo 14
l»or 60; informações e.oni Hlourão,
rua do Itosiirlo, 101, sobrado, ou
á rua Souza Franco, 47, moderno,
Villa Isabel.

Vn

AfKNDKM-Si;, cm Copacabana, três pre-
y dios. juntos ou separadamente, os três

yor 75 contos; separados, us dois menores,
V"r :i:;no$ eaili um e o maior por 35:000$.
3i,"io ii rcnih mensal de Boo$ooo.
l-'-.c.im muito próximos ao bonde c nos l;a-
nhos do mar! trata-se com o proprietário,
pr. A. Hosisio, rua Rodrigo Silva n. 3*

\rEI\DE-SE 
por iS:ooo$ a casa da rua Sc-

nlmr dos Passos n. 156; trata-se com çr,r. João dc Casiro, das 10 ás ,| horas, S
rua da Assemblcii n. ,10, ou 4 rua Cesaria
11. ?2r;, escvção da Piedade.

VnCNlil-.S!- 
uma casa com dois quartos,

duns salas, cozinha c terreno; n. 6? da
rua rio Ferro, Inhaúma. Preço z:ono$ooo.
¦\rENDE-SE miia boa easa, na ma Maré-

t clnl Moclwtlo Tlittcncoiirt, antiga ter-
q-itira Lima, estação do Riacluicloi com duas
r.ilas, três quartos c mais dependências; as
rliavcs c iiuormaçõcs á rua Vinte e Quatro
de .Maio n. 166, pbarmacla.
'\rTvN'HI-:-SE um magnífico terreno, na rn

V Dr. Moura ltrasil,
a

quasl esquina da
Ciiaiiabarn. com 67 metros ib- frente por
ao dc fundos. 1'rcço lS:ooo$' para tratai
cnm P. Nunes, á rua do Jtosario n. W-.
sobrado. •*''

cm

em

A^IONDIÍ-SK um bom predio, licr-
* to «lo Iiirco de Snutn liitii, cen-

tio, rendendo 400$, por . . . .
28:000$. Tem loja. Vende-se
um eriinde predio un rim Visconde
do Kio Ilranco, por 135:000$.
Vm predio dc nesrocio no Houle-
vard S. Cliristovão, com frente
pnrn duns ruas, por S0:000$.
Trata-se com o nflv. Henrique, A
rua íiiil/. de Camões, 2, sobrado,
das 12 ás f>.

ENDEM-SE as propriedades aluído
100:000$ 42 prédios, reudeudo 4:500$,

bom local.
250 :ooo$ um grande predio, edificado

terreno que mede 44X45 ms.« nt
mellior local do largo da Gloria.

i&o:ooo$ grande predií 1 edificado cm erre-
no que mede ,15 ms. de fronte

para rua principal do Uiu Comprido
e 130 ms. para outra rua e de
extensão 160 ms.

•Co:ooo$ importante palacctc, na avenida Li*
S.ição.

100 ;ooo$ importante predio novo, cm cen-
tro de terreno, no melhor ponto

de -Copacabana.
75:000$ 11111 predio em centro de terreno,

junto ao largo da Segunda-lfcira.**o:ooo$ um grande predio e terreno, á rua
Conde de líomfim.

iCo:uoo? grande predio, edificado cm_ terre-
reno, A rua S. Prancisco Xavier,

65:000$ importante predio novo, cm rua
próxima á de lladduck I.obo.

55:000$ um predio novo, em rua transver-
sal ,'i de Affonso Pcnna.

50:000$ um preilio novo, com dois pavi-
mentos, á rua Barão dc Mesquita.

42:000$ uin predio de dois pavimentos, no-
vo, em Copacabana.

3S:ooo$ um predio no centro, rendendo
50o$ooo.

3S :ooo$ um predio e uma avenida, á rua
llento Lisboa,

35:000$ cinco prédios novos, rendendo 600$,
em freriè á estação do Meyer.

35:000$ quatro rnsis novas, rendendo 520$,
entre Villa Isabel e Engenho Novo.

30:000$ quatro prédios novos, rcnilt-ndo 440$
á rua I.ins de Vasconcullos.

26:000$ ires prédios novos, rendendo 360$,
próximos ao Meyer.

23 :ooo$ um predio novo, á rua Dlaman-
tina, estação do Kiachucio. _

23:000$ Um predio e terreno, com dois pa-
v?mentòs, â rua Bctbencourt da
Silva.

Mcm dostes tem outros, cm d--
versas localidades, assim como cai
presta dinheiro sob hypotheca d«-
prédios, a iúros módicos; tratasr
â rua do Carmo n. fifj, in andar

(0o

a
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U fria le finissimos vesti-
Jos jn Senhora

Ria a Gonçalves Dias 6
A Bctiomniée, tendo adquirido ura grandfi stock de ves-

tidos para senhoras, em cmdiçõ.-s extraordinariamente vanta-
josas, faz uma grande venda. A Konnmmée está habilitada a
vendor vestidos modernos e tinos do valor dc 150g, 180S e 2tiOS a
00J, 70$, 80$ p. 100^000.

A Reiiòmmüe previnè disso suas exmas. freguezas e o pu-
blico para aproveitarem estti excepcional oceasiâo dc se vestirem
bem o por preços baratissimos.

Carnaval ãe 2914
Approxima-se o carnaval e todos terão de comprar uma saia

de linlio o uma blusa.
A Henommée tem uma linda collccção de saias de ünlio

bem confeccioiiiidas, feil»s por alfaiate, e dc linho de primeira
qualidade que vendo a lGfOOO.

Collccção incompimivel dc blusas desde as mais sim-
pies ás mais finas e pur preços baratissimos sendo que nesta
venda existe um saldo de finissimns blusat. de lingeric de valor
dc 40$ c 50# que são vendidas a tOg para saldar.

Sentlo grande a qtrtinlidade de vestidos para senhora c
não sendo possível cxpol-os todos nus vitrines pedimos ao res-
pcitavcl publico que entre e verifique a exposição interna onde en-
con trará todos os vestidos com os respectivos preços marcados.

Occctsião única

V it.Mu.M f.i; u urrinu ilului
ioi]ou*, um, cem tt.ltlramti tle um r-ir.ll..

iiiin.'-i . i¦>, i rui H.Mi, Surhli,
(Mui: i'l.il I rim ll.,i ... Ir ,\lra
..rn., ii.,-'.i..ii leXjj,¦¦  J, um, em rui |i....... i priM Ji»
r.n ie Drumminil, Villi IhWI,
liirdc - '*.^ --

111000a, iiiii, r-Miupio i odlncir, juiuo i
riu liumi..i, ¦-.- !...',. i.\|,t

i . -¦'!, 11111, i rua : iu-.i l.-m tU Silv. tvilu
loniDl mede b,N«l,

• ¦¦ • !. um, lu MM*lo de Todii oi Sua
tol, medindo sN|ii,Irrrrno, um, iu IMVHM (,'nivvf...Ldr, oro
»iiiio 4 riu Vii.MiuU Je 1uiii.iui>,
medo j/Xjj,i ¦ . -I. mu, na nu Mu.. Anulii, ir.u.
v. i-.l i rui l i . ..... lucile ;mi\».i.

lijou*, um, ni rui Siri tl'i.i. loimu
.1); medi H.iX^s,

óiaoo*, um, lu rui Iku Vi.U letlicW tia
Rucliuelo), nu.lindo n.N,-;, lUnd.
fundo» au ficnie i .1., o riu l.uu.
Ttix.tr*.

fetrenj, dtd.s lates juntoii mede loNto cad.»
lote, i nu Prudinta .le gloriei
(If. .1, junta i lu.;j V.IU
datts,

iSioujJ, im-, 1,1 melliür rui dc Cuj>ic.Imuii;
nude i«,Vij.

Terreno, uraii.le ires, 11.1 i.rili di Kibei
1. (illu ile l\n|uíiA).

t'. >viuf, um, na MUÇAo dc Todoi os Sjtntbi;
mede jjX'.^, com um prediu vc-
Uiu,

Terreno, 11111, tu tuj D, Marli (Aldeia Cini'
pnirto, tle esquina; mede 4X40.Terreno, um, mtgnifíeo em nu próxima a
rua Coiuíc dc lloiiiiuii, pro.ii^to .1
edifkar; mede i\ por 5;.

Terreno, um, cm 1.1.1 próxima a rua Ita
rio do Itotii Uctiro; mede 11 Xa.i

4:5110}, um, 11.1 Aldeio Cininliti, mcdiiiit,.
6S10,

Tiatase com -Mourào, rua do Ro-
¦iria 11, 101, w!>„ ou i riu Sou»
Tranco u, 47. moderno. Villa
Itabel.

u
r????????????????????????????t

A'i;niii:m-sk dc« mniriiiricoa lo-
> tes «lu lorrftiiOH ruiu 57 ntctrut

du fundos, tilvcliulos n HO CClttl-
metros aouro a rim, iirom|itos
paru roílHtriICÇllo, nos lailos do
ii. tCi). da rua Dois do Maio, no
Sani|i,'iio. .V porta os bondes úlo-
ctrlcos. Prceo 5001500 o metro
do frente. Trnta-so eom 6 próprio-
lurlo á travessa de S. Salvador,
ii. 115 (lladdoi-k l.nlio) .

Y^IÀiVUlial-SK pur 15:000$ tres novos pre-t «lio.*!, cm S. Christovioj tratar com u
sr. Carmo, rua do Kua.irio n. (9, Sobrado,
tl.tf 12 Ks 4,
% riO.VHK-Sl'^ um matpttfico terreno plano,% ouail esquina da rua Conde de -lloinfim,
próximo nu larKo d.i Segunda-feira; ira-
tar com o sr. Carmo, rua do Rosário u. 69,
sobrado, das u ás 4.

^/,líN'I>I•^á 
IC o bom c solido predio da rua

Thcodoro da Silva 11. oiA, assobradado
e não habitado, junto aos bondes. As cba-
ves achitu-se no n. 99, fundos; trata-se
i rua 1). Maria n. io.>, casa 1. Accettam*
se propostas.

TrBXUE-SE por 4:5009 um t«r-
* rouo na Aldeia Campista, prom-

pto á ciliiiiar, inedlnilo 6X-lt>; in-
formneões, com Moiirão, rua do
ltos:iiin, 161, sobrado, ou á rua
Sou/a l'r:iiiro, 47, Villa Isabel.

\rGNpEM-SEs por 36:000$, grande ter-
reno, próximo á Quinta da Boa Vista*

com frente para duas ruas, ji tem um
predio e mede 59 metros de frente por 63
de extensão, dá para grande edificação:
por 6:Soo$. lindo c solido predio á rua Hei-
mira, na Piedade; por 1:500$, lindo ler-
reno, na rua Amalia, esquina da Estrada
dr. Santa Cru?, com 13 metros de frente
por i3 de fundos; trata-se com Corrêa, á
rua Frei Caneca n. 422.

1 rKNIiKM-SK, a prestações de 20$ 011 di-
\ nlieiro, cxcellenles lote» de terrenos,

desde 150$ a 500$, promptos para edifica
cão, a 8 e 10 minutos da estação de Cor-
dovll, subúrbio d.i li. 1*. Lcopoldiiia; trata-
se com o sr. TCrnani Ribeiro, diariamente.
uo mesmo local, c ás quarti-V-eiras, com o
próprio proprietário, sr. Ilenriquc Wal-
ter.

1 Alfaiataria
I Sais
I Dioil
t ——

Boa Sete Setembro, 191
k c.

aairjs.AT5s: r.^-.*Ti»>--.lt>rr---.-^*-Mrr-rr.r;

Um rico
terno ds
superior

case-
mira no
rigor

fuá moda
sob

medida

50&
GO*

?

Roupud feitas,
rico teruo

$ do Cttsoinira do
% còv 2 ji

i J.1»
? Ternos do brins
t de co res 1
% 18$ e 20$
4 ??*>???????<>?????????????? *>?<! ^

Não comprem
roupas feitas

nem mandem
fazer sob me*

dida sem primei-
ro verificar

nossos preços

\rjv.\l)l*;*SIC por 3fi:ooof um predio novo,
i a rua Diamantina; trataüe a rua dotarino u, (ju, i-» andar.

NMv.VI^K-SK 
bom terreno, uo Mcycr, com

79X50 ms,, na rua l)r. Dlai da Cru:;
Souza, j rua ds

a rua I.-.u.t|.a I.a^o
trata-se com
icmblva n, 27,
n. 6:t Meyer.

i/RNÜK-SE bom terreno, na rua Dr.> Dia. da Silva (Meyer), com eerea de
0,000 metros quadrados, por 7:50.'$; trata<
se com u* ir. Souza, á rua da Asícmuléa
1. ',-, sobrailo.

lriiSDK.SU bom predio, na O.iv
t Marquez dc S. Vicente, com do

inontoi e grande chácara
sr* Souza, à rua da Ass>
brado.

rua
iois pi vi*

, trata-se com o
tublêa u. /;, so*

XrUXDIÍ-SR por 10 coutos um
* priMlIo nn run Josó Vicente, An-

darnliy, com liomlrs A porta, em
centro do terreno, com *> salim, áS
quartos, cozinha, etc, mede o
terreno 22 por 4-4. TrutJi-se com
Mourão, rim do Kosario, 101,
sobrado; ou run Souzu Franco,
17, Villa Isabel.

tri!.VDK-SG nor
t líulina; trata-se

i" andar.

6:ooo$ um predio á rua
á rua do Carmo n. 66,

\TICN1HÍ-SI-: por :S:ooo$ um terreno de
22X66 ms., a" rua 1'tniue dc Caxias,

junto ao boulevard; trata-se á rua do Carmo
11. 66, í" andar.
'iTKXDK-SK por 15:000$ um predio, juntoT & estação do "

1. armo n.
leyer; trata-se & rua do

andar.

\7"EN'r)E-SE por ÍIO contos nmn
* avenida, com 4 casas ú rua

Souza 1'Ynnco. transversal no liou-
levaril 28 do Setembro, Villa Isn-
bcl, com 2 .landins e unia porta
de frente, com 2 salas, 2 quartos,
cozinha, baiiliciro, tanque, \V. C.
etc., cada predio, rendendo 400$
nicnsilos; Inforniações o tratar
com Mourão, rua do Hosario, 1(51
sobrado ou n run Souza Franco.
-17. Villa Isabel.

VrrcXDE-SIC uma casa com dois quartos.
V duas salas c cozinha, na rua da Pa*

vun.n n. i-l, Aneliieta, com terreno todo
plantado, por preço commodo. Não se acecita
Intermediário. MI0
1 r.EMPRM-SE dois bons prédios, na esta-

ção da Piedade, bondes á pnrta. feitio
de palacctc, com duas salas, dois quartos.
cozinlia, banbeiro e terreno dc 1SX36, com
frente para duas ruas, inteiramente novos,
com fogão econômico c luz clcctrlca. IVeço
fiioooS cada um; para tratar á rua tílias
•Ia Silva n. 210. Dr. Trotem^

\^E.\1)EM-SE terrenos em Viira-
irai-lo Geral, Estrada de Ferro

Leopoldinu a dinheiro ou n prós-
tacõe.s, lotes de 10X50, 10X87,
50 o 10X148, de 100$ n 1:000$
juntos A estação. Iluns e praças
feitas de accôrdo com a e.vineneln
dn Prefeitura. Em breve terão
aeun do Itio d'Ouro, pois o servi-
co iá está sendo executado pelas
Obras Publicas. As pessoas que
desejarem, encontrarão cm Viça-
rio Geral, todos os dias, e a qual-
quer hora, pessoa encarrcfitida do
mostrar os terrenos. Tem 40
trens por din, sendo 11 pussaãein
de primeira classe, Ida e volta,
500 réis, e (le secunda. 300 rfiis.
Todos os terrenos estão livres c
desembaraçados. Para tratar no
cscrlptorio á rua Senador Eiizeblo
n. 5, 1° lindar, todos os dias, das
7 ás O horas da noite e ás secuii-
das. quartas e quintas-feiras, das
3 ás C horas da tnrde.

¦ n-'..S*l)BM-SE lotes de tcrrcnis ás rua?
>' Tlonorio o Piauliy, de luX-loins., a

1:500$* trata-se á rua do Carmo n. C(í.
i° andar.

* f KNDIJ-Sr* por 22:000$ um predio novo,
V á rua Paraliybaj trata-se á rua do Car-

66, i° andar.

pe-\? RXDUM-SE por 1:200$ a 6:ooo$
V que nas casas, collocadas entre as
içôes de Piedade' c Dr. Frontin, na Es*

rada Real; trata-se á rua do Carmo n, 66,- andar. ijoj

yilNim.M.sE em Andrade Araújo• linha niiviliar, terrenos de 10
por SO a r>0d e 100$ o lote, •
dinheiro o cm prestações, Servi*
dos por IO trens diiiriot.; pasta-
cem «le primeira, iiln o volta, 1S;
Niv.iiiiila, 000 réis; iiSMJmiatura
mensal, 20$000 e 10$000. I'.iu
.Maxumboniba, Unha l'entrai, lotes
de 10X50, de 100$ u 400$, n dl*
nlieiro o em prestações, servidoi
por 2S trens diários, piisMU^eni
de primeira, ida O volla, 1$; se.
Blinda «00 réis; nssiciiatiii-n inen,
sal 2<»$ e lO$000. Sítios rnrq
craudes áreas de terrenos de. . . .
2:500$ u 10:000$, u dinheiro,
aitiiii enraiiuda do rio d'Ouro. A
Cidade du Miixiunliombu em In-eia
será illumlnudn n luz electrlc»,
Pnrn vôr nos donilncos, terem o
sextas-felrns em Miixamlioiiiba
até ii 1 hora dn tarde o em Andra*
de Arnujo, das 2 ás 5 horas da
tarde. Para mais Informações no
cscrlptorio á rua Senador Enr.elito
li. 5, 1" andar, com o vendedor
Corria Dias todos os dias, das T
ás ti horas da noite p ás scgiiú*
das, quartas o quintas-feiras, dns
3 ás 43 dn tarde.

XriiM-K-SIC magnífico predio, na Muda
V da Ti jucá, coustruccAo moderna; trata-

se com o sr. Souza, J rua -Ja Asscnibléi
n. 2**, sobrado.

\n:.\'l»lC-SI-: bom predio, no Maltoso, bo»
V construcç3o, dois pavimentos c quintal;trat.i-se com o r.r. Souza, á rua d.t Assem-

blta n. 27, sobrado.
"VBNIIIÍ-SK bonito predio

i tnlla, boa construcçãu e
tal; trata-se com o sr. Souza,
Setnblea n. 27, sobrado.

novo, na lía*
pequeno quín-

rua da As-

ir.ltXDK*SK por 35:000$ um lote dc ter-
V reno de iom,so cents. por so ms., a rua'lento Lisboa; trata-se á rua do Carmo 66,

1" andar. 1301

ACENDE-SE um magnífico predio*¦' novo de estylo moderno, ií run
Iltuldock Lobo, com 2 pnvlineii-
tos e boas aceoniniodacões; infor-
inações e trntnr com Mourão, ruu
do Kosario, 161, sobrado, ou ruu
Souza Frauco, 47.
TTENiDEiSE um lindo

V dio á rua Constante
confortável pre*
Ramos; trata-se

com o sr. I**. Medeiros, á rua do Iíosario
n. 147» armazém.

VBNDEIM-SE, 
-dois importantes prídios,á rua de S. ¦Clemente; trata-se com o sr,

V. Medeiros, á rua do Rosário n. 147, ar*
niazcm.

YÍCXiDIvM-SK 
dois prédios, á rua Nossa

Senhora de Copacabana; trata-se com c
sr. V. 'Medeiros, á rua do Rosário n. 147,
armazém.

VQMDE1I-9Erua Mariz c
lr. Medeiros, í
armazem.

cinco optimos prédios, á
Iíarros; trata-se com o sr.

rua do Rusarto u. 147,

A7'IÍ.N'n!iM-Si; a 7:000$ lotes de terrenos.
V á travessa Conde de Bomfini (rua Vai

paraíso); trata-se á rua do Carmo n. 60,
i° andar.
? Tnxp-T-SK por 1:000$ um lote de terreno

V de 11X66 ms„ á rua 1'cilro Alvares Ca
bral; trata-se á rua do Carmo n. 66, in
andar.

* TENIJIvM-SE. a prestações, lutís de ter-
V renos tle 10X50 ms., na estação Maré-

cbal Rancei, rua Aiuauda, Estrada da Pa-
vuna, e Osiyaldo, na estação de Madurcira:
trata-se á rua do Carmo n. 66, Io an
rbir.

TrríNDE-SG
t Conde de líornfim; trata-se com

P. Medeiros,
afniazenV*

confortável predio,
ita-se co

do í<osario

rua¦ sr.
147.

\rK.\DK-SR importante terreno, em Bo-
\ tafogo, próximo á praia; trata-se com r

.sr. K. Medeiros, ã rua do Jíosario n. 147.
armazem.
*\ rIvNiDIC-SI.C o terreno da run -Cesaria nu-

V mero 205, Encantado, com. 11X65; tra-
ta-sc com o sr. F. ..Medeiros, á rua do Ro-
inrio n. 147. armazém. 1407

TrRN-DflM-Sl! dois sólidos c elegantes pre-
V dios, iá rua Valadares, Ipanema; trata*

I-*. Medeiros, á rua do Ro-c com
¦irio 11. 147, armazém.

TTIÍNDE-SE
t metros, na rua Conde de Uomflm, pro-

Brande terreno com 60X110
rua Conde de

prio para uma avenida, por .10
com o sr. Souza,
27, sobrado.

á rua d.l
tos! trata*
A&scmblca

^ZENDE-SE um criinde predio de
* sobrado á rua lJenedicto llypo-

lito, perto das rocheiras da
Hriilimn, o qual rende 670$ meu-
sues. Também se vendem 2 pre-
dios novos á rua Visconde de Sa-
pucaliy, na mesma quadra; para
uiiiis informações com Mourão,
run do Hosario, 161, sobrado ou
á rua Souza Franco, 47, moderno,
Villa Isabel.
"íri.Xl-l.-Su* bom terreno com 10X49 ms.,

V na rua Conde dô líomfim, prompto
edificar; trata-se
da Assemhl6a 11.

com o sr. Souza,
27, sobrado.

\f líXlUvSF, hom terreno no Mcycr, com
t |]<>X 108 ms.; trata-se com o sr. Souza,

á rua da Asscmhlea n, 27, sobrado, ou a
rua r,ucidio Lago n. 62, 'Meyer.

bom terreno, no Cabuçu', cora
ms., barato; trata-se com o sr.
rua da Assemblea 11. 27, so-

TT.ESDlMS.Ii
V 20X40 tn:

Souza,
lirado.

X7"EiVl)EM-SE 3 prédios novos do
V construição modernii 0111 uma

das ruas truiisvcrsacs á rua Ha.
rãò do Uniu ltctlro, um minuto de
2 linhas do bondes, com snln do
visita, sala de juntar, 3 quartos,
cozinha, etc, cada predio. Tuiu-
bem se vende separado; informa-
ções c tratar com Mourão, rua do
Hosario, 161, sobrado ou ruu
Souza Franco, -17.

V/,1!N-DG-Slí ',-.or ii:oü
> junto á estação du

rua do Carmo n. 66, i"
$ um predio novo,
Mcycr; tratã-sc a

andar.
'Vi:.\'iii;.\i..si-:, ;

» prédios novos.
veirucm-sc

Souza, á

tia Muda da Ti jucá, duis
listão alugados por aoo$

por 13 contos; trata-se com o
rua da Assemblea n. 27,

dANCO NACIONaL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA — FUNDADO EM 1SÓ4

Capítal-Hscudos  12. 000 :ooo$ooo — Rs. 36.000 :ooo$ooo
SAQUES A' VISTA E A PRAZO sobre todos os paizes e todas

as operações bancarias nos seus variados ramos nas melhores con-
dições du mercado.

TABELLA DE DEPÓSITOS
A' ordem 3 °|°| A prazo fixo ou letra a prêmio:
Com aviso prévio de 60 Ia 3 mezes ...
dias 4 TI a 6 " ...

Cjc em moeda estrangeira 21)2 Ti a 9 " ...
C.|c limitadas (Economias) a 12 " ...

dc 50$ a io;ooo$ooo 4 TIa z4 " 7 °l"

FILIAL NO RIO DE JANEI RO: RUA DA QUITANDA, ESQUINA
DA RUA DA AI.FAVDKr.A
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•Tules Mary

Marlmlia a o-cada perdera a ca-
heça diante desta catastrophc. Ma-
ria Rosa, atordoada, sem pensar em
nada, não podendo nem mesmo rc-
zar, setuara-sc á cabeceira do mor-
to, com as mãos caliidas, c a cabeça
baixa. Lòtircnço passou a nonle na I
câmara ardente, e pela manhã oc-
cnpoti-sc com os tristes preparati-
vos para o enterro.

Nem uma palavra trocaram, clle
e Maria Rosa que pudesse dar a
perceber a ninguém, o que se pas-
gára entre aquelles dons coraçães.

Diante (1'aqtiellc morto que se
oppuzera á sua felicidade, Julgavam
conintciler um sacrilégio. Não pre-
cisavam faltar, bastava um olhar
cheio de lagrimas procurando os
olhos dc Lourcnço, para o seu co-
ração .ficar commovido. Klle presu-
mia que aquella meiga creatura,
tão bcíia, cheia dc seducções -per-
tcnri.i-lhe ha muito tempo, c não a
abandonaria mais...

Foi assim que se tornaram a vêr;
jtstando muitas vezes juntos.

Maria Rosa achava-se sem rectir-
•os ; um tio, irmão dc seu pae, ne-
gociante de sedas na rua Bcau-
tourg; qttiz Icval-a para sua com-

panlna ;thia ; fora na casa de Celestino
Velladicr seu irmão, que o capitão
se empregara como caixa. Maria
Rosa sem recusar não quiz acceitar
logo ; sabia que Celestino Velladicr
n'essa oceasião achava-se com pou-
cos recursos ; não queria augmen-
tar as despezas ji tão pesadas da
família ; c se acceitasse, como po-
deria ver Lourcnço ? Pois este
amor, fazia parte de sua existência.
Os minutos passados longe do
conde, pareciam-lhe sceulos. E
quando pensava cm não vel-o mais
preferia mil vezes a morte.

Havia algumas semanas que
principiara a procurar lições de
piano, c desenho, para auxiliar o
pae ; continuara depois da morte
do velho ; tendo bastantes licções
c sendo bem pagas podia continuar
a levar uma vida independente. E
assim, não deixou os aposentos,
que se compunham de tres peças,
onde morava com Martinlia, na rua
Viiuimillc...

Todas as noites, elle ia visitala.
Nenhum amor foi mais innoccnte.
Tiveram que luctar. Moços, e

per.go. Quando suas mãos aperta-
vam-se por longo tempo, ou quando
Lourenço á chegada, ou á sahida.
beijava-a perto dos olhos, ou dos la-
bios, o perigo era grande, pila fica-
va muito pallida, scnündo-sc desfal-
lecer ao lado daquclle bello rapaz
tão terno, e que adorava. A mocida-
de estava prestes a triumphar. Mas
a clle, voltava-lhe o sangue frio,

quando ouvia Maria Rosa prontur
ciar docemente, como que cm so-
nho encostada a seu peito:

Oh ! Lourenço, |tncu (Lourcnço,
só me acho feliz a teu lado. Perco a
cabeça quando estás longe (le mim.

Quando chegas, !parcce-me que
trazes uma felicidade eterna, e que
ciesapparccc logo que me deixas
só...

•Amo-tc lia tanto tempo... EIIc
não respondia nada, conservando-a
apertada contra o peito.

Não tinham feito a minima allu-
são ao que se passara cm Coinpiégue.
Um dia estando abraçados, elle dis-
se:

Sempre lembrei-me assustada da
ameaça que fizeste a meu pae a ulti-
ma vez que estiveste cm nossa casa.
Eu estava n'um quarto próximo,
com a porta entreaberta, e ouvi tu-
do : "Diga a Maria Rosa que seu
amor me salvaria. E se eu descer ain-
da mais em baixo, será por sua cul-
pa".

Eu disse 'sso ?
Talvez fosse uma ameaça louca 11

Levei com effeito unia vida ir-
regular até agora, Maria Rosa. E se
não a tivesse encontrado, quem
sabe o que seria de mim ? O desgos-
to dc ter sido- obrigado a deixar o
excrcHo, c o desespero dc a ter per-apaixonados, o amor podia cegat-o?,

haveria desculpa. Era um constante | dido, suífocavaoE-ine-

E agora ?
Estou curado. E foi graças a

esta bella fada, que renasceu a pri-
niavera na minha existência, c no
meu coração I

Ella levou-o para «ma poltrona, e
o fez sentar.

Conte-me tudo, disse «lia.
Quero conhecer o teu passado, vislo
conheceres o meu ha longo tempo.

E como clle hesitasse, de olhos
baixos, -cila <contim*ou com 'íncigui-

ce :
Tenho direito. Não vou ser tua

mulher ?
Não oceultarei nada querida Ma-

ria.
Com effeito, a confidencia foi

completa. Mas o coração da mulher
que ama, assim como o coração das
mães, estão cheios de indulgência.

Stirprehendeu no seu olhar um
pouco de tristeza, compaixão e tam-
bem de amor.

¦Estava perdoado.
Abandone esta vida, Lourcnço,

cila c indigna de si. Seja pobre, mas
honrado !

;Só tenho o grande desejo de me-
rccel-a e não quero que use o meu
nome, sem ter a certesa de poder
dar-lhe, senão um grande luxo, pelo
menos um completo bem estar. N'es-
se caso, irei procurar minha mãe.

Ella não consentirá nunca I
respondeu a -moça com tristeza.

Ella me ama. Digo-lhe que me
salvastc. E cila te abençoará!

Elle tomou a mão da moça, c bei-
jou os dedos um por um.

Era aquella mão que o tinha am-
parado na beira do abysmo, confor-
me clle dissera em Nogent, peraate
o terrível tribunal de família.

, Foi poucos iki df.pcis, que elle

acceiton o lugar nos poços Sans-Sou-
ei, que lhe oíferecia Bertignolles.

Antes de tomar o lugar, quiz ser
operário. Todos os quinze dias, vol-
tava a Paris para abraçar Maria
Rosa.

Mas não passava um dia sem es-
crever-lhe.

N'uma destas viagens, encontrou-
a triste, c chorosa.

Ella contou-lhe que 'Celestino Vel-
ladier estava em vésperas de rentr.i-
ciar ao negocio, por faltarem-lhe
uns vinte mil francos. Ella estimava
muito Celestino, por saber que os
dons irmãos adoravam-se.

Eram gêmeos, e de uma seme-
lhança extraordinária. Quando Maria
Rosa via o tio, parecia-hc rever seu

pae.
Vinte mil francos ! Quantas vezes

Lourenço ganhara esta somma em

poucas horas !

E o perigoso desejo de tentar for-
tuna, dc trazer aquella somma a
Maria, e sccar-llic as lagrimas com-
batiam o terror que sentia deixando-
se levar pela tentação.

Esta venceu.
— Sendo para Maria, hei de ga-

nhar !

Viram-n'o no club e o festejaram.
•A partida principiou.
Ganhou quinze mil francos, per-

deu, quiz rehavebos, e continuou:
Pela manhã, tquando sahiu, palli-

do, entristecido e cansado para a
rua da Paz, devia cem mil francos...

Os leitores já sabem o que se pas-
sou depois.

Não voltou aos poços. Não teve
coragem de tornar a ver Maria. Não

demnou á morte. E clle encarou a
morte, como uma felicidade.

E, com mão firme, apoiara o dedo

no gatilho do revólver, sorrindo para
o lindo retrato de Maria Rosa.

Voltando, esta mesma noite, dc

unia lição que dera no boulevard
Saint-Germain, Maria Rosa ouvira
os vendedores de joruaes gritando
pelas ruas :

— Comprem o novo escândalo do
club da rua da Paz !

A principio, não prestou grande
attenção. Ligava pouca importância
ao que se passava pelas ruas. Po-
rem os gritos acompanhavam-na
até perto de casa. De repente uma
luz brilhou em seu espirito, e teve
uma lembrança : "O club da rua
da Paz".

Era abi que Lourcnço passara ían-
tas noites sem dormir, febril, e cur-
vado sobre a mesa do baccarat. E cm-

quanto Hic vinha á .mente esta lem-
branca, sentia pavor.

Havia alguns dias que não recebera
¦nenhuma carta de Lourcnço. Depois

que se tinham tornado a encontrar c
depois da morte de seu pae, era a

primeira vez que elle a esquecia as-
sim.

E tinha tal confiança em seu ami-

go e 110 seu coração, que imaginou
logo tuna catastrophc.

— O escândalo uo club ! O que se-
rá ! E, em vez dc entrar na rua Ven-
timiles, voltou. Procura um vendedor
de joruaes, que só encontrou na rua
Foutaine, comprou o jornal c voltou

lo.

Faltou á palavra e ao amor

Bis porque cila não o vira mais, c

era esse o motivo dc não ter ousado

escrever-lhe!...
Nunca se corrigirá.
E soltou profundo suspiro, deses-

perada.
Tivera um lindo sonho ; mas o des-

pertar fora bem cruel.
Abriu-a janclla porque suflocava.

e debruçou-se para respirar o ar li-

vre.
Então as lagrimas assomaram-lhe

aos olhos, c ella soluçou.
A velha Marimba, que por traz

delia terminava os preparativos para
o jantar, ouviu c inquieta, exclamou :

— Madcmoisellc ! Querida made-

tnoisclle Maria !
Porem cila rcpcltiu-a!....'. Dcb.ru-

çou-se ainda, e
um homem que
bra, -espiando.

O que será? Um pobre, sem du-
vida? A principio, julgou isso pois o
homem não se movia... Um uiallei-
tor talvez? O homem- ergueu-se e
desapparcccu correndo.

E Maria Rosa conlieceu-o apezar
de não ter tido tempo de distinguir-
lhe o rosto...

E' elle! é Lourenço!
O que se passa? Porque estava

descobriu em baixo
se escondia na som-

!bc cscrcvstí mais, A faoiüia o con-itava jieiiidç, l^i

para casa correndo.

Leu e ficou scrente do que- se pas-
sara.

Ficou Idescspcraíla j 'Lourcnço

elle alli ? A vergonha tez com que
não. fosse abraçal-a.

E logo, afflictissima deu um grilo
de susto, presenlindo alguma des-

graça:
— Vae suicidar-se! Estou certa!

°-"l

Vae suicidar-se 1
E, sem dar explicações a Martinha

que ficara surpresa, saiu correndo
também, como uma louca. Desceu a
escada, atravessou a rua Viníimillc,
c dirigia-se fwa. a rus ÊraMHas..

Sabia onde el!e morava. Nunca
fera a sua casa, mas -muitas vezes
passara defronte, mais de vinte ve-
zcs até, nas suas excursões.

'Chegará a tempo? Poderá sal-
val-o? Se Lourenço entrou, talvezt
Mas se «lie não entrou?

Então esfalfada, c meia moria, pas-
sou por diante do porteiro.

O senhor de Squlaimes?

Estava tão desfigurada, sua appa-
rencia era tão singular, os cabellos
em desordem pela corrida, os olhos
brilhantes, c o rosto dc uma pallidc/.
tal, que o porteiro inquieto, não a
queria deixar subir.

Oh! senhor! senhor, não me
impessa... Um minuto, um segun-
do... é a morte... a morte para ei-
le... Comprehendc agora!

Empurrou-o c subiu á pressa as
escadas. Elle morava no primeiro
andar. Ella sabia isso.. Balou, e ali ri-
ram. Não interrogou -siquer o crea-
do. Prcclp!tou-se para uma poria,
abriu, e achou-se em plena luz. E na
sua frente está Lourenço, que não
ouvira nada, c que muito cahno »
suicidar-se.

Eila deu um grito, c abraçou-s»
com o rapaz.

O tiro partiu, porém desviou de-
vido ao movimento brusco que ftze-
ra Maria Rosa. A bala roçou pela
camim sem attingil-o, mas foi ferir
a espadua dc Maria -Rosa.

Ella caiu.

Tudo is:o passou-se tão repentina*
mente que Lourenço, olhou para a

| revolver ainda fuinegando, olha para
! Maria Rosa a seus pés, sem. saber Q

que se rassá.rj;.

nrfí.aiilif.i-V*
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VIAS UR1NARIAS E SYPH1LIS
Dr. Carlos Novaes Filho

MltlMIlIlO DA AHS'HIA< ,\o IIIA N< JIflíB A

.cccnlomonte cliogiulu du Europa Insinuou um consultório
moilíirno na run da CARIOCA N, 50 com npparolhoa ou
anua aporfulçnndos para exume e trulitmouto tius moleHliitH
«gudus o riii.inir.v; da urolhra, bexiga, próstata o rins,

"imi-.uII.is illui'|»8 ilo W ft* 11 O (Io li An <l

AM.mhsi: nu rim ItnctiniRMt,
V Imitii A do Colido Itniiiiiiii, In-

teu di* terreno 11 ou lí-í iiiir •"<•;
trntit.ii' nu rim «Io Itomirlo, 101,
A. Ilutnllm,

VuNIil. 
ali, livre e ilrttmbira;ai]a, uma

tvtmda, no Ktitanudo, -• ru« h'ii Uu
•i.ijuí na
tofii
mil l'.M

f il| r**u"triuto 4' 5 meu'
nurm firrirmler dirija ic k riu (íc-1 "wr'l r». iv'-. 3 i|iul(|'irr hora»

\*KNDI(.3K 
utiu pequena cata, edlfleada

itn ¦¦ii.'i>, tf ml» ctic tjm,.-i ite (rente
por t,'( dr fuildofj na rua I.ropoldo (Anda
riby.orandi)| Iriti>e rum Correpatoao, i
riu Srie de .Srteinl.ro n. jí.

VrlNOR-HR da eitncSo rtV Qtiet-
* imulo.i, uniu Kfumlu slliiiivilo.

com cuia cobertit «Io trlliiii, bon
chiienrn de luvillljllg o mnis liem-
íelturlim |n>i teiicnti-s a liivotini,
boa tonto iTiuíiiii, bom pauto, pnrii
•iiliiinoi; puni Informações, com
o ar, rVrnitntlo l.iuicc-r. Tem i|iin-
tro aiiliiirlilii» com iiiissiiiiriii (Io
¦00 r«l» em 1* «j «00 n. cm a*.

Vl.NIH-: 
St;, nos luburbloi, uma cáàlnlio

com ula, quarto, cotiuha e corredur, e
tendo anua encruada; trata «e i rua da.i
Arrua n. 91, com o >r, Alfredo, acourpie,
l*reço njeojooo. uog

VKNDli.SB 
o .-elido predio. conatruldo

em mande tcircno, a rua 11.11 l.jranjti
eaa n. 139, na lerça-'elr», n do cirrentr,
ii 4 horas da tarJr, ein leilHo, em Ircntc
• 1 ricmo.

ITENDE-SB um bonito prédio,» perto «Ia praç» <lu Bandeira,
tor 25:0001(1000.

VlíNlJK-SK 
tim esplendido terreno pru-

prlo, fim Tacnrcpjgui, > rua Campo das
JTtore.i, dialanle doa liondra s minuto), com
|o ruil melroí quadradun, iodo [dano c »e« < •>.
•am ineciaar de aterro», fazendo (rente
para Ires rua), eom uma nascente de água
Magnifíca, bmiante para o continuo domes-
tleo t Irrigação, com casa de |..'io a pique,
coberta de telha*, c muitas arvurra de íru-
to. O terreno, que « próprio, ealá dividido
«m 100 lotea de 10X50, e tem ISO metros
P9T uma rua, 500 por outra, 60 metros
por outra e soo metros prlo lado do vi*
¦Intio com quem confronta. Vende-se a 400reis o metro quadrado, t tr*ta-ae com o
proprietário, l-micraldo, 1 rua do Rosário
a. 114, aohr.ido. 5^

Vr!!ílit:-SIv 
por 3:000$ uma boa cala, a

rua vinte e Cinco de Março, no Rn-
(tnho de Dentro,! com bum trrrcuu e ar-
Torea frutíferas, rendendo -,o$; trata-se com
o ar. Câmara, i rn,i do Ouvidor a. u, ao-
brado, das j i% 3,

\/KNDK*fti{ 
por preco dr occaili

ir* ilí ttirtito, jm.io au Inunk
tpaninuii A. Coita,

and ir.

o, J \f
114 rua

Ouvidor

\rKNDR-3H 
uni terreno na rua Dircclloi,

HX30, com A. Cotia, Ouvidor, 08, .'
andar, dia j i|a ia 4,

\ri:N'[>i:-SI', 
iIIro empreitate ilbilieirn to.

!(¦¦ byiutlircat, neíoelo rápido, dai 9'.• 
11. A, Coita, Ouvidor, dl), a" andar.

Vi:ni>i:m-sh lotei d,i terrent
1'iudentfl de Moraca, jtinto

'¦•-¦¦, na nu
., jiiuti) ao bondu,

,\. Cntt.i, (lnvidor, (,8, a" andar,

'VíNDR-HH um tt-rrtiito |nnto A
' 1 uit 1'omlti llniiifliii, iiroiuplo A

• illfliar, in.dlii.tM all.\67, Tnin-
bum «o «aiiid» -tal uiutro» por 6T|
litfnrtMooei x iralnr com Slotirílo,
rua dO1 íloaitrlo, ifll, «obindo, ou
Ajrua .Sumi, |.'r«iiei., 47,

VRNDBM.gB 
em Itilao 100 lote, dt Ur<rtjo piepilo, d, ioXio, cm JMiftM.*Jã, i rua Campe dai VfoKv, n. ao, ri».a-urala, inilnta feira, 1* ,1,, ««rrenla, Mio

Inlnlro Miguel llaibota. Uutm lar vtloaHll» M Juca de .In,, pomo pienlmo,

\árriNI>aí'STÍ por ;-i,..., um bem lerrcnn,
premam a idlfloar, ua Ütirada da »*e.una, com nX(o, orno ,|4 tu4 iViarla, en.ireatetiaete* de fluiuíik.ti.o e Itaniot, com.« ia » .-Itiii!. ,.|,.|,- 4 poria, lugar em pios.iniúailii Iraia-tt com Oaldlno, t rua !'(•

guolra n. loa, ttlicto do Hoclia.

\níNDK.ÇR, 
na rua Prc»i.leni« Ptdrtlra,em S. Domingo», um ¦•...,¦!.., lerrenn,

com 1» 0,111.., de fieme por so do fundo,j
Informaii t iua Jo»4 llonnaci.) 11. ij, an.
ligo,

>???????????

\ri;,N ilvM.hK joo mil mtlroí quadradolT de liom terreno, p miinuoa da ridailr,
prenandote |Mra la>nif,i 011 avniida», ou
iiitiuio jura molhar nu Inlc»; 1C-.1 liondr»
e irem naa firuira; traia íc i rn 1 do lio,.
piclo n. iif, dat ia .. j, Valenlim.

Ou-

ar*

\7lv.N'|)leãlv 
um icireno, dinheiro >

liyputhcca ulittiiiic com A, Coita,
vidnr, 6", j" andar, dat 9 aa u i|r,

NrilNUbM-SM 
5 casaa Icinlo duaa

maçao para néscio, pequeno, farciiito se
preço baratisíimo e acceitando i>tuiM*iat>oii o dono quer rctlraMa por moleitiai
lambem vendr-ne atKiuts trrrenoa no uicí-
n\tf logarj Kitrada du Kcãlen^o, 15 minu-'oi d.i l'.>'. .'.tu do Itantfu', c iniorm.itie n.i
rua EltCVSo n. 104, •

VKNDBvM.Sl! 
düoi caia», i rua do Mal-

todo, a to conto* «-'ada unia; Itifurma-•a- 4 metma rua n. tftt.

VKNDKM.Si; 
lirre» t dfwmtiar.ieada», 6

cuinlias num terreno que mrde 13 i|i
por 6o, na rua General Dento (jonçalveii n.
;,5 c 51, línsenho de Denlrn,; Informa-te
na rua S, Francisco Xavier n. 361,

\7ENDKM-SK dois prédios, oni
* centro do terreno. Junto A rim

8. Francisco Xavier, um por
10:000$ e outro por 23:000$.
Um soberbo paluectu em S. Covis-
tovão, uo p6 do Ctimpo, com lioni-
(a vista, 2 puvluientos, todo do
pedra «Io ciiutiiriii, Jiirillm, ots.,
por 45:000$ Um bom sobrado,
com armazém, A rua S, r.uf/. Gon-
xoku, por 2-1:000$ Tratu-BÕ com
o mlvduiKlo llenriquo, A rim Jjiiiz
do Camões n. 2, sobrado, «Jns 12
As 5. Vendcm-so 2 sobrados com
armazém, <i rua D. Manuel u
3fi:000$000.

VK.VD15-SK 
por 3:000$ une' casa, na rua

Adclia, próxima i cst.nflo do Kngenliode iJentro, com terreno todo plantado, me-
dlndo 11XM; !rat,i-=c i rua do Ouvidorn.t 12, pobrado, das 3 As ;;.

\l%«\UK-SK 
por 10 contos um solido e

clrcantc prédio novo, á estação dr To-
003 ofl Samoa, com jardim na frente, en-
trada ao lado, bom quintal, tres quartos,duas salas, cozinha, despeusa, banheiro, la-
trina, terraço, etc.; trata-se com o sr. Ca-
mara, a rua do Ouvluor n. n, sobrado,
das 3 âs 5,

VKNDKM-SE 
c compram-se prédios e ter-

rcr.os, cm qualquer logar; na rua do
Ouvidor n. ?:, sobrado, das j as 5, com
o sr. Câmara.

VENDE-SE) um bonito prédio
v novo, assobradado, «le plutl-

biimlii, entrada no Indo, Junto A
rua H. Januário, bonde A porta,
com 3 quartos, bom quintal, por
1'1:000$000. Outros dois licito
da rua lludilock lobo, it 0:000$
oinlii um. Outros dois 110 Estudo
de Sá, a 10:000$ Dois 1111 rim
Henl Grandeza, n 211:000$ cud»
um. Trntii-so & rim l.ulz do <:a-
mões 11. 2, sobrado, com o udv.
llenriquo.

V'i;.N'l)l-.Si; 
um clialt.' rua Silva Goniea

11. 116, em Catcaduraj trata-se na ract-
ma.

V^lvNDE-Sb por So conto» um prédio de
» tolir-ido e loja lendo aos fundos uma

avenida com ao casas, rende tudo 1:350$;
e.-iá cm condições liygicnicis e fica situado
.1 rua Cavradío; informa-se com o sr. Per»
r^ira; i rua Ouvidor 11. óS, sob.

\7'1;X!jKM-SIÍ 
juntos ou sepan

lotes de superiores terrenos.
ndos, dois

periores terrenos, na rua
Vinte de Novembro, Ipincma, junto ao
isinto doa liondes; pára tratar 4 rua do
Rosário n. u.i, sala 7, das a
c.irlos Souza.

•1, com

^?^K1^,DK^1¦SK 
bon:' lotes de terrenos, na

rua Fonseca Tclles, antiga Barru Ver-
nulho; preço 400$ o metro de ircntc, e
diversos lotes pela nova rua parallcla â
ãiesma, com saida pela rua S. Chrlslo-
vfio e junto .10 portão da Quinta, ao preço
4l* 550$ e f<oo$ o metro; para tratar com
Carlos Souza, i rua do Rosário n. 114,
sala 7, das 2 ás 4 horas.

k/üNDE-SE um esplendido lote de ter-
V reno, na rua Maria c Barros n, 368,c dtyersos lotes pela rua Professor Cabíso

prolonK.imcnto da travessa S. Salvador;
•ara tratar nos mesmos, das 9, ás n da

manha ou á rua do Ilosario n. 114, sala 7,
das 2 ás 4 '* ' "com Carlos Souza.

\^.0.SDIi'8K 
— Um proprietário rjucrendo

te retirar da capital, vendu i|uitro ca-
Ml, sendo lr^.1 de frente de rua, cem lica(|uarioa e duaa «alaa, e a mura fica no cen-iro do terreno, cm ijuatr I quarlOI, loJ.il
novaa c de coiiiini.-;.lo moderna, lenda nluja
111:11a Ivrreun para uma avenida, dando bom
rendimento, hai.t« mialniter neiíoelo, jcmlomesmo por apólices, tem desconto; Irala-
se A rua t.li.dni.i Meycr n, IJ, com o pro-
prlctarlo, na isiaçlo ,|o Meyer.

\/"I..N'|)K\|.S15 
por 46;oooí eineo prediojnovos, tem contraio c rendem 'i,si$ li.

vrc», na Blinda Real; rua do Hospício

VIJNDliM-Slí 
por ,i3;ooo$ cinco prtdioanovoi c terreno para mais seii, rendeu*

do a.: .5, na Ivtlrada Real; rua do Hospício
u. 1.0.

VKNDK-SK 
por .1:500», i

Guerra, um prédio tendo
aalas e Irea quartos,
du Hospício n, 1:6,

rua Tavarei
. tendo duas

mede |iX6j; rua

VENDE-SM 1111 rua do Rezende* um prédio com 2 pavimentes o
boas accoiiiinodaeões; . informa-
çfles e tratar com Mmirão. rim doItosiirlo, 101, sobrado, ou A ruaSouza Pratico, 47, Villa Isabel.

cihuiai i ti
TSTA.

CASA DA COTIA
Sortimento completo de

fantasias papahomens e creançaSf quan-tídacSe de enfeites
ppoppiíos para fantasias

o que ha de
maês Eniüclepraos e chies

Lança perfuma NICE 30 ijraniiiias
dúzia 103590 e 60 grs. 15*009

Acham-se eu; exposição em nossas
^ vitrines os brindes que offerecemos
Ç aos Grupos, Ranchos e Olubs nos dias
t de Carnaval.

VRNr>X4K 
t »r..ll. d. ,u Um >i,

• ••'» Ii|t a dou aihUrtii traia m I mi
MilN'1'i w 9. Vi.f,.u u, i^i, 'lave*, •'•»"
• ir, A, Pinto, liiD

Vl.'.'Ui. 
Si! um pifJio com quitro -»•¦-.#-

i.-r. .to.,» Mlaa, bom uaidiriro d. altil
uuei.ir t ma, boa . ueiin... ' H i.ui, na rui
Valparaita, proaimo ia Uriio da Segunda-
!«•¦-. inala ar i rui da Omianila li. li.
tablado, Trlaat, )t«

\'i 
Nl>l'. SK ou ,l"«,.r i iluda «ivrnda

•!-> rua Mandaltna n. a) tratatio d<
, lL.il....- -, eom bom parlo habilitei, Jardim

I.i 

(reine, mande pomar eom niuilaa Iruiat,
** ' eom «t"-o¦!.,.. j. uniiuea, W. C., etc,
a um mlnulu >ta IIU(lo, iCireo luralo),

\" 
l-Ani: ii. o i-ifl-i da rua Peneira dr
Ao.!,... ¦ i ío . i - iui.j), no eeiitiii

! de lericn I dr' no nieanio,
¦A d< fundou trala-te

A 'im»i:-si: perto do lumo dn' l.itptt um Kramlt' prédio novo,
tem iiiiiiii/iiii « iloi-i NoliratloN, e
polo preço i|iie é VCIIlliilo iliini
lllilll iliiiuitiili.t rendit pura O Cll-
liitnl ciiipiitiiiloi Irnl.i-se n.i Ate-
iiiil.i nio iiijiuco, 101, Niibrudo,

IMPOTENCI
ElU proiiriroao de Armijn, NobrsKii * C, oppruvnd i imla d,.. Hrticloilit ii.Toi da Nitiitii 1'ublltM, extinlinlo da r-n-ti-. .i,,,, i.',' Iuiii./oiiiiiim> iM» iiltliu.i 1'rtlavi'ii pura comiiutiir im dnliiijiiuloH mm 1uns, r-eji.Mi i|'imtit (oroiii im cniiH.i t i|tiu in tiiiiirmiu.ir.iui. ]

Nao itnu illotii. oii.'i'it mu lodut ua liliuljs o i iibauluiaiimiita 1

i, U
lno((p,.Kivo A ii(inK!|iiiiil«cnri'britl.

rt' viiiul» lli. lUliiiriiMrio lioiiin •l-iílilcn de Ml.VIJil ,M)|t|ii
.* t:.-itu,i Voiiir.tirin.i d.t iMirm ii. :'U. iioi.it.i,;., o u,,H ,)„.,
KBriiea: Drojíuriu mu Sutn d« Reisiiiuru n. Ml, luixulra n voe- £'i
I U.i OlUIU illVUa IM.is 61 O em tOd.l.l .1:1 |>t (II •. 

,i i-l |,.i ,ril| lei,,, „',,
K.nlis. I.M S. 1'AUI.I). ÜIIIO» iltipitsitnriu, Ul llpUnllli IMllhat,
iMmMs. ru.i (10 H. Henl-' .'7 A. NO Kt-Ullo do ltu>, P||urilliiCl.l t i' ti
.Nletl|.-r..y, llll I.OliCilte.iil Sll.

frm.ii tin um rrtixo.t, r.stltO». IVIn Correi.) (1$ l()i|
Obsei t laçú > — l'.n.i oi, llnires OClttt COIIIIiMl litrt ^.,|, u ,IH il,',n

foreiiiiin tiui|iiiiuiifi, iiiriuirsd por escrlptu ou psaaoulinviito uo
i-i .ir o ,1,-i-n i rnt iilii,

¦Ua%aMtair.WitSa^

ii(.

t \AK.VDR.S
í II. Ji 11

drt de S. Januário a

can n.i ru.t K*j»c
3, UaM-fea? tu vcmU nrna\tuiti. Il.ei-

porta.

umatmsaemS

\' l.M.Hi'SH uni predlu novo, |s,r jijooj,
\ i ¦ m Kil ' • iimio.l.i^tVií, Kiiiude (|iiin>

tal e dlitanli um minulo da ciiaçio) i rua
Atuir' riniii n. si) — Kamot.

\*KNDK'SK 
u terreno da rua Coronel !•«¦

¦lt" Alvtii froniriru ao n. u.t. rnoJer«
«oi lra(a»M \ rtu d.i QtütAnda n. ji, i",
dai ii ai .1 da tarde, na " >! ¦--, tia lio-
ropa", 99S

\ni.NDK-SH 
um bom terreno, lendo diui

eaf.t, faiendo frente para duaa ru.it,

ATKXDEM-Sli uma boa casa em
» Laranjeiras, com porão habita-

vei, por 28:000!jt. Um «riuido
prédio na Avenida Iiciru Mar, por
180:000$. Um prédio á rua lu-
dustrlal por 22:000$. Um bom
prédio ú rua Leste por 12:000$.
Dois prédios perto do Colle^io Mi-
lititr a 1«:000.$ cada um. Uma
avenida nova á rua S. Christovão,
por 15:000$. Triita-so eom o
udv. Henrique, á rua Luiz Ue Ca-
mões n. 2, sobrado.

Vi;NIJI-.-SK 
por 3:000$, cm Uot.-ifogo, á

travessa Joio Atfonso, Humayti, 11:11
bom terreno, segundo à direita de quem«ôbf, mcdtndo 22X15, prompto a edificar;
traia-sc com n sr. Câmara, i rua do Ouvi-
dor n. 22, sobrado, das j ís 5.

VICNIílC-SrC 
rur 2:500$ uma cisa, na es-

taçün de Mau*uretra, perto tia cstaçfio,
«om duas salas; Jois quartos, cozinha, etc,
ngita em abundância r. terreno plantado;
trata-se com o ir. Câmara, á rua do Ouvi-
dor n. :j, sobrado, das 3 .3 j,

1JKKCISA-SK 
que saibam que se empresta

. dinheiro sob notas promissórias; na rua
do Ouvidor
com o sr. Câmara.

sobrado, das

VI-.MH-.-MÍ 
nnr 1.1:000$, no Engenho de

Dentro* próximo á cstnçilo, um niagni-
tieo prédio de esquina, com armazém na
/rente, oecupado por seccoa c molhados, e
bons couimodus para f.uiiiliu, ten.lo jaticílas
para a outra roa e terreno medindo SX36;
trata-se ro-n o sr, Câmara, á nu do Ouvi-
dor n. 22, sobrado, das 3 ás .5.

V'l-"NI'l-:-SIC por jotooo$, i rim S. Clirls-
V továo, »ni solido prédio, acabado de con-

struir, com duas J.ilas, trea quartos, cozi-
nba, deapansa, banheiro, W. C, c i|uinial;
(raia-se com o ar. Câmara, á rua do Ouvi-
dor n. 27, sobrado, das j ás 5,

T7BNDEM-SB lindos lotes de ter-
* renos, a rua liarão de liapuci-

pe, 8X36 a 12:000$. A' rua
Bnrão de Mesquita 10X50, a
600$ o metro; perto da rua do
8. Christovão, 10X40, a 700$
o metro. Nu estação da Manguei-
va, 10X10, a 300$ c. -100$ o me-
tro: perto da rua Affonso Penna,
a 1:500$ o metro; no Ilouluvavd
28 de Setembro, rim Mnriz o
Burros, lladdovk Lobo, Meyer,
etc. Tratn-sc com o adv. Ilenri-
que, u rua l.tiiz de Camões u. 2.
jiobrndo, das 12 as 5.

WY.;. II i.M-St; dois lotes de terrenos com
» ua.|7 cada um, tendo uma pequena casacom tr«:s commõdos, lístâo cercados, têiii boaasiia e iiiiiit.is plant.ieOes frutíferas. Vcu-

dcae-. Juntos ou seiuradoa. Preço, um como
e quinhentos, a ío minutas de duas esta-
COcsi para ver e tratar na líslraja do Bapé,
venda, cm lume a olaria. Parada do Sa|>6,J.mlu Auxiliar, li. V. C. do Brasil.

\} 
Iv.N Di-,M-SK terrenos e pequenas casas

a dinheiro ou a prestações, n.is estaç-Ge?
de lnhjr.,ji e Sapé (li. 1-'. Auxiliai), ou
no morro do Urubu*. Os srs. pretendeutts poderão se entender eom o.sr. l.eo.
poldo, para verificações, sendo este mora-
dor i rua Dr. Ui-ilc Velho, esluçáo i!i
Inhar;ijá; e, para trato fina!, i rua Acre
n. go, com o proprietário.

Vtv.vi)i-..si-:iro casa»,
uma avenida nova, com qu;

mais uma de solida coi
etrucçüò, em centro de terreno arhorixadi
medindo íaiX-H, perto de uma grande í.
brica de tecidos, rendendo 540Í000, pu
4s:uoo$t)oo. Não se acetitant mtcnhcdió
rios; inforinaecüs k rua da Assciublea u. j.1-loja.

VENDEM-SE 
esplendidos lotes de ter-

renos, na rua Mcriz e Itarros, e di-versos lotes nas ruas transversaes á mes-
ma, a Sou$, 900$ c 1:100$ o metro, deimito; para tratar á rua acima n. 308, das
3 as 1.1 d.i, manhã, ou á rua do Uo-
sano n. 114, sobrado, das a âs 4, com Car-los Souza.

Vr.MM-.-M-, 
por .(2 contos o bom prédioda rua Vlnle c Quatro de Maio 11, 561,uma das mas mais concorridas dos subur-

bios, duas linhas de bonde c trem, pois fica
perto das estações tem 34 metros de frente,
o terreno O todo murado, bom |,ortão, oradil
com entrada por outra rua, onde faz csi|iii-
na; lambem se vende por 34 contos tirando
12 metros de terreno que di pata outro pre-dio. A casa tem tres sacadas de frente,varanda ao lado, seis quartos, Brandos, comlanelas, tres salas, sendo a de jantar gr.in-le, copa, cozinha, dcspelisài banheiro com
(Klia quente e fria, só em um andar. luz ele-
ctrica em todos 03 aposentos, bom por.ío pa--.1 arrumações, quartos íora para criados
ianques, banheiros; lambem se faz negocio
taltando alsiiiii dinheiro, c6ti limpa, nãoirccisando do obra alguma; trata-se na nies-¦na eom o proprietário, que se retira para) Muropa.

Vj ''NMllvStv um bom terreno, prompto a
t edificar, de 11X50, todo cercado a

zinco e plantado com muitos enxertos de
trutas, na rua General Thompson Flores
ti. a8, s minutos do Meyer, c a a dos
Iwmdes do Lins de Vasconeellos; trata-se
\ rua Isolina n. 30, ou Ilenedictinos n. 29,
Pinho.

VTlí-NDE-SE um palacctc no C.ntete pro-V ximo á rua José de Alencar; Rosário n.¦ i.j, das 15 as 17, sala, 13,

^jKXItKM-SlO lions terrenos om
' Ramos ú vista on prestações,

preços desde 1Í00$, com neun o i

cje soffrenv des
Síbm pofiiâicaò,
KluumdtómÍKrirofiuxj
^raque«agera£,Syphiuò.
Wtverw iomat?

íuiUj -de «ida comida.-,
de det o vinte qíHUu de

Cemuâenv
? deu imdíaf e recmAtcerikv

que o niVMr cmóiíhs' èpreciaio
Jg brt» as Droftriu j Phanmcias do Biaiil.

\^GNDK-SE 
um bom pfedií

Alexandrina; o terreno te
!io, ã rua .Santa

, - terreno tem 250 ms. de
frente por 150 ms. de fundoa, i atravessado
pelo rio Comprido, com cachoeira, e pelorio de Águas I-'crreas, tem inniinicras ar-
vores frutíferas, grandes pés de café, di-
versas pedreiras c uma mina d'agua de su-
penor mialidade; a casa está edificada so-
bre uma pedreira, sendo os alicerces quasinaturaes. O porão, que está pane concretado,
c lodo de pedra e cal c madeira de lei; acasa rende 320$ mensaes; trata-se a rua
Sete de .Setembro n. 194, Alfaiataria Minas
Gçraes, das 11 ao meio dia, com o sr. Pc-
reira.

Acceitam-,se eneomuieudas de qual-
quer íàntüzia

por mais diMeeis que sejam.
A uossa casa acha-se aberta todosos dias até ás 10 horas da noite in-clusive aos Domingos.

CASA DA COTIA
95, AYENIDA PASSOS, 95

i enranada, luz rir
du melhoríi rtuit; trais<ie *i
i rua Sylvio n. uo, Curada
poldiua, rtta(ao de Haiiioa.

rira, em utiu
iliialqurr lioia,
<le Verto t.co-

^^'^'lll^Sl; 
uma cailnba nova, com po.

rtOi de oceordo com a hy^icne, n.i rua
Vinte e Cinco de Mar;o n. 254, Kneaiuadol
Irata-tc na muma. Slo te adiu'tem inler-
mrdtarioí. Vnço ,i:joi»foti.

XfKXHKM.SK i|nutro prédios no»
* vos pura negocio, ulimiulos por

contrato, reiitlomlo ttoo$ meu-
j suesj estão .situados em rua cal-
! çnilu o em ponto commcrcial de
jurando futuro. O motivo du venda

í para retirar-se o proprietário;
preço -I0:000.S; aeeelta-se offer-
tu com o proprietário a rua José
dos Heis 11. Zti, arniazcm, IO. de
llcnt ro.

\'I.Mh.-S,. 
por ijioool bum pit.lio, cm

S, Cünltoviei i nu I'áj forro. Kmi
dcüüiicup.al", nu do tloatcio ti. i.*«

N^KNDKM-SE, 
a ptfltaçOei uiodicai uu a

¦l.i.ii- .1... ».;.:,. ,.-, >|olcl de lerrenoi,
cum liXju m«.| de>de ; • $ a , • í. na villa
ijnnta Tnerfia (nmiga Invcrnadaít proiimo1 ritaflo de lloiiorio Curucl, l.inlia Au
mlf.tr; trnt Sgua Cticanada c eiccllenie ser-
vit;o de tramporte entre a Villa ¦• í cita1
s'.m da KMr.itla de 1'ciro, com aiitgnaturai
u^inucu corrcauondentei a 100 i^ia ,t jm
NKem: traiaac com u ar. Hcuriquc Walicr,
uo nieiiuo locai.

\^KNDK'SK 
em Todol 01 S.111101, ura Rrnn

dr, trrreiiOi nroitlpio pita ediíuvir, r
uma grands j^cnida ou uni grande prédio,
legar muli*| iaudavcl( o terreno, mede .u
por no; trataria com o dono, a rua Arctii
íi l*ordiero u. ...|, .Mcycr, H-»r Mincif).

V itrilfi con
uma eaaa acabada de con

com doíi quartoi, duai sala*,
randa ao lado, lendo ianque, coxir.ha e

banheiro; i rua Robrrto Silva n. IJl, ei-
W„ de «™„i

_»l

postura i
ciidca n. i,

94J I

\r';NDi:-SK 
um lole de te

Laneclla de S. Chrlstovl.,
da eMí.uiitega 11, aid, sobrada

\^íi.\'l)lí-Sl{ 
(li

rez3, 1-3X210
dega n. ai", sobrado

fircno, pcrlo da
Iratur á rua

um terreno tin .Santa Tlic-
tratar i rua da Alfau-

Yb,M)E-sK 
uma avenida de tres casas,separadas, lendo cada unia duas sala»,dois quartos, cozinha e quintal, cem ba«-

lante lericno, 15 inclros de frente por 55metros de fundos, era ponto bonito c bemarei ido, no meio de duaa linhas de bon.trs,Andarahy c Vasconeellos, á rua liaríio deLotempc 11. iSO, Villa Isabel; trata-se »
rua do Rosário 11. 6a, 1» andar, cnui odr. bdva Abreu, das 4 aa 5 da tarde.

\^lvNDI!-SE 
por 17 contos um esplendido

terreno, medindo .-aXiou, & rua Uru-
guay, próximo á rua IlarJo de Mesquita,

pro|>rio para avenid..» 011 confortável fia-e; trata-se com o proprietário, i ruaSenador r.tlzcbio n. ;s. n00
lacetc

VIvNUfc.Sfc, 
por 11 contos um esplendido

terreno, A rua Uruguay, próximo á ruaBarão de Mesquita, medindo 16X50; trata-se com o proiiriclario, á rua Senador Eu-zcbio n. 75.

\KNDKM-SK, 
cm Jacarépàgiiá; tres pre-Jios, a prestações. Kstão alugados e ren-renem ioo>; iraiar com o sr. Macedo, das11 ás ^ horas, 1 rua General Câmara jo5,loja, " '

1/ IvNDK.Sg por 90 contos o terreno dat avenida balvador de Sá n. igz: dá 21;asaa e 30 contos de renda. iro4

V^.tNDE-SE um bom prédio assobradado,
v na estação do Meyer; tratar cora o sr,.Macedo, das 11 is 4 da tarde, í rua Gene-ral Laniara n. 306, loja.

\£ENDE-SE 
um bom prédio, de cònstru-

cç3o nvoa, i rua Theodoro da Silva,
em Villa Isabel, tendo nos fundos uma de-
pendência rendendo ijoi; o prédio pôdedar de rend.| zooSooo. Preço 26:000$; as
chaves estão 4 rua Sete de Setembro ip-1,
alfaiataria "Minas Gcracs», das n ao meio
dia, com o sr. Pereira.
"ITE.VDliM-SK 

2 prédios, á praia Formosa.
V Preço 6:500$; ver e tratar á rua Sete

de Setembro n. io,|, com o sr. -Pereira (Al-
faialaria Minas Geraès).

\rKNTJlí-SK 
um prédio novo, para peque-

na familia, junto à estação de Madu.
rcira;' informa-se na travessa Araújo l-'rci-
tas li. 27.

1TEINDE-SE a goo$ um ou nnis lotes de
V terrenng, esplendidos, com 6X.\n metros,

na rua I.oandro, estação de Olaria, e um
lole de toXjõ metros, por 1:200$, na rua
Vtetori | estação de Ramo?. Ambos os lo-
gares satuberrimoa c illuininadbs a luz ele-
ctrica, distante 10 minutos da cidade, ser-
vido por 80 trens diários da Leopoldina;
trata-se á rua da Candelária n. o-l, sobrado,
das 9 ás 5 da tarde. i.p5

TTlvMOEM-SE dois lotes de terrenos de
T 11X14, ua rua Dr. Dias da Cru?., Meyer,

servidos por duas linhiá de bondes: trata-
se com o sr. Pereira,! á rua do Ouvidor
n- 9>, i,.|66

\rf'-^,'l',E SK um palaccte, á rua Volun-
t tarios da Pátria; trata-se com o sr. V.

Medeiros, -á rua do Rosário n, 147, ar-
nNizem.

TTEXDE-SE um bcllo prédio apalacetado,
T na avenida Atlanllcai trata-se eom o sr.

;irT.i.n/.eni,
1(1/. electrica perto. Trntll-Se .imito ! V- Micdelros, á rua do Rosário
ao local com Ciuie|o, íi rua'4 ,jc
Novembro, 1-in, Itainos, aos do-
minKos o feriados ntc üs 11 ho
ras e das a ás « da tnide.

TTODKM-SF, 2 prédios em Copacabana,
1 dando optiina renda; Rosário, 11.1, sala¦ í, das 1 ^ ÁS '7.

»7\h.\Dr.-SE um prédio ainda não bali'a-T cio no melhor ponto de Copacabana; Ro-.ano, 114, sala 13, das 15 ás 17.
tTJÍNDE-Sff um palacctc 110 temei> rio, 114, t.da i,j, el.,5 ,5 as ,7

Rosa

íTKXDE.SE
V rua Souto
ia iua ti. 26.

3 bom e
Carvalho;

solido prédio da
trata-se na mes-

AfENDE-SE por 5:000$ um sitio
» com caaa para moradia, preci-

«ando concertos, com vinte mil me-
tros de terreno, quasi todo planta-do de laranjeiras, mil pés mais ou
menos a dois minutos da estação
de Andrade Araújo. Tem água en-
canada do rio d'Douro e trens de
subúrbios da Central. Uma chácara
com uma casa, com duas salas um
quarto, cozinha, terreno, com 36
por 50. por 8üo$o(jo. Uma fazenda
• IS minutos da estaçSo, com casa
igua encanada do rio d'Dourocom
um milhão e quinhentos mil me-
tros quadrados, mais ou menos-
preço, 7:o0o$ooo; vêr e tratar nô
armazém fronteiro, á estação de
Andrade Araújo, com Aleixo Vi-
«ira.

i/li.NDEM-SE a rasas novas muito bnr.T> to; na rua 1-aria ns: 81 8a, etumbem
[e vende ura terreno, penado ao Si Estação!lr. . I-rontin; trata-se 110 11. 81, bondesle Cascadura, urgência, estas tem água en-¦aliada.

t,'i:.\"l>E-SIÍ por 600$ prestações, lote de
terreno mX.'8, á rua Jerusalém, juntoíO 11. 7X, e por 1:600$, terreno no ponto

Io bonde de Cacbamby, anua, luz e escalo,
tigar uiuito saudável, iòX.{o; tratai; com o
lniio á rua Tenente França n. jt, Cacliam-
.y (Meyer).
"1 rKNDK-SE um terreno, com um barra?

cão, com 65 metros de comprido e ti
d-.- frente; travessa do Oliveira n. 54, Es-
tacào de Ramos,
"Wlí.VUK-SH 

por 2i
V uma cana assolirai

4 contos, no Meyer,
dada nova com todos

requesitos para familia de tratamento, teu-
do .\ quartos, ,j salas, e mais dependências,
tendo ^ metros de chácara; trata-se na rua
I). Adelaide n. iií, líoca do Matto, (días
santos, tudo o dia) e uteis ate ás y lio-
ras. ,

\l l-.XDiS.ái; por 3S contos, em trcnle a
\ estação do Meyer, unia boa casa asso-

bradada, nova, com grandes commõdos, boa
eliacara, jardim, logar saluberímo vista ad-
miravel,; trata-se na rua do llospicio, n.
Ho, sobrado, ou na rua de D. Adelaide 11.
iií, Rocca do Matto, até ás rj horas.

ITENDE-SE por 11500
V vista e o resto em prestações mensaes,um lote de terreno, A rua Furtado de Men-

diinça, estação da Piedade, 10X40,
iiRtia c I02; trata-se com o dono,
do Carmo n. 57, «obrado, ou á rua Scuco Xavier n. jí,4.

ido metade A

tendo
. rua
Fran-

O mais poderoso medicamento empregado
nas Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar, é o

\f ííNIDit-Slí optimò c moderno prédio, á
» rua de S. João L'aptista, eom muitas

acçommodaçõès; trata-se com o sr. F. Me-
deiros, á rua do Rosário u. 147, armazém.

TTBNDElM-SIÍ dois prédios novíssimos em
V Botafqgo, bondes â porta, construcc.lo

primorosa; trata-se com o sr. V. Mcdci-
vos, á rua do Rosário n. 147, armazém.

X7-ENDEM;'SE dois prédios a
T lart, no Lctiic; trata-se com

Me
zem.

á rua do ^Rosário u. 147,

Cou-
r. F.
arma-

T' rpXl>K-?lC qualquer porg^o de terreno,* á rua Soitza Cruz n. 3,1, próximo ás
mas liarão de iMesquitn e Uruguay, eom
duas linhas de bondes A porta; trata-se com
o sr. F, iMcdeiroB, Rosário n. 147, ar-
mnzem.

V^KNDIC-SE uma casa nova dois quartosV duas salas,/ cozinha, tanque latrina; na
postura da lei, cercada a muro; na tra*
vessa Costa Meu les n. 2, Ramos. E. Leo-
noldina, Seis contos.

VENDEM-bE 
tres ou seis casas novas,a 4 contos, com duas salas, dois ouar-tos, cozinha e quintal; iníorma-sc e pódc-«ever .1 rua Angélica Moita n. 3, botequim.estação de Olaria. 1097

SE, a prestações módicas on a
superiores lotes de terrenos

1 400$, ua
Inventada),

VENDEM
V dinheiro,

com 12X50
Villa Santa

ms,, desde 300$
Thcrcia (antiga

próximo á estação de Honorio Gurgel, I.i
nba Auxiliar; tem água cncatiada e excettente serv»;o de transporto entre a Villa
c a estação da E. de Hrrro, com assignatu-ra-3 mensaes correspondentes n 100 réis a
passagem; trata-se eom o sr. Henrique Wal-ter, no mesmo local.

T^l-.Nni-.-SlC plano terreno de 11X55 Por» ,230$, no Moruudu', em llangu'; trata-
se á rua Doze de Fevereiro n. 240, na raea*ma estação.

V hMil-.M-SE J6 metros de frente por ;o» de fundos de terreno, á rua liarão de.Mesquita; trata-se com o ar. Ignaclo, 4 ruaOonçalvca Dias n. to, da i ás a datarde. *

\rR.VtiE-SE 
uma casa uovn,

da lei: na travessa Costa M
cataçAo de Ramos.

Vr-ENUE-SI! 
um sitio pfn.imo a Mendes,

iu Serra do Mar, com casa ti I mora*
dio, acabada de construir, água nascente e
outras bemfcilorlas, com is alquetrea de
terras, sendo ío em capocírão e H em pastoíinforma-te á rua do Koaario u. ;í, com
o sr. Cuiíu.

\n-..\Dh..í>l', 
um lote de terreno, na ruaIJ. tandida, morro do Ilarro Vermelho,

penado ao n. j? da mesma rua, peno dacapella de b. Roque. Deste local goza-sea mau linda vista da bahia e ares puros,lendo li nielros de frente e 40 metros de
;.?.*' '«Ia-se á mesma rua n. 6. comM, K Fraga.

Aníi-eczemal
Ferreira

Aiipiio.indo.so tres vozos pórdia nlllyln ns piisiulns dn nior-
plifla, forltlis otinceroa'S o ery-•ii'i'li, ínzoitdo ttc-npp-iiocer.
Kste rotnedtii o timdo Im muitosa'iti03i!in 1'uçüS tio ' ,'ildns, d.iii.do na iiiuIIi.iib.h resultados coni"
provo com Innutiierus attestn-
.Ins.

Vendem Daruel, S. Paulo; Pa-cliei'0, Granado, Ido; e Droga-
ria Ainerlcnun, Juiz de Kòra.

com
113;

VI-.MM.-SI-. 
um terreno, na estacSo doMeyer; tem 11X50, c perto da egreia daApparecida; Iratür á rua da Alfândega Ji8,sobrado. '

i/ENDE-SE um lote de terreuo, na Es-
V Irada Real de Santa Cruz, junto aon. 2.312; mede oXj6; tratar i rua da Al.íandrga n. 28, sobrado.

VE.ND.E-Slí
t do fíngcnl

tratar
brado.

utn_ terreno, junto à matriz
ho .Novo, 20X30, por a:ooo$;

rua da Alfândega n. ai8, so-

A^ENDIOM-SE 
lotes de terrenos,

Quinta da Boa Vista, S. C
por 4ou$ e 6oü
Alfândega n

junto 4
CltrtstovSo,

1X45: Iratar á rua da
louradoi

VENDE-SE 
uma casii

terreno de 2jXX8o,
linha velha, trereno

-, cm Todos os San-
perto da estação, por 3:500$; tratar 4
da Alfândega n. aiff, sobrado.

VENDE-SE 
um predio em Copacabana,

quatro quartos, tres aalas, jardim e '" '"¦  * rua da Alfândega n. S18,quintal; tratar a
sobrado. |

VENDE-SE. por 1-3:000$. a rua D. Ro-
» mana, na cstaçüo do Meyer, um magni-

fico predio, acabado de construir, feito a
capricho, com tres ijuartos, duas salas, co-
zinha, despeusa, latrina dentro, luz electri-
ca, jardim c bom quintal; trata-se com Ca.
mara, í rua do Ouvidor n. 22, sobrado,
das 3 ás 5.

VENDE-SE, 
á rua Viuva Garcia n. 51,a tres minutos da estação de Ramoa,

uma casa de paredes duplas, com cinco com-
modos, água e luz, e mais duas casinhas
com tres commõdos, rendendo aa tres 150$,
por r:ooo$ooo. O terreno, todo murado,
mede ti metros de frente por 6o de fundos;
trata-se no local, com o sr. Pedro, ou com
o sr. Heitor, i rua Primeiro de Março
n. U3.

,' KVDK-Sli uma casa, na estacào do Ria-
chuclo, quatro quartos c tres salas, boa

construcçâo moderna,
da Alfândega

por 10 contos
sobrado.

Acabou-se a velhice
Aurora, '"«S? »'««»•. '»¦'

' mula pariiicu<e, a
única legillrns para faier o cabcl-
Io t a barba branca renascerem
com a cor primitiva. Frasco st
paio correio 7I000.

A* v.nda naa casaa Baiin, Ci-
rio, Coelho Ilatto», Gaipar, llcr-
rnanny. Ninon. Noiva, N„„t,
Ramoa Sobrinho e outrar, c nodepotiurlo Perlamariu J.rrpe».
rua da uruguayaua 44,

V''.N!)EM-SE terrenos em lotea, na Es-» trada Marechal Rangel, tendo água ebondes; nao paga impostos e construcçãolivre. SA a dinheiro, porque í realmentebarato. Di-se eteriptura em u horas, li-
r',C e„ ^«"mbaraçada. Negocio direclo, comUaildio Josc de üueiroz; Estrada MarechalKangel n. in, largo de Madureira.

\rrí.\Di,-Sr» rua Juaé
Pieilad

terrenu i>ur
(, Hoiiiiiigui-a n. ij ,

VENDE-Sli a casa da rua Con» 11. tu, aiiii|(.i da P.u, |<|„ .•'in bom caiado detila», tis? viiitni e
tonServaeJu, Ktut/aS

irata.te con, V,v<o Chave,, 
"i 

,U4 
"j1,™

A.íociuçío Dcícn.ura doa 1' Iionr 11. 6isIqj. C.•1.

•'a t«Jc.
l'ro|irictaria». rt'

* Volldu, ile
ctrctric.il

solido, de bdla coiiatrueeao, 11 miu .Ifcinci, a cinca inniuie. j, f,, 
' 

„ 
'

114 riu I0.Í Domíngucs 11, -;,¦ 1, ,í*A,,to|rua General Canabario ». ,„.' 
""'"'' M

Vl^DE-Si: 11.11 bom lote de lerrtuTl» rua Iguaisu1, em boas coitdicsís « !cinco 111rmtu. ,1a estação, do Engeíilia J,í4iPara ur c iia(.,r i ru.i Capilollno o. íi 
"

*• ascadura.

V,'i;.MlE-Si; 
um picdto ,|e i|„i, and

')')

na rua General Câmara; trata sj na•Alfândega n. ;.j. wbra.l... du meioa ilj horas.

di.NXlB.SH um
HJolafogo, ; ira familia¦'• rua da Alínndcga n. ;o,meío-dfn, ns

predio açalacelado,
de trataiaci

Sobrado,

Arh.M)l-.-t,[.. um predio. precisando ,|e ,i.»gnm.„ obra., pa rn„ da I.11/; na rua LAlfândega, sobrado, do meio-dia as j .1,

» pe CamarSo, de boa constrnoçSo; na rua-.li «tlfaildcRa n. ;„. sobrado, do meio-dia••a - 1 jj noras*

\,n->.V.lii;.SK uni pre,t terreno, na praça
«lio velho com gramiriça Orur de Junho, oaIa Alfândega 11, ,-0. tobrado, da 1

\/ ENDE-SE—Isto í, coir.pra-se uma casaT em Icarahy ou immediações, até a:oooi,com dois quartos, duas salas c outras de-
pendências necessárias ,e com algum ter-reno; informar com M. M„ rua Voluntários
da Palna n. a^i. ,g4

¦Si; lute* de terreno de 12 por
$, 100$, 150$ c .-11^$ cm presta*
300 mensaes* os terrenos sio ii

Estrada de ferro Central de

AfEXDE-8E no princípio do rua» l>. Annn Nery, um ninKuifico
pntilio novo por 30 contou, tem
6 quartos, 3 salas o um bom
quintal; trata-se na Avenida lUo
liriuico, 101, sobrado.

VENDE-SE 
unia caaa com duas salas,

dois quartos, cozinha e terreno; na ruaMajor JoSo Rego n. 38 — Ramos. 363

\n-.NDEM-SE 
terrenos em Ramos, í rua

Dr. JoSo Sant'Anna, logar bcllo, a>bo-
modos, nivelados e promptos para c.llfi.car, paliando água próximo. As vendas s^o
a vista ou a pequenas prestações, diiaaiido-
se o comprador, após a primeira em rada,
construir, por ser livre a construcçáo; ti.Ua-
n com oa srs. Serafim c W. Caiejo, no
Café Minerva, > Estrada da Penha :.i;B—
Ramos, e no local, tendo nos diaP uteis
das 3 is 6 horas da tarde e aos dimiiigoa
e feriados das 7 is 10 da manhã c das 3¦s 6 da tarde, jj(.f,

VENDE-SE 
uma casa de construcção mo-

dema, com 2 quartos, 2 salas, bom <juin*
tal: preço 12:500$; rua Duque de Caxias, 4,

Mjj&Âàâbá&â

k Pilüli
^ 

TENDE-SE
Mund

Para a prisão de vantre

llll.rSSnnlir.a|Hf Par, .ores 1. cabeça

ílUlãS ilO Df¦ flytir P^Ta desordens biliosas

\,f lí.NDH-SK um bom torreno medindo
T ioX;o na Estação do Engenho .Novo;

tratar com Macedo das 11 ás 4 da (arde; á
rua General Câmara n. 306, loja,

predio e terreno da rua
ndo Novo n. 1:8, em notafofío; pa-

] ra ver, todos os dias, a qualquer hora.

i 'XTlüNDE-SE 11111 ningilifico torre-
i 

" 
no fi rua Dias da Cru/,, Meyor,

: junto ao n. 301, todo nivelado,
i prompto para receber constrti-
: ccão, medindo 33 metros de fren-

te por 50 de fundos. Vende-se
inteiro ou em lotes de 11 nú-tros.

: TrHta-so na rua Lins de Vnscon-
((¦lios n. 352, padarlu Pérola,
com o sr. Antônio.

Mi.NOb.JI
So. a 50

ções do lo$
marRem da
Uni>il, da estação ,le Aiicliieia; .', Jcroiij-mo
de Mesquita, passagehi de ida e voltea de
segunda $£>oo ede primeira i$ooo; cònstdti'
cção livre, não paga imposto predial; o com-
prador entra logo na pusse do terreno na
primeira prestação, os terrenos são dividi-
dos cm avenidas de 15 metros de largura,
são rectas, tem muitas praças, c por ordem
do sr. diiector da Estrada de Perro Cen
trai do Itrasil os trens do Ramal de 1'ara
camby, param nos terrenos, cm frente 4
Egrejinlia de S. Mathclis; para mais infor-
inações com o sr. Aristides na rua da Al-
íandega n. 218; sob, lelcplibne 361, norte.
Tem água eticanada, força c luz electrica.
tem sete mil lotes de 1" por 50$; 03 pie-
ços de todas as classes terem propricta-
rias de um terreno.

\.ri;MM:-SIC 
uma casa com 2 salas, 2 quar-tos, etc, jardim, pomar, abundância de

água esti alugada; 5 rua Ferreira Ribeiro
71, distante do bonde do Piedade 5 mi-
niitosj trata-se com Araújo a rua G. Ca-
mara 100.

V í'' iCSl', um "" «1« "Joio, cobertaT de lelba franceia, com quarto, ial», e¦ oiiniia, ogua encanada, rcceutemenle cm-«ruída, a plantn pode ser vista .i rua do,
O-', iç.iugui', com o sr. Alfredo,

riptura em 24 b.
Ai cos
por t:oou$í di-se

DIVERSOS
AUI/IMOVÜIS, compra e vende; pr*.¦fX ga riradenlcs n. 39. sala n. >p.

A TTEXÇAO ¦¦— Daniel
jtXines, deseja muito saber

Xfarcollno Co*
. ., ....... onde mora suaunia Mor|a |-|nilla da Conceição. M»nd«

a informação para o cscriptoiio de;;c Jornal,Z. II.

AHRU\(.\li':iRA 
— Ofrrcce-se para ho-

[i, °" -c,l":. 9Ír,ai "a '"a do Hospkio
IJSJ2Ü6, quitanda;

ASSICNATURASçào de ; .-.- •.] c
innuaes, para obtea-

doméstico e outras ela»
c 100$; sò na Indicadora,

10 n. 214.

\n-;NI.)l'*.Sii 
um bom terreno ua Estação

do Engenho Novo, medindo 10X50; tra-
lar com o sr. Macedo das 11 ás .1 da tarde
â rua General Câmara n. 306, loía.

\ ,r E NÜ IvSE um armazém de seccos t
V molhados cm bom ponto e de futuro o

motivo é o proprielario estar doente e ter
do se retirar; trata-se com o sr, Antônio
l.opes da Cunha rua Vital n. 100, Pr.
Frontin.

XT.ENDE-SE um terreno prompto a edi-
V ficar, com 11X90 metros, na rua Go«

mes Serpa, estação da Piedade, distante
!os bondes um minuto e do trem ires;

trata-se na rua Asíis Carneiro n. 8, loja.

VENDEM-SE 
a terrenos no Realengo, em

frente a nova estação; trata-se no tem
tudo. Hospício, 189, asãim como se traspa*
sa 1 grande casa de belchior; ou odmitte-sc

1 sócio, para estar a testa.

\rKNDK-SK 
um magnífico chalet, de ttyfi*

da construcçbo, com grandes ccoinmo-
daçfirs c com todo o conforto para morada
própria, tendo superior installação cleeirica.
muita ngua, bella vista, perto de uma das
estações dos subúrbios da E. F. Central;
está no ccnlrt'1 de um terreno com 3.0^5
metros quadrados, todo ecreadp, ajardinado
c cum arvores frutíferas, localidade o quese pôde desejar de saudável; o pretendente
poderá obter outras informações á rua Thco*
philo Ottoni n. 137, lido

ADRIANO 
SAMPAIO, alrii

ha» as pernas, ha deroio
3L-hartdo.se *i
tendo .-:i,i -,-
não tendo a
nos corações  . ...
dar um donativo qualquer, pois Deus P..e Reilcniptor da humanidade, de cerio lar.-
çari olhar fervoroso par. aquellat t-exou
que praticam, aqui na terra, actoi de cari-dade. Dlrijain-se a rua Padre Mlguelinon. 71, amiga Floresta — Catumby,

do, de ir»
Munoi, «

1 mas completa miséria; *
ha mãe que o acompanha .
OjUem recorrer, vem confiado

humanidade, aliai de Ite

A EIN-'
Í"JLI!0S 1 peijue.

icertoe
A^AÜ de piano, cordas e
concí-i;os, por io$ooo. Co

geraos, baratissimos. Chamados na or.ca
liradentes 11. 37. Café Guarany. Tclepbo.
ue, 4 iij).

A pVOGADO — Precisa-se para direcclo,
^i-de um pequeno jornal c representações
de uni estabelecimento. Cartas dando reít.rencias á caixa do Correio 1482. uo,

AN 
lio rte cun-urai u remédio ...iu»t-

lhadp, saiba o preço da drogaria Andrí,
a rua beto de Setembro n. 11, proaimo iCathedrai.

Bt01 Apparcceu um 110 Saceo do VU-
gos.^ quem íôr seu dono queira pnK>ral-o; lllforma-sc no armazém do sr. tuljPaixüo, Estrada de Sanla Cruz.

CASA 
_ Compra-se uma, que tenha no

iiununo cinco quartos, até 25 contos, com
bastante terreno, em Botafogo ou Laranki-
ras. Cariai a W. Z., nesta redacçSo, dite-
ctainentc. [^

pARTO.MA.NTE - D. Maria EmiliaiVypnrr "

Dizei isto varias vezes. Tornae a
dizel-o para que vos não esqueça.

Is Püol

VEN-DEM-SE esplendidos lotes de lerre-
T nos, cem 10 metros de frent^ por 80

de fundos, na rua Eliza de Albuquerque
n, C3, Todos os Santos, tendo duas linhas
de bondes c_junto i estação, amiga rua

2:500$ e 3:000$ cada
rn situados em um dos

Para a prisão de ventre

Para dores de cabeça

Para desordens biliosas

freço
um. N. K. — Pica¦¦•.'lior-s pontos rir*.;, ,-«--..-,0.

Gonorrhéas
As pílulas do "Hruzzi" sio oespecifico quo oura snm es-

tr'i»(fhr o dstomtffüò o s«rn nsnr In-
jccoões.nepiisitftiios: 13fti/.zi «Sc C.rua do lliispiciu, 133 c l>. da Si-(|ueiru 4 c., rua Uruffuayánari. 110.

primeira do Brasil e de Portugal, con-
,„ sagrada pelo povo como a mais perita, tem¦ lama confiança em seus trabalhos que de-

safla as que so dizem cm sciencias òocultas,incdiuins çlariyidentes e espiritas; A, eamas,
famílias do interior c fAra da cidade, con-aülta por carta sem a presença das pessoa^1unir.a neste gênero, casa de toda a confian-
ça e família de respeito; na rua tMiguel domas n. 62, sobrado.

T/ÍENDBM-SE lotes de terrenos cm Villa
V Isabel, semlo o i» na rua limn Retiro;

junto ao n. 701, lote 11. Sa, tendo 8 por.10 metros, oor 4:000$; o 2" na rua Tiro-nymo de Eemos, o qual confina com o" pri-meiro, com 113 mesmas dimensões, [„.r3:700$; e o 3", na rua Emílio Sampaio, emfrente á rua Ângelo Nctto, lote n. 07, com
o por Jq metros, por 4Í2oo$ooo, Trata-se á
rua Acre n. 96. 7s.i

p.VRTO.\I.A.\TE - Mme. Nogueira, dia\Jo passado e o futuro por -'íooo; ua ru«
Mdrqiiez de Tombai n
tidos, não se enganem.

9, trabalhos garan-
mis

Comprx-.sechumbos.
latSo,

velho, na
Pedro n. 212.

cobre, 2Ínco *
oíftcina da rua úi

C1ABRA-vby, pri

Vendidas por espaço de 60 annos
Prítparaôsii pelo Dr. J. C. Aysr & Ca., Lowell, Mass., E. U. A.

fxtractor Ferreira
Rxtraho callos e verrugas

üMii dor, em 3 üiii"s.
Vendem : Pacheco c Gni-

lindo. Rio.

\TENDE-SE, a rua Nossa Senhora de Co-V pacabana, um encantador palacctc; in-
.ormes e tr.itos á rua da Alfa '

lega n. '.(o.

ITENDE-SE, á rua Vinte
> vereíro, encantador palaralos á rua da AJfaiiileif.i

Nove de Fe-
c; informes c
l. =40.

predio
por í
Alfau-

l.s

V/-liN.l.)ii*SK por cinco contos c rjuirihentoa
> a casas, á travessa Possollo, 33 Inhaúma

com água, bom quintal, arborizado, 2 mi-
mitos do bonde, Tende noventa mil réis;
lit^ar saudável.

VIvNDE-SE 
uma

sala c cozinha e
casit com dois quartos,
terreno que mede 11X55

por 1:800$; trata-se diaWamcntc, eom V,v-
nani Ribeiro, na lístavâu* ile Cordovil; in-
forma-se na venda do Nordeste; K. !•'.
leopoldina (Subúrbios),

TrÈNOEM-SÈ 'otes de terrenos logar alto
\ e saudável junto a caixa d'agua, da

Quinta da Boa Vista; informa-se na rua do
íirro Vermelho n. m, das 10 ás 5,

\rKNDivSK 
por i.i:oon$ grande chácara,' com 2.400 metros de terreno, arboriza*

do com mangueiras, jaqueiras cajueiros tama
rineira, sapòticiròs, abricíros, iabolicaheiras,
ameixeiras, limoeiros, laranjeiras, knkls; com
casa ao centro tendo 4 quartos, 2 salas, co-
EÍnha \V. C, água e luz electrica; situa*
da fio metros acima do nivel do mar, com
belltssima vista, distante a pi 1 minuto, do
bonde, e a 3 da Estação de Todos os San*
tos ín.lo c morro); trata-se com o balancea-
dor Carvalhosa, das n ás 17 horas; na rua
Senhor dos Passos n. 72, sobrado, canto
da Avenida Passos, dás 8 ás 10 ou das 17
hora3 em diante á rua Augusto Nun-rs n.
7 5 

\T 
KNDK-SIÍ um grande terreno com qua-
tro casas, em uma das melhores esta-

ções dos subúrbios, por prego com mo do;
informa-se 4 rua Carmo NTctío n. 107, com

sr. Silva, Cidade Nova.

e
Vende-se em torta-» as pharmneias' e dro^ariai

ALFREDO 3DI3 LEIIkdOS
iliariiiacl.t ra. J. Hiuitlstii—lt. Oeneral 1'olyüuro ií

tftffMliuis» — lUMlolplto lltm * C. rua 7 d* Sewmbr* 7i. {Casa Hurbe;! ,,n ru" °- Maria n> IX11 CuinulBta..

X7J3NDE.SE por 8O:0OO.S, sendo
* imrte do imcaniento a prazo, se

convier no comprador, íimn es-
plcndidn avenida, (imisi nova, po-

I dondo render 1:000.S mensaes.
! liou construcção c illumlnada a

luz electrica. O terreno mede 25
metros de frente por CO de fuu-
dos, tudo ((instruído e murado.
Apresenta-se optinia occcasiiio
para uma subroRação por apólices
de uso-fruetot par» vêr e tratar

Aldel»

^7H^'^!¦¦ 
SK min casa de solida cansírií-

ccão, com 3 quartos; grandes, 2 salas,
iodo illumiuada a luz electrica, com bondes
á porta; na Üstaqão do Meyer, 111 forma-se
na rua Archiaa Cordeiro n. .204, liar Mi-
nciro.

ENDE-SE
com dois quartos, duas salas

mim casa acabada de con-U l-.MJK.S
V .st nnr, ci
anda ao lado, tendo" tanque, cozinhr

á rua Koberto Silva n. 171
líamos.

niieiro"ão ii1

1 ba-
esta-

f-IXMK-Stv uma casa com duas salas e
» V tres quartos, com quintal, acua, esgoto e
tanque, por 5 :ooo$. Informa-se i rua Josc
Bonifácio 11. 3i. bsração de Todos os San-

XrBJíDB-SE na rua Laurn, TJnrro
v Vcrmcllíp, Jacarépiijiiin, 2 ma-

Kiiifiros lotes de terreno, tendo
cada uni 2'2 de frente por 88 de
extensão, bonde na esquina. O sr.
OleRiirlo iiilorma por favor,

VENDE-SE 
por

terreno de w :
i :6oo$ um bom lote de

- ms. por 50 de extensão,
arborizado, com um pequeno barracão aocentro; ver e tratar a qualquer bora, árua ila Caixa il'.-\|jiia, estação Ua Penha,com João Lara. ^5

V Costa n. £, junto á Companhia do
gotos c a j minutos da estaçüo de T .
os Santo», com dou. quartos, duas salas e
mais commoilos, latrina, Water-closet i* te
lheiro, cm centro de terreno com 11X31,
precisando de algum reparo. A casa foi feita
lia dois annos. 1'rcço 7 contos; iníorma-sc
na mesma.

\,'I-.N!)I;-SK 
um predio baralissimo; paraver e tratar com o proprietário, á ruaAntônio KeRO n. 117, estação ile Olaria,

duas salas, quatro quartos, coulnlia, priva-da, jardim, grade ile ferro e quintal cercado
a Zinco. A pessoa precisa retirar para fora.
Ver para crer. \

\/K.N[)K-Sr; 
um predio novo, para fami-

lia de tratamento, tendo cinco quartos,sala de visita, sala de jantar com 7 i|.t me-iros de comprimento e boiu lavatorio, b.:avaranda ao lado, despensa, cozinha, pia ebanheiro com agita fria e quente, dois Wa-
I ler-closets, Krandc porão baliitavcl, electri-cidade, gallinlieiro e bastoiuc terreno; in-forma-se á roa Dr. Mala Lacerda 11. 30,l-.stacio de Si, com o proprietário. Preço

VAE.VPE-SE por
V bre, na avenida

eo; rua do Ilospicii

40:010$ um predio no-
Maràcan5, casa de lu-

¦11. 12fi,

rrENDK*SK por 3:800$, no Encantado,
V um predio tendo duas salas, dois quar-
is, etc. Mede 11X55; ma do llospicio

. 126,

VrENDE-SE por
> -peii 32:000?, no Meyer, um

lueuo palãcete; tem bons commõdos e
cm centro de terreuo; rua do Hospício

VIvNpivM-SEt 
por dtfferenteá preços, pre-

dioa em Copacabana e Cattetc e uma
avenida á rua Leopoldo; ua rua do Hospi-
cie u. 126.

\7"f*.'N'DK-SK 
por 23:000$ um pequeno pa-

lacete, no Engenho Velho, tendo qua-
tro quartos, duas salas, etc, porão habita-
vel: rua do Hospício n. 1 .*(i,

y/ivNOlS-SK uin magnífico predio .isso-
V bradado, na rua Parla n. 27, Kstacio;

trata-se k rua Trei Caneca n. 34S, próprio.

\f!CNDEM-3r* 
a 45$ diversos caixões para

frontal, novos, com janellas e venezia-
naa jA uo logar; a funccionar, c de portas;
na rua Doze de Fevereiro n. 240, ItanRU*.

VK.NDKM-!rabaldcs,
SE prédios e terrenos, cm ar-
por todos os preços; bypothe-

cas, descontos de contas do governo, área?
de terrenos para dividir e vender; na rua
-Oezc de Fevereiro n. j4o, fiangu*.

2$ :oou$ooo. 3Q.1
VI I... DE-st-, uma casa acabada de con-t struir, com quarto, sala e cozinha. Estáalugada por .\o%; para o fim do mez, na rua

Roberto Silva n. 17J, estação de Ra-
mos.

\n.M)l-:-SK barato uma lindíssima cachor-
t ra Vox Tcrritr de um anno de cdbdcj

própria pára reptoduetora, inglcza, legitima;
informações i rua da Uruguayanà u. i ¦»j
loja.

\^';ílP''--sE barato um casal de cachorros
T filhotes Hulmain, 4 mezes a ultima pa-lavra em btlleza brancos ebem pintados de

preto; informações á rua Urugüayana n.•a.t. loja;

rua\l 
U.VDE.M-SE lotes de terrenos
Itaba D. lucau (aberta de novo) Io

gar saudável está rua começa ua rua Car-
do=o Ouintão, atravessa a linha auxiliar e
termina na rua Silva Valle, estes terrenos
ficam entre as estações Tllomaz Kabello
e Lavalcanti; trata-se á rua Serra C6, com
a pmprlètiria só aos domingos (tein lanta)

\ri-.M)l-:.\l-SE 
lotes de terra, perto da es-

taçãò da Penha, a dinheiro á vista ou
a prestações, mediante signal de 50$ c de
100$ c prestações mensaes de 25$ e de 50$;trata-se diariamente c a qualquer hora, coma proprietária, viuva Maria do Cai mo, noC.-.mio de liraz de Pinna, trens da l.eopol.

di na.

V liADK-Sr! o predio á rua 24 de-3 .Maio, 2-19, com 2 pávlnicntós,
iRitliin e clincnrit; para ser visto
interiormente com o proprietário,
a rua do Hospiciò n. S-l, sobrado.

FI01VrE.VDE-SE cm Copacabana, i rua
T nano Peixoto, quasi na esquina d;
J Ipanema, ruas estas já beneficiadas do> calçamento, luz, ag-ia, e esgoto, ura ex-ccllente terreno de '0X47, gtiarnccido de ra-

jueiros; trata-se 110 predio do lado de liai-xo; á rua N. S. de Copacabana 11. -¦,-,.

' J ':NUI-:-SE um terreno com 2 casas 1* sitio Vai do Porto; na rua capitão Mnezes, Maranga, ás casas com 2 quartos,salas c cozinha; trata.se 110 mesmo sitio.

V>:XDE-SE o terreno A rua Dr.' Lins de Vasconeellos, com 11
por «« de fundos; trata-se na rua
Jo llospicio, 84, sobrado.

Tm\l>E-!>E um barracão e terreno, tendo? água; trata-se no mesmo á rua João Ro-mariz n. 90. Estação de Ramos.

. t'..\DE-SE, á rua Catherino, um
3 oecupado por negocio, contrato

innos; informes c tratos á rua da
-f;a n. 240.

\. b.NDE-SE, á rua Conde de Ttomfim,» 'Predio c chácara, por 65 contos; inínr-'tes e tratos i rua da Alfândega n.zjo.
«.' ENI)E-S!•: ~_-,-_., por 2b contos lindo palãcete,» na pitoresca rua Nazct "

do Matto; ro
ereth,

Alfândega n. a.|o.

\TEXDE-SE por
y rua Vinte c C
Engenho
n, 240,

de Dentro

contos a avenida do
meo de Março n. rn,

rua da Alfândega

RA—Desapriarcceu da rua Cacham-
.. . roximo á estrada Real de Santti

Cruz, uma cabra c uns cabritínhos brtn-
ços, graiitica-se a quem der iniormacót»;
u rua Cachamby n, 330.

CASAMENTOS 
civil ou religioso, com

ou sem certidões, trata-se dos papei!
por 10$; praça Tiradcnlcs o. 39, aala, iç.

flAItTOMiíNTB séria — Mino.'-'Anua, nue trabalha com eliioo
baralhos dilfereutes, diz o pre.
sente e o futuro ató o fim da vida,
Voltou da Europa; r. S. José, 4(1.

VAtlti
Tb
unos

:\ razem-at .¦e.tutloa ,";íoi
igurinos a preços baratissímos;

na rua Daniel Carneiro n. So, Engenho úi
Dentro. ,Não ttin figurino na porta. 431

T OM-1'R.VSE uma casa com salas de ti'
Wsitas e jantar, dois quartos, ele, ali
i'5°P$i de S. Francisco Xavier para bautOi
Fará tratar na rua de S. Christovão nu.
mero 437, com Mattos. Não se acceitaiu in-
termcdtariofl.

VTKNDIÍSE por r; contos a avenida mo-T derua da rua Conselheiro Agostinho nu-meros. 38 a .,.|, Todos 05 Santos; rua da\ltandega n. 2^0.

V I.MII.-be. por js!ooo$, ou troca-se p,-,rt casas nesta capita], uma grande ia-zenda, coni duzentos e tantos alqueires geo-métrico, de superiores terras, especiaes par-criar, com grandes pastagens, cm ca-pim cordura roxo e branco, algumas mattase alguns capoeirues de machado, prestando-se para todos os cercaes, com grande:;aguadas correntes (ires), distante 4 horasdo.Rio pela (entrai. A 10 kilonietros, poucomais ou menos, da cidade de Rezende. Sólera grande c regular casa de moradia cmoinho, e esta suja; trotá-sc comUilhot & Rodrigues, cm Rezende,
do Rio de Janeiro, e com
\ ' a S. l'rane!sco X .vi.

os srs.
listado

proprietário,

deV/llilSDh-Sh, um predio acabado
.» struir, na rua Araripe Júnior n"into a travessa Patrocínios trata-semesmo. Sem intermediários;
•JTRA9PASSA;SE 

"ma boa casa de commo-X dos com uma chácara de flores ou a cha-cara so; tia rua de S. I.uiz Gonzaga nu-mero 188; Irata-se na rua Senador Alencarn. so, b. Lhnstovao, bom negocio. O mo-tivo c o dono relir-rse nara a Europa.

YfE.VDÈ.SEV na, no melhor ponto óo
exccllentc terreno de csiiui-

- .... Andarahy, bon-
des, rua calçada, etc., servindo para nuá*
tro bons prédios; trata-se com F. de Mar-
co«,i rua da Alfândega n, 30, 20 andar,
ou á rua S. Francisco Xavier n. 312.
TTENDEM-SE;

t Vianna (Ipar
junto á praça Ferreira

. panema), dois loics de terre-
nis de 10X.-0; iratar com o sr. Ramos, rua
da Quitanda n. 48, 1» andar, fundos, das
* ís 4, -co

T^tNDE-SE por 40 contos em Copacaba-
} na;_ e por 50 contos, na rua São Fran.cisco Xavier, a prédios, modernos de .* pa.vihientos, ainda não habitados com todasas commodidades e conforto, para nume.rosas familas de tratamento, o com bom

quintal; trata-se com J. Pinto; rua do l!j.sano n. 176. sobrado.

V E.VDEM-SE por to cm...... no Mevcr, 2t prédios modernos, rendem z-loS; com IPin'o. Rosário, irí, sobrado.

Yr!-.M)l-.-St-. uma pequena casa nova, com> 2 quartos, 2 salas c a prestações sendometade a vista, travessa ttomes da Silva
,lR.l. da Eda. Ral, Sta, Cru'fllrlo!

TrtcvnK.Sp; um rn.1gnif,-co terreno comT toXSo; na rua Dona Adelaide, Boca doMaito; informa o sr. Ferreira; a ruaOuvidor D, 68, eob.

Vi-;.vi)'-.\i.sic
T de sobrado,

um de
çun llolalof-,, dois prédiosde boa construcção, sendoesquina; na rua da Alfândega 11sobrado, da 1 i|a ás 2 i[a 7!)i

/CASAMENTOS
V^tralo dos

natúralizaçõea — O
,..,eis convém a todos, ío ha

Indicadora, á rua do llospicio n. a 14.

CIOMP1ÍA-SE 
um predio 011 pequena are-'nula, de solda construcção, até o Vilór

de I3spòo$ooò, Cartas com todas as iodí»
cações para Maria Arêa, rua de Santa Ale-
xandrina n. 220. <l«t

C10FRE 
— Vende-se um, á prova de (»

't'0- Trata-se das o horas cm deant',
com O. üama, á rua Visconde de Inhaúma.

COM.PRAM-SE 
caixões de automoveit,

com madeira fina ou caixões usados; ni
rua I.uiz de Camões n. 95. U,ó

püST.URV^qiinlqúer
de cassa

da
blusas, de
Carnaval;
iirado.

AS — Apromptam-se luda o
. nos seguintes preços: vestidos

le 0$ a 15$; lã de 1 s3 a aslt
¦? a 30$; pegnoirs, de S? a 1 s*;

3$ para cima e fantasias para a
a rua do Lavradio n. 18?, W-

/CARTAS DE FIANÇA, díi
VVquer quantia, sobre boas
Casas commcrciaes de primeirapr

sobrado.

dão-se de 0JJ''
referencias,

ordem. Ruj

/tOSTtiRAS —
Vi/figurinos,' casa

Fazem-se vestidos ptloi
e linho 15$ e jo$, IJ aj$.

seda ;ío$. com perfeição e brevidade, n»
rua da Carioca n. 53, 20 andar. 7^S

OOMPUAM^Slí joías velhas, com ou «ra
v/pedras, de qualquer valor; paga-se ber.-.t
na rua Gonçalves Dias ti. 3?, joslhcreValenlim. Telephone 11. qo.l.

CLINICA DE MOLÉSTIAS DOS OLH
üoupafSP segundas, torçiM

9 e quarlns-feira*©nsB*a Bi*®sái Filho, t0,,"M "'
diasConsultório: Largo da Carioca n.8, das 12ás4 horas - Telephoue 3245 - Central -- Resi-dencias - Rua Guanabara, 48 (Laranjeiras)e,Viei™ Souto 122 (Iüiu-eaia). - Telq^

phone 431-sul.
a^fe^ifs-ii'- ".¦¦
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IVN|'||11ANTI'. .'.rimll.., pltllll O.fll
< .¦ ..ti., a

it. iyji •¦•'•i.iil.lilí.
.di.. a aluai»; ni rua 11. •;

_ _•!!
*ni,n i't t.'t! t

«ir» trãbalhoi »i«" o ImwMiyil.,
«ill a i"-l Vil* <i">- 0 l»ooii. It>.4 wleu
(I II. J7 — Caitniib)/^

1'oa I.uli de Cs.
cautela de j

....... d,d, a, |iiu<

ENXOVAES
/lAKrÇMANTi;. eramic*.

/IAMIMiI.1,0 & C
VmuWlll. .16 — IVrdeiise

da, Crrauç**.

cnnipl.tni p>r»
r. !!..,. • « I fi
ladni, di<ili a
111.1=10 0 ioin.li
i.iiubtiii, Vnlei
•mi» eiperlal, •
Sei, iJ4 Pmlio

uLu, ilriu (Mi.
i.l.n.i.,.

/ HIITuMANTi; ?¦'ria, garante n» leu»
l/Habilitou. Innnili..- inibia na dlai .In-
H i. V, afou», III mu do i.iiuii ii, iHj,
i,bruto.

i».

I i> i i com'
pitlo» pari ri'
letnitlito,, In,
iludie n berço,
para iodo o pro*
ço, Unira ca*\
e I ' i.l. 7 Bit.,

PinUo .!,.. Criança».,

Recenascido

/MIAPAS 1'AHA ORAMOPIIONI!» -
V^Tiuciin te p»r novas ou iiuda, de %v>a a
s$ooíi, CimipritM'Mi i'onrii". nu irAntoPhQ*
liei, «aranlldoi, Corda, .. |jaoo. Rua l.ar-
*4 "' ¦"' "•" i

(1ARTQSIANTB 
ftirulpe eerihnlelm, ma-

Vdatnc •Srttíípt', rnrdium riaravidcnlr nur jmuiU qualquer qtunlífi, Iraball-u pcutl' jcipl ai mil ainlfii. e Iregue.e»

MEIAS e r..,.- Iam - ¦
p.in . ir. ii., .'nn ifih e finde
ICiccmla, UnVa

<!,.« f pr.í.il .
Sal, í],, Parab
ao da. Creaneaa.

^7I'^'P^¦S^ 
uni hirrarjo e Irrreim, pi-

rada ilatto II. o.. , r.lrada Jerony-
mu Muita n, ,», K, V, t:. II,

V.UNIiEMSI'. 
il volume, rh lieirephll

de i.t.- ¦• t(. li.-. . mi te .-i-iinve de
I iri.o . ||, |;n, Mula folio,

A,'r„NI)l!'Sli 
uma cama d» cjhI, Maria An-

liiio.iiii, fotti, pmirn ii*o; ii) rua IA
ri.to da Velo» n, ioj, '

^' 
i.M'i. .i, a preatacAei, nu aluga ir, um
bom automóvel; tratar a rua /efrriiio

Tudo, oi .''„». llotidca de Joiá

CORREIO DA MANIIA — Domingo, 8 de Fevereiro de 101» 13
¦» -¦ I ai in

. II)
fundiiH,

llonlfieta.

\/"KNDK'SK 
um motor a litwnif, de tr'«

c.ivjlloi, de iV . !,'.. em perfeito citv
lio; para itiforinaçoe* cnm o ir, Soii/a, CAM
Freitas, Ciinto ít t'„ a rua doi Ourivr»,

DROGARIA BFIA.ZSIXJÍ
P. do Siqueira & Ola.

Virlailo iirtlipento d» diuiii |iiu4>ictt)< cb mico» e phatmir.utlca», Per-
I i.í.i j- li.., do* n i . or. labrirmlri. i.bjnpai paia pniüite, tudo r.cehioo
dirrriaincnlr. Ninguém deve comprar citei «"i¦¦> irm vtiiltcir si uj>»vi
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Impotência §PJafn'»ea>i nt»-
miliiiiv iij t mi

rmitl, emmi'
_r»clin,nto riph

do, eí'piii|.ei.i:nrn:o di forcn, curam*
II ri|i da e rilieilniriile pelo fiodrraio
t. u.iii nuiacnlar VINHO OU CACAU
inno PHOSPIIATADO, d» A. A.
Cailellde,, i.t i -e a rua >U. An.ui-
dai n, 4]. UiPiiarij 1'achreo.

VCESUH 
SI! «ma tabolflla de nm.lelra no-

¦VI ,1,93 comprimento wjo, Uruuia; na
toa Caiiova n,"\7Êniii;si;

\ nnli |.rc;o nio.lico

\-|',rJDI!'8l!, baral
> loi prelo., An».

S.

barato, uni Iludo cala! de «.!¦
preiot, Aniiora, de ímru languci rua

Vraiiciico n fuá.

10, l'U
C|Ut MU

I>itoii:ssiiltchiaiiiadoti íi
iM ã.
dieoll,

do
Civi

bjiidolim f l.inibnM
. da A'' ¦'. '•,;.

Iiiiithii do Ouro, !'..¦ mo

r». I T.*KNIU'..MRK ai bcmfcitnrl»», com unia
n- . > lendiiiba dclronle íi niridl Sape, 1b
i<" ! nlia auxiliar,

c para rua do Uftvridlo n, jH.

,'tiMPHA-SI', um loto lio iniiililin'
i Villin |ii'u|ii'lii iiiirii iiiiiliiliui s O
llllllliulll iiiiilih-i imrii iuiitiIoh (loi
1'iiiii'iiln iiiiiuiilii. OflVrtni nu Ave-
ulil.i Ceiilrnl, 1-1, Miliiiiilu.

DIMIEIItl) 
— Em; reíla-je qualnuer

uiuiitu aob liypothco dr |.rrili... (icin,
locvlÍMdoai para tratar com o pr. Num*, ú
lua do llui.iriii li, 145, dal 9 lior.n i« ,1
di Urde, i.|K.j

I \I.S'lllilltO — Kinproliiiioi, juros nin-
JJdicoiJ praça Tiradentr» n. ,u/, »ala, io.

I ti MtlllliiAS !•! VÔMITOS DAS , ^""lliL3
« 'OltlJA.NÇAB—Oiiium-so •

inathlha Siiqitr, com
por frecii ramavcl; na
i*>a.

 Vl.Slir: SI' uma
111 

ANOS, alinanv.e por C| e concertam- ^ i«nico mo,
. le por (.reco, barullulnioi, Irttlie Uu S. 1'cdio 11,

cbaiiiailnij na |iraca Tiradciilei 11. (.0, na j • 
ib-rularia, ATliXDIvSr. um defuinadnr africanoi na¦-"-"- > rua hVaitelico 1'raKiiq n. 41, cila-

ÍíltriiIOS 
em UM fritib, f.ir-ie qualquer j ÇJ„ ,|,j Uncantado.

ir.uituçlo com «* nicíino». C
Carmo 1 rua do lUotio 11, 69,
dai ii

íobrado,

1)(ll(TCtiAI.. divórcios, i
praça Tiradvntci

1>K0CI.!IIA-SKIhealio, laharct
niíl.i

liifiirniaçíes Bratulta»,
e |iiocalraeoCI !

!•_ w.
vatlo» inembroí para
eis circo, etc* n lím*
folha.

tiniu inosii Ui' n|iein
itiuilidiii, iiiir llioillcu

H-la
dia.

Ver

mbrido.

plana Pleyel rum, pia
na rua ti. Kuhrriu

tratar domingo lodo

\-|{NI)UM*SK 
e ronqiramae

utciibitiiih de u«o ro
nrinacoe*

onimerclali movei, e
iibjectoi üc um dij'.tc«leoj ma Cannriiio
n. 90,

roua .1 preços baratliilnioii
nçãlvai Ihis 11, ,17, "Jo^lhp

Telcpltone n. 001.

• 'OltMA.NÇAS—OtirniU-bO rum 111 T)RKCISA-S1Í falar, para 1;
l'll|Hjinil il<> dr. Nliilicv. Ciiiiliiilu I oi Intcreiiatn em rortuga
COMI itf IlIlItUCOeS. lOIinlbu Coita do rtta do_Ca

A'i:mh:.si* vC»'n, do ..
|il'i'l'lli nn mil llmlllork I.iiIhi, 1-lü
"ITKNDK SK um banco pira marceneiro,

V ou carpinteiro, com duai premas; na
rua do Itlfelllieto u, ¦S!>, porão,

^^;NI)I•;•SIÍ 
muda, de arvorei liara arbo-

rincão de ruai e praças; grande collecio

ÍVI-SliJA-SI! 
coifoear 11111 niachlillita"cirt,', conhecendo lodaa a, niíchlni

com
maa a

c itiachinlinioi de Industria, rafe, m-r-
•daria e outroij na nu Uarío de

lix n. 55. 74.1

|\lNIII',lltO.1,'dix,"". sob hypoihccíi;
Hmprçsta<le em boa* con-

. na cidade ou suh-
hImo, de 3:00$ para cima; na rua da " u

landa n. s . ¦< Juliu Silva. ' 113J

xl planta» de dois tre. metro., por precol b-
I com o ir. I rallailmoi no Horto 1'pnteca; ni raa Torrei
mpo, em ]lo- ! Homem u. s;4. Vllla Isabel.

e com 
"Antônio 

da CoMn e d. U.do- , —-—~ "7~TVi íTt^^TZ
Üarroao da Conta, moradorei na 1'ie* \rÇSDK;S« mudai de Kakui. dejMlwi

da San- » d» Japão, Pereira», Macieira,, nonurirai,
Oliveira», Romauselnn, por tireçoi baratpil
110 Horto 1'oiiKcai na rua 1'urrea lluiuein

f.
ira
dade: procurar Ernesto Ucgo, rua
ta l.tiila, r.lo, íobrado.

1,l(i;CISA 
SE de roupa para lavar e eu-

g;ottimar, com Iiiitte e perfeição; la-
deira da Gloria n, 17,,

X>ItIXlS/VSE de ilumnoi de (rancei
pratico, nt'*** "o$; Kcijis de Ia ColoinUére;
11, rua da Carioca, dai» 4 i.'1 o.

I VII .1 iclnllió llaptlsta i|.
I /ci.díít.i em moléstias de

•a Santos, cipc-
setdioras. Cura

dos tumores fíbrosoi, licmorrhaBicos e das
hcmonhaglas utcrínns, sem opt-rnçSo. An-
plica o invento do dr. Abel Parente ilc,
prevenir para t-empre a conccpçSo quando
a d.-rnie curte pr.ue > durante a gravidez
ou o parto. Consultório, rua da ijuiiatida
11. 46," da t ás 4 horas.

- Un

DINIIIilltO 
— l-jniprega-ic

Juros*, cm boas lopothccas, qualquer
. autlehrestf,

raUxjdés c descontos, com a maior seriedade,
com f, 1'into, .', rua do líosariu u. 176, so*
brado.

{j'->r 
Casa de familia, aluga-se um quarto,

i.i um ou a dois moços sérios, a 40$; na
ma do Itczeudc n. 11.1, casa ao.

Jj^M 
caía de pequena família, aluga-se uni

Jq arto a senhor ou senhora que trabalhe
fóra,:*para tratar na rua Affonso 1'cnna nu-
meio |S;, padaria.

• COLAS SUPKRIOKES 12 CONCUlú
iOS — N*o "Curso propedíMitíio*', â rua

1'riiueiro de Março ti. ioj. Todos o1, pre-
paiatorios, pela laKa de 30Í000. Selccto
corpo docente.

Iji SA.MUHL IIOPPMANiN & C. — Tra-
1-j. yrasa do Itosario n. 13 — Perdeu-se
i cautela de n. o.;.>-.i, desta casa, lífil

1)I(KCISASI'frau';aU, cn^eigne
gue aux étranger*à

1^{"kCI5Ã.\I 
SÜ~dc pen

a i$'ioo, i»u por meit, llô

p^rtutíais,
mldemcnt

rua Silva Jai

feita com
Asicmblca

tmicinhi
n- 75.

todo accio;
andar.

saelnut
sã lan-

avnlvos,
casinha,
rua da

/;,. Vilh liabel.

T7IÍÍN01Í-SK mtid.ii de borracha, Caititoa,
> I.Bllilolphia e oiur.-i», mudai de Cacau,

e baunilha, •café robtiita ele etc; no Horto
Pomeca: na rua 'forrei Homem j,-4, Villa
Isabel.

Yri:SLll'.MSliT III t > (1OII
ria Valcnti.11

^'iv.VIlli-Si; um 1 luriiiii, o iiitiIIo
V o uiMiiiii.' torrnno mho <lit imrn

1111111 iivriililit tiú fuliricu; tum Itu,
ftireii c imuii; vcntlo-Ro multo em
conto. I'ui'ii iiuils Informiiçflc» nn
i-uii (In Itn/iirlo, lilü, Miluiulo,

\-RNDI!-SI! 
uma bicicleta par pree,.} l.i-

ratissimo, com tyuipano, trava autonia*
tico, Uutcrua, buzina c bomba; rua Josr
doi Keii n, jo, l-lngenlio de pentro.

\T4ÍN'|)IÍ-Si; um rnfre eom
»> du íabríeinle ingle»

duai porta,
. .. ri» do il¦¦ ¦'

elo 11. 117, Cale Lutador. 

\*r 
líNIilv-SU uma eiquadria de pinho tle

1 .¦. novi c laoilirni dr jn viu» de por
lat e JjurUi; '* rtta du Seiihvr dol Píl
W( n. jí,

\rENDr!'Sl! 
uma otficlna de alfaiate; na

rua I.aura dr Araújo 11, 1; u motivo
, de o prnpiietarlo ie retirar,

NriíNIlIiSli 
— Hi|o: ijiicui driejar eoni-

prar iiuichinai de eoiinra, «iípcrinrei, a
iiodicos preço»; rua Senador l;iuebío

n. uo.

Dr. Valcntiiii Bittencourt
— I'i. mnljitla, d lenhorai e lyplilii,
Consultório lladrlcn Silva n. »6 da« 1/
li ,1 horai. Hnolrnelat Mar<|UCf de Puni'
bal n, '67, Telrplionc, J.S7J,

VRAfflÇli ncuraitliõnlco», lmj»>-
fnrig 0 • • tentei, tomar n«

actos mam
José Joaquim de Frei*

tas Guimarães

Dilermando de A/eve-
do Costa

t
t

iriiNDIvMSR: li plano Pleyel. 4 bii, •
t uma pianola, tudn nova e perfeito, junte,

ou tenaridoi por metade du cuilo; rua d>
Alfanuefa n. Í70. 91S

^*K^'IH;¦Sl; 
um piano Itilter, novo, eon

irei podoei c bandolim, cepo de meta
e cordas cruzadas, d" paiticular; trata-se
por favor, i avenida 1'lMOI 11, 3\,

\ri,Nl>lí.SI. um bom piano, 4 bi#, 1'lcyel
V o melhor formam, perfeito, por preço

mudico; tatnbcm tetn pianos perfeitos, d»
$50$ a 750$; lainbrm Fe alugam pianos. Ao
Piano de Ouro, acreditada casa de caufian
ça, ha 3M anuos, do Ouimar.lcs, a matt
barateira; rua do Kiacluielo n. 4Í5*

IKKCISA-Sl! — Ilignt quem dcaejar com-
I i>rar pertenen para machlitas de tos-
tora; rua Senador l.uzrbto n. uo.

\* 
!'.*.''!. '.i; 

um magnífico auto piano, ipia-
ei novo, para M e HK nota*] à rua da

Uuwdur 11. 175, Caiei llcetliineu.

\rKKDB.SK'°.uma:'l»rl> lida, k rua S, Ch
bem aí regue-

liristovio n. 376. O
lt\ò di venda ê o dono achar-se doente
ler que se retirar. 4

COT TAS POTIÍN-
CIAKS nu dr. Wiluian, o (Icarell cura-
do» rapiilanieiile. Vidro, ,\i. Kua do
Hospício lis, v c ma Ooncalvrs Piai

í'i.

Gymnasio Manoel Victoriuo

Antônio Joaquliu dr ]'(pl|,tiOulmarSea e ma familia, ajrs«
decrin, |ieiiliui.|.|ii«, a Iodai ai
iien.uai que se dignaram iicoiu.

pailltar 01 r-itOi ItIOrlaCI de iru qur-
lido iiiiijn. cunhado e lio, JOSU' JOA
Ql'IM l>lv PRKITAS 0U1MARAKS, c
de novo m convidamc alodoi oi nu»
parcnlci e amlgoi c ao, daqurlle fina-
du, o carldoio obicqulo Oe paslilir
,i mina de lellnio di.i do kii faíleci.
incuto que. para rcpotlio eterno dr ma
alma, mandam te/ar nnnnhã, icgttllda-
fcii^i, u dei du etirrente, a» u horai, u.t
ntatrlíi da Candelária, pvlo que iU.de
ja antecipam a Mia eterna Rt.itiilãu ai
lictloni que le dikMiaiiiii af(i»ttr u isie
RCtO de religião c caridade.
nmzmiii nuxras»«atMéicc»»

On" l>IA)
Manoel Muuiríto ilo AieVtdO

C».t,i f ma f.unlliii, convidam ai
|iea»í.a» aisituat e ai ilo seu mu*
üoio filho Dll.nit.MANI).i, a na.

ilfiircm ,\ iiiliía que, por «na alma, «eri
rràuda, «rguildii fviia, 4 do iiineiile, ill
H i|a liorai, na inatrli do Sacramento,
COIlfciiando a mia eraii.lAri, ,tmmmmmM i tamnÊsaonsaam
Adelina Corrêa Vianna

• a" AN.VIVKRSAUIO
Antônio Joaquim Vianna •

ma filha Cietua Corria Vianna
lamentei convidam un detnall
jqirrntei c biiiÍjíio» para triiiVIirru

11 iiiiiisi de a" annivoriarlo de ma íi-
nada niioia e in.ãe, umiiihA, leuiinda*
feira, as o liorai, na rareia de Sao
1'ranclKO de Paula. IJJ.»

t

DR. TH. PECKOLT-0uvl
nariz, garcar.la e vias urlliarlaij rua Sete
de Setembro n. *J, I- andar. De 1 ai s

Ntue citabclechiicnlu modelo, a rua do
Ituiario n, OS, lecclouaimic taua» ai nu-1
Irtiaa do enríti preparatório. Anuiu.» à
Kicola de Ungenliaria do Kla de Janeiro, I
nu tua* auh« »ío a noite. Curío* cwcnelai' {
mente pratico. Thcoría, o ntctiiario, Pm-1
fe-iorc'»: tnitriiheiro. civil « iníburei e nl 1
flciaei do bveu-.lo. Matricula* abtrtií,
Mennlidadc com d|eilo a touai a. auUi, I

a . ejfoao. Inforuu.i. -. dai 
'4 

da tarde nu
; I iléante. I

. Cabcllelra formoia, lu- |
xuri.uitc e Invejável, ub-

José Gomes da Silva

t t
do., GRÁTIS-

DlOR. GÓES F
Clrurslfio da Sama C.i;\, Professor do»*e:ite
e preparador de operações da !\.culdaJe de
Medicina* Cirurgia |eral e vias urinarías,
llydrocete, llntuai, estreitamento da urc
•lira. Cura radical <h Ii!ennorrh.*.(íÍa. Una
frueuavana p. -m dav 1 4i t

! lida por um procei>o infallivrt, tem 11*0
de medicaiiiento de cipecle olguiua. Sue-
eeno k.,1 ¦'¦'¦¦ •' Knvil-io itratiiilaiiicmc o
initl.odu etn papel de Iuao, iiiediaute 1$,
etn íello» para pasameuto da Impreiilo,
nmte e rrgUtro t:o correio. CartU» a A.
pirei. Cai\a po.tal n i.soj,

l eASAMENTOsT^on,llvt
cumentos para o civil ou rcüsiowi, odean-
tatido-se todas as despesas c recebeitdo-se
em prestsçOeli depois de proniptos os pa-
pcis; na rua dr Santa Luzia u. 230, sob.
Trata se com KeRu H

Cullbcrmina IHIphina Comei
da Silva c icui filhoi, Manoel
Corria da Conta, lua imilier c
fillioi, Henrique Aiiciinto l.uuaa

e sua mulher, convidam o» scui paren-
tei e peitou de ima ntltUade para a*- i sua
liitir *S iitisia de «elitito dia do pai- j actfmo
íaineiite» de seu Mudoio eipmo, jiae,
(.ouro, e avô. JOSlí' GOMRS DA Sll.-
VA, que fcc celebrará poi «ia alma,
nnianha, icgunda-feira, •; do corrente,
ás 9,30 hora,, uá egreja da Imitiaculada
Conceição (rua General Câmara), cuii-
fcuatido-ic dcide ja cicruamcntc gra
toi,

iXIXESO

Maria Adelaide Pinhei-
ro de Andrade ilas-
tos

bVattciico de Andrade lU-doi,
Ricardo Pinheiro de Vancouccl-
loi (ausente) c familia, convi-
dam aot. parente» e peMnai de

amiiade paia anistlr a inluia do
lia p.lo |ian,inmiiu de sua

sempre lendo.nl t capota, filha, irnti e
cunhada, MAKIA AI1KI.AI0H PI-
NM1KIR0 DE AXOKAUH 1IAST08,
na Cntllcdral, amanhã, -, «uinl.. tona, 9
du corrente, ,íi S ijj huras. Por esso
acto de caridade e religião desde já ae
ttiiiít ;¦ .nu eternamente nKradccMoii

f.»:i e 1»1» 111 «iivsi • ¦.- 5X1

D. Elisa Coelho Ovalle;João Machado Guima-

c«.

XJKECISA-SIÍ de uma loja clara, em rua
central, para negocio limpo, e de um so-
ciu com algum capital. Carta n l*. M.
1'raln das Palmeiras n. 51, S. Cbrlstovio,

PIvHI)IJU-SI5 a
1 llank n. 1C59B,

c.ideineta do Uritiah

\,TlíNln:Si; 
uni temo de galllnliai Whitr

1'Iymoulll, Itoek e um lote de um gallo
e quatro galllnliai Orpingion preto.- Ilcb
lialinioi exemplares e preço Inilgnlflcanlç,
Una Coronel Pedro Aivea a. as". Praia
Formosa.  t
"iniNDIíM-SI-: fantasiai de setim a 3st

T c de íelinctas a ia; acceita.se qualquer
cncoinmcnda, uo largo do Machado n. 4-

VENDE-SE uma machina de cos-
> t"ra Singer, com dois rcezes de

uso; na praça da Republica ti. 89.
cobrado.

VIAS URINARIAS E HYDROCELES
Ur. ('rlsniiiiiiH Filho, ilocento livro da Fnouldndo,

cirurgião da Snntn <;asa, com pratica dos Itospltnos dn Kuiopn, dlü-
pondo da Instnllnçãos apropriadas, trata com ospcoltilldhrle ns dticn-
eus da iirellirn, lirxitfu, |ii-ustalit, luüllculos r. riu. 11 atutin;nto 68-
peclnl dos csiiciiiiiiH-iitiii .111 mi iliru i> liiilrocelos, sem oponiçuO
cortante.Gonuuliai: nas terças, quintas e sobbndos, as i linras. na rua
llodrigo Silva ti. 7, l* andar; diário monto, ás 'J horas da mnnliá, ti rtia
tios invalidem 10, sobrado; losltlenclo: rua Burlo do'Flamengo, 80.
sr. ntt.miln n doenton dn asnoniiilIdiulR.

PAirrjaKArT&vi./v/in
Vota pratica doi boipltaei da Hvropi.
".'i radies'nirnle tfdl» ai tno'estji da*

• ctilioris que não poi.am conceber. Gtjta
a gravider, rap do c garantido, nio preja-
ijliando o orijtariiíiiio. Trata de hcmotrlia-
e ai e luipemOei. Previne qae se mu-
'.ou da iuj Urga para a rua Acre n. 106,
'obrado, nrc.xmo ó rua Lar,a. leleplio-
ne 11. 885 — Norte.

ndtOFESSORA diplomada pelo Institu-
L to Nacional de Musica, leeeioua pia*
oi canto, bandolim e llicona; rua b*cbppe'amarão u. 7.;, Villa Isabel,'

PENSÃOJl forncae-i

093, da
& Saii-

Hérculano.

domicilio, farta c variada,
á rua Uaddock Lobo n.

1JEUDEU 
SE a cautela de n. 7

. casa .de penhores de Caitnará»
severino; n. 5, rua Alexandre

domicilio, farta, variada c
i* ordem, forúece-se á lua

Iladilock I.11I10 II. 113.

l.MíVSIITI.A, cura
.U/Mcsquila n. 34B.

radical — liarão de
uoC

1H.M 
casa de família estrangeira^ alugam-'.JSt salas e quartos Independentes; na rua

íl.lconi de Almeida ,n. 59 — Catumby,

I iniis df senho
IRA

ora c
(¦assar; na
" andar.

— Acceítri i
a,le hoiucm,
rua de S.

piu.i
José

1171

PX.VMKS DE ADMISSÃO — Acadêmico
l-Jtltí medicina lecciona as disciplinas ne-
essarías, em cursos diurnos c nocttlrnos.'artas a 1.. II., nesta redacção, 1193

l,"".--vltll'T<>I{IO — AbiK.mi-se
i iquarto; na rua da Assembléa r

sala
, os,

TjVSCltKVIiH á iiinclilnn — Com OS¦'¦' dez dedos cm no lições, só na
crctiln, «vi-.i.ox» l;iriro do S. l'tan-
cisco du Paula :ig, sobr.

Tj*AZb).\I-SE e re
X (pialqúer figuriuc

pi-.NSAO a
X còsínha de
liai

P

1/KNUK-SE uma meia nioliilia cstylo Ma-
V noelino, com dois porto-bibeloli do mis-

mo cstylo. Preço soo$; rua Senador Utizc-
bio 11. 75. U' liara desoecupar logar.

ArENDE-SE 
um harmoniuni' tabell le aço, tod

sí novos; na rua Conde
Para informações com
rua da Quitanda n. 31

um bilhar
_ pertences, qua-

lie ISomfim n, 916.
sr. !'• —-• «a

sobrado.

jERDEÜ-SE a camela de n. 84.662, da
casa de penhores Guimarães & San-

severino; á travessa do Theatro 11. 5-

ÕüDliKTO BUZZONE S C4; iabrtca de
li-phapèoi de sol* Importação e exporta-

ção. Rua da Carioca il. 42-

rPKASPASSA-SE a casa de quitanda da
X rua de S. I.uiz Gonzaga n. 124; tra-

ta-se na mesma. '449

contrato derpRA.9PASSA-S_
1 dio, á roa du Hospício, entre Uriigtiaya-

na c 'Andradãs; trata-se na rua Gonçalves
Dias ti. fij. sobrado, com o lírito.

\ riCNlili-SE muito barato, unia bicyeleta
y do melhor fabricante, inglci, com iodos

os pertences; nt) ltoulcvard, »íí de setem-
hro n. 431; Villa Isahcl,

\MvN'Di: SI') para desoccup.ir ligar, uma
geladeira, de tamanho médio, e mau

uma cadeira de balanço austríaca, amarella,
preço módico; Carvalho de Sá 11. -iü¦

òVfENPE-SE — Carnaval ou melhor, iras-
pasa-se no melhor ponto de HaduocK

I.oho uma porta com licença, e baleio, pre-
ço soo?; trata-se na rua da, Quitanda n.
52, sob. _

TrGNDE-SE uma carrocinha de mão pro-
> pria ]>ara armazém; ver c tratar na ma

liarão de Mesquita ri. 376, preço 180S000

\; 
riNI)e.«SK um guarda louça, por 5o$eiòg
um lav.uoiio, por iofooo: c r.nis ai*

gims ohjcctos; nn Avenida Rio Hrauco n.
o, e» andar, (Pensão I.inia), das y horas
em diante.
"Ar.HXDK-SK 

ninileiriis sorrndtis,
y molduras c torncmlos cm cc-

ral pnrn mhrciiiolro o carpinteiro;
preços baratos; nn rim Scnlior
dos Passos n. 5(5, perto dn Ave-
uidit Passos, ensn do J. Fernandes
Soares.

VARXDEjM-SE 70 discos novos para gramo-
> phoilCS, pela quarta parte de seu valor,

na rua Curupalty u. ift.t; trata-se* aos do-
mingos das 13 ás 16, estação de Todos os
Santos. 702

\'i;.N'Di;-Sl; um bom balcão, c cotia, uma
V armação própria para molhados e tem cai-

xões; unia dita de arco; Hospício, 189.

\7X\DK-S1C uma meia mobilia de canclla
V com frisos dourados,

Te'IlíASPASSA-SE armazém de seccos j __

T7.BNDE-SE bordados á machina, cornei-
V 1« especial; á four no I.nrgo S. Pran-

ile Paula 11. 36, Casa liex,.

molhados, com contrato ou i-em elle,
num dos melhores pomos de S. Cliristorá.

' K
stá hcin aCrcguczádo;

S. Christovão iv. Cio.
lrata-se na rua de

cformãlii-sc vestidos ;«or
preços razoáveis e

urgentes; na rua da Alfândega n, 91, a"
andar; i:\t3

1Ri\iSP<VSSA'SE o contrato de uma ras
no Catlete

ri-lt
JL m
motji

iliEM-SE gallinlias de raça, |ialos de
í >' Pckin, faisões, perus americanos c gan-

sos de Toulousc; ovos para reprodnçç.io.e
I remédios para cura das aves;
i do Ascitrra — A «turra

ladeira
liasse Coor.

própria para pensão OU com-
nesta folha, a .1. li. !•'.

ij*orx3vCi;-si; pousar
J1 lio, |Mr 6o$ooo em
rantindo-se cozinha de

variada, 'pamhc

á mesa «-' .t riomict-
easa de família; ,;a*
primeira ordem, far*

alugam esplendi-
dos quartos mobilados. Rua de Santa Chris-
tina n. 6.

T.rVPOTIIBCAS c antichresis de prédios
.1.1 em qualquer localidade, a juros mo,li-
con, com. rapidez, compra e venda de pre-
dios •« .terrenos, com J, Pinto, ú. rua do
Kosario u. i;6, sohrado.

ÍJPVPOTItlSC-AS, 
compras c vendas de

Jl pvedios, adniÍuÍslraç3o, cobranças e
obras, papeis do Thesouro, Prefeitura e ou-
trás re;-.'tr;içíies, grandes terrenos para ali-
uliar e vender, inventários mesmo ntlcahtan-
ilit se-'dinheiro para custas. Acceita chama*
dos, á-rua Doze de.-Keverclfo n. 240, Üan*
gú, a K. Ít.

Tf XGI.K/Í — Uma senhora inglcza ensina
Jlesíe idioma em aula ou particularmente;
na rua da Alfândega n. 10S, 2" andar. 14,15

rpERRENO,
.1. <e na rua

cantado.

víiule-se,
Teixeira

magnífico,
Pinto n. ;

Trota-
et, Eu-

\r;EKDE-SF.
V 11. 3, c diversas chapas.

parado, por preço barato;
fandegà ti. 18a, sobrado.

um lindo gramoplione Victor,
jputo 011 se-

rua. da Al*

! «.TENDEM-SE'. V de barbeiro;
Mever.CjlRASPASSA-SE uma loja de calcado,

Xhem nfreguezada, em uni dos melhores
liontos desta edade, com grandes accoinmo- .„_.¦. „,.
dnçôes liara familia. O motivo se dir.i ao \/E^lJWi-»ll.¦ ¦ • - 'fra- > actuahiiente i

5 tltcnsilioil de nina loja
rua 1'crrcira Nobre n. 7,

pretendente, bonde de todas as linhas. Tra- j
Ia-se
e 70, n

rr.UAS
I larga

rua Mar-
¦demo

ehal Deòdoro n.
- Nietticroy.

2, antigo

PASSA-StC nina .loja de jóias, porta
; na rua Uriiguayana n, 9"! tra*

uma vacca toUrina,
i garrafas de leite

 de um anuo, e três porcas eon
rua do Engenho Novo, antigo Col!
Realengo.

dando
¦ tendo

desoecupar
bío n. 75*

logar;
preço 110$ <

raa Senador

Consultas grátis","..¦ ¦"••""";" ~-"" ciainia em • 
eRl)eCiaijstas em moléstiasaokstias do puhnio c coração. Consultas „/,,,:».' iViivimiií i:tiu:tvias ii á< 17 horas. Rua da Quitando, 83, OLHOS, OU»1110», UAHUAi»!

obrado. Rcs.: .'.| de .Maio, 8. , IMAUI/. etCcrmtdndO.S d iS senlt

Ur. Alcindro Bcssa Eip
dallsta etn

=7(9

pnr nifl-
dlcofl o
o pe

t
dia, de

•MISSA COXVlTli
CodoCredo Coelho Parlado,

J,i>tnc Ovallc e sua irinlí. se-
ntindo tenente Caiu I.tuloia de
Lemos e snihora. sentindo tetien-

Euclydcs Hermes da 1'onscca c se-] dia,
ilhota, agradecem, com muito affccto,
aoa seus parentes e antigos as carinho-
sas manifestações de pczar com ipie os
cercaram por occaiÜo do lallccimcnto
c enterro de sua estremada mãe c so
irnf, e aproveita a opjiorlt.inidade para
convidal-08 á assistir á missa que por
sua alma, será rezada amanhã, acRuit-
da-feira, ç> do corrente, ás y hor.is, 11a
egreja da Candelária.

raes
do finado JüAO

MACHADO GUlMAIlAKS,|co'n>
ida á todos os parentes e anil*

uns paia assistir á missa de 30'
11 passamento, que, por sua

alma, manda celebrar amanhã, regutula*
feira, o do corrente, ás g horas, na
egreja da Conceição (rua General Ca«
mata) e peuhorada agradece.

Moléstias da bocea e da garganta,
especialista dr. Martins

Ramos. Kua da Quitanda, 83, sobrado, das
ia ás tú horas.

Quem desejar ver-se li-
vrc dos

atrazos da
vida, sa-

ber o pensamento de pessoas de atui- jzade, atrahir amor c bons negócios,,
tratar todas as doenças, obter o que.
desejar, por mais difficil que seja, di.
rija-se á rua do Cupertino 11. 7, esta-
ção do Dr. Prontinj trabalhos scien
titicos e garantidos; consultas, sSooo, i(. l,u,, ,,
todos os dias até ás 9 horas da noite. | pc',|r(, «4

m ó 1 o s t i .1 s dos 1
TA o

rua,
creaitças pelle, syphllls, vniteroas o,
das vias genllniis o urinnriãs .do
liotnom o da iniillier. Todos os dias,
das 10 da manha ás 12 da tardo.Avu
nida Goitius Freire Cl.

n suas con-
soqucnclas

Cura ga-
rantidn pe-

lospro-
cessos

mais apor-
felçoados.

I!. Jiià<r\l>ri'ii e lloltuido d» l.niuú-
re. Lins li ás 7 lpd — U-» Itua S. I't-

a.r'oasJosé Joaquim de Frei-
tas Guimarães

i
n 1 aia

Lutos

par.i
liuze

305

¦\rENDE,SE uira optima fabrica de mas-
V sas. armarem, inoveis e utensilios, de-

vido desejar retirar-se deita capital, o seu
proprietário; na rua Aere u. 5S.

EMBRIAGUEZ
íiejado.

fabrica-
ATENDEM.SE 

gaiolas desde .-$
¦ se qualquer encoiunienda; tecidos de

nrntuc desde $400 o metro; passarinhos de
todas as qualidades, tanto naciouacs, como
estrangeiros; na fabrica de gaiolas e teci-
dos de araiar para jardins, viveiros, escri*
piorios, clarabóias.gatluiheiros c cercas em
geral — C, Silveira Sc C„ rua do Hospício
n. 171,

\TENDE-SE paina II
> 2:500$; Casa V—

limpa.

Domingos;

sem caroços,
l.-.rgo '<'•

hilo

Tratamento deste
habito, das doenças
nervosas, do estorna-

co. iiejauo. intestinos, da artcrió-csclc-
rose e das doenças do estômago e iutes-
tinos nas creanças; dr, Cunha Cruz,
rua da Carioca 31. das 3 ásjj ^

scientifica, uni-
ca no gênero.
Kua da Alfan-
dega, 190, so-

ÍÚ.

Cartomante

Companheiros da Uolsa, convi-
.l;im os parentes c amigos de seu
sempre lembrado c querido col-
lega. J09K' JOAQUIM OE

PKE1TAS GUIMARÃES, n assistir á
iiiit,-..! de sétimo dia do seu passamento,
que será celebrada amanhã segunda-
feira, ás o e meia horas, na matriz da
Candelária, antecipando ('• seus agra-
declinemos por esse acto de rcligi..o c
caridade,

-^wí«s»ar*(S**CTCT"t*""S*«-*a**í«Ki'
Ignacio Augusto de Li-

nhares
!CAPITÃO TEMENTE COMMISSARIÒ

+ 

0 Corpo de Comni'ssario9 da
Armada c a familia do íalleci-
do capitão tenente cbníndssario

IGNACIO AUGUSTO DE 1.1-
NHARES convidam as pessoas de sua
amizade para assistirem á missa de se-
tiniu dia de seu passamento 110 dia "

O PARC ItOYAL manlera
uinti secção especial rli' hi!.03
dotudu tlt- todos os olamen-
tos p.ir.i ser.vif com rapidez
e liei feição. Coiitruineslra
especial encarpoga-se de to-
niitr medidas c provar a d»>*
micilio. Remessa immòtlialu
de amostras, catálogos es-
pooiaos n orçamentos. Telu:
plmiie-iOOO. Queira pedir
ligação para a secção de lu-
tos do

PARC RQYAL

PARTEIRA A verdadeira
mine. Paltnyra

trata de moléstias de senhoras, evita a
gravidez por uni processo garantido
sem cRual. Consultório á rua Cunieríno

' to.:.

b^

na uu-sma.

rpRASPASSA-SE o iicrocío de bolei
In liilltares da rua de S. Luiz Gonzaga

iú,, próximo ao Campo
, trata-se no mesmo.

Clirislo-

J1ERREN0, prtnnpto a edifiear, vende-se
Jl por ifi contos, tendo 20N.10 de fundos,

raa Caribaldi 11. 10.', Muda da lijuca.

TOSE' CAIIEN — Rua Silva Jardim nu-
*J mero ,t — Verdeil-se a cautela

desta casa.
de

TOSIv' CAUliN — Rua Silva Jardim nu-
*J mero .1 — Perderam-se as cautelas de
113. -Si.--.ij c 81.815, desta easa. 985

YTIMA senhora
Li de família,
domésticos, lambem

desejo
para l

empregar-se cm ca?a
Jiulante nos serviços

prinu
fora.

letra
indo

Ili

bspõe a ensinar as
ão faz questão de ir para
sigo um íiüio de seis an-
io n. i.í.i. '4Í>5

\M¦ NI>1-'.\1-SE dominós de setim a 355
V c' de setineta a i.-Jooo. Acceita se qual-

tltier enconunenda; largo do Machado n. ,|.

por 2:000$ um perfeito au-
omovclt na rua Erei Caneca n. t,-?,

laria Oriente.

tTEXDE-SE
V t

^TENDE-SE
V "Oliver",

da Quitanda

uma
indu
. 5=

uiachín
nova. Preço
sobrado.

ue rever,
; rua

\r|.;.\'l)E.\l-SEV "Tcrrot", u
doas bicycletas, marca

. para hornein, por r ier>$.
ura para mocinha, por 50$. isto é, tne-
da 1* par'c do custo. KsiSo quasi no-
aveiiida Salvador de Sá 11. iKq.

4 .Mtialia dl fiara da $ocJ> it gharmaila dt tgstlz \

iaaAasiAS* solução
Si CONTRA

de qualquer natureza.

LABÉLONYE Si C '.30.Une d'Abouklr. PABIS.

V pij-n
na rua
fogo.

louth, OrpiifS.ojt
de S. Clemente

Crelin
— llota-

d CAIIEN — Rua
i — Perdeu-se i

SsS, desta casa,

Silva Jardim nu-
cautela de nu-

1162

« IÇfiliS de italiat
S j\ci(|,uUira pro nu

ver para O. G.

theòrIcò*pfatÍco com
;í -ia da língua, lísere-

Io mesmo jornal.

outro
deira
praça
crever i
utaiia.

CASAI, sem filhos, deseja um quar-
ou íala independente, em easa de

nas mesmas condições, desde a la-
Maria Jo-é em Uaddock I.oho a
da Republica, alé .10$. E' favor os-

rua l'"rci Caneca 11. 10, cita-

de meia
governar

5 liMA viuva sem coniproniissos,
U edade, quem empregar-se para

casa e alyuns serviços, mesmo cozitiliar.
Quem pretender dirija se á rua lloinfun
n. 108 — S. Christovão. i=?o

TT.M 11,1
Udeseja

Rtty\n;N!ii-:M-SK medalhas de prata:
> Harbosa a iS e liio llraneo a .i$, e 700

medalhas de metal, de santos, por 70Ç;
cartas com as inieiaes A. J. M-, neita lo-
lha. •

XJEXrJE-SE
Y armário, p

Moura o do V
por finS um piano de meio

ira desoecupar lopaf; na rua
dle 11. io, S. Christovão.

oço
pr.1 KJiaAO fie 100 lotes de terreno próprio

.lJdc 10X50, em Jacurépagua, á rua Campe | 18
das l:líiies n. ro, fref-uezia, quinta-feira c carinhosa
¦I2 (\<j corrente, pelo leiloeiro Miguel Hat
Imsa, \'ão vel-os e saltt-m uo Jucá do Riu,
<|Ue é ponto próximo ao terreno. i.iHj
"I 

ICivNÇAS perdidas — Pede-se a quem
JÜas achou de as entregar á rua Coronel
Pedro Alves n. 59, que será bem gráti-
fic.do. 1JJ3

ile .1.1

àirOÇA atr
lUlvcciona

idet
vaia-se

iiKiez
lloS

na

na, com pratica de ensino
a alumtros particulares,
mesmos, por preço mo-

rua Uruguay u. zôo.

ilTIvLE. GUITTON, professora uc
iví d ... pinturas, phplominatura,
;' . (*ra\ tira, costura, portuguez,
..;¦!'.; teiiea, etc, deseja aluiunas !

vac a domicilio;
Sete de Setembro ri. 113, andar.

horda-
dese n lio,
fr.niee.-.

tle la-
rua

1300

MARIA 
.-ai.VlíIitA,

.necessidade, doente,
inat^ extrema

com um filhinha
«ie 4 nunos, pede uni oludo aos bons cora.
çõCèi p„ra a ma manutenção e de seu fi-
líiíiiho, íliste cscriptpiío presta-se a receber
qualípter quantia pata a mesma.

TáTil V
ill. 1,0

lli. DEI.C1IER, parteira de primeira
.isse, pelas Facilidades de Paris e Rio,

mudou para a mesma rua Senador Itantas
n. 95, consultas e chamados a qualquer ho-
ra. iVlephÒHC ?otS — Central.

ttiiuis, do còhnnercio,
cger uma moça ou viuva, de

¦s, que s-ejá elegante, educada
é escusado apresentar-se pês-

soa ipie não seja limito decente. Cartas -

A. C. ¦ Gomes, na Posta Restante,
jornal.

deste

1 ; :.i.\ senhora honesta sem cotnproiiusso3
Udeseja ir para cisa de um casal sem fi-

lllos, para ajudar nos serviços leves c cos-
tur.ir. Quem precisar, á rua Nova de bao
I eopoldo n. 6.1, Machado Coelho,

Jf\l pobre homem, desempegrado lia um
(Jaiino, otncado de fraqueza pulmonar .que
acabou-lhe roí liando a voz: chefe dcfainp
lia, com ires filhinllos c coma mulher cega
devido a varíola de que foi victima, pede
ia pessoas caridosas qualquer oholo para
si e os seus

Dirigir .1
„. ,'." Oiví

rcdàcção a Ciccro Pamplo-

IT-UA pobre

sustentar
phãos de
corações,
f rimemos

senhora, cnlrevada, tend.
anuos <| sendo obrigada

5 crianças, seus bisnetos, oi
pae e mãe, appella rara os bons

a fim de poder minorar os suí
das infelizes creancinhas. Usta

aresta-ac a receber o tpte lhe foi
podendo mantar obulos também á

Silva;- rua Oliveira Fausto, 10

\n:\l)t;-SK 
— A pessoa que fez pffcrta

pelo cachorro de raça Teuerife, pode
vir biisenil ou qualquer outra pessoa: rua
S. Cláudio 11. .li, Rio Comprido.

V?lvN'DE-SE n'"-1 machina de costura, Sin-
ger, gabinete inteiro, por iSo$; rua Lar-

valho de Sá n. --S.

\TENDEM-SE duas i-.iachinas de costura,
Singer, sendo uma moderna, cm bom

estado'! rua General Gamara n. 31=. bija.

meuTrEMDE-SE barato, 11111 bom |i
V armário, em perfeito estado; na rua Ge-

ai Pedra 11.

UrENOEM-SE bonitos cacliorrinlios fclpu-
V dos, pequeninos, não crescem; na rua

santa Clara 11. 65, Cotwcabana,

i/EXOE-SE papel pintado a $-'So a pi-ça:
V as mais caras* também, são cm relação

ás baratas. Não tendo na rua empregados
procurando ohras, por esse motivo posso
vender barato, por mm ter despesas; ver
para crer. na rua do Hospício n. igo,
Araújo Si'va.

Casa

\ T KNDK-SI; por 4$, em qualnuer t-^ar
V macia, um vidro de ANTIGA!,, do C*

Machado, o melhor anlisvpbiiitico da actun
lidado.

17ENDE-SE. — A conhecida casa
V de machinas. miudezas de costu-

ra. roupas brancas, perfumarias e
novidades. Faz-se qualquer negocio,
por ter o proprietário outro cm São
Paulo c não poder cuidar deste; in-
formações com Sotto Maior & C
Conselheiro Saraiva, 3640 ou na
própria casa "Esperança", (antiga
Verde ;Estacio de Sá n. 65.

Au» si a. r..-.-. au iamilia—
Uma senhora competentemente habilitada
cm musica c pinho (theoria c pratica, of-
letece-se para ensinar, preparando seus
alumnos para exame no Conservatório Na-
cional. Cartas para R. Santos, Posta res-
fahte do Correio do Engenho de Dentro.

•57 «O

S'Sig

te o oei ¦=

Dr. M. Moniz Freire
VIAS URINARIAS — Cura ra-

pida das molesias vêncreas. Cirttr-
gia, Sypltilis. Appl. o 606 e 914.C011-
sttUas de 3 ás 5 á rua da Carioca
ti. 33. Residência: Palmeiras, 96. —
Uotafcgo.

MOVEIS USADOS,,J
plctos e avulsos. Compram-se
nador Dantas u, ^5. térreo.

Mobilia-
:om-

rua Sc-

V/.-ÉXDKM-SE lindos cacliorrinlios felpu-
V dos raça Teuerife, pequeninos; na roa

Santo Clara n. i>í. Copacabana.

XrENDE-SE grailde
% nha de peroba a

da Egrcjinha n. 9, S.

quantidade di
5$ooo a earoça
Christovão.

le-
rua

\nr\'DESK uma officina de ferreiro c
V serralheiro, livre e desembaraçada c

bem montada, em bom local; rua de bou-
ra Franco 11. 87. Villa Isabel.

MADA-ME.habiliíãda,
NICOI.ETE -- Cartomante
lendo percorrido di versos

paizrs da Kuropa e as Republicas do Pra*
ta, tle onde acaba de chegar, tendo estu*
dado em suas profundezas todas ns seiencins
do occulttsnío, clicarrcea-se de desvendar o
passado, presente c futuro, -.lor methodo
nítido c perfeito. Consultas só para senho-
ras, das o ás 11 c da i ás o horas da tar-
de. á rua Dr, Corrêa Dutra n. 50, sobrado
(Catlete).

Mvniii.nií 
ue sol

vestidos, executa coti

dar.

ZA, modista
perfeição;

Uruguayana n, 146, i°

OTMll.l.liTi: 
de lu

hyly, quer para
b.e

deve ur o Ka-
cahcllo quer para o

suprindo assim as brilhantinas e
quaesquer outros óleos. Vende-se á rua
ftlareclial J*!oriano "Peixoto n, 231.

OIH'.i:i'A'r:SK 
dois coiinheiros chinezes

para casa de família, falam ihglez c
portuguez, sabeni de cugommados; na rua
IteiteiJicto Ilippolyto n. 72, quarto 11, 8.

4 >.í KJvRívClvSlí un» bom copciro para o
V/cnmnterc:o ou pensãa, com longa prati*
ca. Trata-se i.a rua de S. Christovão nu-
mero*Ti.t. easa n. 1?, com o ir. Sá.

yiffmcsi;> americano
feito estado

roa »

um automóvel de ,15 ÍT. P.,
licenciado de novo e em per-

de conservação, ínnccionando
para tratar cm Nictheroy, à

ão 11. .jíí, moderno.

"VTENÕE-SE um ocourjue livre e desem-
V baraçado, ou admitte-se um sócio; a

rua Viuva Cláudio, largo do Jacaré n.
.1.11-

TTIiNDRM-SK camas para casados, a 16$,
V :$$, .to?, 40$ e so?; ditas para soltei-

ros à tS$, 20$ c 35?; toílette-conunoda de
peroba, a 60$, 70$, So$, 100$ c 110$; suar-
da-vestidos de desarmar, a 50$, 60$, ;o$ e
00S; guarda*,prata a 30'$, 40$, s^5 e 70$,
meias commodas a ,tn?, 40$ e .siJS. meia
mobilia de canella com frisos dourados a
ipü$, i2u$ e 150$, ditas com dunleerqucs a
140$: colchões de crina para casados, a
17$, 19$ e 25$, ditos para solleiro, a 9$,
10$ e teí, ditos de capim a 3S, 4$, 6$. 8$
e 10$ e muitos outros artigos que vendemos
a todo o preço, não comprem sem visitar a
missa casa. Toda a compra superior a 100$
i-nt rega-se gratuitamente a domicilio. Rua
Senador Êustcbiò n. 75.

Piano, violino e ban-
dolim

Professor; chamados por. escripto,
rtia do Hospício n. i6ij, loja.

COLLEGIO SYLVIO
ÈEITE-Rua Ma.riz e Bar-

o-Q Cursos primários, se-
105 II. "iO cundario, conimcr*
ciai c de admissão, ás escolas superiores.
Ensino pratico de línguas vivas.

Dr. Valentim Bittencourt
— Partos, moléstias de senhoras e syphi*
l:s. Consultório Rodrigo S Iva n. r6. das
ií ás 3 horas, Residência: Mnrquez de
Pomba! n. 6;. Tclcphoiie 5-=7S-

'ENDEM-SI
Ensiiiaih-se fl

cvn. .1 20$: 1

flore s imitação
e bordado

Io Machado

a biscuit.

O 4-

"¦ ' í Nn'-;\i-SK; um rico balcão todo de
V mármore, não tem madeira, não tem

icgnndo na capital, tem columna ao centro;
tem .t metros: um duo de volta, copa e
mais artigos; na rua do' Hospício ti. 1S9.

VENDE-SE de tudo: vitrines para frente
V de rua. de dois, lados c centro, dois

grandes vidros curvos, :3o para 1511 car-
tein*s de coMegio, armações, balcões, vários
troveis, cseivaninhas, varias machinas, los-
trrs, lamp-idas, biinpeSca, glolios, machinas
nara tiie.Pcina, bandeiras diversas e quan-
tidade de .irtinos; na lua do Hospicio

ti <-¦ ;\M i-.M-SF: uma armação'vdj
V quena, uma mesa, uma diyisi"

orna dita halattstrcs,
chaminé, para família

arco. pe-
io fechada,

um bom fogão com
um dito para hotel

(y.- 
i ¦ivKKCK-SK todo pessoal doméstico c

./do hoteis, pensões, padarias, botequins,
venuas
cio n.''

tiras classes; na rua do Despi-
"• t-

árticos: na rua do Hospicio n. iS-j.

"VI-VViKMSF. oortões e grades de ferro,
V portas, bandeiras, niancacs, polías, bom-

has, inntnliiis. torradores, lâmpadas, Iam-
oeões, lanlern.tt-', balança,, picaretas, tran-
cas varias m:u:hinas. vobntes, escovas, di-
versas tnanillns, portas de aço. fogões pa*
tente e outros: na rua do Hos;>icÍo ti. 1B0,

-SK uma quitanda em boas con-
em' llotusuccesso; na rua Vinte

de fevereiro n. 'o.;.

-. ricvilf
dições

c Quatro

TX.ENDE-SE um grand
c 27 peças novas, cstraiigeir;

eucira de Mello ti. 375-

grãuiòpiipne novo
rua Pi-

fa-VTENDE-SE oii aluga-se uma
y hricaç.io a mão, com fui nos cobertos,

carro hon c tirlos os utensilios, r
Ia Penha n. 1.692; trala-se ua mesma.

olaria
con

Estrada

•rrENUÊM-SE: armação, balcão, deposito
V liara cereaes, duas vitrinas de poria,

tildo crividraçndo e novo, próprio para o-."-1
venda 011 armazém; informa-se a rua
.110 Xetto n. 107, com o sr.
Nova.

Silva,
Cs

Cidade

\7"ifsjDIS.M-SE arniacr.es para vanos ne-
V Rocios, balcão c copa e outros, cscrtva-
diilfas, mesas, fogões, lustres e mais ar-
Íiío!-: rua do llnsuicio n, iSg. 4.*-/

anca ijsrlii
DÜZIA.

. UM. . ,
28.Ç000
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Io fluente,
Candelária.

ás y horas, na egreja da

t

Acha-se uma
ao publico para

espirita
fazer c desfa-

qualquer porca*
ria, por mais difficil que seja e da cura
a qualquer moléstia, por mais incurável
que seja ; dá paz cm qualquer casa. fai
empregar qualquer pessoa que esteja
desempregada c dá udeantáiheuto na
vida. Cada consulta, .Víooo, das <¦ horas
da manhã ás 6 da tarde; ao mesmo
tempo bota canas. Antiga rua Formosa
n. 39, ao. fim da rua P...rãu de São
1'elix. R. T. R.

terro
assistirem

Luiz de Andrade
(DESPACHANTE DA ALFÂNDEGA)

Os sobrinhos, parentes e ami-
gos, penhorados, agradecem ás
pessoas que acompanharam o en-. ,»..-,,.« i«a.aiw>J^t:z?z,v^ DR. ÂLV2H0 AGUIAR

será celebrada, terça-feira.. 10 do cor-
rente, ás 9 horas, na citrcja do Sacra-
mento, no altnr-mór, pelo que se con-
ftíssam agradecidos.

Francisco Rodrigues da
Cruz Braga

do0 DIA)
Sebastião Uódripaics da Cruz

GONORRHEAS
t 

Sebastião KOUriRiies ua mui
Braga e senhora, Felicíssimo ""-

drigttes da Cruz Braga, Manoel

João Braga, João .Manoel Braga,
convidam aos seus amigos c parentes pre-
S"iites para assistirem á missa de jo" dia
do passamento dn seu querido paeFKAN-
CISCO RODRIGUES DA CRI/. URA-
CA, tia egreja de ftanta Rita, amanha,
segunda-feira, n do corrente, ás 8 horas,
e antecipam os seus agradecimentos por
este acto de religião.

-".•^"-rSM^X^TS^ffisfíãSWQÍrWKI"**

Luiz Cabral de Oliveira

t 

Francisco Ferreira de Oliveira
c seus filhos, convidam seus Pa-.jMiriTtil MDTHJ1
rentes e amigos para assistirem UiU liiJllDíilii

Francisco Ferreira de Oliveira
c seus filhos, convidam seus pa
rentes e amigos para assi
uma missa de annivcrsario, que

mandam rezar, por alma de sen prezado
esposo LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA,
na capella do Sanatório de Cascaclu-
ra. no dia io do corrente, ás 7 horas,

Maria Lúcia Machado
(1» ANNIVURSAR10)
Raul Machado e seus filhos,

Celio Machado, senhora c filhos,
convidam os seus parentes e ami-

gos -ara assistirem á missa que
mandam celebrar, por alma de sua sem-
--e lembrada mãe, avó e sogra, d MA-

RIA LÚCIA MACHADO, amanha, .9
do corrente, ás Si Ia horas, lia egreja

de S. Francisco de Paula, c por este

neto de caridade se confessam agratle-

CAPITÃO -KNKXTE CÒMMISSAKIO

Ignacio Augusto de Li-
nhares

João Luiz da Veiga, senhora e

filhos, Lauta Linhares de Souza
o filha, Joaquim llarnahé de Li-
nhares e senhora, Modesto da

Costa Linhares, senhora e filhos (au
pentes). Elysetl Linhares de Souza
lipso Linhares de Souza,

Especialista em moléstias de: Estômago,
rins c pulmões. Tratamento das anemia»
c depauperamento nervoso. Moléstias
de senhoras, clinica medica. Rcsidcn-
cia. travessa do Torres, 17- Consultório,
rua Rodrigo Silva $, das 2 ás .(, (.entra
Assembléa c S. José). Teleph. 4.205.

ügudas ou
hronicas,

cura ra-
dical e ta-

ranlida; (das io da manhã ás S da
noite). Laboratório Chimico de Ani-
Uses; rua Con,alves Dias bo, i" andar.

Dr. Carlos Vilella
Chegado da Europa, reabriu o seu

consultório para o tratamento da syphi-
lis, pelos processos os mais modernos,
assim como todas as moléstias da pel*
le. Cura as espinhas, cicatrizes, rugai
c manchas do rosto pelo processo de.
Jacquet c Leroy, de Í'aris. Assembléa
98, ás 3 horas.

De plantas mediei-
naes brasileiras, li' o

maior lonificante dos
cíibclios c destruidor da caspa. Depõsi-
to: Salão Acadêmico. R. Ouvidor, 1O5
e Drogaria Granado, Uiüguayaiia, 91,

Instrúcção primaria no Ex-
tcrnalo Gabalda—^ Zl
gidás com todo o desvelo, no ^elegante
predio reformado da rua Sete Setembro

1C.2, sobrado, vwh reside o director;
Chamamos a atlenção dos nossos vizinhos
paia esse novo curso. Os outros cursos
quer i-ara o commercio, quer para admis*
tãu ás escolas, continuam a fuuccionar
como foi annunciado.

de

Hcrònidcs
Ca-
Li-

callos cm 24 hora
fazer chagas: i
não ha outro
pharniacias- Dt
Freire Guiniar.
checo.

Milhar
cm..dos, e in-
números elogios

c agradecituen-
tos uo Rio, ao
fabricante d o

Kaloplasler; é o
único remedio
que extrae os

sem causar dor e sein
o único para este fim;
•gtial ! Vende-se nas
.: P. de Araújo & C,
3 cc C, e J. M. Pa-

CASA-

GASPAR
PRAÇA TIRADENTES 18 É 20

\ me hores
M-SE ovos gallinhas e trangos da.

raças, [«rus. americanos, pai
de Pckin, gansos dt
cúrra BaSs Coúr.
Águas Pcrreas.

Toii ouse faisõeg, na As-
Ladeira do Agcurra n. 55

\rKNIJKM-SE lindas mudas de larangctras,
> limoeiros, c plantas de todas asqualida,

des para pomares, e jardins; no Horto Fon-
«era; á rua Torres 1 loinein n. :"4 •

mesairKXÍiliSI-SK, balcões, ormaçoe:
V pina botequins C hoteis. CÓPas de uiar

more, louças, espelhos, tapa-vistas, divises
para escriptorio para diversos preços, are-
trechos rara nçouguc, macluuas de escrever

tos, manequins senhora, boas na-
ic. Praça da Republica nu*

IJHivClSA-SK 
de nesociantes para dar.in

. fianças, negocio vantajoso, sem emprego
de capital: im rua General Câmara n. i.-.;.
sobrado, fundos.

1)0HTUGUEZES 
— Domingos Ferreira

Striees, de Cresiunia, Manoel da Sil-
va Santos, de Caéstoías; José de Oliveira
Sflvp, de Vr.llongo; procurem para seu
intrrrVi". na rua de Santa Luzia n. 230»
«obrado* Heiro fi <'.'.

Y
Ü

fíSA-SE; leccionar pinno, fHatittcz,
.. á domicilio, 2, S: dirigir-se por
J' .Inaqulm F. Siiea; riu Senador

! ;:::tae!0, Villa Mercedes caba. X,
!t> Soutos.

t y y v 1 >!•"¦? b* por preço módico, para des-
V orcm»:tr loRpr, um mapntíico piano c

cn„,.1,.[,..,.,.-; nnisicaç; ua rua Cassíano, if»,

• ¦- s,K ¦¦'-, ' :cveleta. em perfeito cs-
\ ¦ '. \ '-'¦¦¦ \"sc-o;le de Itautia n. 5.,.

\ t ¦ vim' S,; um automóvel landa*.der, qua*
1 .! vi.x-0. por .-»?: ver i Inlar, rea

1'vo-i.as ti 14. Hotafogo. ate as 10 lio-
r:'*.

X^ s!)'.-'M-S lí ovos de raça lephorn, le-
> ..¦,•,..,- e cataulidos, a 10$ a dúzia; na

r,.n ,1. EstacSn n .10, P«hs.

¦y;v . *-jv -\ f?'- niactiinas de farer _ ctiíar*
\ r... , -; %: tia rua Marechal Ploriano

e de cal
lanças, pesas, .
meros ;t c ?3, casa encyclopcmea. 379

\7;if\DE-SE magnífico automóvel landaii-
\ let. Preço 31000$! ver ,e Iratar, rua h.vo-

neas ti. 14. Il.oaf-e". ^ " " ''^as__ 
|

8110S
em prestações

Campos dos Cardosos

O DESTINO- _Mmc. Sylvia, bas-
tante conhecida e

apreciada pela certeza de suas pròphecias,
lê o destino nas linhas das mãos c cartas,
empedindo sob conselhos, graves aconte* i
ciinentos. Dá consultas á rua do;Riachuc*
Io n. 317, das 11 da manhã, ás B da i
noite. í

TIm canal de tratamento pre-' 
cisa de uma. com gar., ele-

ciriciilaile e grande terreno. Aluguel 2""?.
Prcfaie-se etn Santa Tborcza uu Paulu
Mattos. Resposta ao sr. Cuello; Conçal-
ves Dias n. 47.

Mme. Debuá "

SEMENTES
chá

Uruguay ti
cera. de

novas de hortaliça
: flores, vendem-se

t ns. 128 e 130. loja de
Guimarães & Fonseca;

Recentemente che-
pada da Europa,

onde consultou os melhores professores do
SCCUltismo, previne aos seus clientes qnc
traz um processo até hoje desconhecido, de
desvendar o futuro. Previne tainbcni que
na ihêsiaá viagem arranjou c põe a disposi-
çâo dos mesmos, verdadeiros taliSmans da
sorte acliando-se cinte elles a legitima ca-
beça dr víbora. Consultas das u horas da
mai.hã ás 5 da tarde nos dias úteis, ua rua
Barão do Rio Branco n. ej.

Dr. Salgado Lima, ^Ml
Contra a Tuberculose. Diagnostico preço-
re da tuberculose. Novos methodos.de tra-
lamenta da tuberculose c da syphjbs. eom-
provados no seu serviço no D spcnsario
"Azevedo Lima". Coní.: Gonçalves Uias,
73i (I.eitcria Uol). Das 2 ás 5. Iacs. be-
nador Euzcbio 11. 100.

\TENDlvM-SE ch-
V compram-se c f

c.s baratissimos; na
sobrado.

as de gramophone e
Eem-se concertos, pre-
rua da Alfândega. 1B2,

3S1

CASCA1HHA
Grande venda de magnlüi

terrenos, neste salubcrrtmo lu
nas ruas Cardoso, Amparo,
pitulino, Silva V.dl.-
prestações mensaes de
20$ até 50$

v, lotes de
rro, situados
Catteté, Ca-

avares e outra5, a
10$. 11$, 13$, 'U$i

Pagamento ó vista, coto des-

r ISA Si:, para mlle. Guitton, de
iinnas, serias, de francez, pyrogra-

vura, piinura, photomiuiaiura, bordado?,
etc: rua Sete de Setembro a. ui, a-

-ÇT\"!ft*M-^F'* a cartõe^ cprreipondeh*
\ t- -i -• refi-icõel. por 28Í00O, pen-

«án de primeira ordem; Pcnsihi Navarro;
I Lapa n. :8. Diário até 6 de aarço por
2)000.

irEXDH-SB umn pciisuo, 110 ren-
> tio (lli cidade, '>'•'» nlreiíiteza-

iln; tvntn-se 1111 rua S. José 11. !)»>.
ií' ansiar.

la-

li.

DINHEIRp-
c terrenos. Empresta
tarios e ndeanta-so n
para concertar
conta-se
tor,es: tr

juros
ta-se

_Dá-se sob hypo*"thtç/as 
de prédios

2 para fazer inven-
herdeiros, bem como

fazer prédios novos. Dc>-
de apólices e de outros va-
com o sr. Ferreira; na rua

Steno-dactylographo tra
duetor.

nha.es de Souza c Ignacio Linhares üa

Veiga, cunhado, irmã, sobrinhos, tios e

primos do eAPITAO-i^NENlE.COM-
MIRSARIO AUGUSTO DL LINHA-
RÉS, agradecem a todas as pessoas que
acompanharam os restos mqrtaes. ate

á ultima morada e de novo convidam

para assistirem á missa de sétimo dia,

que em suffragio de sua alma. mandam

celebrar na egreja da Candelária, ama-

nhã, segunda-feira, 9 do corrente, as

012 horas. ___„

Luiz Codeço Tinoco
Olca Tinoco e familia convidam

.-.eus parentes c amigos para as-

sistirem á missa de 30° dia, que
manda rezar, por alma de seu

querido marido, pae, genro, cunhaV,

irmã e tio. na egreja de S. I0..0 li.

pjista, amanhã, ás 9 horas. Desde ja

Major José Aritonio
Dourado

Maria Durão de Oliveira Dou-
rado, suas filhas, José de Castro
Urito. Octavio de Queiroz Mitniz,
convidam a todos os seus paren-

amigos liara assi st ire 111 a missa de

CASAMENTOS 110 civil por 20$ooo,
só na Avenida Go-
mes Freire ti. 4'

trazendo certidões, ou passaportes, nãc
tem mais despesas a pagar. Avenida
Gomes Freire n. 4.

dn (;0\0I!IIIIi;:A CIIU0MCA ou
UIOCF.Vri'!, «'tu poucos dias, jior
processos íhüclcriiòs, sciii dôr, na-
rhntc-sc o tiatniiioiilo. tionin tam-
bem liiipòlciiclii, cancro syplailitl-
co, ele. 1'imamciito após n cura.
Consultas diárias, «Ias S lis 12 o
das a ás 8. AV. MEM OK SA' 115.

Mme. Maria Jpsephaft^
da, cvíla ;
incommodo,
alcance de
Branco n.

ploma*
1 gravidez; e faz appárecer o

faz tr.iballio Rarantido c na
Iodos; na rua Visconde tle Rio
4.1, telephonc n, ií.}5, Central.

DINHEIRO, Precisam-se do
15 a ro contos, a

10 o|o ao anno, dando como garantia pre*
tiins novos, nue rendem yáoÇooo por mez.
Não se admittem intcnnediarios. Trata-s.
directiiincntc com Castilho, rua S. 1'edre
n. íaS, i° andar. •

— Traducçõcs de trai
in^lez. escriptas á

ia e mais trabalhos de tácrtygraphia
itylographía, Rua Navarro n. 5c Ca

landnni celebrar, por

Io Ouvidor ri. d, sohrado.

SAIEIRA,
rua Chile n. 35

perfeita no trabalho, en-
con trará colíocaçãu r.a

sobrado.

606-914 ou qualquer outra
jecção, appjicàmse r
preços mudiceif "
boratorio _ Chimico

lyses, á rua Gonçalves Dias, 8a-i°
ou a domicilio.

i.

VTÉXtlE-SE uma vacca tourina, preta
V vr.ul.i parida de pouco cm casa ciar

colar motivo de não poder ter; a rua i
Anua Xcry n. i:S.

^TKXDHM-SK 
3.000 chapas, variadas, pa-

rã "Graniophòncs", num só lote. ou cm
cai», de jo; bem como 20 bteyclclas, m-
icírarnénte novas, com Iodos os iicrtences;
lrata-se com o sr. Silva, a roa General v.a-
coara u. 33. dai 10 il 4 boraa da tarde.

e„uto compensador. Os terrenos relendo-,
estão situados a 3 minutos da estação.de
Cascadura, a i minuto tio bond de Cai-
cãdurã, e são também servidos pela lis-
trada de Ferro Melhoranleiilos, lendo
dentro dos terrenos, as estações denomina-
das "Cavalcanti" e "Engenheiro l.ea. .
Os tr-. pretendentes poderão procurar o.
sr. Antônio Mayrink, na rua dos Cardosos,
onde é estabelecido, para mostrar as p.an j
ias c os terrenos. Para inaís informações.*

Empréstimos - £££?%[PADEIRA -¦¦^^S
h-.pothoe.as, alei.eis de prédios. tica: da Maternidade, trata de. todo, aj mo

balde. Fazem-se obrai e! lestias do ute
atrazo para rece- \ indicados, raj
qiucsqucr demaii- turientes em

ex- i senhora* ti»

t.nça:.
em Qualques
pagam-se impostos cm
ber alugueis. Custeam-se
da e os processos para
tinções de uso-fvuto, etc. Compram se ler-
renos e prédios grandes ou pequeno.., ve-
lh"5 ou novos, no centro da cm. .

Com o sr, Carmo; rua do l«,o-

subrosaçSc?,

na 1 :a da Alfândega n. 2.3
afrebaldcs.
*ârio n. f-9- sobrado, das ia as

do Ko-; I C* ?|'

ÜTESUESE
V Ideal, CIU perícilo

rui Garuçs Scrpa B.
(iacVc,

",. 
, 

'. 
;/-,-\in>T7 Vende-se um novo

ia mad.iua de. cacre* er, LIJjUU,  ,..,,„. -pTata-sc .hs
Catado, barato;

i (açttujjue), ric- I tas em deaiite, com O.
I condo Inbaura; c. W.

Gani»; ri

e ba-
q ho-

i Yft- lestias.
Rua Viúz

tes
trigesimo dia, que nt
alma de seu querido esposo, pae c sogro,

térça-feirá, io do corrente, na egreja (le

SanfAnna, ás 8ib horas, c, por mais
este acto de caridade agradecem.

l^íHll^tW^ffllJBiBSIB
Aurora Clara de Sonsa

Em sufíraRio á alma da finada
AURORA CLARA Ü'". SOUZA.
sua familia convida a todos os
parentes e amigos para assisti-
í missa de 7" dia, oue mandam

rezar, na egreja de S. Francisco de
Paul», amanhã, segunda-íche, 9 do cor-
renVe. ^

Hermes de OliVéira
Qb pães, irmão, cunhados c

mais parentes de IIERMES DE
OLIVEIRA, prpftindamente pena-
lizados por seu triste passamento,

se quer. Trata de todas as mo- i mandam rezar uma missa, por tia alma.
Consultas, 5Ç000, das 9 ás 3. j na matriz de S. Christovão, êmnithi,

Maíws o. 8-. l 9 do correnlc, as o horas,

Externam Maurell —•
Curso de admissão para qualquer e*
cola. Diurno e nocturno. Una Sete dl
Setembro 11. 170, 1" e 2° andares.

COLOKI NA, Tintura ideai ga-
ranuda para res-

tituir ao cabeüo a sua côr originai pre-
t» ou castanha. — Preço. toSooo:. pelo
corr»io. mais aSooo. Deposito ijeri-. rua

7 de Setembro 11. 137. — R. iiam'*..

neurastbeh a,
fraiiucza, cura

l-cm

boüs médicos; rua Visco

evita a gravidez nos ca^os.
ido c parantido; acceita pai* j
sua case, asilní c mo recebe i
outras moléstias, garantíuda

:de de Itauua, da.

Africarjo,
faz

diz
unir

Mestra a pes- i

topolenoia tt-.-
! Consultas da 1 ás 5 - Assembléa.
: O. 35. sobr.

1^, 
r. AMERICANO

f 
3?h1R ta fc!l1 estracçSeiV Jt f.l? 2 1 t roninietamente

sem dõr e outros trs"balhos garantido! ;
aVBtcnia aperfeiçoado, preços - módicos,-«
cm prestações, Ias 7 da nianiia as 9 d»
noite, rua dü Hospício, n.. Sía, capto rj»

Jicpidi,
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14 CORREIO tíÀ MANHA — DumluRO. S «Io Fevereiro (Io 191.1
i 7? ? ? Leiam VV. EE, com attenção e pensem bem ?.? ?

JCfVi. n„... a. ,„¦«!« ,,..,, Ja T.«.l »lhi. aUUe-.iidgnaiK (l*;U**i em «.'mnliwi. fítl.M.l ou na j» pr-il*ç5*i •.'» rtíl». igotwai ou im ¦• mus*"** ítnu I ií;í:j*i en ipi sa *»t:U;5t* JKMMM <!*|

Todo* levem lir. poli »n *,»*al ltiter*>
¦i talier, qui ro» Clabi da Galrrla Am«.
ilea i'i 'iKii'i.i *«* <ilWíii wmpteunienft de

Evita, 
¦ iitn-i i JtíUi d** ouro de I*m *:on

rllluntri, r litu mm pafar unii*ó reali
CKtnu-into todos oi •o iui d**«>i Chtbs pre»

lacei
i [•ttportíinciftf

1 de tlIAI i,|.

rufa
tl,n direito no rrtãibolio <li
fêg4i e ti receber
fgu* r mal) ariigoi
¦crbxoea.

Km-* Oaksala prrmuitiUea. farantliloi por
Ul, CCD1 Um (iiptid dr lObtirtOfooo de rei*,
cede os o«i f'io* ftitot to tos o- ubbados

Hcnicttom-.se tjrntlSa sob

tfTT alei* f!n*ei 4a »•«'¦''• tiiVr 4» T>
mij d) Clpllil • nb a ima-lim» da li'
mio.

KSo tsnlo rr, nu. (•*» r»»íiM 9», «•'
üiUJc >, ta-Múeaila r« vir a »»!» MUrUi
» iltárjindv inhimriWM 'iuí mmm^j»'
tajaiot WiiA», »».|'ir(ij 11 (inría d» <<»«»••ar a ritorusTA »(le»nt« «»ti«Mi»i
hiilltsr « nuniíiB caia qw onacitt», !»•
sir, t<c'i «taliMMff & vatiMt —• ei"-
rui, u -atiMo a prloriunir » -"«•« ria
•oiClg, r a» |el»l eu tmiroí afiuoi CM*
JMiItmn aáaulrlr, dl a-wla com » '»•
!„:!« i uevk, »nvlani», «m H'?' ••' a rr'
htiJa 1'IíOI'osta. a cita wlwía, pira
ttl fflla * liiKflpíll», „,i,j'.,

Ai r.euai J-iiat tínrwtn *»> i?n'iH
mui ;,r per f.!'it>« filas i«ui pr'«oi «

MtiliLI.O 6. •-*'*<>! MODVI.O 19.
•ii'ii.1 c tnim nKie»alvimfiiie| e vni
s<nl 

'<n mnciWa» lew.wM «1«»*ioid*.
S-1'i Cgiielo. rcÉíMrailm, »C'!r,'lj'd'ii'.M*i 'M
tUai ealaai ti« vslluío de tida, e cm t
,:t,R>li<'|(i l«" te.dviirnin ai «•»» liwportau»
ciai, tio va«o >'*¦ n6>> ..?r.d.icm.

Oi oídldoi ilevinl vir »cjii.i'«iiiis<lol >»'
utai Imperiani l»«, »m y«l«» ,f«»U«»» «•'•
m< (oin valor ilcdirmli, «e!lo«, riiaiapl-
llii.1 ou .irl"»i «'.im. unil-eni, s» wval
íiuailitots no» Cli.b. uso Itlli» com o pa
mmSwQ'BBWCipadg da,- e •• piivlarle-,
iti.do ul leeiboi iimü-diatiiii.iil' fliviadol.

pata avaliar da» «i..i.dci vant<í»ii« •;•"'
(i!;»rc-("n nl liniioi i.lal», Icwib >i (Bi
vliia *..••* *ó r.ov aitii',4 O»" um -¦ *9'*) *
í."(m««re •!..• um, DISTRIBUÍMOS
UltAriil, pelei >c* »o'u', a iinporr.iie
...i.Hita ,lt i'Jí:.-/Sl¦•!'•>. rrpKirniada
i..i„» c nuiltdi uulio» arliKui tcnlormi
cllini ,.-i i:oiv> |..<ler c 'i"r e.iRtmaaii
i ai.liwiiuui, i.i» j^c.iii lia cip.lai, 4
hrr

rm

s«bl ii4 tialíHa AMi»<t«i
r.ii» Ti

PvtlMifKCY*, «18
rh« lpjM'»lh i" i)i 1111*1, Çilil llioa Uciirsii
para inilvttr, (8 p*<»*>, t<ia me tintar uni
ti twl. paií, iriidí eiiii a imiilia lavrlrns
f.funna.U nu i» piistai»», ImI ií«rímI-»(|i
|al»|raiBitnt« ih.i' i<itpunan;U* mui lifcvia
K»o, de BííJrJa í«m o nítllíiite ídiij»
i«!r i|m «44 fcítui a» vjitUJoSM i.snt, ca
•i:»»a,i i;»kTi4,

)', sur t^f vtr.lade, flnim n ptíssntí, 9'P
l«iiiit;Ui) a lürr ilrlle a utj "J4« llKJ «B>
vier,
Itia de Jandra, ji de Janttra de iju.

{'raii^liíB rentatidil
Prinshff Ptmttiiet Mtuii,

fiai TíquUInkQplia n. j*. es*i 3.'
TAÜKÜ.A DB PliHCOa I: l'HKSTA.

gOli» BKMANAH8 IÍOU Cl.UhH
MUDKt.O o -• I.'trillir,o latogin Oasep,

eeiil.foiijiilií e medalha, tudo (uU,rs>lo a
ouro du Iél, t>|i.'i(i| 01 CRI jo p.-f»t*;6tí
icmahaai du ;$ksj iiíi, .Uva Lluus,

MODELO ,1 »- Arltitic» «neulc di
niro li.) lei iiivtilio, mm :j erammai c ri
cansenti einitlaüa i inJo, filo»»! *tt tal
.to pirttaçaci temansti de jíoco im
Clubs,

MODELO io — Utpllidmo pftr de
brincos de eufd '!e Kl toni duf» titidve
tirillianlei, ?4Í'<"'; ou em y> preatacojn
em j» i.ie»ta;65» temoiaia «o iíeoo for,
110» 1'll.llS, , ,

MulJI.1.0 4í A — I.lnèa prdntra rc-
l.ifcio, ti do de (.mo ile hi, ?iJvvJ( uii
seniaiuct de j)eoa noi Cl jIjs.

MODELO .1 •• Valioso cor.!:-) .'.•ouro
•ic 1*1 nuiiíí», com :s Kri.iiimat.rsíooei
eu cm lo prçiia;ie3 icmaiuea de jloeo
i.o» Clul.1. . . „

MODELO 14 — Magnífica ritogio (fof
le) c chatelalne, amtoi dt ouro ,'c I»1, |"ia

podidos, Catálogos explicativos c Ulustrndos» com o retrato

rrrr
icnhur», nfitái ou nu 3» prtilavlei t'«
stiuM. nai i iutif,

MonKl.0 4.1, ,- Si»p«l.4r rtlfgio. d«
oiiru d? Ul, li idihai, f4f» lnímciii, •íi«?'>
¦ i "ii u pit»U;Cti teiaiBto di jttf»j
|;0> 1 lul.4,

MODf.l.O j« — Anlfíleo isrsl i!# curo
()« Ul í*m uni» .ri»'», i iihlia vil rtiw, e
•ImIi brilhatitn, pira nvallmlra, iridiora,
t iciilmiit.i, 'steaa) ..'i *nt .!«, príitõ.;*»»frniana-i dr jtteo! ttai Vhiht,•.MODELO t J — Artístico r»!rat> em
isininliu r.alutiil a v»rdii'lilr(> tinren, «ti
phetvciayoii. ç..l!,ie»i',o cru uma rie* mal'
dura ilouiaiia, alto releva eutn -«Nlu cen-
thueiiiiBi, e b nreulsr, de ii«ali|«er psi««ii jsIwbi mi tni )> iiríttavít» «imã'
hiíiii'. de jioue tio, Ciu»», * I'4fa a e*«'
iiiçlo "leile f-tr»tw A rutmlentf tiisa |i|"to.
itraphi» i)Usli|U(i( e paia os ll'lad«» «u>
gmcni.i jtiiee, de énulatilBmtiito,

MODELO J.i — MngmfKa Urn.h de
Marlplalma 0:1 Ebjro, «vm «aitla >ic oura
de Irl, imIiooi ou iri .'a prciuvOri se-
iRurar* iie 4fiica ttsi Clubi

MODELO ir — Superior iclogío i'e oura
de.1-1, iS l!ii!ia«, per* li«i<n:, iicínlsi
eu cru ,ta preili.aci aeaianaej de 4?oaa
noi Ch !•',

MODELO il •— Elno eliapva, hyiiina
Cl'lií, looJaaoi ou ia prcitacc, e*Bisuaei
de lla-o nal iltitif.

MODKt,0 ," — Valloia e.inlil.i ila ouro
de lei, mtiilia, ciri jj graramai, i«|ii90!
0.1 cm jj preiU*3el ivtnaiiMei ds 0--J n«i

MODELO 11 •- "1,1c anel eu i.ri»V,.>
ile ouro de lei. com um rubi ou .ipitira
e dois lindei firilhantn, >oo$ea.it ou era
ji |.re:litvej teiaatuiss de itisa nos
Clutu.

MODELO 31 — Rica niedalba de «••¦>
de lei, com um Urdo hrlllionle, para cof.

do K.*»iii. Sr. Itaião

rtrif, igotjoai ou mi j» rr<!is,';j rema | iíif:)»i eu «1 ja 'ttsüjJti «stansej »«
Blli de 4l^ev' lie* 4'lut». 1 t,|o»» I..1 i'i'it'«, „, , „ ,.MuDI.Ln jj — Superior ttlei'1", fmtf,| MtiDl.l.o 13 — RhnU.lma a:itji».li* •*
ria nr|;i»ií com um '«(lUa «um a ir.muiai, e «mbn d* em» d* lei muiindu»,i.'e|co- ou cm jt . '.' {'uinat] dt
jtcet t.i.» «.hil>#,

MOnr.Lu #» - Legitimo rilogl» Omtgi,•lê 1» lit.kai, oura du lei e g.iri.t.tid.i i«r
ia annea, i,Hi,Mfi ou cm )i pr<iu?5íi de
iJ"ii.i nu, Lhils,

MODELO jp -• 8urtrl-r gurlschnvai|j fina ie.la, cem ca.lij ile ouiu ile lei,
ijolooai ou nu ,1* picjiajvts inaanaM dr
tiuihl nos Ciu)'*.

MüDKI.O ji A — Rira par do blelia"
ilí BUlo de Kl, c«m 11 billnantei « üoi»
nibli ou satliir»', i>i$aj}j ou em 44 pre*
U.e-s «tmiiiiaei de jloso r.,l Clubi,

MODELO »i C — RL-ii alflinle (Iam.
Ii-ri .rrve para l«t4o), temia uoic brlfian-
1.3 e tuna Biplilra eu tapazla, i;ofois; nu
in 4v preüaçiei temanacti de jíujj no,
Cluls.

_ MODELO 1- Verdadeiro r-l-gla Orne}».
SfstitJv n.i 1'iliV.M, st linha', gr cur» Ur
kl e garantida per ja snnot, i*a|eea| 0.1
cm 40 p!t.u;.'nj aeiuanaca de s|ccj nei
Clubi,

MODELO fl — Rup*rlnr tfliglo c cit-
1U0 maulce. com 41 graminas, snibai de
ouro d* lei, r»i.iii|ii!b-, i;ofooo; ou cai
40 preataçOej eeni&uaej de jidja nua
Clubi,

MODELO ei D — Anhil-.i medalha
da 01110 ¦'¦( Kl, coin j\ brllhiRlc,, cm fel-
lio de cttretla, i;a|aaa| ou cm 4a preta-
{Sei rfii . ••¦. de 1.' •• nos Club".

MODELO vi •• Deslumbrante par ri,
bi.!i«3, 'Ir ouro de lei, eou duas Mfliira'
c 474 brUUantc-J, r-iu senhora ou senüoriia,

mctil, iltiilleã, verdadeira ifRielbitmi A
li4ta ((-.ra iMiletie), MUI I P»»*. M*-
jarra, buU, li*,, atulua-ii eu ç*»i í** ir"'
ta',áe» ítniài.ítí J; «loie bmí tlub».

.11(1111:1X1 i< li • Lfliliiua relet» «lua
iiumetu, i)" uara da hi, N liiibi». Ulvu-I»
1,11»,, n.eiii Irar»'. i|u»ilu» de bata e P«ii'
lOro pira dirija* d" iivillas, aulam»'
vil», ele., c r»r,,"lldo por ia auna*, »6>vcui
oi cm sa prc>lis5t» eiataiiaci Jc ti».a
na Club». __^_

K*C!Ut»m.M rclraioi d» «»«»'? ¦*¦•" PM,Ml
>ni t.iiiBiihu naturi.1, a verdadeira traíou
ou pboi».«rayan, a lujeúe.

Paia a eiecucJ» d-ues tetrulai * «ul-
(Iclentr unia ph-it«ir«phi» ipulRu". e ic
mrttcm-ie reli Correio, reiri«ir*da>, s»r.i au-
p- -ji 1 1 ¦ irfcn, |

U-sullatlo dos Gltabii cm 7
do ffiorrlro de lt»l-l.

Numero premiado CG
Sendo promlndoa i*oiop>riú-

inrnte dc> gi'»«;Oi 08 cxmí) 81*8.
Luiz llosou, niii Primeiro Uo
Mnrco 11. 1IC; Antônio 1 ruína,
m 1 -Santo C.lirlsto n. C.'". J>'.'5^ tia
silva Azovctto, rua Primeira do
Mnrço n. fi5 •; Alberto ciatlt
Mos.i, ruudo Iloclia n. 81.

AriburA. torlh»-0 ilccal tio
aiivorno.

M. A, 0. Fcrrelro-O ilircolor.

Proposta para os Clubs
Oitalro infarôvoMne soeio tia? Clubs tlman CiriioHa, pjrí *^;4

cem o nu-aifrii (doll iilHurUinos 4 vonlatlti ilc,.;n«., e y,-,
principiar n ciitror om norlulo no dia....de i'ii'y,u
pobitado), rara n nctiulniç&o do ,,

 Medulo  no valor do :;i-, ji,,;,
om proBfciQooi noniann«i <!o rtli nos Clubs; *
ciunt mo tora ciümeuo «•niulotamonte do rjrnça I•(";• q*t'' s
prumld'lo nua i-, i\ a-, V ou &• pro:ila>;úa«i, p,.>r portrlí «m taà»»
ns outra», ou no üm do pagambiitò >la tiltimii prciU{avi,

Junto ritmotto ríU oorrospondonto 63 í p;;uie.
r»j proatajòej, cújoa reolbõs nu onvinvío.

1I0 111o llriinoo.

3
•o
4

N. B. — V.:a qualquov oocaslUo qu« mi> conv-jàíi»
poderei recobor o otijooto indicado nesla proposta, pa*
gando todas os prosldçòes; o logo quo seja promiado; *
ijülcria uc rostitutrá -is lraporlnncias a quo tivõr direita

Oorrespondeucia, pedidos c valores, dirigir ú Galeria Artística Portugucza -105, Avenida Rio Branco, 10b - Rio de Janeiro s

onori»;;;::.:;;
Ilim
Ilcsldeulo frti.
K-iludoilo

<tr/i.

Todos os nossos preparados
LEVAM A MARCA

TOSSES E BRONGHITES
•uram-ic com o íarop* peitoral de fe-
*)e|uto. angico e alcnlrão Ja Nonstía,
¦para combater Wdi.3 ai etlfcníii «k*
er*Hr,5 reipir.iiorioa e da garganta, oo-
mo irjurn tossea, bronchilci recentes t
«irônica,, ajllltnas, dore* do peito, iu(-
íoca.;6o, deíluxo e laryngite, como W*
Icilain oi di-iinfei medico* «in. fa*
vanD, Ajf.v-do Macedo, Anlonío He ti-
nueira, renira Portugal, «te. Hospício
a. 114

Doenças do estômago
O eüjrr de camoinitla eompo*io é o

«nellicr Icnic.i para fortificar "« 'jrgàoj
elifcel vos c facilii.ir :¦ .-liR-itOeii e to-
das as molettins do estômago c do figa*
de. Hospício ii. 114.

Moléstias da pelle
Tlnlura de talíJ, farofa e sucupira

branca, depuralivo vegetal <!o sangue,
o melhor purificador do sangue para a
cura radical das cicropliütas e de toda*
11 hiclcsiias provenientes de'!«ii. cotr.o
¦ejüin: crupçõts, bortulluif, E^rnas, tiw-
giiiigcnn, (hirthros. cryíTpe!.-,i, rheuuiatis-
niüB, lypli lis c todas as moléstias que
tiverem sua oriflem na impureza do 5f.ii-
fj*. Hospício Jt|.

GÒNORRHÉAS
Antigas e recentes, flpfc& branca*?,'cor*

einitntos, curam-se radicalmente em tres
«lias sem dor nem recolhimento pelo es-
fjeciüco de licyrsn. liospicio 114.

Vinho tônico nutritivo
De todos a preparados c o melhor zli

fcoje conhecido, que a d Uti neta classe
níedici, t.into dos íiospítacs coiiío das
casas tlr saúde, leu, empregado com re-
•uliado espantoso, nas pessoas debeia.
«nem cas, raehiiieas, iiii:as de forças, ís
creanças para lhes facilit.ir a denlíção
* ás amas para lhes fortificar o lci:e.

Ksses m-nlic-imcntos ^i-o approvadòs
pel.i tmia. Junta ,le llyuicne Publica.

Vendem se nu laboratório pharmaceu-
sico de A. R. Carvalho lrerrcíra.

Rua do Hospício, 114
Chapelariu Lima

Fabrica de fôrmas para cliapéos de
ocnhorn '•. senhorilas e meninas. Clia-
pcoi enfeitados desde i.v? n 35$; fór-
mas cm palha de arroz, desde .Vi a r?I
fôrmas em palha <!•; Tagal, desdü 10$ a
i*Í$ooo', Ucforma-se i m .itialqucr modo-
Io, a 3$ooo. KnfeitiVse a 2$ooo, Rua
nòdri};o Silva 11. 5 (antiaa dos Uuri-
ves).

Inspectores de alu-

Ofíicina de Plisses
Plisses

em
systemas

Fazemos
modernos

todos os

69 Èm 107
Rn"cu Mim umm
fjo8 ^IH liiacfiuelo

mnos
No coilegio "Maria Antonicia'', á rua

Ihituruna i.'.|, aatii;a Campo Alegre,
precisa-se de dois iiiípcclòres 'Je alu-
mnos que satltam lecciunar matérias do
ntrs') primário: um para trabalhar du-
rante o dia c outro .'1 noite. Exijo-sc
referencias.

Auto indicador
A ultima palavra do aninnici

único que ríniu;uciavdia e noite c o
barato. Kua (
Bcceita agente

Carioca
homens

Ciixa p'ira água,
1.200 litros

A' Casa S. Antônio,
floiiilif íroj matriculada i1;
ile Olir.is Publicas, participa ao
tpjc está vendendo caixas de i
Inj;'. a 7SS000 o bem assim in.it
de pennas d'agua, e hydronieli
lhas e cotuluclores, e todos os
!hos concernentes por preço :;i
petidor, recado á rua José d
n. j 65

Pulseira

o, t1 J
mais S

1" andar; I
senhoras, b

de

moina de
Ki bartK-ào

Ihiblicõ
-00 li- I
Ilações I

>¦ Ca- §
tro.ua- |

in com I
s Reis i

FACULDADE
HAHNEMANÍSIANA

sl^,l^,^.r;.tAi:,^:.i..™
10.01». in: lia 1>K JAXiiiiio
i)io 101a.

52, PRAÇA TIRADEMTES -a

Miiiisíra-se r.csía escola de medicina
o ensino de todas a3 cadeira? allopã-
thh.as e mais as homocopatliica». O
estudo de anatomia c f--itu em cadáveres
no Hospicio de ,N. S. da S.iud.' e o
ensino pratico nos gabinetes c labora-
101 ios d.i I''aculdade. A fretiucncia c
obri|*atoria, existindo o regimen de
médias. l''ifncciouain a?, aulas das 11
ás 10 linras. Encerram-sc as matrículas
esn 1; de fevereiro.

PARA
QUE

VIVER ?

Bronchiíe Chronica s
Mala um que recobrou a saúde com pouco dinheiro devido á ^—efficacia do "Peitoral d.- Angico Prlotcnsc '. fJP

Jniio IVrnandvs da Silva altc.ta <|ue, soffrcndo de uma orou- jt-rhile chronica teguida de tosse ncrtinãr que o iinpotir, muitas veie» ^B,1c Iralialhar, íei uso do maraviihoío "Peitoral do Ane.ico Pclo.tcn* ^ki.c", ficando coniplctamciitc curado com o uso de puucor. vidrei. VV
Par;, allivi 1 do 1 que soffrciu c por ser verdade firmo o j.recer.te. dM

Pclot...; ú do abril de 1832. — Jcão Fernandes da Silva. ^j- . •
O muito conhecido guarda-livros «lesa praça Affonso Esírtlla ^J

nlteitou o scRuintc : "Tenho usado para combater uma bronclulc. M
o vosso preparado "Peitoral de Angico Pclotensc''. ainiifellindo ^
nela eatpericncia <iue tinha na fioplicncüo uuc fia á minhamlha ata- f^
rada da mesma moléstia e 'íuc ficj» curada; eu sir.to niclhoitu «uc j^
prcíiimr) cura completa. 1«F

Pelotas, 4 de setembro Jc 1893. — Anor.so Estreita *m

Veulc
tucrcío

as pliarmacia

Drosària Eduardo C.
Cio. ,
Tnhrica c acposito ?.

PEI*TAS. . .--TVcipoEitj-, na U10: Dr-uj.lriHS T M.
Aratijn Prcitas h C. Uodolpho Hess. 1
tt C. J. Rodrigues & C, e oulras.

Km S. VaiilD : Drogarias Baruel & C, Braulio f.
X)e Camillis, Figueiredo &.C., Laves Ji Ribeiro, etc.

Em üaiitos : Companhia Santista de Drogas, e out

.•¦,'.t-.ira —

acheco. Silva fionicj k C.
va Araújo ti C, Granado

Tenorc

Leilão de penhores

_ niTil, preocopiáo, itm »ni6r,
um tlifriai, itm Iclicidide, quando 4biite, i

rio fácil obitr fortutia, uude, ort»,
amor, conrMpondido.féuiIitr «oi jo-
•oi • loteria*, pedixlo s cunoi* bro-
flutti rr*ttí. em portLBuex. do prof*
VTAI.O, JJ, VetlÊtard Benn».
Nonftte.Ji • P/Ifll-v.

DENTISTA
DE^TAÜURAS!!

Cliapns — .-ojooo — cada dente —
fíoop, concilio de dentaduras ío$ooo.
Üs trabalhos em ouro, nrauíto, platina
e brÍdí;-woríic, serão fett03 a prc«;os
módicos e pelos sysicmas maiü moder-
nu;*.. Nenhum appãrclhò c entresue
srm que seja verificada a sua perfeita
adaptação. Man spricht deutsch. Mar-
lins e Wchncr, Kua da Quitanda S.<.
!° andar. ,

Escola Superior de Ju-
risprudenesa e Com-

mercio
DA,RUA DA QUITA

Curso convplc-.o para c
tiíica.lo o iliploaia ò.' !
reito', Aulas diurna?, .
25$ooo; noetúrnas

M-itíão Ju cer-
hhrcl caí di-

mensalidade....
foo. Os méllio-"cs professorçà- Disciplina

:hsiiio,
¦Aulas das =

is y d.t noite,
^ Dircctni di
Secretario: dr.
s-Mirciro: dr.

Assiduidade — Ordem
e methodos práticos de

ás 3 da 'arde e das ;¦
•.. Hermann Flétiiss --

Oclayiò Viiiclli — The-
Manoel 1. Oliveira,

Perdeu so unia do rubis <
em forma de laço; quem a
rua do Ypiranga n. j..', ser
nirnto "ratificado,

brilhantes
entregar á

generosa-

Carnaval
Para venda de ai

aluga-se unia ;ioiia .
xoto n, .",.

ligos do Carm
rua Ploriatiò

Gratifica-se bem a
carteira de ehauffeu
cm trepar na Garage
Kiachuelo,

Attenção
quem achou uma

será obséquio
Dialricli, rua do

sal coniC:
des,
bilia" r.-.v-i ,ui
família s** rio t
ra a senhora
ferencía á c;i
hospedes. i'n
inuiio tempo;
escriptorio.

Petropolis
do
do

uma ínlia

IMPOTÊNCIA
Fraqueza frcnilal, dópressuo

nervoso, curn-s.e rmlicilmon-
ti1 cnm ns Gottas Restini-
riirto as do Di*. Mciulol.

Dcpnsitiirios: Pliarmn-
cia Siniaa, Uo A. llua.s
& O. Pniçii Tirudentes n. 9.
Drogaria llo(lvjguòs,0nh-
(•alves Dias 59 e AndradasSü.

Casa
Precisa ro d.* uma, assobradada, com

tres quartos, banheiros, lavador de rou-
pa, quarto para creada, e mais depcilr
doncias; luz eleclrica ou gaz. Perto
dos bondes, até 200$ mensaes. Cartas
cor.i detalhes á rua Joaquim Murtinho
n. i-o, Sanlã Thercia, a I'. K. .P

Professora
Uma senhora, com longa pYatica de

ensino, oííerccc-se para leccionar em
colleirio particular o:i^ cm domicilio,
matérias dos cursos primário e securi-
dario. Acceila também .'1111:111103 de mu-

CASA BORLIDO

Homens
Rapazes

e Meninos
Alfaiataria Leííojle Ouro

Continua com a snn grande o devastadora LIQUI-
DAÇÂÜ de Roupas feitas e sob medida para homens
rapazes c meninos, sendo tudo vendido

FOR METADE DE SEÜ VALOR

Em 13 <lo fcTordro de 11» 1*1
A. CAHEN & C.

4 Rna Barbara de Alvarenga 4
52modcrno-(ANTIGA.n;orOLlJlNA)
Tendo do fa/or lcllfio em 13 do cíirro"-
te às 11 l|S horas tia manha,da loiios
•is ppiihiircs com o prazo de 12
nieims vencIdtiN, provinom aos srs.
mútúiírios tino podem resgatar ou
reformar as suas cauíolas atii ú rafo-
rida ltorn.

K-itn ensa nüo Icm filiuci

Venve Louis Leib & C.! I. ssores

do casimiras de cores do ¥4 a. .'ecidos 
prelos ou azues de oü-$ u.

Ternos
Ternos i
Ternos do riunclla D rança ou cor . .
Tornos de brim lussor, 1; qualidade a
Tornos de brim lussor branco (Unho) d
Tornos do. brim de cor Tmnò) do lüí a
Costumes de brim pardo ou coros do
Caloas do casimiras do cor ou pretas do 8$ a

e 22$ a
'.iOJj 

a
Io ü? a
!jí a . .

Paru Kapazes da SO a 5S aimos

Collotcs do fuslão branco ou
Páletpts do alpaca lona ou s

M03 ¦
.li do:

355000
.íO$OOÒ
LT.SihJD
íí7'i?r»óo
28*1)0:)
20S0Ò0
l:»rj'00õ
i-iáòoO

12$000

rica, theoria e piano. Cartas a
pura a rua Castro A.lvc'3 n, 16S
os Sanai.*;.

. c.
Todo;

sete anno:
com a mo-

;i, -uni luxo, f;m casa de
modesta, com pensão pa-'j a menina. Dá-se pre-

:,.\ (pie não lenha outros
•;o máximo 11-.?, c 6 poi

Resposta a Ilraca, nos'/:

Patentes de invenção e Marcas

Precisa-se

Consultas í pedidos »le cor.oc.
J. V, Soares Filho

Advosado-, ex-Üircct.or ircr.il .1
erviços no Mirustcrío da Agr t
"ai^a postal n 664.
ií-bha no hospício—iO

RUA DO OUVIDOR, 83
Canto da ma da Quitanda

NÃO TEM FILÍAES
Grande sor.timcntò de Pentes,

Cadeiras, Motores n toikis os mais
apparclhos c utensílios necessários
á arte dentaria;

Deposito do famoso ouro tnara-
vilha, o mais adhesivo de todos,
caixinha ";$ooo.
PREÇOS SEM COMPETIDOR
Peçam catalogo a

Moreira Barbosa
RUA DO OUVIDOR, 83

CASA BORLIDO

Moveis a prestações !!!

Tcrnos.de casimiras do cores de 20í a , . . 28$000
Tornos de tecidos prelos ou azues do 2D# DOçOOO
Ternos de brim branco (Unho) de lS,f a . . 2t"ig00Q
Ternos de brins de cores (linho).de''lSjf a . 10*000
Costumes de brim pardoou cor de Sjf a . . 10 000

Para Rüe§a5aa3 de 2 a S astinos
Vestuários brancos ou coros (saldo) a . . . :i,su00
Vestuários do fiistão branco ou coros de 5,^' T-JiiOo
Vestuários de Hanella branca de 10$ a. ... 1Í3Í00O
Vestuários do casimiras coros ou azuos do !?># 25J00O
Vestuários á marinheira calca comprida do 10$ 20,5000

Sassü augmesifo de g38*eço
Uãa siQradcmúis aas não servindo as
roupas Ja gnanu^efuradas os srs.
freguezes podem mandaS-as fazer
soto üíuedida sem auginenio de preço

LEÃÕDÊÕURO
RUA DO HOSPÍCIO

' Canto da Rua dos Andradas

ei{;a — Grandü fabrica de mo-
Kua Senador Kuõ.-bio n. 222,

•¦- Kntreya iinmcdilatamchtc
05 moveis. Os pagamentos conforme se
combinar, Sem fiador. 9J1

C:

Mangue

Cabellos brancos
Brilliantina V

A melhor para
taro. Pra;
tcasíanlial-o

eo 3.roo.

11IIW É UADES
Brevemente "Charutaria Allen"

ENTREGA DA GA8A: 11 DO CORRENTE
Liquidação forcada de todo o stoek

Fazendas, modas, armarinho c con-.

f)o snln e quarto 011 ió sala do
frente paru um casal sem filhos,
com 011 som pensão, não se lava
cm cxisii v <ll,(í tciihn cl.tivoiro;
resposta n il^rmiclsco Peeeirn, á
roa General Ciiiiinrn, ROG.sobrhdo

Aos bons corações
Uma polir: viuva, com 63 annos de

edade, quasi cega p«le aos bons co-
raçèes uma 'imola pelo amor d? Deus.
Esta redacção receberá qualquer quan-
tia para a velhinha Amar.cia.

iv:, Miin<*íi:is
qualquer ma
ínU de oleeO Eitetrii J-pc-cz lir

|c Graxa, V''-c. íoreara•odos os lecides dr freij.¦lltrar a, core?: vidro '..
iüiTidT, 141 r Casa lbnn, /vrcnida
.... I.-.ÚI Kírmaey. Gtr.ça.vci

Ca=a Cirio Ouvidor, líj.

c!'.a,
em

Centra),
Dias. ij.

Collegio Catlioliço Alleinão
Diiigi'lo
Bani", 11
idnMntcrnos

n-!3j Irmis S-rvs5 eo tipinW
ce::a meninas internas e meninoi

«•«.ternos. Os r.it-.-noi
caiu io

etdC ae. ico-toa.

Cabelleireiros
Casa em Copacabana

COXSTRUCÇÃÕ DE 1 MEZÉS
Vende-se uma com porão habitayel,

2 salas, ,1 quartos grandes, gabinete,
quartos pr.ra criador, jardim, nallinliei-
ro, perto dos bondes — 40 tooofooo —
Traia-ac na travetsa do Thcatru, Hotel
\ lia de Barccllos, sr. Uaviti.

MATA
inoff

BARATA
livo para cs :

ccs. só o "Bfatticida 1\
A' venda eai todas as

macias e ferrarjens.

,'at*5 üonicsli'

Molesíias das senhoras
Dt. Margarido dr Macedo, rspecia-

lista, íratamcnlo dás hcniorrhàgias, cor-
riincnt'35, ovarios, rtc, sem opcrãçfio e
stni dôr. Consultório, rua de Shq jwé
11, So, das j ás 5 líorãSa

Janeilas
Ahigam-se esplendidas

cs trts diai de Carnaval.
h:f.iv.o nt 1* andar.

ianellas para
Avenida Kio

Km Iodas as Pcrfuinaria3.
V*az-sc qualquer postiço de

'íiIjcHob eaido?. penteam se
uotinge-sc

£$000.
Penteam-s

salão c a d
Casa A'

?i!vn, ,iS.

valão Jo^üOO

arle com
postkõs,

Rod

Massagens
Applicadas pela hábil nille. Ilèrcilia,

preço rfooo.
Kna Rodrigo Silva n. 30 — Casa

A' NOIVA.

Cabelli
alaga-sc

Casa
Silva, :,<

Carnaval
vende-se. r'i' NOIVA -

baratos.
a Rodrigo

I,!

Armazém no Leme
Aluga-se o prrdio recentemente con-

struiilo á rua Salvador Corria n. ;ó;
ícm iitstallação cleeirica c todas as
cenimcrdidadcs para família; presta-sc
para qualquer nejecio; ira^a-sc ao la-
de, na «çeusue.

fecçao por todo o preço.
A-iii-oveitíii* ei oceasião

S, 2

Frente para. o

PRIVILÉGIOS
Lcclerc & C.

Sueces. de Jules Gcraud, Lcclerc 1
Coaip.
Raii do Rosário, ;;,6 — Rio de Janeiro

Encarregam-se de obter patentes de
invenção no Brasil e as cc-upras de re-
f.stro para a falrtica, do corr.mercio.
tbras artisiícaft e Htsraríca.

largo cia. Carioca

MM E. FIF1

25:0003000
Precisa-se de um sócio commanuita-

rio para desenvolver «ma industria d:
grande icsultndo. Cartas ü« rcdaç<«C
desta folha car* 8. C.

Carlotr.ar.te brasileira, médium, cj-
vinte, trabalha per intuição, única no
gênero. Consultas d=5 10 horas <la ma-
r.hã, is 8 da noi::; raa Visconde de
Itaütia n. C.8. sobrado.

Pensão Alpha
Optimos aposentos niobiliados, com

•jciisão, a família c cavalheiros de tra-
tur.cnio. fornece domicilio. Próximo
aos bashos de car. R-ja do Catttte 1S6.

£ 920 LUCRO
EM TRES MEZES ¦

V'}\ cMn o lucro lítiitido do cr. E.
l.opri; iJc JJící;o, depois de ter pr-%otodas as couta', de hotel, passagens
do estrada de ferro, vapores e outras
despesas, em uma viagem «íuc ía ú
America do Sul, com uma

Machina photeRraphita, " Mandei"
para llilh-tes poslaesCcnteusrcs de outras pessoas l\it-

ram u mesmo. Porque r.â.i o h'/. o
sr. ? O 51', pude dubrar cs seus gu*11Í103 actuaes, trabalhando seja dura li-
te o seu tempo livre peja pcrinãhcn*lcnf.-:ito, eoill» PHOTOORÀUHÜ ÍH".
UM MINUTO. NAO K' PRECISO
EXPERIEXCIA ALGUMA. O nos-*'Oi proeeíso especial o exclusivo per*mittc lirarem-se photographiasDirecui.iente sobre o-i bilhetes po3-taes, cem chapas, pilliculas hfga-

tivas ou câmaras escuras.
As niachinas "Mamlel" para billic-

tes pottacs, fazem cinco cflylos dif-
fcrentçs de pbotograpbias (trrs taina-
iihos), bilhetes postacs c botões, ria-
iiham-se quantias iminensas o mie queríjiiç haja [icntc. Nus feiras, carnavad,
earridas t!c touro:, estações de cami-
iiiioà de ferro, cies de embarcar, fes-
ias ccclcsia&ticas c nacíou-ies — Todos
eftcs iogares serão verdatleircs minas
<ie ouro para o SR,, uma vez que pos*sua uma machina "Mandei".

Jofíos Completos
í210s (Ouro) Para Cima
Nao importa quaes sejam as suas

ctrcumstancias actuaes, o sr. poderácomprar um tios muitos jogos que ia*
hricatnos; Cada machina* está monta*
:1a com ifí-.tcs e.tccllentcs o prodúsi*rá photographias claras c limpa" IN-
y.EST-IGUE O ASStlMrTO IMMB
DlATAMENTE. enviar-lhe-liemos lit-
ttrãttira descrevendo todas ai nossas
niáchinás' gratuitamente l-! fsCHKVA
NOS HOJE MESMO c aprenda o
modo de poder tornar-se independente
rom tini negocio seu e muito provsi-toso.
THE CHICAGO FERROTYPE Co

Autores originaes da phòtographi;em um minuto,
F. 1S8. rcrrotypc Tlidg. CHICAGO

1I.L. U. S. A.

Romances
Recebem-se ASSIGNANTES para lei-

tura. a 3$ooo mensaes, entregues A UO-
M1CÍLIO KM ZONA URBANA, li
SUBURBANA, 5$ooo; dislrihiie-se c
envia-se gratuito o catalogo a quem pe-
(iir, na KUA SÜTE DE SETEMBRO,
103, sob.

Mamcijjii Iilcul—Systorha dina
iTiarriiÍDz-^pastfiurizada preparada
pela Companhia Lhotioiiiíos de
juiz de hVira.

UM KII.O 3:600 réis
Rua Vi.scnndo do Inhaúma 83

Rua liarão do Mesquita 340

GONOREHEAS
Curam-se com a INJECÇAO ÜE

MATICO, COMPOSTA, em 24 horas!
Esta antiga injecção, com ;o annos

Je experiência, é de urh cífeito sole-
rano no tratamento radical da GÒ-
NORRHÊA; CORR1MKNTOS. FLO-
RES BRANCAS, etc. Apprcváda pela
Sav.de Publica o com medalha de me-
rito lia I"xpoiii;ão Continental de Buc-
nos Aires.

A-tteSados todos 03 dias pelos pro-
prio*. que éc acham completamente
curados.

Etn tcnlas as pharniaciás e d-ojrarias
; ros depósitos: Rua Umfruayana, 01,
e Avenida lassçs , :o6. "Pharmacia
Freitas**

Banco Hypotheeario do
Brasil

Capital 16.000:0006000
CARTEIRA DE CREDITO

POPULAR
Operações bancarias. cp'ra<i"ts teuc"

do cotninercio e industria, caixa ecs*
uomica. cnipreilimo» sob penhores.

CARTEIRA HYPOTHECARIA
(Decretos 11. ioj6 D, de t.| de itovem*

bro de 1S90, e 11. i)H, de 10 de marco
de 1893).

Rua r de Março n. 51

Comprar- Preitios
para rendimento, desejo, empato
10J contos, preferível no centro
Ciimmercifil.

Offcrlas diroclar.ior.fc, Nem In-
Iriiucdlurio» ai, CiCliptUliO ÚOS*
Ia fnlhnsnh r. IC.

T 11»AHWOUia

Doenças da pelle c ve-
nereas—Physiotherapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e
director do Instituto Dcrmòsbcrapico
da Horio (Port^ja'.). Tralahiciilo das
(JoencHJ da pe'ls e typliiliticas. Appli-
cação dos aerntes physico-nattirn*!
(electricidade. "Hos X, rídium. caior,
cie.) no tratamento dr.s moléstias
chronicss c nervosas. Cons.: rua da
Alfândega n. 05. Das 2 ás 4 horas.

Leilão de penhores
Km 17 de fevereiro de 1911

l GONTHIER & t '
ni;.\°R¥ A AltllVMlo Kucocssorcs

CASA FUNDADA F.M 1807 "

45 RUA LUIZ DE CAMÕES 17
Os Srs. mutuários po-dem relbrniai' ou resgu-

tarassuas cauíolas ãtó
U vcsiiera d cs st- cila.

LOMBRICOL
E' o mcllior LOMRR1GÜEIRO,

umoo inoffonslvo o mais ofllcaa.
Depositário : Rua do Ilospieio 18

GRAVIDEZ
Evila-se e faz-se conceber d

certo, süii prejudicar a sav.de c sem
ver-se as clientes, na maioria dos ca-
sos. Consultas a qualquer hora. Uratis

ó. Assemblca 35, sobrado.

modo

dc 1

VEHTiLADOnES ELECTRICOS
Dosdc 308000

Doilsworth & C.
85 - Avenida Rio Branco «- 85

Ler e escrever em 3 mezes
I.aura Franco da Silvai proíes:ora

portuguez.i; diplomada, ensina por me-
tliodo fácil e simples. Telephoile 3.141.Kua do Rosário 11, 170, i° andar.

Cortar por medida em
seis lições

Em turmas, rcdu:cão no preço.Profesosra habilitada ensina em seis
lições a cortar pelo systema alleinão ou
françez, preparando a discípula a 07.:-
ctitar qualquer figurino. Kua Miguel de
Frias, 49.

iii Mis a preço deleiiàsü!
50 "|" ahaivo do custo"A Madrilcnha", 'Marechal Floriano

Peixoto 11, 140

Garage, Deposito, Fa-
brica

Aluga-se, arrenda-se ou vende-se ter-
reno com goo metros quadrados, sito á
rua Frei Caneca, próximo á praça da
Republica, próprio para fjarage, deposi-
to, fabrica, avenida, ele. ; trata-se á
Avenida Rio ilrunco 11. 29, luja de ou-
rives.

Pensão Aurora
Casa decentemente tnohiliada, com os

commodos bem aréjados, alugados pordias ou por horas a preços srm compe-
tidores, como sejam quartos a 2$, 3$ e
5S000, salas a f.$ e 7$ c camas cm sa-
lão, decentes, a i$ooo. Ver para que-r-r. Rua Luiz de Camões n. 40, ao
lado do theatro S. Pedro de Alcântara,
perto do largo do Rocio e S. Francisco
dc Paula. 1-33

Pensão Brasileira
Completamente reformada e dirigida

per novo proprietário, a vinte minutos
do centro da cidade, offcrece excelien-
tes acconiinodaçõcs a famílias e cava
llieirus dc tratamento. Rua
Lobo 11. 123. Telcphor.e n
Villa, Rio dc Janeiro.

Uaddock
1.716.

AVICULTURA
Gogó, cura-se, em 24 horas, com a

pasta Gogorina, irifalUvél preparado,
privilegiada d- Henrique Alves Ribeiro.
Belém-Pará, A' venda nas casas: lar-
dineiria, Sete de Setembro 151; Jar-dim, rua Gonçalves Dias 38. Deposito,
travessa Sorocaba 78.

IMPOTolà
SAÚDE DO HOMEM

CURA r:it*'ca' ccn" (lar medica-
mentos para tomar; não

influe a edade, garantida; cura tam-
bem prisão c fraquera des intestinos c
por correspondência. Aceita pagamen-
tos cm prestações. Consultas das 8 ho-
ias da manhã ás 3 da noite, na
RUA MARECHAL FLORIANO

PEIXOTO. 4i, SOBRADO

Ji Pereira.

Sociedade Auoipa de Pecúlios
por Miiiualidade

Pecúlios (Ic:
7:5«0$000.

15:(MM)$000,
20:000í?000.

30:00«}ji000
•JO:0(rO!í«IOO

e 00:000*001,
iSeries cspcciacs para os

maiores de 50 aniíos
216 prêmios em dinheiro

anmialmento
RESTITUIÇÃO DE JÓIAS E

OUTRAS BONIFICAÇÕES
Prospcctos e informa-*
ções com os AGENTES
ou com a SEDE em
BARBAGENA

MINAS

Collegio N. Senhora da Estrella
Para meninas e meninos

_ As aulas já estí
de ambos

5 funecionando com
os í.e>:os; lau:b*m

para exames de admissão do
alunmos
prepara
Collegio Militar, Gymnasio
Normal, Ar, mensalidades são
mtnsalmcnle ate o dia io.

Acceila alumnos de ambos os
desde a edade de ;; annns. J
70Í000; selni-iiúcrho, 30S0QO;
lavada, loÇooo; curso iníanlil,-!
primário, i.ííooo"; secundário, .-
piano, jü$ooo. Iratamcnto bom
niiliar. Saída dc 1;
tem uniforme).
3-0, RUA CONDE

a 15 dias

DF. BOMFIM,

Escola
ratai

roupa
Òíüoü;
otooo;

e fa;
luat

PENSÃO TORINO
Salas e quartni bem niotí liados, «¦

zililla dc primeira ordem, optimos 01-
nheiros, banhos quentes e frios, i'.!u*
minação eicetrica e bondes á porta.

PALACETE DE CONSTRÜCCAQ
MODERNA

Rua do Cattete n. ro.»
Esquina da rua Andrade 3'erlence

TELEPHONE, 5.g53

Engenho de Dentro
ALUGAM-SE OU VENDEM.-SE dois

prcdlós novos e de construcção solida,
á rua Guineza, 127 e 120. Cada prediòtem dois amplos dormitórios, uma boa
sala dc visitas e uma espaçosa sala de
jantar, boa cozinha, banheiro, YY. C. o
grande quintal com tanque de lavar e
cercado, tendo todos 03 ccínparlimcn-
tos inslallação eleclrica. A venda pode-ser a dinheiro ou a prazo, por presta-
ções mensaes, acceicando-sc propostas
até o dia 10 dc fevereiro. As chaves 110
próprio local c trata-se no escriptorio .Ia
Perseverança Internacional, Avenida;
Rio Uranco, 171.

AO IMPAI]
Comestíveis e molhados fino3. Cííhií

a carestia.
Manteiga Demaeny,Minas;i$ooo jditíDemagny estrangeira, 2$,-òo.; Eepeletier,

a$30o; paio, Brandão Gomes, '$200;
álcool garrafa, $300; assticar, $aoo.

Casa
Aluga-se uma boa casa h rua 24 de

Maio n.^567, entre a estação do Hani-
paio c Engenho Novo, com 4 quarto;;,salas, banheiro, tanque de lavar rou-
pa, water-closet, cora grande terreno;
as chaves estão na rua liarão do Jom
Retiro n. 11, onde se -óde tratar, OU
na rua Primeiro de Março 11. 82, arma-
zem. E' servida por tres linhas de
bondes e pela Estrada de Ferro Central
do Brasil.

Casãsã 115$ e 120$ 
~

Alugam-se casas á rua D. Maria mi-
mero 7; (Aldeia Canipista), transversal
á Pereira Nunes, inteiramente novas,
com dois quartos, duas salas, cozinha,
banheiro e tanque de lavagem, todoi
03 commodos illuminados a luz electri-
ca. Chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias n. 31, próximas da ei-
dáde_ r poucos passos dos bondes de
Aldeia Canipista, cuja passagem em
duas secções, c dc cem réis.

Capas para mobilias
Fazem-se a 7o$ooo, com fazenda d<

1* qualidade.
Também se fazem capas para piano»e toldos para áreas c clarabòias,

A. F. COSTA
Rua dos Andradas, 27

TELEPHONE N. 1350. NORTE

A GRAVIDEZ
EVITA-SE

de um modo certo, sem peri.co
mação ao dr. Theodulc Wplíf,
do 6co réis de sellos. Caixa Po;
mero 412, Rio de Janeiro.

infür-
envian-'
t.,1 n-v

Gabinete Dentário
Aluga-se um r.o centro, trr3 meie»,

por semana; iníorma-sc á rua da Qui-
tanda S], sobrado.

Um cavalheiro
que durante iS annos, soffrcu de hrort.
chite asthrnatica, ttndo-s» curado na
Europa com a receita de 11111 medico
allenúo,_ envia gratuitamente a copia
da receita a quem a pedir por escri-
pto, remettendo envcllope com ende-
reco para resposta. Dirigir carta á A.
R. Silveira avenida Gemes Freire n.7í
Rio dc Janeiro -J
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BB»

¦ÍJÍ. Únicos e oxtraow
1111105 dl

íxlstwcla i
13annos desuecesso

COM SORTEIOS DIÁRIOS E DIREITO A
REPETIÇÕES :3i*i

Cirniido rc.ltioçan nau preços «l«- dlvcrsim nrtltfd*
inirii oommoinorai' iioü-ni. UI' MiinlvÒtrMm'ln

iVosíOS olubs o proítamlsla roco!>o tantas vozc.ias 'joiaH, 
quan*

Uh vo'«ft o mimoro for prumindo tu mnsma.scm.aiui r-elii tle*
*oaa, .atuio.vi ií Loteria Fcdoral. ,<..,',-,<

JÓIAS EREL0GI08 
'•'*«

RELÓGIOS DE PAREDE
MACHINAS DE ESCREVER

CRAM0PH0NESE DISCOS
MOVEIS E BICYCLETAS

TERNOS DE ROUPA
ETC, ETC.

lit-Miiiiiuio «tu*. uxtiMcçOoa
imra tudo* «>s |tlat»<>!*. durante
a Hciieuna tlndsi:

. . «98

. , 710

. . 410
. . uno

. . 001*.

CORREIO DA MATO* — Dtngag#, 8 Je I>r<wlro fle Í9U
<mntm»

III e sempre na ponta!!

<Al

ÓPTICA
A CASA DÒRLIDO ofísrer-,

por prrçnti sem competidor, o maii
i completo ...iiiuiriiii. de ocului,

iiincc-iirv!, (ace-ii-iiiain*, lòrgliont,iiiiincnln- r ocüloi de alcance, c
declara «in.* poiiuo unia bem mon*
luda officlna puta reparar qualquerue-tiM attiuos.

Moreira Barbosa
RUA DO OUVIDOR, 83

Canto da rua da Quitanda

NKUUNDA-rEIUA
TERÇA-FEIRA.
QUARTA.FEIRA
QÜÍMTAiFEIRA
8EXTA-FEIRA .
SABUADO . , .

ur.
10
r»
o»
7U

t\ i de Janeiro, 7 dc fevereiro do 10H
O fincai do governo

, MajorCjrillo Brilhanto
O maior o mnln aittiso uo (ronerP

&ARBOSA. <fe MELLO
N. 184, Rua do Hospício, N. 1Ü4

BATENTE N. TEI.EPHONE Norte N. 1550

O
jts ve*e*ot**AS i

As cervejas da

sâo as melhores

der

JÕfiSâi/um*,
MU* f'Dt M**CO SO • RIO

Cama»
ras
He
ar

6SC0O

Capas

9SO0O

t
T
T?

Vendem-se isicyclctios Inglczn» noras com *f
k» ròilits livros o 2 freios com pura In mus para 

"*"*

& Diomom, senhora c menina a 150$ c para .me-
«& nino L409; grande sortintuuito deFoot-BalI do
;'*>? 0$ ií 19? ; câmaras n. 5 a 3$500 o patins a 30$ ;
W m\ PRAÇA DA REPÚBLICA 53.

, . . . ¦>
r€A3A UNIÃO > tt^CveUSTM^
•LFntoo "MTÍTSi ^M».MHtrmuMM
ffivactAU JLu< ca «r.untkof. «ic»cetrrs»*¦**"»* || |, jf nfc **"" ntioi u-m,VM,smeio»

/..*» >***J+*5>-4Ír«ilV > V> ¦ >; >¦

ft
t
T

Instituto alleuiSo para
a cura das moléstias

das peritas
Complotn cttr.i. por um

novo tnetliculo especial
lio trntimaiito ila ulce*i
ms nn [mrte Inferior «In
jiernii.olcpliuiitittstH, vn-
rizos, tuberculose arti*
rtihir, plil.ibiti.-i, çòtlo,rheumiiil-imo, isclilaa o
inrli.viíi!;! tl:isi pernns«le qualquer manoira A
rninpli'«n cura ile-.*»*
mi.lriilliiw <& ai nsorn
pl.iHivcl,vin).. a vrrilu
ítolrn origem «•¦Inr
tlerici.brrlii h» bem
¦iouco Inmno.

Tratamento sem In-1
tcrrupçio no traballto

,o [iiir.iuiic; sem operagAo, dúr o sem' umndlos Internos.T Prospectos, mar.dam-£0 livres de |
torto.
Informações exactas

parti os Estados
taiubcivi! i

Primeira consulta grátis
Ilorus do, consulta: do li íis 5. Ilom

dc consulta para molcstitis internas e jcxtornastdas 4 ás &.

Afim de podermos alten-
com promptidâo aos pedi-

dos de cerveja para o
CARNAVAL DE 1914

pedimos aos nossos amigos e freguezes a fi-
neza de enviar-nos as suas prezadas ordens
com a necessária, antecedência.

COMPANHIA
TTclepHone, 111

10
Escola Livre do Odontologia do Kh» do Jaiielrs

(Itccotihitcitla por Decreto l.ruiilutivu n, i.,t,i, dc ii tlt
.... ..... Aljrtllil il» mo]t**.«i «UA LUIZ DR CAMÕES N. 14 - Rio ile Janrfr»Pruffiiorm

Rsimttnilo riirUto I,«iimicc (*un!«i.CuMorlIo Mllítim dói StuitoiPio MjrU .le píuto li.uno»
SoDIlliflo |..1.U1,
Itoilulpiiii Chupo! PrvYot1
Sylventrp Mrirrlr*
llriiiiniiii l(u|iti«|,-|
llriii|i|iu« ('..rpeiítrf

Orliflf I.iiii
.{?!? "fin: montoio ntabrlecliii-nli.-. .1» fii>lnn iiianldoi iiiii «Ciimo

RJ«*'iS,i p''> Marta de Pauta Rimoi,VIceDIreutor! lUyiimiiild CbrlatO t.a»
IMl.lT Clllllu,Seçreurlo Interino: Citltodlo Mllonc:
UO» í:.n' •-.

IIIII
kclpllnaa tlt

Anno*
>-- cur.o .'.»
¦ -, ." 1 ' 1

\n 1 ronaratorio n.ira n e\ame de uil ml»«So. A*leeciúiiíiliu pelo. oemilnii-f profeumif s;
Heli*s|il,i JiirJân
Ur. Kiipliacl Jninip.
Dr. (lenr.iirr. Ijuincc t'ullli| 1

l>r. Itrlm Silvo
Dr. Octavl» Vinel'1
Dr. Pedro li;iuni(i ('.•
Dr, Ororlo Hilto, 

'

A epnea de loicripçfio para cs examtrena de tev^reiri»,
O» -n. candidatos no m-in» (le iditil-sjn mmurjln.^^ «tuinte-..fooo mrn-aeii .le uuiricith |fcr.» cada nina daH.dlicJnliiia.:ioí-iim ircii«ae.i para rada nnn dSn dl»cl|illnnn.

Iiiiniioj matriculadóa .-. com iminência i.u *Ciir»o AiiniMCo" im-i-loo-iimi pela t.v.a dc .v e. cow direito au r«|iecll»o stlMtad»a. pe**r>a« olranliaii ao Lureo, piçnr.l» íi.tnut. i,,,rj 0 re.
mais isojooti prla tcspectlv.'! cerlidan.

rito "uiuctile
ijnando aj.pi ovado
qiicrlmcllto J« evatnc c

,l uil.if 
''C-lecilft)

i de atliiilí«3o c ,ra s*junJ.i <*iiin*>

ta.i.':

CERVEJARIA BRAHMA
lívixíi cio Correio, 120«S

GRANDE HOTEL DE PALMEIRAS
Estabelecimento dc primeira ordem: Todo .Iluminado a luz olectricaAeba-Eo convonlenlemènte rnfurnvido e preparado purtiToccbor os senhores veranistas osse hom mon-tuto hotel, (indeenconir.irftoos senhores hoapedoa c l'<nius. fnuiltlas maunlllcos u conrortavols nuoson.to-i, vactiis vorandas, do ondo so avistam a baliu som do Mar o< ouiras'palsntraits, altondcntlo au lonal doedillcio que esta situado a 'JíT metros acima no nível do mtir;.tiena dlauos para a Capital; passagens por ...., ...... .....— para iassignaturas. •:- .* ¦ --. K

Ima 6 aBrtid.tbiliSBlmo ea.nsruaj.l Êípnhaelda pelas maiores notáblllUadcs metlL-ns da Capital FederalO cl
t.Niiniito(li<lit(tfMim preçoü v eoslniu» <lo !• orilcinPara isso dispõ'i o proprietário que st) ítíha a testa do ostiiheleclmcnto. d* liinga praiiablliinilo. PALMEIRAS, 82 leilomotrôs do Itin da Jatioir.i K. I'. C. 11. I'aram todos

Pltll/IAltltl, ,lnn«|iilni 4o%6 I.eiMo Rusto.n
«UA

Para' mais Informações com os
ACWBI5

srs.
allca o do pos.-.onlos trous. (» PP.O-

silva o liua Vista.

CARNAVAL
ATTENÇÃO:

PÉROLAS DE NICE
O CONFETTI DA MODA

Ultima novidade-Grande suecesso

TJniooa clej>ostit.ix*.lo3
CASA. FUOHS - S-. Paulo

Oalxji «lo Correio :t7:i

Peçam amostras e Preços

Dr. Henrique Miehe
Unrgita.vana 11.5—1* and«ir

Perto do I.argo da Carioca N. do
Tclophona

¥IAS URI-
DARIAS

•'. F.
BYPHILIS

Pr* Vifalpufhu
Pelas Faculdudos da Ilio de. Janeiro o do Paris; «luvolta ito sua vingam. Dispõn dns melhores Insirtirrien-toa trazidos da Europa, inclusive o.-i oleclricos quepormiitom ver o inturlnr do canal e da bexttrn/piiran cura'.<rt>pi.ia o garantidu-das niole-.tiiis das vias urinarihs (nretlira, bo->:i[(a, próstata; rins, etc.) vin timlins ns sexos. Cura rtidiciilmonto os e.strpl-'-anwn.tftl e n iiy.iroi-i-ic, se u oporajüo cortanto o som dor; du 1 às í hoiras, tvt lU.t Süto (lo -iiHuiubni 3o.

fwentMVyiíH»

ir*Vár\ *-T**Á

NÃO CONPU^rDia...
OS ARMAZÉNS GASPAR

B&o-quórh vondo mais barato, camisas, pu-nt;os, coilo.rinh.iis; molas, toalhas,lonjoos, periumariaa dstránKoiras. cliapéqs
e artiffos para Carnaval. ' •

^U RtCS.*'
Toilos á PRAÇA TIRADENTES, 18
Canto «Ia Rua SotcSctembro—Rio

76'.!.

Soffrrndo lia 7 annos duma iilcera \
na perna, tratada por outros médicos e
110 hospital si-m resultado, fiquei, pelo
seu tratamento COMPLETAMÜNT*.
CURADO. Manoel Anionio Rodrigues,
K. Santa tuzia 11. 124.

Declaro qtte d.-poi.i de .soTfrrr e ser.
irritado lia dezoito mezes sein resuta-
do, de uma ulCcra na perna, iiiniei em
dois tratamentos pelas suai atadUrás,
completamente curado. — ALBERTO
GOl/D, rua Ri.iclutclo 106.

Ctl, .soffrcndo ha annos de uma ulce-
ra c varizes nas pernas, sendo tratada
por vários nieáicos sen; resultado, íi-
ipiei perfeitamente citratla, tfraças ao
tratamento especial do dr. Hcrir.'qv<e
Miehe. — EMMA PERK1XS COSTA,
rua Presidente Domiciano ni 23, antt-
go. São Domingos (-15. K .')f!

Depois dc soffrer ha-tres annos-de
varais grandes ulccras na perua, fiquei
COMPLETAMENTE CURADO.—-Rait
Pinto dos Santos, rua Dr. Arcliias Cor-
ileiro 11. 6jo, Engenho de Dentro.

Sofírendo de graves eczer.tas lia 5
atinos. acho-me hnje completamente
curado. — Jost do Couto, rua Club-
Allilcticb, 8j, Engenho Velho.

COLLÊGIO ABÍLIO
Pre-
ubas

Curso Ar.ne.xo á Universidade S.Tcicmal do' 15io dc
miado ço:u 

-medalhas de ouro ra líxpoíi<;;"io írV/iiitÇ-érsal <le 1
e dirigido lia trinta annos pelo dr. Joaquim-.Abílio Itnrlje*. liiiáino.pninario e" seciinjario. liiícniatii
ternato. — Kxpcdirntr lios dias méis das rj- óa 14 horastíiiá Praia de 'Botafogo', ar-l- Continuatii as tiiatri-
cuias, devendo os requerimentos ser ctitregncs 110 cÒTrctíic 111CR. Na secretaria"'dlstnbiicm;se os cártBcs de nutri-
cuia. ' "' 

. .1 . .' .•¦¦-

Janeiro. (Equivalente .10 Cullegio lV.lro II,
aris. 1'tlrida'dp' em 185S pelo. Bür.ío de Maça'

Kuáinn .pnnturio

Fructas, Queijos e Peixes

COFSÜLTORIO SCIEN-
TÍPICO DE BSILEZA
DE MME. QDEZADA

Loteria do Estado do Rio Grande do Sul
ÚNICA QUE DISTRII3UE 75 l. EM PRÊMIOS

ifiíakt racções por espheras o s«t>t>os» dc cryatal

DIA 11 DO COflflENTE

por 10S000
1)0^11111 aprnus II.«Ml» liSlbolC»

DIA 17 UO COIIUENTE

por 10 $000
iliiniia IS.OiKt bilhetes

Soffrcndo a minha c3posa ha mais
le tres annos de uma ferida na perna Encontram-se 110 mercado diversos
soucrda' confesso com gralidão que Preparados que. oor suas diversas ap.
-.' . i_. ti._ 1 p.icaçc

1'IÍKÒI ella pelo tratamento do sr. dr. Ilen-
rtque Miehe, . ficou,- completamente
curada. PctropólisJ — 1913. — André

I lepsclu

J.gnm

1

j Engenho Vertical de Serrana I
^B Ê^S Sempre ereB Sto^k B^

WÈ*2: WatM*?,'*-'»fea. M t nilIAnaunil lí»^Í*li

mi mSÉW GA;aS0T0RBN B
mm t^#ií^# íflwrtíA «yjjü.á ^g
IH M Y^f Succnrsítl Brasileira p|
Wm /ipW ¦ Ca5x2a Post«8 S.3Q4 M
WÈ mm^^m, Rua l"4õ'Marçb Í01-106 wÊ

WÈ <Êi^^^^^ FHiaes: S
H- ^^^£S§> S- Fi'!,!?'.!4.,>i.1" rtoii"S

F//%&*&&% 
£k esaúde prove 11 .10 ^^^Sv?s^^<5^\^\

/r?^'1^ w :'-!tó?¥:W i' %¦>\ ".'1'1 lunceionomcuin re:;"i.n-, 1 i.la o isso sa '
,- r- *'s£mw£'/ I óliioni 8um o tuuuor

fet w ?'#y

^' \i$hi$m^? ****** * >

*V-i-'^^HH^">-'-^^WíSSrSg

fÁRTO.MÀNTE estrangeira, trabalha
^ com perfeição c arte no occúltísmo;
com ,16, sr e ?f! cartas; diz o presente
c o futuro; desvenda qualquer mvste-
rio da vida; concerta qttaiaucr difíicul-
dade em negócios c doenens; possuc
um grande segredo, para moças, c de
grande valor: só á vista é que se pôde
avaliar sua importante descoberta: no

sii, praça da Republica n. 8.1, cs-
quina chi rua Senhor dos Passos.

sc tornam jncfficazeí. A
1.1 NA somente destina-se ao dc>-

appareciniento das rugas, que tailto en-
leiam o rosto das senhoras.

Acrc<itía*sc em Rcrii rjtie aa RtJGAS,
apparecem com a edàd'e. IÍ' um enga-
no, afastado hoje com a o'-vvação
constante dos scientistas. Elias app»-
recém não com o decorrer dos annos
somente; a causa reside ás mais das
vozes em eireumstaneias moraes, pelo
díoqtte brusco de acontecimentos tm-
¦revistos, que causam grande abalo iu-

f'1110.
Assim é que muitos rostos juvenis

possuem essa anomalia physic, ao pas-
50 qtiL- aa senhoras dc edade avançada
conservam a mesma macieza da nioct-
iade.

A RUGA não ê um produeto da eda-
!c\ mas a cot-yequcnciíi de estados anor*
uaea orgânicos c do moral das pes-

'('.raças 
k boa iJéa de MME. QUh

/.ADA. que tanto se dedica ao estudo
|a pelle, .13 senhoras não têm mais
necessidade dos consultórios, pois qtttí,
comprando o seu preparado encontra-
rãu as insíTiicçueâ necessárias para fa-
zer-m as massagens cm seus dotr.ici-

I lios.

! Vcntle-ab cm todas aa
pliarmnc as a porfmnarins
e eiii b, fituto.

Preço 8$000

Y

PARA MATAR A F
Uma pobre mulher, mãe de 5 fíilit-

nhos, todos pequeninos, entre os quaca
diús gêmeos, nascidos ha pouco tempo,
tendo 3 seu marido entrevado, impôs-
sibilkado de ganhar siquer o dinheiro
necessário para matar a fome, implo-
ra, pele amor de Deus, ás almas ca-
ridosas, ama esmola para minorar os
seus eoffrimentos. Esta redacçüo pre3-
ta-se caridosan-.ent': a receber o que
fôr destimid'1 -. EurUes Tc-xcira.

esaurii" prove u
um ligado limpo o
t silo.

.Nenhum orpn-
nísino pó.le senutr-

liem t;uio estômago, ílgndo o intestino»¦?T, 
J ii.i.) lunoeionoin cuin reguhirldada o isso sa
\ obioni Hum o

E3 i com is

Mino, Qnezadii, <Ie rc-
?ross<» «iu lOiirupn, p:«i'-
ticip:i aos scua clientes
que so mudou da rua
ITrèi Caiiccn paia ix
Praça da B&puMsGSi 89

Sobrado
l'jn«lo da Attstatcncia

DROGAS |

Inçòiutnodo e som dieta

Pslulai laiijenis ds TÂYIÍYA'
dodr.MONTR OOIUNIIO que sorvem paracombater : a prisão tio vontro, liemorrhoides;
congestão coroliral, lohr.os biliòsas; engprgi-
tniiieiuo do ligado, falta da appetlteitohtüiras
u dór de ciibeitn

Cot^o reguladoras dosinoüininudos injiwaü dai aaàíioraa íèm sua
tr«:>iuac'-.o ílfin.iihi

ÁS PÍLULAS DE TAYÜYA' do DU, MONTE GODINUO ac;iani-so
4 vanda na3 ptiarniacias e drogarias

Hotel pensão familiar
Vienna

Situado em um dos melhores pontos
.le banhos de mar, tem vastos e areja-
lios aposentos para família» c cavalhei-
ros. cozinha dc primeira ordem a pre-
çcs razoáveis. Todos os quartos têm
lu? e botões electricos, offcreccndo to-

| do o conforto. Praia do Flamengo",|. 
Tclephonc ,1.804, Central.

- EPROOUCTOS
PHARMACEÜTICOS

®?\)W\ÍK BRvXQíaNÇyl CiP St COMP.
Rüa do Hospício^ S Rosário 62

PR. MOREIRA SENNA

Espeeialista cm moléstias c estra-
ecoes compleiamcnte sem dôr. Colloca
dentadifiíiS sem chapa c concerta qual-
quer doTuadura, em 4 lioias. Systema
nortc-atvÂíricrino. Garante todo c qual-
.jtier tratiallio c acceita pagamento cm
presl.içÕlvH'. Preço bastante reduzido.
Cons,:'iltt.5 S ás 8 da noite; rua Ma-
stelul Floriauo a. 46, proxiuio á ruado.; Asaradu.

OCCASIÂO ÚNICA
Vende-se por 15 contoj a dinhei-

ro e o saldo a prazo dt 5. 10 ou 15
annos, 5 crcolha do comprador.

Magnífico predio, com pavilhão
annexo, mobilado ou não, bello jar-
dim, com magnífica vista paia-o
mar e a doií minutes do bonde.
164. rua Vieira Souto, Ipanema;
para visitar, dirigir-se ao endereço
acima e para tratar, das 10 horas da
manhã ár 4 do tarde.á Avenida. Rio
Branco a. %% com o proprietário.

Predio no cáes do
Porto

Aluga-se o grande c confortável pre-
dio de dois andares a Avenida do
Cáes do Porto n. 840 e 851 Para qual-
quer negocio ou fabrica. Está aberto;
trata-se na rua Benrdictinns n. 17.

Empregado — Offe-
rece-se

ura moço, sabendo ler e escrever, para
recados ou mesmo para limpeza de es-
criptorio ou -para qualquer servido. -—
Quem precisar escreva .para Eduardo, :'i
rua D. Marciana, 41, casn liotaíogo-

Automóvel
Vcndc-sc ou aluga-se um automóvel

para o Carnaval,* com bonita anoarencia
em perfeito estado e com logar pára 5
pessoas; para informações na rua Se-
nador Vergueiro, loj, das 11 horaa cai
destile.

RUA I! DE MARCO 1416 18
f/t/Al

RUAV°.'oo RIO BRANCO.31

RUA 00 SENADO.48

Variedade iiir.om|»aravií! o verdadeiras especialidades recebidos
directamentò por tmlos os vapores, encontram-so sónteate, na

RUA PRIMEIRO DE MARCO 26
Esquina cl.MÍ^tiít tio Ou\ iclor

ANGELINO SIMÕES & C

TABOABO
ÜÜOLOURAS LiSAS E ESCULTÜ^&OAS

-- IN A. —

Serraria 
'• 
€. M TJW^lMU

Telcplmnt- Ülíír. í :cnl ral

HUâ Vff"Sl3ÍÉÍ""DÃG54^fls BBS.
Preços sgm competciiGiá

BLIXIR DE HOGÜEIR,

m
mm
m

3>h

C0GUC1RA$ALSA,
-fAROBAcgüAÍACO

depuralívo tio Soíigue

Cartomante séria Miei Anna

m
WfmÊ
WÉÊWÊÈ
Hi

7 Ruada Çavioca - Casa .fundada em 187ti
C.o.mplcliJ sorlinienlo dc ann;is,orli303 (le enen c «nttcrhrin.

àtiíihs ospcciuès pura polvoraa vivas, assim como iMr.tlr.iha
MAUSER. e revolvers cspcciacs para tiro an alvo.

Sccçào ele C'lti1>í-«i
RESULTADO ESQ SORTEIO HE HQNTE&

Foram nmodüaarloH :
DO CIjüB MINTO.
DO GL.UB A. . . .

0 1'HF.HTAMIHTA 1>;>
<!<)<;

Níjvidaáe^ de Suftoesso

fipraltl, ICin-gati-bôi) onc slòp IJ500
Caltillo, A viola magof.da cannão . . t§000

>. Cabocla do-Cáxangu » ... IfOOO
Lati rindo, Mondrongo, tango 1$0'Í0
Clirislo,Traduzindoamoròssclíoll .... líõOO
Lopns, Sonhando oomtign, valsa .... lír.Ot)
Ot. Ferreira, Marcha á Diirnoi.it- íüsOOO
Francisco Freitas, T-íirdn dn Amei', valsa IJ00O

A' vonila nãconlieciila(Jasii-dé Pianos c Musicas tim
G. Carlos J. Wehrs

Tlttn, clí\ Carioca, 47
l*íio cie J-a.nc.tiro

4-

i-SBESsxtmssxfJ&xnt***!^^

O GOKON-EL
SABEDOR QUE

cá Jloto

1100HEVELT
O "EVINIUTOE"

rorttitil.

1 CTII

?*'&¦';r&l ¦*'*?; '^Ql'?!'}'r'^'-\~.7:^ i"-L

\ I ,âr

m:
o .'EvrxiHini!"

' i«\ vtrtdítiúsl! I

alei le, c collocatlo (,ici!
[¦'¦r.í das cml.tarcaçm'

t'oiu*trou v Icvoi
o na y.\i vlnfjrm
:a dn Sul, cortt a íoi

|.. èavallo!.'cia Mia exerlSente ro
o, jjrrço baUo, f rnpida ma-
:i-i, c o "Evinrude" o i.nicn
ií::.i pr.ra botes do rcnui, de
i^íio, trwnsjtortiíS, «:lc.
1 [25.000 motores "ICvintudí*'

Ucatn c "Kvinrude" c.im ç
vanlasein, milhares <i-i píica
caíra ei ros, indíistriaes c t.s go\
do M.-iti.-ulor, IV.rtt, Eüailos-Unlilos,

It.ilia, Allcmanha i: outros.
}><: 1 i\i, c e ; il-' cavallos >':? força.
Cum pilhas 011 MACiVICTÒ. Pecam

«talouos .1 MKI.rnioTJ, AKMSTHONG
& UESSAU.
Deposito B .; — 116, nriOAll STREET.

KOVA-YORK, E. U. A.

r^Mvrwo^t.*«;u-*fl«P'¦»!«!*'**x*ivs<*-:r~í.-J7çz-fr,:;v v .;¦- J*r-i'A--;*.:•:. .^•.-^•.v. W-U

çÈMk

I I | 1 isf1 ! 1 I
!-S 9 ' D r 1 a 8 £ 11 í I -ti 1iiJiillllililLllli

Companhia fie Loterias Nacisnass fla Brasil
federalSstraccoespablica3, sob a íisoalizaçãc do g3ve?no í

ás 2 \\2 e aos sabbados ás 3 a ara?, á
S2UA VISCOI9DE S3E ITABORÀHV N, 45

16:OOoloOO I 20^o6ò'loOO
Vov 1SC00 cm ínoioã Pur 15C0C' etn tivio.í

qtie trnbiillm eom cinco baralhos fliffe-'
rentes, que diz o presente e o futuroj
até o fim da vida, com c.irt.-.s não exis-!
tentes nesta capittil, t]ticm lirar uma
linica vèz a sorte com esta soiihora,!
não v necessário visitar outra, irabaiHa
com lodo o sentimento todas as pesr
soas rjtic sc acham com Rrandc diffi-
cnliladc na vida, devem consultar esta
st-nliora. Ktia S. José 46.

iHiioo ^ys eu I Sabbado, li do corrente —A's 3 horas da tarda
Í3GO - Ci-

Professora

(Qronorrhéas ¦¦ °
recebeu

Prccisã-sc de uma professora ; muito
habilitada <tttc leccione a domicilio a3
sesuintes matérias: '.'*,'

Pormguez, Francez, Ceographi.i, Ari-
tlimctica e Hiítoria.

Para tratar á rua di Emancipação
a, 36, S. Cnristovão..

Br. João
Abreu

dc seus correspondentes em Paris, Berlim c Nova-
Yorii, òs últimos modelos de apparelhos c medicamentos recçn-
temente descobertos, que abreviam muito a cura radical dus

gonorrhéas antigas e recentes e suas com-
nlicações.

64, Sua de S. Pedro, 64
Das 8 aa 18 Uuras

Ksla lote-la «i eouipostn dc G.OOO lillhcl
Í«(IS, íiiiiníos :» SUS c q-.iaiiraiícsimii^

,111 Mlil.r. rn> ioliílrn

mais 503 roia pari o porto üo corroin e dirisiilos n-is haentM^ fja.raM
zaretU ^ C, rua Uo Ouvidor n, Di Gaixa a. SU. "leiog. Uí>>f.L.

Na.

ii»
di

•'SHOO. iocluslvn o »eU«.
de cunsuni.', c «terã cxtrnliitla pclü ajMtcinii <lc nriius o es)>'jiTii»-

Cntrrgam se .lesile jíi as cnriiuimcmlas.

D. |5. _ os protnitis superiores :i 'íoiis estão sujeitos na doscontò da

3 upi. Os podidos do bilhütas do intonor deveio ser acomponnaaos lis



'(*•:*-

tt CORREIO DA MANHA — Domingo, 8 do Fevereiro do 1011
¦i" —'¦ ¦ i

maça "Cl* A*Mrr_AV3TV' rua do ouvidor 93 e as
•W«n^S9«Ai S> A JnLãJm JLãêf%FkMoã carta patente iv. 
.j^"^ T*r._*TT—. .. .—¦ :—------ ¦,¦¦,-.'• . . . st; r.: "': ".'.. \:.:..";....'.  .. ::";:.."." :..::~~ -:.rr\~.rrr.'.'. . ....... i ;:.... ,.i.,,.,.i.,. _. muni iank

MO DE JANEIRO
vim ------ — j-~-_-»--»..-» -—   -.-.-:-••._._;. --m
0 ílnnl do promlo mtlor dãloierl» d» Capital PodorM üohojo foi tt.l<— Uamus um ac«?alun utumoripçOM oorrtipondonios amorUudu.-Os noiaot «orlilu» são fólios polo loteria ua capital rodara! out «oucauo». — lUüül. jankiui», . "f. 11 Minuto tu i.'ii

I ciujjs de Pianos Fitter I

CI.UB 0—profit. 113. N. CC7

CI.UU ll-prctit. 87. N. 037

CLUD 1 -prest. Cl. N. OCo

CLUBS D2 CHRONOMBTROS R07AL

ClX'UO-prcst. 78 N. 071

CLUD V-prcat. 70 N. 070

CLUD Q -prost. CO N. 070

CI.UU 11 -prost. Cl N. 070

CLUB S -proüt. 01 N. 070
CLUB T -prost. 01 N. 070
CLUBU—preit. 57 N. 070
CLUB V -prost. 53 N. OW
CLUB W —prost. VJ N. 061
CI.Ul) X -prast. 41 N. 0C8
CLUU Y —prost. 41 N. 008
CLUB '/. -prost. 59 N. 037

Clubs du Mucliliiu* tio
ooorover

CLUB N -prost. 71 N. 071

CLUB O —prost» W N. CCÍ

Clubs tl« fKpiiitfanliis-Siiiniliinr'

CLUD C - prcâl, 73 N. 171
CLUD D - iroit. 41 N. CfiS

Clubs de Bicyclsttes "Star"
CLUD fi -prect. 78 N. 007
CLUU D-prost. 41 N. OCO

NOVOSCLUBS
fei amortizado haja o n. 066

Notf cLujbs
dO riUIlOH. IttilOKiüN, Mllflll-

ni\H do onorovor,B1otocyiilott05,
liicyoloUcH o JiNiiIngardun.

Cima Standard s. A — O dlroctor-
por,, 1.1'A.i v iiinwiiii.il - o nsenl do
CoVuiriO, Dr. Trlirtrii tio AiMraJ...

PRESTAÇÕES SEMANAES
DOS OX.T733S

Itrni.lt. n iifamuilo i»lnno .'.••'•
MOTOHAOOOllti, u inotocyolotto iiiundl«l.. .
lt«'V.\l„ o iiifiliiir rnloiflo. .........
smí ni, u in.ti.-4 perlVIta luaoltlnu Uo rsurevor. .
STANü.vttO, u moUernn cspInKnrilit(Í3 ounou).
STAIt, U lilcjulotto liiulH ro.ils leu (o

, l-Jikuoii
, 1U0UOU
, fiigOUU
, ,1$ ,o'o
, ntjHHiu

. n.S"t» i

PF.ÇABI WtOSfKOTOS

I "DTAXTn líl?V licuiio as vüntiigõnã «lo i i*|;iho «t« rrimoira auuil- |pi.nn A Dl-nU», d«v Estos d»'» Inilrumontus rftooB mnlH por
PIANISTA TíirY Adnpta.so a qualquor Ptnno Intçr-1 liAiNU lUl/A....... dado, tondo o inoclionlimo nocoMurlo para sorw» Ir lano B rlanilra l\CX M{oi, onm.iio. .wnbos omo.s liwumi.oti.li inniuin i\,i..s*. pratunduu musica» mais ilimools. | ,,ailo tmmoillntamont» quando UoMijado, coin n fiinim» Ri  | tos tojam som pnrecer realejo. Convonca...-». visitando A Caia '•SiamUrd'.]

Visitem a Casa Standard MUSICAS NOVAS PARA O PIANO E PIANISTA IlEX Peçam catálogos

Para prospeotos o mnls detalhes explicativos
dlrijain-6u

*' Çíisa "Standard"
lllo iie ianolro. 7 do Mvorelro tio mil

¦—--« — _______________¦_-_¦__, ¦ ¦»¦ — *-•-»— --«-.-.---¦-»--*»--»-««»««*'»----¦.

Ç~WÊ0mmwrmojÊomoMowamn * m m*mm\ m mrwm**^**^^^?^*^^^^^^^?

NÂ0 BASTA LER 0 PREGO:'EPRECISO VIR EXAMINAR A FAZENDA, FORROS
EFLIT10S PARA QUASI MORRER LE ESPANTO!!'
lzf\úi} Um torno ¦!» suporlor casomlra encorpado, de
OU<*? Li, sob medida.
ríijrv Um lento foito da casomlra r-rota, pura líl.
2í?S Um terno feito do linda casemira do fantasia,
¦«/"íô t,ni oobrotíulo do ntpeiior melton liso ou fantaslti,
»J»J«lP h'di o eiliiln.
f*á\> r. 711$. iiiu lorno do casomlra do li linissima;
\}\f |í nitijín «Io l' oiiloin.
1/^ifc Uniu 

calva do padrão dlstlncto o magnífica cure-
•J'ip mli a Ingluza.

INTERIOR
A Alfaiataria (¦iiiinuimra oi)>'la amostras o catálogos

com fobcibiis plintcgriivuraB cnsltitindo •) modo famlimo do
qualquer possua ilnir stms niedliins som o n.ciior receio
do i-iti;. r.ii. Os poilnlos devftii sor ncüinuiüihudos dU3 ro>-
pcciiviii: imporinucius. rodo ko os cnueievos muito boiri
expllcnilós. lisla rtisa líio uccoita ngentos nom vlajãritos
no INII itioit, iidòptiiiidõ e.st.o procedimento dcstio.quo
muilns riulriiR nllalauuiissem num-Ií o som cscrttpulos u
Inilinrnin nus biiqr transiicuues como iNlliltiuit, monos
lioriin na scricdiidc. A GUANAUAKA o a mais antigae
ròputhda cosa qiiu vende para fora.

1'cdldos a I AltVAI tll) A IMlltl lltA —«. Corlorn, 1M-
End. tclcg.— GÜANAÜAHA — 1110. iTflephoiiO 31WJJ

IBrWl i_<^^ ^l [wíl0

Professora
. T.ecclona ni.mo <• tiicoria pela *y*ic-
m.i do Imiituto Nacional du Muiica;irntasc á r.ia da Alfândega n, jjj,Bbrado.

Cinturão electrico
Vendc-ie ittn, do dr. Sniidcn, tomij dias de liso; pm;o 3So$ooü; t'u.,tou

3co$ooo; rua Sete de Setembro i>. jí,
íobrado, com Auuilial, d:u u aj i;horas.

Cofres
Vendem-se barato duis bons cofrej,

io\o.', de lima e duas paita?, para des-
icetipar loü.tr, a dinlfelro on çncíta-
íts; rua visconde de Inbauiua u. m,
K,:iieia de despaebos.

THEATRO RIO BRANCO

SSMCtát-SfS-»--! MOCSI

Pensão á venda
Vende-sc nina esplendida pensão fami-

iar, com i.i confortáveis c mobiliadõs
iposcutos c lioaa iiilas. A casa _ toda ru-
Içada de jardim; atuzttcl módico, jucío.ara a venda, barntiEsinio; i.ara mina in-
iormaçOcs na iiraia de ttotaiúüo n. 31-'.

R-W-Sl

i in|ir,sii a. oi im i;i.i \ — A ventila nomes Freira ns. 13 .1 SI
Cunipatilnti iMpni.u- do üperotas, Mnglcns o liovlít.is, dirigida polo comps-

tonto unsaiadui' Min d.i lllrnndit — Orcliosiia SOU a regência
do liiOCSlro 1'aiillini Snoi-amonlo

rcpiose:ita';õc3 da revista doi Irmão* Quiniiiiimo, musica de Paullno
Soerameniu

3~xr O II13'!
3 SESSÕKs — A's 7 li'.', 0 o 10 1)3

A mnls ori_,inul revista «•avniwiilosca
ijuo ntó hojo tom Hiilo roprcBontaila l

Grande BUCCOSSO da ..Vassourinha» o «ConToU!» -O dtlOttO .ti "Casa-
dlnlia tle frcsruj o do •i.aioii.iryi' uii ititcrlpt' do uma llatca ila Cantai cita
—Tenentes», .IVnlumis. e •Demiiorallco»*.

Ainuiibi o todas a^ noites — K.VOIIB' I

gmr

Segunda-feira, a nessuò» o o iiosompato entre o valonto eampoAo l.ra-
silciro t./.i qulcl «onçntvc» o o campeão Italiano Segnitii Segauo

SobOrÜO C oiupol^nuln
punnraimi 1

niiSTAUIVANl' NO Al.TO DA UliCA
i'ii>v'os cumiiitiiiM da

cMaile
AViscr a<.> i'1'ni.too

Os carros aiSrnós furíocionnni
com rrcquonciu, DlAiUAMBííTIi
das 7 liorai da niuiihO. ás t) da
tardo.

A's lerças o quintas feiras ale
;'ts 10 lioras du ttuite, c nos sali-
badòsoduiningosalò aieiu noite,
caso nào chova.

No alto Jos morros da Uiv.i ri
Pão do Assacai' oíi Srs. visilan-
tes encontrarão 13AKS o um res-
laurant, no morro da Urca, tudo
pelos preços couimúns da ei-
dado.•n;i.t:i'iioxK ics mi.

ts3ís^js^^^^^a^^iuw^r.-^»,^xs^^ '-W.'!'--M»'-c«)f.úr3.-|i.iVi:^^

numa 4&
gfflBB2H888%Bg&&&aBU13BEi^BSimi3Z&gZBSimaE&<_i g^fflBgEBaaÉffl8SBBSE»M?g»?W»*B8^^

aSumeios sie iodos os «oliegins

A' LA YILLE DE PARIS
Rita dos Ourives 35-Brevemente no prédio contíguo á ma do Hospício 76 ;
AITENÇaO — A nossa casa é a única onde realmente .se encontram todos os ar- !

tigos mtraosaluninos tio todos os collegios

:N\A.O C03STFTJ3STIDIIR, I I
??^????^?^«^??•^?^?^??????^?^^?^^^ I Thea^*o Recheio

1 CINEMATOGRAPHO PARISIENSE I:issãI&a;sK
Mntinêc tis 3 Horas «Iti

tardo
Festa do aclor Brnsança

A [•< vi1»» cm < B lili ;mos dú." cia errando ÜcmiciacSo em totlos os rtrtiç.TÒs já r-oiifeçcioiiBclos 

n-»«TB»nim»«g»Ej«n.-jca».ii»i i ii««w iiq«agh»«a»a3mTi»Ttr»ili«Mii»iiiiiB»iM amwniwmniwin^MaMS—-'U-IJ^"~"*J"* "—"*?™tJ?^^SSS- \nrr*zrxr€Vir<\BX*^K^^Jtmrnv*maurirrrTt>.*itr>-.' rtia^Mitww

O ÍIOJB - Ui.TI»ia OIA- HOJE
B^" Glorifíiceçâo de arte!

PAVILHÃO INTEllXAGCOXAL
ID AI 1> W 15 S 13 « IA IC T O

EstreSIa Sa Conipaiibia Ã pk/madona |!n
llinjrrnil r.nnit «tll nm nti\rrrn w\\\t rtr» t» i^i í •¦"* r\f. n <k". nilortriM» iHÍi ^*M.tíjístral pdf-a cinbm.ltõgraplllcn nm ', nrtns « OU quadros

jr» oscriuia coin piofiindaobservação i.sychòi. hum |.•' n*>invi>.i ilru
X inntna'0 liniiAN GAl):i! intoi'prètiidaadinIravelii:eteuela eçlèliro¦rica (litiiitiiiiruuo-'"

r.-5SC-*-WHxJ»'5.f^^3^^^S!Efe i

iWp ii^H^^^^smS
Msl sV^HswOT

.;'-.":i<áft»^.<''".'> :-->"-''.í'- - SHSBikí--:'-

fflysíenojo^
Qaarto Amarello

A' noili! :'is S t!| I
A. Pi'"i,'os popiiltirus

IVrcoira representavüo

r» a s c: íi o a Jy
A's21i2dataidc

MAT1ISJK'E3 OM1C
com proírrammh ospocitiimohtoMirgariisritió para fámillns o_crcancas

A's 8 li2 ila noite — Prograúima Sensacional
Kepnianas Ço|ipoSo JL^csí I3oííii^i»

Duplo iropêüio oftioi Acrobatas nas TrlplcN narras
Ê/B C3E3iFl.<:i.B OE5 LA MOP.T

Assombroso trabalho ilo bicyclota r-obro nramo cm tjtaiiilo altura
•\'S NOTAVrilS ICCH.YRRI3S

MÁKGUERIÍI-: Dtí HES1»AGNE o EV.V POBIlF.Ii
etn sons a^sonibriísos trabalhos

o Tony Anil» .iiihny r.ira rir pordiditmctíto Nutitoros inusiçaes, Cdico
seu luino Mibio. i)^ melhores o ttuiis afamados clows oxcontricob Ego-

Mm ÍSí»i«Aiin*t» i «'lin « e Cnrduii:. nas suas ontimias..:.
00 bflllli™ ... j 3 TONYS, CLCWK8, AH0U8T0J|8fi, 0 ANÃO EXCÊNTRICO 8

THEATRO CARLOS GOMES l empresa paschoal segreto
="*^1""-" -. ~= , -= IIOJ1C - Doiiiiiiíro.S de fevereiro «lc 10,1 - IKíJB

Kmpreau i-a.-.CMOAL SbOlti-.lU i.Vncrtnculos nor sessões » procos d«- cin-—«
HOJE HOJE THEATRO S. PEDRO! CINEMA THEATRO S. JOSÉ*

Companhia do OpcretnS O revistas, Companhia. Nacional de operclas, co-
• mm ~ *.-*A,1->..- ..^.fl. ,,.11. .- Itll.l.lMI* It.'.!....-..! AH

uominco, s de foveroiro
Soberbo BAILE POPULAR ,. _,..-.,..., ,.!„,.,. i.„„,-,.in,
IVcpiirativos para çs QCATIIO n()fIE Hi;,inCe ás a ,,« „0JE W£- d™|^MmiIv d&ii?,3. D«.

DIAh o.i. honra do MOMO I Aloi.ta 1 .-, „0,(c f,s - .,,.Jo a lltt c!itM:.i Joeó Nunc».
pessoal, alerta : \ nulo t lios c todas I siiivpsso tu i-nnr-v 0"randicso festival do ni';io ccu.-
íltinsar ns vapòrosasíVALSAS, as O.GIl^DE1 ¦ SLCt.Eí>5aOA L 1 OCA tcnnrio
11.M1ANKHAS tíODgOSaS, O MAX1XIC | OAHAAX¦ALLtSUA Em I.ia(in0u ;i3 u 1[2 0
carioca 1 A revista ilo X. Y. Z., musica do

Luz Júnior :

Viuiilcvlllc ri» :i (totós di- l.ii!/.
foresl — O pupel do Cliio ile Gar-
elites ó feito por Uiirin 1'nlcAo

Ijtiuinld Niiecisso — l'r vine se as
Rxnias; Kamilihs <[tie esta peça i do
lieucio l.iiro (l'tilais lUiyiil).

O professor GABRIEL ANTONMOPS*
o IO cíu-allos sábios

DAII No interior o ao lado dothca-
tro, si.'i"LÍdo3l3.\P..S, cõin oscaldantcs,
refrigerantes o niastigòs para recon-
forlar a fibra 1

AO CAIU.Ofj GOMES I 1
i:vo!i6 1 (liirruli 1 Mviilié 1

AolKlilc! Aopríl/Crl U|-.1:tr:., N:f-...ira. Al.|«i.il Sitia,
Não ha convites nom entrada poj ohiirn,' lilvlraMóndes, Isubcl for-
favor. I roira, Julia Martins o toda a conv

ipanhia 1

FIGURAS E FIGUF.0SS
Vivitin os Democráticos,

Tenentes o Eenianos I

A'S 1», íis ao % o ás 22 Í6
lioras

O Cl

1IIJ!ATRO 9. PEDRO
SEGUNDA-FEIRA - »'limocionahtcM--:Ks.ii6a'« 3/--TRI0 FORTES. * ~ fomposos bailes a fantasia - 11 Vivam ! Vivam 1,

sensacional podostiil- - S.\N!(. o TIlAZ rospóctivamentò em c(1iiiiibrisiiio cm 21, 22, 23 o 2t do correnlo. | \ iva o publico quo vai no S.. Pedro
e Acrobticiu ile Sulãii. MOMO, Hei do Carnaval 1

Bwsantmnimm

Viva l Viva 1

Uilitnas ronrêsoiitaçõcs
CompJtlrc -- A"ifdo iJüv,!

Itioomparavcl sttecesso du toda a
companhia

Que ür.da musica
Enchentes todas as noites

A manga 1 O Ono Step !
G Cale Paulistano >

A seguir; zig/ig-num rovisti
carnavalesca em 3 aetos.

|| OI NKMAJÕEAL___ jmàM^^m^9^°m
COinUA DA CA1UOCA <',i - Propriotiirin M. 1'hijo - Telephono n. l.fl

i$I HOJE — Inegualavei prográmma — HOJEj
!?' «x «in i usuMiin Scciia ropresontada aiTilkil IlBllll-llIr.l-l líoriíòdc uni Irãnsiillari-

\t\\ ili\l ilIIPJI^'!'? 
Ltobine. Film clePnjhò nom ?">00 metros em i parles.

o incxccclivcl o sempre
apreciável Rei cio Riso
na sua ultima creaçúo :
O itiglez tal coniò

HO.IE, domingo funeçao do
1]2 dia ti 1|2 nuiio, no.s dt.is úteis

das S lioras á 1(2 noite
JOGO LIMPO ¦ JOGO LIMPO

tico tendo conto princi-jg ^ 
oni^nn^^jjlcta»

pai interprete Mllo.if noite

asta wi«r;.çí?w

1 HfiL.Tiv & V?»l^i J*^A •«?

A! Max o lallti.

*2> (.'onio ccmpleiiioii.u u; ''sm-mi! ^

??? Estrada do Ferro Weiuielsteiii ;ilM iunírSheíil; *f
& das ilo natural, dando a sensação plena do uma viagem amena o ?*?
í confortável. À+I>n é* ahaivha: Alfa comedia da Nordisk Film $
&•***' o vaso cniniEZ ?;?

Como extra mi matiiiee j
O celebre detectivo na sua
ijltlnfii tívoniura pnlicial —
FOI MCIv WI.YIKR •'

QUEM ENCONTROU If
A GlOCONDA. I]

KE£5j55gSS355553S!Í£

* A„,^nk^ Novo progrnmt-(Am atina - na0s nimsi nna composto com soberbos o" sonsacio-

Hermenegildo Goenaija
Solossalul Bilbao

Cb.quito Goíii
Escoriaza Olamendi

Anisoiies Samuel
Sanches Melciior

Musica da foroa milttai do
Estado,

Camarotes roxo viulos fiu
Ilxmus. Fuiiiilius

Eatriida Franca
Ao FronlSo Ao Tronlí

Cojiipaiihía Dramática
Kiupresiv üduartlo Viotorliio & O.

JSTa, jpj^osciiaaES; semana
ostréa da companhia dtamiiticr. do que 1.7. parte a uctrlz

1- reprosentaçao da comedia em D aetos, de Ed. Oóurdet traduejão de
Poíttigul da Silva

^Krt

PASSEIO MAHIT?MQ
Barcas da Cantareira
Desembarque em Paqiietá

rAÍVllOA DÒ CAKS PHAiíOüX
AVti 2 liÒIlASOA TAIIOB

A liarei pnssar.á próximo a At>
maçiio, '1'oqtto '1'iiqitb, Pontada Areia
cnseutlá do :s. Lciuionço o ilhas Mo-
òarigúo", (commaniln geral das Tor-
pcdolrás) Caju, Ciincoícflui Caximbao,
Carvalho, Antinaz, Mochlngüeirój

j Mores, (Hospedaria dos Imiuiffriuii
tos); íàimtã Cruü, Engenho, Juruba-hibas, f.otios o ilha do Poquetátònda

_. , , , , ,~ir,nn ,-i , iestacionará 1 hora para 03 srs. c:<..
Preços — Camarotes de 1' ordem 1:4000, duos de 2' or- curstonistas porcorrorom a ilha:

dem OMOO,"faulcuils e gulcrias nobres 3$000, cadeiras 2$, entrada „ A bãiw dará aviso de partida d»
geral c galerias l(J000. |f «quota, apitando til o S minutos atf

Brevemente : A RIVAL, drama c o vaudcuillo Síiiie.
ZIZINA, para estreados artistas commcndador Mattos e Au-
gustu Campos.

fuan,tes de sah
Ilavcra bulíct a bordo

wasEwwagwKgaax^iffyt

Preço tia passagem... 1$500

jsj -v-Eíi^m-íiL

1L.HOR PARA LIMPAR METAES bM toda a. faki-b
DEPOSITÁRIOS: AHTUKES BOS SAHTOS & COMP. «- 3FS."Ui£L Rodrigo S&l-va/, 1S

BESSS^5B5S«awwa^wrã^MOTrwgr^fga^g^WMgggf^ m^LWÊLmSmvii^Bimm^^^^^^^^^^o^^^f^^^^^^Sz^ít^ f£gg*2Eg£gg^^

O ji-.aiw euniortavcl c alciçrc da Capital

EMPRESA THMATilAI, nilASH.KIIIA — CONCESSIONÁRIA DA
SOUTH AMERICAN TOUR

Maestro Diveetov da Orchestra: laiix Filguciras
tTA TXt DbaiÍNÍQC), S DE FBVE. Tjpj TT71

2 GRAND!OcoS ESPECTACULOS 2
Ã'S i¦' 1 -' //' ¦ S M l'0NT > ,'-' !>-' DA TARDD)

Çpfi'*íxiicti'Q&»*.». tiiítititióc tf,n.irlíI£;^l',
!)(:i)ii,viiA xs citnArsoAS

COMPANHIA CINEMATOGRAPHÍCA BRASILEIRA

eiiOVOI^IIJPS AMESTBÂimS

U.ifimà m9tiné'ç Ij
Tomarão parte todos os artistas tl-i oxceliente tronos!

HOJE SURPREENDENTE PROGU.VMIU HOJB

Merece especial destaque o insupe-j
ravcl Rei cio Riso, o Ídolo

clíi creançada
» tf33»* K_

nray

Gralfiso csg-.ct3CUlo ia icaüo aa (IIQUISHO Mm carioca
í Densa da üelleza 0 arbitro da elegância

&§© sesè tüSífeaíío e &aitfl'a-eocss5co sMfscess©

i

CORfflO LUDIBRIADO
,VS ?! //('/Vis EM FON'1'0 (0HOI1AS DA NOITE) irèçii tlicatnd da gratído serie artística do afamado

íabricárile ÍS-annVoht
3 ES3CarES3XrSJ5k.tS E3-^.^2."XBB]3 3

D15SI'1SDIDA DttS

TIIE 7 GEEAT AMEBJGH
TRIO MARASCOFF

TINA RÜEDA

ET ACTUALIDADES -^a

D Jii39asi}ies^t@ da Bandeira
sTt^^es BirsaBsB6í&BeSB,*©s BiacisBiaes

Iiüponcuto c pomposa festa patriótica, film de A. Mnsso

Próxima semana- O DINHEIRO DOS POBRES
Grande romaaoe social

AVENJDA
HOJE imponente programma novo HO «TES

Õ fjomenj de duas caras
tScric ivòttc

Scenas intimas o
iirueis da vida sócia!,
brilhárilemente des-
envolvidas cm tres

M longas partes.

Ü

a^»Clrgw^^L^¦I?T^rãJ^trzra^^

m

acuei
ida

JTllm repleto
ile arriscadisai-
mas c imprevis-

loa <l~ J t' \í' a * > Mpg

Mlle. Hobiuue *«*-. Alexandre |qxlc o tornam
Alem ile uma soberba pleiade de artistas, que sao os prèdómiriailoros do i e^ipolíyaiitc o

palcoFrancez. Corroboram todos na>imponcniiSBimápeçà theatrul do j=>> "'i'".;'!^®

Terça-fsira — 4 importantes estrdas, 4

LAS BALLESTEROS B&À,lA^ .
WSEXjIjA OLTMPIA — gajtora 

o «iua-iros plos-l Amatthgl.. Ainslgne c seduetora
¦"^ " 

»t^t^t-,/-.t^ n j. -jl áetriz Prancesca 13 cr tini, no
MARIA SANGIORCtIO — lautora italiana predominante romance de amor

VatW Fréres, cm 8 Longas o artística» panes S

A DANSA HERÓICA
| em quo a fascinante Ml!a. ftobir.na apreEsnta na leia innumeros, riquissi-
I mos c modernos toilette?, raostrando-sa em scena de principio ató au íim

da pefa.

Paíliü Frcrcs

TILDE MANCINI — Cantora italiana,
PREÇOS DO COSTUME

ÍO Diário de uma Mllier—çi,oCi,I8B
ra_.|-A Um-| / ULTIMO .MJMEHO— Rffporiajjcni animada
rCtlllC ÜUIIIal \ dog acontecimentos

.iKH.v A Torre &ySõpyrõi^°ôdf AKÍ
2 partes 2AH Anianliã Amanhã

3 "partes '^iSK^^fS;!0 Klso La Femme a Papai CAPRICHO DE MILIARDARIO

'* 
fl 

'

Resumo so
nianal dos mais notáveis suecessos muxwdtaes,

1


