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'A 
rmii-Ic republica tia America dn

Norte 4 u pai* typo do regimen pre-
aldcnclal, Sen syitcmn ik* governo è

justamente o Inverto do syttcma par**
linntitar, uma vít f.uc Oí nilniitrnt
nem itum das câmaras nem icm
ncll.ii ncccMO, -Alem disso, a rcipon*
a.iiih !.»,!,* dn governo é loila dn pre*
sidente da K. publica, c, na -.tia 1>iiii;.i
historia, <i« talados Unido) só con*
tam um impeachinent d.» •«•u primei-
ro niaKHir.iilo. NSo cxi.*.ic ;ili a rc*
sponsabiliiladc ministerial, como a
•exige ii regimen parlamentar, «• ê a

m.i cliave dc adobada, N.io »!• do cs*
tranliar, pois, ipie publicistas france*
m o classifique.ti dc rcgimcii cc>a-
rlauo com o plebiscito na base c no
\irlict* o poder executivo, livro .le

tcilo controle legislativo cffectivo c
real.

Os adversários do regimen parla-
montar, sempre <iue o atacam, vêm

logo rom a ingerência «los deputados
ra administração publica, que lho c

perniciosíssima. Mas n.lo pc verifica
lambem o mesmo no regimen presi-
deliciai? NSo lia quem conheça u.i

Estados Unidos, ao menos pnr leitu*
ras, que não responda affirmativa-
mente. Noutros paizes, então, do

idênticas instituições, não lia como

pôr i-ni duvida aquella anomalia, que
é scnlida, sendo, a todo momento, expe-
rimontados seni perniciosos cffcilus.
Depois, <!• a corrupção dos represou-
tontos do povo quo ó apontada como
vicio próprio do parlamentarismo,
«ppondo-sc á imnioralidadc parlaincii-
tar a pureza <!.> regimen americano.
Mas para mostrar o que valo esta

pureza, basta o lobby, nu a influencia
decisiva ilo meia duzia dc políticos

profissiouacs nas deliberações do

Congresso/ Não ha quem tenha lido

mn pouco sobre a politica i* a admi-

que icm esta notável qti.lidilc: con-
vence. Ií', pois, .una olira Jc propa-
cinda, t-ara a qual »e devia, por lodo»
os .ucio», abrir mercado, sc a «u inrr*
c,nlii iã não 1'iilvcsie Implicitamente
adquitido mio uniu*.- prestigioso do
autor e pila maneira attráente como o
livro foi escripto,

S.in duvida, aiucll.il IJé.i» appare-
ceraiu nttii» do uma v-z rm artiiios avid*
sos *k* Medeiros o Albuquerque, Ii*iacs
arlliioi. porem, eram maioria do acluali*
dado, c a lltualid ide, num jornal, utn-
ütioiu (incisa que «u '. diva neste mo-
mento, ilut.i o espaça dc vinte c qu.vro
lioras, Ah iu disso, sendo liujo o íornai
uiiri mera industria dc publicidade, e
d«- publicidade do fartos do .lia, atii*_os
dessa natureza ca,"ii facilmente no cs-
qitcciincnto nu uscnpani ao leitor preoc*
ctipa.lo com a noticia ile ultima liora.

Demais, Medeiros e. AILuiqttcrouc
apenas applicava cm favor ,!o systema
parlamentar «>s argumentos 'iuc a oppor-
iimiil.de lhe prrniitlia expender, acerca
do fidos d.i oceasião, l) trabalho do
j.irii.lis..-i rm favor da sua causa era,
abi. perfcliamfnlc dituio, Mas o nrande
tralialltó- o trabalho superior, sò no livro
aiiora so vê.

D li ro apresenta uma unidade per-
feita, de sorte que do primeiro ao ul-
limo capitulo o ipie sc lê c uma serie
de argumentos que sc sucedem «• se
ligam, .\7io havendo nellc a mania ern-
diia do excesso dc ciiaçõcs, a leitura
não cnnsa. O autor como que agarrou
numa das mãos n regimen presidencial
c na outra o parlamentar, não or lar-
gan.lo ale ao fim do volume, absorvido
na tarefa de. mostrar o-* erro.-, defcíio3
o até os crimes do um cai comparação
com os do outro.

-»i*a-:»~
Oj defeitos Irrogados coaimtimcntc ao

systema parlamentar pelos seus adver-
sarict, innovadoros «le rcgiiuciis poli-
ticos pel» simples prazer da innóvação,
não são, cm muitos casos, mais do que

I as suas qualidades.
Ao parlamentarismo se attríbuc a

! instabilidade ila politica, que <¦ por

tltl.ifr
üiti .lc trrvlco ni lte,-a-»»|i-í,*la Cfntrjl dc

Policia u ." il.-li*.,,!,. j.ixilijr.

Tnrrido.
K»i» repafilçJo expede malíi rc-ton SS*

ipiiiui". v.iporc»!"Aviiii", pira San'0» e liio ila Imai
"Miiiiit, lieraet". loira ..* iijiiiu dn norlçl
• K. I ru.lr.cli VtiiMiM", para a fnroí», vU
J,i«l,„i. "Iblapaba" ivira "i pailM do n»»r*
ir-, "llM-ngarmn 1*imuV( para Quilos <* Ri»i
•li Prata! Mi.tuna", tura o Ido Cundo ilu
Sul: "Tlicispu", para Trindade .. Nova*
Voilc

A rnrno.
T.ira n rirnc t>ovlna poita liojc ú vrmla

nos nçouguei dema capital (oi üífixado ie-
U* marchantes, no entreposto dc S, Diogo, o
preço üe $;od.

lis rcl-illuiia» s.i deverão olirar n n.axl-
mo ,|o $9>'".

,j » OU '»
\ nortlo uo paquete uointi.U-z Zcctan*

dia, iniriiu liontcm p.»r Campinas, via
Santos, o omjncntc senador Kiiy liar-
bosa, quo vae se «nconlrar coin sua
c.Yiua. faniilia.

O presidente da Republica, que no
•íiMuilo itubíu pnra Petropolis, afim 'Ie
cumprimentar scu soRro, u almirante ?e-
ua.lor barão .le Tcffc, pelo s. it anui-
verta rio natalicio, dcixan'i li-íje a*f|iie'la
cidade, descendo no comboio que dali
parto ás s e J5 da manhã.

A' tardo, s. cJt, tencíona visitar, em
companhia dc sua esposai as exposições
do caricatüris n Corrêa Dias c do piu-
lor J. Cain**os.

DO l^»ARifS

A PARISIENSE
KEHABlLlíADA

A ininiia chroiiica dc hoje cmlciii
uma afíiritiação diante da qual, de
.iiitt-iii.io o sei, os que a lerem niani-
feitarão, sinãu uma iiicrodnlidaile ab*
loltiia, pelo menos lima certn duvida
até certo pomo fundada, Por isso,
lusiioi bastante ames dc oscrevel*a.
1'assar pnr ingênuo, ua minha edade,
não ó propriamente um prazer. L'ni
eteriptor, lotlavia. iiá.i tlcvc iiituc.i
desprezar n ip.io clle considera um ro-
soltado novo o sincero de sim obser*
vação, K quando osso resultado encer*
r.*. algum interesse moral, não ha mo*
livo parii quo clle o n.io traga ao co-
hliecimcnto d«> publico,

O romance francez dc capa amarei*
Ia — ó uma das tradições ilos nossos
Costumes dc mais do trinta annos. Ao
a; orlarem no Uio dc Janeiro, pelo
ultimo paquete proveniente deste ve-
li.,, iiiniiil,,. os nossos mais inenrrigi*
veis Icdon s desse i:_nero do litcratu-
ra, ao cortar-lhos as pagina), sabiam

existiram, desde Q dia em que o pri-
metro homem se avi.tt.u cnn a pri*
miira mulher, Ií ií. um facto •— mui*
lu simples nu si, in,*. cheio, conto so
vé, do grandes conseqüências moraes
— a impede dc incorrer nos seus uni*
vil erros de outr.ira, isto í, a aliso*
lula falia de tempo para leval*os
ãctualnicnte a effeiio.

(> eosinopolltismo, aliás, quo <5 uma
«Ias graças de Pari», entra; como um
dos principais factores desse plienod
mono do regeneração social, li a an
glo-mania, cm primeiro' lugar, e o
talião cm seguida, tem ahi mti dc seus

< cf feitos, Quanto n
"O simples título, era
•axlguasscni iodas as

cm nome do nossos
elle lem siilo nlvo

Antes do ic fa^er novamente de
viagem para o Alto Amazonas, o a|m{*
tante Josò Carlos ilo Carvalho coiioc.
deu a um matutino uma cnttcviita, na

qual confessa qtie vae tr.ttar, naqucl-
Ias futtiroras e tão desprezadas torras,
da que elle chama, com proprlealade, o
"problema da alimentação, na região
dos seringais". Ivspiriio Infatigavelmcn.
to emprclicndetlor, o sr, Carlos do Car-
valho muito conseguira, si diipn/or dos
meios pia-irisos á realização dos seus

projcctoi, c lazendo-o, prestara um in*
estimavcl serviço ao desenvolvimento
da Amazônia,

Ninguém i*;nar.i que a situação dos
trabalhadores dc scringacs sempre foi
a mais penosa possivcl. Aa aportarem
aos logar.s paia onde os conduziam us
distribuidores «!,' promessas falacissi-

;-!..¦,- ,:.,* , - -.Il Obrigações i'c|raM* °* trabalhadores tornavam-sc ver*

entra ordem. O remédio era, portan* dadeiros escravas. Hs seus prirneiros
to, elementar, para quem quizesso to* I comproml»sos rclacionavam.se com a
mar a si o encargo dc jiol-a ao abri-1 passagem «* a compra dos iiistnimentoa
!.'.. do qualquer falta. Ivra bastante |de trabalho. Fornecia-os o patrão, por

ImfrtitP m faeri da cata P. PtVOVX * f. — *M.W, e NõRRSKOfí * C, — Ckrltltetilél

| Koiliic^ilo—Kua do Ouvidor, 102

Os encantos de Petropolis
celebrados por um escriptor hespanho)

via.lii o bat.tneelr enrrespondente ao
Hirz de inaico daquelle exercicio, «cm
que houvesse l'*iio referencia alguma
aos citado» mero* de janeiro e fcveiei-
ro o tlvixitmlo do remetter os con.pcieu-
tis halaiicclts,

ttüiis inesporadi
«*!e ultimo, a .
justo que sc a
euleras do que
bons costumes,
esses últimos tempos,

O motivo i claro c tudo quanto ha
de mais singelo. Porque, de vinte o

pari*quatro boras que tem «» ilia,
liensc escolhera aquelle Intervallõ dc
quatro ás seio da noite para a prati*
ca do sou peccado máximo? Pela ra-
ziio muito simples do otto Iodas as

O Cohimcrcio de São Paulo, compr-

ü.iiito liem, e por isso o antcgozav.-.tn. !,r ynnir-sc uma occupaçSo, por ma:s prêços exotüilantcs.
a espécie dc prazer que liics eslava! nagnificante que fosso, para aqucl- 

j „ 0, pcK, iocaiiia-5o. |j,
ali reservado. I*. um detallic. entre '« »»»^ vüilios quc.lllç soliravam. I

Inconscientemente, os mglezes mtro* '"'""u* |ur "-"»'•" '"- ' ""\«» '>"«>

duiirai.i aqui o chá das'cinco lioras. «imo». so emancipavam cll.s desses ler-

que se tornou, em pouco tempo, uma | riveis compromissos, o dc qua* jáinai

mil, ali apparecta inlailivclinento, l
eixo da intriga desenvolvida no scu
percurso e razão, na maioria dos ca-
sos, da sua prando procura. Ksjo de* i
talhe ora o rcc-de-cliaitssce intimo —
o seria exagerado qualifical-o dc mys-i
'.erioso — onde, do vinte cm vinte pa- \

unia rivcii
instituições mai* radicalmente |>a*,s,: poderiam libertar era o da alimcu-

risícnses* \'eitt cm seguida o tango.
Doi dois cotiibinados, iez-se uma s6
diversão, dc tun successo som prece-

..nteiiicntc autorizado, «lá hoje á publi-1 pinas, se deviam despir os principaes I dcitio. I*. nao «-.'ttstc Imjo cm dia mu-

cidade uma nota declarando que o sr. hcróett da novolla. Paia os escrlpto- \m 
*UlM paragens, por mais amo-. - -

Cardoso de Almeida não acecitari o I res quo mais a serio haviam tomado |''"'" 'l«c soja «, scu tcmpcrainetlto c.M • ¦

tação própria c da faniilia.
Ter-se-á modificado «sse citado de

coisai? Certamente quo não, sobretudo,
[depois quo a baixa da borracha abateu

do muitos próprio-

logar de membro da commissão «le l*"i- I ° ',:v'"'1 de mentores da sociedade mo-

1, ilo no sab- I "*-'•"""' Porque era chamando a atten*
por mais apaixonado que esicja ;'i'j ¦ tarios de scringacs, lendo o facto,

(fu ¦ ___¦¦__. tíSÍ-í.
ip-%',: '^™ ipi

. _-¦—*¦¦» " —-.

nanças, para a qual f,',ra
i»ado, quando
S. Paulo,

O sr. Cardoso d

so achava ausente em i Ç-ii. pre-

coração, que deixe n prazer do tomar I flexo iiiimcdiato na já de
tttna cbnvcna de chá em compatibia Jõa trabalhadores.

ui inste sono

de uma meia duzia dc hons uansari-
uo... pólo de ir l.chel-a a sós com o
mais dedicado e ardente de .-.eus admi-

ara os seus erros qtto clle:
tendiam corrigil-a, csjc rec-de-chaus- i

, ! sée havia assumido as proporções do
Almeida chegara | 

.„„ laboratório dc psyçhologia ex-peri-'
ao làio dc Janeiro boje e hoje mesmo , mental. Para aquelles que buscavam j 

raúores.
fará, na Câmara, „a sua declaração 

j nessa profissão um simples meio d** j 
*'*>sl"1 acojltecc qtie o amor,

nesse sentido. commercio, elle não na-sava sinão de 'tta'_ expressão mais ampfó ou
. ——; uni 

pretexto para descripções ftiggos-' 1'arttcttlar, co-tlorme o coiistderi
Partiu hontem para S. lo,„ da l'-ar- ! h 

-., 
,; rf 

' >. 
, ^ | ,„„ a(-;.|,,ira .„,, l]la por scr co.,,,,|,

W' 
Bl,„,0 

TrMo^afTarVâTaa. SÃ* íòL o pre", li,™ rio . '?«"='">- tanWp dentre os prazeres qtv

rindo 
'Pilla* 

O referido"'«ÉSr^aC da obra publicada - c, como exern* | 
»K»™« "'!'»", P» »™ caractcnsti

trazer para o potio desta capii.il uma : pio. citar-lhcs-ci o Lys Range — era c' '*''"¦•' '"\,a\c •¦ . i*. -....:., . -,..

• na
nais
:ada

ilriisa do Ministério Ja Viação, quo
acha.

ali. clle figurasse no scu en-

muita gente considerada a instabilidade
ilistiação norte-americanas quo não; (|:i administração c, deixem passar o
conheça os meios quo ali são postos ] exaggero, do próprio pai*.
cm pratica, no Congresso, para obter j Realmente, o regimen presidencial <;

a passagem dc projeeto*, que tocam a

grandes interesses. Ali, a profissão
presidencial, desde que o colloqucm t 

jml(1.lcira) da viação; Octavio Mansa-
cm cima dos seus alicerces, não vem ; ,,..;,.__ ,,. Mari„,ln. Raul Fernandes, da
abaixo, resiste a ioda» as tempestades | A-ricu.,urai 0 joao Siniplicio, da
o será governo entquanto nao acabar o
tempo que lhe mareou a lei constitucio-
nal, í) governo parlamentar, não, Esse
não tem alicerces, osso ó instável, osso
vem tiluixo com o primeiro pó de vento
o ii como que um governo equilibrado
s:,bre uma gangòrra.

Dabi os üiim'gos ilo parlamentarismo
dcduzctn a superioridade -.Io systema
presidencial,

Não ó, entretanto, a vantagem do

j systema que, nesRc caBo, devo ser exa*
minada, porem a procedência, o vali-

•oiiucii presidencial. As ilisctissões são monto do ponto do vista dos presiden-1 7^ 7, 
"^

' cialisias,
Paia os presidencialistas, um governo

deve ser estável. Logicamente, cst.ibc-
lecida essa premissa, o governo* parla-
mentar é mão, porque não tem cstabUt*
dade.

Mas a estabilidade Pürá o principal
attribúto de um ROvernò?

Não está provado 9«u o seja. Ao
contrario, o--» f.actos diários, os factos
que presenceamos no correr da vida

politica dos povos, demonstram que .i
instabilidade ó necessária para os go-
vemos que erram, quo sc iinpopiilari-
zam, que delintjucitt, *\ instabildado
ahi ji~ío t' fraqueza, mas segurança, $•-•-

guraiiçá da nação, *!,* .'.ija vontade os
fíovemos são meros delegados. Pro-
curar a estabilidade para os governo?.
sem assegural-a â uaç.ão, não é crear
um systema de governo, mas dc desgo-
verno. Quando isso na própria Ingla-
terra n.oiiarchica é coinprchcndidp,
muito mais o deveria scr nas demoora-
cias, onde só lia um poder legitimo o
apreciável: o poder d.i opinião,

A instabilidade dos governos paila-
montares não os impele de viver c dc
ser bons, heróicos e preciosos governos.
'Klles têm como ponto do apoio as co-
lumnas do Congresso, que os sustentam.
Itmquaiito so fizerem sunportàr por
essas columnas, s5o tão estáveis conto

qualquer governo presidenciaf.
J.i foi lembrado, á guisa de defesa

do regimen presidencial, que, sendo

v's I curto o p.criodo dc cada presidente, os

,,.'. mãos govenios depressa passam. Kííe-
se: -....¦ .

... ; ctivamenle, nao apenas os mãos, como
«U* uni, comn do nutro regimen, !'•

ambos lèm por base o suíírágio

lorçoso quo
trecho.

Naturalmente essas intrijías. os seus
detalhes c as descripções que os eom- i S1'*

plotavam, não eram do moldo a acro

•jr.i, o sr. José Carlu cogita, no :no-
mento, «Ia creação de «trandes saladeros,
cuja exploração terá par effeito, não
íó fornecer carne boa t: barata ao ho-
mem em luta cora as inéditas aspe*
rezas amazônicas, mas ninda dcscnvol-
ver lateralmente o fabrico dc sabão,
velas, banha, etc, o que indubitavcl-
mente forçará o estabelecimento do i;i-
dustrias outras, necessárias á provisão

popul içõcs.

Koi justamente n conímissão de l*i-
nanças da Câmara a que maiores mo-
dificações sofí/cu, com a sua consti-
ttii.ão, sendo mesnib a unica quo teve
chapas furadas. ; oonci-pção que tontos ilos dévcrcs quo

Dos antigos relatores de orçamento competem á mulher em face dá sócio-
perfeitamente estável)- porque 6 couto I d-i-enrám «lc fazer parto delia os srs.: 

'

que fixo, pregado ao solo. Um governo Gnlc5o Carvnlhal, do Exterior; Ribeiro

clle já aqui existe cm minto menor I
escalo. Ií si alguma coisa se pôde apu-,
tar disso tudo em louvor da parisieu-; Coincidindo com osses planos do sr.

que osso prazer, em quo meio ' 
José Carlos, conicçam a «.nascer espe*

mundo fazia consistir a sua principal | ranças da alta da borracha. Que cila
ditar a parisiense como typo do cs-
posa o mão do íamilia. segundo a

I prooecupação. não passava da ultima venha, ..* aproveitando
Ide

a occasuio, a

dc lobbyst, ou de corretor do legis-

lação, náo c uma profissão confas*

soda, reconhecida, quasi patentee, na

phrase do um jornalista francez?
Também sc diz, cm sen louvor, que

o regiincn presidencial acedera a mar-

cha do governo, ao passo que o par-
lamentar a retarda. I'.' uma cònse-
.[iieiieia, affirmatn, ,1a eliminação dos

ministros das asscnibléas o «ia snp-
-pressão das responsabilidades parla-
montares, üs factos, entretanto, dc-
nionstrani qtie ó illttsoria aqiictla vau-

ttigeni tlicoricainciitc atlrihuida ao rc-

as mesmas, o por cguacs transes pas-
saiu os projetos ou resoluções legis-

Üttivás. Os partidos lambem fazem

obstrticçõcs, e ás vezes um só homem.

Exemplo. Mo fim da sessão legisla-

tiva dc ipoj, o (.overno, o, pode-se
dizer, todo o paiz, queria uma certa

medida relativa ao canal do Panamá,

ou a prorogação do prazo para a

opção já concedida aos listados l'ni-

dos. l'in só homem, o sr. Morgan,

senador pelo Alabatná, p,>;t .ni cheque

governo, Congresso o a maioria do

paiz; Abusando da singularidade rc-

(¦intentai do Senado, que não tem nc-

nliiima disciplina c, portanto, com

quo pôr cobro ao abuso da palavra,
aquelle padre cònscriplo, .lias o dias,

mal o capcllão cessava a orarão do

cstylo, com. que se abre a sessão, to-

¦uavii a palavra para um inieniiinayel

discurso, quo prolongava até o mo-

incnio dc ser levantada a sessão, para
âtnportiirbavolmcntc recomeçai o no

dia seguinte, com o fim de impedir

a votação da medida ttló encerrar-se

a sessão legislativa, o que conseguiu.

Nn Vrsnça o noutros paizes, osso es-

pcctaculò, qtto alem do mais, era co-

mico, seria Uva,'o á conta ,1o parla-
r.tctttarismo. Mas nos listados Uni-

dos foi que elle -o deu, no paiz cias-

sieo do presidencialismo, .lá so vê

que o obstfiiccionismo tanto podo ser

.lado. Um dia Ilenri Decque, num ro* aílk' rtas dtstracçoes bastou para var-

rumo quo ficou conto uma das obras "-''r" (le !"-'"i llat-"1,->í üS mM* ,,'vc'"--
rados.

I.fão Vrlloso Xotto

atas cogitações, lao incoiiscqucn- inicia,iva 1)arlic„|ar pr0.uri. lcvar avaa.
te e cila para os que melhor a pri-1
curam aprofundar, que a mais inno-1
conte das distracções hás

primas do theatro coiitçmporanco.
quiz dar uma id-éa desse representait-
te á parte do sexo feminino, que c a
parisiense. A sua comedia c uma pin-
tura, em dois traços, «Jo inènaye d
ttois. Perante o estrangeiro, torna-se
cada dia mais intolerável a posição

I do marido cm Pratica. E, forçosa-
• menu*, como contrapeso, a principal
: das attracções que faziam com quo o

viajante fizesse de Paris ttnitv das' 
primeiras estações do- seu 

"-'rcitej. 
o,

beira,
Agricultura
Guerra.

Continuaram na commissão apenas o
sr. Homero, relator da Receita, o sr.
Antônio Carlos, da Fazenda, o O sr.
llorba, do Interior.

Não prevaleceu, infelizmente^ na es-

oolilã feita pela maioria, que incidiu
no erro de emprestar caracter politico
a essa commissão, — a dc mais im-

portancia c maiores responsabilidades,

principalmente no actual momento, —

o critério da selecção das capacidades.
I-Vz-sc a escolha náo se sal,o bem

pie orientação, p**is para
t ratar dc coisas financeiras foram es-
coibidos os srs. Dias de liarros c Tho-
niaz Cavalcanti, o primeiro distinclo mais t;mlc às c,,;!t:ll,sões qlie Sa0
medico, professor da Faculdade do .Me- principal interesse desta cliro lica. *
dicina, o o segundo, major do líxor- ...\ vida do homem moderili.. nos
cito. Ki esses dois deputados deviam centros a quo damos geraltttcilte O
entrar paru as coilitnissões, era justo opithèto de civilizados, é cada vez

que sc cnllocasse o sr. do liarros. na ! mais despida dc imprevisto. A nossa

dc Saude i ublica, c o sr. Cavalcanti. I existência é lioje regrada como nunca

na ,1o Marinha o Guerra. Ficaria, as

Paris, abril dc !«)I.|.
i m mm

!«¦ problemas como o que se ventila.
Porque illrs obslarão forçosamenlo a
íajipárição do crises da categoria da que
ora affligo o extremo-norte do llrasil.

da
junta medica ilo quartel general

rcitiáo militar, cm sessão ili

.'! .,>itimuiiiilii.ili- Caiiiinoeo.
mliliil.» inllitiir ii lognçi.o liespii-

nliol.i o dlsttncto oseilptoi"

Petropolis, com a sua scductora
natureza, seus jardins civilizados e
mm malta agreste, Mias montanhas e
seus riachos aprisionados eni iiiini.t-
luras de canaes rústicos, a originali-
«lado stiggcsiiva da sua sociedade di-
plomatica o a <;:;-lii cinematographica
dos veranistas naeionaes o cosmopo-
litas, curiosissima mistura «Io g.ii-
tes do esiirpc c condições antagotii*
cas; Petropolis devia, forçosjttncnle»
tornar-:!,: a musa inspiradora, a in-
evitai .1 leníarão, a irresistível presa
dos romancistas.

O coronel Cathincro, addido mili*
lar á legnção do Hcspanha, não esca
pott á seducção do meio o acaba d.
dar-nofl mais um livro sobre Petro
polis — o, desde já, digamos, um livro
dovéra*; interessante c iiiagiiificamen-
te pensado, cm que, a par «!,; estudo
social primoroso, um tanto caricatu-
ral, se destaca o lado psycliologico, o
ponto forlo c essencial, pbilosopiiico
on revoltado do bello romance, co-n
a pratica cm acção do mòriicntoso
problcína tia "união livre".

Para não ferir susceptibilidadcs,
nem produzir arranhões nas c-piiler-
mes sensíveis, declara o coi.iniandàii-

,1B te tamincro ao leitor indígena que.
7 «io corrente, inspeccioiiou os capitães I no escrever o scu livro, só teve cm

D.entre as varias singularidades que I Pedro Cavalcanti do Albuquerque I.ci- atira "fazer-lhe 
passar utn memento

verificam na marclia dos nossos nc- 
' u"* dn i» roítimeiUo de artilheria, o Os- âcradavel, aprcsetliaildó-lhc iodas Otl

oeios pnbacos, cabe, i..oot,tos,avel,iie,i-; ^^rt^iníau;!^1"";,!,;',,í jíit- 
l!arlc 

^ T" Tit ?? 1^7•,,,.., 
I no t.madro daquella boda cidade, onde

as impressões recebidas se parecem
,-oiii o seu clima, isto ó, são todas

dn j" regimento dc artilheria, c
, cur Cavalcanti Capislrano, do a"
; gihicnto tle infanteria, sendo esle

tt. um dos primeiros* tomares ao systtma, I gado precisar tit: irea mezes para
até agora seguiilo. dos representantes di- • '•¦'•"¦¦.u»''ii" e aquelle prompto pura

plomaticos do Brasil tomarem posse dos
cargos "para os quacs foram nomeados'

serviço.

eram as mulheres que aqui o espera- ! a"-k's iu. ° .Senado sc pronuncie sobre 
j 

-a

vam. . ...«s..*.. Io acto executivo ipie lhes deu n inves- a Policia
tidura

sim, cada macaco no seu galho...
Mas a (|iK\s.ão não foi de dar os de-

vidos galhos aos macacos: a quesião
íoi de confiança politica da maioria,
tanto «iuo para o logar (|ttc S. Paulo

tinha ua ninissão dc Finanças, oc- mesma eidatle, fazemp

rapa-lo polo sr. Galeão Carvalha], foi

escolhido o sr. Cardoso de Almeida...

Os negociamos de gêneros oue silo
despachados pela tabeliã I! da Consoli-
dacüo das eis dus Alfândegas, rcalizain
hoje, ás 3 horas, na Associação Com-
niercial, uma reunião para traiar de seus
interesses.

.! Rua noticiou lioniem i|iic o sr. Rosa

c Silva está cm desaecordo rom o sr.
Pinheiro Machado a respeito da organi-
zação do directoria do P. R. C, per-
hanibiicano, que hoje, depois dos acou-

Iccinichtos conhecidos, ilcve ser forma-

Ainda não lia muito, aqui Iratáiiios
existência dò uai velho telró entre

Assistcnciá Municipal, do
... , ... . ...  Pela.Constituição .da Republica,, qual i-osuitam infallivolmemc sérios nrc-Até agora nada affirmoi. INitô fiz!n -,rr,„.1L-r.n ,in, „n..„. reureseniiute*! • • ,• - i i » , a r»ctíit,iii,.io ti u> iiu.a.-us i L,íiL "--t.iii.tiiu .i uiizos ao*» wrvtrn-s rim" a ceia iIm-i ¦_ -<•»•*

sinao reproduzir coisas correntes, im- i .. , ,. , , , , . .¦ J*. •*«•> ''"•* 5«««".os 'p.a e.*-.,as unas .or-
- ii-. • • • _ t diplomáticos depende dn homologação I -nnrnr-npc (/»m <x t(.,. .,• /i_ t-_-._-»(iM -.«•*.

pressões de leitura, reminisceuciaS de , , ,. . , , Po.-.To.s tem o -jivci «le preslar aos
palestras, factos que estão no cònhc- (la :noss:l Can,:'m aha" Esta c> dc f,lc'"' 

j 
'P'"-" Jellas -leoèssilatn.

cimento de toda a gente. Si ás faço 1uc!n -«.S-* Pa -11*' conveniência, sob to-1 Q„asi ltl,,„s os diaS| og fmos cnc;il._
aqui figurar, ó por uni simples ltie-j(lr's os pontos do vista. Impugnada a rc-jain-se de destacar essa espécie dc
thodo de raeioeinio, afim dc chegar|escolha, o aclo fica nullo para todos os ; confliçto, e ainda ha dias se verificou

«pie São o ; cífeitoE c o diplomam, ,pie j;i apprcsen-1 ma;s unl j,.1];.k
(ara as sttao crcdcnciaes, lal aconlecendo, j Um menor foi aggredido a it ivalha
cae na mais exquisila das situações. ! no Mcrcaj0 \ov0. ..\ policia ,Jo ., (lis.

Felizmente, até hoje semelhante coisa trict0 10'.„oll con!,ccimento ,|0
não f.c deu. A nomeação do sr. Regis
de Oliveira, para nosso embaixador em

o íoi. li" essa a unica maneira dc nos , Portugal, foi, c muito bem. approvada.

podermos desempenhar de nm nume- j *S!*0' porem, não attenua, de modo ue-
r„ infinito tle pequenas obrigações iihimi, a inconveniência da praxe que a i ,ii.n5i depois dc o ihlerrogarõm
que cada vez mais nos absorvem. !¦", secretaria das ru'áções exteriores se per- | naram por declarar a des-ieccssidad
segundo a camada social a que per-I miltiti a liberdade de. iniciar. ¦ quaisquer curativos' 
tencemos, quasi «pio ás mesmas ho- Imacinc-s-. *, liviiotliesi. de sei* um t* . i 

' 
,imaginc-jc .1 n>pouRst ul si 1 um , Untretanto, da coxa do -menor vertia

dos nossos ministros, otl embaixadores, a > .ang.I0 m nbundaiicial Como se . xpli-
sua nomeação rejeitada. Fm que po- j ca a alti[m|e jos nícçlicos da Assisten-
siçao ficaria-clle perante o governo do : c;ap
paiz onde nos estivem representan- De uma unica maneira. 0: ferido para
do.... i ai; tinha _ido levado por influencia, ou

Um matéria conncxa, já houve coisa por oulril| por i„jjcaç50 ,|a püiicia.
semelhante, quando o Senado distitniu Ln„0, „ Assistência lhe fechou os olhos,
tres cidadãos préstimosos fjuc foram nn- • \r 

"edificante 
I

meados ministros do Supremo Tribunal

deu as providencias precisas
ferido a delegacia. Dahi o
commissario fez conduzir o
rido á Assistência Municipal,

i.-.cto.
e levou o
respectivo
menor fc-
cujos me-

«it

ras, cm differentes pontos de uma'
mesmos

(.estos. A nossa vida obedece rigoro-
sámente ao movimento do ponteiro
de nossos relógios. Apenas de uma

"•cidade a outra, conformo o clima, o
gênero do população c a oecupação
mais generalizada de seus habitantes,
as lioras variam do significação. Mas,
para cada cidade, quasi sabemos, mi-
mito por minuto, o que estão tazen- Feilcràl
do os nossos amigos. Como que. para
cada uma, se houvesse fixado por lei
o momento em que lodos deviam
dormir, trabalhar, comer c divertir**

i so. Mas, Paris tinha de particular
i entre as demais, conto uma coisa de-
j terminada o invariável, o que sc podo

a hora do adultério, das
etc da noite — hora em

Mas, ria espécie, sc tratava dc casos
internos; c, como bem diz o pròlpqúio,
a roupa suja lava-se cm casa, nada tendo
a ver com isso a vizinhança.

a ao parece, assnn, que essas coisas
devem desappareccr do seio dc duas
corporações que egualmenle sc devem
auxiliar?

do simultaneamente de pessoal solidário , denominar
com o primeiro daquclles dois políticos quatro ás
e do amigo pessoal ouir'ora adversário | que, muito calmamente, em mil bair-
du sr,

Não houve Babtiado, sessão nn Conse
liio Municipal, por falia de numero.

Consta vil a ordem do dia dt: traba-
Ihòs das cominissÜcs.

Pingos & Rsspiiijps III

t;n

universal, que por toda a parte pro-
.'*!!;: os mesmos frutos, produeção
damninha, qtto continuará cmqitanto

o voto não tiver ottlra organização,

unia organização racional c fecunda,

aproveitada a liç."..! da pratica nos

I-aizcs ainda os mais adeatitailos.

(ÜI VIDAL
*¦ ¦¦,-ng^O»_a>-^-Bw-«,i _

*^?5

5emâni'

desdo quo

dcheialismo
gra ó que
i a d optado,
:as nações.

O distincio e focando escriptor !\tr-
deiros ..* Albuquerque arniia dc reunir
em volume a serie dc artigos que cs-
ercvci paia o listado de São Paulo
combatendo o regimen político do pre-
sidciícsilUmo e comparando-o com a
forma do (.overno parlaineiitar. Ksse
livro não pode ser designado própria-
nieirc polo nome dc collectanca de ar-
lisos. Seu aulor traçou-lhe um plano,
«pio foi executado; apenas, no interesse
da divulgação das idéa; nellc contidas,
antes de publicar o volume, espalhou
os vários capi mios «Ia cór;,. pelas co-
luninás daquelle importante jornal bra-
filciró.

Tem-se, assím, ^.?cr.,i1 a impreísiío
cxncta do iraballio dj illustre publicista.
Tra!a-sc de uma obra

lainbem os bdi!S governos, no regimen

presidencial, depressa passam. A quês-
tão capital para um povo não C; porem,
que ol; mãos governos passem depressa:
O que elles não s.* manionliani, não sc
sustentem, e dcsaptiare*.
conicceni a s, r máos.

\ prova de que o •*

não corresponde .t essa
é um regimen aié hojO
alem do Brasil, por tres

Mas..', para que vou eu adeantar
aqui, sem brilh-?, tem compc.encia, sem
experiência, os argumentos contidos no
livro de Medeiros o Albuquerque?

Sc és .ima:!;.* das boas !c*.:*.is e dos
is llíemas, toma u>'n alvitre, caro lei-

tor: lè o livro. Sc tens o parlamenta-
risiuo como o leu programma poPtico,
não o leias somente: empresta-o, depois,
ao vizinho.

Costa P.EGO.

Rosa e depois adversário lambem
do actual governador do Estado,

Permitia A /-.i.-íi-quo- tomemos 1 Über-
«ladc do não acreditar na sua informa-

ção. Os interesses políticos já totalmeii-
•o liquidados 

'do sr. Rosa e Silva cm

Pernambuco obrigaram-n'o a rcsitcollar.
como aconteceu com a IMicnix*, das

próprias cinzas. Mas as cinzas es-

lavam na mão poderosa
Machado, e o sr. Rosa
saiu; por mu molivo íacilmenle conce-

liiva'1; porque não podia e não p,'d'.
combater ,> governo de Pernambucc

sem ser ampara lo pelo apoio do sena-

dor rio-graiulcnse... Sem essa mão

que irá fazer no listado quo i repelltv

o velho chefe dc partido, liojc meramen*
;c chefe do uma no-, a íaaii
meço?

o sr. Pinheiro j dia?. acabado
lessa mão nào

tos dist.inctos, homens o mulheres,
uns nos braços dos outros, se osqttc-
ciam do mais elementar dos respeitos
para, quando mais não íosse, cum as
leis que os protegem.

lira um dos aspectos íntimos, mais!,
interessantes, da vida do Paris. A pa- |
risiênse é uma creatura que, chova, ou .
faça sol, lenha ou não .s.itiile. precise '
ott não. ha de forçosamente, todos os

o almoço, vestir o ca-

Depois dc oecupar íudos os postos
(íe destaque na Câmara, de passar pela
sua presidência, imprimindo aos traba-

: H103 parlamentares tini caracter espe-
cialissimo, cm memorável discurso dei-

todos esses cargos, para se incor-

porar ,á opposieão, o dr. Carlos i'ei-

)K TRATAM EN"'!',"!,.
vez, por gracejo,

11010

Chefe do chamado ".Tardini da Ta-
fancia", homenageado p;!a maioria, de

ic'o, atirar para a cabeça o chapeo j 
nunciando o cEs.\r.isito, caiu, pura fi-

sair para a rua, onde permanece]car sé, abandonado p.-ios 
'politicos. pe-

té hora do jantar, los seus collcga elo

O ministro da i*ar.cnda resolveu dc-
ferir, por equidade, *o requerimento dc
Olympio do Amaral, escrivão -!:i 5° vara
criniiiial, pedindo rocyação da tiená de
revalida-são. cm que incorreu, por híio
haver sellado, cm tempo opporttino. os
livros tle rol de culpados, de atidiçn-
cias o do fianças do sen cartório.

ili.vnriávclm1
Tudo ó pretexto para que cilas as-
sim procedam. Iv sabido que, som a
minima idéa dc comprai* o que quer
que seja. um do sons prazeres diários
preferidos consiste em percorrer 05
magasiiís. Os homens quo so crearam

em co- ! vendo isso. não experimentam r.enhtt-
mn surpresa, ao escolherem uma mu-

I Ihcr qttc, no dia seguinte ao <!,i ;.*.-
snmctilo, pròsiga nesse mesmo syste-ICaniara ,1c oi- iKputr.dos, aca!-.., de **er
ir.a de vida. icicito membro da commissão de filia..-

A parisiense c, portanto, das duas ç,-s;
ás sete hora? dá noite, na iinmensa
área desta cidade a mais indopendenr
t,* iniillicr ilo mundo. Quem a pôde
impedir, uma vez pordid*a nas ruas,

:!e bancada
eram mais assíduos cm seus jantarei*
c cm suas pakstrüs e passeios nociur-
110?.

Esteve assim o t!r. Carlos Peixoto

quatro annos. tempo bastante para que
i conheces?'..' soas verdadeiros amigos e
'¦ 

sobre elles formasse ;::*Í7o perfeito'.
I Agora, s. c\., por 37 votos, numa

podo esconder a significaç

(1 mir
accordo

stro da [-'azéndá appròvou, dc
o parecer da inspcctoria

visto o qu pelas loja

1,.,/IAn ]^ Nl AVIlIlnfl .-.ccortio ODO! o ..iieee-i n.i iii-jj.eeiyi.u
'HlrOÇ (Si ralTsíílSX'^ Seguros, os planos de oncrao-pes
ifjIUUt) ^ Jl Jil-UlUOjpara um sorteio especial dc cem contos1 t _ .. •¦ __.__.i__ _-._.___, r*~ -..__:-, .t„

O Tempo seguros
.¦apitai,

uizadò pela Companhia de
Xovo Mundo, com sede nesta

Cem

.ntciii.

lindo eco
ngnidavt!

t) thermometr
1 «le -•.'*,! «¦ •

azul
l.l! o

iiONTEM
INTERIOR —

*.\r,\ti tçaípcra*
issoii o domingo de

do .Castello. marco*.! m„ininniia dc i*S'*,i. ( jj,jicja' 
j i-.ia.los

c logi

DR. JOAQUIM IiAMOS
pila Faeitidode na Bahia. Eipt

Medico

,\ao
dessa eleição, sem duvida tle alia

i levancia no nioinenio, não só prla
I pacidr.de do escolhido, como ainda

itres ou quatro vezes por semana, ir hifluencia que tem. apesar de tudo

i provar uni cálice dc vinho do Porto Câmara, .-. sua opinião.
* c agi-.ardar o momento de tornar á ' Ainda o anno passado, em r.prcc
' 

çãsiij em companhia dc quem lhe seja
s.vmpatliico, longo da vista dos impor-
'.unos c num retiro qualquer agaza-
Ihadò? Que lhe pedia offcrecer i'a-
ris, nesta hora, do mais interessante?

ole
Kio das

cm üe;!.
?5 -l.lj.CC

Velhas.
Hor!:*:

ites.

IStOIllilgO
Aitciiilc

i*.e, Sito

llcrba* Club,
(it.i «Mastroqü

~i .crrtr.de concorrência
.-in,iiir..'i'ii-!;,s corri,!, is lio

!o

minam as duas caracte
de Medeiros e Albuquerque como escri- i

pior: o mciliodo da exposição e a ela- j
reza «Ia -demonstração. Obra simples.
feita cm estylo simples, tc:n sem duvida
garantido ura grande successo de li-
•»rar:a.

Mus não í sob esse ponto dc visia
«iuo cila se toma mais aprecia*,ci. Dv.

anda a principal prova
,*l-.ií.!o ,!e ltbck-Sca.

No "maich" ile "fõot-bol.I'.' jogado cn-
rei* nr*!- I're n ttto-Crickét c o fbmcnRO 1*". C., ven*

' . ce*a e<:e por ,iX„, r.ns priaicirós teias, <
s principaes | por rXo tios segundos.

Chegou ao Recife o cscu.ptor hespa-

Vae scr ouvido o director da ím-
prensa Nacional sobre o requcrimetttn
em oue Adolpbo Gigliotti, ex-coritador
de liiilnti: daquella repartição, pulo b.ja
re:n'«:0rrado.

nliòl liamori Kscardo, pcrtencünte ão "ate-
Itcr" i!o artista lCsquiroj, ipie vae ali dirl*
pir a montagem âa tnshumcnto a .'oatjiiiaj
XabácOi* O navío-escola "ncnjatnín Constant ,
que rarí»3rá cm viagem de instrucção a 14
•do torrente, foi visitado ;-or grande nume-
''•''A"í,'.nÍ,V'dp "Zcelandlã" eatbarcotl r.?-
ra ?. Paulo o eminente brasileiro senador
K*.!_ Barbosa.

O capi-ão dr. João Muni.-: Barreto
do AragSo, cnearregailo do serviço dc
mallciniVação do.s animaes da 9" re-
gião,.fe* entrega ao -.cner.d inspeclnr
do relatório referente aos trabalhos
executados durante o auiio de : -j i j.

Foi julgada idônea, pelo Tribunal dc

[Contas, a fiança prestada -pelo cobra-
I dor da Keocbedoria do Districto h"c-

j ileval.' Alfredo Monge] Filho, no valor
' dc io:coo?ooo.

A conclusão a que quero chegar ó
qttc, som procurar contestar ò quo ck-i-
xci escripto acima, esse c um aspo-
cto que pertence á historia passada do
Paris. Os seus hábitos soffrc-ram uhi-
iitamente uma sensível transtorma-
Cão, que. incontestavelmentc, tem
operado eni beneficio da reputação de
quo goza peraníc o mundo a repre-
scntaiitc deste centro de prazeres
abundantes o vida intensa. Si a pari-
sieiiso, porém, podo ser boje consi-
dorada, para quem observa a sua
¦vida. um ser. reliahilitado, é preciso
não exagerarmos o mérito que lhe

discurso financeiro sobre a organiza ção
dos nossos orçanteiUos, o dr. Carlos
Peixoto, ouvido por poucos collegss,

produziu notável oração, depois elo_ia-
da por iodos, más cujos propósitos fo-
ram logo esquecido; e cujos conselhos
e ponderações não foram objecto de

| reflexão'»..
Estn o dr. Carlos Peixoto na coin-

1 missão de finanças, infcliumentc quan-
; do scu trabalho ha do Ser imiti!, por-

jque com elle semente agirão isdepcil-
! denlcn-.cnle os srs. líomcro Baptista,

j Antônio Carlos,- Torquato Moreira e

j Borba.

MUDAXÇA

Quando tun
l.lic pedi,
Ella itHfoitt
Vciuln-ii rubra, vendo-a brava,
Vcxado, eu ir.o desculpava:
- - Pcrdoe-mc Vossa i.xcelléncia

<t«

Pcrdõoil. Foi islo lia ,!*.*:,i
I-. eu repeti, Varins vezes
O peceado tentador,
— Que audácia! ipie alrc*
Dizia; c. neste momento,
Dava-mc cm secco: — o s

Não resistindo, Iiçijei-aj
Accâ-n- atrevida c feia,
Ma;i costosa como (jüc...
Iv eu: -- ¦ Perdão, minha
li cila! — i!e**iV:,.,! vá-50
?alí'.s q.;c iiutbcia a de vc

Depois/.. tantes beijos hc
l!cijii*.i oiitlú bem mc ap'
Xo rosto, v.o col Io nu*. •
l! a bcíjat-n nem notava
Que '.".i de .'você"1 a cita:
Jí eüa c!iania-'mc "tu''.

Vejam só nue hzun beíj
\ mudanças dão rrircjos

Xa.i repras da r-olidez,
K cila hoje tcüi, na veri
Muilo mais intimiibilc
0.:c linha dc timidez.

cilas radiantes como o sol ou tristes
como a chuva.''

Ma, em La Pelle Petropolis, cuia
IraditcçãQ franceza foi feita pelo .-r.
A. Drouilion, numerosos retratos e
caricaturas, lrai;auos com tino dc
tiic.-trc: esho-.os c perfis nítidos e im-
pertinentemente justos; outros apá-
gados, apenas perceptíveis por um
trai;o; eni todos elles, porém, adivi-
nlia-sc o vigoroso pulso do uni pintor
dotado de grande talento descriptivo.

Pena ó — como reconhece o pre,-
prio aulor — quo os quatro principaes
personagens ilo romance não exis-
tam... porque, dc facto, ficaríamos
sentindo maior interesse pelo enredo
si soubéssemos que Gontran e Ca-
briella, Dionysio o Laja, viveram *.

1 palpitaram :n suas aventuras nas per-
i futíiosas avenidas da suai o ei,lado
I serrana.

Mesmo assim, ádmittiiido-se a hy-
! pothcsc do iiciiciii, a obra do com-

mandante Çamincro so recotitmencla
pelas qualidades u,:,is apreciáveis, 0.
em particular, a dc sabermos que, bem
que fantasislas as -figuras dos quatro
heróes, não deixamos do scgltil-õs
com anciedadu c carinho nas omocio-
uaiiies peripécias dos seus amores .*¦
110 triitmpho final das ;uas convi-
CÇÔCS.

Muita coisa teríamos para assigna-
lar nesto livro magistral, si nos so-
brasse tempo c espaço, lintretaiito,
não nos furtaremos ao prazer de
transcrever alguns retratos. Ií, para
principiai-, traduzimos, esle:

"Ninetto do Sucoé. a gentil louri-
nha Je olho., brejeiros, typo tiiixto de

e de marquoza l.uiz XV, pas-" 
,s vinte cinco annos,

do raso, não os parecia
ter. lira muito bonita, ria muito, ma-
i ejava finamente a ironia c o lápis
do caricatiirista." 

Ura vista no boulevard ott na t -

!ni,ão, em toiletles originaes, d.i mais
iilüi originalidade: i:t o vinha, cinu- |
primontava toda gente, concedia um í
instante a sua presença junto a todos,
eom aqui-lla certezia 'participante ao
nicsntu lempo da politlcz do nm .mi-
nistro dè rei" c ilo uma mulher da
in,.!,!. Seu pae, velho vertladciranien-
to correcto, tinha deixado etíi H.rií-
xclías. , :'.«1 «• f,,ra ministro, a recorda-
ção, ainda agora evocada, da opuieil-
cia o da originalidade das suas car-
ruagens."

E esto outro:
"iforava elle (Gontran) ha rua

Wcstphalia, próximo á casa que oc-
-ctipava ijtiando vivo o immeiiso-Kio

líi.uico, o genial chanceller do impo-

| rccivcl nicnioritt, o lioniem simples
1 c atíavcl, enérgico e soiriden-

te, cuja cabeça, do enormes sobrati-

filhas, íuppiiri.iva «> jie.-ai formidável
»!.. equilíbrio nmcricauõ. Gònlr.iii
sempro pensava ncllc. Kovia-o pacifi-
co o bttrgtiez 110 cães da estação, com

seu paiiatná, cumprimentando toda
isente com essa elegância discreta e
majestosa «Io nobre «le nascimento,
Depois, no seu automóvel, sempre cm
marcha moderada, distribuindo so*.-
risoi pelo povo que o adorava com.i
um patriarcha, depois un recepções
do Itiitiiiir.ity, tendo para iodos uma
amabilldade Curta c precisa eoiuo os
nis quo reinaram ioda .1 sua vida.
Depois, ainda na sua bil.liotlicca dc
sábio gcographo, (ompoiiilo n seu t.i*
lanw, como num jogo, 11 carta ,l.i
.'•üi.iiiM Meridional."líssc or.t um grande homem! Iítn*
quailio clle viveu, a l**»tio;).i podia ter
ie ni «qni.ilirio americano, Essa mão
-Jc ferro sabia conter as ambições,
equilibrar os desejos, fazer cumprir
,1 justiça, corrigir os vicios; era ho*
nesto e liom. nobro c elegante, affa-
vel o simples; o o "llrasil inteiro",
110 seu orgulho de haver possuído tal
cérebro, não o "iteri.i ceder ao
uniu,Io.

"Mas 11 mundo fel-n seu.'*
1", agora, para terminar a citação

d,>.< retratos, mai., esto esboços"Tela rua Primeiro de Março, che*
gava a tioto uma eharrette puxa.I.i
por tun cavallinlio negro o guiada
por um senhor tle estatura haix.t,
moreno, olhar zouibeteiro, nariz rom-
pri,!,,, aqiiilino, o bigodes retorcidos,
a "conquistador". '1 

raiava do luto fe-
elia.lo, eom utn ciiapco coco. Sorria,
vontiir.'- o, distribuindo saudações ti
direita o :'t esquerda, num gesto sim-
pios c cortez. Não representava a
edade que tinha. Podia ser tomado
facilmente por uni rapaz "bem cou-
servado"."Ao chegar á praça, parou o carro,
o lançou um olhar circular, como á
procura dc alguém que o seguia.?

"Todos o viram, murmurando cm
voz baixa, maliciosamente.''

Entre as descripções da vida polro-
polilana sòbresáõ, pela intensidade da
vida c do colori.Io. a narração de uma
kcriitessc organizada por uma rom-
niisião ,!e damas piedosas, anciósas
por increccrcin o cá*o. dc que a sua
eilado jti as approxitna...

Quanto á sociedade diplomática, de
quo faz parte o illustre autor dc .'.,1
lielle Petropolis, .são abundantes os
pequeninos detalhes, cheios de fina
ironia o liumorisino, merecendo espe-
ciai menção os preparativos de um
banquete, o o próprio brodio, ofíerc-
rido pelo príncipe Hcllcsponlo, cn-
carrCg.nlò de negócios ila Grécia, aos
seis collegas celibalarios. Porá inútil
aceVe-e.otitai* que a blagttc mais desça-
bcll.ida domina nessa reunião do
super-civilizados o blasâs.

A parte psychòlocica do romance
tem lainbein importância capital.
Xella encontramos pensamentos como
esle: "o 

escândalo é uma lição ilo
moral em publico".

Coin relação ao casamento, são cs-
(as as doutrinas de uma das herói-
nas:

"Eu não alioro nenhuma das
bases da moralidade do casamento.
Oue tem do comiiium a moralidade
com a cerimonia civil ou religiosa?
\ moralidade ó muito menos super-
íicial: consiste na união, para toda
a vida, o ua fidelidade reciproca. Em
cem casamentos não ha noventa que
repousem sobro bases moraes. E' o
mundo, e não eu, que altera a moral-'

"Nós queremos conservar a li-
herdade absoluta, porque julgamo.i
que a felicidade, quando o hypothc-

cada. conto uni predio, não pódc du-
! rar."

! •- "Etigir dc 11111 Iiomcni nu *le
unia mulher esse aprisiotiaiheriío so-

' ciai, é p,',r em duvida a sua honra.
Xada me pôde unir mais estreilainen-
lo a um liontcm dò que :i minha vou-
laile o .1 minha palavra."

"lia alguém que tentasse es-sc
gcslo (a união livre) coni a convi-
cção do proceder bom? Elle só foi
tentado com cõbardia o como si pra-
licasscmos 11111 delicio. Veremos o
qnc dirá a sociedade deante da prati-
ca séria o refleetida desta acção- O
mundo só conhece o ridículo o o mes-
quitiho."

"A felicidade não tom a mesma
formula para toda gente, como ria
tiierapeutica não ha uma formula ap-
plicavcl a todas as moléstias. Ha uma
formula para cada scr humano. !•'.'
estúpida a pretenção de ter encontra-
do tinia paiiacía moral."

"Si nós nos casássemos havia*

j mos de desprosar-nos mtttiiamcnte."
/.« Pellc Petropolis i.vr. parte de'uma trilogia, estando ninda em pre-

jparo: 
"O 

enorme Kio'' o 
"O opulento

S. Paulo":
Pela magnífica amostra que nos dá

o commandante Çamincro com o pro-
somo romance, escripto cm cstvlo

íi.ra oi)leve e brilhantíssimo, co:
scr\;açãò o abundância de liumóris*.
trio, jiliilosopliia amável e despreten-
eitisa, só podemos atteurar êxito me-
recido aos dois volumes que virãu a
se;".* ir.

Ora, ainda bem que os addidos nü-
litares na T-Tcsnanha não escrevem
somente relatórios sobro inctralhadd-
ras e a arte de matar!

Uiu, pelo menos, é artista do raça",
o conimandâiito I.eoti Juan José Gar-
cia y Gòmca-Cainincrõ.

E' um nome a decorar.

JIC
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! strucção, c por isso mesmo contando

Be cotuinúa ò exercício
De liei jos, q.'.c beneficio
Isto ;í syntaiic traráJ
Km coíicordaneia fer feita
\:7 •'tu" á esquerda c á d
li' "!a" .'i.i ! . *'.*.i" li":

-um rlff-Inf,
que pur consideração ,
rania sc sub.nctterá
.1. ü. C.

Intcrrogiilii por *,*,,

ello teria dito: o£*-íai

mias de •j!:l:r..-i liora
na o general t'ar-

deübcralôcs Jo

Afiírma i.ni telegramma da Cabia! s!
*.*,ie, i*.a virtude das providencia:*, to-,, deaiolições c obras onde encontra*.:*, fn-
madas prla Direcloria tle Saude Fui!:-! cos *le proliferação or, vectores dn re:.',.
ca daquella capital, ha .milhos dias não Mas a politica ua Bahia, como :.!iás c:n
ro uai verificado ali nenhum caso de j quasi todos os Estados do firàsil; pis
febre amarcllã

Xera pnr isso o director daquelle de-

partãiiieiíto da aduiinistração bahiana

põe de parle o scu piano sanitário, c o
vae executando segundo os moldes da
campanha contra o mal araarilllco aqui

praticada, pelo dr. Oswaldò Cruz, o que
tão «ííicazes benefícios proporcionou á
nossa capital. Prosiga o dr. Tinto dc
CarvaHio, c aos seus e.forsOF, tífíni
como aos <lo-governo dc <\\\e c au:;iliar,
não -loixará de scr feita a devida jus-

.0 cxtraoi 1-naria-

I O director da Receita do Tliesouro |
| Nacional receainiendc.i ao collector das
1 renílas federaeg de Xo*. a Friburgo ipie |
informe eom r, -nia.tiiaa urgcncii: si não

| liotive arrecadação, ilessa collcctoria.

As tentações que
le sua. reparação. [ nos mezes dc.Jacniro c fevereiro uiu-j
ella so mostrava mos, «lo exercício addicional de *.oi.i, ,vc

Uni maniia chega em casa cnire as to
e a í .1". A csr"*'5-'1! q'ic nasea o vira cm
citsalo tão deplorável, lu?. uni ar ,!e c;,,-.ia-
jai — você, scu Zc;i! Xuuca esperei que
você forss ,-ir-a.t...
_*— :*.'*jii:a tspcriia? gagueja q pás ,1'r.pia,

íporque nãò lè jornaes; o r.s.rononio Martin
üil annttncisa jiaoJcs chuvas para e..c '..:¦

j*i:--c doí-apparci
! mente fácil da :'

j Salvador vem pro
i não linha cila ca;!-- •*,.!, -

sue recursos que a razão desconhece.
lira preciso arrazar o governador dò

grande Kst.ado nortista. Preíexio: a fc-
bre antarella. Esta soffreu combate,
fazendo, portanto, desappareccr a lo-

fííca dos ataques? Procura-se outra,
Onde encontrar á mão t:::i asáuniplo
bom e d'arromba? Surgira o cmpresti*
roo municipal, Mais cedo do que era*
esperado pelos adversários do sr. Sea-
lira, provou-se, entretanto, '••'.|", *•' :"'-o

qr.e r,ui;cs3e, não poderia elle inter.e-

rir no negocio, auiòuo:::a c:-'-o c a

municipaiidado do S. Sahaiic-r.

sèusivel, existem hoje como sempre' visto haver o mesmo servenfua
mo.

Crr.ino & C.

mõnstrar ainda -alais qtto !*.:do quanío,
tendo-a como pralcx:,. certos persona-
^tr!*; l)abia"03 disseram do governo da-
qiicilc listado', uão passava do uuta pe-
i:;:osa anna politica.

Uma epidemia dc tão pernicioso fia.-
gello não ie d, bella em ttni -roer, r.*,'**.ia
cidade como í. Salvador, c:u reccn-

eos seus, conselheiros :,':i:i,e:p::,.s. re*
I .-,, t-'*i-|nunciasíera o mandato _- .i.u.*.—.

afim da tomarem par:*: cos debates re-

lativos ao catpresliBio, rm».™ 'l"c 
?r0",

positadamente 03 conselheiros amigos

de Guinle & C. e Julio Brandão re-

solvcraiii não dar numero. Falhou, as-*

sia*. ditas vcícs .1 estratégia da íppo.j

sição hahiaaa.
A que irã asarrar-sc ainda?

-;i %m
[.:7:là
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CORREIO DA MANHA — Seiçundn-fcirn. 11 do maio dc 1911

A politicagemóontmüa a ílosoi*-
gunissaro sor viço postal

8. 1'aiii.u, «—••-ijm. — i"><> •'"''"
eorrtstotidmtt) — o icnãdpr .'.'ila P**'
«.anlu procurou descalçar, com* páde,
a liotn que llie çnllon o péna-ior A.!"!-

i.liu Gordo, a propósito do caio rtia-
doando com a mirada do ir. Cândido
Ugilrlsuei do Ministério il.i Agr.mlm-
ra, 1'artci-, porem, qui.- o scin.tor Ilu*
míumim tua mal- dt mim l.ot.i ."P"'"
i.itl.-i, ilme icinp-i mcnioraviil da s.u
¦i-iííiíihciii ptla i.lt.t ii.titiitiltiir.içJo do

[,.,u. Data di- cntilo, sl nfio nos <-iun-
iiíiiiioh, a ilrcortcAniiaçao do servl-jo

|. ......il |>:.iill:.t;i, pilo afastamento do tr.

João Unptlstu Cardoso do' cargo ilu di-
rcclor da rcpartlçíio duá Coritiaí neste
Hulado,

Coin cxcrp-áo do coronel Cotu. dc
wtidosa mrinoti.i, o Carreio ilu S. Ptit"
io tò leve administradores ¦ proprlanicu-
lc políticos, ntí o ili.t cm (|it«'i m-.iito
nccrlnd.imuitc, foi resolvida a íioiuc.v
«;,"t(. do sr. Cardoso, funecionario do
i|,;.ii'i.«. com lonpo tiroiit'-. .l.i cir-
iiirn, conhecedor ilc toda* r,s r.it-.lli*
d.t repartição a (pie pertencia c iinitii.i-
d.i das niillioies Intençòe". Realmente,
«!«.niro dc pouco Icutjio, o sr. Itapiisu
C.-irJo.io dircipllnava «i pessoal sn!> a
s.ia direcção c rcttul.iri-iav.-i o servi ;•»,
dejiiiatitelailo nte a data d.i 5:1a ctitr.*.-
da, Coincidia isse facto com a altitude
dc U. Paulo, a.l(i|itaitdo c sustentando
a candidatura lluy.

Embora convencidos dc que o »r. Car-
cloftOt scíii çmbíUffQ dc amigo do civili*?*
mo, não faria politien no ilcseiup nlio
de atins íiiiícçõcí, c talvez por isso mes-
mc. certos mandões paulistas trataram
dc afastar do sen posto o nctlvo i- com-
potente funecionario. O sr. Cardoso
esteve longo tempo riildido, no Itio, .iti
«iit.- sc resolveu n c.vy) pela sua apo-
sentádoria. Passou o Correio de São
1'aulo a rcr uni iiinlio dc politicagem.
Havia dentro da repartição comitês
vermelhos da política ipie empolgara o
jiaiü. De postnlidadc pouco sc cuidava.
Il foi IiiiId de mal a pcor, ao poit-.o de
aiiiil.i agora serem sacrificados a essa
politicagem oi, mais importantes iuterei-
ses da repartição.

Como se sa!.c, esteve ultimamente
aqui tini funecionario poslal, o sr. Pc-
reira I.cs.-ia, com o encargo especial dc
verificar as mais urgentes necessidades
ij.i repartição. Dizia-se mie s. s. trazia
caria branca do ministro da Viação.
Falando aos jornaes, o sr. I.cssa deu
as mais risouiias esperanças, :i respeito
da sua coníniissão, Louvando, então, a
iniciativa, que parecia séria, de se re-
solvcr o problema sobre os serviços
postal c telcgrapliicò do tCst.uU>. mas
licní conhecendo o tempo r a gente que
domina, tomámos a liberdade de dttyi-
dnr do bom tkilo da coníniissão do
sr. Cessa,.. — C.

panlulioi. 
"Sou inctutiro d.i-cfliituiU-

t"a dltcei-H-, tciilio rcapfln*f'tillld!i.lcs
Hramle', n"o pos» deixar do votar
cmii o partido. Quanto ao* scnliírc*,
façam o nüo llic» aprawver. I.cin»
lircnt-sc, porem, da «itt» o p.inld-j è
ünanint' un dim.nl-r de «ciiai lni«
cláliva* r«o'itlMs,"

Kinipini mil», a n'n *rr n p*iw:i
que falava, ilnlia eniilieelrocuto de
icmilli.inlo fiiio, Nãn inliciuo», iam-
l'iin, id lem illc nlginn fundamento.
DIüciiio» apnin dn nue te pana, nnn
rmlt» da 1'nrlido Itcpulillc.ino, onde
cada via uuu mi frelia a opInUn du
ipia oh snn directorei c o uovctnó
loinaram a iiuic.i incdida compatível
com a iIlBitldade do P.il.tdo a cum "
•cniiiiVònto do povo paulina.*Do pes-
soa cln-itaila da Itio otivlinoH ipn-, lo«o
np.H clieRirini .-lii, oi r.r?, LahloM de
Almeida n Jo.í l.olio, livtr.iin deiuora-
da cnnfiiliul.tçAo com o >-r. itilnl-tlro d.i
Jii'.iiçii, wnilo qiii- na confal.ulaçJo
drsie cnm o ir. l.olio, istav.i piocillc
o Keii.ul.ir campineiro.

Ht ji como l.'.r, !'ão Paulo ticmiipanlia
com dttsit.,.iJ<) iiiiires»- oi menorci
paniios de uuis leptiiciilnulc» uo .Coil»
grci.-.o... •— C.

im o ia» e ¦

Cinema íris
Vejam o ((iiii |ii'.i<-i'.iiiiiiiii na

i>. .iiiliiniii pilfflllll
—. — » tn o a» —

Um jornalista que a
policia deve cen-

surar
S. Paulo da Marinhe, m ~ O dr.

Jo,«- lintiopio. redactor .l'.l Henas-
cençn, (ii'i«i(i ipii- segue a tirientaçío
|..)liri.::i do ilr. 1'rancis.co Valladarcs,
invadiu liontem o jardim pulilico des-
l.i cidade, ilatnlo tiros de revólver,
indo um iios*projcclii offeudcr sra-
vcttictiie uma crennçn dc i.t annos.
Di/.--..- que o criminoso eslava cm-
liriaR.iilo. — Imprensa do Alto Mu-
liahc.

—i o «a. o ¦»¦¦

O rei da Inglaterra
GELOT

ALMEIDA RABELLO
Tratai Sii'..-ni qtte Jorge V prima pela

clcííniicia. c pilo hom Kosto no trajar,
imnio concorrendo para islo a prefe-
rencia une ellc dá aos artigos c|tic usa.
lún cliapcos, por exemplo, Jorge \*

s.) usa .Io fabricante — i>UI.(J'i* — da
1'l.iee V. niloiiie, em Paris, c estes cita-
pios C-HI.OT — sò se encontram no Uio
de Janeiro tia CASA AI.MKIDA UA-
lüil.l.ii — a rua da Uruguayana n. «i.i
— (|«« c o único representante un
todo o llrasil, lendo agora recebido
Iodas a.-» fôrmas, para a eslação de In-
êerno.

Tremor de terra
na Itália

Quatro aldeias ooinplo
tamento

destruídas o sef.o soria-
monto damnilicudas

Ruma, w -> (Havas) — Tclegra»
pitam da Calaniai"Clteffain nniiiíai _ 

"itai* 
poilllvas

«.obro ii* coiticqtteiidAs dus tcrriinio*
tos um- n.wiilaraiu uma -trand.: rn»
«il.» lituada na» proximidadcn do
lima, polo que iá »'-' pode* ii/çr uma
idí-a innh M-gttr.i tia verdadeira cx*
teniílo dn citasiroplie,

Ai aldeias ilu I.inem, "«*rli.i'i, Pa*-
so-1'onn" o l'\ nnU»;i, c*t.1o. completa-
mente destruídas; o as .Io Sania Sc-
vniua, Santa M.ui.i. Aimulali. tíuar*
dia c lloiigianlo, oudit o.i alialns n.í«i
íoriim tão violcittoi, íiearani séria-
mente il.iiiuiiíicadas.

Das minas de l.iitera foram reli»
lailti. até agora i-' cadáveres, aclian-
dii-si- ainda Co tleliaixo úm cicoin-
lirns.

l-'iii lloiifiiardu c r.i.so-1'.min mor-
i.r.iin ilcz pessoas, duas das i|ii.ie«
ainda tt.in forani eiicciiiiiM.Ia», c cm
.Mi.iiara, tuna mulher. s

.\..t lu.-pilais ile A.irc.ilc, Clauia
e (liatre loram recol tidos "itemii e
sete feridos, lendo sido medicados
im próprio local cincoenlu c tt.»."

lioliin, io— (/latas) ¦- Tclêftram-
mas de Cnlattia, dali expedidos dc
larde, aimtiiieinm que eontiiuitim coni
Rraiule actividade os iratmllio* para a
retirada dos cadáveres que ainda cs-
tftu sepultados nos cícombros das c.i-
sa- que miram cm tiucrã, Uoiigiardo
e Passo-Pomo.

Até agoiit inraiii retirados scí«rn-
Ia cadáveres, calculando-se que ainda
estejam sepultadas outras tantas s>.s-
suai.

()< sobreviventes amontoam-ie cm
lorno das ro-íinlias _ di» , campanjia,
iiiiin dc recelicrctn alimento, \ maio-
lia das famílias abaiulonmi as suas
ca-as e acampou sob os vinhedos dos
arredores.

d prefeito dc Catauia continua a
enviar lendas pata a região ílaitcl-
lada.

O rei Victor Manoel, subscreveu
cm mil liras para auxiliar as victi-
tuas.

¦a» ¦ » n»

Os vôos de pefíirossi
no Jockey Club

O aviador parjnuayo Sylvio Peii-. i .(«oo metro», o nionoplano pnrícia' renli-üii iiontcin, nn prado 
'do um pçí|tifno 

'.poiito negro «eirosui rcãlfaoii liontcui, no prauo
Juelif.v-Cltib, tres vòo* iciiBaclonaci.

Apoiar das diverra-i outras fi**ta«j
..p.irtlviii do dia, íninimcrn» pessoa'
iti-urreiMiii au prado du Jòckcy-Cliib,
para a>.ú>tir ás audaciosas prociai du
aviador paragua«'o,

A'* .| e i.i limas d.t tardo, Pellroí-
»i mettcti>ãe dentro do seu "illeriut"

c, na pista tio prado, depois do uma
r.ipida i- curta carreira sobre o súlo,
ergueu-'.' no espaço, serenamenle.
I«'..i saudado, então, com uma tiliratt-
ts salva de palmas, pela iitinicroJ-t
nssislcncla. tjalyaitdo a altura, IVti-,
rossi íe* varias evoluçóes circularcs.
«obre u pista du prado, cn

ivo lielli-simo do ili.t de

linlt.t
aiiciosanienic a alma d"

DUAS (MINHAS TRES-
MALHADAS.,,?

Têm
(Do

ill O IIIIIIIO
des::?

vi i!e

0 assassinato do coro-
nel Corrêa

Fortaleza, *n (Americana) — Con-
tiiiúii íi policia as suas diligencias,
afim Üo. Capturar os assassinos do eo-
ront l Corrêa

(1 sr. Arlindo Corrêa, nelo da vi-
ciima acha-se tnlão, em IMracurú, lo-
rar da serra 13 ras ica, vclltacouto de
critilinnsos paru o:.de se .«nr.-.êe. ti -
nltain fugido u*» assassinos.

Já foram realizadas varias pri-ífu-s
de indivíduos aceusados como cuiiipli-
ces e outras de indivíduos siis|ieilos,
ottasi iodos, noréiti, ji sc acliaiti soltos
•"'(• meio tlc "liaheas-cornus", liesta
intuía na detenção o indigitado lle-rme-
li.i.i Martins, solire quem, recaem sus-
peitas mares.

du I0U d
iioiitcm, , .

Km baixo, no prado do .locKey,
ioda a assistência llnlía oi ulhus ma*

giicilindo» pcln noinlctilo quo voeja-

j\a pcln 1-spac.o, ti miiii'i|ilano, mire-
lauto, fi'ia cnrt.is clrcumfercricln».

{pçricitameitt-* lyínctricai. De re-

j pente, parou. IÍ alguns momcii*
¦ tu< assim se detevt- o npparíllio. uc-

l pois, viu-se que ellc se approximava
! rapidamente d.t lerra, Caia, visível»
; mente, do espaço, lí íoi rápida a

Iqiu-dii, A iiki meiros, deante da i.ipi-
.  , dez cstoutcádora com que ellc s«: des-

cada qual | penlmva do alto, parecia que ia des-

mia c d,: estupendo cffeíto. | pedaçar-sc inevitavelmente. A im-
fm momento, porem, deixou-se elle pressão, cntiio, causada
ficar [mirando no cs|iaco, silencio:
mem.-, Depois, inclinou-se cm
obliqua c ilemoraJíinientc, suav«:miti-
te, veiu aterrar, prcciítimcnte not.ies-
nm lugar em que levantara o vôo.

>I'-tin-. minutos, cnlrclcve-sc o avi.t-
dor |..tr:ii;uay.i cm palestra com ad-
miratlores seus e famílias, quo _ se
approximarani delle pura o felicitar,

lina batida de mttsic.i executou ai-
guinai peças.

iA's ,*; horas, Pctirossi Icvahtott o
scRimdo vúii. "lira, então, conforme
elle promettera, o momento dc effe-
ditar d "looping-tlie-loop", outro.i
números dè acroliacia aérea c, sobre-
nulo, a, descida a pique.

O apparclho ergueu-se 110 espaço,'
as duas aaas liorizotilacs c tesas, c-o
ruido do motor foi, aos poucos, torr.
nantlo-se imperceptível. A' altura «Je
cerca do 200 metros, súbita e in|
esperadaínente, Pctirossi voltou o
npparelho -...bre a a/.a direita, afigtt-
rando-sc aos espectadores que oceor-
rcra algum accidctltc. Quasi iiutiie-
diatameute, porém, o aviador para-
guayo voltou n '."Bleriot" sobre a a*:^
esquerda, c galgou maior altura. Su-
biii, então, a cerca dc 500 metros*
Nessa altitude, dirij-iu-sc rapidatnetv"
tc para os lados tia cidade I.Ofió; po-

sob
nssis-

do

DESHUMANiDADE!

Um infeliz padeiro 6
gravemente ferido

o llca dezesseis horas
sem curativos

O caso dc nue vamos tralar çncer-
ra tanta gravidade qua nüo poucmoi
deixar de appell.ir para o clicíe 'U
policia, afim .1-- que um rigoroso in-
queriio seja iibertu, poi* prOVtH ba*"
mtites lia da culpabllldado de tini
commissario de policia que, alem de
ii.tu saber cumprir com os seu», deve»
rc, praticou um acto tlc dúlitiiham*
dade.

Para (|tio o dirigente da policia
volte sua iillenç.\o paru o caso. .iiidi-
pendente da syndicaitcin rigorosa qi"
j;'« íoi iniciada feio delegado

DU MIN,.H

O GAFE"
 ,ii» . . „ , ij *'i i*i N» BI

claMts prinluctoii)", lti«.s«i dn IMado.
ma* de imlu o llrasil **bttauuis wiiiri

Itctni.
meio .1
região,
sponde
li. tetas
juizes:

•sc dia ii corrente, no
de justiça da '¦'

o consellio de imcrra a que re.
n soldado do t* pelotão de cs-
I.ucilio Jonú Frazão, do nual são
major liilgard Kuri Diicmòn,

nrinn iro- tenentes l-rrincisco tlc Mel-
lu, Si-inio de Carvalho, scKtindÒ3 ie-
iienies Ricardo Augusto Moreira. Au-
K.ni... Ovidio de Andrade e Waldcmar
Nunes Galv.-lo,

suai *>>mm ¦» ¦»»
Teve alia do Hospital Central do

dolorosa e
cspcctadorcii,

o numoplatio eslava prestes a tor-
nar-sc um njlinlámcuto dc destroços.
A cerca de ip meiros tio solo, súbita
e repeuiitiameiit', Pctirossi deu uma
reviravolta com o apparclho e appa
rcceit cittilibrad.), para jr aterrar,
ns iippliiusbs enllmsiastic
leiicia, na pista do orado.

Alguns momentos tlc descanso, li

gciras palavras sobre a itnprcss*io
audacioso e de item'..Io aviador, des-
ceiiilü vcrtiginosttiui-mc de tão gian-
ti, altura e com tão grande descaso
pela vida, c o terceiro v«Jo. Pctirossi
não se afastou tanto da terra como
t*.o segundo vôo. Realizou, porem, dc
cerca de «100 metros, a descida a pi-
que. Pouco faltava, então para se tor-
nar a atmo3phcra crcptisculár, cir-
cumdando-sc desse lusco-fuscò ntys-
terioso e dolente das ave-marias bra-
sil.ira.-.

i.\'.|ii.'ll.i allitr.i, o arrojado para-
guayo inclinou o apparclho em linha
vertical c deixou-se cair, fazendo
cambalhotas precipitadas _c quasi im-
pcrccptivcis da assistência. Ainda a
menor altitude, na altura presumi vc1
de ti metros. Pctirossi repoz-SC no
VÕo normal C aterrou brandamente
no meio da pista. Os espectadores ap-

pao, na zona
aquelle togar c
que, inclusive .
fazenda de S.

Aiiie-houtcm,
gados da sua

rem, voltou para o prado e ascendeu plaudirain ruidosamente a sua magv.t*
aiml.i a maior altura. A cerca de,' fica manobra.

Tornar.'.- 
rccctl

Extremo Orii

Exercito
de "Jarro o _' tenente l'crnando Jorge

f-. Paui.o, o -
correspondente)
cònimentaíla, nas rodas politien
capital, a attitttdc dc hesitação
maromba dc dois deputados da banca-
dn paulista, 'ju''' estiveram presentes á
reunião de 1" do corrente no palácio
do governo e que aççcüflram a rcsoht-
cão tia i:i;;iori:i. Sobre n altitude de um
«íesses representantes já dissemos ai-
guina coisa, pois toda a guine mliia a
ilitipósò.-ão com que eüe comparece'.!,
i) outro, ordiiiaiiamciitc mudo, per-
tenceute .10 nünieroso grupo dos que
rfccebcm £enha rt a.eem cegamente de
apcòrdo com a deixa, não ntanifestoui
1 iu :;. Paulo, (lualqucr opinião que íi-
-cesse desconfiar da sua altitude.

Foi u;'.i chefe político da I*aulicea
quem primei.o viu através do resulta-
do dos trabalhos do Congresso, para a
eleição da mesa e das connnissões per-
ipaucntcs, VaçillaçÕc3 ou preparo de
traição, ua conducla dos dois referi-
dos representantes. Kssc chefe chamou
pptii o caso a attenção dos conipatthei-
vos, chegando a
guinle:

A bancada
gros^audo,..' — Donde !!:«¦

0:i nossa
Uirnnt-sc o<j

deixava dc ler
com que o ciu
dos dois repres
Alguns insta
politica, mai
dobrados comincnta
sumpto. Suvgiraiii, então, as conjecitt-
ras que taes fados costumam despertar
ín suggcrir tia intimidade.

Que nos iliiá a isso o Glyccrio?
- perguntava 1:111.

•-sc-á que o? homens tenham
mudado de opinião, durante 11 viagem

I'aulo ao

Josilliòría Acfinciò Leil(í
20 «>-.. descossto

ifí'-!, Ouvidor, cstpiiuâ Uruguayana, o-, v itpiiuã Uruguay

A Kraternidadc Spiritiialista, Deus c
Amor, mantida exclusivãriielui* por tres
pessoas de. uma famiiia. realizou* á sua
distribuição mensal de gêneros aos po-
bres, hontem. ás io horas,.env'sua sede,
á n*n de S. Chrisiovão, i-(o.

i"i*tT*C--*» mSS>-mt^C3M>i

Cie trroí
da.i.

non plus ultra
. iiSt.-i "eo réis.

Alt

Cinema Paris
Ye.iiliii o si-it

|i.'ir,i!li<:
¦uai «O'

lll'021'ntiiiun
1,1 pnçiiiii
¦ia>-i>-amm ¦—¦¦

.jj C- **---XX*t- ••¦-- j"*»""

Os panticlcs nacionaes "Itapera" e
"Saluriio1-, que zarparam para os por-
los do sul, levaram, eotn destino ao «le
Paranaguá, doze famílias austríacas,
com um total de setenta e Ires inuni-
grau tes, que se vão localizar nas co-
lonias do 1'stado do P.iraná e parn o
de Porlo Alegre quarenta e ura inuni-
graíiles. constituindo oito famílias aus-
triacas e russas, encaminhadas nara a
colônia h.recliini- no Estado do Kio
Grande do Sul.

Us paquetes nlleiuães "Sierra Cor-
dol-a" e "líisenacli", entrados de lli-c-
meu e escalas, Irotixcrani para ir-ie

porto quinze famílias ausiriacas c ,rus-
sas, com um toial de setenta e oito
immigrantes, que í-e destinam ás colo-
iiias du paÍ2.

— o. m> » ¦»« —>

FANTOMAS
Hoje no

CINEMA IDEAL
nesta
com-

dizer, sorxiudò,

do Eódolpho vi

vem o reforço?

cn-

tente.
iresentcí
espirito a
fe iilludia

iscutanics de
23 depois, numa rodinh
que officíosa, houve rc

¦"obre o a:

porque nao
simplicidade

Paulo

(i dr. Virgilio Ovidio. cliuie
capital, de volta do Paraná, iu
mímica ter iix.i.lo lesicleiicia á rua d
tuüo ti. 130.

TÍXEMA THEATRO PHEN1X
Vejam n seu pi-oavainiiiii un

|ll'llllltilllil pngiiiii
_„.^ —.«• -1-^»>^*-->--rj--:-=-- —.*—"¦'.... . >

Nã Secretaria da Viação foi reeis-
trado o diploma de engenheiro civil,
conferido ao sr. Joaquim" üiegoriatio
de Andrade, pela Universidade .lè l.eieh.
no listado de Pensylvania, nos üs-
tadds Unidos da America do Xortc.

Foram depositados na Directoria Ce-
ral de Indústria e Comuiereio relato-
rios •¦ outras pecas concernentes ás
seguintes invenções;"Um apparellto _ aperfeiçoado, para
dar signaes acústicos*', da " áyeuska
AUticpolagct G a sac cumula loi*."Um novo fecho de cluttiilio, para
fechar malas do correio vn outro obje-
cto que necessite segurança", de Ilcn-
1 iiiite Perreira de Almeida :"Um instriuncnío apcrfcicoãilp para'
lírar couros ou -pclle-í de cárcassas dc
animaes vaceums. ovelhas e outros", de
Ilarry Mosa Ashton ;"Uma fccliadnra atttotnatii-a.j da
"Socieié potir fabrícation des serrures,
ws.Miéme Chaeaiidr."

n*T -**¦ ¦******--—*] úf* ' "*

ceai emente recebidos do
nte desmentem cate-

goricamente a noticia tão vulgarizada
cm toda a Europa; dc que o tenebroso
bando chamado do " I.obo liranco",
prosiga o í!::i de realizar uma nova
rcvoluc.no na China.

Não ha nada disto, — afiiriuam os
jorna-3 a que nos estamos referindo.

O "I.obo liranco" é uni capitão de
bandoleiros qtte se dedica a assaltar,
saquear e incendiar as cidades; m.i",
lor.g.- de occupal-as, depois, á manei''
ra dc pontos militares, foge c.« • :(
sua gente para logares abruptos c

quasi iuaccessiveis, o que explica a
escassez de victorias obtidas pelas tro-
pas sobro o temível balido.

Entretanto, accrcsccntam aquclles:
jornaes, parece .ju? se conseguiu ga-
ram ir a segurança das missões estran-
gelras contra as cruéis façanhas d»
terrível bandido e seus sequazes,

O Tliesoitro Xi.eional foi atitpriziadS
a cffectuar os scgiiintcs pagamentos: 

''<

Ue 1 :.*oo$*oo, :i Nuiícs da Silva--¦_
C." (le (órneeiiiicnlos á Inspretoria Ge-,
ral de Illuminação, em fevereiro e mar-
ço. ultimo;-

de (í:,12.-,s c G:'92?, á diversos, idem,
no Ministério da Justiça, no corrente
anno; - - . "¦

dc -•'$. â Companhia Rio de Janeiro
City Iinprovemcnts, de se- »'.;os presta-
dos á Directoria,do Patrimônio do Ml-»
nisterio da Fazenda;

de ii.fi.si"'.S, :i Carlos de Souza Bastos,
de restituição; .-¦„"..'¦¦¦',

dc 93$44'7. á d. Mana da Gloria Ai
Whatehy, idem.

A coníniissão de Prophylaxia da Va-
•iola cbnlinitará hoje .. serviço de
.•accinação contra a vaiiola, na estação
le Baiigu'.

Exnósição dc ricas estatuas dc bron-
;*f, tios mais afamados csculplures. ri-
cos mármores, columnas de mármore,
e onix com bronze, e unia infinidade
de artigos modernos, c de gostos ar-
tisiícos, ultimamente chegados da Eu-
ropa, escolhidos pelo sócio Adelino
Augusto ile Magalhães. Na Caca Grão
Turco, Ouvidor 11. 56.

Bases para os "raids"

militares
O general Souza Aguiar, inspector da

ij* região, determinou que sejam orga-
nizadas as bases para os raids de üi-
íanteria e çavallaria a realizar-se este
anno.

As patrulltas tlc çavallaria tèin como
principal fim executar .. serviço ue
cxploraeilo e concorrerão duas por cada
esquadrão. As dc infanteria terão de
excetuar uma marcha rápida, resolveu •
do mil tlicuia que tenha de empregar o
fogo.

As companhias disputarão o rato com
o effcctivo normal, isto é, eom 138 ho-
iiiens, concorrendo eada batalhão com
uma, -pelo ¦menos.

Os capitães commandjintcs destas
Companhias farão o percurso montados;

Cinema Eclair
Vejam o s.-u iii-otirnininil nn

lienuIUiilit pngiiiii

O auinistro da Viação, devido á falt:
de cl-edito 110 vigente exercício orca-
•.iieniiirio, para custear as despesas de-
riirrentes co:n esse serviço, 'não se acha
habilitado a attctider o pedido que. por
intermédio do prefeito tio Acre, llie dl-
rieiram os Italiitantcs dos departamentos
do luiiiá, Taranaça. Alto Acre e Alto
Pitrús, naquellc •fcrrrWfio, solicitando a
creaçào «le mu serviço poslal ambulan-
tc por meio de lanchas e com toJas
as attribuiçõês de uma agencia, naquel-
les dcpartatneiitos.

•cal.,
dn -*3'' dislricto/ sãn_ dispensáveis
r.uaesqticr commentaríos, bastando

que se n aprecie ua dcscripçao que cm
seguida vamos fazer.

I.uiz Corri-a Nunes, dc cr preta,
eom 2.| annos. é cmprcRatlo da pada-
ria do sr. Salvador, tm Anchicta, ha
mais de um anuo, como vendedor dc

comprelicnüida cnlre
Ricardo dc iMlmquir-
h terrenos da antiga
Bernardo.
com os saccos turre-

mercadoria, I.uiz saiu
de manha da padaria para distribuil-a
entre os freguezes.

Por volta das in horas da manhã,
j,'t com o carregamento muito dimi-
tuti.l... passava I.uiz *• Ia estrada de
S. llcrnardo, quando foi abordado
por dois individuos de nacionalidade
turca, vendedores ambulantes, que o
intimaram a ceder-lhes pãn.

Pretextando não poder fazcl-ó. pois
para o pão que levava havia íregtic-
/es determinados, _ Luiz viu-se iuopi-
iiadameiiti- aggredido.

Não sabendo com que casta dc gen-
te lidava, reagiu.

Antes não o fizesse.
Seguro por um dos turcos. I.uiz foi

alvejado pcln outro eotn quatro tiros
de pistola, sendo attingido por duis
dos projectis, um na coxa direita c
outro- 11a virilha, qtte se foi alojar na
região sacra.

Còmmcttiila a ascressão, os turcos
fugiram.

I.uiz, gravemente ferido, pude ar-
iasiar-.se ate á casa (lc um conhecido,
onde. já sem forças devido á grande
perda de sangue, íoi liospitalarmciltc
acolhido.

Participado o fact.. á proçcnitora
de I.uiz, Thomazia Maria Ktifemia,
esta, após verificar a gravidade do
estado de seu filho, pròvidenciottso-
bre sua remoção para o' posto policial
dc Anchicta, o que íoi feito mima
cadeira, partindo em seguida para a
delegacia do -'.V districlo, onde. clie-

iimrltnifntn Invencível t o rendei» car»
CO «le j.oüiMi pr.i(i«iimal« .

Nrnhuni b.ncíiilii lemos n.U f.illu.lo
dc f,is»r tuna onMía vo*. du um
collma nosso, (lepinano, scnaíor, pic»l
dentu d«i IUtad«i ou d.l H< pnblic*..

Todos ilbs fa>riti'*'wtno. ili-pm*.'!.»
Dilúvio, a pcmbinlia ..ilir lamo uc uii»
veira... Viu se. v por 14 se accoinmo»
dam, ,

]•' que as pompas dn pader. tempe*
radas com prlncl|ieicui fuoiitlms, nao
tim-auí, tie muilo Ima vonimlc, pela
rude, (hitpiila. tralullf-sa « pouco rr-
munerad.ira vida da riien.

Da prullsiiao de lavrador, rnt"o cser.
Vlilu. passam-sc para n de político pr«-
(Usional. o que vale o uihiiio que ill-
«•r — ite rniri-scniamrs de seu* rlei»
lures. pa«»,im»se a pre|iosio» dos go.
verno», cari;oi, nll.'n. poitc» «eliaa «Io
de aiiianiunsc ile serretarla. Iv e por
Isio mesmo uue — em todo» os iio.si.»
vario» -i-ciiHiH parlamcmares — tà se
midi da dlstriliuMo da* reima», e
nunca, nom uma ufennda te fas 8s
suas fíiiue* de pindiiccán,

Mina* «ó começou a viver, tlepoli
mie o rafe .ipp.ir.e-u entre o* seus ele»
ineiitoi íotiiecvddt.i de renda, lon
liem. nas dua» casa» do parlamento
iiiiiuii... pode garantir.se, so se fala
n.-lle. quiiiulo no tecinto ila» *t«ieeii»
ias connnissões, l.a necessidade, ile te
organlzaniii at tabelli-- da receita.

P01I. iifíiriiiar-ie, sem o menor re-
,-eio de errar, que os liomeits que no*
dirigem não conhecem absolutamente a
lavoura cafci-ira. ,

Paire todos os artigos de prouucc-io
nericola «'• o caie o mais caro, o mais
difocndiosò, . , ,.

Começa por cx.i-.tr zona especial, cli-
mn apropriado c terreno vintém.

lKsbrnvad.1 n malta, planta-sç o
café, e, t>or maior que seja o etiiuaiio
que se lhe dedique, nt primeira piau-
taça... nunca escapa mais de jo pm
cento, formando-se n nutra meiade
por meio de r.pl.inlai. c«..n uni Ir.;»».*-
Ibo insano, grande dispendio de ilinlicl-
ro e attenta fiscalização,

Tcmlo-sc a felicidade de cnnscgiiir
que, 110 primeiro c s. gundo anuo, plan-
lac'10 e icpl.intacão peguem, só djhi a
seij annos — mis longos annos. sitiei-
tos a mil tropeço", mil contranetlaues,
etn «ine entra a alinosphcra com utn
grande coutiiigenie — é que se conse-
gíte obter a primeira colheita.

Como elemento de prodúçcao rcgtt*
lar o pé de eaíé não vae alem dc 13
annos, quero di/er — ao seu il>" aiino

j.i ncnltitm valor tdii. I- tanto assim
iui*. para uma lavotlra de tal edade,
n.io encontra colono que 11 queira

tomar ..
Ora,

nesses 1
arroba-.
40 arrnl

ittcaçao,
nossa

¦ annos
.or mil

iprodttcçáo media «—
— não excede dc 4*0
pés. ou, annualniciitc,

por mil pe.*.(
Cada mil pés de e.iíé.

sua bagucaçSo, isto é, no
custa-nos 200*1000. Para
rante o anno. pagamos

H

c.ignt-r flnlft-
o.t para

com valiosos brindos.
ivíIKADO"

200 r

O ministro da Fazenda ròsc-vcu appro-
var o acto do delegado finca! do The-
•-ouro cm Minas Geraes, annexando a
Còllectoria das Rendas Federaes em
Pirapórti á de Curvcllo, por não convir
que continue a interintdadc do-, agente
íiscül designado pura substituir o exa-
ctor daquella repartição, ,i visia do pre-
juizo da fiscalização dos impostos de
consumo,

, SABÃO DA COSTA -• Tira -pan-
nos e empingens; ainacia c ,ierfit-
ma a pelle. Perfumaria Nunes, lar-
Ko de S. Franeiseo ,25.

Na Pr. feiiura Municipal
concorrência pub-ica para ;
parte da me:*.r.a, de ;*j líovl
sangue r.cbíí, e uni lourc

st;i .aberta
venda, por
is de meio

tambem zcbti,

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes, por alma de:
Professor lama Drunimond; ás pil-

e ás 10 Iioras, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula;

Marianna llervey Desciiainps .de
Moiiltnoieiicy, ás 9 1I2. no altar da ca.
pella de N.' S. (!a \'ictoria da egreja
de S. Francisco de Paula: i

Francisca do Prado Carvalho, ás o
lio-is, na egreja de S. Francisco de
Paula; . , _, ,]Aprigio Xavier Macieira do Amaral.i
ás 9 horas, na egreja de S. Quisto-
vão; .',''.

Antônio José da Rocha Lima, as
9 ila, na egreja de Santo Antônio dos
Pobres;

Caridade Rosa da Conceição, as
o i'ü, na igreja de Santo Antônio dos
Pobres;

Piiulin.o Alves dos Reis, ás 9 horas,
na cj-reja de S. Francisco de Paula:

losé Pinto de Abncida; ás 9 11-, na
egreja de S. José:

Anna Theodora da Silva, ás 9 horas,
na cereja de S. Joaquim;

Justino Araújo de Oliv
ás q hora-1, ha efjreja^ di-
Luz, á rua D, Anna Xery;

Arthur Magarão, ás ti 1I2,
da Candelária;

Pilotiiio Haplista Marciues,
na egreja dá Candelária;

M.iria Jorge Leite U.inf
ras, na egreja do liom j.csüs
vario;

Aliiua Isalic! Menezes, ás .
capella de N. S. da Concc
largo do Caliuiiby;

Fstevani José Gonçalves, ás
e S. Francisco .
lida Teixeira, ás
c Santo Antônio

v. dias, a policia de Paris, dentro
le duas Iioras, procedeu a uma

ás 13.166'-casas dc hospedes c

qtte ha na grande capital fran-

cira llorges
.S. di

na egreja

ás S t]a,

uusca
hotéis
Cezil.

O director da. policia judiciaria quiz
ver se encontrava liacliot, sobre quem
pesavam suspeitas de ter assassinado
uni mercador de cavnllóS chamado Gui-
niiird; e ás 7 da manhã ordenou, pelo
telephone, que se fizesse simultânea-
mente aquella visita, ao mesmo leiiipo,
ás 9 horas da manhã em ponto.

Os policias não encontraram o Da-
cliot, mas averiguaram que tinha fú-

gido para o Ilavrc ; e r.o dia seguinte
foi preso.

O direcior geral da policia judicia-
ria espera fazer mais e melhor: pelos

sos que vae estabelecer, calcula
sas d

1

proces
nue todus as casas de hospedes duma
circniltscripção poderão ser visitadas
dentro de •meia hon;, marcando prévia-
incute o itinerário aos agentes.

Ainda não lia muito, uma busca
desta natureza levava quatro c cinco
dias.

gandu ás 11 ij' horas da manhã, re-
latott o oceorrido ao coiumissario
Djalma Draga, solicitando promptos
soecorfos para o ferido.

Não ligando grande importância ao
caso. conforme nos relatou Thoinazia
Maria 1'uíe.nia, o referido commis-
sario disse-lhe que voltasse mais tar-
dc c que se entendesse com o seu coi-
lega que ia assumir o. plantão.

IJmquanto isso se passava no 2.3"
distriçto, Lui:-, já sem fala, era leva-
do para Anchicta c ahi apresentado
no posto policial ao respectivo com-
mandante, cabo Antônio Guedes da
Costa qm-, vendo tratar-se de um
caso grave, pol-ò numa maça e o
transportou para a estação de An-
chieta.

liram já .s 1!-' da tardo e. poucos
momentos tlenòis ali passando um
trem. o cabo Costa tentou embarcar
o ferido, no (pie íoi impedido pelo
ciícfc (lo mesmo comboio, allcgando
só consentir no embarque com uma
requisição do delegado, o que aliás é
contra as iüstrucçõ___jgfci»ia mesma--Ci>-
trada.

Ante o que oceorria o vendo que o
ferido pcorava, o cabo, no mesmo
trem, veiu ao 23" distriçto, communi-
car o facto.

Abi, porém, já se encontrava um
irmão da victima, 1-clippc Corrêa
Nunes, que tambem ia pedir provi-
dencias ao commissario Fialho, que
se achava de serviço.

H'ste, que de nada salda, ficou sttr-
preso e, com toda a solicitude, provi-
deliciou para o transporte do fétido,
que deu entrada no Posto de- Assis-
tencia ás 2 Iioras e 15 minutos da ma-
drogada de hontem, o que quer dizer,
que esteve sem soecorros médicos
pelo espaço dc 16 Iioras.

'Levado o facto ao conhecimento
do delegado, pelo coiumissario Fialho,
essa autoridade deu as providencias
necessárias para a captura dos ag-
gressóres, bem como ordenou tuna ri-
gorosa syndicaiicia, afim dc apurar a
falta do commissario Braga.

Segundo já conseguiu saber a po-
licia, os aggressorcs são domiciliados
á rua da Alfândega c Íntimos çonhe-
cidos de um patrício estabelecido á
rua de .Santa Cruz, em Deõiloro, c
que não ha muitos dias íoi victima de
um avullado roubo.

no começar a
seu 4" anno,
custeai-o du-
cm geral —

durante os

POLÍTICA FRANCEZA

Realizaram-se, liou-
tem, as eleições

de desempate
Paris, 10, — Ui.ilij.irain-».' Imjf st

»-lrl«,-«es d.' drlrmpair, corrrml.i o ph-|. 
'

10 em absoluta calma em-iodos os cir*
ciilos.

Até «nara, sete hora» da n-ihe, ila
eonheeidiM o* Seguintes resiihailos i O
sr. Painlev' fui r.-i leito pcln Sena| o
sr, l.épine, fui batido em Scciuxi a
»r. Atigagneur, foi reeleito por l.jon a
batido o sr. Ilare Samnilvr; os sr».
Mareei llqltrrt e JoiepU Uciimli' fo-
iam derrotados e eleito o ir, Min-
uee llcrntird.

Paris, 10, — A'« 11 •* 33 da noi.
te eram conhecidos cs icgtiuilea reáilia-
dos defitililvos: eleitos cinco prures.
sisia», cineo reptililieanoa da is.ttje-.la,
cinco radicat-s, oito radieaes-snciaèsi.is,
1: quatorze radicais socialistas uui/ie".
dos, oito republicanos soclalisi.ij *. o
vinte i- dois socialistas unUleadoi.

Paris, tn, — tis candidatos U-roy
lle.itilieii, Paul Poticoitr, de I .anessatt,
e os generaes Itailloiid e Totitié fonui
batidos .- reeleitos Charles Dtisont; lu-
nii.iir. Kaué llcnard e (leu Ger.ild

1 1» «p. o 1
(•|)\l'l.li'l'(i V.VXKKK- MILVI

CANO

Assassinato de tres norle-amo-
ricauos e um inglez

IVashinnton, 10 —Amumcia-sc que
furam assassinados cm Guadelajara
tres cidadãos norte-anicricuioj o um
inglc •.

U ministro do Pra sil nu M.-xtco,
dr. Cardoso do Oliveira, teligrapliim
ao .embaixador do llrasil nesta capi-
tal, sr. Domicio da ('.ama, communi-
cando-llic que foram postos cm lilier-'•¦'.• os jornalistas inglezcs e norte-
americano-, (p.tc ali foram ptesosi iu
quinta-feira de noite. ,

Deslumbramento
pnr mil pés, ou

1", annos — (i.p.Sooo.
Priiuuzindo (Ues — durante os 1-

anu...! -, •)!-'.> arrobas, serão tion balaios
dc (". litros ,c',ii:i colheita fica-nos —
mima média oplunistn — a 700 reis —
em réis 673SO00.

Addicionaitdo-se-lhc t carreto, .-00
réis; seccantento e lavagem, -00; be-
iitficianiciito, 300 réis por arroba, eus-
tant-nos as .iXo arrobas de café — ço-
llltdas em cada mil pés nn seu perto-
do dc producção; — 2oo$-|- (>3o$ -|-
67-' -|- 3.**4$. ou réis 1:8S6?ooo !

!¦! quanto apuramos nós nessas 4^0
arrobas de caíé ?

Tomada a media dos doze annos
passados, que seja — mesmo elevada

 de 5?ooo nor arroba —¦ na esta-
ção, qtte é, aliás, o preço corrente hoje.
conseguiríamos apurar .1 quantia dc réis
c ;.|iioSoiio, é, tirada." as despesas de
producção, ficar-ntfs-ia — liqüido- —
sujeitos ainda ás despesas tlc capital,
deprccianicnto, fiscalização, ilc. —- rs.
5_f4$ooo — por cada mil pés de caíé...

Mas é une uma fazenda se não coin-
põe ile mil pés dc cale somente: mas,
de dezenas, de centenas de milhões.

Tomando nós — para calcular—uma
fazenda de cem mil pés, dcmos-lhe,
ainda para calculo, o preço dç cem
contes te não ha quem, jiossuindo-a,
venda por esse -prcco uma fazenda com
cem mi! pés de café de sus annosl

Ora, céui conlos, mesmo ao juro
6 Ipor cento, dariam ao seu feliz pes-
suidor, nada menos tlc setenta e (b«is
Contos — cm doze annos — isj.o 1111
pcor de todas as lij-potlicscs: quando
esse felizardo fosse gastando os juros
e os não -íjiii^cfisc ir accumulando ao
capital, -porque, nesse caso...

R que fez o desgraçado do lavrador
na sua esplendida fazenda de cem con-
tos com os seus verdejantes cem mil
pés de café ?...

A bellissiíua soturna de cincqcnla c
lílll coutos «' quatrocentos mil réis !

Mas com tuna risonlia compensação;
Kst.i velho, eluio de filhos, velha a

fazenda, é verdade, mas enriqueceu os
cofres públicos — porque explorou uma
cultura privilegiada — c concorreu —
patrioticainetitc — cr.m o trabalho de
sua vida. sacrifício do futuro setr e da
família, paia a prosperidade c riqueza
das empresas tlc estradas de ferro.

Si não fossem tão alárefadõs. deviam
ler isso os nossos dirigentes, e, certa-
mente, concluiriam que os ônus que
pesam sobre o caíé, não valem... um
caracol ¦— /•'.

II <¦ -J> -> Pr

CIGARROS VEADO
Os proprietários da grande ms-

nufaetura dc cigarros Veado com-
mimicani a seus numerosos clien-
tes que acabam dc receber da Eu-
ropa uma linda c encantadora coi-
lecção tlc valiosos brindes para dis-
tribuir a quem -apresentar as figuri-
nhas stereoscopicas ou os vales quo
sc encontram nas elegantes cartei-
rinhas das diversas marcas dc sua
primorosa manuíactura.

Estes brindes acham-se expostos
nas nossaij vitrines c nas de nossos
representantes cm todos os Esta-
dos do Brasil. Já attingiram á im-
portanto somnia de soo contos do
réis os brindes até hoje distribui-
dos em nossas deliciosas marcas.

Exigir sempre a marca Veado

»_f-j3^>

!, ás 9 bo-
As propostas deverão ser apresenta- rás._ na egreja no lsoíu Jesus do Cal-

~-Mcsr-<>~<íTi*~'t>-xva~--—-"—"¦ das na Superintendência da Limpesa vario; ,
Foram naturalizados brasileiros os Publica, uo dia 16 do*.corrente, ã Altina IsaKl 

^e"^C5-..*;;- 
" 

-''"• ^r-,,-i„„,.,.-o.. l.lri-iii,-, ,1. illii-r!r-i Mar- hora da larde. capella de .N. b. da Uniceiçao, 110
Uio? - alviiiüvii ou- !V?'U':!\.l.fI ii, 

"C 
d,K Reis oãò <> eado referido pó,!.- se,- visto e exa- largo do Catumbyi

tro. i-ernandos Pereira, Joaquim de' Maga- minado na fazenda.de Ouaraliba, de lísievam José C.otiçaives, as 9 boras.
V. um terceiro, menos amigo de .li- !*•¦ . Comes, Manoel 1'iiito Pereira e propriedade da Prefeitura. na egrea de b. brane ,eo de I a !a

va..-i.õ-- abordo'1 francnmei.te assim o allemão Oito Oscar Selma, todos iv- -™-^«*~-. Elisa Cândida leixetra, as o !.o,_.i,;
¦*¦ ' "'.' ' " "' 

s*denies ne-t t i ipilal *nassmmMo?mB,m3Bstga-x*mBoc>E02mmMammmaas2mwatí na eyieja u
0:;-fp-,rece-„„ 

cr- o Glyccrio en, 
•-——;««-^^-~-  

| 
Ü RcStllUrant CaSqaUl 1 ^ JÓBq c„,„s Formí,_ ,IS s „- 1 .irccc me qtte owjcetio. em n . . m ,_ ^ ,,(>, (h ,.uX ,,.__. '.,•_, llo cno __,.. M:iria, A pos

conversa com os seus dois amigos, de- f|i3!*P"5 
tf ÍI 53 f 1 fl I T nt VZ* T^^TJ^O^l ™;' C!l"'oso' •!'-v'v; ¦ "

ckiroull.es, previamente, que a sua Filmam SÓ lfjí|j bit üGáUÜ 8 
' - f 

1'" -V-H^_J Tlicopbilo Gonçalvvs .-Pereira, ás
altilttde seria a da maioria des coitl-.i vxaxiaszssxixiazBsvo^zaanasmmBBzzzmn q ij, na egreja do Isspmto Santo.

! programma da sua obra a preoecupa- gislação immovcl, cum o seu juiz, ser4 pessoae:

^v-.. ^r.. ....^ ^.-.. t^y {'»•., g~\ Í-.TN. i"""*. Í?*T,\ /$j\ ¦'-¦> *"*e>tT> kão. altamente pratica: ÍIíiiiiihi.k/o, lem nas suas rápidas li- tiierec

W 
"Ito 

\to W W. W W SM W m-pW.^WiMto^j'] "Resolvendo reduzir a volume uo- nhas a critica exacta. no assignala- -ponde

W-*W 
¦'^.^*W'^}^^W:'^'-^W-'^-^^^^-^*W'^:\^s ac  no meu archivb de mento da cvoluçoo. indiscutível 

*do 
dt- ntõ..

ü|'ei (jp G|ü Op üp GJ? üp Op Op <$p Ç]d Cp v-TO op( ;.dvog.ulo duratUc ._!ai3 ,,, ,,;.,., an. reito tradicional.
curei fazer Mas, Astolpíio Rezende, dando essaj

1 mn livro mais pratico do que theori- formidável importância á jurispru-
eo; menos que um compêndio, mais! dencia, não quiz incorrer no defeito

ÂjP3^ '*-' 1'qlic um repositório. Sem querer ai- 6 muitos dos tíoss s fazedot

§ % n m>_*% _f_\ ij^ifS W«»e •** *-5l«d** da3 "nnúa *i*«-' '
%. 9 i 1 I I M 1 1 I ilfâ M''1J5 d:l P"íí0' iú° qni''' ror outro 

; 
compillar dcc.sões judiciarias c lex-

^ ti U tí* *«*? Sa ¦ ¦ --5-^ *&?¦»** lad0i 
organizn_. lira simples reporto-1 los legacs, pura urdir as obras cptnJ

riò-: de¦ jurbprudència; procurei um c.ue sc tecerão mais tarde btographias-
livro de utilidade, sem pretenções do latidatorias.

B Pi çq j@m H jt&& | tf*^ Sr-^l t^) ...,._.c-.0 „.0dcsto e pratico." Deu-lhe no livro o seu verdadeiro

i 9 ^ %JÊ I i M | O È I C Jj V«im'o disse e assim o íc* o au- logar, apreciou-a na sua medida cx.v;m (Sjurii -i-sfii ti \Sasr ai "a»*Si «* l" "^«"«aj ••—'»* ¦ "¦¦¦- *¦*-.:.. ., ¦...,„,.-.,, l
bi ur, conseguindo uma obra ia agora cia e fez nina obra pratica, essencial-

-* I indispensável na estante do advogado mente pratica, sem lhe deixar de dar'
iv.u cutího niais elevado.

"A importância dn deposito para
apresentação das propostas deverá ser
dc s contos dc réis, A caução do pro-
ponwUe escolhido será de io ojo po-
bre o valor total do contrato, cm di;
nheiro ou cm títulos federaes" -— foi
o despacho exarado pelo ministro da
Viação hò officiò em nuc n engenheiro
fiscal das obras do editicio para Cor-
reios c- Telegraphos, eni 1'orto Alegre,
consulta qual 11 Importância que cs pro-
ponentes á concorrência para forneci-

I mento do moliiliario do referido cdiii-
cio devem depositar para que suas pro-

as sejam tomadas cm consideração,
tem assim, qual a caução que o pro-

põnc-atc aeceito terá de fazer para ga-
ranlia da execução do serviço.

v.,~'-"'"***-.-'**«*^

A' ultima hora era dcscsperhdor o
estado do infeliz Luiz Corrêa Nunes.

— ¦ ii*-ta-» nao ¦<i-g*K-'  ¦-—
Tendo o administrador e o escrivão

da Mesa de Rendas de Valcnça, na Ua-
ltia, requerido o abono, cai vez de ven-
cimentos, de proporcionaes ,i a Brecada-
cão daquella repartição, o ministro da
Irãr.cncla decidiu nada haver qt
íerir.

de-

O ministro da Justiça autorizou o cn-
gcnlieiro do Ministério a fazer as obras
de que necessita o predio em que fttil-
cciona a 3" pretoria eivei, silo á praça
da Republica n. 24,

Cinema Wéal
Vcjnni o sou prógi-niiiiiía

pcitultllílll ll'."illfl
' >*tíÍ^&-<C!X**9»- ' ¦¦¦¦¦¦

O SR. FLORO VEM AHI
Fortaleza, io — (.-¦/iiii-ncci.-n') —

Com destino a essa capii.il. seguiu a
bordo do paquete 

"S. Paulo" o dr.
Pioro Bartholoniett.

Antes de sua partida, offereceu o
incsmo viajante, no Hotel Central,
11111 almoço aos seus amigos desta ei-
dade, comparecendo, clitre outras per-
sotjalidàdes, o coronel STctcmbrinp, o
capiião Polydoro, o coronel Pedro
Silvino de Alencar, Rodblphó Ribas,
drs. Jorge dc Souza e tose Boi"

Pelo chefe do Dc-partãmento da
Guerra, foram ir leferidos os sciiiiríies
rcqitcriniciitos: do e" sargento do )i*
regimento de çavallaria Carlos do Ama-
ral: do 2" sargiuuo aguregado ao po"
grupo de arlilberia. Uoi«iin.«os José de
Lemos; do cabo veterinário do 209
grupo dc artillieria, Manoel Peitoza, e
do soldado do 52" batalhão de caçado-
res.. I.ino Francisco da Silva, em qui
pediraiii. r.cspeetivameiiie, transferen-
cias e dispensa do serviço.

O ministro da Guerra concedeu, kt
seguintes passasens: cinco inteiras o
duas meias de primeira classe, c uma
de srgiiiul.i desta capital ;i Porlo Ale
gre, para desconto dentro do actual
ejlcrcicip, ao cpiião Tliarciüo Franco
Tupy Caldas; de primeira classe desta
capital á cidade do Rio Grande, ap-t*
tenente tlc artiliieria Rubens da Silvei,
ra, mediante desconto 110 actual ex-er-
cicio: uma de ida o voitu desta capital
á cidade de Pouso Alto (listado de •*".'•
nas), pnra o capitrio-cirurgião-deiitista
Manoel Moreira da SÍJva, para dc-seçij-
lo dentro do presente exercício j duas
de primeira classe desta capital a Ca-
tnipiazcs, sendo uma de ida o volta; :«t
outra de voltai para pessoas da fami-
lia, do sargento ajudante do griipo.pro-
\ iso-io de obttzénos, Oscar Eustachia
da Costa, para desconto deuiro 00
actual exercício

As corridas de hontein
no prado da Moóca

-w£3-*£y-tm_i>~&-Bm

(.ns
elciii.

fi.inerte
Paliiiyr.-i

manleiBãí que jos
. Süo cxcellcntcs

Der-

Teve licença para residir fira da
ide do Asylo dos Inválidos o cabo
.formado Galdino Francisco dos San-

Poi mandado agg.rc.jar ao estado-
maior do commando superior da Guar-
da Nacional desta capital o coronel
Joaquim Laniare, sendo transferido dn
conimaridO da 5' para a 4" brigada de
infanteria o coronel Alfredo Fausto dc
Sampaio Ribeiro e classificado uo com-
mando da *>? brigada <le infanteria o
coronel Cárlo,e 'riipiné Pereira.
—..——. . ¦i«!i*£l»*-*>M*iB*,^>~S**'*«-'

1111 m :;i dii resinado,
infallivel.

o R.ixi;

(.'liiici-iraiinj — líátl-
is corridas do JocRoy-

O resultado dos/pa»

.V. Paulo, 10 —
verám animadas
Club, sendo esti
reos:

Primeiro — Ermitage c Tripoü:
poulcs simples, 17^000; duplas, iu$700.
Tempo, 73 ".

Segundo — Tago e Hanvcstcr: pou-
lc** simples.
Tempo,. 99".

00; duplas, C$600.

no
le: simples
Tempo, 95»

Duarto -
les simples,
Tempo. i"J

Otiiiiln — r-obli-'listar

Mylord
11Í100;

e. Ermitage
; duplas, :

d Jeannctl
dii|ilns,

Gani.
6?,-u.i; duplas,

pou-
iritioo.

e: pou-
ie$.Joo;

á: pou-
:6$fioo.!çs simples,

Tempo, ijij''.
Sixi» — Sornette e Smalltalk: pnu-

ícs simples, -*i$joo; duplas. 30$So'b-
Tempo, 10; ". .';'.;

Sétimo — Rãtliador e Mylord: rífm-
les simples, i7?uco; duplas, .(oSpod,
Tempo, íuj".

O niovinicnlo geral foi de .......
37 : i.i 1Í000.

:S FQSS£SS0!3°ã8'? por Astol-
p!so fíesóstãè.

(Etíiopão de Frsneisea Alves & Q.)

que
abr.l!

(•;..

ezende

certo,
r,:n as

acaba (
o virá
considc!

Í3US jun

jurídicos c-iür
ica e pritnordhi

cercam os
: 'nós. onde

ainda está
tleti-.iiiivi, j que

•.cos e pou- j da

ran-
'As
¦ncia

ecoes po.,sc -.....-

;ent... dos Iribúnaes",

cifrado pela casa Francisco Alves

«-.'.€.. c ultimamente entregue á a

átpi do publico estudioso des

am-iptos.
Sabem, todos

da

rapu:

as

;rso da ::::.;.;:a. tratada

surge, cá e lã, uma íul-
sa, como aconteceu com

fe.! esses, das profundas I O conhecido advogado tomou para

tiuran
de pratica forei:
livro mais prali
menos que um

que utn repositório. Sem

çar-me ao estudo das g
5tòes da rosse, não quiz
lado. organizar um simp
tio de jurisprudência; r
livro de utilidade, sem pr

rudicão, ntodesto e prati
disse e assim
uindo uma oi:

ia C:
como na mesa do juiz.

lá não permanecemos ua 
'poça 

cm

que os ensinamentos úo grande Sa-
\igny eram como que a magna lei;

os princípios se foram evoluindo na-

turalmente, e o; institutos ampliando.
A jurisprudência tem a sua real

cüficacia reconhecida reios juizes.
lentamente se foram libertando

da supersticiosa escravidão ao texto.

| frio da lei, torrando-sc do automatis-
' mo exagerado, na adaptação sensata
! da lc: ás ex:ge::cias sociaes.

: Comprehendcu-lhc o extraordinário
valor, sem levat-a no rcgimcn do

franco arbítrio, o autor das Acções
rossessorias c, como Cruct, urdia-

lhe a apologia no rápido prefacio...
ilontcsquièit, com as predicas da lc-

P
do q".e theori- I formidável
mpendio, mais dencia. não

querer ai-] dt muito.-
w, que se cingem ao traballio
piliár decisões judiciarias e t

- | los legacs, para urdir as obras com
, ¦ • 11 ue se tecerão mais tarde btographias

.:s üo | latidatorias.
Deu-lhe no livro o seu verdadeiro

.•¦¦-1 legal-, apreciou-a na sua medida exa-

1 já agora 1 cia o fez uma obra pratica, essencial-'
do advogado ; mente pratica, sem lhe deixar de dar

um ctudio mai:*. elevado.
Por 111 ii processo simples c despre-

tencioso, o autor assignala a gênese
dc instituto no direito pátrio, acom-

panha-lhc o evolver, traça-lhe a mar-
cha ascehcional através da doutrina.

a das coisas incorporeas,
m-.llic particular attenção, cx-
em capitulo especial as opi-

de Lafayctte, Ruy Barbosa e
Lúcio de Mendonça, e sujeitando-as
á critica para formular o seu próprio
modo de ver.

Em relação aos actos admi istrati-
':;\os. Astolpho Rezende .considera os
h-! interdictos possessorios, a par da ju-

ponto ] mi

da legislação e da jurisp
cercando todos dc commcnt:

prescitídiveis c elucidativos.

O processo, estampa-o e!!e
inicio, nas suas modalidades
vem o detalhado estudo das

t

rudenci;
rios i::i

locou, a obra é completa,
de vista é a pratica.

Certamente não a applicação me-
caníca dos preceitos jurídicos, porém
a accoininodação desses preceitos a
vida pelo conltccimento das necessi-
dade? sociaes."

IÍ'-, pcés. um livro moderno, feito
por um espirito culto c independente.

"Pratica dos Inventários,
Partilhas e Contas".

Vac-se fazendo provcrbial nos cen-
tros de cultura jurídica brasileira a
extraordinária operosidade do dr.
Tavares Castos, juiz seccional do Es-

pinto Santo.
De facto, moço

clie preencher os vs
dua magistratura com a elaboração
dc trinta c tantos volumosos ira-
balhjos, de todas as mtanças, abra-t-

r.o livro e é ventilada com proficien-"Pgendo as praticas policiaes, as attri-

cia. assim como as applicações do bt-.ições do Ministério Publico, crili-

habeas-eorpus e a immissão de posse. | v;' philosophica, institutos e institui-

Finalmente, alcançando o ápice do! 1°C3. legislação, jurisprudência, pro-

ic Mastruvo,
!*r*lji*i~*'*-*.,HHr.'!^3'*-^^

seu magno successõ dc li- ,l.\~, sobre reconhecimento
rápido esgotar de seis edi-
sua constante procura nos

o
o

rispriulc-icia, c para bem firmar opi-
nião segura, critica-lhe os [undamen-
tos, apreciando as opiniões de Kuy
-Barbosa, dc Chironi, de Orlai..io, de
è.iiieei e Motivolo, no que concerne á
harmonia e independência dos pode-
res políticos.

A distineção entre actos de impe-
rio c de gestão, já estudada cm longa
'conferência 

feita no Instituto dos
Advogados, tem seu logar destacado

vent

¦titatmc
-volver ,-illsl

Elle
logo no

; depois
acções e

c«os interdictos, com tudo quanto lhes
diz respeito; ò esbulho, a mamtten-
ção, os recursos, a execução das sen-
tenças, o seqüestro, os diversos casos
de preceito, tudo considera sob lei-

ções váriegadas.
A questão da posse dos direitos

evolver do instituto entre nos, termi-
na a obra com o estudo da posse, e
sua proteeção no Código Civil Drasi-
leiro, onde comnicnta, artigo por ar-
tigo, essa parte do projecto, que repu-
ta-definitiva.

E' um trabalho, pois, Csse, con-
scicHctoáo e proficito do illusire ad-
togado, fazendo inteiramente jus á solutamente refundido pelo
phrasè dc Clovis Bcvilacqua na carta do juiz.
que lhe escreveu c já hoje publicada:

"Do'po.-'.o dc visia cm que se coi-

uca...
não tem predilecções, elle não

limita a sua prodigiosa capacidade dc
trabalho a especialidades...

Ainda agora surge, cm sétima edi
ção, o livro clássico de Alberto Car-
los de Menezes, sobre "Pratica dos
Inventários, Partilhas c Contas", ali-

esforça-

Da utilidade c imprescindibilidade
do livro cm questão, diz eloqüente-

ue
vraria
ções e
mercados.

E' um compêndio, um guia seguro
ros incipientes, como um auxiliar in-
dispensável aos que vêm, ha muito,
palmilhando a profissão.

Pois si a obra era de incontestável !
valor, fel-a inestimável a acção fc- •
cttiida do dr. Tavares Basto.;. !

Fácil llie íoi cercar os doze capita-
los da obra de uma infinidade de
netas uteis, conunentarios de sitnpli-
cidade pratica, concordâncias e diííe-

| renciações, jurisprudência concorde
da, conseguiu j ou discorde, legislação parallcla, tudo
:s da sua ar- \ emprestando um irrecusável augmen-

to de valor á obra, com o fazcl-a
ainda mais pratica c .mais útil.

Do livro dc muitos annos faz o re- I
formador unia obra moderna, acom-

panhando as;, alterações soffridas pela
espécie, no conceito do legislador,
dos jurista; e da magistratura.

E como si tal intervenção salutar
não bastasse, o operoso juiz do Espi-
rito Santo, juntou-lhe um appcndice
farto. Coniprehendc nellc toda a ma-
c.ia (art». i-5T5 a i..Q*.|1 das sue-

cessões conlida no livro 4° do Proje-
ctò dc Código Civil (de Clovis Bevi-
lacqtia), vindo da Câmara dosDcpu-
tedos cm 1912; o dec. n. t.830. de 31
dc dezembro de ÍO07, que deferiu a
herança por suecessãó ab intcslalo;

,è.«7, sobre rccdniiccimciuo drs li-
lios naturaesj o dec ti. 79, de 23 de
agosto de iSyj, que ampliou o direi-
to de passar procuração de prompto
punho. >',:

Em seguida, consolidada a matínt?
relativa aos inventários e testameu-
tos, contida nos arts. 130 a 231 .'.o.tc-

cente dec. n. 9.2C3, de 28 de dczetji-
ro de iyn, que rcorgaiuzoti a Jiuii-

lii I I

a lei n. 463, de 2 de setembro de

ça .'.o Dislricto Federal, a do Código
do Processo Civil c Comnieri-i.il, -4p-

provado pelo dec. n. S.332, de 3:.'ds
novembro dc 1010 (arts. 542 n 689),
bem como toda a legislação attiiiçíite
ao .assumpto, cm vigor nos Esttraps
do Amazonas, Pará, Maranhão, Cpa-
rá, 'Kio Grande do Norte, 1'cniambii-
co, Alagoas, Sergipe, Baliia, Espirito
Santo, Rio dc Janeiro, Paraná, Sai-ti
Latharina, Kio Grande do Sul, Mi-
nas Geraes, S. Paulo.

Finalmente, para que ao consitl-
tante não se aíigure tudo is.~o utn
chãos, o autor juntou-lhe tres Índices',
um geral, outro do Appcndice c ^QÚ-
tro relativo apenas aos doze capilu-
los da obra. '._;'.'

íí', pois, um livro csccllentc, que ot
estudiosos ficam devendo á iniciativa
do ediior Jacintho Ribeiro dos Saii-
tos, que leve a habilidade de escolto
o juiz do Espirito Santo para hm
p.itstcT dc que admirayelmcitte bem
sc desempenhou jempre. -;¦'¦

Goulart D'OLIYl*jr.Á

Ui*
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André de Fouquüros
• o rei de meda

ftí

" Axmui im FOUQUi^nisa
ÍAiuiüncia-sc para breve a visita dc

ÍAndré Jc Fouquiéres, cognominadü
i) rei ..Ia Moda, á America do Sul.
Fout/uiércs acaba de regressar a Pa-
ris, depois dc uma brilhantíssima'lournóc" nos listados Unidos, onde
íoi alvo .Ias mais cntliusiásiicas ma-
nilèslações do mundo elegante dc
Washington c Nota York.

'NcSsas cidades, 1'oitqniércs fez va-
tias conferências, ditando regras dc
bom tom quo náo foram alcançadas,
ou, melhor, quo foram esquecidas
pelo' atilor do Código dc educação,
íoi átfnsacioiial o triumpho do.rei .Ia
Moda, na pátria dos "yankees". Ou
por getjlilczaj ou porque é a verdade,
í'oui|iii.'ri.,-, em uma das suas curió-
eas e elegantes prelcções que reahzou
cm plova Vork collocou na primeira
linha das mulheres mais lindas do
inundo a norte-americana.

Reférinilo-se, dc passagem, ás cn-
ropéas, fez a seguinte classificação:
a franceza, parisiense, a mais chie c
mais cspirittiosa j a hespanhola,'aniãis
íympáthicai a italiana, a mais aríi-
ficial; a ingleza, a menos curiosa c

A mais original, porque é a que me-
nos imita a parisiense.

Paul Adam, Clemenceau, mme. Ca-
lule Mendes, quando por aqui esti-
veram, cantaram, cm prosa e verso,
A bclleüa da mulher brasileira, da ar-
gentina; da tirtiguaya, da chilena, da
faraguaya. Agora, que vamos ter a
visita ílõ rei da Moda, desse impecca-
vel "dandy" André de Fotiquiéres,
esperemos pelas suas impressões.
fltiem. sabe si fouquiéres, mudando
dc opinião, ou simplesmente alleran-
«lo os oiigia.u-:-, da conferência de
ÍNova York, dirá "-não, a mulher
mais linda do mundo é a brasileira"?
Ai, quando vir as mulheres do Praia
piudará, ainda uma vez, de opinião

Restaurant Suisso
Rccoimucnda-sc pelo asseio t. preços

|nodic©3. Prnça Tiradcntes, j.|.

.nu ESPIRITISMO

THEIMAS E FACTOS
RESENHA UNIVERSAL

4 pliotoyraitlila
tranHooniSonto

líntro ns rcllglflíj <) phllosnplil»
militantes, a unica uue ia pòtlo pro-
var pela olijecilvldadü doi 'tos i o
ciplnllsmo, TodasiM rcHuiôes asjeii-
iam sua baio ua fôj inu n fé uni
mie ser iiinata au adquirida soli wip
fiança pila anio-aiguctào d.i vouta-
de vm Crer inlüUlll.t C1_\.:\ que SC lljo
sabe -íi existe, uue se nSa viu, que
sc não pú.le apalpar e -sentir. Tliouié
quin ver e tocar ns ferida* tle Jesiii
Christo, rcapparêcltlo íioj .ipoMolo» e
discípulo) para crer qtte era elle real»
mente o Divino Mestre resuscilado e
não algum fantasma.

Aa piile.-opliias 5;io Iodas ellas con-
cciHòit subjccilvas, obedecendo nn
parle íis trailiçõn e nu outra a mo-
dlíicaçóes estabelecidas conforme os
syslcmas dos seus autores, Arislplc.
lcs, Spino/-), PytliaRoras, Descartes,
nada mais fizeram do que modificar
as gigantescas coucepçíss de Socra-
tes e seu discípulo 1'latâo sobre as
leis da vida moral-

De modo que as idéas religiosa* Ml
ai plitlosoplras nascem do nbstraclo,
do Intangível, du inponderavcl, e eis
a razão por que não h.t uniformidade
na cicnça dos homens.

Entretanto, o espiritismo, tendo a
vantagem excepcional de duplamente
scr uma religião . tuna seiencia, mar,
uma seiencia a um tempo abslracta
e conercía, impSc-sc pela sua moral
evangélica, perfeita, incomparavcl, e
pela sua parte positiva, visível, pai-
pavcl, evidenciada pelos phcnomciios
dc movimento physico e pela repre-
sentação da imagem dos espíritos nas
placas pliolographicas. E' unia reli-
eião qu.- se ai firma aos cinco senti-
dos do homem, I-,' uma seiencia que
estimula a fé no coração maij in-
sensível.

¦Eis porque nestes primeiros artigos
nos temos oecupado mais particular-
mente da piiolograplna transcendeu-
le, por nos parecer ser c^íe o pheno-
iiieno positivo que maior somina de
convicções ha de produzir no nosso
meio incrédulo.

U dr. Kcclcr é um singular me-
diuni vidente, que tem a propriedade
dc obter [ihotographias de espíritos,
desde que possua uma pholographia
da pessoa evoeadora c uma media de
cabellos da pessoa morta ou outro
ol.jecio a ella pertencente.

E' assim que, com o retraio de
mme. Fornier e os cabellos do sua
filha Jeamte, obteve o grupo rjtic da-
mos aqui.

U retrato d.: Jcantio 1'ottniicr é o
que tem o numero i.

Opportiinaincntc daremos mais ai-
gttns clichês interessantes, obtidos
por esse uicdium.

Dfctatlos Nlediumnlcoa
V,' do Mensageiro, órgão espirita

que sc publica em .Manáos, que extrai-
mos ,-i poesia abaixo, assignada por
um espirito que dá as iniciaés í<. U.
e attribüidá ao rcpcnlista taurindo
Kabcllo:

kvaxcw.ic.v
"Dciisl Si Iu fi a Justiça"A luz, .i verdade c u bem,"Porque motivo oífcrcccs"O fei que a magna contem"A tanloi que vivem justu.)"Sem fazer niúl a ninguém?
"Si aenso existe?, sorús" Um Deus que tios fa.:, ficr.i Ud," Nascer pVa viver um di:ii"Xutar-se, soffrcr e... ú s-il"Que tudo cróa do limo"E tudo tra:iiiur.*ua cm ?5,
"Ainnnliã, do qne linjc é vida"Quem m1jc o que restutá?"Depois da morte.,, o que existe?."Alem da tumba,., o nue Hí.u— Aqui a dõr me fustiga•lí o n.i'J.1 -.uc espera lá..^ ...

"Ora, a bruffi *"Natureza
"Que bell:z:i"Pode terí''Tanta lula'Tela viil.i"Sá perdiJ.i"Vtai a scr.

"Si !:a nnio3 no Mmpyríã"Ouc nu Buzo, delirio," SupjHirt.-nu niartyrio41 Km gloria ao Senhor,"Alegres ou mestos" Seus cantos bemdítosi"São brad^a aífliçt03#"5ao giiiOd dc dôr,

íinbora nmítoi yejam harmoniR^"Kricanto, aniõr, belleza,*u íó vejo tnn doesto, uma iro«Í8"Xa pai du Natureza,

'V-\* qu» a Igiii i.lsrpifff, fo ,-,t" Rmiunifi) o ilitltino,•N»j »»u lota. i.4ii,|,.l|i„, i5t»t){u-) darwt"U tevanaij) íhIíiii,
"T^ripio rl>M o tttiws* |{ fíríiu» t.ilt*"A erone.i iitnctinitf•Ou 4 «)>li .- um i.i"in, wi em {tttf.*i".\ ,'>'4!«tlJI tii.ms.''

AmIhi. iflMc feiiuvi
l!m votife ter, .limifiitf,

A (piriii n viu ,li iur oiu;'iu fk*")<«
Ul n>u» ffijlll (ãUdllM fcCtalUH.

Oii.ii So tinia vm UruJuii Hu .knti» «U ein.
|v-|fM.l.l,

Qual ei) ra.lí (bati, J» l.it » ile ery.iaet!
— li' i lei quo oe cum;ul P, ,t Itl '•'..' *e

(icvotn.
Sj manl(iili;J,« i|.ts for?»i naluucf,

l"»l»if um ti.-ut o.i tínivtri')
Ou.- Uni i «In .!.. Aioo',
I'. j,i eirnitn, iiuunli \r preil»,,|)1 «mi i (,'irm.i nullmr;
j\MÍm é* qúp filem di tuniPSi
VtriCi t|i»' Um» d"* Uittitr'te nxunr.li nlmli .> irtuat»
Du Itll IMMlilo r.utjr,

O M njii te aecumuh em |u»tn earaiüat
li o terrgr liulf «cm cMnulMMr (<» t»U

| rono,
Porqt!» a verdjilt «cí como tini lu» .1.-

[Maltalj a re.tiorfD queimar como uni ul ile verJ.},

Nt!> víi em iru» qurliunici
U. M.iture/i a filma.

rariiiir, llllin, *'. r,nle« vir nrsruir.ri
Alrjvíj 9 uegruRii' ile lua il»'J.

Cúinorcheiiilf si bellcrsi da Nitura
Qunti vc, na rviduir,

Q.;* a lula wl-i viih traz vcutuia,
iiitUr i [ircRrcilir...

puanioi millifiei
1)1* coraífies
lim eiuiluis-Vi
flamr.m: — ."rnliorl
Porque couberem
Oue ti pailecemPorque merecera
Semir a dôil

Ou; Imroila so jusio ijae sereuo iIjmic
Uie trulti o ítvaudij.i uma alma frh,
>i n cteauça íniiocctitc qne hoje jíoffrc
li' o carratco de «;iír*ura, que sorria?

A vida c uni íonlio p*r*o» niartyrio! le^sj
Asilm. pula, cor.i certezn,

Nunca |njjp mentir a NatiueAi,
Qúe a Naturcía c Deu?.

Phenomenos anlmioos
ü Diário de Ias Villas, periódico de

Santa Clara (Cuba), relata o íaelo
prodigioso nue acaba tle rcalizar-sc
tm iiiua casa do bairro do Condado,
rua do Condado, esquina do Rio.

Trata-sc do nicnino Francisco
Abreu Moiitcagiido, nascido ultima-
mente e que eborou no ventre niater-
no, conforme affirma Carmela, sua
mãe, que o ouviu chorar mais de tinta
vez, e a parteira que assistiu a seu
nascimento e que sc assustou ouviu-
do o clioro do menino antes de vir á
luz. Vizinhas e amifias que tambem
assistiram, chegaram a revistar debaí-
xo da cama, acrediiando (|tie o choro
fosse de uni menino maior que ahi
estivesse, li' esle o quinto íilho de

______? 
*-_______\_m_\\mÊk

____¥¦ ~ 56 ''-^^i

\Wvji 9___WI< *'W- ... foi

A TORRE EIFFEL
Orando vgodgiCQMfl, a.1aa.tliaaoxi«

to roul ão 20 "l„

onx totioH oa iiitiKON

tnal-os — FrmicJicn, ouvlr-iu n re-
ipoiia: — Hlil...

1'rancifco, no cv'o da boca, tem gra-
vaito uni crucifixo perfeitanicnto vi-
livtl,
Phcnomonos physlcos

A revista luglcin The iuj Worlds
narra o seguinte:"O facio mc fui n-lalado por um
clicfe do exercito inglo». Iv' um lio-
uiíiii franco e despido de todo myill«
cltino.

NSo f.t multo, foi ninrir cm uma
das ilhas do Canal. Ahi, cllc e toda
familia ouviram varias vezei o ruída
de um automóvel uue parava na porta
da casa, Us creados v.iri.is vezet fo-
ram abrir a porta da entrada, cipc»
ramlo a chegada >le algum visita, po-
rítn nunca encontraram o menor ves-
tÍKÍo min do automoul nem de pes-
so.t alguma,

Meu amiiio nninti que o automóvel
produzia um ruído especial, como os
de antiga con.ilrticcSo, e nue o plic-
nomeno tinha logar em dias deterini-
nados da semana.

Procedendo a indieaçilcs, soube
que um áulico proprietário da casa,
recentemente fallccido, possuirá ttm
vehiciiln naqm II is condições e que,
en> certos dias >la semana, dirigia-se
nclle para o porlo, ú esin-ra do vapor
que trazia a correspondência. Cum-
pre notar que o ruido do automóvel
era ouvido precisamente nos dias dc
checada do vapor-correio.

lludson, que escreveu livros sobre
plicnomenos psycliicos, diz que o au-
lomovcl. como outros piiantasmas
s.io causado.! nelos pensamentos do'
homens chamados mono?. Tanto os
animaes como os homens parece qut
tém o poder dc projectar seus pensa
mentos c crear a impressão de esta-
rem realmente presentes. — Lady
Aluir Macl/entie."

Associações
Creim',1 Purificador, Rio Doce, Mi-

nas.— lim Jl de fevereiro ultimo fun
dou-se este grupo, sob a direcção do.1
seguintes srs.: \1. C. de Oliveira Gui
inarães. Orlando José Pinto, José Ve
nancio Pinto, I-.rnestiuo Ribeiro, A.
('.. Ferreira Netto, A, Piazzarolli c
dd. Dclpliina Pinto, Jiirácy Cinto,
llcrminia R; Pinto c Castorina J.
Pinto.

União lispiríta Paraense, Belém.—
A -J de fevereiro findo, teve logar
a eleição da sua directoria, com o
secninto resultado: '«residente, Ray-
mundo de 1'aria; secretario, Sylvio
do Nascimento; thesoureiro, Álvaro
R. de Moura; commissão dc contas:
J. J. da Silva Chagas, Ray mundo de
Souza e Felicíssimo do Valle; sup-
plcnics: José Luiz Gusman c 1". Sa-
lerno Moreira.

Felicitações
A todas as pessoas que nos têm eu-

viado cartas, fclicitandó-nòs pela
creação desta seecão, apresenlamos
aqui os protestos do nosso reconheci-
mento sincero.

Antônio I.ima

O que vae
por Portugal

A FAVOH ni) IVDIMD m;
OiilVIílIlA COWI-IIO

Pftto, io, — Rcnllioti-se huje de
taiile nesi.i cidade um comício a f,imr
do indulto de Oliveira Coelho, o nu-
(ur da Impedia .1 bordo do "Deicado",

Di-polj de vai ioi dUcursoii, foi ap.
provada, unanimemente, uma mensagem
Uleiiiophica ao ni Jorge V. pcitm-do a ma macesiadc, em nome ilo
puvo poruicnie, a ({raça da coimnutacjla
d» pena a que foi cundiinnado Ulivii-
r.i Coelho.

l.MA "MATRirtlS" AIlTISTId).
I.ITIIt.Vlil.V

ri>f/j, io. _ Xo "alelier" do es.
culpinr Teixeira I.opes rcnlltóti-ie uniu"maliuiV" arlistlco-líterarla em honra
do senhor c da senhora Riüíj de Uli-
vtlr.i,

À'.-¦-" matlnío" insistiram, nlóm das
aulorldailci superiores, ínnunicras pti-soas d.i iiiiltior loclcdsde,
D XOVO MIXISTIIO liM MADItll)

Lisboa, in. — O govw-nò liespanliol
declarou " pi-rsona-grata"' o ar. ll.ii.i-
lha de Freitas, para ministro dc Por-
tugal em Madrid,

|l ^frJ^Spreserva j

SCENAS QUE AINDA INTERESSAR
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Partida da comniissão de
inspecção dos estabelecimentos

navaes
hoje,Embarcou hoje, no paquete Minas

Geraes, para o norlc da Republica, a
commissão de inspecção dos cstabelo-
cinientós navaes, chefiada pelo almi-
raule Huct dc Bacellar.:

Compõem essa commissão, alem do
referido almirante, os primõiros-tcneit-
lcs Alfredo Sinay e Arthur de Andra-
de, capilão de corveta Álvaro .Rodri-
guç3 dc Vasconccllos, commissario Bel-
miro de Oliveira e o ,." oííieial da Di-
rectoria Geral dc Electricidade, José
Menezes da Costa. Essa commissão irá
àtti o üstado do Amazonas, afim de
htspeccionar tambem a ílotilha dc giter-
ra ali estacionada.

-~r~— I GUERRA A'COCAÍNA

A policia do 13° está
agindo acertada-

mente
As autoridade.-, do i.V distrieto

.Mão empenhadas em combater o uso,
agora em voga, da cocaína, cnlre os
-eus jurisdicionados.

Xâo dispondo de outro recurso
para levar por deante a salutar cam-
panha, resolveram fazer vigiar as
pharmaeias ali estabelecidas, _ appre-
llcudendo toda a cocaiiia que forven-
dida sem a necessária prescripçSo
nScdica.

Já varias diligencias têm sidoeo-
roadas de exilo, contando as aetivas
autoridade.", quando mais não seja,
diminuir o uso c abuso do terrível
ancstbcsico.

Hontem conseguiu a policia do 13"
apprchcuder um frasco de_ uma grani-
ina dc cocaína, na oceasião em quo
era adquirido pela marafona Maria
de Oliveira, tia pharmacia da rua da
Lapa n. 35.¦Como nos caso- anteriores, o dele-
gado fez enviar o anc_stliesieo; jiin-
tamente com utn officio explicativo
do caso, no director "cral de Saúde
Publica, para que esla autoridade,
munido dc tal elemento, possa_ agir
contra o rdiarinacuuico. pela íaeili-
dade cm vender cocaína.

Sigam os demais delegados o exem-
do do l.l" distrieto, e em '-ouço tem-
po a ulil campanha será coroada, do
maior exilo, pois os pliarmaceutico.:,
sabendo-sc fiscalizados, _ não comi-
nuarão no abuso, que só lhes poderá
trazer o descrédito;

ALAMAISON ROUGE

Centro Artístico ".Inventas"
O comitê organizador d.i IV exposi-

*;*iu dc árte dn "Juvcnins"a iiiatimtnr*
SC no dia 6 de junho próximo, dclibc-
rou que os trabalhos a figurarem na
mesma devem ser entregues na Gale-
ria Rcmlirandt, rua Goiwnlvcs Dias
n. 15, onde ec acham abertas ao inseri-
peões, do dia 15 a 30 (inclusive) do
corrente mez.

Esla «.posição, como as anteriores.
constara dc scccScs ile pintura, eseul-
ptura. archileelura, gravura, luiimiris-
mo e artes npplicadas. a mie podem
concorrer mesmo os artistas une não
façam parte da corporação, mediante a
inscripção, dc cinco mil paia cada cinco
trabalhos.

CASA SUCENA
RECALOS E CORROS DK PEI.T.E

m ¦ m * m

Cigarros 15 de Agosto
r),'ír,i;ulos p.lo coronel Carlos Reco.

SÒctò >la lir-na Vianna & C, recebemos
vários ninhos doi cigarros "15 dc ^goc-
to'',v preparados com fumo ile primeira
qualidade.

O deposito daquclla firma é á rua
do Hospício n. 111.

SAR.NOIv TRIPI.1-: CONTRA OS
C/\RRAPATOS no Rado, vende-se na
Ilortulanui, rua do Ouvidor 11. 77.

A VARÍOLA
esidente
e adOch-

(iTiipo obtido pelo dr. Kcclcr c<,ui
o retrato do 1111110. TOUlíMKIt
o os cabellos da suá filha udu-
ptiva Jeaune. Nn principal fi-
num, em litiivo da pliotognipliia,
Jennnc, hojo inortn, foi reco-
ulioeidii por varias pessoas.

Carmela, nada tendo havido de extra-
ordinário quanto aos outros.

.Aos seis dias do nascido, a mãe do
menino ouviu esle dizer—".Mamãe",
o que a assustou .muito, Nos dias que
se sitcccderaín foi o menino artictilan-
do outras palavras: — papae, água,
leite, menino, vamos, irmão.

_ Surpreliendo, diz o repórter que
visitou o menino prodígio, ao cha-
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sita ao seu eí

eu-
Tendo os novos propficfçxriòs deste conhecido estabelecimento-dfc--iazen<

c armarinho pago a todos os credores da extineta íinn.i Pinto Ribeiro & C
querendo dar unia prova do que vae ser a nova era deste conhecido cstalx
mento convidam todos os seus freguezes e o publico em geral para uma vi

istabelecítucnto, a lim dc verem o variado sortimento, pregos
•tigos tle inverno.

]\f_ b_ — Xão marcamos preços, porque resolvemos marcai os cm toda •

nossa mercadoria o minimo possivel e para nos evitar as grandes despesas do
annuncios espalhaijatosos.

Os nossos artigos são todos de qualidade superior, c açl:|am-sç
cm relação á qualidade e não satisfazendo ao comprador, trocam-se
mos a importância A' La Maison Rouge.

qualidade dos seus art.Sv

marcados
mi resiitUi-
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J. Silveira & Comp,

Manoel Santos, brasileiro,
á ruã dos Arcos n, ?^;achando
lado, apresciuou-sc auu ii»mu ui no
hospital ila Santa Casa, pidindo para
kt internado.

0 medico de serviço, .qtie o cx.vni-
nou, vendo trata- so dc un cr.ro de ca-
ivi i, provitlenjlDu imrvediiumentt: pa»a
que Manoel Santir, fosse removido paia
o hospital de S. Sebastião.

Segundo ouvimos, a administração da
Misericórdia está providenciando para
scr instálladõ um posto vaccinico con-
tra a tcrrivol hiolcstia na sala do banco.

Será mais mn ponto em que or, linlii-
lanles desta cidade poderão inimimizar-
sc contra a variola.

t'nl"ó Cilobo Chocolate, Ijonibora

chocolate, -.i Je Dhcring & C",7 Set. 103.
<m * — > 11

Os passes da Central
Com relação a unia noticia por nós

dada com o titulo acima em dias do
mez p. ¦.., foi incltiidb como ttm dos
suspensos por desconfiança de se
acliar envolvido na falsificação dos
passes da Estrada dc Ferro Central
do Brasil o sr. Máximo Martins Pe-
nha, com exercício na estação do l.-ai-
cantado'.

\ bem da verdade c da justiça, lc-
mos a declarar que o referido senhor
nunca foi suspenso das suas fimcçõcs,
nem nunca solire_ elle pesou u menor
suspeita da administração 110 caso
aeiaia alludido, continuando :\ fun-
çcionar rio mesmo departamento.

Entre alumnos da Es-
cola Miiitar

Com referencia .1 noticia i|n« paMic.Vmos cm dí.ia .Ia semana ultima, sohrc
uma lamcniavcl acena .!.- saiig>ie oceor»
rida entre alumnos da I;>.-o a Milii.r.
no Realengo, e di qual siiram feridos
os aspirantes F.uJoro llarcelli de Mt
racs. eom uma facada no pulmSo, Co.
riolano Dutra, com um tiro ».i virilha,
e Jiiaiiuim Uulra, seu íraiVi. rom ou-
iro tiio na c.itiivi, receheiiio» informa.
çües que csclerecein a referida noticio,
resiábclccendo o ilisirümiado razoável
lUiente ai responsabilidades do3 seu?
pri.ia.tonisla.-..

Assim, segundo essas inforinaçúes
íidedienas. depois de ligeira discussão
dc sonu-noi; utiporiancia com o aspi-
rante íúidoro, Joaiiuim Uútra retirou
d-; tua mala uina "ôoqucíin". cnm .1
.piai sc armou, procurando encontrai •
?c dò novo çom aifuctlc seu col toca, e
desforçar-se; O s.-u irmáo Coriolano,
porém, conseguiu afastal-o. atracando-
3'*, cm luta corporal, com o alumno Ku-
doro, Intervieram vários collcgaí, afitn
de apartal-os. SutRiu, nesse momento*
o ns|drantc Joaipiim Dutra, que, vio-
Icnlaiiieriic, começou a desferir golpeti
com a "soquoira". solírc o adversário
do seu irmão, ferindo o na região tem-
por.il. Conseguido, entretanto, o afaa-
lamento dos lutadores, foi líudoro liar-
cello. ainda atordoado e :, i.ln o feri-
muno a sangrar, ao seu alojamento,
retirando da sua mala o revólver, lí-
litdtndo a vigilância dns collo^as, saiu
esse aspirante no encalço dos seus des-
affectos, 1-ora da Kscola, próximo da
estação da íerro-via. encontrou-os c,
depois de rápidas intcrpeltaçües, sacou
do rcvôlver( alvejou-os c detonou a
arma.

Toda a munição drsta foi descarrega-
da sobro o:i dois alumnos Joaquim ti
Coriolano Dutra, que, á propi rção quo
0 imponderãdo moco despejava o rc-
volver, se afastavam d. Ile, até distau-
ciar-se cotisíderãvclinentci

Não se encontraram mais depnh
dessa oecorrencia os desajuizados nlo-
cos, o que faz crer que o aspirante
Kudoro th-.-sse sido apunhalado nosso
encontro, antes, talvez, .!:• detonar 11
sua arma, quando formulava as inter-
pellaçõesi ou após ter descarregado o
primeiro tiro. Consumado o lamenta-
vei facto, diriuiu-sc liuiloro para a eu-
fermaria da Uscola. banhado em sangue ¦-
c acompanhado, então, .lc collegns, cm-
quanto os irmãos Dutra, tambem feri*
dos. tomavam o trem c se faziam con-
duzir para a Villa Militar, recolhendo-
se ã residência do seu cunhado, general
Celestino Itasios.

O ministro da Viação autorizou o
director K"ral dos Correios a fazer .1
acquisição. de i.iou placas positivas o
600 negativas para ãccumulatlorcs "Tu-
dor" de 2,160 ampereS;horas para ,\
estação radio-lelegíaphica de Krriiaiído
Noronha,

Feio ministro ila Viação foram in-
deferidos os seguintes requerimentos:

de Bèncdícto Satyro dos Santos, cx-j,
praticante dc i" classe da Administra-i
ção dos Correios do Pará, pedindo suaj
rcadmissâo em e^nal eari.ro. nn i|u,il-,
quer das repartições puslacs da Rcptífl
plica;

de Henrique Sanches de llrifo, re-;
correndo do acto da Directoria Geral
tios Correios, quo o demittiu do cargo
dc praticante de 1* classe daquella re-
partição.

a

Bailadas e
Villancetes

(Conferência realisada, nesta capital}
em setembro de 1913, pelo poeta
Goulart de Andrade)

sc c= ido gazoso,
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GOULART DB ANDRADE

Vm das trabalhos mais interessantes do talentoso poeta Goulart de Andrade
V, setiihliiiiidá, a sua conferência sobre "Bailadas e Villancetes,"

Iniciamos boje a publicação desse estudo minucioso p elcuante do primoroso
literato, IV mais tim trabalho que rccomiucndarâ seu autor, cujo nome se vau
impondo c de quem já sc disse "caminha para a gloria com passos lentos, mas
firmes-',

O Correio da Manhã offerece a seus leitores na integra a conferência de
Goulart de Andrade, que tanto suecesso alcançou cm vossos meios inteUectttaes,
£uuiia'o fei rccli:eda.

entoar os liymnos, cuja harmonia embevece, levando-vos ade plena graça; dos Iransverhcradosl
O assúmpto escolhido, no momento em que ?e nos intimava a quo tomas-

somos logar nesse ccrtamei, de espirito, nos veiu aos lábios, irizado c leve, como
uma borbulha que sobe á tona U'agua. ii como alguém que, a se debruçar num
poço. vê a própria imagem, nítida c bem perto, sim alternar na profundeza da
ly-npha ri-ílectora, deixámos escapar levianamente este titulo: — Ualladas e
Villancetes, com lembrar sónictüe rpie os nossos queridos pocias levariam a
ifirmò a ousada empresa.

Depois, veiu a pomb-ração: Jepois, o quasi desespero; c por .ultimo, a cer-
te.-a de que cm lão curto espaço, por maior que fosse esse poder de syíitliesè;
que desconhecemos, impossível seria delimitar com precisão essa zona vastis;
sima, onde ha palácios encantados, florestas mysteriosas, mosteiros .iniciados
em cristas aspe r rim as do cerros, torres em ruínas afogadas na espessura, lagos
dortnentcs enquadrados por jiincacs floridos, alcovas sussurrantes batidas dc
luar.

.* * *

O9 velhos mytlios polytTieislas derrocados pelo clirislianisino, na lenta ela-
bo ração das legendas, que reclamavam narradores de profissão como 03 jo-
Rracs, e das cantilenas, que exigiam arlistas ile melodia, como os bardos, vie-
ram a sc crystalizar no cyclo germânico dos Niebelnugcns c nas canções herói-
cas das gestas carlingianas.

Com a evolução social operou-se uma completa transformação da acii
de mililar. Os infanções, que erravam cm arrcmcllidaa de rapina, recolherá
ss aos seus caslcllos roqueiros, e, alçando as levadiças, entraram de cuidar
dpfensa dos seus domínios. Desse estado nasceu a idéa -da Cavallaria para
anvparo do fraco contra a pr, potência do usurpador. As lulas dos grandes v;
s.dios convertcram-.-c em guerras privadas, surgindo da tradição os yiilto
cionaes celebrados pela sua acção unificadora: h' o Cid, c Guilherme 1
Carlos Magno. ....

Mas o saber amigo, acrysolado cm muitos séculos de yicissiluiles, a
l.ança dos vinhos preciosos, que dormem longamente nas adegas,

jazera occulto nns crvptas escuras dos conventos, onde se livrou da
inconsciente dos bárbaros, brilhando dc novo a hiz do Mcio-Um Ua

veiu, com o desenvolvimento industrial, com as descobertas marítimas, prepa
rando pouco a pouco o advento da Renascença, radiante alvorada que siice.u.
ao dilucúlo da Edãde.-Médiá. ,

Com o esforço das Cruzadas éxtinguem-sc OS ecos das gesta
a imaginação inteiramente fechada no circulo

dc

rida

na-

F.uropa.

qui

heróicas, em
léa rcliiriosa só sc roo-

tão restricto, como o da

vida das florestas.
hensão nítida ao sen^o intimo
sctSTiias pasr-ionaes e d^st-nvoivcinln

As endechas
divino.

Carlos Magno: —
entv

amador

1
' E* -do começo das eras a usança dos holocaustes em que nas chammas da
fé aràiara os corações no cuíío dos deuses! Tanto maior fosse o sacrifício, quanto
cuaín contentes deviam sorrir pelas alturas os cbms numes inimortacs, cuias
»ureolas vivessem o resplendor aaieijiado pelo fumo da crença a se cspiralar das
orós e a ascender aos céòs nas cerimonias do rito.

Kio i demais, portanto; que vos tenhaes imposto a vós mesmos a expiação
Br me oiivirdrs. desde que o vosso intuito, o vosso pensamento recôndito é o
At srrvir 4 religião da arte diviaa. . .

Esciuac-nos com piedade, na parte de mortificaçao que vos infligimos,

jc-r-.-- -ira c fc, vo; ig-jardársntos as dclicissjdo extasi, e:usn:d} bouvenaos dc

via ao único impulso da fc. sendo o seu assúmpto
velha epopca grega. . ..

(Assim, á idealização dos lypos guerreiros, representativos tle urna yaa
nacional, cohlrapõe-sc tuna nova concepção dn existência <lo-.neslica. A estam-
lidade da paz começa de inspirar os sentimentos benignos <lo amor.

Foi então qtie surgiram os romances da Tavola Redonda, auscullando a
lo as aventuras mystertosas, descendo, numa ronipre-

da natureza, csludando os matizes delicados das
mfim toda essa elaboração da imagina-

¦,.., . tmpelle sem cessar o heróe para o desconhecido. São as narrac,5es.
as legendas fundadas na tradição local, operando unia transformação completa
no cxpriii.il- as emoções e no conceber o maravilhoso.

Os gritos de fé são substituídos pelos qncixumcs ilo coração
snpplic-vntes siiccc.tciu.se ás cxhoriaçõcs religiosas. O humano vence
lá os rudes companheiros de Carlos Martel, dc Pepino,
Oariii. Guilherme iVOrange e Rolando, bem como as heroinas ferozes da
f-éá primitiva: — Bran cá-flor, Guibaiire, Orablc. cedem locar
Merlim, no doce Lancclotc do Lago no fatal Tristão. e ás ternas belleza» tle
Viviána, dc Gcnovcva c de Isulda. emquanto e=*cs, por s-.ia vez, sao relegados
para a tradição por ttm enxame de novos ser.tim.ntos, pelo.; arroubos das_ pro-
•irias inspirações dos poclr.s. As narrativas das pugnas entre c
sarrneenos. o conto da feroz obstinação dos combates singulares;

ilos montantes, o entrecho que das r-.assas nem rodomomhar
voeio dos pcnnachos, o estrepido vertiginoso dos gaiopes, o amoigar. o haiscar.
o tinir das armaduras, o estralejar das lanças partidas, o silvar frenético dos

goipes dementes, o vozear das pragas... tado isso risoa apenas como os rumo-
res soturnos das vagas ds um mar longínquo, lí l.pois as aventuras famastt-
cas do cyclo do Rei Arthur com a intervenção do sobrenatural, de que .-un.la
hoie se enchem as florestas, se vão esgarçando e se csyancçcin. pairando no
ar como farrapos dc neblinas, doiradas pelos primeiros clarões do dia. porque
a tudo se sobrepõe o amor á atulho
o amor devotamento, o amor sacr:
amor paixão, o amor ódio. • , -- . .

Os amigos bardos pouco a pouco sc vao despindo da sua mis«ao_ sacrrJo-
tal. li porque? Pela decencrcsccneia de costumes? Não. Pelas ^transformações
natiiraes do évolticiònismo; pelo desprezo quo os broncos barões votavam A
pane feminina da espécie; pela bruteza das prcoccupaçSes guerreiras; pelo
apartamento em que ficavam as donzellas nos eiradus dos bastiões a olhãreni
ns caminhos eimos. onde nem uma poeirada ftilva dc sol s? levantava ao longf.
para lhes dizer do retorno dos seus cavallciros; c, finalmente, pelas approxi-
maçõts perigosas entre damas e troveiros... E sinão. atleiHlci:— "As cruzi-

dss fiíenca coa qu: a ciasse senhoria; ;c aussatisse dos csstcllos :-a:a a

christãos
i rc!.i:ii|HJar

drmonia'0, o

conquista do Santò-Sepulcliro. Os mcneslréis o jograes representantes dos
anticos bardos passaram a ser os poetas das cortes, formando uma instituição
que atravessou algumas centenas do annos. Xo ".-calo X, quando lloel, o bom,
mandou colidir as leis cónsuctudinarias cambrinnas, estabeleceu o seguinte
acerca desses cantores: — "Quando a Rainha qiiizcr ou-.ir um canto, o bardo
doméstico será obrigado a cantar um á sua escolha,
ouvido... para que a curte não seja perturbada.-,
oue os poetas cumpriram á risca os doces diclanics
porém. <\c taes cantos sussurrados, foram dos mais desastrosos para cs po-
Us trovadores, para as virtudes das infantas e, sobretudo, para a tranquilli-
dt.de dos magnatasi porque em breve os cântaros passaram a ser B™'*"-^
suspirados, até que, por fim, como no verso de Rostand, tomaram a bo.a poi
irèllta

em voz baixa, ao
líxcusado será dizer-vos

dessa lei... t)s rcsilUados,

Ficamos, teria sido desta forma que a legenda popular se foi transfom ao-

Jo- — a principio, cia a narrativa sentimental! depois, a comparação .(Ias an-

Èustiase dos desvelios dos personagens tradicionacs as penas.- anceios
iode vacas allusõcs; e, por. ultimo numa expli ^

I, a pr-meira comissão rimadardores, mesmo por meio de vaga
mira, de ardor, de arrebatamento insopil
suas próprias cinoçõc"

de ter-
das

antes ás facs leis camb-inn.-.s
aos phcnomçnos psychologi-

ricos-liomens de ãntanho,
Dever-se-ia condctnnal-os por isso ? Censuri

nue oor serem de costumes, pouco attendera
COS... Censurac antes a inépcia daquellcs pesados _
que pcniiittiram aquellas fãtalissimas convivências... .-. nao foi somente o

resn-ro a se confundir na troca dc palavras perturbadoras a causa de W*J*-
licia íucacc e de tanto infortúnio duradouro, testemunhado ainda hojo pcl.,s

uiunierls ossadas a se esfazerem nos lutmidos subterrâneos das torres ou a

bránnucjarcm, sinistras, na escuridão das altas mastnorras entuipaitas.
'••di talvez, a vioViiria dos contrastes entre a vestimenta leve dos bardos

c ioilo o ápparato rijo das couraças. Por mais gracioso (pie fosse um lavor d.
escudo, era sempre muito menos que o somdo de uma guzla ou bandolim. De-

uc as fracas donzellas recebessem o beijo do
aquella dura chapa da viscira erguida, no ca-

constituiria terrível ameaça aos seus tenros lábios, sempre em risco de
«érem decepados de encontro a férrea babeira da armadura, h estamos, ser.a

ais agradável ás suas delicadas mãosinltas, sentirem oniras inas e ,re-
• - do que palparem uma

com sinceridade nao
jv pousarem nas cin-

seda, de preferencia a_ pa
pelas

surgido as suspeitas que engen
ciosos gucfteiros deixavam aprisio

veria ser eom
1*0110 barão dt
pacete

nitiito ma

unnienso recevo q
regresso, porque

le commoção ou febris e tremulas de impaciência
riiida manopla inexpressiva e Insensível. Ora, cm rigor
pederemos maldizer daquellcs frescos braços de marfim
turas esboltas cingidas mollcinenle num gibao d_ .., ....
sarem pelas escamas dc uma cota de malha ou nelas rudezas de uma fald
de aço — Xaturalmcntc, desse pendor tei iam
drnr.v.n oc celebres eadeiados com que os .
nadas as virtudes qucbrádiçns c que criaram a policia domestica das aias v.gi
lantc que felizmente quasi todas eram duras de somno ou possuíam ni.pru-
dente cegueira dos que não ipierem ver..._ Todavia,
crescessem, c evidente augmentassem na razão tlirccta

inam a
cv.io as difficuldadcs

os reclamos do sangue
. s- exacerbassem os Ímpetos do desejo. K então quando pelo cio se desdo-
bí-avaovclludoso pivllio picado dc constcll ações, os pohrcspoçtas, apartados da mor-

,'s, onde.passavam o dia. iam soltar as brisas da-noitc,ntd'io ncrlumosa uas câmara., ...... .
t.s anlKlos il'alnia, lá baixo, pé esquerdo apoiado no banco dos jardins, bar-
narra á ilharga, por entre os jasminciros que se debruçanvsobrc a agu.v arru-
fada e sombria dos fossos, onde parece que a lua nada, tremula (toda 

tremula
de frio .. E sem duvida as mesmas lembranças amáveis daquclla, ''«ras ra-

piilas do dia levavam os doces corações tem.ninos as balanstradas dos bal-
cões floridos, dc cujo parapeito, confiavam ao a to silencio dos astros odos
aquelles segredos que as faziam insomnes e melancólicas... E assim, tanto
deiceram os oMiarcs dellas, tanto subiram os camares delles, tantos votos bai-

porque sohrelcva a fido o amor devaneio,
icio, o amor desejo, o amor desespero, o

„r.ram .antos suso.ros ascenderam, que de uma tcita, galante c dama sc acha-
ra -, -inidos. de lábios collados sobre o murmúrio discreto das frondes e sob o

fuieiirantc piscar malicioso das eslrcllas... porque de, ninas, de sons, de quci
xvúes de olhares c de suspiros se foi urdindo a primeira escada de seda...' "e"então 

os trovadores que. outr'ora. nns suas peregrinações, eram o laço
ore atava as priricezas longínquas aos príncipes taciturnos, passaram a ser os
terceiros temíveis em todos os casaes... A principio a sua missão era oare-
cida com a do vento a conduzir o pollcn das anthcras para os pistillos, ou se-
melliatíte a da abelha, conforme a lettra dessa pebre canç.o:

Vm mincstrcl, antigamente,
De reino em reino, noite e dia,
De amor cantava, e, ''ogo a gent.
Lá vinha pressurosánientc,
Ouvil-o, onde elle apparecia.

Dc -.ir.i loiro príncipe a bcllezi
•E sua indomita bravura
Diz, num cantar, á alva prinoezi
Qne, a suspirar, num sonho presa.
Seu nome claro jâ murmura...

E de princeza, casla e linda,
Diz do esplendor do augusto portí
A um moco rei, solteiro ainda,
Que lhe jurar paixão infinda
Sonha i evas pis, sií a morte.,r

P'

Assim, por toda a primavera
Etn cada reino havia bodas.,,
Nem houve mais noivos á espera:
Oue unidos são de amor — pudera 1
Todos os nis, priiicezas todas.,,

No derradeiro casamento,
Entre o rosai festivo do horlo,
Ao peito o mágico instrumento
K a rir, olhando o Hrmamcnto,
Foi o cantor achado morto...

Mas a sua alma compassivá
Entrou no corpo de uma abelha,
K, conio ottlr'ora, corre activa,
I,cyantlo o o)or, jura expressiva,
Da f'i-'ir nevada á ílor vermelha..,

TI, porém, foi a preferencia que elles tiveram no coração das donas'Siirpe, que a nobreza, cm Jioa prudência, tomou o alvitre acenado de imitai.
lí então, o baê:nctc, o cnmal, n niorriSo, a cervilhcira foram subi
gorra enipluinada, pelo boné de arminho, p. lo chapéu pespontadd de pendasao gorjal rudo suecede a gbllinlia enrocada; a armadura inflexível a molleza
do capisaío dc ícreintHÜo, a marlota -de broculn, o gihâo de tafetá; os eoxólca
e as grevas cedem loijar aos calções golpeados e ás meias de seda; o montante
perMo re afina e pc subülisa no espadim, no fiorcie, na ndaya, no estoque; e >
a mão que canhestrn assigna de cruz, procura voltear o primeiro mon-, e sc
resguarda d.i soalheira á sombra dos punhos dc rendas ou dos giíantes dc pellefina. lira preciso que a força sc Measse ao donaire, que o arroji se atasse ao :
garbo, ouc a bravura se unisse á graça. Os soberanos e os príncipes entraram
dc. tecer com zelo as melindrosas coroas da poesia. A' justa segue-se o torneio.
O estylo ogival, simples ainda ao Icnipo das Cruzadas, vae se complicando cm
rendilhados, cm ondulações de chammas, cm arabescos e filipendulas, c a massa
bruta dos caslcllos carrauciidos nos seus conlraforles começa a snrrir peloslavor.-s dos seus pórticos. As paredes cobrem-se de tapeçarias, os cairos são
stibslituidps pelos leiios coliunnados, as arcas de ferro se transformam cm con--adores, cm bufetes, os vilraes acceiidem-se irisidos nos caixilhos, as linhas
duras sc adoçain, o toro dcsapparccc para que a almofada oriental tome o soniiio
mais doce. Já os repuxos com os seus pcunnchos cambiamos dão frescura ao'
ambiente, pulvcrisando.se no ar, rorejnndo as galhadas ou cantando nas piscinas
dc mármore; o nasce o gosto pela minúcia, a p.Txão do pormenor, a obcessão
do matiz, a demência da particulrffidadc, a tortura do quasi infinitamente pe-
qiieno: E' o reinado da miniatura. As grandes.iniciacs vermelhas, dos maiiu-
scriptbs amigos conto que sc transformam numa arborescenciá nmlticor, e a
illuniimira chega ao apogéo. I'.' seguramente russo que surge a bali.ida, com
essa forma de mosaico, ou dc rosacca ;ão graciosa c tão precisa. Pelo semi-
mento do rythmo c da harmonia refleetc talvez, nos lavores da árchitcctürí',
^oíhica, a sua orisem,
dos trovadores.

Laírcnr.ic Vanquc
tes \crsos;

Eiil

pois parece provir do

in explica a formação

gemo árabe e do instineto poelico

desse pequeno poema nos segtrn-

"— Dej Iroiifcnrfoi/rj
i rima trqiivca en cliàn ant leurs amours;
¦.tu;/ leurs rers rimes ils utirent cn estime

Jls sommicr.t, ils chanitticnt, ils hailairnt sous leurt rinvs
Du son se fi! soiinct, dtl cltant se fit chailsons.
üí du bal Ia bailado cn diverses façóns.
Ccs tronveres allaicnt par totttes les prji<inca:
Sonncr, clianter, danser leurs rimes clica lcs Princcs,

Invr -,do p'.los rov.ndorrs provencaes do século XII, tomou e^sa feíçW
parlicular de cr.nção com estrihilho, compnhend-'ndo 'rt*s copias 'i11*' íp dis-
tinguem pelo emprego exclusivo de duas rimas. Da mesma forma que a archi-
:ccíura, que tanto devia ter influído nçlla, a bailada sc diíficulta. e se_ accre3-
renta de mais meia eslroplie, a servir dc coroamento, e í a dedicatória; Nao
contentes com sujeitarem o poema á tyrannia dc duas nnicas consoanles. oon-
••nm a coa^çar o verso pela syllaha final do pcfv^ilcnte. IV o ixo;:iícro ft^a
precede a dcead-ncía de iodo o systema ártisticô-Hterario. ,

E aqui talvez caiba uma cilaçãò de Victor Hugo, verdadeiro pai amar de
repouso nessa ruim estrada por onde vos conduzo;

"Desde .i erigem dos tempos ati ao sec.do "V a arcnitcctora
i o grande livro da humanidade, a expressão principal do tiomcm.
cm seus differcntes estados dc desenvolvimento, seja como tor^s,
seja como intcllig&ncia.

Quando r. memória das pri".:cirr.s rai^s rc
quando a blgagcm das lembranças dn gener'
lão pesada c tão confusa que a palavra, nua
a perder-se na caminho, entrou-se de se '.'
aiodo o mais visível, o mais durável e o rc -'
tempo. Selloti-sc cada tradição nuin iiim"--m:

. {aram simples blocos de rocha que o ferro
cado. \ architecíura prncípiou como leda
pelo alphabcto. Prime:ro — co!loeo-.--5c
«'.ni; t eadi letra era ti« hyereslypliO: e ;-¦.

n.;.j sohrcenrreaala,
humano sc lornnu
volátil 3' arr:scou

c-,- no fo'n do]
natural, ao incrinòl

Os primeiro*.
i ., ir>I' , -0-^

éscripta: Com c.nlj
pedra, c rr a|

cad3 by=.-o;'yníe

I
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0
de tia Sophia

' u. Reiervo-le, rolnhç I.lloUeiliiliu,
iunat*surpr«iia pnrn ema noite, um»
Brande siirprofa, ««sim turno para l'au»
(o, Uu maililo,

J.htA»itir liilrlnamlo, lia lo|iiua,
torna-me liiiimclenic pnr íaU.r dt que
iu traia. „ , ,

1'olj lirml Vmi dlü-Me, Fml eüi
,..ii P.ii-U rnni Jucquclinc, nua nuiHici' e
llor-l.» 

'"> n l'""r de jiinlar COmlRO,
Ma cAres, l.ilille. Prn»ci que, trmlo
teulr.s .nmnrmíitl de iníiuiel». It-riam
alegria em Cmar a vêr-fe e que me
Vio quereriam mal par desejar re»
imll-o», nssini, em minha easa, Sul»,
nem sei, podiam iitnt.lnr nloiim re<en*
tlnifiii» emilia a velha lia, Felizmente,
jj lioum para Uso prcicripçJo, e oa
num (uojccloi dc pulr'orn foram, era»
ç,i. a In-iu; contrarimloi pelo ilcãtliio.
Na niinha tonta cacliola, eu Imaginava
que farlaü n felIcMade dc Freil, como
tu Eciiilinenial c incluo. Pensei lambem
rasar J.ieqticliiie com Paulo, que depois
vltsle a despojar. 1',-irieiii-wc, a mim,
<i'.ie a natureza de .-unhou, rgiinlmcntc
exiihcrnnicj combinava, Si nSo me fa»
llia ,'. memória, fo«lc, respectivamente
noivei.», durante nUiuntts semanas que
j»sii,i!.us jiintiis, im campo, rou a víkí-
inicia dc niiiiD ollios encantados. Por-
que, de íaclii, eu scnliii immensa ale»
firi.i nn Rular ne caminho da filicida-
de— pelo menos tissini me parecia —
ai.nrHrs.fjcu me eram caros. Itcflecie
niii |iijiic(i, Ki-mpie ftd Uio fallin dc
ventura na minha vida! Não llnliam.
pois, .1 mínima razão de troçar aquillo
que ciiaiiiavnni "a ininiia fúria casa»
íiifiiiilí.i". lintretnnlo, logo que vol-
l.isli-s ,. IV.rls, pessoas mais _ ajuizadas
ilo que ru deram mais f-nliios canse-
11-e.s... Ao que parece, cnganiira-mc
retlimil.iiiicnlc. li, graças a Deus, foi
1'aulo que comtigo se casou, ao passo
que Freil despeitava Jacqiieline,,."

Uletlc ouvia, pensativa, as reflexões
da l=o.i lia.

-- lí' H idade, disse, sorrindo, fize-
ram-ii'03 coinpreheiiilcr que omlnvanios
errado. Nem por isso a aventura foi
banal, e confesso que nilo desgostarei de
enconlrar-in« ele novo esla noite, com
rsre rxctllbnle Fred de quem, por um
triz, fui esposa o que nunca mais tor-
nci a ver ilepois ilo seu casamento,
Meu marido nadn poderá nbjveur, vis-
to que. por sin lado, lambem vae cn-
conlrar a sua nnliiia noiva Jaci|iiiline.
Será deveras divertido."

15, rom effeito, o.s doi;-. casaes livr-
rim grande prazer cm tornar a ver-.o.
depois dt.* separados por (amo tempo
(utas exigências da vida: Paulo bnbi-
tava Paris, ai. passo que Frcd era fim-
cciiiii.irio. na província,

Aliraçãram-sc eom cffusão:
Bom elia, senhor meu quasi-ma»

rido!
Hon-, dia, minha ex-esposa!
Ií diaer-se que por pouco não nos

Ilg.imos para sempre pelos laços mani-
moiiiaes I

Só de pensar nisso sinto cale-
frios!

Brr... Teríamos brigado todos os
dias I

Si hirm me lembro gosi.is de as-
sucor i-m ludo, e en o ikteslo!

F'.'i friòrtnlõ c eu não posso dor-
mir sinão com Iodas as janellas nber-
tósl

Ji nos teríamos divorciado!
N'âr. me con fundam, meus filhos

disse lia Sopliia, Julguei andar liem.
'.ininilo-vos, mas n Providencia as^im
não quiz. Agrarlecain-Uie', P.irecr-me
que teve carradas dc razão, porque for-
maes, nn verdade os dois pares mais
encantadores qui eu conheço.

K, cnm o sc divertissem tmnienso, :m
evocar . essas recordações, decidiram
passar juntos o resto ila noite, lomaii.lõ
cada um para sen par aquella que esca-
•para de ser sua mulher.

E, assim, depois do iant.ir. uniilns
coma (tan;cs, drspcdtram-.se da boa iia
Sopliia' que se deitava ceilo, c saíram
a |.'_ss.-:o. nm liando alegre,

Cimiiihav.ini dois a dois. a alguma
d-silmcia. ao iii-as.i, nproveilanilo a
fresfeura tia noite. Iriam até as alaine-
«Ias., convidaliias do liosiptc de Uo-
] on li a,

I.ilelte c Frei! soeiiirnm na frenle.
Inl.;Vríji::iv.-in;-se iiiiüiiamcntc sobre as-minúcias ile sua existência -iclual,
gostos, dos lialiitos ipu- tinham. '

"Ainda pensas assim?"'
Sempre.

Iis! i mo deveras,
--- (losias disio ?

Não costumo mudar.-7 li' inacreditável I
Cessara de' haver entre elles anti

tom de molejo do prtuiiro encontro,
própria nk-grin se velara; perinuiecilongos nionictitos sHonctósòs. lado a
elo, 'con-.o c"i siranivilos.

Une tens, I.ilelte ?Nada... Mas, tu tãmbc
ptnsálivo. Fred ?

__ 6'' d» wtlsneolla **_•'»; iIvmM»
lli .' : l 1 1Ou quem wlie, si doi umpoi P»s»
r.,ii.i. que revivem,.,

~_ Taleií... ,l,ciulir.'iii-te ?
I.tmliro-ine, , . „ .

Aluda lm pnuco te rl,u, i'»S,»\ >
~ 15' que «üo c.lavnmn» «ii, Freil.

Aflorn, J_ ii-O uio rio, ocredíl», binto
o c=_rnc"Sii clielo de pesar.,,

Tu ?
Sim, eitni , , ,

Freil baixava cabeça, rniharacailo,
dando ovldonlci ulunaes de tnqulclnçlo.

Durante o jiuilnr di».e».; a Ila
Sopliln que citava* »uii«fcitu cmn a lua
sorie I lembrou ii |ovcn.

Sim, disse... ma» nSo i verdt»
di;.

I.ilelte ol.fi.rvou melhor o compa»
nheiro, notando quo nuumcnUvn, cada
voa mal», a iun perturbação.

Perdòa-ine. exclamou l'reu, n3o
deveria ter dado a perceber,,.Não é» feliz., rr.d ?

Nio, l.ilutle...
Porque ?
Por viuios motivos... T.ilvea por»

que autos tle cnsar-mc já Ijjrit coração
pertencera n outra iiiullitr. Tu bem o
sabes.

Será lanto aailíri ?
—- Crcias... c o coração uüo volta
atrai.... ,

Mas Jacqucllne, lua mullii-r r
-» Nunca a uiule amar com sinerri-

d.de... diiluroío é confessal-o, porque
ie unia uma nó vei na vida. Panei
por moinemos do extrema ainari_ura, de
verdadeira angustia que tu iúo cunhe»
cejle.

"im, Fred, conlKÇO-oa,
Que me dizes ? A que alluiles?
1\ uso, meu aiui|=o, que noa devia-

mo» tee e.isiulo, oillr ora, como o de-
bejava tin Sopliia, llnii deninustiAra n
boa velliiillia que Slliin roínpr.lieiider
corações de vinle aiino», que oi conhe»
cia a fundo. lista noile, no 'eu lado,
no silencio dciln solidão, parcc-nie es-
mr vivendo dentro de um nonho,,,
Náo ! "Sonho" não exprime o que eu
quero. Chamamos asíiui ao que deso-
inmos. c não au que laslim.iiiios ler
perdido.Que diiscste ?

A pura verdade... Náo fui com-
prchcndiua por Paulo como o teria si-
do por li.., Elle tudo ignora, nela
percebe, M.iJ. entre mis, ha iun nliys-
mo: nosso caractee, nossas' almas não
combinam; muilo padeço, cruas, oo
pensar na existência que deveria ter si-
do a nosfa.

Ouves, como atraz de nós Paulo
c Jncquelinc riem loucamente. Tambem
elli s nasceram um para o ouiro.

Porque eiilão vieram transtornar
os projectos da boa tia ?

Sim. porque ?
—_ 1'aço mal, não é verdade, em di-

zer isto...
Não. Frcd, fica-me um pouco a

illnsão da felicidade perdida...
K na melancolia do l.osque adormeci-

do contiiiii.iram a revolver as cinzas
do passado,Olá I os antigos namorados... li'
tempo de voltarmos, exclamou Paulo
alegremente,., Fato volos para c|tie
não tivessem brigado muilo. Kão me
queiras mal, Fred, si eu c tua mulher
nos rimos tanlo... H* cjuc, na vi*rda-
de, nos colnprchcndcmos is mil mara-
villi.-.s.. .

Diss. rani-se adeus, separamlo-sc de
novo por longos annos.Encantadores, estes dois casaes.
repete a queni i|uer ouvil-a a boa tia
Sopliia... Ora, iin.iiiiiieiii que en que-ria.,, Como fui tola.-..

E, pela centésima vez, ao confessar
o que ella chamava "o seu equivoco",
a pobre senhora desenvolve longas tlieo-
rias sobre a lei dos contrastes, lão po-dcrona em questões de amor.

IIKMtV UE FORCE.
—¦ —rag> ^3 -»ffl-<H_Bwi ¦¦ .

llllsOl fi/í-un a (|iiom provar <|iio o* Inrnoa da
CQscmlrai InglPJSii folloi nn Alfnlulnrla
London tio 40^t, H09 u ,00$, fonUui
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Depositário do Pòrmonlò do Vvax, cura radical dou l-iubótos

SOCIAES
Dníns intiiiius

l'n» annos hoje o sr. Daniel Pinto
Corria, cbanceller do eonsuliiJu de

Portuiial c cônsul em exercício,#
Fa: annos hoje o canhão Mvnoel

Joaquim da Conceição, chefe ela Cou»
taliiliilade da "A Prividviilo IXilal lha»
•ilelrn", aocied.tdc de ivcuroa desta
capital,

Por es.n moilvn o annivcrf.arlante
receberá ele semi amiuos, c companhia-
ios unia sincera nianlUatação de apreço.*

O Rí-ncrnl dr, Ismael da Rocha vê
passar hoje a elata do seu ntinlvcriarlo
nalaiicio. S. ex. paaaari o dia íuta
desta capital,

Festeja hoje leu nataiicio o sr.
losé Ricardo dc Moura, i" nltieial dl
Secretaria da Viação c Obras Publicas.
O aniiiversarianle que peloi seus do-
les de coração é muilo cltlmado tnlie
seus collega», será alvo de significai-
vas provas dc carinho.*

Festeja hoie a sua data nal alicia o
dr. liineslo da Silva Praça, engenheiro
chefe do Ciuliisuo da Uütradli de Fer»
ro Cenlral do llrasil.

*¦

Faz annos hoje o 2" tenente Octavio
Druntniond liai reto, íiuiecionario da
Guerra. *

Completa hoje mais um nnnivcrsarjo
nalaiicio f> capii.io Cindido Coelho da
Silva Jardim, estimado funecionario
municipal, Para festejar 1J0 feliz ncoii;
lecimenio, o annivcrsarlaiite offcrccera
aos seus amiuos, cm sua residência,
um lauto jantar c unia "soirée dan-
sanle.

Completa hoje mais um ntinlvcriarlo
nataiicio a senhorita Alcinua Maciel.
filha do major João da Costa Maciel
júnior.

UOS

ell.

estas

Código Commercial
Letra du cambio — Xota promissória— Cheque c Títulos ao portador* • Pelo

açlvocado dr. Carmo Braga. Obras no-
vas no mercado c adoptadas pelas prin-
cipaes casas commerciaes gerentes de
eoiiipatiliias, Riumla-üivros. ele. Preço
dos dois volumes, encadernados em
percalina, Í6S000. Pedidos acompanha-

idos dn respectiva importância, n .1.
Guimarães. Rosário, i ((>, iy andar. Tel,
-'.-117. Noile. Iteniellem-se para o in-
'erior, franco de norte.

—*.-_-í •C*-3T>*^>-pi^ ¦' ¦- ¦- Autos perdidos
Ante-hontem, entre - e s horas da

noile. om um bonde d. ItumaytA, uni
cavalheiro perdeu os autos de uma
acção executiva, que estava quasi a
terminar.

Os autos perdidos poderão ser entre-
iiucj. nesta re lacçao.

vCAslT^ÍJCENA
NOVIDADES PARA INVF.RNQ

Nascimentos
Cl sr. Cirlns .1:1 Koelia 1'r.iiiea, rcsldcn-

te em llellu Horizonte, parlicipou-nOS o nas-
clihcntò, im dia .1 ilu corrente, dc tua fi-
Ihinlia Ceei. *

O lar do sr. Aristides dc C-,'tro, c-,-
limada funecionario da Kilrada de Ferro
Centi.il do llrasil, c de d. Julicla Silveira
de Caslto,, está cnriipiceido ilenle p dia
7 do corrente, com o nascimento dc in-
teie.-sanic menina, que íecebeu o nome
Ondiiia.

Casaincritós
Realizou-se aniclionlcm o casamento da

senhorita Heloísa dc Toledo Dodsivortli; li-
llm do conhecido clinico dr, lutcdo Oo*
dsu-ortti, prolcisor da Faculdade dc Mc-
dicina, eom o dr. Renato Hrancánte Ma*
cli.ul:.,' joven c distineto im-.be.i, primo-
genito do saudoso ilr. Álvaro Machado,

Acompanharam a noiva como madrinha,
a sua prima, n senhora Hermes da l'\'!i-
seca. c como padrinho\ os drs. Jor:;t* dc
Toledo Dodswortlt c llcniitiue dc Toledo
Dodsworlh Filho.

Os padrinhos do noivo foram: o marc-
cli til llcrmcs da Fonseca, general dr. Af-
íouso Machado, representado por seu íí*
llm, .dr. I.uuriv.d Mil.iuez Machado, o dr.
loão Machado c o dr. UnaUlu Uraucintc
Machado.

A cerimonia -civil Qffçctuotvso ás u
lioras da manhã, na residência daa pães
da noiva, c a rcHfposa na matriz da Glo*
rir., seguida dc missa solenne, cantada,
íazendo-sc ouvir a sra. Palermíni o as
senhoritas Canário, Muniz Freire, Aljcc
Leite, Cíalirielta Figueiredo c outras cujos
noate-i nos escapa:.tm.

Ks tiveram presentes: marechal Hermes
e senhora, professor Oscar de Sauza,
dr. Cuimarães Natal c filha, conde de jAffonso (.'c!íü e família, professor Miguel
Couto e filha, deputado Itueno de Andra-
da c família, deputado Coelho Netto c
familia, professor Antônio Maria Tclxci-
ra, dr. Leopoldo dc Uúlhõeü, dr. Oswal-
do dc Oliveira e senhora, dr, João Ma-
chado e senhora, dr. Uno Moreira, dr,
Henrique Santos Üumunt e familia, com*

ininilíiiiif Pediu Proiilin. A'. .loií« At
Tulcilo Duiltwvrih í icnlicra, dr. Culto,
dio Mailm* o 'icnliora. çoionol Ji»e Mu»
iu» e Limilla, _r. l'r«ntiKO Wcnieck de
l".i«ro e fmnllla .viuva llieoplliio iK- Al-
nítida c fdli.is curmicl Selem Atcdi e
icnhoia, (1. Jtiflo dc Súiim e sciilior», u,
l.iieijim tlsry c itnhura, ,dr, lalnium
Puniam, piu'vt«er lleiijiinln lliiilitla e
I1II1., dr, Aiiluii-o Pinlieiro dc UcMl tin-
ni, dr. I...iiiíviil MilanH Maeh.-i.il>, >r,
I.ui* de Atevcdo, .rj, Cemi dc Mello,
dr. Porvir» dc Aluuqticniiic e senhor., dr.
Heitor IVUnlo o «eiiliura, Oni.iil (Serva-
siu Pire* 1'circlr», vium etncial Aluro
Machado c (ílli.i, >r, Itololpliu Hen e
l.uuiliii, dr. 1'leuclrrilo V»»eoiieello« c Ir-
iiiJí, (Ir. AK.inwi CeUo P.ircira, Horta,
viuva l.ulr Cru!» c (Ilha, npii.1n Heitor
Toledo, ci-mmaitdiutc Aleldio de Priiim
c iciilior., dr. Zacarla, 1'raneo, dr. J«r
bc Plnlo e faniilia, ir, fl.tnl Kcnneily de
f.cmul c icnliora, dr. Unaldo llraneiuie
Mieliado, dr. K.-.ul Vieira de Carvalho,
dr. Macio 1'u.dio dc Souza Aranha, *r.
lifeai M.ieit.tdo c 'amilia, dr, l.tije lio*
diworth Maruii** c wnhorfl. dr. Mario Tel*
xcira de 1'rtliai, d. Paullna Uo.tswvrlli,
dr. Fcllx Gulmatlcj Natal, dr, Clnixino
dp Valle Jnnior, ir, linrejlio Machado,
viuva 1'crrcirai dos Saiilo» e (ilha», >c-
nhoriiai Anna Mcycr, «r. JolO Martin*, e
ítiihut», *r, Guitsva Navarro c familia,
era. Teixeira d.i Silva c filho, ícnlioriiu
Maria Kujieiila Anular, d. Carnicn Olh
vtita, rt. Anita Aguiar, d. Xarci a de Ae.-
ilrniln, dr. Jnüo dc Deui Pire» l.eal, *m.
Ma.f.in da Ponteei, dr, l.uiz Duniuiil c
familia c âeiihoiilo Alice \V.i>ille.

Enviaram fcllcltaçjc* por iclciiramm.ii.
e cartas: general llchto Ribeiro, prefeito
municipal; profcilor Sattainlni c familia.
f-r, 1'ailiarcs e «enliora, profc»*or A temr
1'orto, tenente Ouro 1'rcto, professor Au*-
m-gcrUo e scnliora, d. Anua de I'reli»i
dr. Ammudo Vieira c ficnhora, dr. Mace
do Soares c senhora, sr. Alfredo Ferreira
e senhora, dr. Wctneclt Machado c fanif-
lia, professor Augusto Pauliuo c senhora.
sr. Càrtdido de Oliveira e senhora, d, Al*
cír.it Campello c liihos, sr. Luiz Tinto c
senhora, tr. Jofio Nolasco c senhora, depu*'lado Martim Francisco c senhora, sra.
1'eielii, dr. Ti da Silva e familia, fr,
1'raiicitco Flores, d. r.lisal.rih Wrlglit. d.
Joa<]UÍua Hraga, capitão Teixeira de Frei-
ias e senhora, nfofessor Abreu Fialho c
senhora, dr, Tlioinaz 1'arà c senhora, tr.
Frederico Cavalcanti, sr. Curiós HrançaU-
te e Scnliora coronel^ Arthur Dodiwortti
c senhora» viuva almirante Nobrcça, dr.
A. Luiz Werncck c senhora, d. Jfenri*
queta Zenha c filhos, viuva Símonard,
condes- dc Paranaguá c filho, dr. Sanlos
Moreira e senhora. Fran Feretti. dr. Tei*
xcira e senhora, dr. Koberto Marinho c
«cuhòra, dr. Fontes e senhora, dr. Joa-
quim Moreira, dr. Figueira dc Mello e
senhora, capitão tenente Alfredo Dotls-
ivorth, mr. e rante. Arthur lilail, liaràft
de Águas Claras, dr, Humberto Antunes.
coronel JoSo Wemeck, sr. Guilherme
Franco, professor Miguel Pereira, dr. Eu*
gênio Dodsv.orth, professor Nascimento
Silva, dr. FcHçissuno Fernandes, protos-sor Luiz Barbosa, Pinheiro CuimarãcSj
Souza topes, Itocha Faria, viuva dr.
nrancante c filhos, d. Maria Alcântara,

d Francisca Xctio, conselheiro Ti to dc
Mattus, dv. Pauto Horta, dr. Carlos da
Uoc'«i Faria, dr. Luiz Novaes e família,
d. Dcl mi rande Souza, professor Aloyslo de
(!asiro, ,lr. Miguel Carvalho, d. Carolina
dn Oliveian e ouiros cujos nomes uos
escaparam*

*:¦

No dia í» deste, realizou-se á r::a Mnu*
ra llritto, o casamento do -cr. Josc Aitq-
Bfl Júnior, com d. Marta do Carmo, fi*
lha do sr. Adolpho Duarte de Souza.

Serviram dé padrinhos do noivo, no ci.
vil, os srs. dr. Manoel Airosa e Fernando
Duarte de Souza, c no religioso, o almíran*
te Pimenta c Eeniiora, c por parte dd noiva,
uo civil, o im med ia to F. Airosa c sêtiliõ*
rila I/aur.i Duarte da Silva, e no rcHvio.o,,
o dr Sylvio Motta c sua senhora d, Gcor-
gilio-Calda? li' 1.

Kntre_ as in a pcf>sc<^3 presentes ú
cerimonia, schàvat'n*se os srs,: comtnan-
dante Airosa c senhora, dr. Henrique Tara*
borim c senhora,, tenente Francisco Ábran.
che* ir esposa. Mareio M. Nery, dr. Ivo
1'agahni c senhora, d, Cecilia de Oliveira,
viuva Silva L?mi, drs. . Manoel c Alarido¦Air.i-.;i, deputado Virgílio Pereira de AU
meida. sras. EuFna M. de Azevedo, Her-
mengarda Maet-do Alves, Francisca Mon-
teíro de Azevedo, senhoritas Caldas liar-
reto, OcUciüa Kibciiò, Guiomar Tambo-
rim, Cccy Raiíios, Oiidin.i Macedo, Ar*
mandina e Walkyria Baptista da Silva,

¦™?"^»ffHSSg!^.'|!'4|IUIr»4'ff'1'''1 ****

^imeHifHa iRcitmlt.de.MnifMik Vvonq*
Monuim d» A»evfi!«, Jnuin» Hiiaiie tle
íiuiim, (*acil'U liiutw ilu ãwata, s t«r=
IjsiuW liuane ue tft<«ia,

llM.lif.U'.'' iiiiie.hoitlcin o fíiiwreln áo tt,
Rlra&O Jurdim «m i. ».-nli"nilit lialltt <!e
jcaVCwtto, fiHra do »r."iiiío Itlnimlt.
V(mio, iKKclanle ilt.lla fras*.. , „ ,

(1 aeln chll, que lei realliada 4« H liora»
4a noite' ra ruiihiiriu dai ram ua imiva
peb wiiof At,, KiuiUlo ile Ca«f», foi lt>
luiiiinlwido pelo »r, Uíiwíiibu» l'n«iia n-
il.i>,' per pirle ilo nulvo, e pelo ir. Joaquim
Mvrnra Atv»-|iiíi.i, par pstle da iwíva. _

O ««ia tth*lcw, nue (ui ««liliraoo S»
o \U da imite, na maifli «Ia CauiltUtla,
revetilu*» de uraiioe ioltimlsadr. Uu.in.la
o Biimcro» ceritjo cnirou ua egreja, ma.
l-iiuil» e.fanamwile llliiminíila.a «rete*-
ira tneculau 11 iimrclw luifeial «Io Jlomlel;
I.IM1. Ü selo fsl \'tUAr»do |kI» (Melra Jo»i
.Xiilíiiua dc Piiilii». vlsirlo (Ia, pnimliia,
Rim diiiuiii «o* noivo, uma utilliaiite silo-
tiiàü, »eoniílh»nda o famlnlio a ..-giilr na
viJn, por enire votei tlc ftllcidadc.

Nfina oeeaiiio, a toiiaiio,, d, WiM
Ihocalaii eamou a "Ave A|«rh", Ue imu-
n-ael, o mna etiuv» il» p**tah» caiu nohre a
C-itfSi doi nolvoh il». «Jliviilada, e do»
iiM«icro».u OMlftestet. epie enchiam i> bm«-
dc licmplo. Por-ni pidrlnlwi im teto rcliitia-
W._|»r p.rlc dl fl.-lva, o.ír. Ju.nmi m Mo-
tcil.1 Mv.ipiiia e iua ct|>3M d, l.iiiiHa il*
n-Ir.i Mewpilia, e par pane do noivo o ir,
Cu|t«vo Allicn.i da l'oiuu-4 o d. Aiii.iud.i
J-iifl.iii dl Híinecej.

Siiviram dc -de-mr.twllc» iPlionnciit" ai
«iltlH .cnluirit»» Dilua, Carmelita e Alrira
M.íuiiulio dc Amuiiiwio, Mariciiii Jurdim c
l.irtllla Saptoi lUirgc». e dc .**Kat<;on» d hon-
nciir" n» «ra. l.ulz rerrto Couto, J0.10 Iw
luiídei Coma IMIha. Jun1 llrur.i, Oicar lu»
ia..], Antíinií Alvc, Pereira e Aueuito Car-

X* rcililcncla do» paei da noivo realizou-
cc j_V reei-lsSo. ,

O, noivo» reccheram multo» ciiuipiliiien-
u/c grande qiuiiiliilailc dc l.ivsraiuina» de
amleo. « dc p^rentefc

Ka "coiheillc" d.i noiva vlmo. o» «cgiiln-
lei ¦prcJcntcin uma barretc dc brilhante»,
-pot icui i.ití; um porta violem dc eru-iil.
pot Joaquim Mmitiiilio c famlliai um por-
la .ejrlúis. por Acicio Lcllci um cacnfMu».
p..r d. Marianna ela Coita| um apiiarelh.. ,lc
café, por Cercmio Alve») um ai.par.llio de
pmla para lavatorlo, p.la viuva Jardim: um
p.r de uriàillm para Riiardanapo», por JOM
Antônio de Mello; uma ciimiuia dc urontç,
p.r Moreira Mc«<iuiia c lenhora! uma pul-
ícira dc lirlllniiiei, l«r J0S0 Sanloi c íç-
iihai.i! uni p.ir de bicha» de pérola, c lin-
lli.-inicf. do noivo; liraa "cotl.cillc" dc fio-
rcu, dc Mario o Gania J.irdim: uma linda
"carh.illc" da (Ir. Conia S.iiiios; uma dila
do miivoi uin par dc tandalla», i-or Anto-
nio Saraiva, c 1 par dc «a-iaio» dc noiva,
pela lcnhorit.1 I.coniiua Coelho.

Niii.ii.KU entre a Mllltcncia o» seguinte»
sr«'i l<.."io .Mnrlim Snulo c família, Jorge
da Silva Leite, 1'randien C-iMcllo (tranco,
J,i_é Coutinho 1'crclra, Ojcar Siqueira Ila-
mol, Silva Santo». C.uslavo AlhcrM.d. Fon-
íccfl e familia, Anlonio Jarconc Sobrinho,
Anlonio Coelho, Aguilar P.ititoja, Coita Kc-
roí tcnhOrlta» Lama, Maiiill.i. Amalia c
Jlulre Jardim, Dora Mello, 1,-iir Barbo»»,
JoKphlna Neves llrito, .Erallla da (.lona
Neve», viuva Al.la IVrilluío. viuva Dulce
Tcuecira, )<-ii Mello e família, dr. l.ulz
Dtjmmond, JoJo de Souia I.aurindo c mui-
loa, nuirof. ... ,,

A'« 2 lioras da madrugada foi Rorvhlp
peli Confeitaria Pasclioal protuso ''iunch",
sendo nessa oceasião felicitado.*! os noivos.

As diinsas corrcr.-.in sempre animadas.até
00 alvorecer, retÍrando*sc tujos oa convida-
dos r.iuiio pculiorados pclaa gentileza» rc-
cihid.is.

Casaram-se liontem, m :' pretoria cível,
o ,sr. Julio Francisco da Silva e d. B.iáilia
Ilii.iiro do Naiclmento.

Foram paranymphos os si?. Juliano Josc
do Niisciiiicnio o lrineu Auüo de Vaacon»
ceilo».

Rcalizou-sc ante-hontem, nu ;* pretoria, o
casamento tia senhorita Is-.!i:i;i Kibeiro du

¦ iv. 1 lanni, fiilm d(. sr. 1'ranciscd i<.'ieir.i
da Silva Vianna c dc d. Maria Damlona,
com o ;.r. Manoel Crenorio 1'rcila», do com-
mercio desta placa.

Foram Icítcniunlia» os srs. Joaquim An-
tV.ero de Carvalho e José ferreira Salles.

*
Xo dia 7 do corrcnlc reálizOU-SC o casa-

nniiio .la senhorita lljlila Coelho dilcciu
íiiha do sr. Manoel l!:.;.lista Coelho e dc
Miuia Braga Coelho, cum O sr. Octavio dc
Vic-cnzi, secretario do líauco Commercial.

A's 7 horas da noite, perante grande nu*
mero de coíividados, leve logar, na resi-
dencia dos pais da noiva, á rua General
HeJ„.ido de Carvalho 11. 6C, o acto civil,
sendo testemunhado, Imr parle da noivn,
pelo sr. Kaynuin.il, Pestana c a viuva (,on-
çalves. 1 por parte do -noivo, pelo tr. Ja-
como Agnese c sua esposa c o dr. Pires
Carvalho c Albuquerque.

Õ acto religioso foi celebrado na matriz
da Engenha Velho, ás B horas da noite,
servindo de padrinhos, por parte da noiva,
o sr. Francisco Mello e senhora, c jior parte
do noivo, o sr. Francisco Franco dc Sá. c
senhora.

Serviram dc dcmóiselles A'lionitciir as
senhoritas Octacilia UánceJ, Iracema Feres
Machado. -l,u!,zo ' Uraga, Odctte Regai epdys-
sla, ltrag'a> è: de garçons d'hônnetir os srs.
Kruil Saftícs, dr. L:ii;i Xcrcz, Raphael de
V.tncenzi, Octavío Krga! c Julio Corüio."i!\ntre as oessoas nre^eptef» notavam-se os

,.M*m*êm>*x*m**. mtnnm

ESMOLAS
Kecebemos a quantia do io$ooo, sal-

do d;i suh.?cripç3o realizada para uma
missa em acção de graçits pelo resta-
helccimçnto do senador A. Vasconccl*
los, para distribuirmos pelos pobres.

-r_'_:'Trr-^r._-,vfi-*.***^;£T_^^

O Gi-fn.le Aunuwio do -Brasil

... 
oI-ji-í. ínclisptsxiKnvel u todos

IA \ B>.'DA— lii=il 1 (•(¦•'. n: 1 iu Si't.'ile- Scl.-nilnn :.!'i. solirn.ln.

Pára inverno
Secção do roupas feitas tia

CL-kS-A. COLOMBO
'i orno
Subrc
Cilpits
Pvjnn
Colícl

s do casemira
11 dns 7,

ias do flnnella .
es dc malha

lc lã. 40t
32$
<_2S
1 1%

01
Para Biquislai**

Grande saldo do costunios de d oi man om
brim do linlio pardo por ....

Calças do mesmo brim
m

6,^500

,is. Prapslif» Mells» o «sliow, lV»n»fteo
1'i.ne, Ji . _ o mnliora, t.iiiinni.U.l..r M
IM(_M Dr.tis •. f.ntilM., K->m«M« }***>
MM, thiv* t.on.ilvr» e lllin. At, tt'?1} Hr!
v.lh» dc Albiimi.|.|iif e lillw», M«(o ele
Vii,,ni(l, llduarJo H»fliail.i, Jllllrinur. V,m
me* 1'vrtir.i » .mh.rii, «m*» OçiBlngui
lliaB» o íllll», Weiitd» UlMtv • lleniijine
|'«e_ Mwlijil. f ,i«nlt«ni, llmor €«dn«|
luttct* Coelho, Cmllm Uanigl t llllüV*. Jo.*
ibunc" rtieiM a «mliMa, mnelMO ICumcl
t icnuar» « mului piiii». , . ,

Ao ur servida Uuti ii"-_, «<* *w>*-'i i*
tíin o» iioiio* mullo leluiiadí'»,

Na "lothtillv" 1I4 noiva vwin-no Ilinlo» t
tii|iilt..!iiie_ rh|({|o>, elíeruldol (Hi»* !"•**
i«3i Un tiU nir.Uaile,

CwoHienet dl» 11 J« iJltll" tcncnl*
Ae.-acio Uittrins lludri_iir« da Silva, tub
¦na.lii tiiiiiimnl» ela fcurad», ds l/ern» Cen-
irai ilj Ursí.l, com 8 íenhotlla Alte» M.111U
Serr.a, • • •
Cíubfl o festas

IlfstlíiiiHe liontem, no Cnn-.lo Perenove
ilo Uuuibfo, a "»olríti" cirtct.-ondcnie o
ente iiivf, . ,.,

Alem do baile, li_v.il uma esplendida
parlo lltlviaila t ni,»l..i r«iellcnte.

!£' dc crer, nue, pelo bem ewaltauo
programnia, n Icit» ta revi»!» dc touoi
o» eiiianti)?,

Itcall/ouie linnlcm nc» Mlíe» do Club
do» OtutijcMilco* dc 1'roiilin, ft riu l.lia»
da Silva n. »Jt, f»'ncAs lir. frontin, «m
lirandc baile, «i lieneílclo do fratejudo
|ii<iuitu SliisjOlcio SanfAiiiu Coiuu,

» * ?

Religiosas
A admlulitrocto ela IiniaiulaJe de N'oi-

1,1 S.nlmrj Mãe do» Iloincn», ,de con-
lonnidailc rom o »etl eoiiilTOii-.i'.», I'«
celebrar hoje, cim o maior Mplomlnr,
a (cita dn »ua lixccll» Padroeiro, rcall
íaiidn.ic fo 11 liora», nilsia »i.|emie, ci-
icbra.U por inoii.inhor 1'e.lio ltíbuiiu da
Silva, acompaiilnda dc urauilc oiclieiilr»,
«ul.rc a tc^cllcia do pi..it»»or Jujo K.iy
inundo o i.iui.V) ao cvanitellio, pelo co-
iieun dr, llctiedi. 1.1 Mai ilibe', íi 1 liora»,
lera lunar o " TeDeiuii".*

Pari Icniiiiuçáo ila» obra. d.i ccici.i da
Irmandade de i», Pedro c, N. S, da Cen-
cciçSo do líncautado, n«HKinram no "l.i-
vro dc Ourn", para phc Iun destinado aos
irniJn»; coronel Peito Mouiinbo Rei»,
I00=roool coronel Hcmctciio Jo-é Pereira
liiiiiuuãcí. 100$; commendador Arsts Car-
neiro, ioe$; capitão .loié Teixeira S:un-
p.do, !..(.$; Manoel Maria C«rdo«o Vjt
tunalo, .|3$; peb. (iuado Cornclio Saban-
do, Jhíí ile ülívelta Uritlda, ,!?}-, major
America Mattin», ao$; Ccrinaito Loper,
ao$| l.ailnii- (icrin, 10$| nnoiie-mo, so$j
ICiiltciilo Piorencio, .K-fl Arlindo Mariius,
loj; Avelino de Oliveira tloiiçalvcs, 10$;
Ucl/iii > Ponte», ic$:. Moreno 4: íl.", 10$;
coronel littdro de Figueiredo, io$i copí-
(So llabluino do Couto Ramos, 10$; Car*
los ll.isilio. 10S; Trniaiio Marliu» da Cos-
1.1, 2i>$: José Mmclolo, mi; Woldemar
Calda», ie$; Nilo íi- 1'oronl, 5$; Amo-
nio RodrtRUcí de Almeida, f$; líalva Fiti*
/a, 5$; Uoúrtgúo, 5$: João Itasilio, si;
Anlonio Ho-iis 5$; Wallcr Duarte Car-
do?o, s$; e d. Olg.i Caldas Bueno 5$000,

A commifslo Incumbida dc angariar do-
nativos nesse livro é composta doi irnião*
Francisco Líppolis, Tliclmo Fíuza, Pou*
eiiiuo Tiburcio e Jo'.o Novoa LaziAí.*

Na egreja do Divino ?,ilc.-idor. na esla-
Cão da Piedade, rcalizou-sc liontem, hs 6
noras da larde, apôs n ladainha do mez de
Manta; uma crtindc kermes^e, com *f(í_»*
lejos externos o leilão de ricas prendas.1'irn. banda militar abrilhantou essa festa
religiosa, *

Sob a direcção da estimada professora,d. (Castorina Clotilde de Lemos, muito
concorridas lèin tido ns ladainha, do me:
Mariano.

N"a sédc da devoção particular de K.
S. da Conceição, á rua Tenente Cot*ta ti.
j^r. Tolos os Santos, o sr. Luiz liar-
líOSa, fará lioje, ás 7 o t\s horas dj noite,
uma prcleçüü fclígiosa, relativa á vida da
Virgem Maria.

Fechamento
DE ú)k GRANDE ESTA-

BELECIMENTO DA AVENIDA
*. *¦ - JA —MM

RIO BRANCO f
Alguns Preços

da Liquidação
Definitiva do

A BARATEII
Nobroza dn soda, arligo do Lvon, (."tisto de im*

portucfiò ^í50, metro
Nobreza do tinho e soda, custo do importação

ljjt7BQ motro.
Sòtlin Itborty, pura seda, grande lurgura, preço

correnln 8$000. metro
Fonlnrd liboríy <lo seda, de 2ÍD00 o L-j-uuO,

agora metro 18800 
Sarja pura lã. grando largura, marinho, preto c

creme, de tyTiUU. metro

Sarja pura lã, listada marinho e branco, metro

Boilffulino do tão soda, córlo para vestido. .
Lultjo branca rloiunoiito bordada, curte paravnstido
Marqnisetto, tecido com íuoscla do sedn,

corte para vestido

Flanclla dc lã fantasia, metro

Flanolla do algodão osfampadu, metro. . .

2S100
1$ 510
6Í530
«400
4S80Í)ummm
8Í6B0
..í-iflfl
1.5 0

1'alclots dc casemira de lá e algodão a .

Paletots do casemira de pura lã, a.

Vestidos do saria de lã, arligo superior, i. . .
Ricos costumes do vcllndo forrados dc sedac

fiOSOOO, 451000 
Elegantes vo-lido.s dc vcllndo 50$000, 45$000.

.15/JUOü, H0S000 

mm
34.900
28-000
4!$00i1

Saius do sarja de lã, a. ¦ • • Í0-00ií

Viajantes
t > _

IVIo "<Avim", cbegou bor.icni de Alagoas,
afim de tomar parte nos trabalhos parla*
montares, o dr. Ilarros J.íns, deputado por
aquelle Estado. t

Muitos amigos foram rcccbcl-o a bordo,
aprcscntnndo-Ihe oa seus cuin.iriuicntos de
lioas. vindas.

Aíim dc f.uer unia eítaçlo de repouso,no Ivstado do Rio, partiu limitem rira Cmi-
lagrallo, acomnaiibado de sua ene.m. fami-ba. .1 cirursiãu dentista dr. J. A. lJcGiòrgío. *

Acha-se nesta capital, de passacem paraMello lloriiiontc, onde pretende clinicar, o
dr. Joaquim Ramos, formado nela Pacuiibi-
de de Medicina da Bahia, onde deixa uma
reputação solidamcljtc firmada.

* * ¥

Fnl.lecimciitÒR
Falleceu sabbado, ás 5 lior.-.s d.i tarde,

após longa enfermidade, o <;v_ Sebastião
Ro^riírucs de Souza, <:ue por múitu? an-
nos dignificou a classe operaria., como
cõiistructor nesta Draça. mantendo sempre
ii<"n Unha muito corrCcía fhas cüás transa*
ecoes. j-j c..

O" sen. MitcrramrnVi*" terá logar hoje, ás
5 horâs,4 no cemitério de S. Francisco Xa-
vier, saindo o feretro dá rua Duque dc
Caxias ti. lüí-t, em Villa Isabel.

BUAZ-LÂUltlA
Agencia dé publicações mundiae». —

Rtia •("•nncalvcs n ts n. 78, telephone
n. J.963 — Xorte.

Exame epliotoirá Ma peles raios X
das moléstias tio coração, p.ulmi
mago, iutrsiiiiüs, rins, ossos, etc
tam ent o pela clectricidade, sem
moiestías cin geral. UR. T
DODSWORTH, professor da

de de Medic'n,i e DR; JORGE
LEDO DODSWORTH — A
Branco 10S.

Grandes lotes ue vestidos c manleaux dc soilu,
peignoi?'s finos c blusas

Colossal stuck <l" cobertores. tTÒIch;j,s, iuul-iiís,
costumes etc.

Como o publico facilmente poderáverificar, todos os nossos preços são
sensivelmente inferiores aos preçoscorrentes, são verdadeiros preços de

LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA
S" BARATEIRO

Aveíaida, I=£io Branco *ÍJC> et I
e Rasa dos Ourives ES

Cura riirtical oom o bMílt-
MENTO SEIiECCIONADO ele;
V V A ; poderoso preparndo
pòrtuRticz elo TOItMOSJXlIO.
I nico iloiioslto 110 lii-nsil :
Allniiituria lioiiilon — Hilii
Ui'ii(.iiayiiiin n. I06 — RIO

' imtMtXSS^tt* ^_S» l*3> Çj-lIL-n ' -¦"¦ —•¦¦ —

MANICURE
MLLE. MATTOS

Aos que usam óculos e piace-nez
Exame gratuito da vista a niii-mcomprar óculos c pince-nez. na V -\le.uis. daSH ,!» i, I0 ,j, ,;,, m^c ile i ai 4 da lardenumero 99,

rua da Quitanda

OBr. Possoílò
h boras
hii,
Uiiiiiayia

aeraçoes, partos,
niolcstias das íe.is c vias urinarias. Cons. Uruguaya-°5'..2 as 4, Res. liiim.iyiá,'.»0j|,íi;.|

1'elcp. 258, Sul. Botafo

Trataminto c' 'cinÉcnezatrieiito elas IWflÇM flp Tom^ta h«'"rÜ!,\e;*?
unhas. Residência: Ave. Passos, 46; M*-00**" U.G lUIIIdlC- íl^ "í ,'l'''a

dc Conservas
¦cajtjr.-rirfwat kkí *3í___n_

10, tísto- . «= 'i iias ii as 4 da tarde; i
,, c t rn - fijT.j [*acai^aM^a^gapginroin«3a«_Bf«KiBaMpaoiwai:

OLEDO i ^ f W^ C^ FW* ¥ Tlk @?t VE& 1 IM!
Manufactora

Alimentícias;
a_N«_aMTin»grrnniMii'ii«

&o m Aii-iis,.,....., ii,„|(_/a
1-ECIDOS1 lNGl.KZK-ilernos .oi> medidu a .-,«* una..•josooo. ittiie L'i,,n,,- .-

ana. 1(12 Entre Rosarlu e óuvidro
j^^^.it-^^^-^^ii-MWEHSfg^^ ¦»"WB-*5rííT^™«C»_VS7*.-

•'_ repousava um .empo de i.léas, como mu cupiie! numa columna..Assim iiroccJcnini as piinieiras raças por loila a parte, uo m-.51110instatitc', soou- a superfície dò mundo inteiro.
Acha-se n pedia erguida dos Celtas ua S.beria c nos pampasil.-i America. Mais ¦larel.- cn;."io foram as palavras. Sobrepiizeràma pedra 11 pedra, agruparam as syllabas de graniio, c o verbo en-saiou algumas coinbuiacõcs. O dolmen c o cromlcck celtas oliiiiuilu clrusTo, o galgai liebreu, são palavras. Alguns, os túmulossolirciiido, sac. nomes próprios. Quando se linli.i unia arca vasta,escici-iain uma iilirãse. Ü immeiiso acervo de Karnac é iá uniaioriiuilu inieira.'

,u. 
AcLS.c„mc!l,:lr'.i' 'lo cslyl° K'--1»'-'".,'-! ballatla se vae eriçando tle ilifficulda-"..,£ ..0..J'_cr/*'*liil.,."!l!le . "-*ar..ctçi-isactos ns seus períodos — primário secun.ai:.n.-e lii-ciario: Vinda-de Honrai.:; -le lior,.. Uornarel de Vcniadoiir, CllViiíen

.. lr";,*' clu'':-'1 :1 Ui';-M.iiii|.s. Lli.-ules de Üi-leans, Christine de Pisau, .ré que
. C!>.-"*'l!---'- nas suas torinas perieiiamenle geonu-iricas com Krancois Villon.Ao s.cu.o XVI e exah.ulu pnr Marot; 110 XVII, desdenhada por Moliéree,n,iv.-i,,a por La-r-oiuiiiiie; nu começo do XVill, satyriüada por Boilcãti;

ti
N

e 1
mos;íins do XIX, lavonida por [lauvillé, Coppée, McniMÍ/Roíin.C-DeTitciàúit.« «^ começo do século \.\. Rosiand burila-a e bruilc-a„ fazendo com oue ellacsirellfjc o í.iiwiue.

IC claro (|iic nos referimos aipii apenas nn poenia fraiico,-, tradicional, por-qu.-i.nlo¦ ns bailadas escossezas e irlandeza s. melaticolicis como as frias nevoas doilar do Norle, são narrativas, sem estropli.-ie.so estabelecida, i- si-in regra deter-«ninada, .'-ari dessa cathegoria us de Üoetlie, de Schillcr, de Uhland, com asua caraclcnslica de ássumptos fantásticos e legendários.
Iíim t_itc ns de Siviiibcn sejam ardentes o desvairadas, a essa cotliegoriase.,poilem_ filiar, como as conliecklas poesias Os Plfos e Cltrislina, ele I.cccimie

dc.J.isle.. 1 empoiião hn (jue nas permiii .1 uiostrar íi maneira differeilciada das
bãdàdas francezas ali :i fixação da sua fôrma, pois o nosso principal iiuuiio
é o.de provar a evidencia ipic isse poema, Iraiisplaiitailo para o idioma luso,
desitrim das (lifficnldades icclu.icas, na da perdeu da sua viveza, da sua so-
tiprM.ielc, ila aua graça.-.Vc-rciu 1:11 breve como, apezar das suas exigências, sc.presta a bailada a
ín.lç-, o-- thnuns. f;i/cn<lo-st? aijiti, vehiculo dc nn. leve cpigramma; ali. por-
ladilr dc 11111 mailrigal; acolá, eco sniiiJo de uma dòr sincera; adeante, véo
tmifsluciUo a cobrir amores cpticmcros; c por íim, grito -Jc raiva, uivo de
ciúme.

M>ú nessns quatro bailadas podoreis encontrar tela a ganima desses sen-
Jinientos:

ERAXCA

Vi-Ic pcíjuena; ins rezando
3'ara a primeira conimurilião:
Toda. de branco, murmurando,
Ku fronte o véo, rosas na mão.
Nãn ias só : grande era o bnudo.. <:
Mas entre toda*» te escolhi :
iMinir.-ibna foi-le aco iiipanhandOi
A vez primeira im que te vi.

Tão branca c moça! O olhar tüo brando!
Tão irmòct-me o coração!
Toda de branco, fnígtirando.
iMullicr cm t".ôr! Flor cm botão 1
Inda, 'ao lembrat-o, a mavua abrandOi
Esqueço o uiitl ijue vem de ;i
K. u meu rancor estrangulado,
lícmiligo o dia em <.;uu te vi,

Rosas nn n-,io, brancas... E, qu-ir.do
Te vi passar, branca visão»
Vi com espanto, palpitando.
Deniro dc nn-i, esta caixão...

.0 coracÃo paz ao leu mando...
Ii, porque escravo me rendi.
Ando gemendo aos grilos ando, _

 Porque ir amei.I Porque te vil

Depois fagís-.e... li, inda te ;. :*.:u-.d«,
(Ném le odiei, nem te esqueci:

. T.id.i .ii branco... Ias rezanuO...
Maldicto o dia em que te vil

AZUL

lembra-te bem! Azul cclrste
F,r» essa alcova cm que te amei.
O ultimo beijo qne mr oeste
(Foi nessa alcova que o !'•"'<'''
S' o fi ruir, momo que a revés.»
Toda d; um calido íulgort

Vea firmamento, em que puzeste,
Como uma estrella, o teu amor,

T>mbras-tc? Um dia, me dlssestc:"Tudo acabouI" — lü eu exclamei?"Si vacs partir, porque viesie?"
Ii ás tuas plantas me arrasai...
Beijei a fimbria á lua eéste,
Grilei de espanto, uivei de dôr,; ;"Quem lia que te ame c te requesta
Coni febre cgual ao meu amor?

Por todo o mal que me fizeste,
Vor todo o pranto que chorei,

Como uma casa em que entra .1 peste,
Fecha essa casa cm que fuit rei I
Que nada mais perdure e réste
Cesse passado cmbria.-ador:
E cubra a sombra de um cyprcsü:
A sepultura dcsle amor I

rifsbote-n o inverno I O csiio a créi-tc 
'[

Abale-n o \cnlo com fragor !
Desabe a egreja aznl-celcste

Em tine a afíiciava o meu umor l

VERDE...

Como era verde este caminho I
Oue calmo o céo ! Que verde o mar "(

)l, rnue frstões, de ninho cm ninho,
A Primavera a gorgeiar ! —
Inda me exalia, como um vinho,
Eslá fatal recordação I
Seccou a flor. ficou o espinho,,,
Como me pesa a solidão I...

Orplifio de amor e do carinho,
Orphno da luz do leu olhar

Verde lambem, verde-niaiinho,
Que eu nunca mais hei de olvidar .. :
Sob a camisa, alva dc Unho,
Tc palpitava o coração...
Ai I Coração 1 Peno e definho,
Longe dc li, na solidão 1

Oii 1 tu. mais branca do que o armiabí.
ÍMaís pãllida do que o luar !
i— Da sepultura me avisinho,
Sempre que volio a este logar,.,
E digo a cada passarinho:"Xão cantes mais I que essa canção
Vem-me lembrar que estou sosir.ho.
Ko exilio desta solidão 1 "

!\*o teu jardim, que desalinho I
Que falia faz a tua mão I
Como inda ii verde este caminho.,j
Cilas como o afeia a solidão I

NEGRA...
Possas chorar, arrependida,
Vendo a saudade que aqui vae f
Vê que inda. negro, da ferida
Aos borbotões o sangue ene...
ejuc a nossa historia, assim relida,
O nosso amor, lembrado assim,
Possam fazer-lc, conimovida,
Inda uma vez pensar em mim I

?!:nh'ülma pobre c desvalída,
'irphã dc mie, orphã de pae,
Xa escuridão vaga perdida,
Pc queda em queda e de ai em [ii I
.li ando a buscar-te. E a minha liJj
2são tem descanço, nao tem fim;
Quanto mais longe andas fugida
Mais te vejo eu perto de mira I

louco I E qne liicubre a descido
Para a loucura que me attrâc |

Terríveis paginas da vida,
Escuras pafjinas — contac !

Vku, ermitão, da minha ermida,
Morto, do meu ?epulcro vim,

iErfmcr a lapida caída
Subrc a esperança que houve cn; mim ,1

Revivo a magua já vivida
E as velhas lagrymas... afim
De que chorando, arrependida
fossas lcnibrar-tc inda de mim I

A probidade rigorosa do Grande Mestre, só porque o lerso ile refrão Se'
modificou em felizes, deliciosas e difficeis variantes dc pensamento, sem se
eepeiir integral, respeitando apenas a ultima palavra da eslrophe. e sò porque
as ipeias copias não tiveram a tradicional feição do endereço, intitulou discre-
lamente essas admiráveis e sentido poemetos dc Bailadas Românticas, quando
a sua autoridade inconleste poderia impor a modificação. Vejamos agora uma,
de Annibal Theophilo. saturada daquelle doce subjeclivisino, ijue é a sua ca-
racteristica, e ji lavrada na arte maior do dccassyllabo:

SAUDADE

¦Desterrado na minha desventura,
Nesta angustia ignorada, olroz sem par,
O meu maguado coração procura

A fome dos seus ma cs. olvidar;
'Porém, ave cançadn cm pleno mar
A' qual nenhum poder soecorro envia,
Como por dar-lhe accrcseiiuo á agonia
De ioda a parte de onde - speri. uni bem,
Da luz, da sombra, trágica ironia I
Constantemente esta saudade vem.

'Nenhuma queixa o lábio meu murmura,
Niiiguem conhece o meu cruel pczar;
Eis porque ás vezes amo esta tortura
Que não consigo cm ódios afogar.
Amo-a — desconhecida assim cio olhar
Do mundo que meus sonhos injuria;
Odeio-a — pela índtfterença fria
De quem a causa, desse ingrato alguém
Que recordar-me cm ndo, noite e dia,
Colistantemetne esta saudade vcml

Mas, não sei que esperança cm mim perdura',
Qi\t uão exprimo, vaga o singular...
Ou que fraqueza acabruhhaiUe c escura
Me prende n quem só sabe injuriar.
Nasci para soffrer e perdoar
Decerto, pobre viuvo da alegria!
E viver como mítica o pensaria, "
Sem consolo e piedade de ninguém,
Pois para me abater, eruciáhtc guia, -
Constantemente esta saudade vem.

OFFERTA

Coração que a lembrança desvaria,
Não terá fim essa melancolia
Que o fado teu por te acabar mantém? 

'
Vê: cada vez maior e mais sombria,
Constantemente esla saudade vem...

I.eiamos agora uma de Oscar topes, madrigalesca, ácida, j.'i arranhando
ítuliciosamsntc epid^rmes com as alfinetadas das suas rixas agudas:

BALLADA DO BEIJO

Vós me pedisies, certo dia,
For uma tarde de verão,
Cheia dc encanto c de harmonia. '
Uma gentil definição.
Na vossa pbrase houve ironia
E o vosso olhar foi zombador.,,
— Que coisa é o beijo? — E eis-me 5 porfiaYíVl•— Ü beijo é frucio? O beijo i flor?

Muito melhor provar seria
Tudo isso com demonstração...
Que sonho o meu! Que fantasiai
Tende piedade c compaixão I
Eôa intenção é a que me guia,.,.
Dizer num lépido color
Era somente o que eu queria:
.— O beijo é frueto, o beijo é fiar,.

Junto da vossa fidalguia,
.Enfraquecida a mishii í-.:.5o.

O beijo é flor, eu vos diria
Quando aspirasse a vossa mão.,, — ¦
E a vossa boca é a polpa fria
D um frucio de fatal sabor

. Que agudos. dentes desafia,,, ¦¦..'.
O beijo c íriicio, o 'beijo é flor,,,-

OFFERTA

Senhora I (E' grande esta ousadiaI)Dcixae-me pelo exemplo expor
Que, em relação á moradia,
O beijo c frucio, o beijo c flor.dobras .s.r^rSi^a;,:!^,;1* - *H

o estylo colh.co, já 110 fla.nmejante, do seu penodo lerciáno: ' '°S :ih\,

DEVOTAM EX-TO

iTáinais um desgraçado iticomjjrehendidoJSo conceito dos ouiros hei de ser-
Que não passo de louco ou de fingido
y meu mais intimo prefere crer,
forque, para melhor le merecer,Me. afasto sem pezar de impuros laços,livito os ebnos, fujo dos devassos,Com disfarçado, ingenito rancorJi todo. guardo-me para os teus' braçosUi_rdo-ine todo para o teu amor.
Porém, que imporia que eu não seja cridoQue este divino modo de querer *-*--*¦'¦••
£.'io seja pelos homens entendidoJj ntotejos eu lenha de soffrer5Nao.! Nunca mais elles verão descer ,Meus abraços buscando ouiros abraceisAlinha mente deixar seus régios paços,'Aem miuii alma seu rmilo esplendoraorque me guardo só para o-, teus braço»iGuardo-me todo para o leu amor!
Embora pela duvida ferido,
Sempre firme e sereno me hão de vir'Aao mostro compostura de vencido
Unho orgulhos c gloria tm meu vive¦fc. nao me deixo snbiio abater
Fraqueza alguma ha de alterar-me os traçosIorque-há um só coração em dois pedaçosA palpitar em nós com o mesmo ardor,ie. eu vivo a me guardar para os teus braços,ijliardo-mc todo para o leu amor!

OFFERTA

Santa exilada dos azues espi.ços.
Anjo da Guarda, guia de meus' passos.Immaeulado e purificador...Sem esperar consolo de teus braços,¦Uuardo-tne todo para o teu antòrl

Dei-vos especimens dessa poesia tro vadoresca
moldes diversos. Terieis notado que além da

em vario r.ssttr.ipto e em
, , ., - -ata harmonia esses poemas sãouma deliciai para os olhos por lembrarom os vitraes polyclirohiicos. Vistcl queas suas dtfficuldades transpostas pelos verdadeiros engenhos não offcndciii os

ào dos
. que.t-rança das arremcttidas do dilctaitttistno

dos

ouvidos cora o encaixe forcado das rimas ou com a defeituosa justaposiçãoestribi bos. Atttniac nesses lavores, nessas filigranas, nesses 
'arabesco-

livrando a linda fôrma poética de França das arremcttidas do dilctaitlbanal, como que fazem delis uma illumi mira uma tapeçaria nobre u-n sévrestenuissinio, rendado pelas espiguelhas do riaiario.
Si tempo houvera, cxliibiriamos ainda alguns exemplos da dupla bailada Cos Cantos Reaes, para concluir com as pa lai ras de Clair Tisst ur aas suas "Pcoiie-

aos Observações sobre a Arte dc Metrificar": — Sempre acreditei'que essespoemas nada mais fossem que exercícios g.vmnasticos; mas dpois de ter lido oCanto Real oo Mar dc George Doncicux, fiquei convencido de quo não halorma poética, por mais cricada dc diííiculdades, nue sc não preste ás maislargas manifestações do pensamento."
E.a lingua portugueza, tida por solenne e orchcslral, mas pouco plastic.'.e subtll, inadequada ás meias-tintas c aos morticores da expressão, cspirimali-za-se, fluidifica-se no traio dos poetas patrícios, a patentear'que t.-inio'c blocode onde se tira a estatua rigidn, como scra incenso que nimba os altares cc-ua sua períun.ada névoa movediça..,•*', •'

-• t (Cei;!;ri!ÍB).
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de foot-ball sports âs corridas no Derby-Cl
Em luta renhida, o Flamengo I Conduzido por Paris

sobrepuja o Rio Cricket
por tres goals a zero

¦nV. |___^^__

O Paysandú empata com o S. Christovão pelo
score de um a um

•" 
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Mastroquet levanta o
Grande Premio '«Bento Ribeiro",

seguido de Black Sea
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íleld, o "cetiter-foMvnril" ilo Itio C.l_kc_ "itrlblilu" 11111 defensor contrario — Raul, e..treiiiii-(.squer_a do Flamengo fnz nm liello"íusli" — Aspecto das iircliibanciidas no campo ilo Hotato^o — Poy arr.bntu a bola aos pés ilo um "forvniril" oppnsto —
tini urupo Ae joradores ipio _is|>u_:u.uu a prova Uo campu.nulo — Os "íonvards" do FIhuioiiko alinliados, por oceaslito Ui»
saltln no primeiro luelo-tójnpo.

«) ¦:-.:¦:;>. do Doiãfogò 1;. C. achava-
se bastante conc.rrido e as aroliiban-
cadas freiniaiii, conipli lamento clu-ias, á
espera da contenda de foot.-ball entre
as fortes s_-ie.la.le_ Flamengo c Uio
Cricket. i\'o joso dos segundo, tcams,
decorrido sob a tlfreçvão do arbitro sr.
Guilherme Witte, do America I1'. C...
verificou :„: -. grande victoria do Fia-
menyo pylo "neore" Jo sce pomos a

O dos primeiros, sem duvida o mai*-;
emocionante presenciado, ;cu: inicio ás
3,.\0 Aa lat-e.

«) lemii .Io Flamengo, logo A sua en-
trada cm chnipo, demonstrou oue não
eslava constituído conforme ::¦. previ-
üfies tjeraes u a:i notas fornecidas ante-
normeíite pelo seu capitão. A Iam ir, o
conhecido " cente r-hali ',1a citava, prum-
p*D para a tutu, entre oá seus compa-
iihciiO-í do club, ioi uma agradável
òurpret-a para todos c principalmente¦para a-r.ifllf.í ?¦..*. st- interess-un Üo per-
to pela victiiria do flamengo. Umn
loiuju salva do palmas recebeu o afã*
tnatlo "li-til"'. Sem duvida, eom a sua
inclusão no "toam", o partido vermelho
e prélü lucrai a extraordinariamente e
jà a vantagem *i iii -***: aííçurava rão pro-¦penj.it ao Kto Cricket, Üm componente
da força de Alamír é capaz do dar
-paia o lado .p-e defende j bastante para
cncorajal-o á victoria.

Portanto, a "é.uipe" flamenga já s.'
cent ia mais á .'Oii.ade para receber os
impulso. «In ataque «la de Nictheroy.
E-Ui, ao coiimirio da outra, ciifraque-
cei|._c da sua primitiva constituição.
Ura assim t;ue Erwaker, o excclieiuc"ínsídi *riglnw, nao comparecera ao jo-
fio Sem o seu concurso o Uio Gncl.et
niuito diminuiu de viyor.

Considerando-., e, por conseguinte, a
acção forlifioadora de Aiamir, no "team"
que veíu a vencer, e a de Hnvaher, no
contrario, temos que já náo havia,
quanto á crii.utiíacâo de "team", a tan-
tas-in do partido i-.i_.lez..O i .iimincnse
toin.iva-se respeitável!

M.ts, muito contra a cspecíativa de
íntáo, o Kio Criei.et demonstrou me-
llu.r ;.-..! dc defesa, principaliiieiiic, queo iiniu>!'->iii.lii. A linlia du "babes", ftir-
iniiila por Tnlli, Genuan c Xcville, ape-
zar dc não cr ;t_idb por fürina nola-
vcl, muito ,1-n que f.i-.r ao ataque ini-
niigo, lfoy c .Sn.instou, os dois "liack.",
si náo se .rrapallia. sem tanto mutua-
mente, poileri..» s.r lidos na conta de
bons "fooi-;,,,!!. rs". -Çluanto an aia.p.ie,
o Uio Crick.i rsi.niiii.se de f«-_Is.i ile
ardor.: os "forwat-ds" nào sabiam apro-
vciiar-.c das lious si ..-.r.cões, m,.i:as \c-
2es efeadas pe-a momentânea ínfelíci-
dade ilos tleiVnnres inimigo*.. Houve
inerciás em (pie parecia inf.iüivel a mar-
co^ão dc mo "K'.'.'d" 

por parte delles,
c. sob o espanto do pul.lico, on :, bola
tomava unia direcção bem afastada do
posto do "keeper** contrario, ou era
passada scai intuição, dando tempo a
que p5 jogadores de secunda linha do
ílantqigo a tirassem dc situações cri-
iicas.

A defesa do vencedor não jogou
bem — ir.anda a verdade que se diga!
Gilberto, e mesmo Nery, tiveram grau-
des cochilo., nos quaes devem .i falta
dc orientação dos opposi ores não tc-
Tem soffrido qualquer fracasso.

Alamír, com quanto evidenciasse falta
Út Ueno, foi uai poderoso estimulo para

a sua^ defesa, bem como para a liíilia
dianteira,

N'o ataque, Riemer, apezar dc não
estar nos seus dias mais lisonjeiros, a
par dc Guiiierçilido, saliciiiou-se. lia-
liiano não jogou mal, abusando, porem,
do jogo individual.

Esquecia-se muitas vezes, quando ti-
nha pela frente um adversário, que o
seu vizinho do insido estava livre, á
vontade, apto paia receber um passe,
c perdia a csphera', após uma série de
bellos dribblings iniproductivòs.

O homem da tarde foi Abena, o sc-
gurissinio "goal keeper" do Flamengo,
Teve defesas de primeira ordem, agin-
do sempre com invejável presteza c
aceno.

A .Ile deve o publico a emoção do
varias rebatidas difficeis.

Us "teams" que sc mediram eram
Cites:

Plamenga:
Abena

Gilberto — Nery
G.iUo — Aiamir — Anseio

Bahiano — llumcrcindo — V.i Pedro
Riemer -- Raul

Rio Cricket:
L-wi-

Foy — Swanston
TuII. — Gcriuan — Ncvillc

Raveu — Carrick — Heid — Brewcrton
— Wilson

O direito dc escolha do campo foi
propenso ao Rio Cricket, que optou
pelo que fica ao lado esquerdo das ar-
chibancadas, com o sol a favor, O Fia-
mengo dá a saida e, nos primeiros mo-
mentos de jogo mostrou-se superior ao
antagonista. Tanto assim que este íe^
o primeiro "cornei" du " malch", teu-
do, antes, Lewis, feito uma hoa defesa
do seu " goal'*, Dahi a instantes o Uio
Cricket dá a sua acommettida inicial
perdendo Brewerton um "shoot" a pou-
ca distancia do posto de Aluna.

Passados sete minutos de joco. clc-
pois ile ser punido pelo juiz um"haiuls" dr* nm dos "hacks" das cò-
res dos inglczes, o Flamengo faz o seu
primeiro *' goal.", oh.ido por 7J\ Pedro,
que .-raliiameiitc sc aproveitara de uma
confusão entre o par de defensoras
contrários.

I.i os sócios do Flamengo -oc.ç.ivam.
A providencia parecia querer cnm esta
acquisição que o " team" quo tanto
snecesso fez o anno passado entrasse
com o pé direito, — s. m trocadilho
possível, pois não sabemos com nual
dos pés Zé Pedro tez o seu ''goal" —
no campeonato d.\ actual temporada.

Applausos e exclamações de incita-
mento a novas conquistas atroarain
pelo vasto recinto do Botafogo.

Os do Rio Cricket nâo desnortea-
ram e dahi ijuasi que ao fim do encon-
¦ro. trouxeram a defesa contraria em
constante c insano trahalho.: Brewer-
ton. perde segundo "shoot", e os seus
companheiros assediam Gilberto e .Wry
que co:n difticuldade se livram dc seus
passes.

O jogo, em sua totalidade, pode ser
bipartido em phases, A primeira, etn
que o Flamengo, muito ataca o Rio Cri-
çkct A segunda, a mais lonea das duas,
rm que este se apodera du campo da-
quelle, sèsn domiiia!-o, entretanto,, ubso-
luta mente.

Bahiano taipbcm, para fazer " pen-

Jant" com o seu adversário Brewer-
ton, deixa de adquirir um "goal" fa-
cil, dirigindo por um dos lados do"goal" do "tcam" antagônico, optimo
passe dc Guuicrcindo.

Ü extrema Flamengo tinha tempo dc
sobra par appro-.iiua.-se do posto de
Lewis e garantir a marcação, mas. pre-
cipitou-se e perdeu a bella apportuni-
dade que sc Hio offerecia de ãugiúcii-
tar o " scorc " do vencedor.

Alieno apanha eni seu regaço um
forte "shoot'' de Reid, arrancando aos
espectadores merecidas ácçlàniííçôes.

Lewis, ao " dribblar", com a bola
nas mão.;, li;n " forwanl" do Flàmcil-
go, dá mais dos tres passes rcgulamcn-
tares, e o "reforce" aceusa o *'car-
riiiig"; punindo a falta com um "Idclt"
livre. A primeira investida c rechassa-
da pelos inglcues, mas, á sua repetição,
um dos atacantes do Flamengo marca,
dentre a gninJc bara funda dc jogado-
res tle ambos os partidos, o segundo"cai". ') _i:ii- do "goal", sr. Carlos
Villaça declarou, porem, ter esto sido
obtido off side. O juiz, procurando
coordenar a sua decisão com a do seu
auxiliar, dá o golpe neutro, atirando
cllc mesmo a bola ao chão, no logar cm
que sc dera a infracção,

Confessamos não ter idéa assentada
sobre si o pomo foi realmente marca-
do cm cònílicto com a praxe das regu-
lamentações do " associatioii1'.

A confusão estabelecida era til, que
ninguém mcllioi do que o juiz de" goal " — e por isso mesmo, por cau-
sa dessas duvidas c que elle lá está —
poderia ler juizo sobre a matéria.

O arbitro ahnullou ambas as deci-
soes com uma terceira, que, no seu
modo de entender, resolvia o inciden-
te com justiça.

O sr. J. Teixeira «lc Carvalho, " rc-
feree" official da Liga, deve ter a seu
favor a razão.

Com enérgicos, mas irai rematados
ataques do Kio Cricket consunmia-sc a
primeira parle do "match".

Xo segundo meio-tempo, a "equipe"
de Nictheroy continua a arremetter com
vigor. Um "foul" de Bahiano é bem lia-
lido por Brewertoii c mellior defendido
por Abena.

Nery faz dois "corneis," dc poucointcfviillò um do outro.
Ha uma avançada do Rio Cricket.

Desta vez os seus "lorwards" cs;ão bom
collocados.^ Ila poucos defensores lui-
inigòs. Periga deveras o derradeiro pos-;o dò Flamengo. Mas. a cusia dc tanto
demorar, os inglezes iTão tempo a queXeiy venha em soccorro dos seus e
arrebate a espliera dos atacantes oppo5-
tos justamente quando ella era passa-da Ierdamenfe de pè a pé, sem destino.
seiu que decidis, em da sua sorte...
Bem dizíamos nós que os nossos patri-cios. quando lutam com os filhos da
Inglaterra levam uma certa vantagem.

Não é á tòa que os chamam, os das
outras bandas do siri, dc macacos.

Parecia que o Flamengo não mais ai-
leiaria o resultado da pugna.

Poucas vezes investiam. Mas, tal não
suecedeu. Em supremo arrojo. Zé Pe-
dro atira se decidido pelo centro em de-
manda da arca do "go.il" do Rio Cri-
cket. Süvanstoa pretende c_i.arga--._e

a carreira, :i',as lino tem successo: an-
tes peorou a situação, dando, depois de
um "furo" liberdade ao_ "forward",
para que este fizesse perfeito passe a
Riemer, que o emendou com forca para
o interior da rode presa aos postes do"goal" do vencido.

Ha um bello jogo de cabeça dos do
Rio Cricket deante Ac Abena, que, im-
passível, nada tem a fazer, nem se mos-
tra impressionado com os lances,

-cimaii, o "conter-lmlí" dos inglc-
zcs coriimette um "liands" na arca da
penalidade do sen campo. O juiz orde-
na o "pcnaliy-kick"'. Aiamir "shoota-o"
magistra mente. A bola. sem que niu-
giiem pudesse percebel-a mi sua traje-
ctoria, como que refastelou-se iiistanta-
neaniento no canto do "goal" do Rio
Cricket. Alguém, que estava perto dc
nós, disse coin bastante espirito, que
era um "goal'' á moda do telegrapho
sem fio...

Asségurandò-se com o terceiro "goal",
o Flamengo nada mais tinha a temer.
Abena estava S-gurissimõ e a diffc-
rénça dc postos afastava-o muito do ad-
versado.

A's 3.21, terminou o encontro sem
que, na verdade, a resolução do embate
fosso modificada.

O Flamengo havia marcado 03 seus
dois primeiros pontos ua tabeüa do ca:;:-
peouato.

PAYSANDÚ' C. C. versus
tí. CHRISTOVÃO ... C.

No campo do Fluminense foi rcali-
zado este encontro, que terminou pelo
empate de um "goal". Os "teams'' que
jogaram finam os mesmos por nós hou-
tem publicados,

O pomo do ít. Christovão foi marcado
pelo "inside-left" Rollo, logo ao come-
ço do jogo.

O do 1'a.vsandn', por •Monk, quasi ao
finda: do segundo tempo,

Não houve jogo de segundos "tèams"
por não concorrer o Paysãudu1 ao tor-
heid.

LIGA FLUMINENSE DE FOOT-BALL.

Por iniciativa do Black sr.A White Foot
Bali Club, fiindouse 110 dia 7 do corren-
te mez. nesta capital, a Liv;a Fluminense
Je Foot-Bali.

Acham-se iiiiados os seguintes cle.bs:
Blaek and Wliilo F_.t-l._ll Club. 15 de
Xovembro Foot-Hall Club, Campo Alegre
l-'.,.i U.ill Club, Siiort Club Ideal, Rio
Branco Footllall Club.

Xa assembléa realizada no uia r., ficou
eleita a seguinte directoria provisória:
presidente, Guilherme Mel to (II. W. F,
11. C.); vice. Ernani Pereira Leite (C. F.
I..); secretario, ICgberto Hartho i H. \V.
V, C.); tliesoureiro, Sylvio Aragão (S.
c. 1.1. . ¦

Ficou marcada para o ata 12 de raaio,
1 segunda assembléa da Liga,

*»*
A directoria da T.iga convida os me:n*

bros tios clubs filiados, para a segunda
aísembléa gera! 1 re*iliz3r*<e no d;a \2
de m*iio, terça-feira, ás á noras da noite*
na stde do Black and White Foot*Ball
Club, á rua Santa Luiza n. 63.

A assemWêa . constará do seguínteí e'ei-
ção da nova directoria, apresentação e 3p-
provação doa estatutos c eleição da c;iu*
i_:.:.o dc i\..t-jc.:i,

Cm aspecto _-.\ arcliibancadii —

Obteve inteiro exilo o meeting Iion-
tem levado a effeito no Derby-Club, e
ao qual servia dc base o Grande l'rc-
mio General Bento Ribeiro.

As carreiras foram cm geral dispu-
tadas com" empenho dc victoria, não
passando, por certo, despercebida á
directoria da sympnthica sociedade ai-
guiiias irregularidades <iuc tivemos oc-
casião du verificar, c que não podem
passar sem 11111 correctivo.

i Quanto ao mais, a reunião esteve
Esplendida e agradou.

Ás honras do dia couberam por in-
teiro ao Stud Expeditos, que levantou
cem o seu lindo pensionista Mastro-
quet o Grande Premio General Bento
Ribeiro e ganhou ainda com Desir o
parco Dois de .".gosto.

Ambos esses animaes foram conilu-
zidos pelo jockey Raoul Paris, cabendo
as victorias restantes a D. Suarez, com
Sultão; a Domingos Ferreira, com
Wcrthcr! a Luiz Aráya, com Jael; a
Aurélio Olmos, com Marialva c Ale-
xandre Fèrnandcz, com Sagaz.

Black Sea. ruiicr-tip de Mastroquet,
produziu uma optima performance, pa-
recendo-nos me-ino^ que melhor teria
figurado, si. não fora o aceidciUe dc
que foi vietima ao fazer a ultima cur-
va, -ceidente esse Jc que tratamos mais
abaixo.

As apostas estiveram sensivelmente
animadas, passando pela casa da poule,
nos sete parcos realizados, i,... :.)M.ooo.

...
A reunião principiou por nma gran-

de surpresa, derrotada que foi a favo-
riia You Vou, A filha do ít. Julien
largou cm ultimo, completamente fora
de combate, bateu um por iim tres dos
adversários com que sc encontrou,
oecupou o terceiro posto, pouco depois
da recta do rio, mas não teve forcas
.para sustentar o derradeiro esforço,
succum_indo na recta final.

Venceu a carreira o potro Sultão,
uni bonito filho dc Count Scíiombcrg,
que pela segunda vez apparecia em pu-
blico. Dirigido com especial attenção
pelo jockey Domingos Suarez, o repre-
sentaute do coronel Antenor dc Araujo
aproveitou com exito as diversas peri-
pecias desenroladas durante o pereur-
so, fez por dentro a curva da Manguei-
ra, e ganhou facilmente por uni corpo
de luzi sob enlhusiasticdé applausos da
assistência.

Outro concorrente, que figurou tam-
bem de maneira muito honrosa, foi a
pòtráiiea norte-americana Cruz Alta. A
pilotada de Dinarte Vaz, embora se
esgotasse na saida — uma das mais
demoradas a que temos assislido —
cumpriu apreciavelmênte o seu rectylo,
conquistando um exccllentc segundo, a
uni corpo do vencedor.

You You alcançou o 3° logar, tendo
sido os 1.000 metros percorridos 110
tempo de (J. --'.. ", r.cor_ dessa distan-
cia. na actual temporada.

Os restantes, com excepção do es-
treante Wolf Lad, não estiveram no
pareô. * * *

De accordo com as nossas previsões,
o pareô Cosmos, reservado á primeira
turma, foi para Sagaz um passeio
triuiliplial. O pensionista do eiilinineiii-
Manoel Figneirôa, que durante a sema-
na fora vietima de um accidente e cuja
presença era, por isso,^ duvidosa, apre-
sentou-se em forma, saiu bem e ganhou
como quiz.

O filho de Bttckminstcr, que nos pa-
um bem p.ir.lheiro, assenho-

Maslroiiu. t, vci-ccdo. do "Grando IVcinio (.'i-iirviil Boiito Ribeiro"celro piiieo, montado |ior Aurélio Olmos

rçando-se da vanguarda pouco .di pois do
pulo. abriu um grande claro sobre Ba-
hyloili.1, detentora da segunda eol-
locação pouco necessitando fazer para
que essa differença não diminuisse, e
triiimphou, assim, com a vantagem de
cinco corpos de luz.

Mistelia, que não lia meio de _ sair
bem. e que, no contrario disso, só o
faz cotn grande atrazo. obteve o segun-
do posto, deixando longe Babylonia,
que, a nosso ver, c de uma covardia a
toda a prova. A filha dc J'en sais trop
e Babylonia, depois dc ter figurado com
destaque na carreira, entregou-se por
completo, quando atacada por.• Mistella,
e não passou de um máo terceiro logar.

S. Clemente e Boiilevard, falhos ain-
da do indispensável preparo, nada fize
ram. sendo ambos balidos por Trar-
EueIt0-. , , •, , .

O victonoso foi conduzi.lo pelo jo-
ckey Alexandre Fernandez, que se
houve com muita prudência * recebeu,
por esse motivo, innuraeros e calorosos
applausos. * *.' *

Do terceiro pareô, que offereccu uma
carreira extraordinariamente moyimèn-
íada e uru emocionante final, saiu ven-
ctdor o cavallo Marialva, cujas rela-
ç.;s com o poste de chegada foram,

afinal, pela primeira vez estabelecidas.
O importado do sr. William Martim

Maddocl. dotado dc grande velocidade
inicial, acompanhou de perto Maud_-
rim, que desempenhou o papel dc
leader da carreira e, uma vez na rcc'a
final, passou para a frente, que man-
teve com desesperado esforço até ao
final.

E'^ que, nos derradeiros, momentos,
surgiu por fora, cm violenta e súbita
entrada, a égua Princesse Cresson,
rnergicam.nte instigada pelo hábil ju-ckey Marcellino de Macedo. A filha de
Earla Mor cobriu cm pouco tempo a
distancia que a separava do pensionistado Stud Arriaga c perdeu o triu upbo
pela diminuta differença d^ palheta.

Graziella, a força indiscutível do pa-reo, pilotada por Ágio do Souza, um
aprendiz de quinta classe, fez figura
ridícula, não passando de um péssimo
quinto logar, batida ale por Manda-
rim.

Avaré e Parade fizeram o seu dc-ii!
em_ incompleto eniraiiiemcnt c, por
muito favor, derrotaram Rataplan.

Conduziu o victorioso o jockey Aü-
rtlio Olmos, que conquistou com esse
o seu segundo triuniphò, na presente
scasen.

» t 9
Correu friamente; desinteressada-

mente, a disputa do parco "Dos dc
Agosto", ao qual concorreram Desir,
Jumper, Sir lliopas c os nacionais
Ganay e Gibeün, estes dois afastados
de turma c sem nenhuma chance de
victoria.

; Posto ainda de lado o estreante, Sir
lliopas, què nada podia pretender, fi
cou.a pugna inteiramente reduzida „
Desir c Jumper, cuja dcseguald-de de
forças era patente. Dahi a indifferen-
ca eom que o publico acompanhou o
desenrolar da carreira e assistiu d. pois
aò seu descnlace, sem gastar as máos
numas palmas, nem gritar, como de
còstíitne, pelos seus partidário-.

Desir ganhou .? nem podia deixar dc
ser assím. A sua manifesta superiori-
dade sobre o filho «le Wati-.lioy, por
assim dizer seu único competidor, as-
seguráva-lliç, de nnle-nião o triunipliò
que elle conquistou, preso, com sobras
e a parar.

Não precisou, pois, Raoul 1VÍ-- to-
cal-o um só instante, para cruzar pri
meiro o poste de chegada. O pensio-
nislu do Stud Expeditlis. correu em
quarto logar até onde bem quiz, fir-
mou-se posteriormente etn segundo,
oecupou a vanguarda sem encontrar
o menor obstáculo e triuniphou com
extrema facilidade.

Jumper, que Gibbons dirigiu com
acerto, foi o segui.do a chegar, d* Í:.an-
do longe Sir Thopas.

* * *
Foram em numero do onze oí cou-

correntes ao "Grande Premio General
Cento Ribeiro": Flamengo; A; Gtb-
bons: Rohallion, Zabala: Dohabatc,
D. Croft; Black Sea, D. Ferreira;
Ruskv. Le Mènei-i Mimo, J. Alonso;
Amazon, _ P, _ Gnliardo; Mastroquet, R.
Paris: Engcitada, I,. Arayáí Furriel,
Marcellino e Dajazct, L. Junior.

Já nela classe dos animaes que fo-
ram apresentados a correr, já pelo gar-
bo que todos elles ostentavam, a bri-
lhante prova despertou excessivo inter-
esse. causando enthusiasmo pouco
CÓmmum uo nosso turf.

O mie ninguém esperava, é que cila
fosse levantada de ponta a ponta, eo-
mo aconteceu com Mastroquet. Ü fi-
Iho de Le Siiiuaritain e Mabel Grace,
assumiu o commando do lote, loco de-
pois do "uio, d, tendeu-se com vanta-
peni da persecruição --ue lhe moveu
Dejazet, resi-ítiu, na recta final, a uma
severíssima atropelada do cavallo
Black Sea e ganhou eom esforço por
um corpo de luz.

A primeira victoria do filho de Fx-
peditus nas nossas pistas empolgou,
ein grande escala, a assistência, o foi
delirantemente applaudida.

infelizmente, porém, não podemos
elogiar o iockey Raoul Pari?, que o
pilotou. Esse profissional esperou o
ataque do filho de Dinna Forget,
abriu-o na ultima curva e claro é que
tal partido, muito lhe favoreceu o
triumpho. O filho dc Le Samaritain
venceu com esforço e, talvez tivesse
sido derrotado si não lançasse mão o
seu iockey de um recurso condcinna-
bilissimo.

Donaliate, não obstante ter mancado,
sustentou a terceira collocação, deixai!-
do em quarto Dejazet.

* * *
Wcrthcr, o inexgotavet filho de

Ramrod, fcí o lieroe do pretnto Dr.
Frontin. que levantou um cantor, co-
brindo os 2,000 metros no esplendido
tempo de 129".

Saindo dc ponta, o pensionista do
Stud LyricQ Ção sais abandonou ess_

posição, dc soitc .1 produzir unia rc-
commcnd.ivel pcrfòniancoj que muito
abonam as suas actuacs condições dc
entraiiienienf, aliadas á competência
do seu eiitraineur. Dirigiu-o o jockey
Domingos Ferreira, que obtendo com
case a sua primeira victoria ò"o dia,
deu um alegrão ao publico, que já es-
tava aneioso por npplaudil-o.

Victorioso Wcrthcr e victonoso,
portanto, Domingos Ferreira, não mais
se conteve o publico, que fez ao eme-
iTTò profissional brasileiro uma merc-
ciila ovação, «íuc por longo tempo se
prolongou.

lüguá, o segúnilo collocado nessa
prova, foi conduzido por Dinarte Vaz.
O filho de Ilawtindich c I.a Balance,
fez o que pôde, mas não conseguiu, si-
quer, avançar seriamente o vencedor,

licbrcn foi a ultima.

O ultimo pano «Io meeting foi
nho por Jael, quando já CridgQ
acçjaniado vencedor. Conduzida de
cance por f.uk Araya, que a tocou
maneira impeccavel, a filha d-*:
Sagittaire Kpnareccu pelo centro
pisla nos derradeiros momentos,
rançando assim o triumpho ao filho
Turks Cap.

que tem pela pisia
a mais decidida avêri
terceiro, bati ndo Hélio;

Aragüáya,
Pcrby-Club
entrou em
VcimoiiUi.

*
Resumo geral

Âft ¦- PRKMIO EXTRA — ^t.oi«"•?-'r.ieíroõ — 2:000$, -iOc-5 c (io.ooo.
SULTÃO, m„ a„ a nn-

nos, Inglaterra, por Count
Schomberg e Pcnetrnte, do
sr. A, A. de Araujo, cn-
trninèur Kduardo Ferreira,
jockey D, Suarez, ;i kilos,

Cruz Alia, Dinarle, .19.. ,. :
Vou You II, K. Paris, ;o , ,
Wolf Lad, I.. lunior, 51
Miss Florcnce, L. Araya, .1.1......
Infallivel, '.ilbala. 

51
Pierrot; D. Croft, ..! •¦,...;

-São correu Ayri-hire Lassio.
Tempo: «..(" _|'s.
Itàtcios: Siillão, cm i", 4;iS-|Oo; di

pia com Cruz Alta, (13)1 iroíooo.
Movimento tio pareô: 11:041 $600.
Poules vendidas cm i° logar:

Cruz Alta 
Wolf Lad ••
Infallivel, . . , 
Sultão 
Pierrot
Miss FloreiicÍ! e You

Vou II

67,5
•12,(3
«¦!•..

9-1,0
9,7

.1 ..1.0

TÒI 5S1.3
ao segun.Diffcrenças: do primeiro _

tio, um corpo; do si gundo ao terceiro
meio corpo.

D vencedor foi importado pelo sr.
Henrique S. Joppcrt,*ÍA PREMIU COSMOS (¦i'" turma)
v"—1..G09 metros ¦— 2:000?, 400$ e
6o->ooo.

SAGAZ; m„ ::., 3 annos,
Inglaterra, por Buekmins-
ter c Pleyful, do ?r. Ber-
nardíno de Andrade, rn-
traineur . Alexandre Fer-
nande**., jockey Alexandre*
33 kilos, em  1"

Mistella, X.aeky, 5!  _•
üabylonib, Dinarle, 51  3'
Trarguette, D. Suarez, 31  o
Boiilevard, Zalazar, 53  o
S. Clemente, Braythwaytc, 53.., o

N'âo correram: Monico c Poetiza.
Tempo: 105 ",
Rateios: Sagaz, em i™, i8$Soo; du-

pia com Mistella (3.1) 3S.300.
Movimento do pareô: i3:7.j6?ogo.
Poules vendidas em i° logar:
Trarguette  119.5
Babylonia  118,0
.S. Clemente  2C.0
Boiilevard ji,S
Mistella  gC,a
Sagaz .. . ...,  205.3

To:al. . . ,.,••-.. 6._6,(3
Diifennças: do primeiro ao segun-

do, seis corpos: do segundo ao tercei-
ro. cinco co-pos.

O vencedor foi importado pelo sr.
Henrique S. Jopperí. 

'

XI PREMIO COSMOS d" turma)-**¦*¦ i.6o_ metros — a:oco$, 4005000 e
Goíooo.

MARIALVA, m., z„ 3
annos, Inglaterra, por N'uí-
li Secundus e St. I.ae, do
Stud Arriaga, "entraineur"
José dc Paula Mendes, jo-
ckey Aureüo Olmos, 53 l;í-
los. em "...

rriu-í-sc Crcsson, ilarccllino, 51» _,

¦ Miirinlvii, siuiiiiulur ilo lov»
¦*í.*7Tr<-'rTri---rai-n_B

\taiiilarim, O. Coutinho, 53 , . r i*
Graziella, Arco de Souza, 51 , ,- -_ '3
Parade, D. Suar,./, 51 ,. d|
Avaré. L. Junior, 53 . >
Rataplau, .. .1. xandre, 53 .... . o

Tempo: I...".
Ratcios: Mari.ilv.-i_ cm í*1, 37$Í00"_

dupla com Princesse Cresson U...J
43r2oo.

Movimento do parco 1 eu :S.;.. *oo...
Poules vendida:-, 1 in 1' logar :

Princesse Crcsson. . , _2_S,c5
Mandarim  57,')
Avarí , . i.|7,í
Graziella ...... .'.|o,..
P-areJe  101,0
Rataplan .,...., 55..-
Marialva  231,5

Total  i.o«.2,(J
Differcnças: do primeiro ao segundei,

palhetaj do segundo ao terceiro, dois
corpos.

O vencedor foi importado pelo _r„
^'.'illia:ll Martin MaddOck.
.!í> -PREMIO DOIS DK ACOSTO-r*J_2 .,-50 metros — 1:80o., 360$ ú

DKSIR, -o., c, ,| anno.,
lfrança, por Mordant e Des-
ma, do Stu.l líxpeditus,"entraineur'' Joái ph Jolin-
sou, jockey Raul Paris, 5S
kilos, cm iD

Jumper, A. Gipbons, .ss .,»,.. i1
Sir 'Thopas, Zahala, 55 , . , , . 3"
Gibeliii, Agêo dc Souza, 50 , , , .¦ 01
Ganay, I_. Junior, 51 ...*••..¦ d

Tempo: 105". 1I5.
Rateios: Desir. eni i°, 13Í500; utM

pia -.'om Jumper (.|S), i6t;oo.
Movimento do parco: !ó:393$ooò.
Poules vendidas í.m i° logar:

Gibeün ,..,,.. 2|..|
Ganay .,...,. 20,ti
Sir Thopas ..... 116,0
Jumper  134,4
Desir . |2.,í.

Total ...... 732,4
Diíferenç.is: do primeiro ao segundo,

tres corpo*.; t!o segundo ao terceiro,
vários corpos.

O vencedor foi importado pelo _r.
í.inncu de Paula Machado,
.':»> -GRANDE PRKMIO GI.N'KR.\T)
OU 11EMTO RIliEIRO — 1.750 mer
:ros — 5:000$, 1 :o_õ$ e 1505000.

MASTROQUET, 111., o.,
:j annos, França, por Lo Sa-
maritãin e Mabel Gracp,

• Io títüd Expeditús, "cn-
traineur" Joseph Johnson,
joekty lí. Paris, 50 kilos,
em • i»

Bláck Sea, D. Ferreira, 51 ... . 1"
Donabate, D. Croft, 51 , 30
Dejazet, L. Junior, 52 . . , , ... •>
Ivohallion, Xalj.ila, 51 ..,.,.; o
Engcitada, h. Araya, 50 . « , , (. O
Mimo, j. Alonsq, jo ..... , o
Furriel; Marcellino, 50 .;._•- o
Ru.ky, Le Mener. ;,i  o
Flamengo, A. Gibi.-ins, 55 . . . •¦ o
Amazon, F. Gfiilavdo, 52 .... , o

Não correram: Volupté Chaste, Be-
t_é_> e Kuzií.

Tempo ; r 12"1]$*
Rateios: Mastroquet, cm i°, 43$!)G0J

dupla coin Black Sea (jj), ó-tíio*-..
Movimento do pareô: 3.).: ..ôÇooo,
Poules vendidas Cm l" logar:
Flamengo  i7,.(.
Rohaliòn c Domibatc.i 607,7
Blaek Sea 1,19,1
Riisky
Mimo
Amazon
AlasToquet c Engcitada
Furriel
Dejazet

5.8
12,0
84.O

344,3

. . . 353,4

Toi ai. , . , , , i.Sqi,8
Differenças: do primeiro ao scgunJot

um corpo; do secundo ao terceiro, doi.
corpos e meio.

O vencedor foi importado pelo úr,
í.inncu de Paula .Machado.

K' o seguinte o "pedi..réc" dc Mai-
troqúet:

.'í

.2 f T<
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CORREIO PA MANHA — Seffimdu-foira, 11 de inalo de I9U

r„i i'ki;mu» w. i<hontin -
W* ,mn, metros — sijoot, S««* «
3im<>' 

WlUtTIIIUI, m., »., 9
sumia, l>'i:nis-ii, imr Bani»
mil e ll.ine Marsoi, do
Html l.yrifii, "iiiitaiui-iir"
ktn_ de 1'nnitt Mentloi, jo-
fliey D, 1'errcira, 5S M. .
Un., cm, •>><>)• ¦

Hiena, lUn.iili-, 55. p*
t tt-lii «Vi, Cláudio. .!,.,,,'. i

Nilo correu l'n rmaii.
. 'frntpoi un",

K.iiilu»! Wi-rllirr, cm i", ljS8oo|
dupla comi liuu.i (13), i?};oo,

Movliiienl'. ilu paren! 17 !.lll$ooo.
JNiuU-s vendidas em 1" loiiori
lllgiiá 5,l«.u
IKIura e Werilier. , . N-M

Tmal ,-!*.,<)
Dlfferetiçtmt di. primeiro ao soiim-

do. um corpo i du segundo 110 terceiro,
doU corpos, . ,

O v. 1111 dor foi importado pelo sr.
Ci-liis Coutinho,
KK PU1ÍMI0 ITA\H<HTY « i«oo
WU.Miiuis — 1 :8oo$, 3É0$ e M»noo.

JAIUi. I; "., 1 nnnp»,
Frnnçn, pnr la- Simiitairo
e Ml*! .lane, dns srs, A.
c J. Silva llrwia, "cn-
li.unem" Trajano oi) Car-
valho, jneliey 1,. Araya,
«a kilos, nu 1

llridgr, Dinarii-, 5.1 **
Arnaunyn, Alexandre, 53 .V
llilius, D. Ferreira, 5-1  °
Verinontli, J. Ziiehy, 51  °

NSo correu llia/.io.
Tempo: 105" i|$. , „ .
Ktitolo»! Jael, em i°, dupla com Uri-

dgi- (13) iisí.too.
Movimento dn parcoi 3o:0i;?$ooo.
IVulcs vendida!, em 1" lunar:

llridüc e Verniuutli.. 353,9
.láel  '-'5.9
Ar.-ijjiiayA  5*o,a
I li lios  -'S5.J

Total .... 1:161.6
Dif feri nç.is: ilo primeiro ao si-Riin-

do, pescoço; nn . segundo ao terceiro,
dois corpos t- meio.

O vencedor foi importado pelo sr.
ft. I.ara Campos.

PAREÔ EXTRA
Sultão. Eduardo Ferreira., 2:000$
Oi 17. Alia, Agoitinho Silva,... 400$
Y011 Vou U, Jnseph Johnson. 60$

PAREÔ COSMOS (1* lurnta)
Sagaz, M. Flftucrôii  2:000$
Mislella, J. Paula Mendes... A0"_
Uabylnnia, Agoitinho Silva... õu$

PAREÔ COSMOS (3' turma)
Marialva, J. Paula Mendes... 2:000$
Princrssc Cresson, Ac.uinaldo

Alon.10  400$
Mandarim. Manoel de Mello., 60$

¦ PAREÔ 2 DE ACOSTO
Dcsir, Joseph Jrihnson  r :Soo5
.Imuper, A. Tousin  36"$
Sir Tliepas, J. P. de Azevedo. 54$

O. P. ISENTO RIBEIRO
Mnstromict, Joseph Johnson... 5:000$
Black Sca, Alcides Ribeiro... 1:000$
Donabatc, J. F-. de Azevedo. 150$

PAREÔ OR. FRONTIN
Werther, J. Paula Mendes... 2:500$
Jlieuá, Agostinho Silva  500$
ílebrda. J. Paula Mendes.... 75S

PAREÔ ITAMARATY
Jael, Trajano dc Carvalho.... i:8oo$
llriilitt-, Valero Pueyo  3'ii.J
Aragnaya, M. iplgtierôa 5-lí

PAREÔ EXTRA
Sultão. II. Joppert  2:000$
Cruz.vAlta, Sec Kinf;  400$
You S'ou II. I.. P. Machado. 60$

PAREÔ COSMOS («* turma)
Saca/.. II. Joppert  2:000$
Mislella, (I. jopert  400$
Dabylcmia, Pinheiro Machado. 60$

PAREÔ COSMOS (2* turma
Marialva, \V. Maddock  2:000$
Princessc Cresson, J. J. Bran-
duo  400?

Mandarim, Carlos Coutinho... 60$
PAREÔ 2 DE AGOSTO

Ilesir. I.. Paula Machado.... 1:8oo$
.Imuper, W, Maddock  360$
Sir Tliupas, <lr. Alfredo Novis, 54$

G. P. BENTO RIBEIRO
Mastroquut, L, Paula Ma cha*
do  5 :ooo$

lllacl; Sea, J. J. Brandão,.,, 1:000$
Douabalc. dr. Alfredo NTovis. 150$

PAREÔ DR. FRONTIN
AVVrllitr, Curiós Coutinho.... 2:500?
Iligilá, g. Pinheiro Machado. 500S
Hebrvai Garloa Coutinho 75$

PAREÔ ITAMARATY
Jael» I.ara Campos  1:8ooS
Bridge, Carlos Coutinho  3(10?
Arngntiya, J, J. Brandão..., 54$

*
Rateios eventuaes

PAREÔ EXTRA
Cruz Alta 6S$Soo
Wolf 1,,-ul iooSioo
Infallivel 3Í0S700
Sultão V, , m 49$4oa
Pirrtot 47Q$4ob
Miss Florence e Vou You i3$ioo

PAdíEO COSMOS (i« Turma)
Trarituclle 4fi$6oo
Bahylonia , í|7$2uo
S. Clemente, ....... 2i.if.vni
iloiile.eatd. i.t.tJ.loo
Vliütella. . . 5S$oop
Sagaz tSÇSoo

PAREÔ COSMOS (2* Turma)
.Princessc Cresson 32:5500
Mandarim ijiijcmo
Avaré. ...,...,. f.ofjoo
<ir;i;:iill.u 37$9O0
Parade. .......... SfiSsòo
Ralapl.in 1565600
Marialva 37$70o

PAREÔ DOIS DE ACOSTO
Gibelíii 236$Soo
<lall.iv 277$8oo
Sir Thop.is. 49$8oo
Jtunpcr 4,t$ooo
Utsir i'3$5oo

G. P, fi. BENTO RIBEIRO
Flamengo S6oS,-on
Kohallion e Douabalc. . 24$gõo
Black Sea 33$Coo
Rnsky 2:6oo$.Voo
Mimo. 1 ufiiSíoo
Amazon i7S$2oò
Maslrorpict e Engeitada, 43$ooo
>'urriel 870$Soo
Dejazel 4.-<aoo

PÁREO DR. FRONTIN
Biguá 53o,6 iSSor>o
llebréa c Werther. ;-'.),3 i3$Soo

PAREÔ ITAMARATY
Bridge c Verinoulli. . . 36$6oo
Jael 73ÍS00
Araíiuaya. i;$(íoo
Hclios 3()$.ioo

*
Movimento de duplas

PAREÔ EXTRA
— Cruz Alia — Wolf Lad.
—' InfntJierl — Ayrshire Lassie.

:\ — Sultão V -- Pierrot.
4 —¦ Miss 1'loreuce — Vou you ÍT.

11.. :.. . .'.. 22.2 iS8$300
12, . . . 0.0 4<'>i>-oo
..!•... c.).6 I70S000
14. 

'¦-.. 
. . 2.Í1.2 iS$noo

24, . . . 2S.3 i-i;í;oo
33. ... 3.7 '.'i.toí.ioo
34- . . . 126.9 32S000'A. ... 71.1 sS$Soo

Total . 
~s~'7s

1'AHEO COSMOS (i« turma)
1 —- TraiTiui-lle — Piihi-lonia.¦2 —- Poetiza --- S. Clemente.

— Boulevard - Misiella.
—- Monico — Sagaz,

u,... H.i.i Gíf.-oo
12. ... jS.7 1SSS00
l.l. . . . oi.t 57S6011
1.1. . . . 2I.LS.S 205300
«3- . • . 14.0 3S;S|no
24. . . . 35.3 i.í.iyó.Hi
;t,t. . . . 

' 13.0 417S300
84. • • • »4i-3 38Í30O

Tolal G7S.0
PAREÔ CO?MOS (2» turma)

1 — Princessc Cresson — Mandarim¦2 — Avaré — Gra 7,1 ella.
3 — Parado — Kaiaplan.
.; — Marialva.

ri. . • . 25.5 310S000
ic. . . . 203.3 26$8m
ij. . . . 85.7 928500
>t- . • • lS-t-5 43?2on
__, ... 60.5 120$. |0i>
23. . . . 04.4 84SOI1C
24, . . . 160,5 40S.-,ni
33. . . . 16.2 489S500
34. . . . Ci.7 Ii3$?oo

Tolal oo'-3
PAREÔ 2 DE ACOSTO

I — Cibellll.' a — Ganay,
.-, — Sir Thopaa
,'i — Jiiniper.
¦; — Desir. - -

_tt . 12.6 sSjSioo
tt 

'. 
. . 14.1 5"$200

16,7
u6,a
u,8
|).l

4?.«
.10,0

JMo.J
AU- 5

4.10ÍÍU»
7f.iini.

B7.1*"«»<'
Ko6|om

M4U0I
J"M«.
l6}?ui.

Tolal

n.

016,0
<i, P, llli.NTO RIBEIRO
Flamengo — Itohalliun

n.ibaii-,Illaek Si-a — «usliy — Mim
-. Amason,

Mii.liOMiiet — 1 •¦¦ iiad.i
Dcjaíet —.1

4
11, . •
12, .
I.t. •
14. •
31, .
JJ. .
Jl. •
.13- •
34. ¦
44. •

Total . 1.4!
PAREÔ DR

— lligiifi.
— Werther —
— Frcetn.ui.

12, . , 2H.0
ii, , . 201.J

l'iirru-1.
74.8

Í74.7
370.1
3I.V»
86.7

17J.»
102,6
41.0

1.15.0
21,7

15**5"
4-'Í4'>
4.1$»!'
5IÍJ0'

SIlJÍJIi
67 $111
fio$4"

877*7"
Bslfioi

536*3011

FRONTIN

lliliría.

I7f70.i
I4*5"0

Total 47(1.3.
PAKEO ITAMARATY

1 — liridge — Vorraoutl) II.

,1
•1

11,
12.
13.
14.
2.1.
24.
.il-

-Jael.
—¦ Araiitmya.
— Ilelios.

3IO$5li'
H5$30.
38$7..
54Í')"
51*111
01 $|.
33*1""

Total ijoH.I

JOCKEY CLUB
Para a corrida de 17 do corrente, n-

Jockey-Club, ficaram hontem organiza
do» os seguintes parcos:

Parco Diana — 1.500 metros -
1:8uo$ — Bahylonia, Parade, Princci
se Cresson, Mistclla, Jandyra, Enigma
Karalini,, My Fortune c Miquila (o).

Parco 1'raftu Plumincnsc — 1.60
metros — 2 :oooS — Vanguarda, Adam
Vaina, Bambina, Voltigc, Ratapl.u
Ay.morc, Araituaya e Jumpcr (0),

Parco E. 1". Central do liiasil -
1.450 mclros — 1 :8oo$ — Lia Twn
Brazão, Cnrazo, Jael, l.aranjinha, Bru
tus. Bridge e Ilelios (8).

Grande Prêmio Crltcrium — 1.30.
metros — (> :uoo$ — Argentino II, Chi
leno II. Grano, Dictadura, Miss Pio
rence, Old Man, Sultão V, Tufão
Vou Vou (o).

Clássico Esperança — 1.700 metro,
—¦ 3 :ooo$ — Avaré. Bekes, Black Sca.
Calepino, Dejàzet, Donabatc, Engeitada
1'ausio V, Flamengo, Fo.-ty, 1'urrie
Fuzil, (iniiil Nighl, Goytncaz. Gracicnt
Maipu' II, Mastroquet, Mimo, Rolial
liou. Rnsky, Saga?, S, Clemente, Th,
vc, Voluplc Cltasle, Yama c Zelle (26).Os parcos restantes serão completa
dos hoje. ás 4 1Í2 horas da tarde.

Feriu-se quando expe
rimentava urn re-

volver
O ca tra eí ro Homero Lúcio de Cas

tro. rapaz de 20 annos. hontem, no ar
trazem n. 15 ilo taes ilo porto, poz-si
ít experimentar um revólver.

Inadvertidamente bateu no gatilho
a bala partiu, apanhandodhc o medi.
da mão esquerda.

Com a mão embrulhada cm atadurai-
pelo medico de serviço na Assistência
retirou-se para sua casa á rua Assis
Carneiro n, -*ji.

Os autos e as suas vi-
ctimas

Pela manhã de hontem o operário
Piancisco Ferreira, viuvo, de 31 an
nos, de nacionalidade portugueza. nãr
conseguiu atravessar a rua Viscondi
do Kio Itranco.

Um automóvel que passava, do qua!
não pôde ser conhecido o numero, nem
quem o dirigia, apanhou o pobre tra-
balliãdor, macliucando-o no roato e em
diversas partes do corpo.

Recebeu cuidados médicos no Posto
Centra! de nssistenci 1 indo depoi.-
para sua casa á rua Senhor dos Passos
'I ,Tl. ,¦ « ^ » m 

Questão liquidada a
navalha

O carroceiro Hernardo Gomes, de 10
annos, portuguez, estava de pouca sor-
te, quando hontem, ás 9 lioras da ma-
uhã, encontrou na rua Oreste o I.uiz
\ntonio ti;t Rocha, valentão da Saudt

Algumas palavras trocadas, e o lio-
cha sacou da navalhai lahhando o ros-
10 do Piernardo, fugindo em seguida.

O ferido dirigiu-se então ã delegacia
dc 8° distrieto, apresentando queixa
contra o seu aggrcssor.
, Suturada a ferida retirou-se elle
para sua residência, á rua Visconde de
Sapucahy n, io.

A policia está á procura do desabu-
sado Rocha, que mora á rua Visconde
de Itauna n. i ti

¦"^"^Oft **l* mlmmi' -

Menor abandonado
Pela policia do 15*' distrieto foi en-

cont rado hontem a 'perambülTir ipela¦ua Haddock/Lobo o menor Edgarti
Silva, de u annos de edade.

Levado para a delegacia, Edgard
declarou ao commissario de serviço
que seus paes se achavam ausentes,
não tendo elle easa.

Ü menor foi entregue aos cuidados
do commissario Pessoa, até ter conve-
uiciile destino.

Privados da razão
Pelas autoridades do 15o distrieto

foram honrem removidas para a Re-
narticãò Central tle Policia, afim de
serem submettídas a exame dc sani-
dade, por darem provas de se acharem
loucas, as cosinheira Martha \L da Con-
:cição, preta, de 40 annos, e Pelicia
Maria da Conceição, parda, de 26 an-
ins, esta moradora á rua 1 tapai;'pe c
mueila á rua Industrial n. Q7~.

CHMIUTQS COSIA F-mEPA
A' vend 1 em tmins 'S eliarutarias

D121J0S1T UUOS — J,ieoli'iia <s Comp.
Rua do Carmo 56

Armado de canivete
Mario de Barros, vulgo "Mario Bar-

igudinlio", andava hontem, pela ma*
diã, armado de um canívete-punhal a
iro voe: r IVus c todo u mundo na rua
laddoeU Lobo.

Antes, porem, que o valente "Barri-
pidinho" fizesse alguma violência; unt
•narda civil que na oceasião passava
|,m-lhe voz de prisão .

Levado para o 13" distrieto "Barri
¦ndinho" foi mettido no respectivo xa-
!'.¦,•, para' a>*a,in:n* a valenna,

Luta corporal
Por motivos futeís os oleiros;Augus-

o i!-" Oliveira e Augusto Perreíra, em-
o-citados eni uma olaria da rua Dr. Sil-
a í'iir.0, eni Villa Isabel, travaram

,ontem uma luta corporal.
Rolaram os dois pelo chão. quando

(ppateeeii um policial e os separou.
Ambos estavam ligeiramente feridos,

levído aos encontros coiu as pedras do
alcamento.

A Assistência soecorreu-os e do fa-
o teve seiencia a policia do 15° dis-

iricto, qne agiu.

Uni bando de desordeiros, ag-
gride m soldado de policia
tm bardo dc desordeiros da Saúde

:tndou, hontem pela madrugada, pelas-nas do ;" e 8" districtos. a provocai
transeuntes, disparando tiros a esmo.

Xa rna Camcfino os desordeiros at;-
trediram a patrulha de cavallaria ali
!e ronda, estabelecendo um forte con-"üc'0, sendo disparados muitos tiros ú~-
revólver.

Aos estampidos acudtram populares e
a policia, sendo o bando disperso e
presos alguns delles.

O soldado Manoel Pinto de Aleanta-
ra. pardo, de 22 annos, recebeu um fe-
rimento por bala no rosto, sendo soe-
corrido na Assistência e removido em
seguida para o hospital de sua corpo-
ração.

50$,00$e TO$
1 .imiixsiiiiiiH 1.-1 ni.s -,oii iii«-.il.i.i <ii« ciiHcmirii inu l»-/i»''CASA NEW YORK"
I mportRçfio dlreota-Uruguayana 93-Tel. 5SI Norte

THEATROS PELO TELEGRAPHQ
lltANÇA

\ estréa de Maria Lina
é amanhã

li' nnianli.l, Icrça-felrn, finnlmentc,
ue e.uéa Maria I.iiu no 1'al.ice-

Theatro,
Maria I.lna 110» vae dar o nu-mno

uiuu-ro üeniaclonal de Muito com uue
nl aplilatldldn em l',iri* e Berlim.
Mem uiiio, Maria I.111.1, ouc tem ngora
.or ciiuiianlieiro o ilinaiile actor
¦larllni Velua, damará lambem n vai-
.1. a fiiriana e o nn-.*o maxixe, for-
liando ainda um duo ipic caiu,irá lim-
'•is novu* CODI poesia e musica de
uncitròi nossoSi

O I'alace Th.atre vae ler pequeno
•ara comer iodos que lá irilo ver /<¦
elite rrin- dn biiij/o, coiuu a chamou
111 joriiiiiiila parisiense.

Durante dia» o suecesso do Pnlace,
ue coiiititdo tem nuora um nrogram-
111 verdadeiramente esplendido, vae
er o duo .Maria Una.* *
Concerto symphonico
Ji esi.i annuneiado para quarta-feira,

roxlma, i.t, ás 1 horas da tarde, o 15"
oncerlo da Sociedade de Concertos
ymphonlcos, no thentro S. Pedro.
Será executado, sob a competente

atuía do maestro l-'ranciico ISraga, o
Rillnte proeranima.- 

'Proloplionia do
'beron, de Wcbcri Priâre e Miuuetlo.
.- Francisco Braga; Lo Shiavo, ai ia,
O' ciei di Parahyba). pela sra, í.y-
ia dc Albuquerque Salgado, c Bailado
e "lli-rodialc", de M.uscnet.

O progranimn c, como se vi, ntagni-
Íco.

m * mt 1 

Espectaculos dc hoje
THEATRO RECREIO — Pela ulti-

na vei será representada a pega Gênio
llcgre, o maior suecesso theatral da
poça,

* » ?
PAl.ACF. THEATRE — Dia a dia

. elegante inusic-liall da rua do Pai-

..•io melhora os seus programmas. evi-
lenciando os esforços (JUC o Moraes
•mprepa para agradar o publico que o'requenta. O programma de hoje está
eariadissimo. « * •

THEATRO S. JOSK' — Por um fio-stá prestes a ser r.iirada do cartaz,
.ara ceder o lojrar á burleta etn 3 actos
lo com escriplos. Comiudo, ainda
quclia interessante peça será represou-
ada.

tt *

THEATRO CARLOS GOMES —"rande festival em beneficio do ijueri-
lo actor Cândido Silva. Toma parte

uo espectaculo ioda a companhia.« * *
THEATRO S. PEDRO — Primeira

representação do hilariante vaudcvillc') salyro, grande suecesso du Pulais
Royal de Paris.

* il

THEATRO RIO BRANCO — Nas
sessões tle hoje, á noite, su!>Írá á sce-
na a espirítitosa revista f) inondroiigo,
original de Antônio Quintiliaho.

PELOS CINEMAS
PARISIENSE — O programma que'

1 concorrido c elegante cineniatogriiplio !
Ia Avenida exhibe hoje aos seus Inibi- \ues v, como sempre acontece, um ver-
ladciro primor de arte: A Somnambu*
a, drama calcado sobre factos da vida
cal, é um soberbo trabalho da a fama-
a fabrica Nordíslí, dividido cm 3 actos,
111 que ê protagonista a linda actriz
linámarqueza Aggerlioini: O pageih,
ttteressante c delicada comedia norte-
imericana; Pega o ladrão, hilariante
.¦oinedia da Nordisk.

* *
PHENIX — .splcndido programma

icvo, salientan lo-se dentre os films a
irem exhibidos o <iue tem por titulo

Anna liola.ui, extraordinário drama
ústorico em 4 é2tensos actos, incom-

para vel trabalho da fabrica Eclipse.
Experiência dc' hydro.otante do tc-

nente Caldcrara, ua bahia dc Spcz:ia
i. Unt romance embrulhado, impagável
farça em acto completam o pro-
grámnia. * *

ECLAIR PALAuE — O elegante ei- jt:ematographo da avenida Rio Branco
•xlii)»c hoje uu\ programma magnifico,

destacando-se dentre as demais fitas (pie i
¦ão tambem excelleiitcs, o limlo arranjo !
Ia fabrica Past|itali — A ultima dattsa, j
estupendo trabalho da formosa baila-
tina Conchita Ledesma.* ^:

IDEAL — Fanioiniis, n falso tttagis-
trado, "film" da 5a série do grande ro-
mance policial com .i.-'oo mclros, divi-
tidos em 6 grandes parles; como extra,
:ia "matinée" — Os caminhes da -rida,
emocionanle drama realista, interpreta-
ío pela graciosa actriz Herín*' Porteu

c dividido em tres grandes actos.* *
PAUIS—Sensacional programma no-

vo, organizado com dois "filuis" de
gvonde suecesso: A ultima dattsa, arre-1 i-tador drama em 4 actos, desempenha-
Io pela formosa actriz Conchita Le-
lesma; Miss Evcling encontra um mo-
rido, esplendida comedia cm 2 aclos,
ia fabrica Standard.* *

TR1S — Eclair Jornal n. 15, princi--.tes acontecimentos da semana: „iiss
Cvcling encontra um marido, fina co-
n tdia, em 2 actos. trabalho da fabrica¦icrle-aniericana Standard; A ultima'( usa, possante drama em 4 longas par-
c^, soberbo trabalho da Pasquali. Co-¦no extra, na "matinée" —¦ IVilly nas•t-rridas. scenas cômicas infantis.* *

ODEON —¦ Soberbo programma no-
vo, organizado eom os seguintes films:"Gaumont Journal", factos da actuali-
lado; "Üs caminhos da vida", emo-
ionailtes scenas que se' desenrolam em
res partes, interpretadas pela gracio-<:\ artista llenri 1'ostch; "Rosas ipte

ie tornam flores dc laranjeiras", deli-
ada comedia, pela 

"troupe" Kodoiíi,
Ia casa Ambrosio.

PATHE' — Do progratnma de hoie,•ue é novo, fazem parte os seguintes"films": "A Franca pitloresin", emores naturaes, no "film" intitulado"Aspectos da Kormandia": "Illusão e
imor", gracioso trabalho da Britannia-
Films, A casa Gaumont apresenta uma
noticiosa "chame" aos secretários de
Sstado, intitulada "S. ex., o sr. mi-

AVENIDA — Esta elegante easa de
diversões apresenta aos seus frequen-
adores dois- "films" de ineijiialavel
niceesso: "Fantomas, o falso magistra-
ío", em seis longa.s partes, série do
nata celebre romance policial até hoje

editado; e "Max professor dc tango",
'.mpagaveis scenas desempenhadas pelo
usuperavel rei do riso, o querido Max
Lindcr.

— 1. *m*§ ?J 4g_ff iliig^—-.- —

PEQUENOS ACCIDENTES
O pequeno Clarulionor Pereira, de 4

mnos de edade, fúi hontem ao Posto
Central de Assistência, onde foi cura-
Io ik larga ferida na região superciliar

direita.
Fora isso o resultado dc queda em¦asa de seus paes, á rua da Saúde nu-

-.uero 3^7. casa 22.
» * *

Mais caipora o menino João, de sete
annos, filho do sr, João Nunes, mo-
rador á rua Dr. Maciel n. 69. «le
queda desastrada que deu, recebeu tra-
etura do braço direito, e uma brecha
•ia rc^i.ui pari ei ai direita.

O accidente deu-se ã rua l?lorÍda, re-•ebrndo curativos na pharmacia da rua
Figueira de Mello n. 40J; onde foi en-
eontrádo . pelo " medico de serviço na
Assistência. • * •

Meio cá, meio lá. difficilmente sus-
tendo-se nas pernas, o fognísta

Manoel Andrade Rumes, hespauhol,
com a cabeça pesada pelo a\cool, estt-
rou-sc na rua Senador Pompeti, rs-
borrachandq o nariz.

Levado para a sédc da dclceacia do
8° distiicto policial, ahi recebeu cura-
tivos.

PAUIS, 10,
Chi-goii a cdla capital o dr. Pedro

de Tulido, ministro do llrasil em
Roma,... TolcRmnnna» aipil reciliidns de
Oudjda nnnunclatn que as impa* fran-
cc/.i-í oeeiipaiam a povoadlo dc Tain,
ilt-piil» dc pcipieuo eoinliale rutii os
niarroqiilnoi, o* franceüci tiveram
quatro iliorlns e ire/i- fei ido*.

IIUSPAMLV
1IU.II.U), 10.

A comnilnuo dirigente d.i greve dos
1u.11i1iu1.il. realUou lioje nova rcnnl/lo
e resolveu mandar regreliar Intuicdla.
lamente os deleitados que enviou a
Madrid a negociar com o ooverno.caio
o conflicto nãu seja resolvido até ama-
nh.i nu v* ariuadoret pcnlilani cm não
acceder ao convite do uovvrno para
uma conferência eom o» reprcucnlantci
dos grcvlslai.

¦ ««¦«¦

ARGENTINA
IIUP.SOS AIItliS, to.

Continua u enorme icniponil do oue fa-
lAiim* cm outros despsclioii chuvrndu lor-
rcticiafmrnte, com fjrtc vento, e inundando
V.lüt.lH ll'KÍÚt'S,

* • Causou excellente ImprcifÜo a nn.
nci.i aqui publicada de que o iiaviocsctila
íiraiilciro "llenjamin Conitant** virá a esta
capUnl, pur õccasirio das íestas conitticnto*
rativai da tndependeucia," • » Rntrc as festas prujcclad.il para
,1 commcraçáo tln onnlvcrjarlo d.i indepen-
dencia, .1 mocidade argentina promove um
cortejo civico cotn marclin "aut flambraúx",
l'.irt abrilhantar esta festa, o chefe de po-
licia, dr. Kloy l.M.iln-, cedeu a fanfarra ilo

> irjuadrÃo de segurança publica, tuna ban>la
le [-tilieia c cem bombeiros; <» raínUtro ila

Guerra, general Cregorio Vele*» cedeu ni
bandas militares e cem soldados de carta
regimento da capital e Campo tle Mayo,

Prestarão outros concursos os diversos
partidos políticos da capital.* * Os membros do Congresso JVni-tcncbrlo visitaram hoje o prcjhho flc Sierra
Cliica c numa das j>roximaa icssScfl apre-
ícntsrSo algumas reforma?, no sentido dc
melhorar as condições materiacs daquclla
prisão,* * A Munici pálida de desta capital w
far.*i representar na Exposição de liitlus-
trias Ktectricas, a realizar-se brevemente,
cm Parcelo na.* * Chegou hoje a esta capital o sr.
I.af.livre, ministro tia Trança junto ao ro-
remo do Uruguay,

O sr. I,nf.livre at-ha-sc de passagem poresta cidade, cm viagem para a ICuropa.* * Padeceu bole o amigo jornalÍ.-t'i
argentino nr. Juan Casonave, sendo a sua
morte geralmente sentida. Toda a imprensa
noticia o st-a fallccimento, teendo elogios
Is suas qualidades de jornalista compe-
tente.' * * I*ol muito eoneorrldo o festival
realizado pelo exercito de sàlvaçSò publica,notando-se nellc o concurso dc todas as
classes.

ÜKUGUAY
MONTEVIDÉO, 10.

O governo será intcrpèllado, nn« pro-
ximas sessões do Congresso, sohiv a
prisão dc algumas autoridades munici-
paes, victimas dc perseguições politicas,
por oceasião das eleições ultima.-.

CHILE
SANTIAGO, 10.

Está sendo estudada pelo governn, a
proposta de uma casa norte-americana
que sc offerece para constru 1* submá-
rinos e torpedeiros para a esipuulra chi-
leua.

* * O Acre-Ciuli vae organizar um
programma de aviação em ipie tomarão
parle civis c militares.

S. PAULO
S. PAULO, 10.

Os marinheiros allmãcs que aqui se
achavam cm visita a esta capital, dc-
pois de tomarem parle nos pic-nics e
festas que lhes foram offerecidas, re-
grcssaj-ani a Santos; pelo irem da tarde;* * Realizou-se cm Santos a ciei-
cão do novo directorio do partido ali
chefiado pelo senador Ccsario l'astos.

* * kcalizou-lc o "match" de foot-
bali, no 1'aniite Antarctica, <-ntre o"tcam" Marinheiros c o Gerinania. ven-
céndo este, por um cotiza 7ern.

.^ag^Q^-^te»-»-*»**- " -

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEG 1-, 10.

O aspirante Arislides 1'rado denun-
ciou perante as autoridades militares
competentes, o major do Exercito,
Marcellino Dias Ferreira Azamhuja,
por motivos íntimos c que affcctam a
disciplina hitlilí\r,

O major Azntnjbuja acha-se preso,
por motivo dessa denuncia e respon-
dera a conselho de guerra.

Instrucção Publica
COLLKOIO Allll.io UM U»>

TAV0U0
Inicrnato e exlernnlo de rn.lno pri-

mario e «ecundatío p.ita iihiiiiioí de
f a 16 anuo. de edade,

Ivniilo fiinecJonando t>» aulas e con-
liniMin alu-ri.iü a» matriculai,
Paeuldadt de Direito ' Teixeira de

Vrcilat
(Sidivt-ncloiiada pelo Eo.-ern.)

Ai aulii» retlirení-ie a n de maio
(s.-Kun.l.i feirai, ciiccrrniido-fio os exa-
nus ile 3' época e a* matriculai ,1 o do
eerieuic (isoliado). Só 6 valida a ma-
iiicul.i doi que aprcientaroni o« do-
comentos exigido! pela l.'i nrnainca. A
Faculdade luuiiictlc-lo íi (Ilcallinçllo do
Coiioelho Superior c ai aula* funecio.
nom, provisoriamente, dai ,1 n* 6 horas
di tardo, no C lleiiio Abilio, em liota-
fogo.
Cursos de Pharmacia c dc Odontologia

os nr», academicoi da Faculdade dc
Medicina Franenco de Cailro devem
renovar ma» malrlcutai ntí- o dia o dc
maio (labbndo), poi* ni aida'* começam
no dia n. Só i legal a matricula do*
i|UC apresentarem os documento, icgu-
lamentarei. Praia dc lloialogn ;i;i.

liicola de p.niienliiiriti C. IL VHint
Encarram-ic a* matriculai no dia o

de hüto, começando a* aulas no dii n
(sigunilafeira). No corrente anno fun*
ccloiiani os cursos de engenheiros geo*
piaphoK, aKriuiensores i archilcrt »,4,

iixncillenle, no Collegio Abílio, cm
Rola togo, das li horas da inaiilifi, á i
hora da tarde.

— * — i —

^W EM VIDROS

gb = DE =
¦ nntesto Souza

BK^aH BRONClItTE
VraKM I Rouq iiil.l.1. Asllima,
wmH| Tubciculuse pulmoair.
^H ORANDE TÔNICO

^Bw abre o appetlle e produz
^ a turç.i nuisculiir

(iltAMHN .\H.M.\/l-:.ss DK ,NOVII>M»MH

-MAU PRINTEMPS" DE PARIS —
Escriptorio de Encommendas, Salões de Ex-
posição de Modelos, Amostras e Catálogos
NO ItlO I»li JANUIltOl Ut IUA BKTU l»K SIITKMIIKO, JU,

SDIIIIADt)
(Ivnire Gonçnlvi-» Oia* o Avenida Ceniral)

Os isrande» arinnicni do Prlnlcnipi de Pari» lím a lumra de participar &
sua ixnu. clientela que noi leu» isitiplutius d.i Uio de Janeiro, tt acham
netiialuiiiiii- ,'i venda, por prcçoi lustau lc rcdu/lilm (d Occailon)'lodoi us mo-
delus du» arilBus iim- ícrviram de amotita dui.inti a esi,u„'iii findai laci coutai

Kobci — Hlotisei — IViiiiiulrs — Adorticoi dc.reuparm nca para noivai
._ Roupa di- cama c dc mesa em linbo bordado — Caniliai — Meias ~ *»«••«*
brancas — Coiubiiiavml — etc, cie. .,.„....,„ .

Para a nreiaitii isiaeJo de Inverno — Kxpqilclo d.- MA.NTI5AUX ile
vrlludo ~ TÀII.I.HCUS - VESTIDOS - PRIONOIm de sela o dc IS -
AliAI-'t)S dc pelle* preciosa», vcrdadclrai pcl lei de llermme ~- tliiiiiilla •—
l.i.nlia -~ 1'eíU-srl» -- HOAS de pluinas o oiitios modelo» de novidadrl i|iic
ürevemento n-rSo rccclildói da Alfândega,

Ds ultimo* calnloiioi d^ novidade», bem como todo* os nn*sos catOlOROl
especiais s,'iu i-iniado* uralis a todas as pessoa» que 01 pedirem ao nu»»o
eseripiorio de encniiuiiciidni, .....

II HU\ SETI! I>K Sl-TKMIIRO— Ria d^ Janeiro, ou a M. M, I.an-
gtonii Sr Comp. "AU PRINTEMPS" - PARIS.

l>, >í,  Todos o» pedidoi de encuniiieiida» confiados ao nosso eicri-
ptorio no Uio 'le J.inciio »Ao enviados cxacianicule pelo» mesmos preçol de
Paris, sem acereicinio de coiuiuis».lo.

Granado & C-l* de Março 14

Os automóveis e suas victimas
Na rua do Cattete foi atropelado po-.'iu automóvel o liespanliol Pranciscr

Mancilla, dc .15 annos, trabalhador, re
sidente á rua uo Rozo.

Nn desastre, o infeliz homem .feriu-
se na região frontal c nn dorso do n.i
riz.

Depois de receber soccorros da As
st st encia Municipal foi Mancilla remo-
vido para o Hospital de São Prancís
eo de Paula, sendo melindroso o ser
estado.

O motorista conseguiu fusir. não ten
dn a policia local conhecimento do
faelo,

...
Deu-se liontcm um atropelamento po-automóvel na rua Alice, em f.araujei

ras, conseguindo o "chautfrur" escn*
ptilir-sc, sem que as autoridades poli
ciaes soubessem do desastre.

A victima, o menor Custodio Rodri
enes, branco, de 14 annos, porluitue-
ali residente no u. .to, eom escoriações
c contusões no rosto, braços e costas
foi soecorrido pela Assistência Muni
cipal, rccollicndo-se em seipiida á sua
residência. * *

Tentou hontem atravessar a rua Pa>-
sandu', na esquina da rua Marquez de
Abrantes o pedreiro Manoel Rodrigues
branco, de .\f\ annos, viuvo, portuguez
residente á rua do Cattete n. 393, i|tian
do foi atropelado por um automóvel que
na oceasião por ali passava a correr.

O infeliz operário no desastre rece-
beu um ferimento contuso na região pos
tero-externa do braço direito, sendo soe-
corrido nela Assistência Municipal.

O cliàtlffcur causador du atropela
mento conseguiu evadir-sc.* *

O recebedor da Light I.uiz Freire.
de 31 annos, casado c residente á ru:-
da Harmonia n. So ao saltar de um
electrico; á rua Marechal Floriano Pc|-
xoto, foi colhido pcio auto n. 1777
conduzido pulo chaujfcur Manoel da
Silva Gomes, recebendo ferimentos gra
ves pelo corpo.

A Assistência Municipal n-.edicou-o i
fel-o remover para a sua residência*

O desastre, segundo apurou a poli
cia, foi inteiramente casual.

-^s»-ffiXHBw

(ioias \ irluosas %„™*1'
Curam: hcmorrlloidcs, males do utero
ovarios, urinas e as próprias Cystites'-

Novas declarações do "explora-

dor" Laior á imprensa de

Paris, io — O jornal "Le Malin"
publica na sua edição de hoje a en-
trevista nue um dos seus redactores
teve com o sr. Savagc Landor, a
propósito tios desmentidos oppostos
pelo sr. Rooscvclt a varias afiinna-
ções por elle feitas a respeito cia via-
gem que realizou atravcã dus sertões
do Brasil.

O sr. Savagc Lan dor, respondendo
ás criticas do ex-presidente Uoosevell,
declarou que trouxera das suas expio-
rações pelo Brasil grande qtútiUidadé
de documentos, que punha á disposi*
t,"m de quem quizesse analyzal-os, en-
tre os quaes, cerca dc õitocentas phò-
tographias e desenhos cxactissunòs e
mais de mil observações astronômicas,
geológicas, antropológicas e meteoro-
lógicas

Accrcsccntou que ninguém poderá
honestamente contradizer o que escre-
vou a propósito tios resultados da sua
referida viagem pelo Brasil, aguar-
(latido, segundo declarou, as observa-
t,'õ»js do st*. KooseveU cont calma e
iüdiíícrcnca."Le Malin" -nota que as Sociedades
de Ceographia dc Paris e de Londres
não organizaram qualquer recepção ao
sr. Savagc Landor.

ToTmêrcíü"
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ULTIMAS NOVIDADES—SUGCESS0

O mais chie c maior sortimento
Uua da Cousiituieão, jtí — Casa Fau-

lhaber Sr. Comn. avenida Comes Freire,
i--. Empório Musical do llrasil.

Gramophones á prestações.
—»«S><*-<St«-O^Pr»- ¦¦ —

MOVIMENTO OPERÁRIO
UNIÃO LIOS AT.FÁTATES

Ueune-ie lioje c-^n associação, om z*.,semliléa geral ordinária, ili- accordo cnmo artifro ^t tios seus cMatutos. á qui!será apresentado o rclnlono ila commis-são executiva c l.-i!,-iiico ilo thesoureiro;
nomçnmlo Mima commissão especial j.aravcrtíicar e dar parecer,Essa asiemlilca ipie ilcveria ter locarno dia 4 do corrente, ficou transferida parahoje, por motivos superiotes. Contanio*com a presença ile Iodos o-, alfaiates naS':.!e social á ria jas Amlr.idas n. S;'.

ULTIMA HORA"
Zulmira Ramos

tO 

capitão de fraeata Raul n«.
car dc Faria Ramos e familia,
participam aos seus parentes e
antigos u failc i.-mi.

idolatrada filha ZÜLMIRA e os con
vidani para o enterro que sairá hoje.
ás 5 horas da tarde, da rua Vinte i
Quatro de Maio n. 4.1, para o ccn-.ite-
rio de São Francisco Xavier.

Rio, 11 de maio dc 1914.

PAGAMENTOS AWUXCl.VDOS
Companhia de Tecidos Botafogo, ju-

ros, dia 14.

ASSIUMIUilSAS COXVDOA DAS
Companhia de Fiação e Tecidos Ma-

geense, dia ti, ás 14 horas.
Companhia Industrial -Ed'.íicadora,

hoje, ás 12 horas.
Victoria (llrasil) Railway Company,

Ikjc, ás 12 lioras.
Companhia Navegação do Rio Amazo-

nas, dia 11, ás 13 horas.
Companhia Aéreo 1'áo de Assucar,

dia 12, ás 13 horas.
Rodrigues & C, dia ic, ás 14 horas.
Umpresa de Armazéns Frigoríficos,

dia 14, ás 13 horas.
Sociedade Imnorladora Mercantil, dia

15, ás 13 horas.
Companhia Brasileira dc Carbureto

dc Cálcio, dia íS, ás 14 lioras.
Companhia Brasileira de Minas, dia

íS, ás 12 hnras."A Sul-Anicrica", dia :o, ás 14
horas."A Transoceanica", dia 2, ás 15
ho.'ns'.

Companhia Progresso Industrial do
Brasil, dir, co, ás 1,; horas,

COXCORRRXCrAS A.NNUN-
CIADAS

Directoria Geral de Obras c Viação
da Prefeitura, para o calçamento a pa-
rallclipipcdos cobre base de luacadam,
da rua figueira, dia 11, ás 14 horas.

Directoria Geral de Obras e Vação
da Prefeitura, para o calçamento a pa-
rallclipipcdos sobre base de macádam,
da rua Senador Qctaviano, dia 14, ás
14 horas.

Superintendência do Serviço de Lim-
peaa Publica e Particular, para a venda
de ,íj novilhos dc meio sangue, zebú.
c um touro, lambem zebú, dia 16, ás
i,i horas.

Dircctoria Geral dc Ohras c Viação
da Prefeitura, para o calçamento a ma-
cadatn, da rua Guimarães, no Engenho
Novo, dia i(í, ás i_\ lioras.

Directoria do Patrimônio Nacional,
¦ara o arrendamento, pelo prazo dc io

annos, do predio situado á rua da Ale-
itria 11. 134, e de utn terreno ao lado,
com 60..to metros de frente, dia 16, ás
14 horas.

Dircctoria do Patrimônio Nacional,
para a venda do acervo do Lloyd Bra-
ãlciro, dia 30, ás u horas.

REtfNIõES DF, CRIÍOORIsS
Fallencia de Schastiana da Paixão,

dia 11, ás i.i horas,
Credores de Arthur Socfncr, dia 12,

ãs 13 horas.
Credores dc Lctitucr ^ Kind, dia 12.

ts 13 horas.
Fallencia dc Antunes & C, dia 11, ás

13 horas.
Fallencia de Cantanhcdc 4 C, dia ic

ás 13 ijá horas.
Credores de Granja & C., dia 14, ás

13 i ] -í hor..s.
fallencia dá Companhia Conmicrcio c

Navegação, dia 14, áá 13 horas.
Fallencia de Luiz Antônio da Costa,

dia 15, ás 13 horas.
Fallencia de Estcvcs a C„ dia 15, ás

i.t horas.
Credores de Lasdisláo C.inha f< C dia

15, ás 13 horas.
Fallencia da Companhia Industrial

Serra do Mar, dia 15, ás 13 hor*as.
Fallencia dc Silva e Viüot, dia 16, ás

13 horas.
Faiiencia de Mario José Machado, dia

16, ás 13 horas.

I'allciici.i dc Kodrlgiict Faria * <-',,
lia 16, ás 13 liora». _ .. «

Credores tle l-'r>- Vinde * C, dia 18.
as 1,1 lioin».

Credores do Andrade Custa & C„ dia
18, ás M horai.

Fallencia .le Joaquim Ferreira t.eiu,
dia 10, ás 13 horas.

Fallencia dc N. c II. 1'arjalali, dia
, ás 13 horas.
Falência dc Simões Giiiuiaiâcs &

C dia in, á» ix limas.
Fallencia dc vieira Antunes, dia ao,

is 13 horas.
Fallencia dc toureiro A Nogueira, dia

-3. áfl ij i|J horas,
Fallencia da Garage Vera Crui, dia

.-6. ás 13 i|a l.oras,
Fallencia de Cláudio Francisco da

Jilvií, dia 2,1, ás 13 lioras.
Fallencia de I.uu Antônio da Costa,

lia 35, ás 13 lioras,
Fallencia dc Manoel llastos, dia 25,

,:S 1 1 hnras.
Fallencia dc Pereira da Cunha St C„

dia 35, ás 13 horas.
Fallencia de J..»é PorrOttO, dia 25, as

13 horas.
Credores de Arnaldo Araujo da Sil-

ca, dia 2(1, ás 13 horas.
Creodres de J. Martins 4 Irmão, dia

3n. ás 13 horas.
Fallencia de Lino Rodrigues, dia 30,

ás n horas.
Fallencia de Eliau Crcilier 4 Filliq,

dia 30, ás n lioras.
Fallencia dc Samuel Ficlimann e IIi-

polich, dia 30, ás 13 horas.
Junho:

Fallencia de Vicente Tau^o Careci-
los, dia 1, ás 13 horas.

Fallencia de A. Silva & C, dia 2, ás
13 horas.

Fallencia da Companhia Internado-
nal Cineni.itographica, dia 2, ús 13
lioras.

Fallencia dc Henrique Joaquim Ko-
gueira, dia 2, ás 13 lioras.

Fallencia de Moysés Fseliinan, dia 3,
ás 13 lioras.

Fallencia da Companhia Fabril Pau-
listana, dia 15, ás .13 lioras.

OAFF.'
TEIiEGRAADIAS '

Santos.
Entradas, 0-f'7S saccas.
Fmbarqucs, 8.320 saccas.
Vendas, 6,286 saccas.
Kxistencia, 1.037.291 saccas.
Preço, 4Í700 por io hilos.
Mercado estável.
Saidas, 21,466 saccas para a Euro-

1.1 c S.,)04 saccas para os Estados
1'nidos.

Londres.
O merendo fechou estável, com alta

larcial de 3 d., cotando-sc: julho,
1 Is.o d. e dezembro .1 s.6 d. por 112
libras.

Vendas, 1.000 saccas.

Nova York.
O mercado fechou estável, sem mu-

dança no disponível e cont alia dc 1
a 3 pontos nns opções, cotando-sc:
Rio, typo 11. 7, disponível, 8.3I4C. e
Santos, typo 11. ", disponível, 10.7I8C.
>or libra.

Opções: julho. S.67 c. e dezembro
>.o<} c. por libra.

Vendas, 5.000 saccas,

Hamburgo,
O mercado fechou calmo c inaltera-

do, cotando-sc: julho, 47.23 c dczcill-
bro 48.-5 pfclinigs por i|a kilo.

Vendas, 10,000 saccas

Havre.
O mercado fechou calmo e inaltera-

lo. cotnudo-sc: julho, 58.75 c dezem-
bro --.75 francos por 50 Lilos.

Vendas, 5.000 saccas.

Ma-

MAIIITI.MAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, "K. F. August". . .
Rio da Prata, "Alíícrk"
Hamburgo e eses., "Hlucher". , ,
Portos do norte. ''Maranhão", , .
Portos do sul, "íris",
Kio da Praia, "Buenos Aires". . .
kio da Prata, "Tukmtia". . . .
Rio da Prata, "Asturias"
Gotliciiiburffo c eses., "Princessan

Jngeborg..-'. . . . . 
Kio da Praia, "KugeniaV

Iiamp *i e eses., "Desna". . .
Santos, "Tijuca"
Ilordéos e eses., "Carona". , . ,

Rio da Praia, "Gallia", . . 
'. '. 

.
Porlos dn norle, "Satellitc". . . .
Santos, "Indian Piinee"
Kio tia Praia. "Sequana''
Rio da Prata, "Gotha"
Porlos do sul, "S. Paulo"
Rio da Praia, "Outra". ......
Kio da Prata, *';Si.<|uana''. ....
Portos do norte, "S. Paulo". . .

filêns e eses., "Cía%cogtic ....
Rio da Praia, "Alice". .
Nápoles c eses., " Príncipe
falda"  .

Rio dá Prata, "Vestris"
Rio da Praia, "Cau Ortegal". . .
Calláo e eses., "Orissit"", .....
Kiverpool c eses., "Oronsa", , . ,''¦¦"tos. "Ilolicnstaufen"
Rio ila Prata, "Dcseado"
Hamburgo e eses.. "K. Willielm II"
Trieste c eses., "Sofia llolicnbcrg"
Rio da Prata, " Bluchcr". ....
Nova Vork e eses., "Asiatic P.-Inee"
Nápoles e eses., "Itália"

..WUKI.S \ SAIR
Amarração e eses., "Ibiapaba", .
Para c ,-scs,, ".Minrij Cernes". . . 11
Gênova e eses.. "Urasilç", . . . ii
Itatnlittrgn c esc;.. "K. F. August" 11
S. Francisco do Sul, "Kisenach". . 11
Santos, "Salanianea". n
líttiapc c eses., "Villa Bella". , . 11
Xiiuselha c eses.. "Alíjeric". . . i.'
Rio da Prata e eses., "IHucher". . 12
Hamburgo e eses " Puciios Aires' 12
Uremci) e eses., "Cobitrp", , . .
S. l''idclis c eses., 'Vfeixeirinha*'. ,
Ams 1 ilain e 1- s . '¦Tobaiiua", .
Porlos do sul, "Itaqucra"
Macáo e eses., "Merity"
íimihainpton it eses "Asturias'". .
Villa Nova, "Aymorc"
Rio da Prata, " Desna"
Rio da Prata e etes., "Princcssan
Inpeborg''

Trieste c eses.. "Eugenia"
Caravellas e eses., "Rio Pardo". .
LnKuua e eses., "Pinto". .....
Ilajahy c eses., "Itapacy", . . , .1 -»'iiiMir«ío e eses.. "Tiitica", . . ,
Manáos c eses., "Ciará"
Kio tia Prata, "Garoima"
P-nrdéos e cscs., "Gallia"
Pará c eses., ''Gtirupy"
Laguna c eses., "Prudente de Mo-
raes"

Portos do sul, "Oríon". ....*.
ilordéos e eses., "Sequana". . . .
Hri-mcn e eses., "Colha"
Kio da Prata e eses., "Gascognc". .
Trieste e eses., "Alice"
Nova York e eses., "Indian rrince"
Nova York; Vestris"
Rio da Prata, "Principessa Ma-

11

21

23
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CORKHlü. — Hsia rcparllelo expc
dii.i malas pelos hcniiinttí paquetes:

lli.jc:
Minas Geraes. para portos do norte, rc-

cclicudo.iniprcssos até ás 12 horas, cor.
tas para o interior até ás ts t|a, idcni
com porte duplo ate fis 13 e objectos
para registrar até ás 11,

1 viapaoa, pira o» "ortoí do norle,
recebendo impressos tité no meio dia,
canas nara o Interior até ás 12 1I2,
Idem com pune dtinlo até á 1 hora e
objectos para registrar até ás 11 d.i
uin»h1.

Kontg Pricdrich August, para Europa,
via Lisboa, recebendo impressos aié ás
8 limas, cartas para o extetii.r ate às o
t- objectos iiara registrar ate ás is de
hoje.

nangarian Princc, para Santos e
Rio d.i Praia, recebendo impressos ntí
tis 11 horas da manhã, cartas para o
Interior até ás II i|2, idem com '.orle
duplo o para o exterior ate ao meio-
dia c objectos para registrar até ás 11
da manhã.

Italiana, para Uio Grande do Sul,
recebendo Impressos até ás 11 lioras
da manhã, cartas para o interior até
ás II i|2, idem coni purle duplo até
ao meio dia c objectos nara recistrnr
até âs 10 da manhã.

Thespis, para Trindade e Nova
Vork, recebendo impressos até ás io
horas da manhã, canas nara o exte-
rior até ás 11 c objectos para rc('istr.'ir
alé ás o.

Avon, para Santos c Rio da Prata,
recebendo impressos até ás 14 horas,
cartas para o interior ate ás 12 i|-\
ideiu com porte duplo c para O exterior
até ás 13 c objectos para registrar até
ás 11.

Amanhai
Coburg, |iara fialiia, Recife. Madei-

ra, Lisboa, Antuérpia, Rotlerdim c
Mremen, recebendo impressos até ús
S lioras da manhã, cartas para o inte-
rior até áa ti 1I2, idem com norte du-
pio e para o exterior alé ás 9 e obje-j
elos para registrar até ás 6 da lard
de hoie.

BOOIKIIADH IIKNRFIORNTR il,
i'liin.l;l -. ,D |>() liMilNllu
ni: iniMiiü,

RUA KNQHNHO DR DRNTRO, 14
De uivliiii do sr, çresldenie e dr ae.

cAr.lu nun o letta Hl" du artigo 11
dos , Ritaiuiof, eonvldo os sr*. «sso>
cindo! a !¦» riiiiiitun em ssieiiiblía wp-
rol ordiiiiiiln, «tu piliueira convoeneno,
110 dia ii d» corrente, ás 10 horas,
afim de ouvirem ,t leitura d.i llvlato.
11.1 do sr, ptei-idciiii' o |i.il,ni,u mral
du sr, Iheíotirelro, itssim como elege-
rem 11 coimnissRo de eontas,

Seereiaria, •> de «mio ds 1014, •«•
Antenor tirava dot Smiiv», i" «veirti.
rio,

ItKiWi ASStiriAC.tO IIHXIIITcti.vn: iiiMn:s i»i: m.vit».símios h stt» tuisMi: nu
\.\ i,i,i:.

sédc s1.ci.1i! rua hospicio tu».
l-Mifieio próprio — líxpedicnle di.uu
da 1 ás a horas da lanle,
Convido ns orphâs que contarem dt

edade alé 12 annos, filhas dus .l-ocm.
doe, mandar a esta seerciarla peiie.Vs
declarando edade, residência c íiliaeáí
pata ser iiieliiid.11 no sorteio doi '
donativos annuaes a vcrlflcar-re a 11
do correnle.

Kio, 3 de maio dc 1414. — tiiís A
r.ieiiii, secretario.

"A IJAIUIA0RNMX8K"
DÉCIMO PUlMItlK.i 1'KCULÍO

l'A0O .NA SRRIU A
S.lo convidados lo.ios os sócios pil.

niciroí enutribulntes c eoiiiribuinV-, i\\
ocrie dc totooolooo, iiisrriptos ntf o
dia 1 de fevereiro p,findo, a maniat
panar, duilro do pra/o de 30 dia», 1
cuiiiar desta data, na sé.lc 011 aos los-
qiyiros locais, a quantia de sete mil
réis (7)000), quota devlua peto falli-
ciiucnlo do nosso cotisocio »r. Manuel
Teixeira Linhares, oceoriido 110 tei.-
rido dia vm Santo Affonso iU Atliau<
ca, Rsiitdo dc Minas Ueraes,

Carbaccua, ju de abril de i.)).|.
.1 Directoria.

"A HAItnAClíXKXSK"
QUAKiv- PKCULIO 1'AOO NA

sfiitii-: c
São convidados todos os sócios ,.ri.

nu-iroi contribuintes c contribuintes da
Serie de co ;oou$ooo, inucriplns a*é o
dia 1" de i-.i.-ireo p.findo, a mandar [ia-
gar denlro do prazo de 30 dias, a euii-
tar desta data, na sede 011 aos bao-
queiras locnes a quantia dc trinta uni
réis (joÇooo), quota devida pelo falle-
cimento de nossa comsqcia d. Anna Al.
ves, oceorrido no referido «ia, cm Cut-
ralinlio, listado de Minas tleraes.

Uarbaccna, 30 dc aurll dc 1 v < -t -
A Dircctoria.

SECÇÃO LIVRE
AO PUBMCO

Maria Guilliermlnn Pereira declara q«c
fica sem effeito a procuração tpic passou
ao dr. Alipio Souza Ribeiro c dr. [.assance
Agnirrc, 110 mez dc abril do corrente anno.
io dc maio tle tou.

Salve 11-5-914
 Colho hojo mais uma

flor nn jardim da sua preciosa
existência o ni.sso bom padii-
nho

Joaquim Dias Moreira
Por es a feliz iltitn cumprimen-
tam-o, os seus ufllliados

¦Iijiiii- e Alvnro.

líllAli OKXTRO l>\ C0I.0XIA
1'OltTUGUEZA

Sede social, KUA DA ALFANDKGA
N. 159

Expediente diário das 6 ás 8 lio.
ras da noite.

Hoje. 11. ás 7 horas da noite, tcrS
locar a 26' reunião do Conselho Ad-
lültitütrattvo üo actual exercício bieit-
uai. — Luis A. Vieira, secretario.

COMPANHIA di: CASAS vovv<
i,.\ki:s "O I.All"

KUA,DA ASSI.Mlll.lCA N. 23
A direcüoria fa?. seiente aos srs.

sttbscriptorcs da "Carteira dc Credito
Inunoliiliario " que:

11) t's sorteios relativos ao iiu-z de
abril terão logar nos dias 13 e jj do
corrente mez ;

0) A entrega de cadernetas terá lo-
par nos dias 1 a 10 do iucí dc junho,
mediante a apresentação de rccilm do
ineu de maio;

c) que está suspensa temporariamen.
tc a multa por atraio em pacamento di
mensalidade, na fôrma do Kegulamcn*
to.

Hio de Janeiro, 9 de Maio dc 1914.
— A Dircctoria.

A certas doenças taes como o Kaehi-
iismo nas creaneas, a "Emulsão de
Scott", c uma verdadeira benção que
vem do Céo. "Attesto que lenho em-
pregado ua minha clinica sempre com
rcaes suecessos o preparado, a "Euiu-
são de Scott" de oleo puto de figado de
bacalhao, dos srs. Scoit & Bowne. Nos
casos de lympliatismo, tuberculose cm
qualquer de suas formas, c em toilas
as convalescenças de moléstias limitas.
c no rachitismo, c indispensável. Fácil-
mente tolerado pelos adultos, c deseja-
do pelas creanças. e seu similar na vos-
sa thcrapeutic.i prcscrevcl-o sc impõe.

"Dr. Carlos 1'ciga,
"Rio de Janeiro."

12
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falda".
Hamburgo c eses., "Cap Òrtcgal"
Liverpool eses., "Orissa". 

, , .
Calláo e eses., "Oronsa". . ] , ,
S Matlieus e eses.. "Mayririk". .
Paysandú e eses., "Sergipe". . .
Liverpool ç eses.. "Deseado". .
Hio da Praia, "K. Wilhclm II". .
Hamburgo e eses., "Holunstaufen"
Manáos e eses.. "Maranhão". ,
Rio da Prata. "Sofia llobcnbcrg"
Hamburgo e eses.. "Blucher". . .
Nio da Prata, "Itália"
Portos do sul, "Júpiter"

AVISOS
OR WERNECK MACHADO — MoImiíü!

da pclle e typhilis. Uua 1'rimeiro de Mnr
ço n. 10. — Só attcntlc aos doemes dti
sai tsfecúlidadcs.

Centro makitjmo dos i:ji-
IMtlSGADOS DIO OA.MAIÍA

De ordem do sr. presidente; conyido
a iodos os sócios, para rcuiiir-se, cm as-
scniljle.i geral ordinária, no dia 13 dc
maio, ás ly horas, na sede do Centro,
á rua Camerino n. i(>. i'J andar.

Ordem do dia
Leitura do pancer da comniissão de

exame dtr comas, c eleição da nova di-
rectoria", — O iu secrctaríOj Manoel
loines de Oliveira.

ÍIION'.:. IiUIZ DE CAMÕES
Hoje, sess, :. dc eleições geraes* <

de reprez. :. para o exercício de ioh
a 1 ijr5. — Baccllar, secr. ;.

Í.AÜANTIA DA AMAZOXI.V
SOCIEDADE DE SEGUROS

MÚTUOS SOBRE A VIDA
Mais utn sinistro pago

5 :ooo$üt>o
Na qualidade de procurador de d.

Maria Luiza de Carvalho Sertorio, iiiãa
e tu tora nata dó menor Javcrt de Car-
valho Sertorio, heneficíario da apólice
n. 13.470. emittida sobre a vida dc An-
tonio Sertorio pela Sociedade de Sc
guros Mútuos Sobre a Vida " Garantia
da Amasonia". recebi da referida So-
ciedade, representada pelo seu departa-
mento dos listados ilo Sul 110 Kio dt
Janeiro, e pov intermédio da sua Sue*
cursai neste Etitado, a quantia dc
5 tooo?poo (cinco contos de réis), yaloida citada apólice, qtte nesta data devol.
vo á mesma Sociedade, para scr cancel-
Iada por haver ficado índia, cm vir
lude do pagamento ora eflectuado.

Pelo presente recibo cjtte triplico pa»ra um só effeito, sendo o seu origmal
de [iroprio punho sobre a apólice meu.
ciònáda, com as testemunhas da leii
que lambem firmam, dn» pK-n.i quitaçãoá siipraCitaila Sociedade dc todos os di.
reilos que assistiam ao referido bene-
ficiário solire a mesma apoI?ce,

Prudcntopolis, -•-¦ dr Abril de 1914.
— Por procuração, Jose Denicelli",

Testemunhas :
Luiz Cisco to',
Aunusio Irli\\-a. ,
(Estavam as firmas devidamente rr-

conhecidas por tahellião puhlito e os
documentos legalmente cslaiiipilltados).

Departamento dos listados do Sul da"Garantia da Amazônia" — Kio de
Janeiro. Avenida Kio Branco, nume-
ros 22 c 2(1.

AOEXTES
Precisam-se pessoas babeis, que co-

ilicçam bem a praça e o interior c que
lêem referencias da sua comhicta.
Dptimas reíriUtiçücs, 03, Ouvidor, 95.

JOCIvEV-CIiUB
São cnnvidadus os srs. portadores

dos convites parinanentes da presente
estação sportiva, a virem depositar na
Secretaria, os sons convites, afim de
serem substituídos por outros de
nova emissão, devendo os srs. porta-
dures procurar os novos cartões, tio
dia 1.1 ao dia 16, das u horas da ma-
tdiã, ás .-j tia tarde.

Üs cartões primitivamente emittidos
não mais darão iiij.'L*es^o no 1'rado,

Uio de laneiro, 5 de maio dc ry 14—-
Octavio Guimarães, secretario,

SOCIEDADE l!E.\'KiriCE,\*rH ME-
MOItlA AO ALMIRANTE

CUSTODIO "OSE' DE MELLO
Secretaria: RI ÜEKERAI. CAM..KA

X. 31.1. sobrado ¦— Expediente, das
3 ás 5 horas da tarde

2* assembléa geral ordinária
De ordrni \\o sr. presidente, convido

os srs. seeios quites a coinparecereili
á -^ assembléa geral ordinária, que ne
realizará segunda-feira, n do corrente,
ás 7 horas dr, noite, afim de discuti-
rem e votarem o parecer da commisàâo
fiscal, c elegerem a nova administra-
ção.

Rio de Janeiro, o de maio de mi-p
— Joaquim Vicente ila (rn:, 1" secre-

A' PRAÇA
João iTAlmciiln Ltistos.i o l'rnn-

ciseò ríotlrifíiics (iuiunlvrs tlúeln-
min que dissolvi-ritm, ile pleno
nccuvtlo, a booiotluilo (|iie tiiilium
eiiti'1! si soli ii i-n/õo soeinl ilo

LUST0SA ii UODUIGUESi tom
sGdo ú run ilu AHaiiilejíii "• t I I.
iiiiinuilii-si' dti iiiosiuti d primeiro
devidamente einl)òlí>ndo e c.voiteeii-
il» de qiinlquoi' responsubilitlntlo e
íicando o sciiiindo cum o ilt rei to
no Aetivi. c respoíisiibilitlude ilu
Passivo 1I11 1'i'l'i-iiilii 1'ii'inn, de cujo
iieirvo fieii cui|iossmlo por luri-n
dn csefiptttrn l.iviiiilu em notas do
Tubelliõo .Noiniio da silvi-iiu.

Apeoveitiuri este ensejo pára
apresentai' :u>s seus umiRos e tia?
Rtie/.es os protestos de sua pro-
lundu (ivnlidão pela confiança e
eotid.iiivm.õn rom quê us distingui-
rum nn vim-ncia de sim sncietlúdcü

Uio de Janeiro, ÍÍ9 de abril tle
1014.

JOÃO D'ALMEII)A LISTOSA.
EnAXCISCO UODKIOUES GON-

ÇAI.XES.

CEXTIU) HEXr.FICMNTE, H. AO
CONSELIIEIIÍO ALOCSTO DE
CASTILHO.

Secretaria :
AVENIDA MEM DE SA' 3aEdificio próprio

Expediente das 9 ás 11 horas. Ses-
são administrativa, hoje, 11, ás 19 ho-
ras. — Alfredo Mesquitella, 1° secre-tario»

A União Iiiteriincioiià]
Sociedade Annnv.-itn de .Seguros

di; Vida
ÍM, línii .l:i ('.-irioea, ti I—sol».

Caixa Tostai 1208—Teleph. tiiV.ií» eení.
ItlO Dü JaNKIHO

Loteria de 8. Paulo
(íitruiiüila pelo gnvorno do Ksttidi

HOJE mm
1'or 1 sfíSOO

Quinta-feira. 11 do correnle
2.o:O0pS00O

Por tíSSüO

Sexlu-íeira, 22 do corrente
Grsmdc l>otcri:i

50:000$000
5_^2T" ltillioti-s n vvn.ln <-m nulas

os «'usas ItMcricas ilo liHtiiilo.

IIKIXIÀO DE COMMEItCIAXTES
Os ni-Koriu^i-s do (feneros ipie

são despnclindiis pelu tabeliã II, da
Consolidação das Leis das Alfitn-
ilrtias, eonvidiini u todos os iu-
teressndos paru uma reunião, ás
15 horas de hoje. si-jvitiiilu-t.-ii-a,
11, nn salão da Associação tutu-
mercial.

Francisco Iíõdt-lfíitcs Gonçalves,
ev-sueio da firma tiii.stosa Cz lio-
deiutu-s, ora dissolvida, llciiríqu.ç
Gonçalves i-iri-eira e ílònquím da
Silva Itraiidão, sócios da firma
llenriqtiò Feri-etra íi ('., .-iíuiiI-
ntcnle dissolvitlii, pui-ticipain a
esta praça c ;-. seus amigos e íri"
guc7.es qtte or^ani/at-ani uma nova
sdciòilndc sol) a ra/.ão social ile

ItODIUGUKS, lOEHUEIKA ti C,
com sédc á rtia da Alfandefta, 11'
e filial á rua General Câmara,
120Í), sendo os primeiros solida-
rios e o ultimo coiiinwtnditario
para continuação du comniercio
de couros o nrlijios para sapittoi-
ros, correcivos c scilfít'*»s cumo
cessionários das firmas aeima ei-
tadas, das quaes assumem o di-
reito do Ai-üvo e responsabilidade
do 1'assivo, a visornr de 1" do
maio do corrente anno.

Rio de Janeiro, 7 do mai.» do
101-1.

EEAXCISCO RODRIGUES GOJfi
ÇAliVES.

ttENRIQUE GONÇALVES FEIL
RL11KA.

JOAQUIM DA SILVA CR.VN.
l>AO.

4:
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C0T.ltF.TO DA MAXIÍA — Hi-gMHiii-iV.rfli II .1»' íiuild flo líM I

A Previdente Dotal Brasileira t<i<"

rriioile da IleimWlta, _•.'¦• rtM**> litiMet/'A
Aii!iiii<!nlii a f-iiu.ii.iiii» nn le-..

n»„|Si, de 15 de outubro de i<n,t. „l*,)01i „„, n- ,1/1 çoitln». ile ríll iptii mus *ttf ll».

.•'•.•ntrriJtOO
isifbf ii|*jio»

,t r '".'iífía

Norddeutscher Lloyd
de Bremen

t'un»liliir ilntt» pnr rAiainciUp*, i.u ,1 n ,,
litildad'"» ibpola dc ii metes dn |i»*m>i r-Micu nn iinnetlBUü

l',iijainciilii» retill/i.ilti* nu» ,v- ib tiliiil , •»»¦>» •
A rciiliíiif, iité ii d' iiiiiin , , . • . ,, .. ., ,, ,

f7l^,ter,ÍniÍ':Íiil\im..a.l., 

"o 
Draàli Im 1 -

que íontscimlu bau-r k meni dt» í/tilnu li*»w nay i>w nu Ur;i»ll eomu na l.uro»
p,i e na Atneiiwi 11 , , .

lictür, cm f(.iiiitu,3'i fl» «"(¦(•min" itrupn» ua .,* r ,r tírlc*,
K-iiSg coiiiplfiw oi piii'ii'ii'i"l,i -' ¦ i"."ii'" da f r.ili.»; tntr nio, oião

en fiin*,iíit,fiu os «¦«••puniu» i!iti|"'«, , .
Kn «ide social cncMitruiii >s pro»pe.gtni ç doctimentoí ct-niprylKr.oiio*, uni

iisuamento» rcalUudo», ,, ,. , ,
Itua da A»»cii.hl,',i, ei - lü" de Janeiro — U dircutor-ij . nti, CíiíIií-ib

Jimíího Chagas.

(', .*, |H»S CltOlMtlIlTAmilS III'.
IHITIIIS I. CliASKKK .WNIi-
XAH.

Si:CUI*.'í'A!tl\: RI-A VASCO HA
CAMA N. ."

Uspciliuilc, d, i .'•»'• li irai
A-,, tiil.1'.-,, (,'(,i.l

2' CÜt.VGCO-a-Ü
11, ordem dn »r. pre.hlmtin. convido

„s M'-, i.»»'ici.'ulii» paru <•. vi-ii-iiiiiiinii
rm 1,-n'iiibli'ii iteral, siitimilii feira, ii
dn cormile, .i» a hora» da tarde.

Urdi in du ilini - Leitura do relato»
iin d.i presidência v ch-içiV, d» eotii.tnla»
sim fincai dc csanic de f alta»,

sticrctíirln. n dc maic di 1 -- <>
i' secretario, Accucio da Cositt .lí''»'».
MJM l-»-** »»-1»*_ra»4**-a^*---7r«U-Wa-**t»' ¦¦»"¦¦*' -*** ¦¦»¦»¦"¦'*'•¦*•¦

the rio si jura
C1TÍ IIPEOflflS

Co„ Ltd.
Om i'('|ii'csciiliinti"i tln Cninpti'

1'llill pi'1'lllll'lll llll» IIIOl'lllbjl'1's <»."»•

in Capital i|ii«'. im fôrnin il»» eon»
trntuH !• pnsiiirus .Igontt'», nlii'
muni, Hlniio ii Coiupimliln, lem o
illreltu ile iimstrili' i|iim*an"e»
nlfiis llu i'»a*nui. iiildli liilili''» "O
twti-uot-ilinarliiii noliru atum encn*
lumieiitos, u nllcinr mi 1'fcoll»
miuir ns existente*, noli pon.i <!'•
multa <• 'lumollçilo ilii-» iiiiwiihw
dliiiis !• mnis «•1'ti'ilii'i, ú eiiMit *.!«»
Infrnctoi'.

As pessons quo pretenderem
i|iii'.i-i|iici' obro» deMn iinuruiiu
«levem <iii'ii:ii—i' nõ csi'1'lpt'ii'li». ii
rim ile Saiilu Liiiilti n. «'•*», ou iw
«•itMis tio iniifliIniiK, nn («'«In iln
rilllllllllll', CHI HotilfllROi 1'llil .Moil.i
i» Simzii ii. 57. i"" !-• ClirUlovilo.
mui Aniuvi"!' Linm ii. !í8, 1'Wiido
.Nuvii; mu tln Alegrln "• -• l?nj«»!
i.ücvtptorlo á run «Tosó Hoitlfnclii
ii. 1_8, ein TiiiIiií "» Snntus, «•
run IJureellos, esqulnu du ri:.*.
Mavluho, om (••ipiiciiiiuiui, iintli'
m'1'í'io reeeblituH pctlltloai pura
l'1'l'IIS.

|.*iii vlrtmlo ilo liistrucçuM ua
Ki-piirlii.n" «le l'i'-(iili/iiçi"ni, Junto
ii i'stii Compnnliln, toüu pcdlilu
liava serviço de rssoto em i>ri-
ilins novos 011 fvcuiislrtici.õcs il< vo
ur ncompiiniindo do plantas 

•¦

1'li'Viii'üo, cm «liipUeata, upprovn-
ilit.» poln l'i*ff<iiiii;i. Inilleniiclo <>
li>ial cm quo se iirotiml" collociii'
os respectivos iippníellios,

Nulu-i' ilcsarruiijo-s t» nlistru»
t-rões, deve o publico diii_ir-.se A
Itepnrtlyíio Kiscul do Cio/orno
jti.iln a vslii Conipiinliin, ó run
Sneliet o. -I». Hiilirntlo (antiga
ruu Nova do liuviilm ).

i t)\('tlKI>ATA PIÜIVKNTU \ l»H
V. <il IMAK.ills »V (.'.

'. 's nbíiis" aüsiunadna, conuiiissarioã
ií.-ui concurtltíta, conimunicain a todõa

% credores t- a i|in.m iut.-rcssnr, nun
.- iichatii diariainenlc á dispvsiçâo (!«s

iüiercssailos, -íai* .t â-*» \ lioras il». tár-
ií>. i'i rua (lo Tlu-iiirii n. i.

Itio ile Janeiro. «> de maio de mi ..—
t.i:, Companhia União: Mario H..-. —
.tijiiilit-ii Macedo K f, —- Josc fercira
1'acheco.

ItlIN.t. II CAI'.:. I.OJ.:. IIIIMll-
quk \'.\i.i..ti'.vi:i;.'«

'r.-p.-a--feii.'i. ií d,i corren'!'. ses. :
d,- eleição das LLuie. ;. e Oi>ií. :. —¦
o ster. :.. !¦¦¦¦:. ¦

llMÍGRAPllrt flnu-tí-,I'.M TODO?
(,'•; i'.\ui r 11>

Pioxlair,» saíilns paia a llutoiint
COIIPKIL ...... »J <!," '".v'-'
.'UiTIIV ,,,.... i
»IK|tlt\ tuK|ii'l',\ . . • •

PENSÃO TORNO
ilalw d- prin eira iu >, ¦ ¦
tiWrii*. Iiauhi» ¦. ¦ -, '• ' ¦ > ti'
tilaaçS» «.iciiiTi e I iihi'1 A porie,

1'AUCIiTIÍ )H?. CONOTRUCÇAO
UOUltMMA

Rüa do {'.,' >•¦¦ n, nI
1,«im;'!,i da rua \«»ír_*.I»* IsP.-site

TlüLIUMIONIL f fu

KlÜKXACtl .'.'..' *
íüUlilIA í>\l,\ M>\ . . ii" ,','
AAÇHKN. ...... i'i
f.lKSÜKN •
Kltt.Wil ...... ,i dj julho
ÍJlllUItS \ KN"i \NA. .'i
SIIÍRUA .VA VOA ...;" *

d 1'AQl i.'1'l'.

iL

Bnneii fty|iòtliccnvlò (lfl \\\ '
Hi-ui-.ll !'

Ctniiiul 10,000:0005000
CAKTRfKA Dli MíLIdit

1'Ml'tM.AIt
«r,p;rS',f.s b.liicti.ii, t'iiçi';iç5,'í ti=ii.isj

Ji» i;oiíiiiI"kIu r nidatiioi, íuítüt «---¦
c *niii**i, rntprrf.ltaoi »••'.• iicnhtitr»,i.,\i:ri!iw\ itvncirui'ç.uitA

jll-ftitni, ij, i..'.'i 11, ili 11 ili ni rui"
k»,> iK- línt., v u, ijw, dr iu dc u*
d" lejj.'.

QOwli

CASAMENTOS- K?il '-«»t íi- umo». n
»» '.mihoiio nt» i'i»l!t*lo*n oiuii; ~" _,
ou Kitm ooHlilíu'*». ifiitii •'' P 

"^k 
C9*CGWC5JOS 5

ii run lliuliiini AUiin'iiu.1 m __ . ..,i„, i„,i.,í.»i,* .• i,,..
Sl*.pi-oxlmo 11 ruu Liil/;tio aíjw • - o •'- i'»i'"-" ¦•
I iunriu8((>mIVtMito A 3 rro- pS ¦ -¦ '»!.';!",,;h"!
lopin». ^

Aviso: jinvn piMivnv nutin
i io ontti «•ii-ii o m'' iu. mi i»n*
f _j.ii tu «IcjhiI.-» il ns |»n|iil*
' ]ii'nui|»tiiH 

' 0OII1 » t»i' Hl Vil»

, -^«tfmf^t. .n *~i-"-.|-•»*'"¦ '?-.. «*¦ ¦""*¦* -«*-»J«f-»:--*-*_4. - ¦ i- -,.-«, '.i.n.. lí. '*¦--; ;-. f*-v, .*.-.».¦ #*. »-.¦¦- «.*4.^-...

i i ¦¦ —— ' " "¦ "~* '

«iiirnifA SITUAÇÃO ! 

sonlho systemft Erne?
I Vil I ,. t0 :ttetlm

u !l II V li «'¦ *>' '¦'>'' '"' «utn <«
•"l ll IIII ' • l»<di -¦''• M-,i>ir-i, prcslmi' A»5'
11 *" * "* .. i. ,,j .Is litilta dupla, .*, du--- d"'ai '„ l . t„,.l. ti

,- ,, iHflhf .. liMpI
JIIUCI

.'. ¦ i.ipiin ("irdttrii
li .',-rc.iili .'!-;

ir':

Assombrosa des-
coberta dn mira nuli-
cal do rhruuialisiiio 0
da Svphiliso-IPEU-
VOL.

(i rlifiiiniiiicii seiilc nllivio
nu ?,• follter i- Uni eurado i-oiu j
um MiliMsn». ir o mclliür hirl-j \[T:* ,.mi*.,44 

'¦'»'--'" •."'.
Ilfiulur du Sannip.

EDITAES
fOXttntSO CAUA •» 1'11KHISN-

flll.MIIMti l>i> UAltClO Ul".
lll.lIflIÍKlSTA

l'\i.,! publico <|uc se acha aberta até
i, de" junliii próximo, na MCietaria
deua haliriea, a in»i*ripi;ã<' de can-
didatos ao concurso dc eontrainotre
dc t-leetrictdade.

lUtc logar é de .ijoSiwa tuiii-acs e
¦ i ri'."i'Ctivu serventuário '"'• de accor-
du cum o UeRultinicmo, coiíiidcrnilo
(uneciouario publico,

t) concurso consiaru de (ma' l>ro-
'uma. 

cscripla c oulra pratica-oral,
dc accordo cotn ¦• Programam dc
pontos appriivadu pelo sr, iniiii.»-
tro da lUtcrra.

IK candidatos prnvarão:
o) — icr it'i iiiiniiii". si ç 

'-v' m:'-
ximo 33 nnno.» dc i-dadv;

(A .._ „;-10 snftrcr dc moléstia con-
lagiosa "ii de mura i|ti|iU|uer
incompativel com o scrvic.0,
submciicndo-si». a unia inspecção
dc saude, na l'al'rica: .

,i -• i,r pratica dc traballios de
electricidade. apresentando ai-
teslado.1, diploina*!, certificados,

d) —'àtia idom-idniL» moral por
meio de tolha corrida, ou at-
testado passado por duas pes-
soas dc notória consideração
social.¦«COTA — bicam i»ciitr»s dos rci.ni-

sitos exigidos pela clainulii d, os can-
lidatos que j:i forani etiipregado* en

rep.ii"lic,tVs publicas.
l-arii melhores esclarcctiiiCiUos, «''

;rs. interessados dirijam-sc á Secreta-
-ia desta repartição, todos os dias
úteis, das 11 ús i- horas.

Secretaria da 1-iibrica dc Cartuchos
a Artefactos dc Guerra, Realengo, em
rj de maic de nn-l- — (-' secretario.
Francisco Pinto Seidi.

Commatidmtip - H. Wt-rnUs
Cmil i.|il'-niliil,i» iicruiíiiiHiiíai,''''!", pa*

ra it;t*.-..4t.t'MM» iK* i" v .l" ciü**•*¦'¦**•
1'lllliudii lionU-iH, Mli.i miiiíiIiIm. i-

do curriiil' ,i» -' hera- dn Urdi', pam
f.AIIIA.

l»i:it\\MIU CO,
M.*i 1)11111 \.

J.ISIH>\,
J.HI.VÕHS (vill l.i»bou),

ItlMTIIItliAM
AM"! KltriA

i: mtiisiKN
M»ií'i ntriiríulu no Cin» dl» 1'oriii, uu

frente il» Slòiiihu Itiitb.*. .
AcCíitii cargii paru lâüboa,

rRllÇOS DAS I*.VSSÁCl-.N'S XA
)' Cl.ASSli

P.ir.i Taliia  ""¦'
harft l'i in.t.tilmet» ..... \.'t-f- -
Para os porto» dc Madeira

c Lisboa Sj-Snou
Para ui purtos dc ttottcrdani,.

Aiitucrpi.i i Itniiiin . . . .;i>_tSi»o,i
Sobre a» pus-win du volta, nm

uni abatimento de III uiu.

l'ltl'|7;(i ATiC NiiVA YORK
t. .t.í-'" » c<mi direito dc pitiii.iUi.cct

na líuri'p.i um nnno.

PRKÇO l»'\ .*)" Cl.ASSli i
Para fjuulr_i.sel' porto cie escala ui'

Europii.  io5?oou

Para passagens c mais itiformacOes,
tratíi-ic com os tiçctüca serí-cu,

IlKll.M. STOIiTZ .<;• í".
WK.MUA UIO l!ÜA\t.'l), O» A 7-1

fjíÚiPHO.VIi N. -12 — NOt.TK

AHNUHliU.S
HODA Í)A FORTUNA

Mi. M
Bq'^^->\ ^«dp_j «TT-.-t-)

«Eriu.' _~".,J J-a*__1__ —SLi^—iJ—i

Madeiras e serraria a
vapor

MESQUITA""BASTOS ®
COHP.

Kl \ ll.\ MlMlIlll num \
\t». 50 \ 5-i

fír 'i.l- • iiiiiii.iii-i de pinho*, niailei-
,. du i-.o.' t- cliiieiiiii'»; maihiii-.»'para

•errar «• n|nmnl|mr auoalhoa, forros,
loiiac», cimallia . lúoldtiraí v stcaaij
•rniflti m-i-.' pila n capital «• ititütlur,
nm rapiib • c a preço» i.¦- ,.ivei«.

Tmm
Alujta-s- uai prediu iiuvo, coin titti.jre

.tuirliti-, llu 
'• —;il..--, i'.'*!ni a rou. li»

.•l-ctric:i i; liimi liioibrírti. ilitintal re«
ijiilar. cinicntail». Knn Uvat UraniKia
¦i. ^-!j. Cha\ti- ho ii. _***.j; Tinta**.' lia
Ciüisnnbin Auxiliai' 'd'- Prnpriclniílu*.
.'muiiiiyaiiii, i", feubtailu.

IU.I l"l lllll.i'
., llilllurtaurt it ii".-> tu

Ciililll niurosí COtliii
jami Pi.» o inmas ilrpca
IjttC 11*0 IliutíKI, *•¦> níti

çtlltíiiH, PiiÇiim •»' o IHitiiiidtH'. » «im
eu mu' inatll iu*" >nt.iii' Hil-"!'. Vemlí
v o.iw dowui*.. Ainliada», lí. Il"«
-¦icl.i lt i- tlnrlvi - --.

PIANO

Pl-iíhtá- !•--'.»¦
f. s > « an - ' ,
hl' í,i||',l'. i i it • '¦' -¦ :'l»'l.' |l

' 1-. p l»l 1" -

lllfa 1 "¦ t í.';;i!ill. i tiil l|l ,': i '¦

pSrííJiJI !''i ''.-¦! d, '11-1,1, fi
|'if..|.i c f"i'i*.i Ia, i ii tíidíi» ii» '!•!
,'..-iic! r=, C'<si 1-.-, -ii , - '¦•.'. c.i'.i« I
.¦¦iipri".;.i'l"«. p (•¦.' !'¦•' i d '

i-.ii!-,-, i r inhi ¦-. i
üiuh

UM lu

VlMlili'*-.*- 0111 lülIlIS »S llinüiUMil*»
!• plinriu livltiís

DEPOSITA R IOS J
Drogaria Lemaignére

A )-"M|;\i ltl.lt.'-V :t l
Drociipln 1'iiHit'rii. lí. Anilradns

„.'';. v;''::''í,;;;:"::,;:!.. IT • • /iagens pnra a Europa
A i.i-i Hiivfil l'(.i''. roa Sete dc N-
ibra ',!), >' ipicni icnili' rm mclliMc»

iii.ij.ts pnni ,-!iii.in.'.i • !»•>
':-.. 

uVaiia!

bi*»i!«». »"i- il. Itoniaiiii

Dr. jotio Drummonã
»• dr, i,..,-. Hil • | cii.-ii.il.

lhe com uriuui.i: ti..-. d» Clinuo .|"*
Kibní.lu.

Cnacara com 3 casas

ft.it-. tic-i boa» mura U> i »> 'i>'-'' nm i,
u«'.! Im.i c,.i ,i» 'Ini.., í.-n.sd-, com
I-.IH ll.p.ll.l 'l.-l,.-. ll 1 !!.' 1 ..!', '"..
.i nurgciu lu ll"!' drrcat unu o;o
um. uiiibr; ..- ' liiaila c i 'tli tn *
lU-piíiidrilfl.ií, •-'•.. i ti .'", f - -¦-"
tlc„ pi .;;!..' d.i i nli i i. íi ... -
j tun i oiiii,-, na i iitro d i I 1 n •
umb in ..--.,.ill,,i l.i, (or, ida, Cbhi iiiai«
|. j,.-i-1-n.-i-.i, Imiiíiü int.t, «r.illili' P"-
ti . ,|i» ,,..,ir.-.| >», lu!. '.'"i itiMivli

ii ii Iucím-4 d, fi |tie«. i illitihiir»
t..,r,. cíi.tvmi '! 'Vi*, (lv !»,..; oi'. \n**U
.. ¦ . ,-¦..... i :, pi, <t» i... r c linir.

,V> i« iu , i"
m»ih.ki - ,1" ii',,ilíii
iciit«í »-., i,\H ,'
lit í ,i .'tr II,,* lf ¦
«•llltWlitl. .', i i- i-i.
fi iHKívííI,

t * i ll --..U mÍA iBMit.1*» )il'»i.t íV*1* ¦*
l.l.|.|li . IP„| ,. VrM-U I. ¦ ,..H'i!V*:|.' l|»
11, ••.<•»>,, M"l tlu» ? dl.". ... lllill.li ., „.j..«

i i . ,ii, i, ,i . i -iti,, j.i im« r«»i»i"
'..,.., . • ¦'.-.. .!, ^,,..,1, I, !,-.,'. |'.tl,
.. , . ;.. |'»-.it„ ,' t! -i ,!. I,

I'.',;.,.! | •:• li-,» f i ''..i... -- "
.',¦.> !•• i -i I I lt,\N> ISi.lt I n|*l '¦ IU!
ASSIS Üll.VA Iti i ll,n* • ;• ti l'tl'»
ii. ií li. i, I, ' ' '!.!• n, j )<'.', i„ .-•-,

Lêr c escrever em 3 mezes
!. sita Pi.ii" 1,1 S ' .1..., pri.í.-»,»,.',

m r'íi'!i. '.vi, d ;', ii,, l.i, « n ;• i por lil,'.
nc lu' .'.; ¦ I <• -i.' ;•!.¦- Tulcphonc ,1,1,11

Xori, , ;-'-., du il"-  ll. i-w, l" fctt'
d.

Moléstias das creanças
, ll. HAXUI IR \ l',' MIILI.Ü
óci ,¦»¦ lu-:.ioii«'iii«' Is .(cançn» —
l! i,.; iv.., ita .\..ui,iil,'.. 4 1, I*
. . . ,i lior, > líó ." 'ii 1.' a d>),ii'

.-.», I"'
,:u llll IjH,

i- 'tt.

CASA VEIGA
.•. m dn ni,.-.'-i*. Viiid.i
e a dililteiru, Rua Sen

I. _--_.

Piano Bluthner

Arnuicm .'.¦ ui.,'.-is. Viud.i» a Jiro-
iiiiçõci. v ii dililteiru, Rua Scn.nlur lail
cíiifl ti. J-J.

Vcnde-sc nit pcrfcilo estado i com
pouco itsot para ver e ir.it.n-. por fivor,
un Ca»» 1!.i-ili.i'in, á rna do lluviilor
n. i"j:.

Professora interna
l :-.-a senhora nue ji i \- collíjfío.

iMi-.eii---.- pint Ic.viiin.tr frauceí pra
leo r ilicorico, portusiu'2 c .itiiiiermi
líCalarv»; ipieni precisar iiuára diria r-
..•a I. Thi"i buli An lra.ii', á ru.i cio
kt.ichitelo n. íoi. para iníariu.*i.'õcs.

urilHcir.l, ci>". 'le:.- -..!:.-. (-is ipuirtus
;oiinbii. d' "H -,. 1.1'.iid.i an l-olo
cosi, it,.-! !<!' '..•.. n '• li "-• m< brn.i. >i
incntp 11..'¦¦ ¦ -. '.'!'••• i ' -Uni,-. pro
iria ,1'nr (MUtÜa '!¦ lr,ití.liwnttii, a «e

Kitmlii tem rtui • • ' ¦¦ ir< - ipiürto*
,!iteht, !'". "I ¦ •!¦ ,.--i-.i ., tir.-cii
cjii utiüi -..i.i. dois ""..in- as dita
llilll.il..- I lil IU 'I ."'i'. '. •" !• ¦¦* '
tadii» niii la;.'iii.,i • . • .1 tv.ra Ia
wir. c tntiita *."w.i v tiit muita* arv-*
ns fntlifcn»»; " uri,".'" í.mi ,1." frei»
te iu tu." !• d»' ffiuli", ií" ins.. mai
111 nieiios l^Uar muii -..int.ii.! do tir
icllln, Nn'.". para icr i tralav tu tra
ves-iHi tl> 1'. Jíiia n. I', 'li;; nhj N-»

"Berlief
reaVen !¦ • íou-' ('.H poiicn "

traballi.i.-1», u i l"" » ; traia -•
»i Liil.- n -'•. H i-Mor-k l-"l"

! ATTKNt.AO !
Livro Pi-iitico

\54'i'i('iilíi!r;t <• liuiiiHlrla
|.' i - ., -,, .-,i . i , | iria l'i .iicisc.

VI, - '¦ (.'.. .: it;., ,i" i'.l'i.i.'!' u. ti"'

lidaib* di; •»• ''•'•'''
"Aütifiiltma .

livr:iri
• i.itt: i1

i au * lci:'iiA*(. fu-cuj*.'.*;'<• il»; CtlH.Ii
imiíc-Í ittil»- ..> jílanta-í cii.iivaila-*»

, iraia .!¦ .'o iclifiri.-..-. l"':"-

Vi-n-,1 -,' cr- i n '-•'.'» i -.i-'.'r '
i',i:, .(', i ii» i !lá'' e llieltll.l ¦ ' ' -1

I"'
l'.i.-.-i itielhei* c*f!..rí«'imíiiM. P'*r '-

,.-. ,-uw ,. - . c;-.|iii,"i»> il.-ií:»- M '"
. i liiijíctl .i dc l>. nue li. ií". ul '¦."-'

I , I" ,i'l' > d,' l>clt'nl.

Parteira

faliiii . d,i. m.ií» ,.i'.;if.!i. .i f.ta (Sene,
r.i! i',,t-'n-H n. i'.i. Mi" cmíumlir* <i
í,.:, i .tun.. , ilcposiic. >.l.'i • •! lodiii
o' fítj-la» ,: preta-çòc». l" ( " «i ¦ di
i.-u.l..- i. líiiilini,'. ('¦ mi"-"! muieis • ui
prfíerldor. itllti nela l';i'-:"i-i. iu..; ;* 11
pcrl.-ii.riii c ».>b'l<••; vii ti.'.i c¦'!•.', IV
tf.iv.ím.' .i CVuirii, L<:, ¦' \ t'!ui».(, I"í»ííi-

a .». Cuuip.

l';ii:) matar :» íomu !

,. l„ il-."l,i Molíei» Cinn» "¦• do l'"r I
to: , ]."i ( .. ,,u: .1 .'. mu |. .
;•„ de I illi-if". I... «,Mr .i «lias •¦"•ll I ..- . íl:

. ,, .-. • - m. :--( .1- Pan- i | "-¦¦'' ' -
Hiin-.s capi,.,.» da l-lui.•!•... l'.-i-' eit-b i|-s';?*-"'
iiili, i<l -, ¦• if.'!> iiitltt-ir »-»tti'l
tritit-***** i'»'' t,ti'-*«u..> d.o wnh^wií
"iu:«-,iC"i. etc í"-'i' ijoviu p.i.»ctfía.»l

hi-lir. i "'• '• nue seinpv,. in-, ,',-,!, ,1,
.1 a-f !i" iii-rc*» •.•¦'"..,¦- C"iü't **.tu i!» *•»-'

' 
«a ciiuhfcidii', ív partos i

, IiiiJ ! Íi', «.-..,!
. imi'Oti»iliÍUUtio -i"!

.-., piM
, . I - -.ni., ,!-• ücii;,

umi ftti ¦:.! [i ii roí*
"•¦'.. E*s»^ re1nc<4'j

. rr.-rtii-r " <i» foi

i;i..mii-.. Oli

S()C!0 •
itiiuri.i 'b

, iiislallii-
::;:*fa ;;i -

**-~»,.\

AVISu
¦ tf* 2fea__ ^

S MAHITIM03> ::"" êâ-%

Admiti, -i um sócio cm " tipita
le dei „ vinte cuttto.s paru _" ilesenvi 1
iini.ui.i Of ui run'-. d negoein

¦'".lito rcmlusos, fniwcipnatidc hu I"-
anle icinpdi imiti loral iiiiiitii ci-iitni
!a capitalj Jt^fonuaçfu.s á üvctiula l'a*

«, -. n. -;..

HubAb \
\

,' fíRlUlTiP» a f'-

RUÀ'I!-D- MARCO 1416 181

)Épa| e de Navigàtipi. ii-iantipo
(ClfÜjPAGNIE liliNF.U.VI.K TlíANSATIANTH.llí)

Serviço rápido - Luxo - Conforto - Grandes commodidados
Linha pcsUtl

i-ai uclci coitríos fazciidr ti IVriha enlrc Borclõati.»,¦_Lisboa, Hio do
Janeiro, iutlo a. Montovidóc o Buenos Aitvs

A*iagpns rapiilas, sendo : mi-trc Li-lma n Kio de .Ittiioirn, 10 DIAS
e HOKAS.—Enlrc Kio de.l.incim o B<iilIoiiux, lllc MMO U1AS

Cluortilnsi ila Emiinii « hiililas j Cticsimni tio Ki(> •>" 1'riitn »•

pniit ¦• Illu iln Pin :i snliins íiniii o l.liriipa
r."\IUlNNA • ir, dn corronto |GALLIA  a lijcorrente
I.A ..lA-sCOOM.I... ls.iü - oTTnri-Tl"

_"¦© i__É-_--_-__-ÍS.E Ó A la-.li.-i.Ák
á.U,X. (_^M^»W»_5_lJlJ---| ,)c V[1„a ,,., Ui„ (|. ,,,.„..,, ....,!,.;,

l-lsticrndo do.Dpr.ionux. ti" din lrlj.iin in Ui <• correnie, [uiwi «nb-e.
(l-.i coriontc, Kiiirn p«rtl .llmi eviité». I.««.li ¦>. I.nKíies, "i';i>, ', ia l.i.»b"il,i
i: líiie-HOii A l»i'H, i 0 Htu'ile.in.1. nu lll"bi tlio.

ríissiiROM» «i«*»'»" (ilnsso paru n líiiroiin. v*». lOõSOro,
ras-itiac.in (lc .'J- cliissi* pn n o Hi<> üa 1'ralii, 4813000

e nuii.s (, iiuposío ti' ;..oví.'i*iio;
IvMcs |i;ii|ii<¦le-» titracaiii Uo Cáes tln Porto,,
Todos os'paijiinlf-silíiáUi Coiiipiinhitt lòtn excellniiles ueomnio- a (1

dtirôcsipiira.ptissnpeirosde 1 eliis?'n e ;.-• classe c mlorinnd.iupi.iiJ 8 ll.it] ;
oaTtijiiiiieiilOB diilíülns. de Iodos o» rerpusiios hegieniens puni os!
• lo :',¦' e.lassô. GfilJitíçis de luso, camarotes para unia sii pessoa, cie-, i | nnico ino|Ten?i\
Camnrnles tlii tiiins ctiiims nu '.'' classe,

Fõasíi.s.ens do .'5 cliissu piivu.» Eiiropu. rs. tlOSSOQ;
(', •tiiitityçuo gralis para bordo.

r*ai;i C'ii:""'ii.'i ti'iitn-s'0 e-«>n> «> sr, 1r- R-Ol .Ij-*», corre-
tor «til < *oi«ipiiilliiíl

TSEBPHÒl'- 259 TJox*tci

A» OEOUBO
I.31

S-.ip-lG-ü.

Í!ü3r8is con! eccr o passado, sa-
ber do presente e desveiar

o«í!ituro?
Visiiac u pahineto de Mme. S!\ \l.

cartiimaiUc dc alisolnln tirmeza e
máxima seriedade, com lonjru prniica
pelo vel lin inttndn c t.pruíundailò.i
ciinhecimeiitns ile Indo o (|tio se rela-
cionn cnii! as seieneias ocfttltas.

Suas cNplicacõcs saci fchas cnm
precisão i: clareza, combatendo etnn
discrcçãti us \i,-i..- e ma., inclinaç0'ç$,
rcaliaandii casamcntns c facilitando
negocius felizes.

Teli-plioiic. Cto -Veríc
-|.|, A\ HXIPA PASSOS, ;i

(Stiiiraiiii)

CR. CARLOS PEMFIEL
Svi-p!iilis ,'i" sistema ilervolr,. Aife

;,;;,i-i nervosas ila pelle. N--n'e«s ,'.'i"
ti i-.l 'Stiit.il'.», eiiriü.i-aricratt-i. t;ra_.*,

, etc. e m-jlcs.iai nervo*»» ("
, : '. I» ..rÍ;i»ui.t;*. ti.ts -* .:-¦ í ***** «°

i :..,, Silva, iiiitiiüi dos (.iiiiii.s n. -¦ '

1'remiadi's na e.rposiçilo de n,"^ I
Csnalra-cün de puro .e;o. (.'..vamiilo*. |: Ul- I -/ fj, ij ií X' 8."*, V-.,va dè f."> <• iimitnbaniento. ; WI Ji-uUflt-J ü dn ¦_ .

QUK HA DK MULHOK no niercado,
i) unico .ival dos isiiauiiiircü. Imita-
.íio perfeita da systema partugura,
fianeez «• ;,ii:cric.*iub. Grnndett tlescun-
tos para r,3 compras a dinheiro. Pecam

..:..'i •"" n Üctnvici Moreira 'da C.ciia.
rua VisenniL' de Iiihiiii-.ua li. m- le-
leplione Liou. No.-ic. Ki" de Janeiro,

Verigíifii^-o Laxante
i\prnov\no M piiKMiAno co.i

A MUDALU-A 1 >¦"- OURO
Infiitlivel nas l.itiibri_tns. Caixa..

iS-íoo. I.H-posito: lírogaria Pacheco—¦
üii.i dos Andradas ti. 45- Drosaris
lierrini, á rea do llosplciu, ..t8. 1'abrl-

: 1'bnriiiaeiii Sitiiios Silva. Kua l-V.
\V'»tii!cs l.obo u. -•-•". Teleph. I..100.
Villa.

¦ív-íarto-j»
tV-a ji-liiiiii: " pí«le lanibcni o pr»--

iUdi-i','-.- dl ieu ••• ilirectiilin-iile ;u> a 1
ei-, Ibitn, l.i.'.!.i. <l. t"-'.i-'.i. S. 1'ituhi.
,ii\.i ihl Correln n. '-•.!¦ I~".'" í**""
i-|,i eorreiu mais ' . " i- r.i >• r.itlslv».

Rio da Elegância
t'ir.i!i.:i- < u. .i". t"
eu itici- i, -iidtn a
i .1 li ¦-.-. 1't.leiilK

1'r.n:.: 'fira Itiili » ". .i", i" -"''¦¦'
ieiu--e »;u:ii "-•.' '¦• i' -ii'!"» a pn-t
• Ini" .in -i li * -. t \t. [tlior.i :" anal.

S wm

imo modrl": ir.forinacws a >
<!»» Itr.i'1'-'-. n. '".:. ent " si'. I

i í PRODUCTOS 6 LETRA DS CÂMBIO

PHARMACEUTICOsI

i
!• fíitAl 1
l RUA Vc.' oo niO BRANCO.311
\ /JsXX./WWJM/V? |
t RUAÜOSUílACO.^S 

|
V p ? n #"¦

¦^r»

BiLHAÜ
e utn em nvrfi

nu rna Tllcop
Compra-se um em perfeiio eslado.

Iniornia-sc na rna 'flicophilu XJ.ttoni
n. (uu

'••'"«>).,;_-._;_*;>

c_r_ S—_l*_as*KB_«ST*qM-»JK

Approvada c premi. Ia com uiejailiii
I» om'" ua lít;,'isi iu Na-'t «Kil '••
n ob. Cura todas ns moleütia: h ""
lc: enui yens. sardits. p.tnnas, brotorjús.

in' Prosaria 1'nchi.rj. Kua do» An-
Iradas ll. ','. Drojtaria l\ ri ini, ru?
l.i Ilnspici", 22 1'abrica: Pliarniacia
i":mtoa Silva, rua Dr. Aristides buli*
a. 22-i. Telephoite, i.j'-". Villa.

Haââmé Tháe-r
(';,i';v!,',',;((/¦» c carlo-tiituit' — Discipuítí

Ia ceb.tiri' Mme. dc '1'hebc, do Paris.
-.iii.',i e inci nipitrarel, lieic, na seu -c-
nern. desvenda " passa,!", ii presenlc c
•i fitltiro, pelu leitura ilas liiiluis da nião

jiclti ca;':;»!i:.itici.i. Kus.os.t ras sent-
ralialhns pura impedir as <|ifíi;uhla'lcs

da vida. Itua du Cal-

Tj it i o me-

t , h- i, i» 1 'b' '"'" l
iliJu.íjlLl:! 1 elle. j| ,._ ,jS, ,» andar.

,,. ,,• «I Con nittii» sú tuií'A i m liliMi-" i \*.". ii miix (•! - è - ,

Gonorrltéás
mais ei-

lh'.-r,-: conlra espinlins, rravn-, i
piintios, niaiicliiis, brninejuâ, |issadiiras, ele. A '5'alqiiinii -

.,-íi.i ,.i ntiaita. e

l.t-i-

MWim nOSSàrDSdO.-tela íiioBí oco, il a 18
111; i HK JANIilllO —'SÁJSTOS - liai 1 ."> do T-ítiví-1'ibi'i).'ÍO

S. k?AÜLO — Kua Direta, 11

Íl 
fi*âjf|l7A Compra e venda de. íiioed s de Iodos cs púizes eiu|

IÍíMDIU fttvnriivfisciiiiiliçrios Antunes tios ÍSautu*-. »X' G,.
AVENIDA KIO B1UNC0, li e 10.

IrVe^-jsaestxni: St9 WTrivrr.V'.vmxw*ücr*~r a t-r— «——.*u **»tí:* [mttiwn-vaax*??:-

.ssetina eni poucos ditis a
peor pellc. A' .¦p.tul.rt nas bous

, |)epl'Liniai'ias (VdroLinriíis. a i ™-'| Proiniiida com lliednllltl dei [.uayuiia u. ,;.-. Campos, licitar '_l-'-_
fduro iiu 1'ixpnsiçàii de 1008. \\- "a" -TIAs-mmíT.o

Asmlas ou cliroiucas, suo cn
adicalim-níc siim i:ii:.\:ui, ajnii-atc

i ni ii lllciiacida, niidicanicnto pura-
ictile \e:,'i'l.il: á venda em '..'das as
liarmacias c no depasiio, á rua Cri

I£>.tEa:*l»*51»**"í

Cozinheira
Des.ipparcceit ila pensau á rua da

Cloria u. .| mu aiiuinlin de itrande va-
lar, pertencem.' ii condessii I.ydr'. ile

ii.ii.' cozinhei- liosloie. liratiíica-se (.'ciierosanienlc a
,1'i', 

',...., 
lioiiitc i)ezci'.:!-ro n. -M.j 'imui o restituir eu delle der noticii

Caiu te; para tratar na mesma. I cxãcla.
__^—_mm-mnmkm-uiimlj~~'i-_^^

AhiR-i-se um ou edis cnm ittstallac«
electrica e iem ti leplione, ua rua ili
Vsseinblcii n. .17. suliriuli.', onde se nu

ta ii;,.- ii. ú- I,

Còaícás «terintas
Cura instantânea cnm " iní.illivi 1 •

iiuifiini.k" la-eiilíidiji- du-i Siiil.mras
¦ ,!¦¦. Si 'i'1-ir.i Cri.-aloiimi. ü ;:».!v;.

iim- d;,! T-mLor.i.i nas épocas critica
.1 lida! l.iJaiii o.i pruspectos (pie acom

•aiiham ns vidres. Depnsitti, na lJrona
•ia Pacheco, rua dus Andradas mime
res .I.t a •!?.

'rira Misn 'lia*
O K'r.'i'.rl.- T.e.-.n.- '.lia nitiilnuor in-it-.ctis

io i".-ax-:'., i';.v. ';i'nliii.i o lima •> qico, i-r
tiili.- os t.iclilu» '.' «iii-i, l-i '¦ '--•• 'nu i. st
chi-,ar ii- i -'.-.-; eiilni '5j--. Ca..-, lo-tiii
Ouvidor, i.ii ¦¦¦ e.-i lia-un, Avennia Centra!

iíí llt-riiiiiiiy. Ooiisãlvcs Dias. 0?
¦ Casa Cir o. Oiivi-lur. iS.i.

Éscrlpíiiraçlo pelo
Correio

Ciir-n e.':-al de escripturacãíi commer-
ebl i iu li-,-.'!-'! enviadas pela Correio.
liihilita-õcs (raratitiilus. P.-tfu.i alierias

as mairiculas para c-.i. curso especial.
lestiuidii ás pisscas dn interior, ou as

qne, residindo lon-íc, nâo icnhiim tempo
le íreiiiieiilur pesioalmi^lte us outros

' 
I'>'COr,A l'iiitTi'i',l"i',ZA Dli tlii.M-

•Jl.l.CÍg - C"u d» Carmo -*•_____

Meciaitilco " elects-pté-
chnico

rcriio, pratico 
' 

e theorico. tendo
e-:erc-'l'J ciiriíoa como eluuç l.-hniço
cm divtr.su.' ..' .-l"i-.U!ca--;ics.jii
collocaçilo razoai c.piial ou
para n iitlcriur. Informação uu expeli-
rão deste jornal com I.. P.

Fitrnv.ilaiici da lLvcnçâo Ca
i\i» tiíil. ;i vuinlii uu- livraria» 1'ii-n
isco Alves & (.'.. a rna du Ouvido
:. ILu-, i Ciirnier, rnn ibi lluiiduv in:
...i" mo, ri -ia capital; <: nu ted.i-i ii
ivraria» ila clil.uk- de S. Paul". Pre
iiti ! • du ik-cieto u. -'."II. (1' ,'."¦ di

!e/.i-'.ii"i'H ib- '•."-. " d" um eittiltb
ob.-i a "I.KTRA Dli CAM11U1", Tia
nn, laria-prii-iei.. ib. dr. Jeão M(U

les di- Almóida Jimior.
ii pietindeine ú i...;i'isiv." t"'"'-

liKiliutl di;iv.tr i-.- iliivciaiiiiHli- ao au
or Itento lurd.io de Síui a. S. Paulo

Instituto physióthe-
rapico

li» d-. ('..,-.; ... Ai-.niini-i. dncrlliu da
¦'aciil.ludi de M, ii.iuii. Uua Seiiiidoi
lautas, -lü. Ducha», niassafjem, ihcrmo
hrrrtiMií, 'Ürtliica viv. Tra.aiiifUto d;'ociniíis aynilas e cltronica •. pi-bi pliy-
iuherapiii. Consullas de -• ás ;), Cru-
lavaiKt, -t.

ülfttiriuntc» t:i'i f'.'ii c.'i»a, rui pi-u.-.iv.'tua d., l.auadio n. i ., sntiiatl»'.

Escola Superior de
Con»niercio

\l\' V DA ( ¦ tvs II l'i'l<, "mi N 71
.lí '1,-ieiihs iibeolin

,*í Inii;:. at ii.i.l"-. re-iulati» i* 1'vr.«.

:if,»i» üfititM*!' pr» j'i r • p.tr.i »¦ - escalas
«lipi-rif.* s c i-"iH-.i;-»s i!a- i-i-p-iriic»'S
publtcns ['--li'.'.-. Aulas de lini:."».
¦r.a-.íi in ili. .i • I. u. mar c s.:- n, ,- pliy-

, f . i'. ¦» ; ás io liu tiõUc,

Poder occwlto
a r •¦.¦¦.\ú:..j. t«i ,l;i_;.rcií;i*iitii. ' íi»".w;tl*

n nt, - iKor.Iradii u r.i.i d« Acre un
¦¦ ¦¦/, *-,•'•!¦:;'''. on'ii" nlltiH.c .t • ' :•

:'..'. t»'.' s < . .":.'¦¦.

CÃBÊLLÕS
MMK. • i!.!\'IIIK.\ tiii-*r cabello»! só

i s. ulioim'. p.iriiciilniiiicme. cm ¦:¦»
•rt"í*:;r*ivt(' c*M..j>'-.'iatti*'nti: iiivfijínstvo,

¦ rV.n\m_*.'.i s-'« th vf*íi*ta»!'., ícltdo pot
ase u lleniié. Xão sui.i r-uipas nem
mped.i ,'.-.- lavar i' cabeça. Garatitidn
.o.- ijiiair.» in--/.;. Avciilíi Mcm de S.i
.,. ií;, i\l. plit-ite n. !.?.,", üondi"
lc l.r.i e Silva lit.iiu.-l.

ALUGA-SE
-ri

•_3i P^ Ü0 5~3F3 -^ Iri 3

émM alwirfl

tn.va c "¦- ¦ iim, .1 d r
.,iii,.. eiiiiulú. banheiro-, W. C,
auda e ária : nu travessa S. .losé, p,
!,, Col! ui» MCI -'. \s ehav; , i

Un r. .!.í •i.t nn- nu t.¦»•.»• s-a, 'It.it.i

tVrantle cartomante brasileira, me-
dtunt tl.iií\ tlctit''. iraltattha lu iq an*
r,.s no Ili" de .laii.ii". ondo — tornou
iu ia-, 1 pelo acerto ds nuas preilicçSc»,
i.tiilo nn i i...;. i i|, i'¦--•". .i ii '. io",
i ¦! i.-, íoi» v i'n|. disliii-jiiidu cem re-
ferencia» linnruM» P'iu lílusii.ulu im-
preu-a deslu i'.i|,ii.d • de tuilos •.,-, lis-
lados tio llrnsil. Mme. /.i.'iiia enuliiluã

.-, ilar ruii-uli.ii da» ii (!"" uiaithS, Ji 8
da noiie, na Kl A DA QUITANDA
11. 13".

Attenção
Vemlc-íe mua c su n.i ma 17 dc Pe-

vc retro ti. Ji, na isacúo de Hom .Sue-•, - •, .'«l.n ,« i-it.f. . «;n;tr;u.s i. cu/tnliü,
e ..ui|i •¦ tambem a criação que riásti!
na ea.--.- c nn turrei'.» pesado 1 iruX; mi,
c » teir,.'.» du cisa iu le 11111X30111,'

Aos lions eoruções
.- 1., r, .. . ¦ . cn - d*

¦ ',..<¦>•. 
;¦ 1'iilyiti 1 v ¦'¦ ¦ ¦ i!f . t:-.l .»•» n vil-

;¦;-, :-i,i itiv; •• »..' ünbfÍMciU'i.1. i.i.-'^ni
iU'3 «•"'.'¦ ¦•>- • bem íiir.iKiil^s uni •¦.>•%>, i|tr*
f.i.in.c a- : ¦ '¦ '» •!'• "¦¦; vi-i!iire. du.'
lli-u-. pr. u-j. .- illiuiiim- , - iícit. uc
'.-et.liu prtl ,,-.t,i.-..i t l.-l.i 1.-'!.-.,-e.i > l • ¦ ;-''

[,- .- ,-. ;-„:.i \ , ;•(.,!,;. ui (IJilalivo qur ite- Ij «

POIÍK1] CjSGA
Míi .!•'-. 7 -. ¦'-. p.,!>re i'í?uin!:3. mui.

iv.r.i .1 ¦ -iiti-:-.u t;.', ,:*.4"'-i.. .u ulntas
;•» 1:1*1 "ííhit.t', 1 et.-* smor dr Detw.

íl-l e.n-t-i-i rcliai-çúo i-i'L 1- -e a rci-ticl

PREDIO
4G:OC0$000

para 1.-uli-nci.i de íaiuilia de irãtameii-
O, COiH bou** (Hi:wtiVOÜti9 »: íiem >i:»':i"í-1

.]-.' prúfi-Vf ncia n.is .iunittKHaçiiog tle Hu'l-', .!. l.obo, iloiide de llomliilt e l.arait-
liir.-. Caia.i! c»m in U.-.i.",-.- a A. lü-

I ir., dc I lUeirui, 11 .1 dvi Ciiin-s t\i.

uu rua
Dr. Mnroira Siinui. t_poc.aIista on

extraecões coiiiplclániciiii' st'111 ih»r, eu
imiti- todos ei, demais trabalhos; nys
lema iiiiv-ri.aiu : preçus bastante v.-.lu
iiittis t: cm ! vc.iiui.úvs; dr.3 tt du tnanlil
ái ü da ii,i;.-. i, tua Mar, vli il 1'briii ,
110 Jí' iii»M'.u" .1 uu d". Andradas: Aliii-ani-
eli-pliòne 30.', Noite. ' i-MI

Mão cheiro das regra:
Dosapnarcce ci» pouco tempo, com o

infallivel Itcgtihilur das Senhoras, do
•Ir. Sii|iit-ir.'i C.ivalcr.iili. CuiiipIeUUKcnti
inoiívnstin. Vacilimc 1 • •- Depo t-, ua
Drosaii.i Pacbceo, i-.-..e dos Andradas
cs. .ij. a ll'-

DIABETES
O prof, «ser dr. I.coni sa, da Acade-

mia de Seie-ncias dc P 'rtiiRal. etc, ua-
ranto ír.zer tb-saiiparecer o i-.--ie.ir uu
ii dias. Clinica ctr.d. CcnsiiUorio :
-ua da ('ano;'.-. 11. 26, de 1 1 - J horas
da tan!.-.

A grande caríoã-ôitts
portttgttéza

Mau-. Sili
i|iie e.eã faíeiijo .

lhos pelus scioiiciiis occulliis; lira 1»-
iios cs ,'iiia""! d.*i vida, une os scpiira-
dos, re-aliza casanifiiti - difficei» ç Ira-

assim como cura io:!as us tioc-n^a-i pur

rlol-°ns'"ms\i-alialhor: ruu 
'"vlacotiilf

lio h.ur.ia. -s.i. nobrndo.
X- tt. -- Só se acctitii a reriiuneva-

çào depois do Irabiilho prninplo

Casa mobilada

Gordura demasiada
Cl lt \ IXPALI.lV-líl.

V,:\:-, I . Stannuí- r_,ht;*. - nord ira

•i.tiiiU'. rr;it.r.ii'-.-nti. *Í;í r;;:-. i'n.-;o*- i.m-
•ticos, (.'"ii-.io.is dus 11 ,.s |. Uíiiianda
ii. o.' -

ALUGA-SE

Esfâleíiiüdos sobrado"
•.•mulos andares da rua da A»sein
6.1 e (iti, ciu ioda- as ticcommodiu
trata-' na i»j«.

LEME

a casa da 111. da Vuiciica ". i if. com
finco í|iiartos » ijuairo _»_*K»s cozinha
t- dois lioii! , 11i111.11 .; as i-liai.-s i-siãn
por favnr, nu nii-smii rua. e.sijuiiia dc
\'isi.-oni|i- de Saptieidi:-', veildil. Aluguel

Systema francez
l-nicn uicio fácil c scsiiro de r-"ai

11 1'iR.W 11)11/ sou! pi-vis'-. Cartas a» tlr.
VV. I. Kcllm-il i.'".. c.li.su postal '¦¦¦¦¦y,
Uio ,!,- lalleir». «,1'lVi_e_-_-AS.._
d ¦ cedro, luudvi' 1 quii nâo .1 < bicho
... ,-, in deixa mofar a roupa ,r 10.I... ,1.1
uni", 11..uri.. - :.i" ile primeii-.i ouali
.lu,li-. tii.tiaHio á c.ipricbii: -" ua Casa
Muniilio; t.nubei 1 tem I---I a , c uleiras,

.'it':
s.1,1 a casal o'-i e-.i'.ulí., ir.'-;; na re.,i

da Áiluiiiicu'.''

Açouá-e

',, mt-imu. Preço i :- -.-»-"-.»--»-¦. - '1'rat.. ,;

a.i i-.i-.i Dr, M.ílioe! \ ieioiilia 90, L-.il-
..en.ii» di* \!-"-'.'•'.

Copacabana

rua 
'íl; 

rrosn ii. '• - v- »!:' Mimi. ptoxt
uui ., , jiinliiii ; ir..:...11 - ¦ ll" ii, ri.

Vista aos cegos
Tira 1.. h.l"-! c raiariitas d.n "II; o

em operação e .1" pnuco 1'itipo. •
,-, . ., : „!.;, .... ri il »íi.ts di tista co:i

, jjUCC„ ,1, ilii r- 1 pi uua! iiiilie.i a.,-
¦1111 Senhor dos 1'..- -'.s '¦'-. i.»t>, ;-.
I* Costa, das .) ús a d

u'l!'i

11. du,
- na riiti .*-et«
ia .Marinho.

.-. lliíl-
St-tt-ui-

ÍPI NO RIO

p

c certeza, iliriüãiii- :e
C; ixa P -'I '" -

Pensão Garíf
1- cavalh.ifo!,

it:

privadas
,i»l!.i.l sc-

ao dc-
7J.i

•ã" du 1'lia 1:. 1
l.obo. K-"a ..•-'¦
iaiiclUs:.p*r:l »

-„..l.i utn.

HiuM-icIc

llois cavalhei-
fiarão 1 ioSòúo

Alta cartomancia
Mme, 1 «.Gfl.l'. inii 'I ida 1101 myste

ri..-, ilo oeeoluoii». possnnlora de crali-
ile poder rm seieneias oi-eulliis.. diz o
iirosontc, i» riaísadu t- pifili„ ti futuro;

¦ar, como -''jani; casluinito.-, diiíieeis,
., ,'ikiIi;i.."í-» c eiiiliai.iços coiiuner-
un•». cie.: ua rua d,i Catioca, si', so-

l.r.ul 1. Tcleplionc .i..:i|.

-- _-__»B».M__Jt____~..-=«r__M-^

E com nue fim vivia este lu,,] -Jenny teria visto e reconhe-, Siu-sc-:i HU». encaminham!,'-.

FO-LHRTtÀI DO "CORREIO DA MANHA

J"n.X©s Mary

,-, liontcm.
- Sim.

• Ii nãi) 1! .«cobriu nada?
Xu.da.

—- Censo que o uns

IVescutia pelu fvtl iiistincto (|uc
! chegara .1 conclitíão do enigma, e
I t.iie um atiMiio —• um nada - - l'"'-i.i
I peftm-li.ir =11:13 hiiui_vc.i c atas»

homem t;-.!--. desta cmicbi,ãii.

I Sim, mailctnoiscUc, pela voz, I _.; 0 próprio silencio dc T.ourcn- ] . ." -X:i" P"
leis uma coisa extraordinária! | ,.0i na(ittcllc momento, não trairia | intoinuiçao,

Pcco-lli Ucrti-

1 i.'*i*'tii-n-*'.M c í'**"i'i'!i(!t't\"'i ntui* I 1 ; .. ¦¦ .- ¦¦

N CO si o ic mo tempo mcm t,n„i?... cido auucllc cow.hoy cuja, pala- um aposcnl» onde licaran,

í'c lu < «.;."n, vc-ncra o! - Talvc;: pnra enconlrat-ac com vraa inys.briosas tanto Intnpravaiu | - U en ao? disso cl , .uitei,

__ jn ^° .;'¦ i,/1^ ;_ ipU,,1:, mcu irmão e co,nn,i,o. I Lourcnço de Soulaimc-? li ac Lon gou o .senhor '¦«'snollcs
¦;;;,;:;:;;.,,;:.,., 

,„, \_L ^ -k - w™ * ^ «*_* r^fn_^4nT^.co«,»ç,u,| ->,.,, 
^ 

¦: ..u u.
, ,.„;,.. ,, „_,.,, ! ,,', .,,.," . ra akrunia ímprudcneiti*'

J coração uni pouco de raiva, 1 e.-oe- ,
' rava nina cxplieaçã

litic pediu perdão. ~-"-is nina coisa; cxtraorainanat | ,.<,, nac_w ....
F„i eb-impilo por meu irmão, -Terei oTilido iet; perdão, ma- U.ereta-s prcoccnpaçõcs. parecendo - -\;.o conhece o homem'.

.dcmoiscllc? uma ameaça? -l-clizmcntc nenhuma, -Nao. .^

— Certamente.-. outra pcrpunttt veiu perturbal-o. j 
—Uli.! oli,

11 estemleulhe a tua que eiie; LlrI,,.cn,„ e.urctii.ha-sc astoraj - Teio ineno-, pretende. ff^..
:leJcoin icmiy. Hsciucccra-sc mesmio. — lvllc t.ieule. --Mai então? disse 1.0:1

| d,, iim de sua visita a llertignolles. j -- Pensei tambem nt.sso.

Pouco íi pouco, íeiitia-!c preso j —Alente, com certeza. Airora, 
j

porque mente cllc? liis o que pia-;
tão grande, mie elle 

' riso saber!-.. Porque: 1'orquc?... 
j|^ £</..•,__,, 0 p___oa.l do pula-i ma peso..', porqtic aíiiial não "ou

1 hesito em dizer — seria grave- j' Bcrtiernollcs disse ao ouvido de I tigriòllc» iiottm i-;".

.—«-, : Fui flipmailo por meu irmão
Eg^j»ra3iP,S i iifiJ^flPilffl-P ^";e ell.-', Par:, u.n ..eSocio muit,

Wmwwllfiái iilllm_^__y_l mmu „0.«o —.. u„,,s^ d.,P„
i licia veiu prevenir-nos da preseiiça beijou, liil 1 sontoti-se p

1 d,i assassino dc Jacte! na festa ile j bcii pi

Não ponde d:ir-me nenhuma não .saiu nem pela porta da aveni-. li, coma-amente, rc-tmiiti a»sitn

da FriciUtuuli nem pela porta de! seus pensamentos:
! .«..-.'viço, nem tampouco pelo tcct-.s,! - O tal civv-boy.• uãf, tinha_.az:isl

iiiuc nao lue serviria de nada. por- Luao podia voar para o eco;., nem

. casn é isolada., . 1: nestas ! dcs.*ippare»:ci* peia terra aba;';"...

1 condicues, não deve ur saido do j J.„;ro, deve ur passado a noite no
" 
palaecle...

li, resimuicfartd.--, cncolerisado cou-

imtiti. piillidò.. ; ira :' mesmot
Muito bem, níuito licn.i, nã< — Resto cot;' >~-boy.

ic çm nada. peço-llie espere c Lázaro líccrmar lão sã
1 seu pae... Lòttrcnço feto mesmo. Ficaram 1

còinmicro... mas a que rerpeito? I Nâo somente seria mostrar-liie inuilo _ .rstc homem em nossa casa ,e em silencio. Lourenço, apezar de' pe|os cncanios da moça; Sua

\-u. im' recco-d- pouca atfcicão, como tambem —j 
perto dc más. disse Jenny! tudo, parecia prcoecupado c Cer-1 _míl(, ,,,-,. tão grande, que¦ ...... (não. 

podia fugir a ella. E ós.rcmor-j Dcu-Uie; a perceber; o mo.tivú ü*-}ccU.. tt.lloí 05 cri:ados IlerC ! inialtv. !¦ IVjssò ter-mc .cneanadt !
Imente culpado:..- I Loitrcnco: í Elle mesmo não estava Iranquii

— Não prestava a mínima at-1 Ber.tignc
tenção, meu filho.-, o que me di/.ia Lourenço.
imo chesava a meus ouvidos, pois j Mas Lo

naquella oceasião minha attenção A stispc
estava pregada no -lão visinho, cia nelle, não m

Ucrtigitolles estendeu as mãos a Teu',:-) cuidado, ella está mui- i lo. Comprcliendia pc!
sos cbcg-auilò, abriam caminho :; -ua insistência:

1 to nervosa
a primeira

\-;io insista nestas j vez, c agora que alcançara quasi
checava a meus ouvidos, pois õlus Lourenço não as apelou. 

J historias!.., 15 sentou-se á mesa, I seus fins, o neso r .

iiaquellii oceasião minha attenção' A suspcila, -- indefinida^, — nas- com gvar.de satisfação, como ftl-ia j enfrentara.
1-., ,.;,;,,!,,-, I,-;-. nollr.. 11:1.-1 uma suspeita, mas | quabmcv, cotn a'consciência tran- listam ã mercê do acaso.

. ., ,-,! "ma surpresa! j (llliii;l) c excellente apeuite. Se ..i

ceule dc belleza, atravessava pele. I Bcrliignolles, anliclo, d:zia com-| _.[a3 jcnny continuava com a'j'mão Gõiis de hourenço, do mar-

Não escondi nada absoluta-
<.;iiolb's c de madcmoisclle Jcuny? Como poderemos saber?

Náo inurroSuii madcmoisello1 piedade. _ i\ao csconui uauu .«uov.»,».»-.i _ Xão.•a quast os 1 
j, iu=tamentc mira fugir aos re-1 mente, do fim de nossa entrevista I _. ç»aiJC. pi.j0 mcno», como é com- ; Jenny?

presa que J ^.^ rVfp,„..lia ás mcb.tas temu-; — Rcconmiemlei-Uic qne o o''-J p0-st0 este-pessoal? -Nio.
Iras dclcniiy, correspondendo aos' servasse. que não perdesse nenhum, _ v-.-l0 .1,. ,.nu, matteiva dutermi- — Cor cila talvez possamos sa

,. I sorrisos! escorregando pelo dccli- j.dc seus gestos, nem ;.s contvacçG^-j nada. Ler a verdade,
caso approxtmassc Ko- \ .., (h :,uimkla(lc, cnl v.stil de seu ; de sua pliysionomta. ¦ | - Die.a me o que sabe. -(

- Não esqueci suas reeommen- j

sc.t braço. idéa lixa
proxinro casamento, até sttrprcben

... [IIU.\II1*<V .UflHIlIV..^. •-- í

quez de fcoulaimus, ou mesmo de ^...^ í;ul,.lllo com c.i;l projectosjdações;"autue, estaria perdido!
li' verdade que Romã" não ap-

parecia senãc no escriptorio de

; dc futuro. N'ão pod
I bre Maria Úos:

_.ut-;0 ____-í_._j jjnda' i — -s'!'"' nic acredita! _ t_-m agcnlc de policia encarre- Gatune, estaria pertlii
— Não meu tiíito, ídísolitlamcí! —Sim, senhor Bcrtignolles, g.uj0 tiissl. negocio?... Ficaria :.=•

te nada. Elle procurava intrigar- creio! sustada, se soubesse! Que escau- .,  ¦ .. ¦ -¦¦ 1 
, - .. • - ¦¦¦,-,'-,.. .

me... Talvez tivesse ido r.íuifíta j Mas l.cttnr.Ç" Ui-'sc i.;lo -por po-1 ,;.,.,._ £C 0 assassino fosse preso jBertignolks 
onde nao penetrava' 

'

vezes r.o buffct, esperimentar tis j lidez. j nos salões dc meu pae:..' Fcüz- ninguém
diversas manas de champagne... Não se convencia. i mente, não houve nada, não é c:<a-

Ab! senhor Bertignpllcs, di- ! i_;n. incidente, para felicidade de cto?.

li o que notou?
Uma emoção estranha.

Tem uns dez creados, entre j —Se o'tal cow-boy •!•:; traçado
homens c mulheres, uns contrata-1 fen- conhecido de seu pae, talvez

-o

vcrie-sc quando tenho .1 m
»!r.ta.

Não posso dizit-lhc aijuilio
»_i:e ignoro.

li' eslraei-dinario.
!*! — O que acha de extraordina-

j rio? Por minha vez, meu car" Lou-
: renço, pergunto-lhe, eom que interes-
' 

je, e coni que fim procuraria escoa-
'«der as informações que ir.c pede, se
i «wtivcaH em reci: poder foráecel-as...

'a I Ecrtiguolles, pttzcra fim a esla sce
tia penosa.

\'iiilii'.in prevenil-o dc qtic o almo
ço estava servido.

\'cnha. disse cllc amigável- do palacclc. mas na rua

Idos cm Caris e outros trazidos da j madcmoisclle Jcnny conheça-o
\.mc-ica pelo senhor Dertiguollcs j tambem. E 'provável que o tenha

•"ritãndo veiu instalar-se em Fran-1 visto no baile, li sc'suas previsões

, c .^:"com 
"lennv 

".cnsava na lindai - Que nã dtirou ttmito tempo, j ç':l. forem exacta;. e se aquellas pala-
"»-"-•"• . . 'f,,H Primavera 

' 
rcava bruscamen- - Sim. Dcrtignolles é um ho- _ Conhcce-os. vras que ouvi re;cnam-se a cl a, po-

l?o escriptorio, cüe Passava para ; |fl.^1™; 
"^ 

J ^ ; mca, forte. | „ Não a todos, um ou dois uni- \ 
de ser que preste boas ntiorma-

. ma-j 
"Smava' 

jantar na mesa com Urrado; e -tão as .alavi-as Em que n-cnsa Gaume? ocamente tra. 
Tcomo Eourenço não responde,

dcmoiscllc, poís todas as precatt- o cUcfc. mas depois do ™^\^^^™^.\Sk 
Íco nsíe momento 

*Btore|c" 
üe Lázaro Dccnvcnu? I *, Gaume cotitinaoitt

cões estavam tomadas para o as- sendo necessário cscondcr-sc ..tn-1 -•>•"•" „ , ._,• ,„ __ v.-„. —Procure mademouclie i»cm*

Srind ser preso, não nos salões \ tava no seu quarto. ;. | Mas Jogo _ afastava semelhante i W°»^'«™ 
%«' 

" 
I _ ^u, 1.ccol.(!ar,t? g„ol.es, senhor de Soulaintcs. V-,

saia do _>a~eetc quando idea. E, sorrindo fura Jcnny, pro- por máos pensamentos Procure recordar-s

i atraca esconder a" siia dõr intima. í me inlcrrogüc, não vaie a pena... ! - Náo í possível.
mente, vae tornar a ver Jcnny. — ila?, sem duvida, ¦ c-.ta.am cn- amui-cia. «-u.a .-„,,. ,,.'..„v ,1, 

'• ¦-- n.r; dissesse ij sem poder cx- — E tora dos creados?
liis o qtte vae mudar o curso dc|ganados? Porque todos os eonvi-] Graças v, c-tós precauções, Lou-j 

^Logo que .-m do V*f-^_'.-

scus pcnsainentos.
Entraram i:.i sa'i de jantar.
Jenny não esperava ver Eouren-

ÇO.

nollcs, senhor de Soulaimcs Cor
cila clicgareir.os á verdade

E levantando a cabeça:

. olhos porl — O sctiiior Bertigublles temi - Parece-me qtte venecremos!

dados de meu pae são conheci- renço cRomão nao se conheciam. I Cçrtignollcs. dirigiu-se a _v;:.u... puc.... ,>.- -aim .1 -ci.. >- -o_ 1 Dois dias depois, Lourenço esta»

do. Mas o acaso seria clemente atC-1 onde Caumc o esperava. |Um; maníaco. .• 1 e.iro. c-,pci.ir.... ,; ¦ _•»•

Debaixo da mascara1.! podemlao fim: Eis o que Bcrtignolc* re-; Este eslava impaciente por vel-; E depois de reflectir — Quem é este homem? va cm casa dc BcrtisnoHcs,

escóndcr-se estranhos.....
ao tim: J-.is o que üercicnotcs re- este csiava ímpatieiue _»-'. >e. ,- >: \-,.„„ „,„ ,..; ,.-,,,, ,u,.-.¦«' -,. 1 .•¦ ' 1 ^"--.-riir titna cot-*-.: rendou ¦*-¦ -\UuCa U.C CuCOuirCi CQIIi ene.

[cciava, c temia ainda outra coisa: | 0. h quando avistou o co.Kie, din-| -'•W*11- •¦--- ct,-=*" ¦-.«•—»¦» 1 íCorl(í»li«)j

Mofeis a prestações

__l



CORREIO DA MANHA — Segunda-feira. VI do mulo rto 1014
T^BWsW»^os

«Ao A.i*irca-^v.-SHJ, xrja-3Nrr>iu-s3E» o p-ojeqoxBu»v-B£] nao oxoGdondo de troa U22.ia.fM», cma-tam. xxo "Oorroic da xtrtuiiaa» flOO -coId, por tre« T-ei© o

LKILOUS
J. Lages

AKMAZIÍM E ESCRIPTORIO —
HUA DO HOSPÍCIO, 8j

Tckpliuiii' ii igui
l.ii|Ar» da «emana de li a 16 de

in.. . dc 1014,
nOJB, BttCUNDA-FKIRA, li, 4 i

hora il.i l.itde,
Liil.iii de ICCCOI > molhailoi .'. tu..

S. Pranclsco Xavier u. v i. perua.
tentei a mat,,» fallida de Seraphim
Ãltiriin» & C.

IIUJIÍ, SEGUNDA-FEIRA, n, As .1
hora» dá Urde.

LelUo d.- um terreno íi rua Conde
de liiiiiiiin 11. 189, pertencente aos
menores Joiephlna, Jorge e Octavio de
Si ¦- iiiiini»,

AMANHA, TERÇA-1'EIRA, i», íis
ii lia da maiih.i.

I.ulãi, iti- pi nliores 1 travessa da
Barri ita n. 7 (Caia José Cahen).

AMANHA, TERÇA-FEIRA, ia, is
4 i|-' horas dn tarde.

l.iilã.i de 11111 bom predio á rua N.
S. di- Copacabana n. M|.-.

QUARTA-FEIRA, 13. no meio dia.
Leilão de si-eeos e molhado» e con-

trato dr arrendamento do predio A
rua Dardo de Dom Retiro n. 180, per-
tetii-niie A massa fallida de Seripblm
Martins St C.

QUINTA-FEIRA, lt, ás 4 horas da
tarde.

I.eilílo de um bom terreno, A rua Ca-
pitán Sentia 11. 14,

QUINTA-FEIRA, 14, .ís 5 hora» da
Urde.

I . !-i'i dc ricos movei!,» importante
arsenal cirúrgico, mau.:-fica bibliotheca.
sobre medicina, ••tc., etc, A rua da
Constituição 8 (sobrado),

SEXTA-FEIRA; 15. A 1 hora da tar-
de.

Leilão de um bom predio A rua fie-
«u-r.il Caldwell n. 75 (amiga rua For-
ino/a),

SABBADO, 16. A 1 hora da tarde.
Leilão dc superiores moveis em seu

armazém á rua do llospieio n. 85.

1 iJin.i isa.sk d» uma errado uu om
1 il» lamilia 1 A tu» Ituldas» 1 <.t ¦. n, jij,

boi crcadii dt
. »m ile lamllm

rua lli-inlie.1 n, -•'-, 8, Hranclico Xavier,

TJIlKi-ISA-SK <1« mn
X lllM t..il-li ¦ 1.1, |'»l.l UM

... pira coili
nliar e lun imi ,-.1-., ile pequena ti

CücIIiu 11. Ou.

Erii-ttEGAÜÜS
ALUGA-SE 

uma cotlnhclra pura caul
011 11111:1 lentora »cm filhos; tiavcssa doornado ii.

«HHCISASI; «lc uma ci
I nlnr t lun, IIII I c»

milia I na rua Machado

|)l'Kl*ISA~SK dr uma pFtjucna par* mm
X Kceíif crtsim uniu „i. itn 111 roupA; i i
rua ite S. I 1411.1SI" Xavtn 11, /so,

1)HK('ISA-SE 
do unia eoilnhelr» «le con-

tlticta allançaua, iura ca.a de lanulii;
a un General Caniharro n. 17».

nu rua
elo,PRRCISA.SK 

ile uma coslnlieira;
Clara «lc Uarroi 11. 1.1, iti.iJ.u-

1)ULCISA 
SE de uma profc«inra de pia.nn, para leceionar «lua» menina», Tn-

tar .)(•"• 6 .-> H horas da nuite; ua ruu
Enurcticiana n. 19, bonde dc Jockcy-Cluh.

1JRP.CISA 
SI' de um bom carpinteiro

pata ir 1I1.1II1.11 em mm faicnd». Trata-
m com o sr. domei, dai 1 A» 5, na trave>
«a Dell** Arle», tj,

1)RECISA-SE 
tle dua» criada», uma para

cimnltetti c mura para arrumadeira 1
copcira, na travessa Sou/a Dante» n. .'a,
eitacJo de K, Franclico Xavier.

I'KEC ISA-SK de uma lioa ama de leite,
X á rui (.'onde de Ilomlim n, 470.

1)REÇISA-SE 
de utn rapnt activo e com

ptatiea para curretor dc chapio» dc

(VII
uas. Kua [lídimo
1 Ruy I..irhoi>a),

11, M.lllllil 1

AI.Uf.A-SK 
um commodo pintada do no-1 A'LUOA-SE uma cau eom dua» nla»,

vo, rm cin dc lamilia socc.jtloi iua [ a» d.... quartol e umu .Iiiuciidriitiai, anui,
du (,'altrlo 1, minado, . « lua cLctrlcj, A rua Castro'Alie. tt. ib.l,
,,,,„..,„, ——  Ire. niimilo» 'li -ltac.no d«- Todo» o> Saiu.i.l
\ 1, t 1. \ \ 1 - s 1. bou» ipiaiiot de írente pa- j u eli.ive 111 rua Vi.cuii.Ii: ,k> l'ociiuiiti» nu-

fXtA m-uiiun-s do coimiicicio, i rua do i mito ia 1 uuu»» na rua Sele dc Stliiiiluii
lí./iu.ti- n, ''--,

poivittoi
_i ejfcil

predio novo da rua S.nl'Ainia
V 

LUCAM-SE .-., :,„,|„l„a
i.i,i.iíi» do ciiiiiiiiirclu ou a caiai sem

Ilibou,
n. JJ-

ALCCA-M, 
tuna «.tplcndlila laia dc trio-

IC, iiiu.iil.h).. c COII1 i-ili-.m, ..i-vt llQV.t,
ilbimiiiiula n lu< elcctrica, jr.inde jatilim e
cbaeara |airu recreio; na rua Riachuelo .-1,-.

ALUGAM.SE 
na rua Ccnetal Mentia

ll.iniii I lii.i.if'.,:nj, 01 predio» ac.ib.t-
il.n dc conttruir n». 14a o 144, com duas
•ala», Ire» quarto», banheira com ngua
quente c Iria, copa, cmliiha c peiiuou
irea; irata.N com o proprietário, ua rua
dc S, loio, .-.¦ipuii.i «lc Mcniia llarreto (bo-
tequun),

AI.IHiA 
SI", um r»|..n;ii.ii cniiiiuodo com

janella 11 caul ou rapazes aolii-lros do
cumiiic.-cio-, rua liarão dc São Pcllx ;-.•¦

AI.UG;VMSK 
commodos t\ ao$> 3%$ a ^

comiiiiidnH por üf, Aa rua lunacio Cou-
larl 117, Sampaio.

AMjTiAM-SI'. 
duna bonn (sal..» c sobrado,

com ou nem pcn»ao, a rua li mo Ikiu-
temy n. 8.

ALUGAM-SE 
umn sal» c quarto tle fren-

te, cum lut c toda» a» coiiiiiiodiiljilc»-,
rua Tobia» Barreto o. 55, cau n, 1, ave-
nida.

AU'('..VSi; 
uma magitifie.r ula .1 |>c»ioat

dc iratamciitii 011 para r.cnplorlo a lanf
bem um quarto Inlcframuit» indei>rttilcute,
1I.1 ».ilu, 11 moco» do coiiinii-nlo, lem janella,Ku* c boa clitiarai na rua ik- S, fcaro nu-
meio 71, 4- andar, proninio A avenida Cm
trai.

At.l.T.A 
SK uma cm 1 mobilada, twr icli

niiji-j, na riu CbrulovAo Coloiubo nu.
meto iS, perto dn» banho» ,l.- uui; paraver o trator dai 10 A» 3 hora» 1I1 tarde.

Ai.iniA 
Si-, Unia pequena cau; na rua

I.rite n. 11, (undu», Itio Comprido.

A l,li(.'A sl-l o predio niivu, pnruAncuoeio «t Iiiiliilueüd, du ruu
Ai-i-liiiiH ('iiiiii.|iu 11. IKil, emito «In
nm liou ViHtiii llluniiiiiitlo 11 lu/.
Clcctrici) «• com litindes o trens A
poitii. Aliiitm-I, ailtalSOIM). An «Iiii-
«cs cslão nu ruu Uuu Vlstn 11, tll,
O ti-iitu-st' mi Avciililu Cedro l\o
11. 10(1.

¦pjtRCISA.SE 
de uma cozinheira.

Imperial n. toa, Meyer,
Kua

I)ltECISA-SE 
de uma lavadeira e engom-

nudclra, oue laça mal» serviços em caia
de priiucna lamilia. Avenida Pedro Ivo n
Ci, cisa 45. (S. Chrlüovdo),

URBCISA»S£ dr utn rapai até 15 annoi,
1 pira vario» tciviço» em rasa de p quena lamilia. Nio se (az questiu de cor. Ave.
nida Pedro Ivo, 6l, caia, 45. <S. Christo-
vio).

1>ltI-.''ISA-SE 
de um empregado que en

tendo dn lavoura e de mimoe», para ir
pir,-. Deodoro, exlgem-te boas referencia'.;
'ratar ua Eitrada Hc.il de .Santa Cru/ 11.
.1.151, Ca»cadnra, de 1 hora da tarde cm
deante.

A I.UCA.jE uma mocinha estrangeira pa-*»*•! lodo o jcrvlço Uc casal e duas co-
xuifietras, la**adeiràs, cngommadclrai e dois
pequenos da roça, copeiraa e mais serviços;rna ll.u.lo ile S. Felix 180, sobrado.

AI.ITtA-SIC 
uma cozinheira( para cozi-nh.-ir o trivi,,!; trata-si- na travessa da»llcllis .\rtcs ti. 19,

A CUCAM-SE creadas afiançadas, paru• Vioiios ns fervlçua domésticos, na Aveni-«Ia (..iiiit» l-'rtire a6, loja. T.lephone 446t entrai.

A'I/IJOA-SIÍ uma creada portuihieã, che-iVitaila ha pouco, i rua Barão dc Suo1'clix 142,

A l.rf.AMSI- errados da roça, no esta-1 Vç.10 de Vassiiuus. Pediuus a AgenorI iiriimal. Ha paisagens e cuimnisjões.

Al.tGASi; uma »ma de leite, de côrXlapan..!, com doia mezes; tr^tase aa traTeis.i João Aifuufi n. 77, casa — Ho
tatogo, l6jM

A 1.1 'GA-SE 
uma moça nortugueta, che--Togada na pouco, coi. bastante pratica de

cozinha e mesmo outros serviços; na run
du Livramento o, 188. iç,^

ALUGA-SE 
um servente de pharmaciít.coni alguma pratica; na rua da Saudco. .11-, -sobrado. 1511

A LUGA-Sli uma lavadeira que tome rou--*-*p.is. cm casa: ita nia Real Grandeza nu*ini-ro -'68. Dotafogo,

A T.UGA-SE uma moça hrjinca, de iS
^ 

-V-»;ira 19 annos, somente para arruma-iicira, para ganhar 40$; irata-se na ruail-.ruiciinila n. 16. Santa Tlicna.i. 1616

A UV, \SK uma moça pnrtiigucr.-i de In--TXteir.t confiança, pnra todo o serviço dcum casal, menos cozinhar; na rua Miguel
de fria» n. ;-,-,, iinarto n. 22. 1617

ALUGA-SE 
uma perfeita lavadeira e cn-

gomiuailcira de lustro; lrala.se na rua
Vinf.. e Oito dç Aguálo n. 85. Ipanema.

A -LUGA-SE uma moça para copcira ou
Jtyiirrumadei-a. Cartas a V. V. no Cor-

UKECISA.SE tle uma rapariga dc côr de
A 14 a 15 annos, para serviços leves, a
rua ?• nador Kuzcbio n. 6a, .-obrado.

1)RECISA*>SE 
de uma ama ^ccc.^, de 14

a 16 ann.n, a rua .Affonso 1'cnua n. 71.Iladdoclt Lobo. Paga-se bem.

a/ou iij

AmJGAM-SK 
cozinheiras, copei ras. ar-

u'i..dci(;!í, ninas seccas, e mocinhas;
»a rua '.ieneral Dituarn n. 124, sohrado.

h LUCa-VM-SK, barato, boas cozinheiras,
j-illo trivial e fumo e logâo, d'0-se fian-
ças para e.isas, cmpríRO. firmas registra-
das; nn rna General Câmara n. 1:4, so-
Linde, fundos.

TJRIÍCIS.VSE de urna costurr.ra que sai-
X ba cortar bem, por alguns dias, na rua
jorgu UuiIrc n. 175,
"yjRICCISA-Sl, 

dc unia lioa costureira pa-.?*. r;i rns'.:. c*u tvisa dc familia, á rua de
P. Cliri5toviío tt. i6*í.

TJhiJ.i 
|SA*SI. de imi.i boa empregada^

. ;>a**a todos os serviços de umn scnhur.n
*• ; A.vinida Carnes l'*reírc n, 133 ü" andar.

Í>!*I-'('|SA-SE 
de umn lioa cozinheira de

. i'.Tiid e fogão; paga-se bom ordciuidoj* 1:: sMaiçchal IMortanó 142.

1)Rr^lsA 
?R ije uma cozinheira do tri-

vii., ni Avenida Comes l-reiri. ijj,

1>RliCISA;SE 
ile uni Inteiro ile confian-

\;x, a riia tbi Luz 70.

Í>!t:-'('ISASr 
ile officiaes pintores e Un-

;;.dt rc«; na rua Senhor tios Passos n
!9 ¦

Í>!.Kí'rSA 
SK de nm empregado pana1 dc commodos e mais serviços. Or.

de.t-i'í.i íaoí, e casa para morar, tem de
d-ir :mhi fiança em dinheiro de 4<in$, parat-.. .i:i-a ila* quantias que lhe [orem con.ua. ns. Irat.-.-sc ua rua lrim?i-ca Lima u.
51, pirto da rua S. Cbristovüo.

Íy-tl.i 
ISA-SK dc uma mocinha de con-(lança, para serviços domésticos; rua(tcncral Canabarro n. 57.

PRIC-C ISA-SI, de cozinheiras, copeiras,A amas sereis, mocinhas, meninoa e me-ninas; na raa General Câmara n. 124, so-biiido, fundos*.

pltlíCISA SK para cnsa de um
um filhii?, de uma senhi

enhoi
¦j.-iiii o sem ronipromi-

mora seria,

cslr.-injrcirn; earia neste jornal a XXXIV,

I>i;t-:. ISA-SK de uma pcrlcila cosii-.hei
X r.i; :í rua Affonso Penna 11. ;i, llaj.
dticK l.obo, paga-se bem.

]>M-.CMSASE 
de uma senhota dc m,-'-

. edade p.tra serviços domésticos dá pecuca» lamilia; no Bóulevard --6 dii Sctitntro n, 401. ca a 5. Villa Isabel.

JiUKUISA.sk 
ric um casal sem lil!io«

oii dc rapazrs ser os, para alugar unn
00a ;ala mobiliada, no ceiitio, rua do
Costa n. 9.

7")RKt'IS.\.SE dt- i'ii-i agentes, digo, q:eJ r.vs um bom chipreBo ? Agcncincs nos
l-.stailos (so no» listados), carimhos 1I1
borMeli*.. v"':-*.¦';, :-, material para os mcí
nos. liorr.tc-li'. '¦¦ r;, atitimioveis c gesso par;dentisíis. Con fissão ate 40 »|*. I)is;'ru
6-i-i.e t:..n<;:i. 1'j.cam iíiftruciiííes a J. C.Fiayata, lnrjrii uc lí. Francisco n. 36, i°
cuidar, r,-' :!-,,,,- ^.7Í5. s?

I3UEC1SA.SK 
<|e uma creadn para lavai

,.- r cotinl-.ar em casa dc pequena fami
ba: run du Senado n. 22,.

PRKC1SA-SK 
de uma cosinheira por--.a-.-i-.-i. hoa, ordenado s.;: travessa

-p/.':""';' "" =|5, hr>;0 do 1;"nça, Sinto

p.líECISASÉ dc uma h7 cosinh,:- -
J. quç (1-irsia 110 almii-cl: .1 rua Rofiu
de A mcida n. iS, Villa Isabel, ordenado
40?"DO.

pREÇISA-SE de unn creada, pretere.X te branca, para. um . casal sem filhos;
avenula Contes Freire ... 5?, cobrado

PRECISA-SE 
iic uni7 per'c!ta 

"eõipiiTi'..^

rn e de uma pei íeitn -:i7lr* i-.«ni n-1
li,-:- de ofPeina» de n-imei-a „r,!.n; no
atelicr dc mn.e. Lnur^ (;¦¦:¦,]¦¦" -; -,.-,
do Thtatro n. 7, 1" and-i: : eu radn ,n-
7,3n,saida ;-,s 7, e uma ho.* ¦ p>ra -í.íhoi;ii
"ÕRÊCISÁ-SR. de uma Tsõihdra" 7iw
í ...-<: á rua Visconde S. Vicente n
SS. Villa D. Julia, Ainlirahv.

rHJ-r-ISA 
SK dc uma rnsintieira que

durma uo aluguel; â travessa da l.uz
n. to A.

PRECISA-SE 
tle uma perfeita tavailei-

c p.iísadcira c que icc?- "¦ serviço ti
copcira, paia ca?a dc ptiivcr r hmiíia d
tratamento; na nia zq tle Xovembro 1:
68. Tj*i* ema.
"ORECISASE de um moço eom pratica

de Cícriplorin; trata-sc na praça
publica ri. tit /sohrado), c
Jaèu*, da» 8 it* «o hora*.

ie. Silv

1>KECISA-SE 
dc umn r..oclntioL de ta a

i| annos, para tomar conta dc uma
creança, á rna Joio Caetano, 97; paga^eliem.

1)UECtSA-SE 
dc uma boa oju.l inte de

i-osiiira»; paga-se bem, na rua Maris e
Hinos n. 346, casa 8.

('RECISA-SE dc uma boa cozinheira
l para casa de pequena familia, paga-sebom ordenado. Rua Tonelero n. Jio. Co-
pacabana,

pilKriSA-SE (lo unm perfeitax ('(irpiiilieini o de unm perfeltnsiileini, eom pratica do officinhstle iirlmclru ordem; no ntelier dcttinie. Latim Guimarães; rim duTlieatro n. 7. 1" andar: entrada
is 7.30, salda ás 7, o uma hora
paru iiliiioenr.
«.(RI-.CISA-SE de uma empreitada paraL serviços leves, em casa de uma pequena:am:ha, a rua dc llospieio n. 316, sobrado.

OltECISA-SE de um barbeiro de toda aã. confiança, na rua da Luz, 7c.

4 LUGAM-SB, bellas e espaçosas"salas do fronte, o quarton mo-
hilatlos, com lu/. electrli-u, a pre-
eus niuito módicos, a ramillas e
cavalheiros, Tensão Familiar Co-
lombo; praça Josó de Alencar n.
14, Cattete,

ALUGAM-SE 
quarto» c salas dc 35$ ,1

50$, para lamilia ou moços, na rua
1-onscca Lima 11, 51, perto da rua São
Christovao, bonde» dc 100 réis.

ALUCAM-SE 
quarta.: c silas de 35Í .1

45$ na rua dc São Cario» 18, sobrado,
.'.fttacío de Si, bonde dc 100.

A LUCAM-SE dois bons quartos 11 33$ c
¦»Vlo$; rua da I-'loresta 14 e 16, Cu-
tumby,

AM-CA-SI*. 
um bom commodo por .,•;?;

ma da Mi

A LUGA-SE a cum n. 7 da rua Amapi^».-oni quairo quartos, du.i» S.1I.1» e mai»
commòdidades, com lu* eiectrica. Al chavcl
estfio na rua Senador l-urtado ti. 146. Tia-ta-»c na rua da Alfândega ti. 38.

A f>eflA.\i-SE uma «ala c uni quarto, mo.
¦ÇXtitladoi, com pcn»Jo, luz elcctrica, ha-
nlio» quentes e frios, rasa nova, no f on-
dar da rua Evaristo da Veiga, perto da
avenida Kio llranco.

A I.IIC.A.SE q predia nove 1I1 Entrada t I.U0A-8E um grande «obrai! 1 cmn niub
.'»i: .1 11, «ís». «niin Dr. 1'iontlti c ,'»i.. hhiIhi, na iui Spiriugi 11, fi.
Ca«riilura, com duai «ila», dal* i|ii.iriiin.
imiiihi, banheiro, ianque, W, C. quintal
iodo cercado, lii|t.||J4,.lu elcctrica, bainli' i
parta. ititj

a» cIi.iac» cilio ua loja c liata-M
dl Aíirnihlei n. «lá. líja

VI.CC.A-SE 
uma liaa caia navainrnlf pia-

it 
"

adi com ita!» luvimrnto»! na rua <U
Lapa 11. ,t7i a» ch-tv.*» m loja c liata-ie M

06, thioVI.Ul.A.SE 
a caaa da rua Emilia n, . . ,.. . .

Jacarípa.ua, Uc* ijuailoi, dua* aalai, 1111 Aitinib)'» n
ilKprtiiai, coiinlm. fog.au econômico, nio:

«\ 1.1"Auol
——————1 novo, p;

Vl.i 
i". 1:1. cm ca»a dc familia, um nuar- a» chave» cilao 11T1 11.

r

eara tlocnle» nem creanças nuc oiraRUCin, A I.UGA-SE • Iludo ¦• viitoio labrula. p»r
andar Irrrn» por t.'«f. m-lo

tara emeari ni rua 1'Ar.iim II. |H|
50, onde »c traia.

lu «ti- frcnlc, por jof mm . . toda» al
commodidadcii na rua Conicllictra '-lun-
Ihies Castio n, ,J, rsl.iç.ln do Kiacliucla,

ALUGA 
SI', por .|<{ uma Ulltilta com ca-

•tiniu, (aiu(u« r uru4 dcptiidincia» e
multo terreno, tem lalda para a nui \'l<-
1.1 •MfKrr, rm C.tlumby, nm fundo» I« ch>v
cara ita rua da Concórdia 11, 4I, 161H

V'I,l'(iA-S.! 
uma \.o\ caM com -imi •nr

quártoi, dnau wbi \i mai* dei^niieiicuis,
própria imm pcut.10; ua rua di» Marreca»
11. 19; a» chavcl cltio no 11. m a tr.ua.»e
iu cnnft*il.iru l*íiwbi-al, com o nr. Coita.

VLUCASE 
uma boa can com trei ipiar-

toi, dua» -.li... grande quintal; na pra-
KA do» I.airjrüi 11. .-tf, .1 chave mi.i no uu*
mero 16 c IraU-n; na rna Visconde do
Itauna 11. 108, 1Ú91

VI.UfiA-hl, 
o piedlo novo di rua üiii|ur-. I I.L'íi.\\|.SI| bmi» iiitarlog, iwir»a.i de Hng.uiv.,1 11. 11, Andarahy tir.in ' Xiioliclro», tle bi«m tinto, eom 1

dc| ai eluvc» para ver ci>Aa na n. 10, ctrica o bon» '
nmçoi

cuíca «• luiii» b.iiiliilroi,'iiã'»vciiida llciirl-.vii 11.1 niríitiii ruat traia ae 11.1 rua rpm lalladarci 11, 1/,
VlKond» tle Itio llianco n. ia, armarem. '
boiulia i puna, um

VI.UGASE 
uma boi eau com doi»

vlmrnloi, m rna Coimc Vrlho H> J

ma boa c.isinba independeu*
P. Chrlstovão -86, fundos

iiericordla 134.

ALUGA-SE 
ti

tc, á rua dc
para 55.

ALUGA-SE por ijoSooo nma cas.i com*
pie tam ente nova, com todo o conforto,

para pequena família; rua Pessoa dc Dar-
ros 5, Estacio de Si.

AT.UGAM*Sív 
dois quartos bons, ra-

paz dc todo o respeito, cm casa dc fa*
milia de tratamento; na rua S. Josc 70,2° andar.

AT.UG.VSI. 
um quarto dc frente, mobi*

lado, preço 6s$ooo; rua da Assembléa
48, :° andar.

À /'UGA-SE uma casa nova com dua» SOatila:,, ilois quartos, quintal, jardi 1frente, luz elcctrica/ nrctjo iao$, Ur. Cotia
Ferraz 11. 6. Itio Comprido. 1615

VLUCA-SE 
n easa nova da rua Dr, I-'cr

reira Pontes n. 83, Andarahy, com
todo» o.« requisitos da moderna hygiene
para pequena familia dc tratamento. Ti"
duas boas salas, dois optimos c conforta
veis quartos eom lanclla», despensa, cozinli.
o «V. Ç. eom chuveiro c banheiro csm.il
ado. l-.ntea últimos (••¦nimodos tem a* na*

rede» revestidas com azulejo branco, A co
Zinna tem pia de mármore ç excellente i.<
gào econômico "It.ilianu", para Icnba e
carvão. Entrada ao lado, r.-mil.ar quintali- ianque cnbcrlo, Lu/, elcctrica. Esti aber
ta pari ser vista pelos srs., pretendente^,trata-sc na rua dc S. Josc n. 86, pliar-macia.

A LUGAM-SE lions coíninotlos pu-ff-rn familia 011 eaviillielros, casn
eoiiiplctiiiiienlo novn, liem nreja-dos, todos com jiinclliis, multaatciiu, |,ml,-ini,, laviiv pnra 1'óni,com In/, eleetclcn, nu «i-ande clia-cara tia rua Senador Alencar nu-tiicro ar, Campt) de S. Clirlstovão

A LUGA-SE rm casa dc familia, uma•íáVinaçniuca sil.i eom ou sem mobilia, paru
flUiriaC ,1.» Minmaúl ._( r-ti

V 
LUGAM-SE uma boa sala e quarlo de
frtnte, cum ou sem direito h coiínha, a

asai,
rtir;i

preço barato; iu rtu Tavarc
1. ;¦:«, iM.ii..u. do Roclu.

b'er-

AIiUCA.SE 
a can da riu Dr. Carnicr

n. >)•). no '. ü! 1 das arcbibaticadas do
Jockey-Club, tem banheiro u elcciricidadei
as ebaves cst.lo no n. 07. 1619

Larinjcira»; »• chavcl uo n, joj
tu riu d.. Aurniblè.i 11, 06•

lrii.tr
i6j'>

AI.UGASK 
um boiii quarto bem ircjadoi

n» rua Conselheiro Zicbirli» n. 105.

A LUGA-SE i civalltelro, ou a ca»il qut
i\ -i ihillir- lAra, o i-"iiiiiud.i dr treme di
tua Acre n. tio, nroslmo » Marechal
riorl.itio, prrço módico,  I0.IJ

lc (rente c lu-"i

IÕJI
VLUGA-SE 

uma boa ult dc frente c le
.letaiidciiici na avenida Salvador de S

A riTJüAM-SB Cftsiw noviiM a «os.
* »!M»S, 1:104 «> nina uriunlf para
180$ e iiiiiUa lima «le eRQUlllll
parn iiCiloclo; na rna Conselheiro
Joliim, csiiiiliin «Ia run llclla Vlrita,
boiulcg dn Vllln-Isiiliel-Knueiilio-
Novo.

A LUGA-SE a c.i».i da rua de S. Ja-
-íaiiiiari" n. 170, tendo tre» quartos, duas
«ala*, co/inb.i, banlieiro, tanqtlCi porão lu*
bluvel c quintal; as cb.tvcs então no n. i?6
d.i mesma rua t trata-se com o dr. San-

Vri*r\ 
oc ,. i- 1 1* t 0.1 mesma rua iraia-sc com o ur. sai,

K rí'.í,.?.Pnídlí.'I,li-rul V""."1 P.c"' «•*«.-. » f-a do Ouvidor 11. ;i, sot.rid.to Gonçalves 11. 0.1. I.ugcnho dc Dca- .1,°. «. .*.
tro, eom dius sala», doia quanos c cozinha; ... _ 

"*'  '
" cl,avcJ no n- •'• »*.'»i A LUGA-SE eom contrato »té .10 de no

4 1,1'ijA'SK uma cisiulu, indeiKrndeiite,
-TVp.iru casal; na ladeira Senador Dantai
n. ,t. Tr.it.i-s~ com o alfaiate na mis
ma 11. 1. i6pj

* LUGA-SE uma bonita casa assobradada
«TI com todos os requisito.-, by^ienicos, dois
quartos, dua» salas, dispensa, luz «-I«-ciri
ca, cm centro dc terreno; na rua Aurclia
ni 39, -Meyer, Trata-ie na rua Frei Ca*
neci n. jjo. Tclcplione 4895, Central.

». l\U...\*St. ;i cisa nova da rua Annita
•CxGaribaldi n. ití, em Copacabana, tres•.unos, du.is -.it.is, dois \V, C, etc. Cha-
ves â rua Nossa Senbora dc Copacabana

1, 60a e 1r.1t.ir com Santos «.Moreira, M-
faudega 11. 42-II. 1703

ALUGA-SE 
eom contrato «té jo de n-

.vembro próximo, u optimo PrcdlO di
travem Muratori n. 49, mobilado c com
rttnplai DCCòmmodaçOes para família dc tra*
tamento. Ouves e informações na rua do
Riachuelo u. tju, loja. i6--j

» 1,1'tiAM-Si; nina miln e t)ttnrt(i
a*por 13$ com illrelln n (tnilllloriMiiniia, biinliolrn o uriiiiili- iiuin-
tal; nu rua Cortuiel l'rilio Alves,
Ult, liiiiiili-H 1I11 l-t-nla l-'ormoNii u
portu,

A I.UCiASE um quarlo em cata do faitil-aviia unn direito a toda a cami na rua
dr S. 1 liii-.ni» ,11 n. -.ti. ,

VLUGAMSE 
uma nli c um quarlo, em

can dc fiinulh, iltiiiiiiiiidui .1 clcclri-
cidade; iu rua Uclplilm ii. 6», lloiafogo.

i LUGA-SK unia sali de Irenle, com uu
a.V«cm mobilia, ea»a dc família,- u.i rui

ij?o

Vil 
GA-SE tim biiiu iiuatlo, maliilaita,

v-n.il «em lillio» au a e.iv.ilhrlim .
ir.iMinuiioi na rua Uadilaí» l.oh.i ,,
mero ij,

A I.It-.A Sl? por mil
•**.l'oti«ic:i, rdle» n. ji

A LCGA.SE cn
^\eij.ai(oío com

da Lapa li. js.

A LUOARE uma lo|a par.i neRoclo, tem A l-UGA-SE metade ,Ie
/"Ado coiiiiiinit.xt para fiiuilii; na rua Frei *,*¦•*"' tubo», por Jo|

1 Ctil III .li fiu,
•a, com iliil, qiiatto»,«lua» rala», boi ilIltmlllocSo o himcin'. Ch«,vc» i- liilotmaciici na caia VI, ,wX*

ni caia do pciiiiriia fainilla,
. jouiinodii. para casal lem li.ihou na rua General Canur» u, jo,, loj.i.

ÃJ«vl[JA,SI{ tima can tuioliriiUÍrToi-i
i»j.tnliin na frente, eom Juai »ala», doi»
quarto,, coziniia, rmiuIc quiiiial, eic.i narua Ur. ,S,i freire tt. ti, S. L'hri<lov»oia» cliavcs no armarem di esquina «¦ ir»ta-se na- rua da Carioca it. òj, com j«r, .Nunes. AIiiiiiicI l.'.'|ooo,

l a neva ti. jjt*
botniuiin, nnd

as chaves ¦ -'- ¦
ie irata,

,iC|ado Guanabat.i n. J5, casa

uma cau a caul
na rua Retira
(..ittctc.

IJJ5

\I,l.GAM..SE 
um quart npor }t>t, outro

nor ,!"!. ilu Independente, c.im dotodo o respeito, linda chácara, multa anua,-.'At criar fallinbas: nv rui I)r. Jos» Hy.
«itinn. ti, •íntiu.i I). Aflon-o. Andarahy,

1 -V !;"C"'".VS,! ° l"c'll(> MMliradailfl da tmi^vii. A||CC „. ,n0i „, cii.lçia ,|„ ^,,

A I.UGA-Sli
¦avcsiilenili

A LUGA-SE
/Viril gallinheiro» e mulli fntla,

um terreno ben

ALUGA*SB 
uma pequena CAM, no breco

Kscadinbas do Livramento n.

moços do commercio ou casa]
na rua Carvalho dc Sá n. 57Machado,

PltECISA-Sn 
de uma criada para todoo serviço cm casa de pequena familia.

Avenida Atlântica n. 7:6, Copacabana.
"OHECISA-SE 

de uma moca poriiigueza,i. para todo o serviço dc um casal; ruado (.olovcllo, 80.

pRECISA-SE de um ajudante dc alfaia-I. le, na travessa Dias da Costa n. 17, so-brado.

I>HECISA-SE tle umn ama sc-c-,» Senador Furtado n. 7.1,

PRECISA-SE de um ratnz com alguma»¦ pratica dc copeiro c mais alguns servi-ços leves: trata-se na rua Bento Lisboa nu-mero a (Cattete),

PREÇÍSA-SE dc is trabalhadores, com ,iA diana de 6$ooo; á roa Tlieopliilo dito-nl. 117. i° andar; a tratar eom o sr. Marioüomes.

pitEClSA-SE dc
1 cos domésticos,
sobrado.

um pequeno para servi-
4 rua da Quitanda 51.

Jíltl-.t ISA-SE dc uma moc'nha dc 12 a1- 11 annos para serviços domésticos, que' urina no aluguel, prefere-se de còr, na rua1 anhnn Fernandea n. 70, Dotafogo,

ÍDRECTSA-SE 
de uma mocinha estran.

Reira para tnmar coma dc uma erranca
que soja cartnbosa, i rua Senador Dantas

OASA«,
COJJLiMODOS

E TEKKEx\(),S
l LUGA-SE uma hua sala de frente pa-a.».ia a rua; clara, limpa e com clcctrici.ilaile; a rua Marechal Floriano Pcisoto ,01.1" andar.

A-aVUGAM-SE bons commodos, para fa.Amtlta nu cavalheiros, eas.i complctamen-tc nova, bem arejada, tudo com janellas enuma água, podendo lavar para fiira, comlur. c|cctnca; na grande chácara á rua Sc-nador Alencar 27, Campo dc S. Christo-vao.

A1 LU.1.-VM-SI-. uma sala e 11111 quarto 1I1-«Itrente, cm casa de familia, com ser-venua na casa toda; na rua SergipeMaris c Uarros. tjo,

A"I.UGA.\r-SE uma espaçosa sala e quar-¦Cita de frente, casa assobradada, proxi-1110 ile bondes para qualquer ponto da ci-tlaoe, il ca;,..! ou pequena família, com s-r-vcntta 110 resto da easa; rua S. Leopoldo"• 3'>.|.

A LI'GA-SE por"VVKisà da rua S.
i,t-?ooo mensaes a boa

- .loão 11. 39, estação doItocha, com duas salas, tres
elcctrica. etc; a chave está«Maio n. 4^, botequim.

quartos,
na rua 24

A LUGA-SE o pavimento assobradado daJí ..vctiirl-i Gomes [-'reirc 110, lado dasoinhra, tem 5 quartos, gaí, clcctricidadi e
grande quinlal, etc; para tralar no n, 30.
A r.t*r,.\-SK um quarto c:-t>de familia, a rapazes; ri

risa nova c
, 4>.ius; rua Santo Chris-10 Ki, sohrado, próximo ao Cáács do Porto,

V LUCA-SE sem mobilia e i-erm dos ha--ilnlins de mar. um bom c asseado quarto-na praia do Uusscll n. 180, bondes do Fia'mengo.

V|TjUGA-S13, nn nvi-tiidii Central,**n. -", sobrado, um osplundido
snliio inoliilndo o cour pviisiió. Ser-
vo parti tres oti quatro mocos.
\ tUCiA.MrSK bons quartos a rapazes de-•Clientes, com 011 sem pensão, servindo••ara escriptorio se convier; ii rua da Ca-

noca ti. at.

\ J.UCA-SE 30$ .u-$ ;;$ o 50$ grandes er\li,iiis quartos de frente e salas, barato,
por haver muitos desoccupadns: rua Monte
\iegre rn, próximo a do Riachuelo.

X ir("A-?E cm casa de familia um bom
x-Vccmmnda a rapaz solteiro; rua da As-
sembléa i:=. 20 andar.

A LUGAM-SE dois quartos, juntos ou sc-
-fVpurados, em casa dc familia, na rua
São José 23.

VLUGA-SE 
em casa de familia uma

grande sala de frente a moços do com-
mercio ou casal sem filhos; rua do lios-
picio 2, esquina da rua i° de Março.

AX.UC.AM-SK 
cm casa dc uma senhora

só uma salinha c quarlo para um cava*
Iheiro. mobilia nova e com muita limpeza;
para moradia ou para descansar; na rua
da Gloria ioj, sobrado.

A I.UC.A-SIC uma boa sala de frente c
¦sTXum quarto interior, a moços do com-
mercio 011 casal sem filhos, em casa de f.v
milia, rua de Santa .Luzia 230, frente aos
banhos de mar.

ALUGAM-SE 
optima» casas & rua José

dos lieis 137, Engenho de Dentro.

AI,U(iAM-SF, quartos e salas dc frente,
com luz ií limpeza, pintados c forrados

dc novo, na Avenida Hio llranco u. 10.1.

m filhoi
largo do

lio»
A. LUGA-SK (a metade) do predio da rua-eavionseilieiro Leonardo n. .-7, morro doI mio, por .|ü«, tem ngua. 1598

A LUGA-SE uma casa com dois quartos,•i».Uuas salas, cozinha c quintal, iardiíiuti--lho. |inr joS; '-¦'
/cverei rõ u,

A LUGA-SE
CXpIona n.

A 
LUGA-SK uma easa
sala, cozinha c mais i

com um quarto,
pertencei), 6:?ooo;

rua Wcilccslí.ío n. 6a, listação do Meyer.

A IíUGAM-SB cnsns tiovits n fu-
¦f^-inllins de tratamento, tendo -1
quartos, 2 snlas, dcspeiisa, eozl-
ulia eom dois fogões; sendo um a
(íaz, lniiilieiro de ngua quente, dois
cliiiveii-os. Iiidet, perfeita installa-
ção eleitriea com interruptores e
tomadas do correntes em todos os
compartimeiitos e quintal; ua
Avenida Pedro Ivo 11. «1, próximo
á Quinta «In lion Vista o Cáes do
Porto. Bondes de São Imiz Durão
e Ponta do Caju". Preço UOO!? .
Trata-se 110 próprio local, casa, li»

ALUGA-SE, 
barato, uma boa sala de

frente com tres sacadas para officinaou consultório; na rua General Câmara
11. .2J, sobrado.

A LUGAM-SE duas boas salas de frente;¦«Viia rua dc S. Josc n. 58, 1» andar.

Al.t 
l.A-SK um quarto perfeitamente in-

(lepndente, por preço módico; na rua
José de Alencar n. 3S. Caluinhy. 1577

A LUGA-SE uma sala ou um quarto, naiArua da Alfândega 11. 167, i» andar,
próximo ,i rua dos Andradas, 1574

A LUGA-SE a magnífica casa da rua Ur.¦ÇO-Iarbosa d:. Silva n. 52, estação do Ria-
chuclo, com tres bons quarlos, salas, dcs
pensa, jardim acimentado, bello porão ha-hitavcl c inagnifico quintal. Aberta das ,,
as 3 da tarde. 15-j.

A LUGA-SK o predio novo da rua do Cat-Xx.teic n, 47, tambem coin frente para o
becco do Hio. sohrado o loja, luz elcctrica,
em toda a casai ò sobrado com duas sa*
Ias, tres quartos, banheira com água <yAi-ii-
te e fria com chuveiro, dois VV. C, dcs-
pensa, cozinha, com fogão a Rar e coki-,
terraço com tanque para lavar c a loja
com ro metros de comprimento e mais uma
sala, lim quarlo, banheiro de immcrsão eom
chuveiro,' despensa, cozinha e área com tan
que jiara lavar. i*jv-j

nho, por 50$; informações na rua Dois dct-cverciro ti. .-ja, Encantado. toou

a casa da rua I'aim Pam-
48 (Sampaio), com commo-tlus regtilares, est."i pintada e forrada ricnovo. As chaves por obséquio ua casa

junto n. 46, onde se informa.

ALUGA-SE 
a casa d:i rua Soma Uarros

n. 25, Sampaio; inf-
quio, na casa ap lado.

formações nor obsi

A LUGA-SK uma boi casa com luz elo-
^--ctrica: na rua dc I). Carlos I n. 136.trata-sc ua mesma n. 1-15,

A LUGA-SK rior ioo«í- o sobr.idinho
^i-u.i General Pedra n. na, a casalolhos; 1 raia-se na loja.

36
150-'

da
Sem

¦X1 TjüGAM-SE os predios novos*Mla rna Dr. Archias Cordeiro
ns. tS-J e 484, illiiininado.s a luzelcctrica o com Iiondes c trens á
porta. Alustieli 152$. .As chavese-staj) na rua Doa Vista, '21, õ tra-Ia-se na Avenida Pedro Ivo, 196.

V 
LUGA-SK por ioo$ a esplendida casa
da rua Dr, Miguel Ferreira n. 104,

Ramos, tem duas satiüi dois (martos, cozi*
ilha, W. C, tanque, abundância de água,lorão habitavcl, luz eiectrica o linda vista.
Chaves 110 n. 93. 1704

V 
LUGA-SK um quarto por jo$, com pen*sâo So$; na rua Acro n. .\2t sobrado.

*. r.UCA-SI*, em casa de familia uni gran*r\ quarto com janellas c decentemente
nobi:;.... . um ou dois senhores sérios; na

run Senador intas n. 35, sobrado. 1705

a boa casa da
522, cm frente'1 estação do Riachuelo, com tres silas, cin-

eo quartos, jardim, chácara, porto habita-
vel e todas as dependências para familia
dc tratamento. As chaves na venda proxt»ma, e para tratar i rua Visconde dc Itnn-
na n. 105. 1716

A 
I.UGA-SK um quarto, independente, cm
casa de familia; na rua da Lapa n. 42,

V 
LUGA-SE. baratisslmo,
rua D. Anna Nery n.

i LUGA-SE por
i"\.Tr«... de Mait

5$ o armazém da rua
aio, l.nRenho de Dentro,

tendo comniodos para família, bonde á por-
ta, abundância dc água, grande quintal.
Trata-sc na rua Guilhermina n. 88, En*
cantado. 1730

». I.UfíA-Slv um excellente quarto com
XVjam-Ila, luz elcctrica e limpeza; ua rua
.•"re. Caneca n. 79. 17J5

A ClTGA-SE metade da casa a um casal,
-*tl.pnr 25$; na rua Lopes, becco União.
Madureira. Trata-sc na rua de Santo An-
toniu n. 32, estação Dr. Krontin. 1733

A M.HiA-S!. um bom commodo em casa
xVde familia, n uma senhora que traba*
lhe fora; na rua Chichorro n. 45, avenida.
casinha do meio, 1730

le; as chaves estio no
ua rua da Assembléa n. 96.

36 e
óo, Sau

trata-tc
16J0

A 
LUCA-SE um bom quarto para lenho-
res do comniercio; na rua da Alfan*

dega n. 65, j° andar. 1'reço <ofooo.

A LUGA-SE a dois oti tre» rapaies do
ilacomuicrcio, ou a casal, uma boa sala
com linda vista; na praça Mau* n. ;i.
i" andar, casa dc familia dc todo O res-
peito. |8J3

il.UGAMSK por 40$, fo$. 60$, ?ot -
i"\8o$, excellcntes c arejados COmmodoí
no centro da cidade; na rua do Areai nu-
mero 40. 1411

ALUGA-SE 
um grande quarto com di*

reito a toda casa, aluguel -;•>%
dc Santo Christo n. 269.

VLUGÀM-SE 
bons aposentos a casal sem

filhos ou a moços solteiros; na rua de
S. Jos.: n. 7. 160.S

na rua
169a

A LUGAM-SE uma s.ila e. quarto para
•CXcasal sem filhos; na travessa d-* C.is-
tello; trata-sc no n. 5 da mesma.

cercado, trm
. fruta* teu

quartol ua rua Ur. Jon' llygino n. r8.Andarahy, ij55

V 
LUGA.SE a um cisai sem filhos, pes-«pa» de tratamento, unia «ala com dua»

MC.ilas: na rua do Senado n. .118, c.intn
da tua do Riachuelo. is.i;

i LUGA-SE o srKundo pavimento dc uma
Acata; trilasc na travessa do Torres nu-
"'«o 9- 151,

V 
LUGAM-SE ura quarto e tala cont di.
rcuo .1 iM/inha, quini.il c outra» com-

modidades, a casal sem filhos ou a duas
senhoras aòs, aluguel jo$; na rua Sete
n. 19, ca«a 11. 2. Catumby. 15,10

nor 110$ o predio da rua
mineiros n. toj, Catumby, pim-

iu do bonde, com regularei accommodaçfiei
nara familia, «az, bom quintal e porüo.As chaves estão na rua Miguel dc Paivi
n. 7, onde se trata. 1533

i LUGA-SE
•tVtJOS Coquei

11:11 quarto com iini-lla, por
hiiinrii--, n.i rua Senhor dos
19- 153d

ALUGA-SE35$. a
Tassos n,

A LUGAM-SE bons c arejados commodoi
aVcom ou lem mobilia; na rua do Rc-
-rende n. 190.

* LUGiVSE 11111 K-randc sobrado, para fa-
¦íi-tnilia de tratamento; na rua Miguel de
Frias n. 10; a chave está na loja.

¦ i LUGA-SE uni quarto i rapazes do com
1* mercio. eni casa de familia: na avenidi
Gomes Freire n, 58, sobrado, 1937

família dc tratamento, malido predio novo, cum cinco unn.los, duas salns, ilni» batilleirus. cu|.,i .'
pensa, cozinha, nuintal, etc, tudo eonlor-
lavei pelo rrditudo altiBttel taensal de 1 ¦
na rua tle Santa íopliia n, 76, nrlíél 

'i
na rua Major Asili, ctquina dl dc II11I.1 .!
Mesquita o trata se n.V rua ,U llusri. .11. 84, sobrado, com o sr. Viviano Cabh«011 cm t>. Cleincnic u. 44, com u ir, |»w.rente. ,.,,

A LU
Ab.llr

UGA-SE a easa n. 109 da rui Car ¦

construir, com tres quartos, duasrinlij, di-.spçnsa. água, g.u, luz eiectrica <:bom quintal: trata-.-., eom o sr. IVttn rua Acre 11. 74, das 8 it IIas j horas da tarde.

cretr.i,
d» t
tó.-,e

\ LUGA-SK em boas contlleSes um pi*xdio novo de esquina com terreno .1,lado, proono para qualquer negocio, eomvasto armazém, tendo sete isirta» ,b- fteu.te; na rua Darroso n. taz, Copacabana.I rata-te na rua do Hospicio n. 8j. ,<.brado. jj,.

ALUGA-SE 
uma boa casa completamente

reformada, na rua Corria dc Oliveira10: trata-se 8 da nicsin.t

A LUCAM-SE uma sala c quarlo, jun-i"*.tos, mobilados, com pensio, a casal dc
tratatnenlo: na rua do Lavradio 11. 127.

\LUrt.VSK cm 1
fVqtmrto indopend

casa
lente

ieíia n. 194, sobrado.

dc família um bom
; na rua da Alfan

!7;S

A LUGA-SE üm pequenoXJ.moradi.-i para família; ,;ottisattt ou os-riejj . ojji • 1

armazém eom
a avenida Sal-1 vs op aopua

/V.LUGA.Sli; por 81$ n casa da rua Oito-s».ilq Dezembro n. 150", casa 4. tem luzeiectrica c-bons commodos: trata-sc 110 nu-mero 148.

AiUGA-SIv uma porta independente, paraAJ-ncgoçio; irai.i-sc na pliarmacia junto.Una Voluntários da Pátria, n. ao. llora-
fo"; 1606
A LUGA-SK i rua General Ctimnra nú--«Vmero 166, 2" andar, uma sala dc fren-tc, a moços einprcgíldos no comniercio.

A LUGA-SE a loja do predio da rua Sou-¦TXr.1 l-ranco 11. 87 (Villa Isabel)-, -as
chaves na confeitaria da esquina do liou-levarei \ mie c Oilo dc Setembro L. ira.ta-se com o sr. Júlio Fcrrez, no largo da
J-nrioca n. 13 (Coni|ianbia CinenuioRra-¦i-bic-i Drasileira).

VLUGA-SK 
.1 casa n. 9 <h rua Duque dcLaxias, própria para grnnde familia, cum

cinco quartos, duas salas, bo:i despensa, dois
gabinetes sanitários, quarto dc banho, grau-tia chácara e jardim, por ?_-u$; as chaveí*.
por íavor na padaria próximo. iÔjj

A LUGA*SE o predio da rua dos luva-a..Vliilos n. ,13, pintado e forrado de novo.
As chaves cslão 110 11. 31, ao lado e tra-
ta-se na rua Corrêa Dutra n. 105. 1(222

VLUGAM-SK 
:i homens solteiros, excel-

lentes comniodos sem mobilia, no sobra-
do á nia Utachuelo n. 4.10, esqdina dcIrei Caneca; trata-se na loja, com José Mo-
retra Dias.

\ LUGA-SE a
SXn. 33, por
rua da Matriz r

casa da rua D. Carolina
¦ S°5 mensaes; trata.se na

. 76. Botafogo, 1591

a um casal sem
na avenida MeinVLUGA-SI, 

uni qüartc
filhos ou a senhora só;

j dc S«» n. 107, sobrado.

\ LUGA-Sli uma casa com duas salas,
XX'dois; quartos, cozinha; chuveiro e mais
commòdidades para pequena família, alu-
guel -1$; na rua Daniel Carneiro n. 145,
Engenho de Dentro, casa n. VII c irata-
se na casa IV.

, A LI GA-SE por So$ nma casa nova, eom
; -CS-clois quartos, duas salas, cozinha, quinta!.: tanque e banheiro, tem electricidade, a dois
I minutos da estação do Engenha Novo; na
, rua Fcrnadcs 11, iS, a chave no n. ao.

¦ A LUGA-SE por j;S mensaes a ura casal
xVsem filhos, boa casinha, assoalhada- de
tres compartimehtòs, á rua Xova :i. 76,'• na estação de -Campo Grande. iSg;

« LUGAM-SE bons
/*\ solteiros, na traves
casa síria.

mm o-
da

os a moços
Barreira 19,

4 LUGAM-SE. cm frente oo Theatro Plic-j
.«"Vin-.-. limo espaçosa sala c um qii-irto, I
bem mobilado, tem telephone c luz electri- jca: na nia Novn 150, esquina da rua Ha*
rão de S. Gonçalo,

A r.UGA-Sí*. bom commodo de frente, in*!
-TVdcpcndente, a, pequena familia, na rua l
Cassi-tno n, (ji, sob., Gloria,

A LUGAM-SE uma sala c dois q:-flLindep^ndentcs, com janelas para ;
dando direito á cozinha e qüintai. r.
vessa Moniz Itarrcto n. 21, Uòtafogo

arto

A LUGA-SE uma
-i"?. 111 avenida Co*::

ílma sala"rcíre n.
dc

A LUGA-!
i"Vrro nuji

um bom
. ¦ Stll!w. c.

A
; Salvado,

LUCA-SE

7 67 
'(V

dc Sá iSo

sob; ado, com
5, hoa cozinha,
tanque, terraço,¦mnto hem para

ver r tratar

qua-

duas

i LUGA-SK a rapazes um vasto salão con:
»»r3L*r.3gnÍfÍCfl terraço e deslumbrante pano-
r,un.i: na avenida Gomes Freire u. 57,

•V LUG.\*SK cm Jacarepaguá, grande casa,
i"*.propria para farnilia de inítimenlo. com
todas as com medi dade s e esplendida chnra-
ra, ponto dé 100 réis. Trata-se na rna V*!n-
te e Quatro de Maio n. 70. i6ji

i T.l T.AM-?!*' bons commodos para fami-
^TVlias ou cavalheiro?-, na grande chácara
da rua Penado" .•'ur.aiío n. od.

ts ei).

família um bom
na rua Jorge

A LUGA-Sc

nidi. preço S
casa pira nc-j-iem f-tvi
de ?. Jono n. 126. av<

m luz elcctrica e tr.iia ;
l6a-

» LUGAM-SE ">!«; nons c.srviptO"
i"s. ,t.i íir<'.l!o niiid:. 1.ÍÍ0 h.i\m
i'„: riiti tio llosuie-io n. 11S,
t-ntlt», i'in frente ii |ir:iç.a fion-
•-1 Ui.-is.

ver r..-í

" a casa^ da ma Itapini'r*.ias. e? nco q -.* a r * -~ ?, tV ** •
hflro, quinral cm ba"
..-h\i -1*» -?o réis á porta
í 1- tS horas.

* LUGA-SK um smir-zem p*>ra qualq
/\.nesocio. Ã-roa I!c!h de S. .Io-"-o
mero *:t>: trata-sc nos fntldos fãvenidi)

« LUGAM-SK eemmodos: na rua IWh
_CW_-; t.-õ.¦.;, n, i:f>, avenida, preço dc
a ioSooo. •<<

K LtJGA*?t3 uma cf-a ra estaçáo
/"^ mos. rua Nova de Sião n. T3
¦Uns s^ins, tres quartos e optimo
a? choves no mesmo.

» U I.A-SI-. o predio da rua, Oumzc de•fXisoycinbra n. tio, em Madureira, comdois quartos, duas salas, cozinha e Brandequintal.:?;- ,611
? LUGA-SE um commodo Independente,

j.»|iur ç;S, e outro por .|o$; n;i travessatantos Kodrigues n. a.-. ,(;,,
l.LI-GA-SE um pequeno quarlo com luzi-i-.li.-trica c mais serventias, a um c"alsem liihns. cm casa dc outro; na rua lia-roo ile S. Felix ti. .-i;, 1(;,4

A 1,1 GA-SR ti confortnvel pvetllo1 'tln nm liiiplifuslii Coi-rCn 11. 10
(liit-m» ti» Mimlindoí, ju-óprlo pu-ra liuiiiliii d,- trnliimeiitn, as clia-ves-cstno no n. S; trata-so na runilt> Iiospicin 11. 25, loja.,
ALOGÁM-SE uma sala dc frcnlc e um-¦ «-quarto, no centro, na rua Frei Caneean. .-.|. a pessoas qae não liinham creanças.J-ia-so pensão, querendo. 1C33

predio da nn
4.1» com dois

cozinhai banhei
lO.'3

* LUGA-SE a espaçosa r.-iso com seisii.quartos, tres salas ... grande terreno. .1
liarão de liuni Retiro n, ra, Engenho1 c trata-sc 11,-1 rua da Alfândega ini-

AILUGA-SE um- iao$ oA.VI1. Anna Guimarães 11
grandes quartos, duas salas,
ro e quinta!»

N*ov
mero ioj.

* u:c..\-si7ã
ílsohrado da
mara h. r,3.

162.1

pequena familia o segundo
:asa da rua General Ca-

l6.3

ca saeX Lt G.\M-SI{ bonitos commodos-Casem filhos on ,. mocos, cm cisa de ...casal; na rua do Propósito 11, 33. Saude

A LUGA-SE uma»  casa cohl dois quartos.
jTXduas salas, coziniia, despensa, bahhciròibom jardim dc frente; tres minutos da cs-
tit?:.o; rtra_ Elias da Silva n, 351, estação
Dr. Fronttn, _$_**

A LUCA-SE

Capitolino
1 chave está
sc trata.

X 'LUGA-SK a casa da rua
-fl.n. 51. estação do Uoeha, z
no canto da rna Carnicr, onde

A l.UGA-STC um quarto mobilado ou não,
-Clcom pensão; na rna da Kclução n. 20,
esquina de Gomes Freire. 1727

A-LUGA-SE uma sala dc frente com n!-
XXcpvn, a casal sem filhos ott a moços
solteiros; na rua dc S. Pedro n. t-'S.

A LUGA-SR o sobrado com duas salas,
Wtres quartos c as mais commòdidades
e quintal; na rua Coronel Pedro Alves nu-
mero ,i;. Praia Formosa. Aluguel 150$, n
chave defronte.

A LÚCA-SlTüuT~
-fXcásalj na rua
Estacio de Sá.

qu;dc
narto

S.
por 30J,,
Koberlo

1675

X LUGA-SK a casa com duns salas, dois
rxquartos, cozinha c bom quintal; na run
Presidente ilarroso n. 77, alugue! i2o$ooo
iiiensaes; a chave na casa junto. 1681

ALUGAM-SE os pre-
dios números 1.081) e
i.OÍ)l da rua N. S. de Co-
pacabana, reccntcnicnl e
construidos com instai-
lações electricas de pri-
meira ordem e todas as
iimdições de hygiene c
conforto. Só a familias
iic tratamento. Trata-se
na mesma rua n. 1.021,
ou nesta redaccão eom o
sr. Duarte Felix.

A LUCAM-SE uma excellente sala e uni'-Yqnnrto, com ou sem pensão, a casa! mi
rapazes; na rua Theophilo Ottoni n. eoa.
sobrado. 1734

X LUGAM-SE a pessoas sérias, sala e
¦CJ-quartoSi na rua Pereira dc Siqueira nu-
mero 31. 1551

^A':-LUGA*SR uma «iH. a unm senhora
-cXcos tu reira ou a casal sem filhos, em
cas.a de familia dc tra\imcnto; na rua
Frei Caneca 11. 2-j-j (entrada ao lado).

4 LUGAM-SE por 35$, 55S, 6oí 8o$ooo,
XXquartos e salas de frente, bèm mobila
das, com luz eiectrica; na avenida Central
n. 15, f> andar. 1030

ALUGA-SIÍ 
nor 50$ um espaçoso com-

modo independente, com janeltn c luz
eiectrica, a uma senhora ou a casal, casa
de uma senhora; na rua dc S, Januárion- 'J7j_ 1937

A LUGAM-SE lindas salas e quartos, com
-i-Vpensão, mobilados, cm casa de família,
casa nova, tudo com sacadas, cm frente
ao mar, preço reduzido; na praia da Lapa
n. "4- 1937

A LUGA-SE no Leme. em casa dc fami--t».lia de respeito, dois comniodos e nbbem moliihrl-i, ^o metro» do mar, a cas-,ou cavalheiro, com pensão, a 5$ por .1.1run Gustavo Sampaio n. 1S6. 
|fSj.

ALUGA-SE o amplo ,- novo irai.:.- ¦-.-,
-**-«ia rua Prefeito flar.ii.i n. s.' inform
ções na portaria da Villa Kuy Tlaihusi'.

casa dc requena familia
, .,. • com pcus'o. c sem mo-bula. uni bonito^ quarto independente, dm-do pira o jardim, a pessoa nas mesmas
cnndrcftei c sem crcinç.is: na rua Pinhr::*(utlmaraes n. 104, flolafogo. 16.TÍ

A 
LUCA-SE cm
dc tratamento.

¦I5S dc1 i.rc.vsi"
/Vs.il sim filhos, metade de unn
casa a um casal ou pessoas sem crean-.-.; 

P- Maria n. 11, caaa 4. AldeiaCamplsta, i6jtr
A LI GAXf-SU salas c quarlos, ciar¦ÇT.vi-111 dados er...i Janellas nara a rua, pr.,vidos de banheiros, chuveiros, luz elcctti

ca. entrada indepcndenie. em casa dc fa
niilia, de respeito, a casaes, pessoas do com-mercio ou a cavalheiros: na rua «ronde drLace ns. 33 e 35. Lapa'. 11(40

A LUGA-SE uma sala de frente, mobila-
¦Tida, com pensão, para casal, por i8:>$ c
para uma pessoa 150$; na avenida Mcm
dc Sã n. (,}, casa de familia. 19,17

_4 LUGA-SE uma sala de frente, mobilada
-CjLou não, para dois .'5(1$, quartos 200$,
nara um 110$, em casa de familia. predio
novo; rua do Cattete n. «jS, sobrado.

A LUGA-SK em casa de familia, um bon:
-ÇjLqiiarto por 40$; na rua do Hospicio
n. 172. 2° andar. 1977

A LUGAM-SE commodos de frente:
•Cxnia !;rci Caneca n. 126.

4 LUG.VSE uma cnsa nova, tem
XXqtiarto c cozinha, por 52$; na
Ttraulio Cordeiro n, $$. Riachuelo e
Linha Auxiliar, ponto llcrcdia de Sá.

1937

sala.
rn 1

pela

X LUGA-Sr*. um hom quarto ricamente
-C-Lmobilado, a mn casal ou a dois moços
do commercio, com luz eiectrica e direito
a toda a casa, «S casa nova e não tem
outros inquilinos; na rua Tavares Itastos
"• 
J^o- IS50

ALUGAM-SE 
duas salas de frenie, no

Io andar, |>roprias para medico; na rua
da Carioca n. 46, 1549

\ •-•UGA-S1-. o espaçoso armazerr
XXÇainerino n. 120, reccntcmci

A LUGA-SK unia boa casa com duas sa-
-tt-las e tres quartos, porão habitavel e
quintal, nn rua dc S. Carlos n. 136. Cs-
tacio de Sá; as chaves estão na rua de
SahtõS Rodrigues, liojc- Dr. Maia Lacerda 4 1 rr \\f Sir11. ns c trata-se na rua Theophilo Ottoni A pior ios; na'

m da rua
ente con-

strúido, próprio para qualquer negocio ou
fabrica, com sobrado Independente c com
accommodações para familia, 1553

A LUCA-SE o
«•fxblica n, 79;

sohrado da praça da Repu-
trata-sc no armazém.

144. AIuku lõrífooo, 168:

VI,l'GA\í-?K 
comniodos a ,15$. «ir>$ '

45$, cnm todos OS requisitos da hygíc

carregado.

'i
elcctrica, muita água e grande ter-

na rua das Laranjeiras n. 51, perto
trata-se com

ne,
rem
Jo largo do Machado

1695

\LUGAM*SI. 
comniodos .

totlos or, requisito!» da
•l^S c 45$ com

hygiene, luz ele-
ctrica, muita água c grande terreno; na
rua Dr. Joaquim Silva ti. 8;, próximo á
rua Theotonio Ucgadas c próximo ao largo
da Lapa; trata*se eom o encarregado.

A LUGAM.Sl. commoilos a 35$, cm pre-xXdio _ dc primeira ordem c acabado dc
construir, tem muita ngua, banheiro, co.*.-
nha, amplo corredor, installação clcctrici:
na rua Francisco Etígenio n. 101, muito
perto do Cáes do Porto e da avenida do
Mangue; trata-sc com o encarregado'.

X T.UGAM-SK commodos a 35$, com to-
«-TXdos os requisitos da hygiene, luz ele-
ctrica, predio construído cm centro de uran-
de terreno, muito agun; na rua General Sc-
veriauo n. So, IlotafoBo; trata-se com n
encarregado. i£ç>fl

ALUGAM-Slí dois predios; mi-"¦tua llcptiifiinai.dii ns, -14 o
-IS-I5, Meyer, ns clmves nos visi-
nhos ao lado.

4 LUGA-SE pm* 40% um quarlo em casa¦d-nova; na rua Conde de Iiomíi
mero 1239.

nu-

por i;o$ o predio dart-SMscondc de Santa Isabel n. 6,l; cha-'5. Tratar na rua Sete dc Se-
9» sala 1 ou Ypiranga «9o.

vos no n.
tembro n.

A r.UGA*SE uma boa casa com tres quar-*t~Vtos. duas salas c mais dçpcndcncias, tem
espaçoso terreno, cnri duas linhas de bondes
a porta, á rua Cachamby n. 31; as chaves
estâó na rua Imperial n. ss$t preço 110$.

* LUGA-SE o primeiro pavimento do t>re-•T^dió da rua dc S. Pedro n. 3;.*. eon
boas acconmiod.ieõest trata-se no rua Luiz
de Camões n. 55. 1622 1

A LI -GA-SE uma boa casa para familia.¦ÍAConi duas salas, dois quartos, cozinha c
quintal, com todas as condições, predio novo,na rua .foão Caetano n. 3;: as chaves navenda ornsima e trata-se na rua liarão dePetropolis n. 107. Rio Comprido. ifiaj

X1 I/ITGAM-SE dois bons quartos, em casarVconfòrtavcl e "rrto dos banhos de mar;na rua Silveira Martins n. 10. Cattete.

JX LUGA-SE um quarto indepeiulcnte, cm-TAcas:. de familia; ver e tratar na ruaCiirvello ri-, --. Santa Thereza. 1625

ti LUGAM-SE duas
fXdadas, tendo c.-d;
Ifis quartos, cozinha
om fartura c perto

rua liarão dr Cotcgí
hei; trata*se na r--'.'. do
andar, com o d:

casas novas, a=soh:
uma duas salas ro:
latrina, quintal, a qua
do Jardim Zoológico,

•«• n, 1S6, Villa1 7 :.ta*se na run rio Rosário n. 6*,
Abreu, das 4.

16a;

» IjÇGA-SE o confortável predio•¦"iroiii Iiik clocttica, ú rua da As-
sumpoão n. 1.70, Rntnfoao; as
cliaves estão rio n. 170. e tr.-ita-sa
nu pita tio |ldsjitclo n. 1Í5, loja.

A LI GA-SE nm predio novo, em Sanla-pTlion-za, rua do Curvello n. 7;, tendodois ijuartos, sala de jantar, sala do vi-sitas, cozinha, terraço, etc. ifi^-j
.— i A LTOAM-SE os prédios modernos da ruara- , ALansiiltorio ns. 24 e :(, (quasi canto da

da tarde, preço 8o$odO.

nida Pedro Ivo), cru du.. i|uarti).s. banheiros e W. C. (.-!. dt---.<-n-si, cozinha, tanque, quintal c electricidade.
Chaves na casa n. :g e trata-se com o sr.
Coqueiro, a r-.u da AlfandeÈi 11. ;.-.

Á-LUÇ.A-SE por 1.3$ um esplendido, so-¦í laOrado com boas accommodações nara nu-merosa familia: na riu José dos lieis nu-mero :5.«; Vcr e tralar no n. 149. Engenhode lientro, i'6li

A LUGA-SE o

A LUGA-SE cm
JH-tad*: da casa íi
na tua de Santa

* LUGA-SE «ni

casa de senhora só,
oasal au duas senhoras; 1
Ciiri^ín n. j--; .

bom commodo de frente, !
os c a smlT-ras de tra- '

...dio n. 33; da rua Vis
I ií-coiide -oVSapucahy, peno da avenidi— í .«'vannr dc Sa. para famiüa de iratamento-

me- As caaves
trat.-. re na rua do Rosário' n

rèlojòeiro c
Co, -i 1630

11,1

* I.fGA-SE poi- ii-.c
:",;,r'.' "' "Ia rjáa Ge:''as. 

pa.-a peq-:ci
r.i rua n. ar'.

1 lindo predto
trai Rica, Pp.b
i familia: ira;

ojl

LUG.VSE
Lianctías. d
Ifico binhi

a sala de frente co;
rente, luz ¦ çlectríca

r-reço Tnodíco; ru
sobrado, leniente a

t 1 UC.-VSE

n. :ú3.
1.1 to, Ce:-.:ral

rnsento nloinlado. _ cá*
mento. cm casa de fa-

eiectrica» íele-ihone nu-
rua Dr. Corrêa Dutra

1633

¦A-Sí" próximo ao largo do M.-ieh.T
á rua dis J.?.r.a::ieinis n. s;. áma•at quart". juntos ou separados

M-ir--^
i- ¦-.- chãlel
Claro: Mata-:

* il GA-St; n-.a boa caso com tres quar-a^tns. duas s-!as. hnm quintal, oerto daKstrada dc Fcrm e bondes de Cascadura.
; a rm da Roa Vista n. ;6, estação dc To-•das os Santos. ,533

e na \ LUCA SI- uma casa na "Villa
:'í li n'a Salgado Zeaha n. 85; o=|6:S estão no n. S.i, onde sc trata.

Plorn".
cliavcs

15=8

bons consultórios e escri-
rua da Carioca ns, 6o e

ÍÍ2, por cima -do cinema Ideal, onde se
trata, isC.i

V TiUGA-SE ou vcnde-sc u bella
^i-asa tia rua Uaraiiá n. 1, Inrao
ila Cancella, próximo «la Quinta
da I50a Vista; na rua 1° de Mar-
co n. S2, sobrado.

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frente; na

rua Dezenove dc Fevereiro n. 139.

A'LUCA-SE na estação de liamos, á rna
XX-Angeüca n. 42, uma boa casa para ino-
radia dc pequena familia, aluguel O-.S, com
Çjirtn de fiança, tem água. luz, quintal e
\\ . Ç»; as chaves estão pegado. 1692

A LIJCAM-SK unia boa sala e quarto, jun--*Tvios ou sejVarados, ambos dc frente, cnm
ou sem moveis e pcnsüo, limpesa,' luz ele-
ctrica., a rapazes ou a casal; na rua do
Hospicio n. ;u.i, 2" andar, esquina da pra-
ça Gonçalves Dias. -,565

* LUGA-SE na rua de S. Leopoldo nu-.rVmcro ao.), uma casa para familia, com
lies quarlos, duas salas, cozinha, quintal.acua e luz eiectrica; trata-sc tia praça Ti-
radenlês n. 50.

X r.Uf.A-SK uma casa na listrada dc San-
•CVto Cruz n. 2051, cstaçío Dr. Frontin.
bonde dc Cascadura .i porta, com duas
salas, tres quartos, grande quinlal. ngua,
etc, por oo$; trala-sc na rua Cupertino"m_85j

A T.UC-.-VSK na rua DurSo n. 8, esta-
jT\ção Dr. Frontin, duas casas por 70$ c
75$í ditas Vias dc transportes, trem, hon-
des de Cascadura com duas salas, dois
quartos, água, quintal, cozinha, etc; in-
forma-se na rua Cupertino u. Ss c trata-se
na praça Tiradentes n. 50 (cinema P,i-
ris).

A LUCAM-SE boas salas em frente 5. pra--*iça da Republica, cotn preços baratos,
nara casal sem filhos ou moços solteiros,' irnece-se tambem pensão e mobilia; na

A LUGANr-SE uma esu
a Vto, Independentes, cn

itnaçosa sala e quor
pendentes, cm casa de familia

que não tem mais inquilinos nem creanças
a um casal sem filhos on a senhor ou pc-
nhora só, cnm serventia em toda a casa,
com electricidade, estão muito limpos, na
rua tio T-avradio, esquina de Mcm de Pá.
tambem serve para escríntorio ou costura,
preço commodo; informa sc na avenida
Mem dc Sá n. 3j, armazém.

A LUCA-SE por 17;$ o predio da rua dos
-TV Ar tis tas n. 63. Aldeia Canipista.

í r.XIÇ»A*ST- uma boa casa para pequena
jTVfamilia de iratamento; na rua Ernesto
de Sr.uz., n. z.\, As chaves no n. 26. An-
darahy Grande.

A T,UGAM-SE itasas complptnmon-
^¦to noras, 1111 rua lí) du Fcvç
reiro n. 50. rom «lois quartos, 1!•salas o dcspriisn; trata-se coin o
sr. Carlos, oasa n. 1, na mesma
rua.

A LUGA-SK a casa á travessa Muniz Par-
xXrcto n. 3t, casa 6, Dotafogo, com dois.lii.irlos c duas salas, por uioj, tem quin-tal.

A ILUGA-SE uma casa com tres quartos,•íT-duas salas, cozinha e bom quintal, lon
que, na csiaçãn de líamos; rua Nova Sião
n. .ia, cm frenie á estação; chaves no nu-
mero 29, nlusitel ni3$ooo. loja

ALUGA-SE 
no 1» andar do predio da

run Silva Manoel n. 130, residencip
de uma familia, uma boa sala dc frenie,
com Meadas, com bella c arejada alcova.
j%-"iz. cozinha, grande quintal, tanque e mais
commòdidades, preço commodo. 1534

A 
"LUCA-SE 

por aoo$ mensaes, por con
trato, a easa da rua D. Luiza n. 6".

Gloria,'¦¦_As chaves e tratar na pharmaciaAbreu Sobrinho, largo dà Lapa n. 6. Não
se attende a intermediariofl,

moços decentes um quarto
na rua de S. Dento llii

mero io, j° andrir, próximo á avenida
Central, aluguel 30Ç000, 1582

A LUCAM-SE quartos a 35$ mensaes, a
í xmoços solteiros; na rua Senador Dan-
ias n. 3.1, sobrado. 1570

AT.UC.AM-SK 
bons quartos, na rua Dom

Carlos I ns. 107 c 176, antisi de San-
to Amaro, tem quinta! e muita água,

A LUGA-SE na rua dos Arcos n. 8S,
XXeasa nova, muito limpa, um superior
commodo para casal sem filhos ou moços
do commercio, que sejam pessoas sérias, o
commodo tem janella e muito arejado.

A LI GAM-SE esplendida sala como Iam-
fXhcm quanos com visla para o mar e
jardim da Gloria, para moços solteiros docomniercio; na ladeira da Gloria n. J7.

A LUCA-SE a casa da rua Vinte c Qua-¦fXtro dc Maio n, ^S5l infermações con. o
encarregado. i06a

ALUGA-SE 
a casa da rua Luiz Soares,

a rua Vinte e Quatro de Maio n. aí3,
alunucl 71$; informações cnm o encarre-
gado.

A I.UGAM-SE quarlo rj sala. cm casa deXXfamiIiaj iua níi Primeiro dc Mnrçn
11. 103, 2" andar. 167,

A LUGAM-SK um quarto, e uma sala, comXX nz elcctrica, por 55$; na rua do La-
vradío n. r::, casa 15, •.

ALUGA-SE Ires vezes por semana, uniiigaliiiictc dentário, com motor electrico,
ponto centrai e muito concorrido. Tratase com o sr. Catão, casa Cirio. Rua do
Ouvidor ti. i»3. ,6?0

A TiXJGA-SVl uma espaçosa sala
-f-v(li- fronti;, moliilaila, iniii 1 ja.
nollas, a intiços do vomiiiiircio, cm
casa ile familia; na ma Silva Ma.
noel n. 15 1,

A LUGA-SE um bom quarlo mobilado,•ÍVcom ou sem pensão; na rua da Cario-ca n. IO, andar. '¦Oi--

uni Eobradò, serve para es-
sociedade ou atelicr dc costu-ra; na rua do Hospicio n. 159, 19^/

A LUCA-SIi
CX.criptorio, s

A LUGA-SE a sala dos fundos do i" ar-•CV,lar da rua Gonçalves Dias n. So, paraescripiorio ou consultório. 19.10

A LUCA-SIi 11111 quartinho no a" andar da
^.Vru.i da Misericórdia, na esquina da rua• Ia Assembléa u casa de familia, é limi.inho, preço 30$ooo. igjj

A LUCAM-SE duas casas na rua Dr. Ma-aT-cicl 11. ;3-C, avenida. S. Christovao;informações na mesma casa Ul. 19:6

\ LUGA-SE rara pequena familia dc tra--íXlamcnto, o predio da rua Dr. Silv.-s1'inio 11. 106, Villa Isabel. 19.-6

A LUGA-SE uma hoa poria para qualquer«. Ja-ncgocio limpoi na rua do Kcziiiidti lill-mero 56. ,1,-í

A LUGAM-SE duas casas, cada uma poe•«¦»..;o$, coin sala, quarto, cozinha e grandetçrreiio todo cercado, eni frcnlc dc uma cs-loção do subúrbio, rala-se com o dr. EloyMores, rua Christovao Colombo n. 50. Cat-lc":- us.i

A LUGA-SK •
-CjLcprh janella

A LUGA-Sli um quarto a pessoa de tra-* 1 tamento; na rua Corrêa Dutra n. 25.

rua Areai n. t, sobrado. 13-1

A 
LUCA-SIi uma sala dc frente, para es-
criptorio ou casal; na rua do Ouvidor

n. aa, i»-A. ,s6.,

A LUGA-SE cm casa de familia um quar-.Tito com ou sem pens-ío"; na rua da As-
sembléa n. 13, 2-> andar. 157-1

\ LUGA-SE o novo predio da rua Sena
XXdor Furtado u. 112, com duas salas,
quairo quartos, copa, cozinha, despensa e
mais dependências, todas com installaçõcs
modernas; paia tralar na galeria, junto,casa \i. preço módico.ÍIjUGA-SE mn liom qunrto; na _

1 -rua Henrique Valliuliires, IÍG, I . mt-, s- ', i TT- 
* 

T
terreo. (Prolongamento .la rua tia' Alua Maricá" 

M ** '"u""n''"b
Relnçao) I sal sem filho

A LUGA-SE uma boa c srande casaJ..Vrua lielljamiri Constant n. 115-A;
cliaves estão na primeira casa e trata
na rua da Assembléa n. 96,

« LUGA-SE """
j£T3l Cliristoví.0

a uma senhor.
na rua de S. Carlos n. 50.Estacio de Sa, andar terreo. i;63

predio do Campo dc São
. 93t trata-se no n. 177.

A'LUGA-SI-, por preço razoável, predioíAmoderno com cinco quartos, duas salas.
Falto, copa. dois banheiros, tanque e quin*tal, com arrua quente e fria. As chavesnu n. a.; da rua Vinte c Q-.-atro de Maio.

as1 * MOA-M*. a grande casa da rua Toa*
sc I -Ciquim Silva n. 14 (Lapa), completa-

, mente _ reformada e illuminada a gaz e
clectricidade; as chaves estão no nrmazem
da esquina do antigo becco do Império,
hoje, travessa Theotonio Regadas, com o
sr. Valentim, 156;

X r.UG.*VSl5 um quarto com ou sem mo-
xxbilla, em casa de familia; na rua .Toa-
quim Silva n. 6r, terreo, 1*562

A LUGA.?!-: :
Ani 5a fGc

, ...... ...  ¦• casa da rua Assis üueno
j» I.UGA-SE um conimodo s6 para ho-;-1^"- 5- (General Polydoro), com tres• ••:--¦ •: :ta praça da Republica, n. ;o. quartos, duas salas, electricidade, etc. As| chaves na casa vizinha da esquina. 1591

nma grande sala e alcova. ! ——___\ LUGAM-SE
•ttcom entrada independente, ei.utii casal sem filhos: na rua
Çald-vell 11. S. antiga Formosa.

casa dc
Gem ral

1610:
« LU

fl.Bf.1
• ASE itm predio ac.ib.-do dc con-

nr com tres quartos, despensa, duass?f,*i5, cozinha^ banheiro, latrina c grandecunhai, com jardim na frente, installação
eiectrica, bondo á porta dc ion reis: nar,',, .rcrrrn ^»nes 11. uo, alueucl 1.-0$,

ítnpista. As chaves estão no ho-
tequim.

> LUG.VSE um commod
AXmíliai a um ca-*:! «-

íCsS

m casa
a um casaí nue tr*1''--!!

; mot,.-!*; qüc trabalhi
a! Câmara n. 3S1, t

de fa
fór;

fora;
6.

* Li GAM-SE uma sala de frente e gran-i~Xãe quarto, a moços soccg-idos ou a
Senhor de rdade; na rua dp Livramento
n. 170, sobrado, residência de uma .senho-
ra viuv.-., dá-se peiiSHo, querendo.

A ¦'UGA-Sli' iin-i (tnnde sobrado com seisrS.qiiartos e tres salas; na rua da Consii-
tutçao n. 34; trata-se na íoja, 1505

Jk LUGAM-SE cisas novas, na villa Mt-xi.rni, a rua Rarroso n. 67. Copacabana,
próximo ao .iardim. com boas acconimnda-

para famitia regular; trata-se no nu-~3' 
1031

* LUGAAt-SE

a Cí$; na rua Miguel di. Fr!,-

na 
\ LUGA-SR por lljaS o macnifico predto— 1-fi.da rua Içõiioldo n. 17, Andarahy Cra--"''. 

.í;'J:r'ra ,:"''P-'a de tratamento, com' quatro' v''i:""-'s r: ¦' ¦' '^ncas. i^ríí-M e f;ra:i-.;de quintal arbonaido. As chaves oor '¦>¦
¦ vor no armazém írenteiro, ' ,.

A LUGA-SE um bom conimòdo de fren--«-i-tc. com luz e limpesa, a mocos soltei-ros; na rua da Assembléa 11. 75. 1545

A LUGA-SE um bom quarto em casa dr.-ei-fanuha, a moços; 11a rua General Ca-
mara n. 1:94, sobrado. 155,1

A .'LUGAM-SE duas casas cada uma por¦«¦»-3'>$, com sala, quarto, cozinha e grandeterreno todo cercado, cm fiem ede umaestação de subúrbio, Trata-se com o dr.Mores, largo dc S. Francisco n. 6, »o-brado. ,,-..,

V 
LUGA-SE uma grande sala, em typo
dc casinha; na rui ICleonc de Almeida

n. 44. Catumby. .jj.,

A LUCAM-SE casas a 50$ com todos o»•i-t-rcqiusilus bygienicos; na rua José dosl«eis; trata-se no 11. 59, Engenho de Den-
•">• ,806

A LUGA-SE uma casa para pequena fa-ars-milla, na rua D. Julia n. 93; as cha-ves estão na ruu D. Féliciana 11. 294, on-
de se trata. Sapateiro. 1936

4 LUCAM-SE bons
^Vsõltciros, com ot

commodos a moços
sem pensão e em

lecentej na rua d.i Harmonia u, 15,
KJJSsobrado

A LUGA-Sb, uma boa casa. a «rua Capitão
V',Salim-;'o n. 40; trata-se na rua Maré-
chal Hnriano n. 124; aa chaves no ar-rnazem n. 45. ,(JCÍ

V LUGA-SE unia casa eom fogão a gaz,eCX.hr/. eiectrica, por r».ó$: na rua de São
Luiz Goiizjíga tt. .'51 e
rcchal Floriano n. 124,

tralar na rua .\fa*
16:0

X I.UC.AM-SF-. casinhas novas,-«Cida da rua f.uanabara n. -j;
no armazém pegado c tratar narcchal Floriano n. ic.j.

\ 
LUGA-SE um quarto deceiitéinentc mo-.bundo 0:1 una sala de frente, espícn-

avem*
chaves
a Ma-

:S:i

did.i vista, entrada
da Passagem n. 20

inUepcndent
sobrado. Rola 3gO.

A LUGA-SE por 60$ 11
^"V.S. Carlos n. tj, com
ros. nara regular familia',
do Núncio 11. 1-14, vcr.fi

CRy\ da rua de.
todos os confor-
Tr-»;ta-se na rua

Olá

A I.UGA-SE a casa ,1. ií., ,t, rna ríra
^i-com tres quartos, duas salas, cbziuba
despensa, tanque para lav.-.iíem com um bo.---
eh'*veiro e uma boa área ciiucn-.ad.f, ;;rc;.
7^'$. estando as cIwvm, por favor no cr
mazem da esquina, quer-se bom fiador.

» LUGA-SE
*~\ roa Pára,

casa ti. iíi.|, fundos da
n trada pela rua Capitão

t>ennn, com tres quartos,, duas s.i!-«í', csr.i-
p!m. í.ísper^a, tanque para lavagem, com
nm bom chuveiro e uma hoa área ctmen-
ín.«Ín, preço (16$, estando as chaves, porfavor no armazém da esquina, quer-se uni
bom fiarlor.. 1047

VXUGAM-SE .(casas**h!i avenida S. Jo"ío,-ís-á n-a Francisco Eugênio n. 155, com
trea quartos, duns salns, co-inhi. despensa,
tanque para lav.pem, com um bom chuvei--o e área ; cimenta daí-apreço 115* c mais
dois mil réís de taxa'-"sanitária, estando a*
chaves r-ar favor no ilv" 1, da mesma ave-
nma, fjuer-se um hom fiador. 1156:

A LI GA-SE um commodo a casal sem fi-
' ¦ lbo5; c-jm direito á casa toda, cm casa
de familta; na rua dá Prainha n. i), so-
brado *Áy$
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*'.',',
-uim mi»»!»., nit.iiiM -nu» «l« •»»>•"'•
a .;..(., rum» im««',-"I"»

AI.PllASii 
H.r -si mn ç-iir minto H»f«

mutua Miluirmt IW rui «lo Minclo «»
iikiu ha. ímnowi».

- *• St. MMI 1,
lia run l*cili'i Amrrlcu ll. Mi

..SI! tum mu «.tn wn.ii. um ,
Imtir, i.inli.i i.om, *,''Wí..j{'

MUK (.11 II Cah.ll «|lll' nau UUUUI'» MIM
Jtuy Harl.wi. Tii.»el>w Hun U «I g»u.fiu 11, limo. "H

AJAIllASII 
nu*tr»»|.»«-»-M o conluio «I.

cata «ti ri» Umul llium n, t*S, ««>
«Ia.,» r.jl.1», «|.Mll«. 1(11411..*, CulUtl.». "'•
llll.. « ll.llllll.l.. t nuíl dvKii.ltii«'.«». KM»
.1. «i ...ii..!. tiulu iii.iladu, cum h

Al.lJiiA 
Slí um nuirto lii.lfP-ndíni", lior

•il; im mu 1'cilro Animcu n. MS.

A^IJÍÍllvsírtüm 
mu pm wn»io uni i,ii»i

ia «lo

PREFIRO ISTO, MEU VELHO

Almsi.il ii' !•¦..

AI.UCA-S*' 
i>or HuJ, cum cnmiU o sn-

vrnllah IndcpctiilenlUi in»u.|» «lu •"lua
«lu ii, nu «U tua O. Maria, na Aldii.
«Uiiupliin,

Al.tll.A 
SI! |Kir 1s5t1.n1., n mm nova nu

meio ii.t-A e imih-m iim n, nu o.
tua li. M.11I». n» Altlm CamplMa.

AI,UUÃM»SK 
in»snlfltoi mioncnto», li»

ginnicamc '¦«* iiiiiüi-tlui, com luiicaUí <¦
iii.iie iata «. «..."i ." '"* Primeiro «11
IM..11;.., com crendo» ílíunl.mim para policu
ancltirin il» l.o.il, » o-$ c -ut; na iu..
ViKOiido «li- IiiImimi... 11. *5. '" »!"¦*•"•
K. II. — Cmla i|ii.niu |>"dc ter mau I.
-Miu Cflitiit .-1*-1?!

AUJGAM-SI! 
uniu «ali t um «iiuriu, em

cisa ile família, euiradi Indcwntlcnir.
com tiaitaufa» anna, Itiu Moura u. 77. «-»
lacái. «l.i tlnlailc. 'S''«

Al.lIllASI!, 
ua rui ila Aíicmblía ll. }S,

MliMito, «mu. aalcta «• um tiabuictc «lc
f.ii.lc. i.ruunu luta cunsultoiiu uu «leu-
lUiB. !"«

t.lir.A-SI. mn l»»" i|..a«lu em cau dc
*i-'»mu» dcMiitci- preço 6$$*

Vl.UCVSIt 
n wlrnmili) »»l.r»4* il» ma

ita l'nMiitui«M ii, ft, «vm .irt-uu a ir*
i.l. >.*>-- Vr-ilti'flr-diiiu». Trata w na Ha. IM* Liquidação de Negocio!!

APROVEITEM
Sobretudos pretos ou do eon-sí

AI.r(.,V.M-SK on pri.-
dios tiiiuicros l.OSí» «•
1.0Ü1 iliiniii.\.s.il«*Cii-
piu-abnun, roccnUMiii-nto
fiiiisiriiiilos com liiHtal-
IltÇQi'H flt-rlritas «lc pi*!-
íni-lrn ordoin

A l.llit\SI', um flultl 'sm d«U «Jiutia»,
4>>l)u« .ala., c-íiniu, r»f»i», iiiai.il'' ttia»
raiai i-i raa Miguel Anttetu 11, A*t, t*
rliia «.tio no n. SP», aitnaieni lio >'
llaiiai, i'.'l

ALUGA-SE, para fami-
lia dc arando trata-

^r,ívo;.«odaZ: a iímí" MtJ3> m«35sooo;.:;;:,ii,.r:r: 'i.sr:
triz n. 82; trata-se na Tornos do etisoiniras do coros

ou pivtos
8, 30S E 338

.MlIS llfln» ; i |n iii.a., <i liitln, ... I
1'it'lln» ie.io, ni. ii velho, o itit-u AIC VTItAO-titVOT ; filo 111 tu iodos o»

microliioH que -ão Ob hittlios rocilorcs da Hliudü.
Tudo» -iiiiiiu iiuv ii, mau» inti-ti.«n«.» kiu a conta «!«• tiiiaai iodas ns nossas itrnmlc" iloitiças: tuberciiloie, in-

flutti/a, dlpllteria, feltre lypholde, meningite, cJiolcra, pcali», enrvSo, tétano, etc. O Al.iiiifin (iuy.it mata «i maior
«.«rie de>»ea iiiieii.l.ios. De «orlo ijuc u iiu-lliur melo ile nm prctcrvannoa con Ira doeiKi» e|iidcmii'-n á tomar em
noasaa rcfeiijí.es Alcntriio Oliyot, 15 ;i rara., diiio «'¦ «|ti«- ii AlcatrSo í uni nntlst-ptico de primeira ordeiii: c, ma-
landi, ds mlcrobioa nocivo», |.rc»crva-noa «• cura-t...» <|i» muita» iitolcillaa, iillc é, sobníinlu, recaniinonuado, par»
liitilaimiati-, ciiulia as mgli....tia> doa liioniliiu» e do peito.

At.tlf.A-i.i«.d n .
IUI AlfWIMi INlIiil II

AI.UC1AM-S1! 
..» dou andarc» «lu tiroliti

ila ri., «li. Tlicatro n. 0. ,1'ara ta.n
[itnrlo». Trata-ac na Perfumaria «.«iniuii».

Al.llC.ASH 
uma üm easa, em centro llr

terreno, eom jardim c cliaçara c Ihu»
in-ii.iiiintMtici~.iM na rua «le h. Januário
ti. .Bi, S. Itiristi.vãi.', eli.uc» nu ali...
ji.iIiii «-m dente t tiaiase na rua dc bio
>Cliri»lovâo n. 5«r. *J"*

A l.lKiA-SH num rnsn cm cxrcl-
«t-iéntc hvonldni «-«nu «liiii.i snlns,
Ires «i.iu.li.s, CüZillIlll, liiiiili.'in>,
«liTliiililiulc; un triivcssn K.il.j-
Club n. '-'-•-• próximo ú ru» Suo
J.'iiiiiilsii> Xavier. Tríilii-sc na rua
UriiKiiliyaiiit, », casa Omi.v.

AI.Uf.ASU 
uma casa nova, juótirailula

com trci tjuarioi; duas nlai» ciizinha,
v....íuii..,. Iu« ilccirica, itranüc terreno, a
rua I.uiz Carneiro n. iji, líníi-nlio il.
Diiiiru. Iralasc na rua Dr. Leal

ITICIÜ I46.

ti mn dp Alcatrão Guyot, tomado em
«Ias as rvfeivAc* ú (J&K dc tuna có»
her de cafí por copo d'an.ia, baila, «le
aclo, para faicr di-sappareeer »•»» pnn-
o tempo a tono mais iflwldt* i- para
irar lauta n üefluxo mais tenaa eomo

mais inveterada broncliite. ChcRa-sc
liesmo, ás veie», ,1 paratí/ar e curar

tísica »U i'l.ir.nl.1, (mis o nlf.itrfto su>ta
tlccompOSÍçAo do-í tultvrcul*)*- do ¦ml-

ii.., tlcslrttin.lo ns maus micróbio»,
.tit-s.iR tlcntíi <U-C()ii]posi<;á().

SI 1,'ji'iii'iii vendcr-voi i.d 011 tal
iroducto em loirar do verdadeiro AÍ-

catrao Uuyot, deiconfiac, ( por interes-
sc. Cara obter a cuia de m.sikis bron-
cbitci. catliarroí, wllios, dcfluxos mal
cuidados, «' 11 forliori da asibtna c da
lilica, «• ubsululamcille lli.c.s-aiio .XI-
liir nas pliarmacia* o verdadeiro Alcn-
irão Oii)u!. Afim dc evitar qualquer
duvida, «,-xnuiinne » rotulo: o do
vridiidrliu Alitilrâ.. (iuvi.t leva o
nome dc Guyot imprciio em Ictrai
grandes e mia ftnsiKnatiira em U\f> có-
reti: roxo, verde, tcincllio e de traves
assim como o rndçrcfoi Casa Frcrc,
i«i, ruu Jacob, Paris,

"D.it

AI,UtlAiM-SI* 
àuariõi para lamilia», dc

/«.}, .-s«; e '«íi ua rua Ignacio üoulart
n. 1J.7. d\ixh minulos d»i estação dü San.'
\._o-

AIAÍGAMSH 
una -da e uni gabinete,

proprloí lorn cpnsidlorio ou Uciuista :
na nia ila AsBcaibtt-n n. *5. "*"'

f*i1-i e mn (|ti«irio, cm
familia, entrada «lirccta «l.i

fri-eo <is$; «ui rua Ürnicllnda ti. ít.
Catuml.y. '*'*

AI.UGAM-SI! 
bons ei.iiinioilos a rapaz ou

11 casal n-m fillinst na rua vueomlc
«lc Itauna 11. 5", tolnaiío. '5'Ja

1,1'CA Slí um bom commodo, a uma
I l'l :.»1>.'|. I««" .15*1 "a «lia 'll.aniai Ua-

liellu n. *(.. sibrado. iCidade Nuva).

sohrado cim
qualro quarto», uma »ali

ta, lioa co-inli.-i. t.iiiquc, l1
.f..il«--se la«i coninuo 1
cun\tcr .iu (.fii*.*iii..-Nn
lrt-i7 iiu-zi» lidcatiüdo!
<lor ile Kà n. .By.

A[.UGASI-SI! 
uma

c;ifa dc far

A!

AI.UGA.SI! 
|>or «Si.$ uni

iluas sala».

\I.tIOAM-Si-! 
us dois predio!. novoa, dc

f tlit.ttl'1, com nccoiiimüd.ujôct («tra fa-
111I1.1-. dc tratamento, com banheiro c luz
lectrlcái no ut o I o nu .mi-cn to ila rua Maril

«• llarroí r. s--i e $*j, proulmo a..s lionHe."í. franctsco Xavier, entrada t*cU rua rc*
reira dc Siqueira, t Iralasc nu II. 5.4.
mde c_t.'.« as cbaves. xa$7

.hciro, VV. C,
dots. aimn.*., »r

Acci-u.i s.' Iiailor 011
tia avenida bàlvu-

M«l

A

\I.UGA-Sl! 
um pn-ilio eom il..is quarto»,

.du ts salaii 1 uiuli.i, Laiihi iro» ú>i rua
le «i. Ilraii iiifuima sc na rua Piauliy nu-
iitro 101. onde se trata. Alugocl yo$ooò,

\I,I'GAM-S1! 
um quarto c uma stila, com

011 bri 1 pcnsÃOt a tuna senhora on a
...sal cem fillios; ua rua Dias da Silva nu-
tieru 20, Mcycr. 1094

\I.UCAS1! 
ex boas coiuliçúcs um pre-

din novo dc esquina- com terreno ao la-
ilo, «j-roprio iMtti qualquer ncgocloi coui
.,i-itu ormaicin, tendo sete portas de frente}
na rua Uarroso 11. 122, Coj-acaüana, Trata-
sc na rua do Hospicio n. tS-', soorado,

\ 
I.UGA SK na Villa Muratori, sila á
rua General Silva Telles II. 6o lltarSo

lc Mesquita), as casas recentemente cou»
«ruídas e ainda uâo habitadas, para pc-
(Menos famílias, contendo duas salas, tres'lons qitartoit, dois \V, C. cozinhai hanheí-

ro esmaltado, electricidadc e quintal; .is
«¦haves cstfio cum i» encarregado e tfflta*?e
na rua Dr. 1'clix da Cimlia ... 6s tlarcn
Ia Scgunda-Fcira). Preco Ijojooo. uu

\LUCA*SR 
um liom commpdo decente*

mente rnolulado, com luz electriea, tm
asa nova e ,"¦*¦• preço muito razoável; na

rua Menezes vieira n. x.\2, sohrndn, i.,;

\l,t;G.\MSI" 
commodo» paia familia; na

rua liajíiru'

A I.UG.VSI! o prialio ila rua Tlir.nl.iro da
_T__S«Ivn ii. 3.1! as cl.avr» estãu na alfaia
lana .Ia esquina t trata se na rua «Ia ()ul
landa n. 139. i'V»

VI.UGA.M 
SI! I.out comiuixlos em casade

familia, a iiioç..» tolteiro»! na rm Cos
ta (tastos n. 16, 11-rto da rua do Riachuelo.

AI.IIGAMSI! 
bon» commadoi mobilados,

eom mi sem |ietivii». a casi] dc trata-
mento; na avenida Comes I-reirc n. <¦;.
I-» audar*

AI.GGASi: 
a rua D. Maria Angélica,

próximo â rua jardim Uotánico. casas
recentemente conètruidas, a ."<»•$, 100$ e
111»$ e 11:11 armazém por aooÇ; trata-sc tu
avenida n. 9, caro \'lt.

Al.ll.A 
SI* 5 rua Ge.u-r.-il Severiano nu-

mero 100- casas a 100$ c .115?: infor
rnaçôes na mesma rua ti. 108, armazém,

AI.UGA-SI* 
o bom rreili.. ila rua Peiro

eoi-liiiio 11. 74*11, tom todas ns candi*
ç/m'?» livmenicas;
nu ro 7}.

para ver u tratar no nu*

1-3. do
etnia.

5$i-iK> para

«V I.UGA-Sli por 1^0$ o pequeno armazém
a"\ala mà ila Misericórdia ... 6X. serve
¦•ara uni ttarhcíro ou baratélro, faz-se cnn*
irátOi pódc ser visto a qualquer hora; iu-
forma-se na mesma rua 11. S.'. padaria, com
n sr. Píuliciro. 'J3°

A Í.UGÁ-SE um bom sobrado eom J (|..ar-
xVtcib, 2 salas, cozinha e quintal, cm Io

A I.UGA-SÍ?
iVlís

Í.boE.1 ... 29; as cliaves estão no n. 22,
iui Cohstanca TriM-.r.. Meyer. rrala-te
11a raa ilo Ue/.-nile ai. .86. IQJ"

A 1.1 IG VM St-: n --oí. »'*• e .!'.$. bons"íÃ.coo.mòdos, em nrcilio coin gran.lc quin.
tal; na rua l*lack n. 134. a um tniuulo ita
eslação do Itiachuelo. -931

\ T.I-GA-Síí t^r iS'i$ mensaes a hoa e
J-Vlimla ensa da travessa ilo Cruí ml-
,ii,-rr, S (lla-itcck I.0I1..I ir-Un-Se na rua
¦l.uliloclt l.olm n. 3/', sapataria.

hon casa da rua Dntjue
kinui.i Meyer n. 115, pertinho Jo trem

e de Ires linhas de bondes, tendo ires sv
Ias dois quartos, !ur. electriea, Jardim, lwm
uulnli.l etc: a» clmves estão ao lado e
irala-sc na rua Anna Uarbosa n. 24,
IMl-yer, attlguet iiili.oo. _J_3'

A"iãíOA-Sl? «> 1" níiilnt' do predio
ãfVn. S tlti nm Muiiiclpiil, csqiitnn
ilu ilr lleiiéíllctiniis, com 5 crtiii-
ilcs snliif, t»li-.; fri-nti» parti 11 Ave-
niilii. riii'ormuçOos, poi' favor, no
ii' tuiiliir.

claro e limpo, a
na rua de Üão

easa de familia.

Ale mar

I.UGA SI', metade de unia sala de fren

ALUG.VSI* 
ama esplendida casa própria

para íamilia ile tralanicnto, com tres
quartos, tlmis grandes s das, s ileta de en*
gotnmar, despensa, cozinha com fogi.o^ n
Raz c etectricidade, quintal grande e jar-
dim na frente com itradil ue ierro com
duas entradas para u casa» sendo uma para
a sala de jantar, outra para a sil il-* vi-
íHs, a tres minutos da esttçSo de Todos
*i_ Santos c com honde »í porta; ns clia-
vts catão na rua José Uonifaclo n. 81,
onde sc truta. Aluguel l66?6oo. 1219

O tratamento vem a saior ti 10
.•«•iili-sii.i.is i.i.r iliu — c cura.

/', S. — A$ pessoas «pie nao podem
aeoitninnr»ie au qustu da ngua «U- ¦»!¦
-atrito, poderão substituil-o pelas ta-
pítilas-Guyot de alcatrito da Noruega
di- iitnliu iiiiirlllinii iiurii. toniaiido
ditas on Ire» capitilai em cada relciçao,
ul..«r;íi. asfiin us ,csmo» effeito» sa-
lutarcs c uma cura igualmente certa.
Ij verdadeiras ejpsulas-Cuyot soo
.roucas e u assignatura tiliyol está un-

pressa em prelo, em cada cápsula.

A I.UGA-SK n frc.lio n. ijf. da rua Ma-
arVctia.lo Coellio, cam magnífica loja Para
ItcRocio c «obrado i>ara moradia. As clia-
ves cttào ua pharmacia uo Udu e trau*sc
ua i'íim Suetna'* l0'i

\ LUGA-SE o predio do becco Dou»! nu-
-Vincro .'., transversal í. rua Piria de
P-rassiminga, hondes fabrica das Chitas, a
cliaves estão no risinbu c iraia-íe ua rna
ll.i.ii Pastor, ua fabrica dc Tecidos, coai
o sr. Pereira. I5-'í

\ 
[.UGA-SK a bua casa da rua Castro
Alves ii. M7 (Mcycr), eom ires «ja.ir-

los. Iu< electriea e cranile quintal; a chave
t-siá no n. us* onde se informa.

ruu Reul Grandeza nu
mero 71.
\ 

l.UGA-SIÍ ou vcuilr-te o predio aludi
¦nio bdillulu, com Ire» quarlns ( mal»

depcmjritcúii na rua 1>. Kugruia it. «4»*.
Hio fnmprido; iníoiuucõi.» i rua llipiru"
n. l»«,  i'iji

VMÍGAM.SK 
ire» easa» nnva», cm dua»

talas. d."i» quarln» e mais dtutniUn»
cia», aliigurl ij.it«i na rua do» Caqaclro»
n i-.j; a» chave» na caw IV e trata-so na
1'ahaea Grande, avenida Mcm de Si nu»
me'01 13 e ij. [9JI

VI.I.Y.A SI? uma t«rta para negaclot na' stradi Iteat n. »»»t. Ilondc d«" tat»
cadura, n,i»

A l,UG.\M-SK duas boa» cm» nova», na
itrm tíuiuva n.. tij e uo. icndti i'«d.i
uma duas est-ieosos sibi, dois hom fp..,i*t'W
c mili dependências, com InitallaÇíO ele»
ctrica e grande quintal cercidoj tamhcni w
vendem por preítAçAci tneniaes, a praz»
longa: chaves no n. 117 di mesma rua c
trata ie ua avenida ltio liranco ll, IJI,

* I.HGVSI' uma 1.0,1 cm para fundia,
i*Vtenda duo« silat. >re« quarto! c roall
depcndeneías, cam InitalUç-lo electriea- í»r-
dim e hom quht-ali ni raa Lopes d) Cruz
n. 116; 111 cluvei estüOt nor favor, tu
n, 1 iK c tmii-M- no escriptorio dt IVr*e-
wrançi Internacional, avenida Kio Hrtneo
n. i;i. n.i.1

NAO PERCAM ESTA OCCASlAO
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CASA PARIS
Nesta alfaiataria encontra-se roupas

para homens e rapazes a preços sem
competência. Uma visita pois á CASA
PARIS significa ser econômico e vestir
na moda.

conforto. Bó a fautlllus
ile tialaiuciilii. Trata-se
ua mesma rua u. 1,021,
ou iifstii rcilacçílo nuii o
M*. Duarte IVlix.
V

\ 1,1 tiAM-SI" nor l,"iO.S ns rtisas
«^il.i ruu Dr. Cnriitu \rltu, HÜ d

» I.I.'GA\t-Si; -ili e «inarlo de frente, em ! 81, lis «-lltives oliill lio l.i.|.'i|llilll
_a\.ea«.i ile familia, rara e.xal ou familia Truta-si» no llamn «li. Miuli... ú
»em ctc-tnçat; na rua Pereira d«t Almeida |.|m ,|,. s. IVili-o ll, .IS.
II. oí, Matloio. i'ij.1  ..- 
T".T."T. ,T.* ; . .'. '" . A I.fGAM Sli bom quarto», lia la.lt o* Ita.A-Sl-. em Jacarenamií, a [.raça .--conforto, cum íicutioi na rua Itadd-ekarV>erca II. . 17. .™ picdlo novo, t.r.."no j>(,.,a „_ ._,„_ ,4,,

para iiualqucr neg^ein c cnm hoas occimi- _
nmdaçors para familia, por iwo$ c f.izse
ctmtrato, m o pretendente qitircr, Trata-se
no n. \4$. com o harhelro.

ALUGA 
SIS m

curi-truir, cu

At.UC.ASl', 
uma ra«a com ires quai

uma sala, catinlia, tanque, banlicir
cam ires quartos,Iro c

i pertence», quintai; lua'electri.-.!. liotnlr
de lou réis un porta; para ver e tratar,
Caminlia das l'illarcs n. s9«'. Inhaúma.

A I.t (i.V-SK n «nsti li. 77 ilu run
•»*AAi-:iii.Íd l.iinti, litmili- «1«» Anda»
i-tiliy, com ti."» «iiuiiii.s, iliius sn-
Ins, copn, tlespcnsn. bnhhelrp c en

um predio novo, aciha-ii de
logar esplendida c hon»

ares, tem cinco quartos, duas *tli>, cosi'
nha* fogtio a gaz, despctists, baulittrj. \V.
C«, varanda na lado, decorai] i a iilro, jar*flim, arvoredos, etc, á nu Tlicudorú di
Silva n. .|ij-lt. A*, chaves na mesma riu
". 4$"', arma.cm. Trata-se nt íua da Ca*
rioca u. i?, loja, com A/cvtdo.

VLUGAM.SIt 
bom comniodos; us rua

1». Luiza n. OS. Clurü 1557

V J.tJCIAM-.SR imiti P8|ilr»iicllilfi »«•
a'"a|u di» f ren tu o uniu snlliilin, jiiti-
Ins nu sr|..il-ail;.s, lllutllllltltl .' ituu
priiMio, íi cnsnl «ii fninllln; nu li-n«
v.-ssti Sliii'«|uez d.. Ciiitinii ii. ííl,
r-i|iiin:i tlu rua *iliti'i|iir/. ile Al.ruii-
les, ensn ilu Ininlllti.

4 I.CGA-Sl! uma boa sala caai qualro I A I.UGAM-SI5 |»or no?, ca«a» i rua Te-
-Incidas dc Írente-, para ver c tratar a~»lippe CatnarJo ll. 6, laruo du Maracinl,
ua rua «hu Onrivei u. tar, lobrado, I Villa Isaliel, cnm duas salas, dai» bons e

 .. - —— ! grandes quartos, cozinha, banheiro, tanque,

\I.UC.VSK por 112$ uma casa cam to- quintal, Uu elcclriea, ele. As cliavei e.tão
dai as commodidades para pcqitcna fa- na c.isi u. i di mesma \ illa Mauncla,

milia; na rua de S. CbrUrovao n. 6sj. . oude se informam. 14.05
llaiules dc cem téis, a 15 uiiiiulus da ci-
AnAe. 15'yJ \ LUi.AM.SU casas novas, a rua Pr.

-rVl".neir.\ Pontes ns. .q e 31, com duas
salas, dois quarto.-;, etc, luz electriea, pre-

mesmas. An-A LUGA-SK por 70S casa nova, para pe- salas, >l.»s quartos, etc,
.rVqiieita familia. peno da estacãu dc Ma» Cos razoáveis; iralasc

darahy.líurr -fi'; travessa
meto 29.

Almeruida Freitas iu\-
1311*

\ I/IT.A-SI; por contrato a familia de tra-
X-Ltamehto o con.anavel7.I11I111 illuiiiiiiu.bi il luz clcctricni A LUCAM-SK duas caía» novas, próprias XVtaincnio o confortável |>rcdio da rm 

,„,,..-„, l,.,l,i|.ivrl i« .iiiiiiii.l mn- rt"ira empregados ms linmediacòe» do Nora n. ?.". PcdreRultio, com ires «iiiarta..com iM.i.iu ii.inn.iM « «imni.» "«» 
, , ¦ 

, pi 
« crlo ci,.n trfs d,,,s S;lUls- _lta át rspe_(i UCJ.,rn5.,, hv

1'IHlO! us iduili-s CStilO 110 II. . 1. . „„,_ dua9 ll)aJ c ,u.„nis rej,u|_(0, hy. nbe.ro, cosinha com logio e a gaz, pia,
triltll-SO com O .sr. laCOII, l-lll» "*u" r-ijfenleos. á raa Idalina Serira ns. 4.. ele; trata-se na rucMta. M7.

«j, I.UGA SK uma b.a cala de cn.»tru«»-ii
/-nova, irai Iui electriea, A riu D .uai
-\irti.* •.> ». rt- iní tru.a H tu v*onfcitartA

dc llenlro, coai o »r. Lnic.
inde

Kl!

\ 
I.UGA.SK 1101 quino mobilado
pendente cm caia de um visai a pe

itcenie»; ni rua dc Saiu'Anui n. uj, «o-
brado.

VLUGAM.3K 
cata» para mila» o» preco».

no aprar.vrl bairro da T.iu.-a, a V.Ila
íàj l'aub>, rua Conde de fljmlini n. io*.J.

VI.UGAMSK 
boa» ca«.u, multo baraio,

x rua l.capolda n». 51, 49 t 5J-I. luu-
do». t>_

VLUG.V3K 
um e>?lcmlida iiuarto. cora

pemio. a nuco» de re»?eua, em cata dc
unia íeuliati, na raa de S. Clemente nu-
mero «o.

i íaUOA-SE u «tisn 11. 111, ilu rim
»^ Maiinli... perto (Ll lv'iriiiilia,
iiiiu 2 snlns, I iiniirii.s, bnntiolriii
chuveiro, nn/., ulcctrlcldnile, pln»
tiniu n fiuiiiiLi dl* novo! ns cliaves
na lursiiui, «¦ trutn.se uu ruu Ma-
rcchnl 1'liiriiiin. IVIvolo 11. l.-».

1 LUGA-SK a cita n. .-.t d.i rm dc
-\ Alfredo (l'aula M itto

_5 e trata ^c iu

inte
s), a chave ittá
rua djs üiltl.ti

ALUGAM-SK 
hons quarto.

«pcnsSo, todos com sacadí
lianheiro, luz electriea

uartos e salas, com
das para 'd rua,

niclunl 11. 88, escriptorio

A I.UGAM-SK hons quartos para rapazes
XXsjlteirua; nn rua ilo Kczcndc n. 6j.

A LUGA-SK uma casa na rua Comineri-
•íXÃidor Teixeira de Azevedo 11. 100, cs-
tacào do Engenho de Dentro, com dois
quartos, diias salas, cozinha, terreno, jar

na frente, etc

casa n. j di
ini, pro-

dim

do conimcircio ou |>esso.is sérias; na rua do
Kosario n. 72, Pens3o ?Ccves, 961

npregados í n * í>8 e trata-se na

gar muito saudável; rua José d.
**.. Catumby; as chaves na loja,

A1-i Vir
6 obrado.

4 LUGA-SK em casa de familia um hom
raVcomnlmlo limito claro, com luz cleelri-
ea. sem mobilia, a easal sem fillios ou o
f>essoa síria; rua Ilento Lisboa, 10.

\ LUGA-SK uma sala bem mobilada, inde-
•T-Lpcnilctltc c hoa pensão a castil ou se-
nhor du tratameitto, perto dos banhos de
mar; rua Ferreira Vianna.

LUGA-SK um soliradn novo por 2.»o?.
mi contrato par dois nnuos e meíoj

ciítn treá saias, 3 quartos, cozinha, banhei-
ro. etc; pnra ver e tratar á «Avenida Sal-
v-ndor de Sá 19.1.

ALUGA-SE par SoS boa casa com tre.»
quartos, duas salas, gnindc qutiital,

jardim, elrctrlcidade, na^ rua Vinte e Cin-
A-o di* Março n. 21:, Kngcnho dc Dentro,
bondes .!.. Piedade, na esiiuina; iratar na
rua Kllgcnbo de Dentro n. 23Ü. 813

ALUGA-SE 
o predio da rua Silveira

Martins ti. Sa; a chave está uo 11. 70
da mesma rua c trata-se ua rua do Uos-
¦úciu n. 30, sohrado.

LUGA-SE uma casa por jo$, com duas

mero -*55.

elu
tu da America nu-

i.|S;

A LUGA-SK tun bom aposento, a sen
2_.de respeiloi em casa de casal, t>..r
ua rua Corrêa Dutra n. 38, sobrado*

42, rua esta com curra»la pula avenida do ., , -.
M.imjuç. entre as rtr.s Pedro Ivo e Fran-, A J^UCA-SK por iro$ a hoa ca
cisco Kugenio, na Villa Guarany. As cha- _f\ru.* de Santa Alexandrina u
ves estão por obséquio no n. 45, defronte, i pria jwra pequena tamilia dc tratamento,
c traia-se na rua di Prainha 11. 4. Item doi< quartos iadependehtCB, duas fala-»,,— —.. — j (.;!-injiai banheiro, latrina, .área, tanque dc

A LUGA-SE 11111 boni escriptorio, I lavagem c cicciricidadci ver e tratar uo
-."^eiiiii luz idcrtrifii «• sala ilu es- n.117 da mesma rua.
peru mobilada; na 11111 ilu Ciirmól . . ..... ....SK „.. ..„„ ivroi..,, .1,.
... 71. esqui..,, da rua doj^BTldor. AlSà/o 

"ol.rn.ío^.f 
65. o

ALUGA-SK um esplendido salão para | 60, si.brado o urmiueni; ns chn-
/...guardar móveis; na rua Radcmahcr nu-1 vos cstãO no n. G3; trata-se na

o?; 1 mero 40. Muda da Tijuca. rua ilo Ouvidor n. 01
A Í.TJOA-SU um Iwm quarto, em casa dei a rUGVSK a hoa casa i

Ae'lctr^";"^ '";| "' 
"'' 

'^ 
" d"V'

na rua Taylor u. 90. Lapa. brado ¦ 5'S

A LuG.VSE uma caí
XJLsalas, dois quartos.

ALUGAM-SE os pre- i AV:i',',S1' "or ',f,oí' •-••? .a-?ilü^.í«_a_a_i-_/-w _, j XuLpIendida casa da rua Uuacio Goulart
dios números l.OSí) c
1.091 da rua N. S. de Co- jVi

mero 7?.

da rua General
esteio no nu-

¦ara

VLUGA-SK 
a casa n. 7a da rua Sara,

boa habitação para quem tiver ;»f.üc*
res no Càe» da Torto, por ser ,.crt.i; a
chave cita no n. -5 ili mesma rua c tra*
ia-_c ua rua dos Ourives n, 54.

VLUGA-SK 
uni ctplcndido quarto c uma

tala de frente, sendj aquelle com v|»ta
para o mar, a pessoas séria-?, ambos mobi-
lados e com pensão, têm lur electriea c tc*
lephone. Senador liaiil.il n. 14.

1)RECISA-St* 
dc um quarto, em ca«i

de [amilia «le inuil.i a.scio, para ho-
mcm so, de hoa educação, l'rcfcre--e na
centro e Independente. Uenda ato -40500a,
Offerece citahelidade. Carta a este joinil
a A. lt. C.

j.n. 159f tem I*.i^ ela
j do S. Pedro n. 7-

t__ Í-UGA-SK uma casa com sala, gabinete.
-."iLtrrs quartos, sala de jantar, despensa,1 1 banheiro, coiinlm, quarto pata ereado, po

,»?. 1 rala-se ua rua ^ babitavei, tudo com luz electrieiloja. ts10 i

\ 1.1
lAxi,

ALUGA-Sl! 
«mi quarlo

mocos ilo coiuniercio;
1'ctlro 11. 3.13. si.li.ado,

\ I.UGA-SI* um bom porão com uni qunr
X._to. sala «' cotiulm, em casa .te iam .na;
,1 arua iieiníicn 11. '&. ^- 1'ranCISCO Na
vier. 19''

salas,
AI.UG.VSR 

uma casa com duas
«lois quartos, por 8of, na Kstraua l«eai

<k- Santa Crua n. 1.4631 as chaves eslSo
no 11. 2\_(<, botequim, estação da ric-
dade. '"¦''

i 1.UGA-SK um comniodo, em casa de
árkfaitiilia; «is rua do Kiachuelo n. 36.
baixos. "'¦!'

ALUGA-SK 
o predio da rua Oito de Dc-

zeiiibro 11. 11B, com todo o coniorto,
para íamilia, grande qiiintal com jardiin,
j.orão babilavcl e llliimiuado a luz electri-
ea. As chaves estão lio 11. i-'-l «' "¦"' s':
na 1'undicâo Ainelicàna, rua General I «'¦
«Ira u. 140. AluBlld ..ti..$oi.o. 19.I'

ALUGAM''li 
optimos quartos e

frente; na avenida líào liranco
Casa Moiirisca.

¦VI.UGAMSK hons aposentos mobilados
_rVon não, com pensão de primeira ordem,
•ia Pensão Uliiula, illuininados a lm- eketri-
¦1. banhos frios c quentes, no pabicete da
ma Marquei de Olinda n. loí. "ase
itnsào ;t domicilio. lü94

chácara, em Merity, Ií. P. Leopoldinai
ver c tratar com Lomba.

IJGAM-SG duaa salas c um quarlo1 --Agrando,

ALUGAM-SK 
por 90$ mensaes, exccllen-

tes predios na villa á rua Urugiiay nu-
mero 1-7, acabada dc constrnír, tendo cada
um dois quartos e duas salas, illuminação
electriea. Chaves á mesma rua n. ui.
Tnttá-sc n.i Companhia dt Administração
Garantida, á rua da Quitanda n. G8,

nacahana, rccciitemcnte ^>á> «: «^ serventia ..«
,,..^... nheiro, etc; na rua 1'aula M
eonstniidos com instai-

familia. com luz
cozinlia, ha-
tttos n. 59.

idente

na
rua Furquim \VcrnccÍ( n. 19, cm Copa*
cahana* aa chaves estão uo n. 17 c tra*
ta-se n-i rua Corrêa Dutra u. 141, com
o Fr. Santos. 1536

A LUCAM-SK,
_r\nit'r.i 10-A,* LUGA-SK uma, casinha independente, |a ^..;ijll.i'r') 

"'ô" 
,,",7 

",,

1..<.*;,.«• ~a.lht.fi.ir.nci tlt» lll»i- -P-com luz electriea, quintal, agua, Çtc, confortáveis
lllVOCS ClCeiriCllS UC l»ll- lior 5..*.; ua rua de »». l-liristovao nu- ¦

meira ordem e todas as
por
mero 427

I A LUGA-SE nm bom quarlo com luí ele-
condições de hygiene e ^S' "'.»? Mcycr:,l; ":1 nn Luci'

rua Pr. Sattamtnl nu*
casal de tratamento ou

!$ meus tes. tr«-s
casas, illtiminadas

lectricidade e servida*; dc agua fria; tra-
tam-sc na rua Sete de Setembro n. 44,

ALUGA-SK a raiiazes. um hom quarto;. (JOllf 01'tO. SÓ 11 fillIlHiílS 
' 

A I.UGA-SK um sobrado com bons com-
X-na rua Visconde dc Sapucahy n. --.-.-. Aiiiodos! na rua Visconde <la Gávea nu-
C"M X'"- 5f?í fle tratamCntO. Trata-SC mero ..7: a chave está no-naiar, çsoiiin-itj_ rii;i ^Cl]atj0r _'ompeu c trata-se na rua

A ijUGAM-Slü snltts n «'n^iil mi rn-U,- nlA_,»-»., ¦«,,., .. *¦ iAOA dc S, redro n. 132. 1915
a-A,,,,/. .io iomiiieicio, t.-tti lu/. ele; Hil IlH'Slll.1 1.11.1 11. l.»"_-l,  -

..^itü;../;^'^"'^'.-^^^.;;;:^ ou n««tn redacção com o; Aigfl ^r_££ g
Prí-lrc, 1U3, prnçil tios Governa- ^.^ DlUirtC I*"ClÍX. na mesma rua n, 46, com a proprietária.

Á r.V'(.'.A-SIC l'or 102$ uma ca3a com dois
I XXquartos, uma sala c hom quintal; na

rua Silva Guimarães n. ,1-, e vende-se um
hbom letrtno no futulo da mesma. .557

"DKECISA-SE «1«» iiiiui cnsu tendo
1 1 nutii-los o 11111 parti crendo o
mais depoinlencliis, «'iu run provi-
tutl 11 pniiu Vcriiiidlin ou quo
pnssc lionili- ilessti linhn, ut«'- o
preço tio 200$. Curtus ú Posta
Itcstniilò dcstíi follin 11 RI. S.

!M)I.M<SI! a» pio^ricJtdr» abtUoi
(ao ti nreilÍB», »n,l,i |» cm 10r.na At

aveníd», rinjia.la ,);»..-»f b.|iil.
1I01 jnnuact, « 11 bani local.>oo| luu jMtacrie naio. nt ai.-iu.lj !,!•
mi).

Mii.aoaf d, piõli»,» ii„v(,t, rendendo it&»»|,
a rua Uruguat-t

i«o;«i»»t imi cr-.iijc predio, na cniiro cora.
tttercUt,

.oj.oosf mn bani pinlln de rwidencla, A
rui Settj Senhora ds Conãca-
bana.¦o-oo«| um iiredlo com «lol» pavimento,,
k rui S, rraneiteo Xav;er,

f'i',oo»ij ij predíoi novot, rendendo f"»*$-
em rua prlne!,-.tl ,1c Copacabana.

5Jíooo$ ura ('trdiíi hovj, em centro., rtn
rua «rantvcr.il A Ae Alfan»,
IVnna,

$¦>:->¦).'¦$ um (trcdid novo, em e*»nifo dt
terrena, i rua Affoti».. Pfnna.

4,it«.»íf nm i.re,|« novo i ma r.t.híir»
fiiiiíturâe*.

4 ¦¦;-hío$ dou prédios de hoa eonstrttcftOi
nt Cidade Nova.

JJtaoal um «-.anti.- predio e viu.» at—it-
tem, á nu Itelbi «lc S. )«Xt.

jo.-oa.-.J «iuj'ra iire.be» novo», rendendo
4i..f. em ui irinivertal A At
Mn* di \«i*ciii.'flldi,

.».'.. u.f u.u Iwm rrr.l... e «'unle ebieirt,
cum 100X70 mi., t\i entalo de
Meyer.

35.'ooo$ quatro ciM» e «!..'» bur.ir.V», rt»
tli^ndo çjpS, i rua fiencral ríí-ea,

ji:t)oo$ mx tTedo novo, d«- reiMe-sett, cns
rui provim.! .10 Cotlctji) UihUf

ae:i)f»o$ ire* (tr**4iai novos, rendvnJo |/-f*IU K. «Ia KitChuclo.
IjtoiaJ «1 .is |.|ii|...i nova», c.»m venda,

etc., rendendo .aal, i riu Mifiiel
IVrtundei, nroximos á otação do
Mcycr,

i6:t>->_$ ura nredi.? cam d<d« paelmentoi,
protfmti .u> largo «f i Impera-ríí,

14:000$ um predio novo, com i*»» ijti.ir»
t«U etc, junta» í cflacio da
M«>er.

lüooof um predio com quatro qu.irtos,
duas salas e terreno, í r*u da
Matriz.

lorao."1? dis prédios rendendo ifioS. »i roa
Üvnihcrmina (K. da Piedade).

p;oooS um predio e terreno, .. rua Fe-
hppe Camarão,

JB;uao$ um prctfto novo, na eitaçJo do
Mc)er.

7:000$ um predio, \ rua Angélica.
0:500$ um Jiredio, á rua 1>, Ciara (IC.

de Todos os Santos),
5:001$ 11 m predio, a rua Cachamby,
Sitioo% uai pri dio, ã rui D, Ciara.

«Mcm destes, tem outro*., etn dl-
versas localidades, ajsini como etn*
presta-se dinheiro .» juros modi*
cos; trata-sc á rua do Cai mo. fio,
1" andar, tele|ibonc u. 5.848,
N,.rte. i6.-t

*Cri3N'l)E-SE o preilio íí run Vn-
7 ifi.i-ii n. -IS, «Jiitiiiiiby, limpo o

«...li optimas iitrot..i...iil:.i-<~.i'S pari»
faiuilia, tendo lii.iu t|iiliitiil; ti ata-
so «tutu o linlio ú rua do S, t'lo-
nieiite 11. ms. ensn 11. VIII, Itutu-
fólio. l*reço 111:000$, iicjiucIo
iiiuenli».

\'i:viil-:SI-:, no lieceo da Doa Vi«ta, es-
y taçilo do ICncamado, um hom lote de

terreno por 5011$; iratar á rua Teixeira
Pinto 11. 1.-3, distante do bonde cinco mi-

T)RÉCISA-SE| para um senhor decente,
X mas modesto, em casa <Ic familia. utn
quarto espaçoso c Brcjado, sem mobilia,
com limpeza, luz c banheiro; ate **n$ooo-
eeutro ou zona servida por bondes dc
S100. Cartas a T, C. Mario.

^T1•:NI>|;¦S¦¦ 
ou aluga-se um chalet; rua

CapitSo Maciel 27, ü. Clara; Irata-se
ua mesma casa.

t7it".yi>K.SK por rs:ooo$ uma, importante
V chácara com terreno de 40X70, na cs-

t-teão do Sampaio, próximo á rua Vinte c
Qttatro de Maio, cujo predio é grande e
moderno, precisando dc ucquena limpeza; |r a i»0^tüêiis.
cóm Augusto, a rua do Carmo n, 04 ' '
andar.

\rr\lilvSK o predio do Campo de Sio
V Clt risto vão 11. 177. próprio para família

de tratamento; trata se r.o mesmo, com o
¦roprtetariu. iõ,í$

dores, 10.

DROGARIA GRANADO & FILHOS
Esta «1,-osnna reeel.e 

0^.p%' $'f -f -f ,^f ^-f ££

_S5-Vi)

_--^•te)

:
... A I.fGAM SK uma Brande sala de frente' _-i« ii-iarto com electricidadc, complclainen-

t." indepemlcntc, pan dentista ou escripto
rio. mmlista ou casal sem filhos de com-
portamento; na rua Visconde dc Uio Uran
co i« 57, sohrado.:.s-~*

««_>

ITO-«a«MH|lM«M»fflfl^
Ultima novidade • Fazer a barba "

sem sabão //
Creme rica mente perfumado. Desnecessário aRtta.

cspuniadeira, -te. l*cito cnm (ilj-ccrina c lanolin.-i; t.»
nando a cutis macia c cheirosa. Para cavalheiros de
fino gosto. Exccllctite para as "Gillette", etc. Bom
c barato. Analysado pela Saude Publica, Vcnde-st
nas casas conhecidas: IlaHn «i C, Coelho Bastos
& C. Lnnis l'i--nn:inv & C: e líamos Snlrinlin «v: C

*-*S_*_j^r_ÍlCaa_«i*ri'3iff

\rnX0I3-SE um bom predio nt»
* rua Coroiiêl 1'eilro Alves, n»n«

dciulo .loos* iiicusiies, tendo ter.
reno eom fundos paru a ruu Sara,
onde se pótle fazer cillflcnçiles.
eura liinls liiforinações e ver, roí!»
o sr. Anlonio Josfi 1'ei'elrn, fnlii-i»
ea tle Inili illn.s á niesttia rua, SS,
lioniles da praia Formosa.

VrííXDiE-M-SK dois lotes dc terrenos, nai
í ruas (lOiizaga Pastos ti. - 78 e Conse-

lheiro Thomaz Coelho, medindo dc frenie,
por qualquer das ruas, tam,5o c dc fundos
15 metros, tendo parte do material; trata-

nm General Caldwcll u. 3.*-*, Cõlchoa*
1656

I/&m0-At\

\ • *?'l _&*' ^/

TrtONP*Ií*Sfi por 8:500$ um hom predio,
V com tre? quarios, duas salas, saleta, co-

zinha, \V_ C, luz electriea, entrada ao^Iado
c* quintal, na rua da -Matriz, K. Novo;
para tratar á rua do Rosário n. 1114, dn
.* ás .- horas, com Carlos.

\r 1'NlMvSK um magnífico lute de urre-
V no, na rua Conde de l.omfim, mc.lindo

10X.10. Preço i.|:ono'; para iratar ,i rua
do Itosario n, ua. das 2 às a Iioras, cnm
Carlos.

•JJr-a, w;»'»JX* »*í •!_*__? tXiiXSTÉiyii USSI Ms Esta «lrosai-ia recebe
^•f##.~##,T,T.#'*:^:.Tv^ directamente dos nu-

..- :—r' ;. •*"*. lhores tatirlcantes «Ia
t [.UCAM-SK os prédios ns. a'. «18 í .»"

_\«la rua Coronel Cabrita (S. Clinstovao)
com illuminacáo electriea, earanda. batilif
ro, jardim, etc, jiroiirios r
ni.lia
irata-Bc
andar.

ilclnmenti
rua da

apequenas fa*
AhlKMcl 150$'.

Candelária 11. -S, 1"
133-

r'llt!AlI-SK a H.ç cada nma as casas
Ia nia Paula '.ritu ns. >33 e 135: ¦'"

chaves rslfi 1 ... <3; «Ia mesma rna.
ande s.' informa. ">i'

A.
ves estão 111
t* se iuform

\rUJ0AM-5K 
l.ons commodos a 2:.y,"",

3-4. .15?. 40$ e 50ÍÍ na .ma Dr Aos-

A I,l'(;A-S|.; a easa nuva X a rua
«*¦;> do Dezembro "• SS-.A, com
snla de visitas «|tie tambem pude
servir de «iiuirto pur ser iiidepun-
ilente, sala do jantai-, a i|ii,ii'ti>s,
ii./.iul.a, W. C. «• liuiilictro rom
eõmiiiuiiicnção ínterim, tanque
purii liiviÍKCin', «iuinliil c luz ele-

1931 «nica. As chaves estân, por In vor,
! nn paliaria Muniíueii-ti, á rua Suo

1'i-iiinisio Xavier n. «JOl; trtttit-se
á ruu Theophilo Ottoni, -15, sob.

salas dc

imo á rua Haddock

A I.IIGAM-SK
il dependentes-,
bo n. 15.. I""'

:da, qu:«rto c cozinha, in-
na rua Ur. Arislnlcs 1.0-
mo á rua Haddock l.olio,

uto pc 3"A I.UC.A
i\á rua llr. Arisiidc? l.olio n. 64, pro

l.t'1'.A SK t.a. lio
lu-. Arisiii

ua lltuldock I.obo, 1531

/i 
I,yC.A«SK umn lioa casa com «loas sa-

lias c Ires quartos, c.i/inlia. desi>cnsn çande qnintnh
. rua Ur. Ci
mo .', rua llr.

lar ebeinca, par i.|
npos i'i Pat 11. ij. pro-
\ristiilcs I.obo. 10]

A l'Ut.'«A-SK l'"r '-"-'' ° pequeno sobrado
_-\,(', r.,a llr. Uego Marras 11. f;7. antipi
rua dá Providencia, lem duas salas, ires
ouartos, cozinlia, quintal, cie. ns cliaves
,' ...o na loja c ir., 1.1 sc na rua l.a.-ao <_!.-
I-,, „. 14», Mattoso, cam o sr. capitão
Valle, das ti ás 10 limas da luaulit ou
das 5 ás 6 da tarde. _Í',J5

I COA-Í';' a casa assobradada da ira-
VCS5» Coronel Sottr-i Valeu:. 11. i--A.

«¦iu S. Cbristovào, com lodo o coniorto e
eu.iiniodiiladcs para numerosa lamilia. «1-
tratamento; aclm-sc abcr-.o uas 'a *» '
horas da tarde. ,-|-'l

I.UC.A-SK uma sala bem mobiladr

1'ui-opu. «lroi»iis «lo su-
*ví períor i]iiiilidadc.
^ji. Os nossos preços são*«« os mais baratos possi-
*^_â veis ti ííitratit imos o
tj peso e 11 OltlOlXAI.I-•^ DADIO DO AIÍT1G0.

aS"í As pharmiieins ko-'eò 7.Í1111 ile preços espe-
•«?' eiues o cbnveneioiiues.
jí A «leis passos ila ruii¦*?.' «lo Ouvidor
»5*í

Ztt
t.~v»<!__^
.V
_u__

\1.IT.A 
S!~ uma sala nem mi

com In?, electriea. entrada independente;
,-, --obrado, con*IVul.

" unuaCão da avenida
Prontin n.

iU-l de Sa. 1 .Ut

A l,l'(;.V-SI.', por CJO.S o chalet
«f*-inii'Oi com S riiiiirtos, ií salas e
eu/.itiliii; mi rua 1'Vlielo 11. 5.'t,
liiindes «Ie Cascailiira param em
frente íi Mure.ia do Amparo, po-
cl.-i.ili> ser visto a qualquer hora.

I.UC.A-SK uma c.
Roberto n.

Ã!
58-

uoderna; na rua

ti.UO.A Slí por .*;? um;
•ara negocio; ua
II. Clara.

s.t qtie
a da Ksl.náo

liiaõ

bonita casa ha
d<

t IUC.A-SK a um senhor distineto, unir.
__.boa sala de 1 rente, em Copacabana, per-
linlio dos banhos de mar, casa de lodo o
-uceito de um casal só. Iiiforma-sc com o
sr. lia-los. na rua dc_S. .lese ll. lo-t.

,V:LÍI0Á-SI5 a faiuilia dp truta-
-TA. ineiilo n cnsu novii II á rua 8
ili» De/.einbro n. T9, com '•> snliis,
-l diiiirlos, coziiilin, \V. C, btinlíoi-
ro rou. baiiheirii esníaltiiiln, luz
.¦l.virica «• quinlal, |irestitiido-so
píirn duas 1'uniilius. As chaves es-
tTio li ruu S. |.'rniu-lsco Xavier nu-

6(íl, trata-se á rua Theo-mero
ido. onde | jüliü. ottoni, -13, sobrado.

ALUGAM 
SK uma grani

v um Itom quurto Cii-n

A LUCA-SE

\ I.UCAtSK por 23% uma bom
xVahura, snla, quarto, cozinha
npiia ha perta, ln,;.ir muíui soet v.
»A moram famílias, á beira dos trens de
lí, ». !..i,t. á rua I 'r. Frontin n. 77.•- i _\,V i.is sita» ..ointal. lei electriea, na r:.

.lc sala de frinu- ! m .. . ,, |
quarto com jan. lla c l»»«l.t ( "liE 

_*i__ XVtl, pre^ 1 iuo$ e tratar com o
vista co -i pie lamente independente, com di- ___ .\.,rrlio, á roa Larga n. 4O. M00
rttlõ ;*» -ainha ¦¦ tndni.il, por preço modi* *.'_'._.-. .- -**•"

ita Pastos 11. 87. 4 Ifi". \St* uma casa nova com boas ac-
b para família, lendo jarili n,

li.ini-aia 11. ue. A

4 Rua Uruguayaüa. 91

\ I.UG.V-SK por ,-rcço niodico, á rua de
-TVSanta Alexandrina n. t-'-'. casa com*
.letanientc reformada, ura inattuiíieo qmir-

io mobilado, illuininadó a luz electriea, ema
oti sem pensão. '**l-

\ LUCA-SK — Vogaram-se bens quarios,
t-móbilados ou não, na ICstrada Nova da
Tijuca n. ;!", mesmo no ponto dos hondes
dn Tijuca, de .100 réis, preçus 4¦'% OU Oo$,
logar pittc resco, hoa agua e bons _res, c'luiide .'1 i'..ila ile 13 em 15 lllilllliòs.

A liltlA-SK nina easa á rua Muia
¦f^-íiacüPÜit ii. 50, as ehaviís cstfio
110 arniii-eni á rua \. S. ile Copa-
«'abana 11. 10IÍG. Tratu-se no Ihiii-
eo ilo Minho, á rua S. fitlro, õS.

A IíUOÀ-SH on vende-se, nn esta-
¦"^eã" il'-' Meyer, á rua .Moura,
!*1, unia ítrande cnsu com Ií salas,
S rjuartòs, copa, eo/.iiiha, banhei-
ro eom aituti qu.onle «• Iria, luz
electriea e am e urauile cliuciirn,
pelo aluiítiel mensal do 200.5; as
chaves eslão 11:1 casa Musnollii, na
íttesiua cstaeãoi

\ LUGA-Slí um armazém; ua rua
OuFruncisco Xavier n, 3.1.1.

de Sãu
¦ JI5

\ l,UCiA*?r uma c!-;.! com duas snl.ts, ini¦Ta-qnarto, et/.inlut, agua, lu/ elcclriea, por í t TTjr\gr.
üo*- ua ma 'sanatório n. ;;. C.iseajaia. 

| ix,,',„flc0''
A LUOA-EvtJ a casa da rua D. Maria nu* 1

jtjLincra 71 (Aldeia Campista), transversal !
Pereira Xuncs, novas, com doí;

x LUGA-SK ura commodo a mocos ou a
-t\casal, com direito S cozinha, chuveiro
c quintal; na rua de S. I'edro rt. a6.j. so-
brado. '503

__________
\ LUGA-Slí uma casa com ur.ia sala e

Xiilois quartos, cotinha, pintada c forra-
da dc noi-o, por 61$, com abundância de
aíítia nascente, muita Iargueza, travessa do
Navarro n. 25, antigo; informações por
favor, á rua Itapiru' n. 90-

V LUGA-SIi o esplendido sobrado da rua
_\da America ti. 171. fazendo frente para
duas ruas, tendo dez sacadas, duas grandes
salas, quatro quartos, cozinlia, fogão, tan-
tp.ie com muita agua. chuveiro,
illuminação
tos; trata-i
mazem,

moços ou rapazes ¦ ura nta*
_C3.gnit.ico guarto de frente; com ianella e
electricidadc-! trata-se na ma Frei Caneca
n, 60, barbeiro ou sobrado. 1509

1 l-ereira .Muics, novas, cum dois quartos, 4 rÜC, \-SK a loja di rua dc ?. Lu
.luas salas, cozinlia, banlictro ç taniiuc de ¦_\.(j0I1 ¦ 

„. ,_.., propria para ne.:
lavagem, ,loilos:;os comniodos illitmitiados a \- -6 n3 ciwvcs cs!ã0 „;1 mesma rua n. 13

I.níz

nrmaze

A I/ICíA-Sb* uni f-rnmlc aitn.izetn
.Ac'11111 S portas para (lusa ruas,
eonsteuiilo de novo, e iitit puxado,
èotn uniu sala, dois iiiinrtos, ço/.l-
ilha, lianheiro, lulfina e utn quin-
tal cimentado; na rua -8 tle Se-
tembro, esiiuina da rua tJriitidiiò,
.Muda «Ia Tijuca; trata-se ua run
Condo «le liomtim 11. 701.

A LUC.AM-SK bons c bem arejados quar-
a\ios, em casa de família de todo o res-
peilo, com oa sem mobília; na rua de Sâo
\ leniente n. i -•('».

It-ctriea. Chaves no local. Trata-se na
u.i Gonçalves iJias n. 31, próximo da ci-
lade e poucos passos dos bondes de Al-] t j rjr-.\ SK na nn General Roca ml-
lem Campista, cuja passagem cm dnas.].^\il,'c.0."-8o,,svenbl'i, duas casas com buns

cm reis. Alaguei ilu$ooo e | cml]mQllos. a c|1:,vc cslA na caia V c tra-
'"_' | ta-se na rua de ". Pedro n. i:;e. 191a

secçues
11 5$oo(

A LUGAJf-SB as hons e novas: * n;r,A\f-SK nma sala e quarto, mo-
iS-casãii da rua Santos Itòdrigucs XUiilados., tie frente, em casa tle uma se-
ns. '_5 e -7, us chaves ...stão llò "liora só, n utn senhor de ai
numero 15, trata-se ú rua ila l.a-

terraço e
leetrica era iodos os apusen-
tia mesma rua n. íS;, ar-

» I UG.V-SK uma
-T\ rtsto da Veiga
caricelia municipal.

ioa casa, na rua Eva-
n, 14, cai írente 3

\ LUGA-SK a boa casa da rua de eenta
XXAnna do Matbeiis n. -t--, na lloea do
Matto, estação «to Meyer, com duas salas,
dais quartos, despensa, cozinha e mais ile-
pendências; logar bom, perto do boude, pan-
to dc- Lins de Vasconcellos.

¦.NDIvSK por 4:500$ um lindo terreno,
V uX-i;*, r. 1). Anna Guimarães, estação do

Rocha: com Augusto, á rua do Carmo, 64,
1" andar. ij04

\ri:.VIHvSi: 
por 13:000c um pre bo con-

demnado, com terreno de 28X66, á rua
D. Alice, estação do Rocha; com AugusíO,
á rua do Carmo h. (>.\, 1" andar.

ATVHK-Sb: o terreno du ru»
7 Souza OriiJ!, com ZS.Y5", linn«

«les ile Auilar.iliv e Uriiumi}'; lu»
loriiia-se no preilio visinho.

i'\D~K,M-SK esplendidos lotes de terre-
> iios á rua Mariz e Ilarros n, 366 c di-

versos lotes nas ruas transversaes á mes-
ma, a 800$, 900$, 1 :oou$ e 1 :ioo$ o me-
iro de frente; para vtr c tratar nos. nica-
mos. das «S 1U ãs 11 di manhã, ou á rua
dn Tii.-i.inn n. na, ».*iln 7, com Carlos.

na n. 10«'t, hotel.
moradia ou descansar;

t 11. 102, sobrado.
na rua

\ UUCAM-Sl, sala c quarto de frente,
tT.i-.separados Ou juntos; na rua do 1'ituo

-SE essiri-
ptoí-coã; r*. Urügiíést/a"
na rt. US.

Gloria n.
1 A LUGA-SK uma casa ca-n ura quarto,
í XS.r|i.as calas, cozinha e peqqêno quintal;
i na avenida Salvador dc Sá n. 7S: tis clia-
•ves estão 110 n. So e para iratar na rua
; Senhor do-i Passos n. 1-1. loja de mar-
| morist.x. Preço, too$o.io. i9J4
1 A l,UCÁ*Sl-. um commodo mohilado, cm
XVcisa ¦particular; ua rua Monte Alegre
11. 3-

uma easa com dois qu
quintal, lltt elcclriea, II;

¦ns n. -J'), OS eli.tv..»

1 A I-UGA-Sli cm Jacarépagu-a, «í rua Ha-
J~\rí.\7 n 2, uma cas.i com dois quartos,
cúpa, coririha c tatujue paia 1 v ig«?m. alu-
guel ?»*•;; trata-sc na rua Virg-ma Vida!
ra. i-'i.

A I UGA-SK a casa d« r.-a l. ¦:•
i\*l!..M,a7. Coellio 11. 3', feilo
]!,»rão dc Mes.|.-aia. as riiavts esi.u
daria da cHisiuia. tilae.u.1 .'•!•*. :
para t-niar na rua tíe í>. erauetsci
si. 340, canto de Itiiinar.ity.

ÍIKIAM-SK quarios 1: 1 *
Paula Ramos ... r. ai

.Sflll

\ I.IV.A SK
XVcomemilaet
quinlal, i"...'.. á rua Ipaucn
«liavas eít.ío no armazém l-.sirella, a ru.
Ite Ni.-sa Scnliora de Copactiiana n. S'7-

1 lidar, com boas ac»
iiara oir.ein.i

», LUGA SK nm 2"
XJ.i-o.lui-.i.ilueiicS que
dc eeMeras, iodo mi metade «!o iiicsmo;
roa «Ia Alfândega 11. Si. '-1*'

\ Lf;-. V-SK um csplcmlido .
XVavenida Gomes Freire n, 57.

csplcmlido q.-.arto;
ijoj.

\ l.i.'(;\-SK o preilio ila rua ilas
-CA-Miirrerns n. Uü. as chaves na
rua ila l.apa ll. 10U, iiiiiiile se
truta.

A Lf i.A-l
fivcrsiilai

A LUGA-SK por tao$ uma cisa para r.c
X^Xgocin com commodos para f a mina r
hom quintal; na rua Silva Guimarães nu
mero ,;o. Pai.rica das Cintas. i'55£

v casa tia travessa da Uni-
.-,-. cnm quatro quartos,

nh i. hi.m timiiial; as chaves
estão na rna Visconde de han.ar.ity, es
-.jutna da mesma travessa e trata s>e na nu

I,- *. Kranciscc Xavier n. íjj. 1'rcco.
i'(.u*o.uo. *u"5

A (•>"¦•¦'
rlXiilmit

I.IT.AM-SK as l.ois c.-.sns
rua Senador \\<

mero 70. com dois quartos, d*.us
i tnlta, banlieiro, ínst.tllai; so e!e-t:
as cliaves estão na ie.es.ua raa ti,
da e tratar na mesma. As casas são
us. 5 e 7-

Villa
r nu-
ts, co-

ao,

derno, íiea distante eme
to dos bondes de bania Alcxá

le fami

ou 177
tOS do
ndriha.

AI 
VV \-SK em ca?:', de lamilia uma sala

para um casal dceclil», sem fillios ou
,» uma scnliora só, que trabalhe fora; tra-
Ia-se na rua Torna Holnetn n. ijr. V.Ila
Irtabel.

\ I,U(!A-SK n eusal ou solteiros
: XjV(..vct»lIentc sala de frente eom

: Ianella, eni pretlio novo e liynii-
nieo, easii «le casal sô; pnr pre«-«>1 uioilieo; na Avehliln ltenrl~que

i Vnlltulure! n. 5, continuarão tlu' 
ruii ilu Iteliteão.

dao-. 
': 

A Lf GA SK uma Loa loja. na rua il;
XiSaude n. r?. própria para qualquer r.e

AI 
llt-.A-Sl" es.w.ie dr um chalet, nm

C.d.ineie illumiliailo a luz electriea, com
terraço para a rua, lendo d.ias porta», ja-
jirllii!., cozinha, Ianque, cl.uve.ro c la-
trina, entnada inteiramente Independente.
Kua Senador Kuxcbio n. 538.

!'AiÜGAai-SE tommodos a mocos soltei-
XlaroS. eom Jiiuiti. asseio e banhos dc chu-
—a; na rua r.raristo dí Veisa o. US.

^íieíi» ou deposito, frata-se
Setembro n. 143.

aa nu Sctí de
lt6S

A LUGA-SE uma easa na Villa
a~*> Síiii-- Sotiel. inn. '•'. «íuarlos, -
salas: no lloiilevanl -S tle Setem-
tiro 11. 'J1S. .

pequena familia,
creio, um 'mai4, LUGA-SK cm easa d-

_t"Va cl«»i.s moços do comm
quarto enin o«i sem raohilí
lu_ electriea. hondes á por
ximo nas banhos de mar;
sr. Cos;a, na rua Salvador
Cerne.

« 1,1-UA_.sk uma sala c um q-.iarto para
-Tít doi.s e quatro moços, com catna e co-
mida, i*or tjuS cada utn. cozinha de de pri-
meira oi dem. .ren sâo Navarro. Lapa -3.

A IA'(I.\-SK por 1S>>.S uma ensa
-»"*Mia rua Salvailur Correu ii. 94,
easa I, as ehíivc
Tratn-se no liaiteo «lo Alinho, á
rua de S. 1'edro u. 5S. 

A [tCTOA-SE cm op.imas condições o pre-
Adio da rua de -'anta l.uija ll. 135, Ab
deia Campista, com quatro íjuartos e mais
dependências, prefere-se pur com raio.

A LUGAM-SK bons ci
/-«.espaçosos, para lava
Dezembro n. Ss-A. Mollll

odos, grandes c
ia rua Oito dt
eira'. 191S

A T.f
Aesi>!

AM-SK «111 casa de familia
nd-dos commodos para moço

conimereto, qner-se pessoas _ muito d«'.
tem luz ¦ elcclriea e banheiro!
Lapa 11. 53. 1" andar.

dois
do

na rua da
1933

A LUGA SK uma Imnita sala com cinco¦t-Xt.ie.idas, rua ,11 Matriz, esquina dt de
Vobiuüriò* da Pátria 11. a?l>, lioiaiogo^,

A M'(..U1-.S1' por S0$ as «asas
¦"-ila laileirã ilu reovidemia, 11)

i; 21, us chaves estão no n. -",
sobrado. Tratu-se uo llaneo ilo
Minho, á run ile S.JVdro ll. i*>S.

4 LUGA-SK a cisa da Kstrada Rcaí de
ri Santa Cruz u. »6t2, ceai «lois quarios,
duas salas, cozinhai banheiro, etc» trata-
se na rua Goyaz ¦•• 4-°- fiedade.

\ LUGA-SK rara escriptorio o-a familia
_*k.dc hom comportamento os ftind - do t"
andar tia preilio :i. ;i da raa de s. I e-
dr.»; infor inações iu sala de trçnts.

«V I UGA-SK a casa ti. C6o da rua Dona
XXAnna .N'ery, citação do Rtachuclo, por
,.!.•* mensaes. [9__

* LUGAM-SK os altos c baixos do pre-
XXAio acabado de construir á rua do Uc-
zeiulc n. t-9. completamente indeiicndeii-
ícs; trata-se na rua do ll&spicio n. 30^ so-
brado'. Aluguel de cada pavimento, 30,;; .00.

i\rÉXI)K-S13 ti rasa e harraião,
7. ritos á rua l~raniisra Viilal 11.

12, liihaiinia. Rendem TOS, fa-
cilltti-.su parti- do dinheiro; preço
;;;50()$, Irala-se com o proprii'-
tario, á rua SaiilWiiiui ti. 217,
das 17 horas eni ileiintu.

\ r!'\'lll'.S!' por 33:000* um lindo predio.¦f novo, de sobrado, xio melhor pauto di
roa «Ij Lavradio; com Augusto, á rua <!o
C.irmo n. 6^, i° andar. t50J
"l riviVIMiAl-SK as seguintes propriedades:

6;-ooo?, magnífico predio, próximo á
rua Marque;: d«-~ Abrantei; 40:000$, niagnb
rico pretlio novo, para remia, na rua da
Saude. jo:ooo?, um pretlio, rendendo 400$.
na rua 1'edro Américo; _.*:oaü$t nURninco
predio novo, em líutalogo; 28:000?, um
nredio rendendo a.oo?, em Villa Isabel;
.•; :oòo$ um terreno com 30X40 ms., ua
rúa Uarre#o; ' *> :ooo$, um predio, na rua
Dr. Aristiiies í/oho; 9:0005, um ¦ pred-o na
ma Dr. Perrctra de Araujo; 5:000?, um
terreno com 19X50 ms,, na rua Araujo Lei-
mo; .-0'*u$ cada lute de terreno, na rua
Kivadavia; terrenos de 11^00$ .1 2:500$ ca-
ila lote; no Uto Cmin-rldo; trata-se com
!". Cardoáo, á run Rodrigo Silva 11. -?,
loja, d.iS j às 4 Iioras.
'TlvNDií-SE uma casa em Botafogo, com

dois quartos, duas salas, quintal, jar-
dim, construcção moderna, por 25 contos,
a prestações, f>cndo 16 con!os á vista e o
resto com o aluguel de 230$ por mez. O
comprador entra na posse da casa logo da-
do o signal; para tratar á rua da Alfan
lega ri, ziS, sobrado, teleplione n. 361,
Norte. 1634

\ tíXUtvSK um hom terreno de 8m,SoX.*ni
> na rua rrado, em frente oo Jardim

] Zoológico, tend». no mesmo hast;tnte ipiati*
. tidade' dc madeira... Preçu tt.-no"; para tra-
[tar cotn Carlos á rua do Rosário ti. n-í,' sala > das 2 ás 4,

Yr.ííXDIvSlí por 38:000$ um hom predio,
T no centro commercial, próximo A rua

Primeiro de Marco; para tratar com Car-
los, á roa do Kosario n, 114, sala 7, das
2 ái .* horas.

\ri:\l>l'-SF. numnitico preilio mo-
V derno íi rua General 1'olyilòro;

tratn-se l.a ruu do Itosni-io, 1-17,
eoiti o sr. I'. Meileiròs .Muni/..

*. .'HNUK-Sl-. um hom o s«i!ido predio, pa-
V ra renda, sito á rua Senador líuzehío

n. $7. Tem hom contrato c tende livres
¦*50$joo mensaes; para tratar com Carlos,
á rua do Kosario 11. ii.|, sala 7, das e
:ií t horas. 1067
"% T('N*!)!-'-SK por 15:000$ um hom predi-1

V com terreno dc àSXf.f., á rua l'r. liar.
I.osa da Silva, estação do Itoclia, Augusto,
rua do Carmo n. 64. i'> andar. 15SS

estão ao Indo. ! Itnrüo di
l.olio .

\ liüC.A-SI-* em ensn «le familia.~*»a easal sem Tilhos. uni eoniino-
ilo eom pensão; tratu-se á rua

Ubá 11. 2-, llaihlo.lí

\I.L'GA-SK 
11.1 estação do Sampaio, por

.130?, a CL.sa da rua líitteiieourt da
Silva n. ó._, as chaves estão na venda
próxima. 1ijj/

A LUCAM-SK unia sala de frente c al-
_~\.co«'.'i, sem fillios, por 130?; na rua
\iarai'..ei:.lpt- 11. jS, sobrado.

VLUGA 
5K um I.om quarto, entrada in-

dcpcnileiite, em casa de familia. ,'ara
11:11 senhor de respeito: na rua das Ar-
ti-la» u. 23. Aldeia Campista.

íto. os esí-neosos quar-
rua do Uiachúclo nu

909

,i LUC.AM-SK uma grande sa!.-, alcova e
_r\(l*a-.rf05; na rua Senador Putnpeu nu-
mero ;ef«. 1" andar. It"l

A T.UGA-SC para fanulia de tratamento.
Ao j.rrdiu n. 61 da rui Ipanema. Chaves
no n. 65. '-S-

A LUCA-SK um bom quarto a i»essoa de
Xattratamenio; na rua SUva ilaticel uu-
acro sS.

A LUGA-SK u:n armazém com moradia
-_para familia, á rua KngenliO de n.-n-
iro n. 07: trata-se cem o sr. Lcilc. lon
fcitaria ICugenho de Dentro. x$e%

A IjijGA-SK por 100S uma casa
-^"--íia rua Ferreira Xplirc n; 126.
i:-t:i«ão ilo Sfeyer), as clmves es-
lão 1111 run Archias Corileiro. 137.
Ii-ata-se no Itálico (lo Minho, 11
rua ilu S. 1'eilri* 11. 3S.

A LUC.A.\r:SK, br.
_T5-.tos das casas,
meros 3,^3 c ,-65.

t LUGA-SK um pequeno quarto a lini ra-
ii.paa solteiro, do comniercio ou a se-
nhora que trabalhe fora. cm casa de ta-
milia: ua raa da Candelária n. 75. -*"
lindar:. _."''U

* IUGVSK um bom quarto, tem \vz ele-
Actrica. bonde de mo reis á Porta, a
uma scnliora dc cda.b; ou. a um casassem
fillios: na travessa S
n, 39, Haddock Lobo

r.

t ! UGAM-SE as casas
_-_Xíincs' ns. 196. 101 e
pnr I.-OS, t.toS C t-;$000.
Rtifino de Almeida n. 10,

19-'

á ma rt-reirn
M .-icswucll 95-
Trata-se á rua
Villa Isabel.

fa-

A t.UGA-SK o predio co-a cinco quarlo»
-t\Cs> rra Vieira Souto n. t; \, ¦*.*i*'-o da
rua Ouatro de lletembro. em Ipanema, jvn-
10 do~ mar e do bonde: trata-se dc 1 às 3
boras. na rua .do Carmo a. «5». 1 "audar, saes.
üitiiuo escriptorio.

A !.í'iV.'\M-?I
_T3_-7 e 11 da - .
quatro nuarMos, duas salas c "Kirão alto,
tem lur electriea: chaves com o encarrega-
do da casa n. 8 da mesma rua.

A I l'G \M-SK dois predios á n-.a Tonele-
aTJ.ro ns. i'7 e l.lt, Copacabana, o pn-
meiro com tres quartos, duas salas, de.pen;
«a banlieiro, cozinha, quarlo para crendo
ê um bom lerreno. por cjo? mensaes: o
segundo em cinco quartos, .duas selas, co-
pa* cozinha, despensa. banlieiro. etc. e um
ceando jardim c terreno, por -00S men-

As cliaves estão na rua do uarroso
. £á c trata-se zx raa Bítaiüaa ru ",9-

um quarto cm cn.si
:oS. a um moco solteiro; do

¦eteio ou a senhor de edad'; na rua
Maciel n. 13-A. S. Christovâo.

ptjr

t LUCA-SR o predio da rua General Ca-
r». uaharro 11. .1.17. eom magníficas acenai-
modaci-.es nara íamilia de iratamento. U
.rcrlui esta aberto o dia inteiro c trata-se

na hiesma rua n. 474-
».<&I LUGAM-SK a =5$, 35$.. 40$ c

_a«.U.:is conunodos t.11 predio novo, com
inasniiico banlieiro. so se aluíam a moços

raa Luiz dc Camões 11. ua,
'.rado 1337solteiro

loja c

\ LUGA-SK uma easa com daas silas,
-—étois quartos, cozinha e quintal: na rua
Pmto Telles 11. 19». Jacarépaguá. _?._:_."VTÜGAM-SK 

casinhas novas, com duas
a-Vsil.is e cor-inha, preco .»•:$ c . ajf, es-
tacâo dc Anchieia; rua de S. Josc n.¦ ga.

Arl*\l>l~íl-Sl-* 11 cusa e terreno,
7 sito á triivcssn <lo Oriente, Itõ,

Pau In Mattos, Santa Therezti, eni
frente ao jinlucetc ila Conipaiiliin
r.iiilnna, lòêrir próprio para edi-
fietir um chalet, eom esplendida
vista; parn tratar com o proprie-
tario á rua SniifAiiriá, 217, das
17 Iioras em deante.
¦\7*EXBE*S1. per :o:oot)$ Úma avenida com

\ quatro casas, agua c esgoto, rende iSo$;
1 rata-se cr.*n o próprio, na mesma, à rua
Ç.(ni'-ir'.-» n. 26, estação dc Case ul-ra.

\n*N'DK-SK um terreno eom duas casas,
V uma rende ?:$ c outra propria para

qualquer negocio, na rua C-ir-iüna Maelmdo,
t stav-io Mario Hermes; inCorma-sc com o
sr. Machado, na .cancella.

"T7KKDK-SK um teneno na rua da Caixa
da Agua, Itstaíão da Penha, lote n- -9;

infürma-se no barracão próximo; para Ira-
tar cnm o Madureira. listrada da Penha,
870, Ilomsuccess-í.
"^'T.XDK-SK uma boa casa para negocio»

cütá áalugadi a uni botequim, tendo nio-
familia independente, cóm ddis

ias, tem -gua. installação
,..,.e terreno, cm frcnlc à

u-i rua Mdreirn, esqiltlltl tia ¦'•*•" I (P».-cão Dr. l-Voe.tin; preço de oceasião e
i,'..,il« l:,-il _».")»>. bondes de Cas-1.nenacio livre ..- desembaraçado, rua da Ue-¦¦'¦¦•• 75$000. I publica iC; não r,aer intermediário.

*\ri:.N'|)i:-Sl.* 
por 1:500$ o srau«

de lerreno, á rua Cesario, no
Kiicaiitado; iiiformii-so ao lado, ou
1111 rua de íi. Clemente, n. liiS,
ensa n. 8^
~vn'Nl)!v.*K, cm Jac.nrc-pasuá, tirosimo ao

> ponto de 100 réis, esplendido predio,
eom magniííca clmcara bem plantada. Preço

: i ;oot-3; tratn-se com o sr. Macedo, das
12 ás 4 da tarde, á rua General Câmara
n. 3-171 loja.
¦\r»KXDK-Sl; i*m terreno rmti 3Í metros

>' ile frente c ¦*> \ de fundos, arbortzido,
murado c passeio de Irgedo. a 8-vi? o me-
tm de frente; rua General Silva Telles, 30,
Andarahy. i'"3
¦\*"!*.>.'Í'K-SK, na estação de Ramos, unia

casa ceai duas saias, dn's quartos, resçr»
vada, uma arca e um grande terrt 110. Ven-
dtjt-sc muito em couta; ua rua André Pinta
11. ur Villa llina. i'7.

ALUGAM-SB os prédios, n.m» | ra.liaj.ara fanuli.^

rv„urn raniilin. com eleetricl«lnd<», | licetria e Krande

lailiira á porta. 1'reço

r.s casas novas de us.
rua Barro Vermelho, com j direi»

4 I
rtr.
comr
Ur.

ÃL«_ifi.: d^.aa«;.rS|
Ktx Itapiru' n. *t9. Ponto

CLINICA DE MOLÉSTIAS DQS OLHOS
ri IÍIcíííib1»^ to»B»asBH

1593sal.
100 veis.

1 T.rGA-SK 11111.1 casa para fami-
ii-lhi ile tratamento, tendo sala
de visitas, uma Rrantle sala de
iititar, 15 «iiiiiitos. d.-spensa, co/.i-
nha, lianheiro de ferro eom ae.ua
intento, pintado a oleo, liom quin-
tal; na run D. Cerilia, 18-A, Kio
Comprido (Estrella), trata-se no
n. SO.

!\ÍR*\;PTíM-SB vários predios eic
^ llotufó-jò ç outros bairros; tra«

ta-se na rua ilo Itosario n. 1-17,
eom o sr. 1'. Meilcirus Muni/, te»
Icplionc n. 18D0, Xorte.

.f ¦•'NUlv.SE baratn um predio, un morro
>' do Pinto; in forma-se no boul.viird

Vinte c Oito de Setembro ri. oa, Villa l-a-
bri. '*C7

\T 
KN !>l-:-S ti uvn raasniüco tetreno, no
mais siiliihre pon-o de -"'ctlicroy. com

wberbo f.anorama para bahia, na rua. tio
Telhado (boje rua Ur. Ferreira dc 1'rci-
tac) n, íS, antlito. medindo :.: -\s raetros
de larfjura na frente, 8;' de largura no»

: 123 metros de çomurunenioi Ira.
sr. T. M. ue Olivei-

Carioca u. i', cumse no mesi
ou r.o

10, co
irço

nt-elb5 oqtii.rtas-reiritssji.uii Va'iHiÒi tol!u^ÜS|Ãn^.i:-sià .,....,.".¦ ,' > novo e liysíieniço pretlio apiila-
irjrencla ò ludlo.

Consultório: Larfço da Carioca n.S das 12:ás.í^S^n«"^' 
4horas- Télephòdè 324o- Central - Rési^ ^!,SnuST..«
deuf-ias - Rua Guanabara, 48 (Laranjeiras))»»^ ^;;.fVE'tui">
e Vieira Souto 122 (Ipanema). - Tele-,^tX^^cl^^
phone 431-sul. | $£Fg&$ 
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111«llll,! CÕHPABH OS NOSSOS PREOOS1!!
COELHO BASTOS &> CL

CORREIO 1. A MANHA •___; Seguiida-felri.. 11 ile mulo «lo 31014

40, 42 E 44, RUA DOS OURIVES, 40, 42 E 44
AUoiuloiiilo no oòfoHHiil 8t.i..k ilo nmi. .u.orini. ox.Htouto*. om hous uriiiiixoiiN, roflolvoviini oWoro.Qr nos sonsir«{tii«y,08iiinHBoniUoti9no vxtruonllnai In iobro ou pr<içoB|á OBtnuolorlilós iioh seus mitalogoa

Preços a principiar de hoje II do corrente em diante
I.ni.un oa nossos aniiiiiirina na «A Época» do 8, ..fl.m-.a. o «A Noito» do 9 o o "Impnri-liil- do honlom.
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TilALHAS BRANCAS ALVEJADAS COM FRANJA PARA BARBEIRO V» DÜZ. 2$6.0ü
CAIXAS M METAL NICKKLADA.S PARA l'Ó DB ÃIÍRÕZ

^ .'-.* * 3 B

2S2001 3S100I 398001 8$000I

Va|iiirizail(H'('s o .Jonnlp.s ilo .licki-l

Vaporizadór nieke-
lado completo iíooo!

G0U_D2S BCB-UNS
PARÁ ÁGUA E PD

Tamanho pequeno 38lOÒl
» acima 2*<$00!
» muior .'.8000!
d grando 480001

CAMISAS BMÍ.C..S DE TR1C.T PORTOGü-Z S DE RAMIRO LrÃ.» TRES 17S3.O1

yiiNi)V ii.!.
OKM-Hni » n.n»í, l-t»í ds Irrrt.

ai tm lo_.il com bi'lli«nii.i
, niir-iiij, n mm ifiiiuit!) ilo Iwnilii c n Im*
il,i »»inç,Vi il« 1'auoi ai Siint-i", cm rim <-m
ngun, nu», tiioto « clfcirii-liU.tFi luio.ul,
iirnliii At sAiAi foti.lriiiça», melo nwobra-
dado, rum Ire» quanu.» im redor, ilu-in «..«
I**, criiinliii «uni Iub.d «toiiiiiiiii'i>, aicu»,
luiilirlrn, W, i' . grande Irrrenu, jardimn4 Iri-ul", Minado cm lni.il nlio u tivllii*.!-•un vl»u, a j| iiihiuliji i|,i estaçSo Pr. Pruri*iliu ii ¦ ¦', i .n i. .ii. ,1.» cum nta11ttr.11 it» larui-i jibuiliido cum iiuuimu.
ra» u .-iiilr,!* fiuu-lr.", lui li nu Tvuitu i.i.a
cam nuitro i|iiirio., duaa nal»., culnha,i|lii»>, \V. i'. o lu/ clcclrlra, nn.i. cmIwil cum Iludi.«íiim p,iiior,.-n.i, i.i inciroí,ii'iiui ilu nível ilo iii.tr. ii iloli niinuloi iloiiniulc t- a lrc« «Li c.uçSii ii 'r.ij.m o» S.tii-
KW jiuOüf, cliacarn i-mn 1.750 incuo» ilu
terreno» |ir.i|.rlo pu.i mande lt«>rlo, tendo.1,1 centro unia ca«i coin irei (|iisriu", dn.i*mIm, coiíiiIm coiii pu, «lc, situada .1 trei
mlnuli» ili fíloçiin ili» Mi.nu c n nilo ili
lg M-i ... ... ir.u.i-sc com o proprietário,1 rua Auiiuilo Xiiiici 11, »«,. nm ili.,» (r.

ríados» c 11111 iiiri», ,\ mu senhor ilo» Pafr¦Ul 11, ;.-, lakado, i|__ i.» i, iu liurui, cumu coronel CarnilliuM.
lTI'.MH.._rl_ mu filando prcdlpiT cam o próprio dono, riu VilUio Rranca 11. Oj.
ifKNIM.M-ÜIÍ tcn
» «lc 13 nu-lrg.i ili

ut.»

Ir.il.vic'flilili* (to
. U»l8

lote
fun-
-Útil*

1.1.1

. -^w^~,^r^m-m_-e-_rf__W-mnm_-mr_mmm^ mVUM.-'

Navalha "IDEAL" aríf^ro superior l$4oo Navalha "MIGXON" para callos superior

2Í0.Í!IBRILHiNTIM CONCBETE F_UKG Zl IM FRAíCOS D'AILÜMINIÜ!_.
1

crrrnoH
ie frente "|iôr 

50 d.
11 |irr>tl{.rii lie mj iiiciuuiii, O

|irmlnr ciilr.i 114 i>».nc ilo Icrrcnu n:
mnir.1 |.rrM.i(.'. 1. <ls lerrcnus Wlo 1I.1 inluCAu
ile Anchletn h .lc /cronytno ile Misiiuui,
H, il«» I', IVuirjl ilu llrnil. Tem auou cn*r.iiuil.i. forfa c lu.*. electrica. Sao icir mil
lolví «le Icrrcnm. J.\ irinim veniliilo cinco
mil o luilr* lulrí, pur Irio fó iciimi terre-1101 a 1.100 iikir..« rcllradoa da eilatlo.l.o_rar Hdio, a melhor lopogrnplila dai iu»liurli,,i da li. de V, C. do llr.mil. Palia,
jem dr i« cIlMC, idi e vjIiu, i|, e Ar ;»,
$'ior\, )•,' o iiiclhwr emprego de capital, O
pronrlcUrlo l.l tcn [loaçíln de terreno paraescola, currcloa e trliur.ipli,.*, eu»., o |».iraa Cíiaclo 1I.1 K. de 1'. C. ilu llralil, a i|ii.il
ji cita renda conitrulda, DCido o dn i"

lc fevereiro de igia oa trnis de 1'aracaiii.Iiy p.u.iiii noi tcrrcnoi, defronte á «?¦n-ji-nha de S. Motlicua, kllonictro ao. Os ter-
renoj dn cf»rUt!.i» iIp avcnitÍM ile i; me*roa de largura, As quadrai aSo de jooXjoo.
rem .livir».-!» praçaa para Jardim, havendouma grande praça, cujo nome é Dr. l'.-iulu
lc frontin. A planta foi ir.içada por umhábil engenheiro. K' a primeira ctdadc doI1m«iI que ii conatruida por eaia fòrina. Jáckialcin com moradãrca. A venda livre c

embaraçada de todo c qualquer oniia,•ti-iin prova com o» {loeuiiicntoi que se Dcliniuno eacriptorio da faicnda, Tem om homrcatourani, dc propriedade do t.r. Ignacioserra, Para .» conitrucçAo ternas prura t*o melhor tijolo dq Mr.isil que ,« „ ,1.,' fabricado Jçronvmo de Mesquita. 1'nr.i irat.ir ,irua da Alfândega 11. »i8, sobrado, tele-aprie n.-jít. Norte. Rcmcltem-ae idanlaarrdo. .V. It, — }\ cmA etn prtMiaraum prujrçto pira aasentamento doa irillios
para facilitar o transporte <l;i pedra, Osirillios serüo osaeiitadoa náã avenidas Mi-r.wiili-lla o llr. Godoy, ati o morro do Soo-t-.irro, no loir.ir da pedreira, e lambem parafacilitar o transporte doa materiaes para a.¦uiistru.-çiio, .1 qual é llvic e desembaraçadai n.io pana imposto.

COLLVTUO Oí'

Moura Brasil
MMIi: Hl lilSTHMMI '^.1

€oulia liitlaiuiivòos dos olho4

•*¦•¦•**¦¦¦¦*•¦¦¦¦-¦ wmm——mg

, (ConJuntlvItM -niharrnpri Wn_.-*»»íi4itliiH, fonjiint vivi fiiimiiiH 11tiK.it im-i'ji|i!i,t .* oiimnileiii.nl, ajii.ii o |i«.r .<il egudiii --iijiiiiilvíl-í enthnrraei
«•lll.>llii-,i , IM), 1 ilu c.n-ili l-liur.i».
• In II..11.1* . r.i .11. :i7, lil \ llll1
UUAY«iNA|37 - lim ilo Jiim»ir«).

\.'i:mh:-si; iiiiiidi-iaiito prodioV «-in <'ii|iiiriilninii; trillll-iil llll MUI
llll Itllhllllll 11. 117, llljll, 1*1)111 o Hl'.
l'\ Meilrlro* .Muniz. 

VI.M)I-:\I 
SI' pur i|ioou|, mcladc 11 prri-Mcóv'í( duaa grimli-i eanaai ni nu liar-" ' '¦ ' 

77, Itiarliilel.i,Tò ilv.i us, 7J 1)

N^ll-I.NMMvSK um lindo lote de ler
rom t» mftroí ile frente pur *$ dc

doa, nu
lli'C.1 II.

.rrciiOi
íun»Imm logar) Irata-ao .1 rui l'rei Ca«¦tu o -.i. Salvador.

VKND1J.S1Í pHa melhor offcrln uma c.i>a
nova; na rua favarci Cuerra n, 180,

Madureira.
l/il!.Vl)R*8.l
V ! 1.1 '.. . Oi

do»
atado.

«IV _),

flltlilo.--.

\'i-:.\!m-;.si;
> sc. li' bo;

s - as. . m z1^ m IJ ^ mv-
-•*-¦ f. _v\ 7 k. ^*-__^ S ,-!U5§ __M « d-2. e0F>s Âi\ o

IMÍ-IÉ^I1 Httti» i*-s

5 —¦—— -_¦¦ í-imari u i i en— i _________—a— mn———m—i  ¦aiawmwmiiMinMin—^M—i ^¦¦iiiiiim^^

\'I-;NIi|-:.\I-SI- dois bons prédios, r-nr» bar de construir» cm á. Chrisiovüo;
rua do Kosario n, ijj, s.iln

aca»

ptinio predio de paredeso plallbinda no lado, tino.
LilI. vlitQi cm lojfar alto c

(Iuai eipaçoM* mI.h, trrs
bona quartos, grando c irlillm, ilcapeiiM. ba.
nheiro, coin quartoa pira creados, ualliuliri-
ro, hom qitintal nim íi|j e Jardim com ^f...hi
dc ferro, |.or preço convidativo» na ma Hal-
draco n. so, calado do Meycr, b,m,l>-3 de
Cnchambyi irnta*lo cam ti ar. Tojn Navarro..1 rui Zclerlno n. tis, ou \ rua General(.'amara 11, .114, junto aos feitos, sala dos
fundos .-f-i.il!.>» t6JJ

VKNDKSI-; 
um prrjio moderno, de mnsó pavimento» cm ."entro do terreno,com bondei á poria, cm Uotafogo» lendodu.is úlattf uma ;.,ilct.i, quatro <iu:irtoa C0R1

janellas c dois quarlos fôr.i para agrega*
dos e mais ilependcnciai» com jardim nafrente c quintal{ trata-w emn o proprieta1rio, ,\ rui llener.it lVilydoro 11. 117, das
11 ás 5. iu...»

yiIXlll.M.KI'. tiiivnriM A rim N.
7 S. ilo Copiiciibiiiui o Aviiiiil.-i

Al.liuilirii; li',iiu-si. t'11111 o iiiiifnii'-tui-lii, run dn PiissiiRoni 11. i:s.*í,
loja d«' I'a/.rnilii*.',

VKMH-.M SR m proprlnlailr**,liilortiu'', iiilcilaa.ii iraim 1111
abalam
rua da

Alt.iiiilfaa 11, 141». rigiiclirdii ^• ('.* 1
iSlouuf, predio iiluditiip, ,'i Ilia do> Ali

ta«, AbWi ('.iniplMi.
: 1. ..-í, jo. I , iiioilcriiii, jinlo da rua dr

S. l'rniicl«c,i Xavier.
6010011$, prrdlo .- linda elurara, ni rua

Tnrrea llomiui, Villa hnbrl,
-. 1.. 1 ?, proprlodadea |.,ua morada -c rcii'

da, ,i praia de li..i 11...-¦•,
-•jiiioo), predio, a ."rua Conde de Ir.-ijt.

perto da rua Conde de Cara.
vella*.

predio. 1 nm de S, Kidieilu, per.lo da rua de S, Carloa, Vn.
prcdloi, tre«, A rua D, Manoel,

feudo uni pari negocio,
predio <•- cIuuMr.it a uu da Sjii

Januário. Ver c comprar.
picdloi, Ire», it ma Hilário dc

Gouvta. Itci-.da 6o.i$ooo.
ijofi predial, iiuatro, á roo lloa Vi Ia,

riu Tou9l os S.iiiim,
jsiooo, predio, A rua Vlicomlo do SiK-a,

moderno,
predio, A nn D, Anua, perto dn

ma da 1'lcdadc,
nvculdn, íi tua* llnieral Seveil.i-

110, renda 400I000,
predio, ú rua da Liberdade, lorflO

O.i Cancella.
predio, A rua Vinte e Oilo de

Agoito, fpaiiem.i.

IJ.-OÍU.f,

riaioouí,

SOlOOOÇ,

501000$,

J<i

55:000$,

J51000},

utobofi
JO lOOC-l»

*/ilO.NDIÍM*SU terrenos a 6a réis o metro> quadrado; a preitaçiíeü, com o prazn dctreu annos. O comprador entra na posse¦Io terreno na primeira prestação, tem bonsogarci para sitiou o chácaras, perto da «-.«•laç.io dc Jeronymo de Mesquita logar «.nlio
c alto. O pretendente compra,, ;'ur exemplo,100X801. oa 300X800 c assim por deante;
para tratar A rua d.i Alfândega u. ií,sobrado. 163-1

AíT.Xliü.M-si; do |n'sHim ,|n,. i|,.."* sojn lii)iiiil.ir, illvuraos pretlluH,
liruiios 11 terreno», iirnmptos a
i'illfli'111', 110 Vlllor ile lllll 1'iintos,
poileiiilo i'1'i-i'lier eni npuIliTs i;i'.
rnes ilu illviila piilillon pelo seu
Vlllor 1'i'iil, HCIII ileseinilo; poileil*ilo ser veaillilos em pin lln-, na
voiiínilo ilo pirlriiiteiiii'; quelriíescrever a .1. Machado, Correio
(¦oral, raiva l»o_tiil ii. ftttl.

\/;i!.Nl)i;.\l-SK 
bom lotes dc terrenos,' nacstacüo de Anchictn; trata-se eom o sr.

Abuso, no lioteijuiíl., defronte a estai;*!o.

VrrtíXDIÍ-Slí 
uma casa por Souí,

quina do rua-, trata-lc eom L".tia estaçlò de Aneliii

*àrHNDR«HB uniu e.i-n pura neuii.» elo com eoiuiuoiliH puni i.m.i
Ilu, «-ni num i..(ii«,-i'ii ilo miIihiiii, ,rieuilo o InKiir ile Kranile riltliro,
vlsin csinr se veuilenilo em l,,i.
uiiut Krnuile ÍUIOlllliii So (uuí um,.
«ii-.il lie iii'«ni'lii fun. .lun in,|,, .,
com uiitnilii movimeiiio. Com ilu-
/l-|ll<IS mil íris (Ii) ill||lns|n , „„.
miae.s pfiilo vender seccos o mo-Hindus, fiucudiis, iiriiiiiiliiliiK, f,.,-.rnueiis o lutiiii o laiulictii „,,, .,
paru consirnccilo. ram ver u ir.i-lar em .lucuilnua, l.iuha i.uvlllnr.com 1'cilni Vieira. Preço ItUUué!Trenn de siilinrlilos da Central,
VliNtlHMSK duaa «i.àâ~TovVa] • .'T-COniIrUCÇlO, duiu t»\. «Inil ,m,||_.cuilnlia, w. e., bom i|ulnul, etc. N.i e.wminliu do» 1'ilaiea a, ir,_, ondo ,« tntj

i..VI_l_.Sli
V nVi li.it.it-i.|.

aepcndenclali i..» rua l>,iiio i.iiinpiidoi Informac&ct
I. i.s.

olugaae o predio .ilu.li
cum Ires qual lo-, L. manl.ugeula a. ,t,'

» rua li-ipiiit'

"|..M'ilvS|., tiini cisa nova licu eomiruV d.i perto, do bondo suuo$, outra sr..outra 31500$, bondea de Caieadura. l_,ti .
Kiil a.jgfi

D1J.SH
va da
cellenta terreti >
cajueiros

em Copacabana, .1nano 1'elxolo, j.|»»t.» .„, ,irv.|« -.
liiin.i d.i rua ípaiicmn, um

» X |? .Ilbuilí;,,!.,
e looiiipio .i e,liíi,».ir, )i.*p., livre», negocio decidido; irai

proprietário, a rua da Üiiiiauda
librado,

ia*

ela.

em es*
Üanlui,

¦ 7Í..1
ípNDEM.St. ires boas ca
t renda, estando uma occuj

YT1ÍNDE-SK um bom predio, com \arnnd.t.
> irn quarlos, duas salas, beat nrejadas,

grande quintal fechado i íliico, quarlo pa»r.i creado e água em abundância, na rua
Burros I»eite n, 18, a um minuto da esta-

«.'"io Dr.: Frontin; as cliaves no n. 30 e
trata-se á rua I.ins de Vasconcellos n. ;j,
em frente á estação do língcnlto Movo.
rreço baratissimo; 17j.|

11 "I-NIIU-SI-: um terreno á rna do Pinto". .ia; lrala-sc h. rua Capitio Rezendell. 98, fundos, Meyer. ' u,a.\

\ b^tô).Hil.1l, Aa 1:500$ a 3:000?, bons» lotes ile lerrenos. trn.lo :i porta bondes,
trens, luz clçclrica, esgotos a gua, nas ruas.iiruji.uiy c llclla, entre Todos os Santos eIíngcnho de Dentro. Os lotes medem o |ior10 por 90 metros; informaçScs á rua

11. 8.1 (sobrado); lg

muna casa nova, ou ntiiHn-1 c não sc aeccitam íhtcrtne-ssa Araújo n, !-«, cm lia*
líu;

no

L ÇAO PÁRA O CABELLO DE 
"COTY" 

PEifüME. D_V£RSOS VIBRO 6S100!!
Lâmpada a
álcool para
ferros de

frizar

-rs
__^ «.-*--———1.1. __ ^mm^^mmm »¦_¦¦¦¦¦¦¦¦__¦_¦¦¦

*^" _--'_ Pla^^_a______ 
"-_ '--¦'¦'- '"~"***»^r"^-^V-Waat:-- 

«Uk ¦

5*1 Aliado.' - Pedra e Caixas para navalhas 1$60 O !
p_~

iriíMJjr.Sti um terreno de lo.X.n,
t K. do Engenho dc Dentro, por tioooíjIralar a rua Sete do Setembro n. aa
'¦  i6aa

'[íXIMiM Sli: por io:ooo$, predio novo,» a rua^ Conde dc üuintiiii: ia:ooo$, pre-dio 110 laiii|.o do ?, Christovãoj spniooS
predio co.-n grande terreno, em nótnfogo:35:000$, predio c terreno, na rua Condeile l.omfiiii, c mais um terreno do i;N:s;
J1.A50 terreno, na rua Barroso, em Copa-abana:. 13:000$, pre.lio novo, na Fabricadns Umas; |t:ooo$, predio novo, de e-«.ccllcnlc moradia, próximo ao Estacio dcSa; 3.'.\to; lerreno, na rua Uruguay:
500:000$ a 2!óoo$ Sob hypothecas, a io n|oao auno, cauções o rcconstrticçücs. Com.pr.1111.so moedas dc prata, nieticl o coiirc:rna do Hospício 11. 96, sobrado, '
pina. C. l.ouzada. phòtogr;

16-!;

tj -UHIrtJ-, na c_iação de Ramos, naV l-straua .Nova do Engenho da Pedra,
_"!., ov"-' '"-0 "• 's -•' a"l>SO, »"i terrenocom 78X100; irata-sc com Carvalho,¦"arques de I.cSo n. 4.), ]'. N'0vo

V^k.VDh-SE um predio novo, de con-
> strucç.lo moderna, feito com tola a

solidez, tcmlu dois quartos, duai sa*
as, coziniia e grande quintal, no me»

llior logar, cm frcnie á estaçüo de Ua-
mos, a duis minutos da cstaçüo; para in*
formações com o sr. Corrêa, ua Padaria
e Confeitaria Central, ern frente á esta
*"o» 1655

|-.\'DK-SE um.terreno na rua Marli c
t liarros, dc 11X45: trata-sc eom o dono,

a rua Pereira de Siqueira ¦\7-

\rEI.I)K..r-SE — Os mais liarntos* <• mellíõi' sitimdos na Linha Au-
Xlllllf, lotes dò tC'1'l'CIIOS rio 10X30
ms. desdo 30$ até ÍOO.S, o loto, _
dinliciro o 11 iivcstacõcs. Andrade
Aranjo, ondo eslão situados o ser-
vida |ior tres estradas do ferro cm
toda a Ki-ande área retaHiada: n
Central, a Auxiliar o a Itio d'Õuro.
Tralitr eom Corrêa Dias, á rna Se-
nador lütizcbiò n. õ, X" andar, das
ti horas da tarde em deante, ás
segundas, quartas e «iiiintas-feiras
e todos os dias, das 7 ás !> da noi-
te, pxçciitò aos domingos. Xo local
encontram sempre os pretendeu-tes pessoa incumbida de dar todas
as Informações.

;to du jecco
..iiiinf.

s, dando bo:
, Ia com »it*K**

c molhados; Irata-so com C,
tnçSo de Anchletn.

\TRNDK-.SW uma esploiiilida casa» na rua llab.yloiila, _í;_ (irims-versai á rua Major Ávila), :'. mi-
mitos distanle da praça Sarnz
1'enii. As chaves eslão por favor
no u. 15.. Trata-sc na ruu I). Zul-mira n. 87.
.p..MM..-SI'. uma casinha de sala, quarto» e cozinha, bom terreno; ma GeneralUaudio n. .-ji, Villa Marechal Hermes.

'Iv.VÜI.M-SI. 
terrenos dc .'.»X;-, de esa quina c com unas frentes, loi;_r alta,conBIritcçSo livre. Acceita-se parlo íun pre».¦ içõi-s, á riu rimj Telles n, io.-, lae.iré-

^o__  
' 

i>S.f
* rl!\l»K*SK uma pequena casa nova, deV quarlo, sala e cozinha, com uma grande¦ire.: dc terreno; pÂdc-sc construir mais oiti-

essinlias, na rua 1'. I.uiza ferreira. Preço
-,yo°Í! trata*se coiii o proprietário; á rua
Suite e Nove de Junho n, -».|, Uomsitccejsò,'¦:. v, l.copoldina.

TTEXORM-SR duas casas juntas,' eoiifoilaveis, 5 minutos dn es-
tnção o do bonde. Vv.'o iéis
«:500$000; vèr o traiar'eom a
proprietária, na rna Cesaria n.285. riedade; .negocio decidido eui'KCiitc por motivo do mudançada mesma.

niriiSiii
ínformai;t
vier

HK-SK mu toirenn com .-,
I.h, dando uma renda «V* yw, ua i'M.iç.1u da M.tltutiiita \çóes A mi de S. rr.iu.ii.,,

óii.j.

./'l.NHI.M-S . ilu.it ,msj«,
? t',r iii.|../i, perto da de S

a i.ii K.„.. Clemente. ,.-,irias |».ir.i renda; para tratar com o uprietario, nu largo do Machado i». >.,'
»"|.:mi>i;si.;
V Sá ii. oi

¦lua* sala

o magnífico
1'Ti.i d.l rua

Io (íiicaiiladi

ihalet da
Tei-teira l'i

rjbl

aliundaucl,
trata*_c na

ido. Preçu

illl.nlo, eom ,|,)H ,,„ ,;,,
nha, porão habitavel, im-..[

. - bonitii pomar, jir.ln»,,1'r.iça da Kepiibhi»,! u. ;.

|fl'.M)|..-Sh uma ta-t em constriueão, n:t Ad.nl. adeante d.i delegacia, Uoiiilace.i.¦ni terreno de iu metros por j., tudo >.
;.oj.; iraiase na Estrada do Iíngcnho ,iVilra ii. i6-».

rua

Viiwbr.s_.si.servem nara
por 14:000$ doia jircdios;

. ,. -negocio ou moradia; tém
portão ao lado c bhstahle terreno de fundos;
para ver e tratar á rua Arcliias Cordeiron. 41.1. em frente á eslação dc Todos 05•Nao quer intermediários.San;-

VI:-."i''-'Sl': t""r ':6oa$, em prestações a
J S?-..-"11 .cas'- Jf tiJ-,|o..o coberta
At. tia

perto da estação
rua Moura n. n?:

___.

CO
<_-_.*O_0

Aíiadorpara navalhas 1$IG0!

lo Uio d.-.s Pc-
-...,_ dois terrenos,

por 400& cada 11:11; traiar i rua Pedro Alvares 
Cabral 11. ,00, Meycr. Bondes de

Abotoador nickelado $200!

terrenos em lotes

por

P-i
4»«-_CJ

Loção Bouquet desAmours e outras de Roger & Galiet, vidro 4$6oo IExtracto Floramye, Pompeia, Lierre, Azurea e outros, » 2$8oo !a° * * 3$8ooÍ

20

ra Antiseptica para a barba
AS-J
mm4 _A_Wt-*ltm_,r-f-j úb*™2»?!n11

¦^^ — i i ___.a *****
__2 a-%, 1 II __

PCS _h; ^pTi**3ggg!S*y ^SaieaHBiiiwiiifc \J

r-x*? "S— r~r~"... ._".:-:..:.'f^-:vrr-s 
*"*"

CiCJ " i ; ¦:¦ _ -,\ -C i-' ,\: V' '¦ ' •'•¦' í *—¦«s !-;;.; ••> :.''*,;. ;:',-.'£;
. | l ' * e « • • «4 ,'
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l/EXDH.U-SI'
* nns ruas:

Itucurussá, 11, 13, 22 ou 2«
i por 5<);

I Oliveira Silva, 11 ou 22/-IO, Muda;
LiiiH iiaj-, 10X35;
Maria Atnalia, 10X40;1'aula Itrito, 55X10;
Dr. .Jouquim MtirtiiiUo,

por 30; '
l'nz, 15 |)01. -XO;
Itn.iiru', 51 por 10;
_ Francisco Xavier,15 por CO;Major Ávila, 15 por «O;1). Uiliianii, 51 p01. .j^,.
1'railo (Villa Isabel), S por II;Mariz e Barros, 10,20 por 40;Aranjo Lima, 11X-40;Irntu-se na ruu do Rosárioii. 151, com A. Ilatalha.

» ' K.nllK-SIí uma casa com sala, quarloT c cozinha, construõçSo novn, com ter*
reno medindo :¦; metros de frenle por 50dc fjridos, tendo muitas arvores frutíferas;
liorta e culras beinfcitorias, pelo pn:.,o de
.•igooí, próxima á cslaçio de Honorio Gur-
gel, Linha Auxiliar, na Villa Santa The-
reza; trata-se no mesmo local, com o sr.
Henrique Walter,

VrK.N-pivM-SI!. a prestações
V a dinheiro, cxcellétitcs loto;

lc 20$000 0:1
 .-.._- dc terrenos.

desdo ^cifood a sooÇooo. prom ptos paraiMificar, a 8 e io minutos da estação tle
Córdovll; subúrbio da K, V. l.copoldina;
irat.i-sc com o sr. ICrnani Ribeiro, diária-
mente, no mesmo local, c ás quartas-feiras;com o próprio proprietário, Henrique W.U»
ter,

VlCNDI-iM-SI-, 
a f/esiaçuêa dinheiro,' superiores Io:

j^__

s

N. 00 — O — 1 — 6$500 !!
N. 1 com 2 pentes 7$500 !!

de 20$Òoò ou
._ Jotes de terrenos,

com 12X50 ms., desde 30.1$ a .|oo$, na
Villa Santa Thereza (antina Invcriuda),
próximos á eslação de Honorio Guruel, I.i-
nha Auxiliar; têm água encanada c excel-
lente serviço dc transporte entre a Villa e
a estação dá l.strada dc Ferro, com assi-
gnaturas mensaes correspondentes a 100 reis
a passagem; trata-se com o sr. Henrique
Walter, no mesmo local,

\riC-VIJIC-SI-: 
um terreno medindo 7 ms.

por 30 de fundos á rui S. I.uiz Con-•ai.a, eiiire os ns. 3,., c 3.1.0, bondes ,i
poria, Lascauura c Jockey-Club, por 1:800$'.rata-se á rtia.de S. Pedro ni 1. h.ú-
num, coai o sr. Leite. " j;"j

ALUGAM-SE os pio-
dios nimicros 1.081) o
1.091 da íúiiN.S.de Co-
pncabiina, recéntcniciifó
conslniidos eom instai-
laçõcs eléeíricas di> pri-
melra ordem c todas as
condições de Iiygieiie o
con forto. Só a familias
<ic tratamento. Trata-se
na uiesma rna n. 1.021,
ou uesta redacção eom o
sr. Duarte Felix.

um;tTiI-:0J;Dl5-SÉ
V dü fundos j'«:casa, no Hio da;

ção ires minutos

terreno eom 50 metros
20 dc frente, oom nina

Pedras; distante da esta-
becco do Moura n. -;íí.

-'D.-.M'. uma casa cor.i dois quartos,T duas salas e comnlia, feitlo do nlatibon-ua, por 3:600?, livre e desembaraçada: paratratar eom o dono, listrada do Penha S70,
1015omsticcüssõ.

V h-NLlRM-MU por 28:000$ próximos á• estação de Iodos o Santos, tres sólidos
prédios, feitos a capricho - -
construir, eai centro di

acabados dt
, •- terreno rpie mede100 metros, iado de rua a rua. Negociocom o sr. Câmara, á rua do Ro-' 14, sobrado. Tambem sc vende

urgem
sariò
separadamente
«.'JAIII-.S,.. por 33:000$ um bello predio,T» dc csnuin.-i, na rua Kcal Grandeza, Bo-lafogo, para lamilia de tratamento; trata-seeom «.amara, a ru3 do Kosario 11. 11.1. so-brado, ' .

OfiOL" VIDRO GRANDS 21200 J PfiQDfflJ 19400!!
Sabonetes Sanitário, caixa com tres sabonetes,

de Reuter legitimo um_*-H 1

*a__> I —~~~" 
^""*"¦""'¦"mmm,mmna . /¦&__Ws^&£:^:v\h^~t { „ , t^at_Z_ >______xZs:.:¦
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\r.|-.N..l-..h|.. por 55:000$ um solido pre-» uio, com vastos eonipartiiiientos, na ruas. l-ranciseo Xavier; trata-se com Câmara,a rua il-i Kosario a. li.|, sobrado.
rr.KXDiir-SE
y medindo 2: por 4:000$ mu Ijom terreno.

. -X:j, próximo á rua Hu->.la_ "ptafoRO, ncgoelo decidido; trata-se
çom Câmara, á rua do Kosario n. na, so^das ! ís ;, "

\7"ENDKM-SE — J_otes tln torre*v nos do 10X50 o maior incn-ii-
K0111, logar salubei'1'iiuo, servido
por »10 trens diários da E. F.
I.roiioldiiiii, passnííons rio ida c
volta a 280 róis om 2" classe,
niiua encanaila do Rio d'Ouro, to-
dos os mnteiiaes de cònstriicvãó á
mão e liarntos, . desdo 150$ a
1:000$ a dinheiro e a prestações.Km Vigário Geral, Estação da Leo-
poldina. Trata-se ãs segundas,
quartas e quintas-feiras, das it da
tarde em deante, com Corroa Dias,
rua Senador Euzebio n. 5, Io an-dar, o todos os dias, das 7 ãs 9da noite, e.vcepto aos domingos.
No logar ha sem pro pessoa inciiiii-bula de prestar todas as informa-
çuos precisas.

VICNIUCM-Hl-:, 
a prestações do joíooo oua dinliciro, excedentes lotes dc terre-nos, desde csò$ooo a 5oo$ooo promptos pa-ea edifi,-ar, a 8 e io minutos da estaçãode «-ordovil, subúrbio da Ií. I'. I.eonoldina-trata-se com o sr. ICriiani Ribeiro, diária,mente, no mesmo local, e ás quartas-feiras,

próprio p.-oprielario, »r. Henrique

V.END..-SE, 
na rua José Bonifácio, esla

çao dc Todos os Santos, uma casa dtsoida construcção, com tres quartos, dua»salas e mais dependências, cdiíicada r.o cen-ro do terreno; informa-se na moáilia ru.iii. 3i, com o dono do armarem.

V.HNpiiM-SK as seguintes propriedades:Um lindo predio. á rua .Vossa Senhoradc Copacabana, por í_o:ool.$oo'.;
um magnífico palacéte, á rua do Cattete,

por r5o:o'irj$ooo;
um bello terreno, com frente para duasmas, nas Laranjeiras, com 11X40 metros,

i.ais ou menos; ,
uma esplendida faicnda dc plantaçãolAcceita-se lambem arrcndánicnto, mas da-se preferencia _ venda), com _.iroXi.6.)jmetros, mais ou menos, servindo ao mesmoirmpo para' criação, com capoeiro, matuvirgem, canríavlaes, niilbo, café, tres bonso-isvs, engciibo ii vapor com casa cobertade tclbas, alamblque turbina para cem ar-robas de assticar por dia, coin toilos os per-etices, bons toneis pnr.n depósitos, íerrariai»eis carros de bois, quarenta bois para oserviço dos mesmos, casas para moradia dclamilia c empregados, paiol, tres gallinliciros,¦üindo uiu coberto dc tcltia, siiinos, ceva pnrais niésnlos, pomar c um magnífico fasto de¦.Mpini gordura,
1'ir.i informaçües e tr.itD á rua da Ca-

rioca ll. Co, sobrado, com o sr, I.uii; V.Costa, das _ jj 5 lioras da tarde. io?0

k'!-M»i:ii..si..
V aca'

duns, i .casas, reccnlcmcntcaba,Ias, construcção solida, dc plaliban.i, eom duas boas salas, duas alco.as, co»nia, pia, reservada, etc.; bom lerreno comi.lim u.i frente; vendem-se '
iradas, na travessa Ara

JllntlS ou sq
- , ,, ...aiiji) ns. jí r> u•"¦""¦" 

_ Ramos; trala-sc nas niesilesmas;
.«/•l-XDK-.Sl

, reno de ioXsoj
Icaraby, inagnifico ler..| informa-se cm SJoJoso Danllacio n. ij, oa*

.4 IíUCA-SK, a familia dc tratamento, a
^m,,«,i,f,;a cagi da r,u J„_é Bonifácio""ligo — S. Domingos.

com i
\Valf-.

Ot.VhS 
H-M-Slv, a prestações módicas

a dinliciro, superiores lotes de terre-nos, com 12X50 metros, desde ioo$ooo a•>oo,, .na Villa Santa There-.a (amiga In-vemada), próximos _ eslação de Honorioi.urgcl, tinlia Auxiliar: tem água cuca-nada c exçc.cnto serviço de transporteentre a Villa e a estação da listrada dePerro, com nssigiwiuiras mensaes corres-
pondentes a 100 réis a passagem; traia-o sr. Henrique Waitcr, uo mesmo

IO64

yi..\I)H-.SE 1 loto de terreno á' rua Dr. lãuo Teixeira, esquinadn ruu Elaclr, com 30X14, esla-
ção do Kiachuelo, bonde do Cas-eadura, ngiiii, esgoto, luz electriea
o gaz, próprio para uma boa ave-nida. Preço do oceasião. Trata-so
çom o proprietário, ú rua Senadorl.iizebio n. 5, sobrado.

Yn-NDICM-Si; cíiieo casas novai I rimy Dr. I-errrira l>oute3 „s. .... L. ,, cy7"duas salas, dsia quartos, cl,:., luz electrica,
fireçoa razoáveis; traia se na mesma, Anda'rahy.-.-em vista da dono querer ir á terra.

.-blii/km)
T melhor ponto d.

para
ilora

11111 lindo predio moderno, no1 de Villa Isabel, com vista-, m2', c !',r|a a cidade, na rua Thco*ila bilva 11. enç; lrala-sc com o seuiciario, _ riu D. Maria 11. ,0, ai.
Campista.

V,'.« ir-'', " "cJ'° " um3 >n<i'I rende indo sooj, preço .|o:oooj; tra:se a rua da Quilandi "

Ia

.5-

./ 1-,.NIJI;.M.SU. para liquidar, seis casasT novas, com dois quartos, duas salas, co-zinlm c quintal. Rendem 300ÍJ infõrmísc
por favor, _ rua Angélica Metia a.' 2, ho-equim, estação de Olaria.

v' liMH-iM-SIi terrenos
T dura, para casas de¦-• pequenos lotes;

Itaqnaty n. 168.

7J4
baratos, em Casca-

negocio e chácaras,
trata-se com Soares, _ rua

.M..M)J..-Slv um sitio plantado com legu-t mes e arvores frutíferas, '
l-.stiada d_ Retiro ti. 50.

llangú';

VEMPIÍ-SI! 
uma 1

quarlos, cozinha
cosa com uma sala, dois

,,,.,,, . , , llnl puebado com doislliartos c coziniia, boa água c o terrenomede s i|a de extensão por 11 do frente-trata-se na rua Andrade Araújo n. 14,Rio das Pedras. ,,9|

local.

jrado,

Tfih.NI)I»..\I.SE e comprain.se prédios e ler-» rcnps, em qttnlnuer localidade o empres-ta-se dinheiro sob lij-potbècas; com Câmara,rua do Rosário 11. nl, sobrado, das2 As

tr._XDi.:s.i»; pur j:3,T.genlio do Dentro,
c jardim na frenle:
ra, á rua do Rosário
a ás 5.

¦j? uma
tendo
trata-se

:i. 114,

casa, 110 En-
bom quintal

com Cama*
sobrado, das

Nl'...>!-, por »»:ooo$.uma boa casa as-so bradada, com duas janellas dc frente
_•• •;. V 

*»? >«_ m rua Augusto Nunes,i.n iodo» os Santos; trala-sc com Ca-
S"* iSrT. l'° liJi:x"0 "- "¦' S-b"d'''
V^_xni;-3I. por 6:ooc5» Piedade, lendo quatrobis. ele. c bom terreno;
ninra, a rna do Rosário
das 2 as ..

um predio n:
luartos, duas sa
rata-se com Cã*
.. 114. sobrado,

yENDKM-SB — So ninis belloT c pittoreseo local da cidade deMaxamboiiiba, macnificos lotes deterrenos de 10.\SO ms. do áreu,boa situação, provimos á Estaçãoda Central, do 1009 a 500.*. olot<., a prestações o a dinheiro.I.u_ electrica, força, ngua encana-<la, todo o conforto, passagens ba-ratas (10S000 mensaes, em •_'
classe), 2S trens diários. Trata-se11 rua Senador Euzcbio 11. B, Ioandar, com Corrêa Dias, das 3lioras da tardo em deniito, ás sc-Bundas, quartas o quintas-feiras,o todos os dias, excepto aos do-miiiKpsj tias 7 ás O da noite. EmMaxamboniba, na riiarinncia Ara-«no, ciicoiitiniii sempre os preten-dentes pessoa incumbida do pies-tar todas as informações precisas.
*.

lado:

^ -l-.M)i-..bl-. por S:oooS, ã rua Honorio,» na estação de Todos os Santos, umaboa casa, com tres quarlos, duas salas, co-zinlm. água, esgoto c gaz. com terreno deii-Stio; trata-se a rua do Rosuri
sobrado, das * ás 5.

114,

li.\Dl',M-_»R, em Copacabana, á rua Vonclcros, ires prédios, cm inagnifico cs-dois tem cada um duas salas, ire»quartos, despensa, banheiro, cozinha
para creados, etc. e ura bomterceiro tem duas salas, cinco quartos, copadespensa, cozinha, banheiro, etc. e tem lar-'dmi e.;-grande terreno; trata-se com :» ¦¦-'
prietario, a rua Rodrigo Silv;

ATbMIE-SE o terreno á rua Vis-
T ta AIoRrc, junto ao n. SO (Un-Kenho do Dentro) o próximo árua 13 do Maio, medindo 11 mo-tros por (50, prompto a receberconstrucção. Preço 1:200$; tra*ta-se com o dono Atnyntlias delama, á run dos Inválidos 11. 152(Cartório do _T Officio do Or*pintos.

^TENDE-SE uma fazenda — A _» hoias do Nictheroy o dlstanto1» minutos de um» estação dn E„I;. Leopoidina, vendes, uma hei-lissima fazenda, com •l.OOO.l.OO
do metros quadrados do bons ter»ras, limitada por um rio, com 1110-derno o vasto palaceto para mora-dia o griinde matta secular commadeiras do construcção e marco-nnria. Preço do oceasião, ou tro-ca-so por prédios 1111 Capital Fe-deral. Tratar com Corrêa Dias.rua Senador Euzebio 11. 5, 1» an.dar, ns segundas, quartas o quin-tas-felras das !l ás « da fardo, «
^o*^osjlius_d^^g^ia noite"
Vr**^r|-K'Sl'* '"'' cllalc, dt solida conjtru.Vcçjo, por joiooo., com seis bons quar.los. duas grandes s,|„ ,. maià jepefficias apropriadas para morada própria a,,sun eomo todas as guaniiçôen er™Sel_os«isentes,. tendo uma varandaíeSg

çao electrica, muito água, bella virfu .peito de uma d.13 estações da K. K Cen-irai, com um terreno de 3.035 •'¦"•troa nua.drados, lodo cercado e alard ni.do, íiuitaiarvores frutíferas, localidade o que sc iododesejar de melhor, a »o minuto:Trda clilãd.?informações com o proprietário, á rua Tlieo'
'• 1.7.philo Ottoni

/l,ND|..-bh a casa n. 40 da rua Vinte. I de >.ovenibio;»Inaneni.i, edificada cmerreno medindo-iMfe com quatro q .rios,duas salas, banhclnjttlua electrica porãoliabitavcl e bondes ¥ porta; para ver «¦iraiar com a proprietária, r.o referido pre-'

V 
'• 

1 ,'•• Í5''', ,otfa <le 'errenos, em VillaTvisauel, sendo o primeiro na rua UomReino, junto ao 11. 701, lote 11. 8.», tendo» por jo meiroa, por 3:800?! o .*egiuido uarua Jeronymo dc I.emo.s, o qual confin*eom o primeiro, com as mesmas dimensões,
tor .1:500?, r. o terceiro na rua Kmi.iniampaio, em frente 6 rua Ângelo Netto,lote n. 97, com i> por 49 metros, por4:000$; trata-se .'1 rua Acre 11. 36.
I7jENDE-SE no Cattete, uma boa cas»,T Iniorma-íc na rua iJiiiuinyan.-i n,com o sr. Francisco; 4'.

yiJ.NDivSI. porV prazb longo; uma cisa
tendo doas salas, dois *|ii

prestações mensaes a
rcccin-construitlii,

. - ¦•¦¦ — -artos, e ni.113 de-nucncias, bom quinlal cercado, na rua
itt; as chaves estão uo 117,o sr. Vianna c trata-sc no escripton-1'crsevcrança internacional,

branco li, i;i.

O ili 11

-.13 Ay-cntüá

f^E.VD_:>_;_ um predio aiiuL-Tnovo, com? 7 com modos, distante 3 minutos do
joude; á rua Bcmarda n. ai, Kngcnliole Dentro; trata-se uo mesmo.

quarto
erreno, e o

3, loja,
11:11 esplendido terreno com

 . fre'"c ,Por . de comprimento,e um outro nos fundos, pertencendo ão mes'"¦¦" eháQ B™ndc terreno é junto á Estação

V S t|a dc

ile Todos

v li , h"*'- m 2:500$. na estação de» .Madureira, uma casa com duas salas,(lios quartos, cio. e bom terreno:com Câmara, _. rua do Kosario n.brado, das 2 ás ..

ço d
s San|os, rua

e oceasmo; trata-se ri
;'ou Vista
1 mçsnioí

13, pre-

trata-se

1^500 1,

Pó cio Sultão perfumado jaara barba, luta «-le 1 i_2 kilo.
Sxtrncto do tlicky cio Guei-lniu lecjithi.o, vidro

|Toalhas l_n*ciiac!.s alvejadas l^yredas para rosto 1[3 duzia.

yp-niiM-SK 
bons lotes de terreno:» na cstaç.io de Ramos, oito nnn-itos di'tante. com água encanada. 1'reçoe tambem se controc uma casa

quen.-i_ família, nas posturas municipaes por-pon-, sendo o lote dc terreno grátis, c-o paga a escriptura; para informações como construetor A. Vieira, no escri-Vasa Vulcano, junto á plataforma"_\J___Í_  iCio
T7;B.\DE*!

;nra

tono, na
da mes*

^EXpiüM-SE preillòs o accel-' laiu-sc paia vender e Iiypdtlic*cai-; trata-se airectamento compessoas Ho nulo o respeito; rua daQuitanda, G::, leiteria, com o com-nii-ndadur Dnrt.
« n.XllivSI. a
V po da duas

Cento Ferreira

VIII:lila I.aünha, com u:n ricasas, situada á rua S.i. ia, "Ramos"; tratacom Avelino, rua Evaristo da Veiga n.;hotel. Preço razoável. Rendendo
sues. :oo$

Sai

S200
4ÍOOO i 1
2sSOO ! !

. . E uma boa casa
... e grande quintal, por .:ooos,Miguel bernandes, M.-vcr
gusto Tor: rua l.cne

trata-se cor:
il Câmara ti.

i jardim
raa
An-

na

__?eçc3.___-_. o Catalogo b©__*«_-1 illust-ccccio a*© lei-<__
T ENDE-SE um lmiii terreno» rua Tenente Gosta n. 1CV?. ¦¦> -
<le 5ni,50X55; preço 2:000S;

[ trata-se na mesníu ma u, -is
I (-Mçycr) ..

^;'l¦.M)i:•_»K, 
cm Jacarípaguá, magníficolerreno próprio, medindo 2.'X.»3o, combondes a poria. 1'reço j:.;oo$; trata-se como sr Macedo, das i_- ás 4 da tarde, ,irua General Cattiara 11. __ loja.

ATlCMili-SK por 60:000$ soiTiio» predio nn rua dò Cattete, ar-mnzem para negocio e «l«»is anda*r^s; trata-se na rua do Hosario,_._>_., .obriiUo, com A, llutullia,

MH-í-SR uma casa com
» modo3, na rua Cattete aa3,
ruiitin, ichi água; iraia-_e ti

.ancélla n. 70.

quatro c*.:d-
estação Dr.

_• Largo da

Viy.VDI-.-Sl-, 
11:11a boa casa, nn rua Oetu*lio, que vae direito a Todos os .Santos,a esquina da rua Z_lerino 11. aaa, bonde»de José Bonllaclo í porta, feita cm bom

liosi.o, logar alio, muito saudável, com tre»
quartos, «luas salas, entrada ao lado, in-slallaçao electrica. l'ambcni sc vende oulrjieasa. 11. i.».,, cm construcção, com 11,0 naar-los, duas salas e entrada ao lado; trata-tona mesma, dos o as (,. Hcde.so para vir in»"urinar, 

que ii boa cnsa c preço razoável.

\7ENDl.-SE uma casinha com um bom» terreno por a contos, na eslação -MarioHermes; inforiiia-sc na pharmacia, a qual*

VE.NDE-SIÍ 
uma casa nova,

quartos, duas saljs, grandesbanheiro,
liai:
11. 1.1

com água, distante
5; ininiilos; trata-se
Vende-se barato.

eom doi»
cozinha

da estação de
i rua Urano»

'94'

\7K>JI)l-:-S.i-: um bom terreno com inãgnT.» Iica vista, na rua Dorotbéa Eugenia; in-forma-se na mesma rna n. i_.

V pi-
iNDE-Sü

_ '•¦'1'>i'.';i''' llni.a casa com quatro com-V modos, 1 lote de ii dc frente por 100e lundus; á rua dc São Josc u. 54, esta-•~> de Ancliietá;

vendem-se imns pkíos, i-ctirá*v dos da cidade de Maxaniliomun
de 5 a 15 iiiinulos; loj«tir sal 11 hei-,rimo, do 2:500$ a 15:0001*1000.
Eni Andrade Aranjo de 500S aatOOOíJ, preço de oceasião; paratratar uom Corrêa I))ns, á rna Se-nador liuzeliio 11. 5, sobrado, ásSCítundas, quartas o quintas-feirastias _ ns » da noite e os déníüisdias das 6 ás !) da noite.
V;--üi.-sic» rt.no, com

_Xn

bt

•erre
yore*
¦•om
'32,

uma boa casa, centro de ter-bondes i poria, medindo o
. o, todo arborizado, com arIrutifcras.; Preço 15:000$; trata-se'proprietário a rua do Rosário 11.ourado.

»*T,ND.i:.Si-
V ral Ilruce,

una avenida, na r:,a Ceuc-
, -,, com tres cbalets assobrada-

Jo, temo dois a quartos, 2 salas, cozinha. quintal co outro com duas saln«, trci
juarios, coziniia o quintal. Xão «c itteu-interiiicdiariosi ver e tratar, das 11cm deante, com o proprietário, á rn"¦""'' ;:" "• ¦"• 'Bondcs da Alegria)'.

dê
lioras

. r-^WK-^K «m_i linda casa com ,, quar-
„..;.'_ " .ta,la-s- banheiro c latrina, comigua eitcantada e o terreno -siá todo ecrea-<• minutos da estação dc Ramos; paratratar a rua Costa ilen-Jcs n, i»»íjjji estadão,

j ver e 1
•ua c_

um grande terreno prom-ílicar, com ao metros dc fren»le, por 110 dc comprido, em Todos o»Santos, perto da estação e de bondes dóe iMIgcnho dc Dentro. Trata.
Propno; íua José IJcniiaçio n.

Cáicatlura
se cotn (
81, armazém.

Vvil^Plf ?J5,"!'!'" c.a3a de madeira. p,m,,,T da c coberta dc zinco, ¦
terreno

com ,| commodos.
metrôs de. frente poa

O
50 meiros de fundos, eslá todo plnm-ui., .,.,..

"lr" c chjnueirb; água d, Rio d-Ouro
Andrade Aiaujo; informações com o srllemgno Armada, n, ,„..,.. «».. !,_° ,s.r.-

Auxiliar).

yiiNpii-sii

cço 6:,

uma casa com grande clia.»jua; na rua Doa Viila; irata-se
280 (Madureira.,

cara
í rua Domingos l.opcs n

0O$U00.
-y|...\-|Ji'.«_|.; 

cm Ipaiicma um terreno co:nv .0 metros dc frente por uma rua e topor outra. Tc,., bondo e íll. electrica trau»
il rr-, ?_S,r'-,ov5° Cc,,omht! n- 38. casa n.ic, t .attete-), nas terças, quintas c sabba-dos, das 7 as 11 lioras da manhã. 1'rcço mo*

V '.'•M,|;.:>1- »ma casa dc boa construcção»» e predio novo, próximo á eslação de To'00» os baiitõs, com boas accouini.-.daçõe..em o porão habitavel, forrado c assoalhado!lendo esgoto nos altos e baixos, cum ch-etncidade cm iodos o commodos, própriapara regular família de tratamento: rara in-rorinaçoes na rua Archias Cordeiro n. 432estação de Todos 03 Santos, armazém. '

VKNDK-SH confortável
» a rua Senador Vnreas; informa-sç e

dtM3 a. 240-,
Irata-

predio e ehacira,
iciro, Águas Fer-
e á rua da .\Ifsn.



CORREIO DA MANHA — 8egunO*iMra, U «li» maio- ilo 11)1-1
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Artigo, d-invernol 
^^^«l*|f'Fff™gP,V*¦"*** fSSS^^»?»^^: AFETAS FÚNEBRES

Grando collecção de malhas para creancas e senhoras a preços imagináveis!
6 o - xjnxjo-xTA.-yA.isr a. - e-s

¦yr.NItUM-KFi terreno» otn lotes'* un riii.KriiiHli-H orou*. Mllldti »>
lotou iii> io.\5o. tii- som »itoo»,
n dlnlioird ou em nn»t«çOon ilti B(l
ii tíÒk iiifiimii"*. OllllllHl'»0 ii mi''"-
cAii iIiih iii'"--.!!»»» nrovliluiiton iiiifii
(t.ln Inm nCáflklQo di* iiii|irt'Uiii'i'iii
icii*. i'ii|itllli"> ÜO iiumI" *.' ;;nri> O
ri-ndoio. tentou torronos culAo nI«
.11..'!.'¦ II Ul'" tllllllltoi .1.1 1'lU'llllll
a»- iliii-iiiiuuii. nn i.inii.i Aiivllm*.
'iVlll M'|e lllllllíil'1 lll* 1111'lril*. (lim-
lll'.llio., Ictlllo uriimli' |HII'lt> ioIiiI'.
lil ili* llliitlns, KCIIllO i'\Ti'llrillr*(
(niiii Instullittinrs «lt- rhiirnriM u il-
lIOMi inr.ilillHlii-'i' |ini'ii i|liiili|lli'i'
KOIIl'1'0 ilr riilliirii. São «omduri
iior tvc.H i".ti'iiilii* ile fi't'i'o, ltio
.1'Oiirn, l.iiilm Aiixillnr ll liiH'1.1
Imito, Imln* inm trcii*' ili' KlllHIP.
Iiidi.. Têlll UCIIIIllU llilllirlii llU 1'IIIIK
tiliuiliiH, imitiu ile iiciiftrdi» com ui
iiiisiiiriis ntiinlvipitfKi tcinlii mmu
uvoiiidii ioi» (loi*i mil t* i|iiiiili''n-
tiii IlICtlMM dO ('XtOlISÍiOi fli/.''li'lo
a limi.iiii ile iits fsiiii.ócs. llflioii
lltivo, liuli.i Mu ltio irUnrot .In-
uutiimii; liiilin Anxllliir <* Jorotiy.
ino ili .Mi'si|iiitii, mi lUtuln liiiun.
Listou tttrromm tôm itriiiido pnrlo
<l<* viii-rohn o oulra ilo lerroiios ni-
Ios, sniijo fiiilns •.eniii o IsoillOH
«lc iiliimii'1'in, ivõni do HiibtiHiloH
lllí 1'l'lltí'lll. PllSmiRCIlfl por iiwl.
iiiialinn: Primeiro, liln O Viillit,
SOO íris; RPUUIIlIll, idn o Villlll,
100 léi.s. i\ OHtnçAu ile .lirniiyiiio

Alrsi|iiiln toill illiiiiiiiianio |>|| Ulio.ll
á idoiliitiiliulr. Siiu lltlOÜ II-
vfcs ii donomlHiriiçtiilos o n rou-
m rincão «'• liin*. O |tro|ii'lolniio
mii'iu'1'i'Kli-sc il» coiislriiii.iiii do
rillll*. I lll |IITS(iu,-õi*í> llli'11-.IU'i. 1'lll'il
vêr <• Initnr com ti proiirleUirlu
Alclvo Vieira, nu 1'nriltlu do .In*
iiitiiiüii, l.iniiii Auxiliar, O trom
i|iir imrlo (In Central in. .*» o '.'.', iln
niiiiiliã Horvo |iiii*n os srs. protoil.
«lentes verem os terrenos o voltii*
rom nu mosmo trom.

' <¦ CNtV',M.8l! d«t..,lAlM dc terra, fiqul*
in ilo fui, com «IqU; ti.-irraff.oil lula*

.i. um ii.fMiuii; il riiic,|t°iWiu ii. n? ií.
i'. I... t.i.içita dc U__J-
\ti:nr»i:-si' pur úmidos ii bom

terreno ilu rim l.lu Hiirliusn,
i•!ni•> nn ti, 7ü, iimnio fronte |inru
ii 1'siiu'iin ilu Meyeii lliodo 10 ino-
irus ilu rrciiti- por tltl ilo flllidos.
Trinii-M* nn Ciiniiio ile s. t!lirlmo«
yflo n. Oi junto A rim llsnílinr.

iv.NUtviSlí vqv f,t>.fiit*-> píideiidrt ft»r
t . . í , •> dinheiro a vota. n o rotnnts «

;-n-' .,.'1. í, eonfiirmo combinar; umi i-iiia
". .'(.ti*, cvtil detis* tiiüiinrnius, cum irr-

vnn. ii,i-i|ln'io ii dc ljr,;ni:i pnr 31 ia ei-
It-iií.lii, liem arcada o inliatifjil.i, Iwa wm
ü-i(tr K.iliw, ittM.itiU: d.i eliaçatj , mmuio*i
iifuniin-it! nu iinll|;.i vemla do Itrnsiito. I.i*
i'i.i Aus.ííinr Inliaroji, Ií. I!. C. II.

•ál! um CJtcclfsnto trrrcui w
ofo.ni 4 riui il.ii.iia Uiliciru 'lou.
1 trotaid cum A. Cosia, Oiivtl,

(a" aiuliir).

VIHÍtVW'Sl','liOlH 
luH» de terreno», mui

lii l.aralon, mm 11 mcli»» ile IrmiU por
j.i il.* imitiu iU* fundos, 1 rua dt lí'i:i.'ni
intiiti (in.pir, crtinlú du Uru ds Pinna,
lUtraih di Vetro. I.snp.ildiii 1, linha ilu nurio
|ÍHiinii< da eidadit jo nllniii(i<, Imtar mulli)
«niil.ivcl; iMi.i-n: in rui 1I1 Carioca itu-
mem 42, IViric.1 dc flupios ds Sul.

.MIM)
. 1.3

MtNDK-SK umi pt.i|'ii'ii.i •itiiaclto, na
> rua di P.ujui 11. st, e«loç3u dc An-

•liinlii. cum 14Xj1.11 do lundu», km plan*
.mo e tom 1 ca«a» 4 |«H»n èuui lioa anua,
«ido anti.i un I-i pcrtti, p,.ra lialar com

, Meiiilci Ciirrctru 11a iiicuua.

. J IÍ.Vl>K.Sli mu Mio l-redi't. com li.iiian-
V tu li.Treiw Uusn ,it;i:uimiiiidj';üv>( li-», roa'rudcnie de M.it.11* 11. ii.'i, li. Ur. Inm-

tin; tr.it,iso \x\ me«ni ou «ti rua d.i Al*
..ndiiii n. \i, 2", com Arroliof.

i/IÍNI)K*SK " iiiaiiuií
V 1'ei'i'ir.i ile Süiucir.i 11

\ri:Mii-;,*>lv 
uma ema nr,s*.t' i:-;,iulleitu. 1'il'd'dc, perfi

na nia d '
ilo. I10111I1 -

<lc Ciscaduiaj Ir.it.i-M' nu lircco de _jon
3'triir.i 11. 101, li. de Madureira. 1 lesn
4 I ItWfffllP.

ArUXUli-Slv 
pnr ifi*.oon$, ou ir.ic.irir l"'r

cisas in'>i.i capilal uma iir.in.le fuzeii
Oi, C.1111 tlimriilni e lanm. .ilui-nrei gruiili'-
iricos dn ütiperinrM icrria, capcciacs nar.i
in.ir. coim urjude» paatiiRcns cm capim
-omitira roxa r lirtnco, ili'.um.is maltas r
iiiguus eapocirúe.1! ilr maclmdn. prestandose
tura ul-.. .is ceiraes enn Ktamtca aguada*
eorrcntrs (ires), cHíiantc nuatrn lioraa d>
}tiii pela Cimlral, A 10 ItltiiMieirns. poueti
inaiít mi menti», ib cid.idr dc Uczrtide, b"
lem Rrande <* revidar r.t^.i dc moradia e
HiüiiiIiP, r está utija: tnit.i-st; com o» srs-
CnÜtai ;>¦ itodrigurtii cm Rezende, iCstnda
«II Kio dc laneim, e com » |íroprietarÍo.

, n-,i dc S'. 1'rancisc* Xavier 11. ju, i.i-
; ital. '>"

itlíNOUXI-SK .1 lote* il"' terreutt, lendo
V um delle» uniu um. ".'ii ,i ipiartos, .!

«Us, \nf%» rui»;nvl; ,'t uu rniíiCiwa Meycc
11. isr, Ji- ile tflilllru.

ircdlo d.l r.i.i
, com 1 iiuar*

, 2 laias 11 fórã tem .* unartoi para cria*'.ii lem n-m e grande lerreno; para traiar
;om a proprietária na mesma casa.

trtíXtJR-Sl! uma casa á rua Maria Tei*
1 xeira 11. Us eni Irente a pedreira do

!',isnra. liiUijJo dc Irajâ, l.íulia Auxiliar.

\ri:M»i:.M-Sr. nu Unlin Aiivilinr,
> ostnciio do Aiidnulo Armijo, !¦

tes de torronos 11 vi-dii 011 om pri**.*
incúcs, ii viuvn ilo riipitòo Anilni-
•Io Aniujti; trntii-so prosttmo 11 es-
tnçito, oom o seu ptiiciirndui' l>c*
iiiuno Ariiiiiiln.

rliNDlS-Sli por aiSuoS uma boa casa
V «nu ilu.i-i ni.iiidt"i r.liai. um quarlu c

cozinha, uni barraclo nos fundo» com sala
.11.1 t: euíinlia. (' terreno 11:11 11 dc

rente pnr m de fundos, ludo cercado; na
lua do S. Carlos 11. cji, ver e Uatar
M mesma a (jualqiter hora.

C0MCItA.8R 
nm H>M » ,"l f",!« P,»'

M. I.im», Ttavcoi Mofem it. ti, i'a
gmlio Nmíii,
/"ír»M*l%VM'. mu lujrSn * bi»i «ri» lyjri
VM. Umu, Travciw Moreira n. JJ. «n*
ci ul..i Novo.

FltlUiSA 
Slt (|U« o? SHoc'1.,.

H, M. U. I». llrtfiu Antillj» lirepo-1 m_. Miidrlllrt 8llv» II. 30-
píilu «ifini d» BSíardo «um o *rt, 4, pv» rua "»"»"ll" p"v'' "' •"»'
.%** h*ei.rfnt*^U, ii.ne(f!tií*id.'» tf tkM.tjA **!
.ifiiiiii», mitii ile ii imiui d» iiiil twiKA-
ij), mr wsteli ro» t»»li ue Cmu«a n. j1».
Ií«ill4l«l'l! du .1 4* |.

..JA 81? .»« it* «pr. .Iidt'-r.*i ilfl Inm
_ c»ií-. »'iit'ni « liaiMa» "Cxli tii*J.
lio, Um di IJuilin-li, im,

|>|tKi'lÃ.\.Sik d.' nttiuitiiii, menino» o mi*

^J¦!*,S|l!.N! 
-'' li < . ." .-•= t "'1 M, P'T

(triti) t'»í«ii-í'i"i 4 lul }'•* (i« tU-x
D. Francisca do Prado

Carvalho
01_.,rl.) ilo IV. In Carvallio

r> M/lljwr.1, Jaciiltllii .t.l 1'r.iilii
C.rr,.ilio, seiihnra e íüli.i, Joní
Mmii lIo.lriMtii'* «te Itotollto »

lUiíir.i, M.11Í» 1I.1 t>titi'il:i.li< du l'i "t f
/SAKTOMAKTE, lutiit, ni>4tiii> «ru» t{*-|
v.-i,.ii...* A» cuu.ulu» ludsi» o» WM di>
s hi H, ao» ii.niin«o. lamuim. tallctr, iJJi
Mititadii. ílooo. ____^™_-.„

r^ASAMEMTOH .— Trawnwe «1 ani"!)'
VJiad.i caia A .Volva,, à nn Aí f.ni»tiiui.
V.i.i, jj, ««pcclalídaile tm eiisovaci cem'
plílu». imi
Í1ASA llttAItTi: clianfel et.tl.iis e, cltitol
Vílurinai. c enicllc»! á rua 7 Sctwttbw 11.
17J,

D,\'.SH 
comida a ilamititln e 'cccUain w

Juia ou trea pcpítoniiüs», cm C1-.1 dc
família cum tudo . auelo; rua miu-i vi,
vitnudii.

IvIVISAt), 
Vcndc-se unia piri cKriptOt

J1I0, nu ma d.i Qullnnil.i, lis, ci|Uina
.le 'llicophllo Oltonl,

\'l.MUI-sr, 1 iu. o n 1. proiliitlu* iiiiiltiirlo IuviimI, ilo i>\ii'i'iii,i
iluriliiliiliuli', puni rlr,ii ilinu.i.

I, 
i'i'n'%, jiiii'rlui'1". di* iii».i*>. citrroH iluJUKi I».\.fcik u.1 elimino?. míuiii«* e nw* í., ' • V» ¦• „., i..-»,.^ ,i., Lllinuiii-iM.. Ur 1. ucm«r. Umu « |i»it'i.! •;•" >''•¦* »'1' ,,."\* "««A» «u **»lii** | c.rvaüin, Narclin ilo ir.il.i Cirvillii.

sita», indi it>,im. Uu, 1 U j. ii'itru? 'U du I.1111 tr. |tml»*ml«» wlo itiiluu Nor «cnhora * íilhos, Joa.i UultuArAt« 1'ici-
U $ i|j. llejss iu u^i ctulct 1, Rnc4ii.iiiiniiidin.-nii* reiiOVlldn com novu!,.,,, Anua Iwitiel tuitiiinrneii licitas c !fi \t \ »ta»!". I pinini',1, -.''iu i|lio pilou »i*ii lirllliiij Aiiiütilo C.uimiirSri Alíiírnas. ngrinle- ?,,.', ? !,,„t;„ ' "
TTcimvir«1. v "TTrTTrrnrTTTi 1 itrimltUu da (Pilai nn Vn*a Hauton,Uin ft»s nsrcntw o otnlsoii o cnmpan" i «••¦ ¦1''»* nianuam rcii
P^?^^!"^,,^'''9' 

d,í ilo Miwl- MlnuOP". « m*«ta AifUk«o L oiitcrro iU mi iJ*»» MrJ. > *• »«>J
Z. -_-_„—¦..,..„  I noinlilOii. oiiiiin d.i run dn QiiI«]mSe. sogra. avA, «inh,itl,y «1 Ua,i'»aí< '¦ "'•' "'
PKüfBSSOII, lírio ç e.|iev!>, 1...1.I.1
1 di l',i|ii.;.i, Iççfilítitli . |»nus}iiC*t Irai.

Ml'( \NIC0 \.\V.\I.
Octavio Ribeiro da

Costa Naia
.10» PIA mi S ! r.\t,i ECI.MRKTO

Io i'iH-on>I14 niiícmlcoi iiiiv.ie
r-ii;.i'J'i "Minas !í,-tí.i" couvl.
iliiiii o* pawttM, »miga4 e eo\\e-
Kll* l|9 fiillccillll llli'i-.llli,il 11 IVjlt

HA COSTA
inlesa, mw pur

ir, anianhA. itrçj.
ii 7 12 li-*r.ii,

. leçíííini' (
-.«, 4titl'iP'iii 1, cri.'t«'iu, li'>torla, de
Feiiint*, -ftyntnaiiíci iur.4, «lc, Vao. a do.
mlcilioj rui di CarlvCa n. .7, J* andar,
s.i! 1 11, 1.

T)UltltBtt 
Hlí a Minda n, .*t,6j6, dc

n)ii« d» M.tne i|í Soceorro,

TjKVíAii 
(mtlciitar ile ffnítita, fsmcM a

tUulií.lij, Aveni.ia ti.mel l'r«lre n. ici,
tiTie.l" '

¦ t.XIV Si; um caivi dc ferramenta iU
> eirplnlclto. e un Ihiií»; pif4 uaiar na

rui iti llójplílo 11. sp).

CISCA HO 1'RAOO CAUVAUiU
lltivo 01 c.in.id.1111 p.ir.i .is.i.iir .1 in
,|,. ••'' 1II11 i|i|o pelo *ru p,ti«inc!tlO *.';r.i.
i-i «íiiii âi o lior»», 1i-»j'. «ur.iiil.i i',i !
1,1, ii tio corrente, na cureja ii»* ^•l"
PranciKO it'* 1'anta.
________n____WÊmWÊmWÊmWÊÊkWÊm\ ,^FE^'!•l^Si? 

uma va.vi ih mijnn li harrlga
e«ui liuis crlis. a primeira dn " me*

14* ii a stiui.ti dc ii d4»; iisi.v!..* nal—. ... . .igrnbmu iKn jTabelhao Antonio Joa-
quim de Cantanheda

Leonor Ferreira do
Amaral

.iria Xnar

lllfiipllllil llllnlli. // *m •¦ \ '¦*'".'.-. ».

È/».^^A- ^m^^'dcníuá^ ÍÍi^l__
UmmSP"P''"t-*myÍ Í .' K W, M - S t{ (tllIlUI/a&wueíitf; /Mt \ Z'£t,j$ asas? ^ 'fe ,!:rr^

\'i.M>l!-si; 11.a liom piiuio, i|iin-
* <•{ novo; 1111 ti'.i\i'--n l'.ll«ii. i'-.

entro n riin Vliooiitlo do l''lj;nciro-
dll O vil ul., /rllll.l.

, ! -\*hNii|; S:-; uma linda arniacüo de ra-
-- fr*rt I \ 1.,-llj e icrnlia, e.tn r'pclh'i Ai luxo)

à rua r.aiàu da llom Uc
lío»

\,i;mii;M*SI': nove proprledmles? 110 melhor ponto do Itoiilevnril
28 ilo Scli 111I1111. 00111 terreno linni
mais cilili.iii.r.cs. InforiUHCÕes nn
Avcnillit l\iivsiis., 55.

\T 
!'.\Ii;;-SfÍ |wr t? conion um predio, nu: Campa "de S. CltristovAo; infonita-st: t-

trata-se à run d» Aliantlega n. -'to.

Nr: 
Xl.ilC-SIS um coiifurtavcl predío, ã rua

Stivrin Xfnrtins; informasse c trata-se
,i nu d.i Alfaildcg.1 n. .'(».

A rI- \|t|.-.>'¦'. pnr .17:111103 tltna casa. á ri
> i't-iinli„rt:.ii|i.r Izidrti. Falinca du 1 li.

t.., timi ', .q-i.iriu*. silia de • '"'
jantar: dvàpctis.». corinlm, tr.tiijnc,
ipiill.. t- .">i ruilni de ler remi, in« .',
la-I.i dn j.nJiui dns dois tados; Irala ne ua ru:
l-..'.i.«.i.ii. l.iyr 11. ís... "' "¦'"

\/Tr.N'l'^.^t. 
i'õr j8:ooos um prcnio

Htamlç» iunitn»d«?, nu Leme. na ru:
]'.iui.i Kreiias; iralar á rua da Canuca 11

tniNÕRM-SK -• caulnlias por t conto c
» feiceiiio', com 11 lerreno de (5 nictroí por

so; 1 ditos com 10 |nr 'o: 1 Rnuide com. 3
ipiartos, 3 rst.is c v.irioj eomniodus, 1 dita
.ipicua junla, terriiiu mede iu por 5.'
.ir i c.iniiis c duzentos, na ponte de Inha*
-já! Vciiilcm-si: .1 dit-1.1 na íístrada ltcil a

•ililnH mil téis, tinta pr.r 1 cnnio cim -•
sidas, 2 (pianos e cozinha; pura ver c trn-

,11, puniu de lulianijá. i.uilia Auxiliar,
rua Octaviauo n. ^9.

iMMvSI- cm Jacarépaguá, esplendido
1 predio, com agua, esgoto et.*, d ter
cno in-le .¦.•Xiu.i. 1'reco 8iooo$mto; Ira-
¦.•sc cmn o sr. Macedo, das ia as 4

Ia tarde, na rua General Câmara n. 3Ir.

Dn. Odobico de Jton.\r.s

Vr. Odorieo de Moraes, medico
pela Faculdade de medicina do
Jíin tle Janeiro, director do
Hospício de Alienadas da Po-
rangába.
Altrato que loitlio crapropraito o

T:'li.rir tle .Xomtcira, — iiiairnilicii
asgociiujão ila substancias depu-
rativas, — cm diversos cnsos do
itiitiiiu rliiiirn. conseguindo opti-
mos resultados,

]'(i-,liili'7.:i (Cctirú). HO ilo Ago»-
to de* 1013.

Dr. Odorieo dc Jlorari,

(Firma reconhecida).
iriBWTnMiiiiiw pippiir

iDIVERSOS

pi a leui ctienle* • «mi|J«l quc cia re»l-
dliidii uo «ilitadii dt pbaimacia Ct 11 ral. a
111., du i'iltete 11. Jiir. uudi) dà coil.utta*
minar rnic.

1-\1NI1KIU0, 
liynnlliecii, rtmpre rom o

./cnniiiuiidador Uan; Qitltamla 11. í.*.

DlNIIKlkü 
— Há ¦«(¦ «"ii h.polliçea

de prediz e terreno»! juro* i-* 'i'. r.m-
prf.stlmos *obr« (nvetitarioí o fiara pilw'e«Jo dc u« iituin. Tratar com o ir. cerrei*
t.i, rua d» Ouvidor 11. f.H, minuto.

VSCltlfTÕillO, Aluk*am*ic li>vi* rala».
I\l'i rui ila Quitanda, iCj, cmttuia Ue
Tilcupiiilu Ottoni.

\0, Aí.fe a domicilio, icccitauí e
anista. á mc»a; ni raa H.iis.l:
. 2.1".

i
t

Junior
(AXNIVEUSAUlp KATAT.ICIO)

Antônio JiMiiuim de Cíntaiilie*
tia Junior, dr. Altttro ile Cantil-
oiieila, convMám óa setm parco.

 .teu ç amiso* para Míimlr .1 cui*-, t.1 oue. p.ir alma dc suo wiuloia pae.
o i.'ii..'lli.i.» ANTON'10 OAQIHM l?«
OANTANIIIilU JüNtOK, faieiu ce*
lebrar. tiinanli.i. letçn-Wr.t, 13 üo cor*
rente, ás .i 1,2 liora*. em S. l-nuicfío
iU 1'atila, antecipando oí «eus ourado-

do Am »al,... nr.', .ü ,iitt'(.;m ;, kk.... in ...'iis ,.,,,. ... imitaram
lup.uiii.ir ni,' ,t iiliiuii nioiuii»

h iimri.i,-'. dr sua n^i 1 . .,.0
I.KON0K IlíUltflUA IU) A.MAVAI..
ít dt* iioVi» as convidam pir.* .;-•; umii
¦1 oiiiiii,. d;* it-llnin ili.t, ijiit* p..r mi»
aluía faumi n /.ir n.i cgrt'|.i SÜt»
l'li •( .1 dt; Inhaúma, .iniaiiliã,
feira, u do corrente, ftff •> li»*r i
clpaiulo d. : ¦...,:..-,.

1 rvi-
ante.

Maria Pires

f *s K'Manei! R «I i • i-.a,
lírliino Aii:;.:--*.! 1'ir,--. Cíuilli mie
AlfreUo I'irc*, scnlinra 1* filho
comiilam seus iwrcmc. <¦ pi

niitiiiicsi: a t-.iui.tti S40. 15,
l Calirn, "Itua SiM Jardim n. 3,

heuoyns£?o^«G^.nn: Antônio José da Rocha |n& Ttâi

IN.-lIXA.Si; a c.in.ir lolj niedidi, cm10?
nida" Uio llrancu 11. ur, 4'' andar, cie.
v.idor.

I.i^COt.A de cArtc. Mnu. Telie» U'h..:ro
I jeirdna 3 eortar solj medida, em -*3 li*
çõea e p^r (ien.'Ír.o; avenida Hio Branco
n. 13?» 4" andar, elevador.

ia.*

iNDK-SK cm Jacarépaguá, magnífico
V terreuu iimprn», medindo 22X^5°» c"::t

liondcs ii poria. 1'rcço jiSonf; t,n«-.-si-
iim o sr. Macedo, das i.'* as -i da larde.

¦ riu ttcncr.il Câmara n. .1-17. lota.

66, bbrbtlb'.
"\'1-'N'U1.',.M-.CK loics de terreno', .ia n

I SuroCábi' iiiniii á i":' Vi.iiinlarios
V.iin.i. por preco*- raztii.vris; tratar ú ru
da Caiiiica. ii. 66. snlirado.

Arl-'.\lir,.SI' por 15 coiiii.f
\ de I....;. cnnsitiieciio.. Kiai.te

rua 1'crpjr.i, ds' A ute da; Iralar
Caiioc.i ti.¦ 66, ralirado,.

A'i:.\i>i',Vi-si.: icircii.ii cm inl'-"
> ilu 10 iii(.'l ros por. 5.0, lio X5QS

.1 250$ n luto', u ilinlirii" on ciu
prosloçõiis inoiréíios. 'Kstos lotr*
«¦^tüo sitUlllloS il llois lllillllto-s (lu
1'sliii-iio, ciii osplcniliilii iiviMiiilu,
ciitii-ilíftíll cnrnoiiilii do Itlo il'1'nrn

VfHilfin

;;;.;:..,r I 'j S|K|I I^J&^^^U

| iSe soffreiw Ac |
líFebrcò pafudiai')|"' 

ív'i iSJieuiiiatónioi cfiitmicojl
?
i-'m ^

SJevem. iemar/ ¦
ardei dc cada comida.|

| dc dez a vinte ocllM dc_ . .©SCI
,- illmiiiliii.iio .* inm. M'iiiii'iii- " «a gi!ii",a:, ni
,-.., tunilirni pi-qnoniis cliiiiuiriis enn; -| 

.-.iflBflPÍBl ^iillilff.isn .no.i.-stu dc n\,.*, soo.s nt- |fflaÇfeây%pp g^yb-.'
r.idOO.-.t. lim. li ron ile terreno tj M fo I M ií t% ã M S &w -•
inm tle/.miil mOtros qiiiiilrn.los; i> S3,;ívS
dois niijiiitoi ilu e.tiiciio.iHir relsj _ill B"

A UMACAO. Vcndc-se uma cnvidraçadji,
i-Vni rua da Quitanda, ioj, c?ii'.iiiia dc
Thcopliilo Otloni.

A 'I,l'i".AM-SI', fazem-se papeis de casa*
Xl-im-iiio, lireve, barato; inforraa-se na rua
Oeiicr.il Câmara n. ui. tolirad"^ fuiido3.

\I,l'('.A-Si; 
uma p.irta nari qualquer ne*

Sócio, ua rua Estacio dc Sá á-.t. 5°. per-
i.i du largo.

\ I.UCAM-SE cadeiras, qualquer iptantt-
rXdáiie, ii cnrlinas c rePostcirus, na raa
d.i lk. ;ticio iro.

\I.UCAM-Slí 
Icriioü de casaca, fpbreca-

saca, smokings e clalss; ua rua da Lon-
alitlliçâo n. .pi, sutiradu. ^^^ _*'

K PRECtEM os cigarros Carapicu'. de,
rUicl.cll.i 1'illio st C", tlana do Piraliy

Í~Í,'Ü5ÃM-SE placas, letras e calúnEas,
iliw theatro Kccreio. com o a ao 1 ' ' ¦

\ NTKS dc comprar o remédio ncoirae-
rVlIndo, saiba " preço da drogaria Andr.-.

i run Sete dc Setembro u. ¦¦¦ 1'ro.Mino a
•.iihfdr.il.

Í-1'OSEXTO I3SI.AÇ0SP —.Alu-
fXjja.so i'in <-ii*u ilo liiiiiilin; n run
Condo ilo líaènotiily, 8-1, Cattete.

\ CHA-SE uma espirita an yuhlico, pr.r.i
íliifazer c desfazer por mais difuçil que
<eio, qualquer coisa que seja, e d.i cura
-. qualquer moléstia, por mais tmiiossivei.

paz cm qualquer casa, faz empregar
iitalquer pessoa qu? esteja desempreg itla,

e dá ndcántanicnto na vida. e tiimociii. rca-
t liza casamcnuis. Cada consulta 3$ooo,' 

das 8 c meia ate is 5 d; tarde, ao in.J
nu tempo bota carlas. Antiga rua I oc

ivosa nr 39, no fim da rua liarão de r*vi
Iclu-, -¦|3U

\ FIXAM-SE pianos a S$ooo, concertam
Ase a preços módicos,, recados na-, col-
l.iaiiu. a roa dos Inválidos n. Sn. Tele

lilipne n. 3.133. __• .

Al^üítür.v miT-Ã nTuqii osyo
rv.\itTi;i'AC"i'o« i>k (:ii;rk.\
irocisii ile tornolros-mociiiiieo*!

ttoni prnlicii ilo trhbiillios ilo hitci-
ão. <>« iiitorossndos ilevcrno sc^ ili-
•inir liireetitmento iVqnoIln PAIIUI-
CA iipresOhttindo os sittostados 1111c
lllSSIlil'1'lll.

1.1SI IlliV ll A iniii-liinii — Cpm OS
'dez doilo». om '•¦ • Hv."..**., «6 na

osc-lii «VI I.OX . Inrgo ilu 5i. ITaiieií-
eo tio Paula, uu, subi*.

I.i.M 
época, cumo a que ura nir.ivc.i-a

Jrnos d [iicilimu torn.i-3.. cncnnin.r lri
lialiio lucrativo. Se v. s. é nciivo, ainbi*
cio-o c deieja ganhar elevadas cptnmlj.
sòc», escreva pedindj detalhes a "X. \. ,
ncttc jornal.

liiXPÊUlMENTEM os cigarro» II.IIA.
iJíabrieacão dn Itabcllu Filho .Si Comp.",
liar a do Piraby.

1'jillotliados, c escripta
Rança. Carta a 1\ M.

pMPREOADO com pratica de seceo.- ;--'- oí:crccc-sc, dando

roíNOIÜtltrXO. tujecção anli-ldenorrlia-
Vlj;ea. Especifico cnntrti ns gonorrhças
recentes ou clirotiicas c a* Ictiairrlieas
(dores liraucas), Vcndc-se nas pharmacia*
Deposto 1 rua da Asscvnliléa 11. .1..

l/rittMif.SK a cade
X iwmiva ti. tiíj.pij, i

ia di Caixa E.-.
j« icrii*.

l>l'.l(lil.l-.sl-: 1 caderneta 1I1 Caixa Eco-
X iiuiiuca n. iSj.ou, da ji sciie.

1>i;(.'t'EN'A 
famüía dc Iratamcnto fume-

ce ptn*."»ii ;i domicilio, cnnida de i" or-
ilcill,,li..'.i..lo. Uua Jo,',,-, U„tl-.i,;ut* II. 32 A.
S. l*tãt.chi'o Xavier.

PRATICO DE PHARMACIA. Precisi.
.L se.de um, d.iin|i> !..-.,:« rcícrenclas; iu.
lornia-tc, r.a rua da America 11. -*i,;.

I ,'KXSAO 1'AMII.iAtt. ioniid.1 i'„
.i. 01 dem, íemperadã t-j;n lancinho, :
ia *r avalio, e cntregrini .1 domicilio,
Sele dc Setembro 11. 109, a" andar,

1'

líúi

riCKItl-tS-VU.-; tnuiregarf rcutírar v.u-
V^s" risttncnto? licitar uma amizade per-
diili? conseguir .1 V22 119 lar? Ide cônsul*
tar ,^.si mme. Ano tia; rna General Ca»
mara il. 173, iraliaüia simples e gsr.ni*tida.

do íi C run Primeiro de
Mm .10 11. ti.

A ttVCi.\M*x>M phntas c rendem-fle por
preces bamti#*ímoi*j no Mcrcadu dc lf!urca
n. jfl, com. Funscc.t.

IJRliCISASK 
de vender grande quanli*. dade de pl,ít»*.a*( y,\x\ pont.irea c jardmfl,

l*or prc>;« bar/.tÍMimot; no Mcrc.ido dc l'lo-
res 11, 4>>. co.n Vuiiecct,

A"i:m»i:-si: um plnno "itoniiii".
1 <11111 il.> di* ciiiulii;

Carmo n. (>5, 1 iiiiiliu

Lima

f Rosa Mina, Aurora Uma, l..w-
fa Unia Ferreira, Manoel Au*
pisio «I.i Sili.i Ferreira c ttlho,

u» hoje, Ksnntlá-fílra, "tio cor*
c aniiíos, dr cora.So penhorados, a^r.1•
ili'Ci*m a todoa quo enviaram comas c
flore», e acomnanharam á ultima.«nora-
da scu sempre idolatrado e mel
vel ctposo, pio, .fogroi.aij ir.uufl'Wa 

UüCHA.LlalA,> iiiinilii di* 1'iiniln: na rua dòlASTÕXIO JüSE'' c de novo os convidam paia ai

t ICXDlvSlt uma machina de eicrever, cm
> perfeito «lado. por i.'vSi c-.11.1.111 4."'-$.

E" para desoecupar logar: na rüa Opines¦Ícr;u n, i (açougue), 1'ied.idc.

,.1 issa 
".Íe 

VíliS; 
"'í««" 

ni.-.'itd.im celebrar,
hoic, scgiinilaícira. ti do.corrente,
às o '!- nora», na epreja de Santo Ati
lonio dos l'i.bre.«. pelo qne antecipai
monte i ura

dc itia idolatrada, c cliorruln esposa,
mãe o avó, será celebrada amanhã, ter-
ça-fi-ir.i. i.' du corrente, ãs 9 Imi.iS, n*
aUrtf-mór dii má tri/ do SS, Saeratueti'
to; desde já a ti los an ui
apr.i.lecimtir

Theophilo Gonçalves
Pereira

f
iriiNDKMSIi belli».-iir..-• i fr.-.níos Orplti*;| t

> Ktíítiá crysial, dc 7 c s mezei de edadi
rua CtitiHo n. i^j, T-jdoa 0.1 riamos.ruaj-ciiiiio n. .,3. todo, os hamo.— 

D 
. 

â Barros Bar-
T7-ESDE-SE uma mobilia dc sala dc vi- "

> sitas, com 11 pecas, poi ;o$oon o unia TetO

QUARTO 
DE FRENTE ahnta-.se um

mui ioda» a» commodidndcs a ui*.'.*, tt
iihora! s-"1 
tiio e 5(
i*c»>a r

O OÇ lil
IVi;IiiiiK:.'ts- di mI, ímportaçTio e c

ÇJi), Kua da Caríuc.i n. .».-.

QEt.J.OSÍ ttiorjjn e
Orjs e actuaes 5$

sim pira caiado rua do Coto*

r:i^3iiifi'rniwiBfMiíiffM'!t,M-'EBMM
Bar

reto
QIAHKI 

UE fKB.ME atuía-se um' '..-¦;, V,,irs,i,   s r*n icotn ioda» as commodidndcs a uma te* vcl,° "' - ' -V'"™* A vmn, fiihn e pircntci do
nlior. rcnlior ou eas.il que aprecie o a.* , T,*viii*imi.* ;„i-„i,,r-iiks!^i«" *T* dr- -OA0 !;ARIi'>*-; UARBUTP.
«etn esoceso eni caia de senhora «'., Tra- V". »J  harnllaslmna, . mandam rezar missas por sua
ec»>a frus l.ima n. 29. j > ptile s.* 11 r.vin* ile i*.*roui us ,(|.]rl |n 0„rcja ,],. e; Francij*
VV;nr,'-T^*7T'ÍTr?-7^";._rT—rr-.—TI -'"'•¦' >»rcu.l«iN, au iiohmi vi- ,. p „(a ,crça.feir.,, ,. du cor-
pOÇERTO Bt?7Z0MJ .t- l ., fabrica dc h.l  PiihKON A C. run hfti* ile ,.,.... •„ ,. .',, hnr-isI Vi. ,<!(!•:.-.£. ,t.a .A| l.,,n..,.-,..-... .. rc1.,-li. . . . ..« l'll;C. .IH O I J nOfitS.

TheopltÜo Ferreira TíarltOM **
demaiü Pi-sso.t. da faniilia do
finado TIIlidtMIll.il lil i.Vl'AI.-
VKS l-UKKIKA, .i|:i.iil.-ci'iii de

coração, ã iodas ás prssoa» que se di-
guarani acompanhar no ultimo irausr
o .'1 sua iiliiiiiii morada, scu sempre
saudoso clislV. c de novo os convidara
o bem assim as pessoas de sua nnii/iulí
para assistirem á missa de setimo dia
quc para descanso dn sul iilini, será
Lclcliraila liojc, scpiintla-fcira. n dc
corrente, á.*; -i i'.: horas, na csrej.i dc

Io! K«-tritn Patim nu lar.... do lisi.nin

tlidilOíi,' tudo livii* o (lesemlin
i'açiitlti,KSenilo liiiiiln-iii n ccinstrii
iiüo livitc. TiissimiMis di* 1
so, idn-c volrn l!í(MK>; -'. iilu o
voltn (10(1 róis; iu ir iiuniirniitiivii.
:!.¦' iilu .tt volto S()(l róis! -' iila *'
volta -HIO ivi-s. 1'uiii rei* o lratar
coio o jníOpriPtiirio Alelxo Vloirii.
110 iii'11111%0111 froiituiro ii «wtii«;ão ilo
Anilniilo Araujo, liinlin '. nviliar.
O ticniípir parto (In Cootriíl ns 5
o .".."> it». iiiiinlin serve para os srs.
|in'l.'inli,'iiH's verem (fs rerronos e

Ui?-1 
' 

ConMiúedu |o mu medico c nxonâeccaur I
,,.., h qae o ncj.tr ccnòdlio c'pttçiçôp:

REm todas as Drogatiu e Pharmac.iaa do Braál.

/GRAVIDEZ — Evila-se dc modo sim*
l.TIp!eá c sein prriun, cont o usa de me-
li.anienio externo, Pedido de Informa*
çõç« eoin 5;i'.i ein íeltos. a André C. Mo;
-cl*,i _ Caixa poslat u. 27S. Rio.

f JtPOTE.VCIA. Cura-se com as garrafal
iilti Cataultá, remédio vecctal, vindo d<

•-•ji tâ» tío t cara, encontra-se na t ua d-
Santo Christo u. 99.
r-NVENTÁRIOS. Adcanta-se dinheiro pa
Ira abrir inventários. íazem-Se empréstimo!
ana herdeiros, proinovc-íti o processo dt
cx tin cção dc usofruto, cleseonlani>5e juro-
dt? npoliees ou tnieam-se aa mesmas poi
predios novos. Tratar com o sr. Ferreira, ;'
roa Ouvidor, f'3, sobrado.

TOSE' CAHEX; rua Silva Jardim n
«Jj. Pcrdcu-se a ca II. ?I.9I:I, desla

,!:dba5, sellos ra*
iS, compro, pigo

bem, ^c.tieiío prontpto a tm portancia 0:1 ui
sello.*,. 'i'i'J cònvindo a oftttta; communs
1$ o milliciro. M. Ii. Cavanclas. Avenida
Ui) Utauco, 127.

SENtltORA. 
Vende todos os seus mu-

ecií de peroba e* mais míndezas, (porter de Ee retirar para l(yeno?t Aires, \*et''
dê tndo razoavelmente, dc boje at'

Sòtembro 11. ">.

> e..

Adelaide Lopes de Sou-
za Goncalyes

,\l'Si. «na cjeltor.ro:» ou cadelas
_ mezes de edade de pnra raça

Pois Tenier, para desoecupar locir. Prego
.u a -*j mil rcia cada um; rua Úrutjuayn.i
n, uo.

MlivSlí uma cacliorrínb» bonita,
T muito v.va com t uicícs, pun riça

ingleza. Preço joS; rua tJri.ginyna 11. uo.

Desembargador Lima j 4-'
Drummond '

ArI.:\lil'.-Si: vilrnuv, lópln fiel «lo
' (liiailroò de nltores eelebrosi nl-

I oi.* d.- Souza Gonçalves e
sua filha Adelaide Lopes ile Sou-

Gonçalves, o visconde dc S. Va-
Ientim, Ail. lina Amélia 1 ipei

Vieira, Valentim josó da Silveira Lo-
Os bacharéis ile 101.1. pela Fa- per. e sui íamilia, Filinto tlc Almeida

cild.ide 1.. de Sciencias Juriiti-1 c Jutia Lopes dc Almeida e seus fi-
cn3 e Sociaes do Rio de .1 anel-1 lhos. Alice Lopes Cau':...i.i o scu íülio
ro. convidam a familia e pessoas \ a|entjm Lopes Xetio c sua familia.

ks relações do sempre lembrado mçs* , [„r,0 Clodomiro de Lacerda Abreu e
i;;o dcsenibarsndor LI.MA I sna rnmilia (niisnítes). Carlos Paes tle

dcsic ;me.*.; na avenida Gomai Ftelrc ... ! ,-„ ,''"' 
"vi 

„i,.. .Vreli d s nela DRUMMQNX). para assistir a n»»» Barros Junior .- sua familia íausentes
'__' 

£ _*___ ICM rSaToB^if imídt^lntiX^ ^if,,.^ ^anei"^"'» dst^11» dS S5«" <***]- <™««f'

gir^i^ 
independente cn, caia dc j «,,, da A^O.llblóa, t'1,1,,0 da rna dl, ^ ^J^™**^ W üo 

| ^\*, 
*£> *fâ? 

^J*Kijum casal, aluca-se a pessoas decente.; (JllllllIlUlI. „,,„„,. ... ,:,„,, i:„ ,,. .,lr, rl,.-i.-. r - r .. .^ v r „,,.;,1» i. ..v..... _ ... .,i..,.i„ | cor-on"*. «cnnin ,<_ ir "'^ '•'"',_., m\ Jpse Francisco Corrêa S* C. niirulona ma de Sam'Anna n. i u, sobrado;

COGjO eom pem
Orutiria dc vendas porr.junlo *c aricat
:ii!iiiilt"-sc. lt. V, Rio llranco, 181. Nictilc
roy.

tn.

TOSE' CAIIEN'; rua Silva Jardim n.
•J j. rerdeu-sc a cautela 11. í>(vt7^(i desta

V
no iin-Miui l!

KNM-X1.E um Iniin Icrreili'.op.e

Pre.'i praça ' Ivliilvino Ueii
valer; i*,f,i'»;Í!p Carioca nt.,

abaixo
obrado.

IJ1II |'lCl
.quina, uITE.VIJKSSE por 15 eoirir,

V . otn' iifiuazein e moradia.
gocio urhíhtc: tratar á ma
ii. dó, M-prrwio.

\riCNDIiJl SE por toiono?. dois gran
V de.-i -prédios, em Villa. Is.il.cl, rua

Frão»V,ira; tratar á rua da Carioca n. dO
4oLrí\dvi , .

Ví^íiejLiMi^iáálfciaáS

' l'.NIi
t pape.

t. -'OI,
iiuacsiiuer, etc: ' rua S. 1'cdre

>ia, !¦'. Uiliciio, tcl ^249 Norle.

r |.*N1')1-'\1->E Icirenos nivelados, cm I|
V tiema roai o metros dc frente por jo
.mios. Preço Jljiw? rem botide c Ui

|!,,l. de Oivem
n. 

'18, 
ea.il n. io (Ciitciç). nas ler

quintas c saliados, das ; ,n n "oras

I \ ptXADOU de piano, c o unica que
I ,'l.il.iia o faz nei|iiçn..s concertos ior io$;

¦lianiados á praça tiradcules li. $7, Cale
I '.narany. Teleplione H'jJ. l681

I \ IjUHA-SK ii viiqueivos ou coni-
¦'spaiiliiiis «lo transportes, um ra-

j iiii/.:il, «ni vende so o corte que
¦ilivri* .'in coiiiüeõcs do sor corta-
In. 1'aí'ii iiiloiiiineôcn com ° sr.
Pereiro, na iiiiit.iuiln, run l'i.
Aristides l.olio, 17.

lyttcai calcido
il c inlegrnl, est.ió tunecianan

lo sob a diroecão do dr. Siae-i.i de Farias.
Ilustre professor da Escola M luar, das .1's •¦ 5 horas da larde, nas sesundas, quar
ias è kcxtas-íeiras. no lustillitu P.ropetl.eii
ileo i- Luivcrsitario do Rrasil, a rua df
Conslituic.io n. 12, sobrado. Mamcuhs
ilícitas. .Meus.ilid.nlc sòínooo.

ÍH'KVI.'.\. 
Perdeu s; unia de carrinlió.

Jgratifica se a pessoa que a levar á ma
i,l de .Maio u. .j, arniúzcin,

t CíixTimcn & d. iiexuy & ai;
Sj. MA.VHO. succc.íi.res. Pcrderani-sc as
cautelas nsú i H-7S7 c lao.fjotí, desta easa.

\TMÈ! SYLVIA, «rande cartomante, té
dio destino nas litlUas d.i> mãús e cai-¦:v-, cotn perfeita Intuição. IVr.íta ni de; -
ebberiii de qualquer mysieriu; pur mais
-liífidl tpic seja. Grandes trabalhos de oc-
¦tóismu,' para conscçrtiír o .quc sc dcséj:i*
Consultas na [>rat;a Tiradentes n. 36, t'V
ndar.
•Vr.ME. TK.t.l.r.S UISIKIUd, ensina a
ITXcortar sob medida, eni e$ Heüca; ave
lida Uio Branco n. 137, 4" andar, ele
•ador.

rTtKASPASSAiSU um limn botequim cm
X esquina, no centro commercial, com l?eirt

contraio*, ainda recebe nluRUcl <le_ süblõcv
ção; in(orma*sc na f-i'*rica de Café Ainazu-
nas, à rua da Assembléa ir.

relojoariã e oti

ffwtwiwniwiXDIvSE uma tioa caixa de ferramen- WSSSSEi ^
> ta. para carpinteiro e marceneiro, cotn . 5t'c|pv*im lflíiP íiTltiríll-rebolo c banco, nas officinas di cirpintarfa E/3ieVtSlll JU3C OUllÇill

da Cia., Villa Isabel (Manguei: cora ti sr. 1
Cario.. Silva, das i.* As 13 e das 17 ás iS. VCS

* /"KXUlC-aK uma armação nova, prupri:
V para dcpohilo dc aves; ua avenida Go

l iília, pae. irmãos, cunhados, sol»! itilio*
afiliado c ainisos d.i finada ADULAI?
UK I.OPKS DE SOUZA* GONÇAL-
VKS URradecem penhorados a todas av
pessoas que aeoiitpàuharáni os seus rcâ*

ampaio Gonçalves c los niori.ics ,10 cemitério de S. Eran-
e de novo as convidamArmihila -

scu» fillios convidam a todos os . cisco Xavier,
 8 narcnies e aiiii«os dn seu

».».,..,„„ , ... t ,,.-wo c 11 ie ESTIi\ AM JOSl'. i poro eterno descanso d. sua alma man-
ENDE-SE a legitima 

_f^'rX_^sW^»em i missa dc | dam rezar na cereja dc S. Francisco
s Miiio dia do sou fallceiincriio. oue | dc Paula, quarla-fena. 1.1 (io corrente.Graúria, para fazer -u-

Tl^em^info^erralre^ a CdSpi e nasoi-r Cil- ^ndam^lcbní/áü 0" hn7ãs;'"Íioj'e. se- 
j Ia 9 hor^T V.^/Vsi",'. ai'to «le'rciisiãó

pra, 011 admittese um sócio da arte; pre- »—""" — ——« o ««11. «'.««=. •,. .,-. ..ms. •

go b.uato devido u-j dono ter _ de ati-eii-
tar-se-desta capital. Informa-se á ua Uru-
Uiiíiy.iil.l n. 212, eliarutaria;

riiAI.IS.MA.V electrico; com esle talis*
JLmtn obtem-fe o desenvolvimento dos,

dente., An creancas. eciia o máò olhado I nem'.1, itWpriHs para moüista; „..,..e,p,„.
,- mura.; moléstias, 'reco 5$""". P'c'» cor- Ufcllios dc diversos tamanhos,- cadeiras ...
reio sSsoo Vende se 1111 tua Mareclial-' .lf ..'s..'"»: camas luiaTda-vcsiidos e casi-
Floriano lú M3, telcpliolié n. .c.650, noite, eis, todeltes, inwas, bionllios,. illílclinla re.
his ,!¦¦ I-i fW o 

'¦ 
. 1 insira lora dc S0.-.5 por 400$, kqtiula-aç paraKio tlc jancj.o. t...-.-»^ | icrniinauão do negocio. Tainliein sc Passa a

1-IUÀSPASSA-5E. ru«i U.ul.li.ct: I-

pre- bellos,na casa Coelho Bas- mimla-feirá, 11 do corrente, na ewja o caridade se confessam desde ja der-
toa & C. ru. dos OuiiveS âe S. Francisco Ar. Paula: antccipaii- uanicnle aj?radccidos.
lío. 4ti e 44. do desdo iá os seus a .ratlccinu n"". | Rm 11 .Io maio de 101.I.

_ ... [gssg^^-aEaEES^^BlgKSSaSaigg V^í:í»i______^_f______7^^__i__m
^*^çS°ÍS,;%ife^|Aitina Isabel Menezes^ Mada Reis e Oliveira

contrato da loja dajcasa como está; rua l'rei Cnneca.11. ¦...-
ii. u:i, tem moradia —,_„'.,-rT, »« ., ."'

,,ar,i ramilia, armação e balcão e liu el'- yi-.NmvSI.-uma 
vitrine, com a mc

ctrica, indo por soo$, por motivo dc via-1 '
eem.

Paulo (lc Munrr.cs e filljós man-
dam rezar a missa'de selimo «m

por alma de sua esposa ç 
mae,

ainanliã. segunda-ftira. 11 do co -

,,,,,., ás u iU l>i»'is. »? «pella dc

N S ila Coiiceieío, no lar;:" «'-' *-'*
" 

,bv. Desde já aaradecem.

í
tu

gura, nova. por i
tovello n. 50, sobrado,

•l'l-.:,'lii: SE por 22 contos, u:* vn centro coinmerría!; trata-
tia Carioca 

'.ti.
pre

elo ado

\'i'.Vi>l'Jt-SI'; por 18:000$, tres pred
1 lít-n.iem. í.(o$ c e?tão nuvoji; tratar

¦\rKXDl.>KK 
por 25 contos, uma uraudi

V casa. em Ilutafogo, pe.11. da praia d.
I{a:.-.i io; tratai á rua da Carioca u. oo.

liriilNlVKM-Sl? iii;i!.iiifii'iii lotes
1 ilu tt;'n .mui il 1:51)03 o l.iSllllS

,i run iüns (* l>i*. líívmlnvln, lu^tii'
muito siimlnvol, o ilo iiitueo, ceiiin
15(1 lotos, hu pneu vfiulOi; ll", lu-

T.-S lios '!lll*lltlll*l'N, IJoiuIt;' l.in-i lie
Viiseiinettllos nn fronte"; :i pliintu o
inl'oi'inii(,'õos :i run Ui*. lüviitliniu
com o sr. 1'iuli!, piu' l'*iv«ir. ¦'-
riuloi' nos prédios novos iissobvii-
tlatlos. !'i'.';í ;5->;' n.i ('a a ti.- l ...mi-
dio, l!(iiili'\ui'il «S de -i ii':ii'.iro

IfKXDKM-SE terrenos otn Copa-
1 oiibuiiii, mi Avenida Allnntiiu o
iiiü mus X. S. i'ü Copiieõtiuiiii '
Doiniiittos Poereini; tiatii-so nn
.nu D. .Muiioi-l n. US, cm fronte
it Cnivii lCeoiiòmien-. ^^^~\i)i.-SI''. 

por í:;o<.5, bons prédios acii
. I ...liis de construir, de elegante c smul

canstrucçte, ! quartos, duas salas, cozinlr
mios os pertences, á rua .losc llo.n.iitt.

tí-i, Kiicautado.

I fl.AS dé írcometria
fXdiííerencial

"* rÒLDES, cprlam-se sob medidas; entre-
iU.eatido.se experimentados e alinhavado*;
venida Kío Branco u. i j;1, 40 andar; cie-

vador.

'.NDlt-Slí um barracão ciimplctanieni.
!/ novo, cmn dou quarlos. duas salas-e-ei
nlia, logar saudável, o terreno nie.le Ul
ente -m metros vov 50 tle fundos, Ireçi
odico, para Iralar cem o sr. Iistcvao,
i,, do Uuspicio 11. 'oú 1" afldar, daa i.

s ; horas da larde.

VniC-Sli tim grupo dc casas nova-
V frente de rua, com bondes a poria, rem
..n s,„J. Preço .p.n-ooS l.ins de \n.*

hcellos; traia*se com o proprietai 10 -
1 ilo Uosario 11. 'in, solirado.-.

JXiUDADOS, pessoa lial.Mitada a Ice
IVcionar cm domicilio, oiien cc-sc por
noiiico .iju,"le; deixe çarii nesta reda*
cão. com iuiciae.- 12. (.. K.

T>\N'T)'>I!M — Ensina-se grátis a prin
l">cipiantcsi pedir Informações a A. Oli*

veira, na rua da Relação 0.

ÍpíÃRTOMiANTE joven somiiambitla. cbc
V ¦'. ida lia di.is da It.iliia, na Avenida oo-
:ts Freire i.!-. =" andar.

/-IVitTAS ile fiança de Inins nesociáutes .
L'|iroprictnrio?, dio-se na. Avenida L.or.ic«

>, 'telephone -:4fi, C<iiU'al.

'\J'S\V.. HEI.rORT, rcecin-eliçK.id.i dn
t'5.Chicago, mcmlirò das principaes aca-
lemias tle scicni.':a- occ"lla<. Traia das
¦mbrianuc'/ c da impotência. Vnz easaiucn¦ is difficcí^ e vence totlo? os irattnlhoã
'¦ir mais diíficeis f.v.c, sejam; rua l':nto
le Figueiredo n. 6o. Kahrica das Chitas.
-.rOUISTA. I.i! vestidos petos Últimos'¦ (i-
nXgurinò?, por preco? mí)d'êo?; rua d.i
liga Vista n. 55, estação do Riachuelo.

líTOf.ESTfAS enra-sè e ta.em-ie os ver
uXilade roí eurativo? garante bc a cura
Ie siphylis, cancros, vericrlos; ty.bnorrhC^is
mr mais anti ças mie sejam, gíc-idns tmlf
nessoa que esteja de'.* enganada poderá, pro.
rurar sua cura radical e sem dòreá, õs
curativos são feitos pela prnpría pessoa
Iratamcnlo garauiido, á rua du ,S;titat.".rí
11. i.i_* c ij4, Cascadura, cem o ir. Mar

PAlilSMA para o socego da vida. vindo _i. - - - ¦••¦ .
Ldo centro dos Vatkeri coiii e-ic talismã i l.TKN DIOM-SK uos sr.n. eonstl'11-
c ohtem tudo o que íjucr para o bem eâ- ^ riores <* projilitíaiios, UoUS pn- i

- preço s?...Pelo_.t;ori-e'io5$5oii. Ven- j j„,|s pintnilits, n proQos har.ltissi-
mos; nn Cuüi Santos; run dn As-
seutiilCn, euntd du run ilu Qui-1
tllllllll .

TTMA distineta senhora de ao aimo«, | -._ —¦,. —-———-—
L/teado sua casa', deseja auxilio dn uni \rtN.DE-SIi. espinlo de t<i eimos, ii $mo

eivaíl-c.ro cdoso, para responder poi' fa—'í ^ o litro; rua da_Misericórdia it. .1?, rs.

de-se na Avenida Marechal l;lcimtio I'ei
va 11 n, i-i.'. Kio, Teleplione ti, ¦.'¦^>
KoTlc, José Alves de Oliveira.

,e„s.„£e,.n cr,,f,5 <i!r c:, ____mmkm^imm^k^í^i-ms
Anna Theodora üa

Silva
"Ciiiaii.XHA"

Clemente Manha da Silva,

— Lê o pre
ro pela linli.

l*Xni;-SE uma cisa com sala, qu.iru
V e' cn-nlia, eiUfica.la cin lerreno ip'

mede 10X.10, dc fundos; na rua Sargei lo
Ferreira lt. i-. cm Kamos, lv

.s da csiiiçán; traia-se 1
, , , 11 icõá, na mesma estação

listrada d

em Ipanema á rua Prudcni'1 rua do Mem-"* dc Moraes, esquina
<„„rl uiii le.re:... de 10X30; ¦

Dezenove de i3.|.

I r..-ire JO,

OARTOM ANTE SKR'". i I.11C
VJscute'. o passado e o fui
dis mãos e com ires llarallios ilcsvou.i
nuiilqiicr mystciio por mais difficil. lau*.
01 vida privada' como na conimcrcial, dis-
slpa os sonhos, tatisman infallivcl para rea-
lizar relieidades*. ipiein nuizer ser feliz u*'*

arado; consultas das 10 as 8 da
dias úteis: rua ci Aliaudega

teleplione 45.-.1, Norte.

iHülOMAXTK, d mnis perito O
v 'voédtitloirii, 6 nn rnn M.nrüchnl
'¦'loviiiiio Peixoto n. 17. sobrnilo.
'oiitiiltiis dns 9 dn iniiiilin etn de-
iiiite.

riÃRTOMANTE n.iliiana, di.-. tudo con-
VJclareza; rua Kstacio de Sá n. co. so

n incii pre
ncite,
n. to

.,,-.,•-,,, 
Ti . 1 

.--iii— ,-,. / ¦ClIfl.l.lilUl.i.íl'. ixiruciro c caoei.e,.
nJíl, \ illu lsnl.fl, t.'li'|,.i. tl>.,l>. 

V|TTfi.AM*»&E OS PIT- Uortados i Inglcía,. eoin.' perfeição-e as
ttillii) I .*.i-i«- s-«-**¦-'J '¦'*¦' se|0. 

s- m ma Eslacio dc Sa n. 63. Casi

tlios üünicros Ü089 v
r.09t da rua N. S. de Co-
pacábana, iccentcincntp
constriii.tíos com insta!-

V tjttartos, duas fal i
t.it, ni esiaçãn da l
Acre tt, ;<t, loja.

ia c tmai tium*
Irata-sc á rún

¦ -''M-Si-;, etn \'az Lona, estrada
.'¦.il l!.iiit't-'l optimos c saudáveis
de iiXs'!.

-H TXIlKM.SI' terrenos ,- |.rqi
V a dinheiro ou a ,;rc.itações

ções de Inhara/á e Sape (íí. t;
0.1 iv. nmrro do Urubu'. Os
dentes potlci^D hc entender com

dor à rua t>r. 
' 

í.eite 
' 

\*elho,
Iitharajá; e jTirn traio final. ;
o. gfi, cem o nrourietirio.

.nxuiarl
prcicn

sr. I. eo

^^ laeõos electricas de pri-
meira orclcm c todas i\>
eoiidições de Uyglene o
conforto. Só a familia*
de tratamento. Trata-se
na mesma rna n. 1.021.
nv. nesta redacção com o
sr. Duarte Felix.

^^Ií^'l'>B.W-SIS 
tlnis terrtnos com nX4<

ms., nn rna \He.icl l;ernainlesi irala-
ft ú rtin Uruguaya un n. 3 , loja.
¦\TKXDK-Si* tmt terreno com 1-1X4*. na

rna Vaz-de Toledo, rm freníc ao n. 17S:
trala-se á rna l'niiíí':.vui.i ti, i-,

\T|.'Nlini-SH stinerlnros lotos (lei
ti'n'i*iioi bom loenlizodos nn|. \TEKDE.Í E um lote d

KstllCÕO il'-* I'iiino'1. 01*1 fiins (-.1111

tròT Trata-se na rua da Carioca 11. 06.
-obrado.

"1.\r.KI.I.l'iIUI'Iiil'i. Ixirbciro -' cabellos
com í "

.o dc i
(próximo o largo);

. 10UTAM.S1'- moldes sob.
Otregamlo-sc espirimentados
los' avenida Hio ilraticu u.
lar, elevador.

ncdiila, en-
e alintiavã
13?, .'," r.u

tfMK. MAl.IK. Espiriia çliiromautc
LtXTraliallíns maravMliOMis, Ivnstna a síi^
^estionar. Kita Dr, Mcsquitn Junior n. i_\
Mangue.

dh\'0 COI.UECtO PROfitlESSO, ait.
i> nexo á UnivcrVd-ule Feminina Iha-ilci

:. Ãeceitam-sc alumnas internas e este
ias 1'Mueaçuo esmerada e completa. Tra

mmento dc íamilia, cursus pr-inarid-, rc
¦ndario e artí-tieo. fotpo dueenlc dc iu
dem; rua General Canabarro n. 57.

rvFiPF.lvKClvSE 1 rapa;: para tomar conta
V.^dc escriptorio; não se faz rjucsiào tlt
ordenado! iVatlianiel Heis» S. Anna 3 •,.

OiVFERUCE.SE um rapaz para todo o
V'serviço-, trala-sc com Mme. tdalia Kel
S. Anna 3-|. Não sc faz ip.icstão dc orde
nado.

OR.ÓFESS0RA FKÀXÇKZA, parisiense.
X methotlo simples e r pido, magnífica pro
inincia, ensina landicni bordados c piam*
tendo lecciònado nas melhores casas de'^nrtUgal; rua Silva Mnticel íoS,

T)RECISA-St! da protceião occulta de
. 1 um senhor de .|o anuas c dc criteiiíi,
para uma senhora educada e de bom co
ração, para o mesmo papar-lhe um conutío-
do e dar-lhe uma pciiticna pensão .incusil.
escrever para a rüa Visconde de SapucáU;.
,\i2, j ara Krcilia Teixeira,

pRECISA-SE dc um sócio para uma
í çrande ca^a de ccmmedus.. quc tpas2
;-*o$ooo e rende 1 í?oo$pqo; trãta-sc á nn
Eleone de Almeida n. 44» Catmnby.

011 deixar 
'caria 

neste escriptorio, a quina da rua do Cotovcllo, loja dc (erra
Eul.ilia. | ecos.
*(-TN*H?ERStDAl)E Eeiiiiiiiua Ilinsiloira. !
UContinuiitn al.crias as matrículas para1

ná cunco' ffymíiaNíal, normal, commercial,
de odtfnlnloEria. .aíj^tetrici, ptmrm:ic'a, tli*
reito c .t.leilas Artes. Aeccitam-rc sem exa-!
me dc SííTniSsão; alumnos da Escola Nor-'
mal e dc instilntos cniiparados, dc in-
ieira contianc-i. Co.<j-o docente da mais

garantido; rua General Canabarro, 57.

TTM inpçttç-falando .11 lineii-.s slavas, ai-
V) ictfô.VcsRÍJraoto e nm pouco portuguez,
ofierefciíi liara hoaloucr serviço. Carla-
neste 'jovnal, a 'I'. AViill.-a.

1T.M RAPAZ decente c Ao eommprclq,
Opreci?a dc mn commado, com toiletc,
miârda-roupa, mesa de cabeceira c cariei-
-o, cn cana dc familia de respeito, nio-
rando em sobrado, entre Lapa c morro
do Senado. Serve aíé 60$. Cana- para o
i lub dos Diários; a Raul 1.. de Carva-
lio.

\mhrosina Pereira dc Souza.
Francisco de Assis Barros. Mi-
mi -1 Antônio dr Barros, Pedro

Paulo Pereira de Souza. Mana Tlico-
acn, de Souza, Olinda llieodora . de
Souza, e Manoel Maniues da Silva.

tnrXOEM.SE „„atro bicycle.es superlo-1 agradecem ¦"-0^í,^_]X\_^Zir7m
* resi duas para homens e dim. para a Iodas as pessoas que acom lanuarir

inocaa; muio barato paia desoecupar lo-^o enterro de sua -sempre lemuraua ts-
'..ir; vendem-e sep.n t lamente; avenida posa filha sobrinha, irniii e cniiliaua
Salvador de S.i n. i'J:i, loja. ANNA THEODORA DA SILVA, e

_ ¦' 'ile novo convidam para assistirem a
BÇE N " E-S VC a legitima m\.ín dr sétimo dia. que se realizara
*•¦ Grau .ia, para fazer su* hoic, segunda-feira, M do correnle, as

i horas. oa:egreja dc S. Joai|Utin. pelo
,uc desde ja se confessam eternamente

Gustavo de 01tveii**i, Gtiilher-
mina Reis. Pereira S: Oliveira o
demais familia, aara^cfeni reco-
nhccidameníe a lo.laa as pessoal,

que por oceasião dü falleçimento de
sua pranteada esposa e filha se digna-
ram comparecer paia testemunhar o
scu peznr, bem como a todos íiquel!c3
que por escripto lhes eivviarpm condo-
icnci.is c flores. Aproveitam a ocensiãj
pnra convidarem as pessoas de suasjc-
lacõcs para assistir á missa do íeiiihl
dia, que se reali.:;' antanlifi. terça-feira.
12 do corrente, á;: io itovas, ua e;;rej»
de S. Francisco de- Paula.

eSEVDE-SE a 1 o q i ti 111 a
"Grniin-i, para f f* er su*
mira casp-i e nascer -a-
boHi-rí, nu casa Ra.nios.Po-
hrinlio & C, rua Uo Kospl*
cio n. 11.
\ r-K.\iM-:.M-si:

imilta quc ?c retira
exarado»; na i .;.i 1;

reli de uma
fura, j-inlos

lo da Veiga

fTM quarlo para descansar nos siiiinrbios
U Leopoldina. Cartas á rua i de Novem-

bro n. 0. li- dc lÍTin:.:-. L. Gloria. _ -
de fino tra-

mira cuspa o naseo'* ca-
bello , na Peift) nria Nu-
ne , largo do S. Francisco cr'"oi'
de Paula n. 25. SSSSBt

Mana Jorge Leite Ran-
t ,,.s u.. .\l*áIC dua3 nlachinas de estam-
X par, nma grande e outra pequena, tim

tèsourío para funllciro uma machina de
virar c outra de cravar, por qualquer preço;
nm cofre, linia empadeira de metr.il e grartde
quantidade dé olqectop, que sc. liquidam, pr.r
se precisar farer dinljclru; .praça*da Repu*
blica ns. 7,1 e ,-r. i?-'1

gel
André Nelson e Altamirahdo

Uàng.l é suas .irmãs Alberlina e
Honoíina Rangel, Alfredo Pcrci-
ra Lcssa o Zcunís Rangel da

V, Uií^iro nosirui,,,,,' üo vi-! Sily-^sua^senhoras e^lios 
^rão^

"A7"i-:ni)|.i-si: vitomix poro, cum
V viiiiiiiitoiii, Mii>*itiiuir ns ii.iti*

n.-is o vidros coloridos, ti proços
iiiliiinis; im Cnsn Sanlii-, ;'i rua il«
Assoniblón n. IS, ruiito da rna il»
Quitniidn.

' liuiiv qu ii dc/. minutos tira
o niitiso; unicos
Cnsn .Sumos*,

Hí^oiaou™"iva4r cSchn\nr^mj n.-48."- omito llivfUUlí da Quitanda
.un «Sváliioiro: dlsiiucio, niuiio oceulia s|, c5plendida machina..ente cniie lhe ,.oss. da soo» mensae*. Vsiniícr. com muito pouco uso, systema'em saçriucio. Lanas neste jornal lli"a Kaliiiietcs na rua de Santa Luiza n. ,-C,". S. 1. ! o rhi-islovão.

-, soera e avo, MARIA JORGE LEITü
dqiiosltlinos. RÃÍ{CE1 na cgrt.jn do liom Jesus do

ru.-i dit Assombloa c ,v; io ho;0. segunda-feira , |i do
dia'do seu falleeiincnto.

un aparado
pi

/ i\R't'(>.MANTK seria, consulta das. 7
V Ala manhã, ás 9 da noite; rua uo l r.i
-ei,* n. ('6.

(-(AMI'1'.LLO & C.»:
XJniõeí 11. i'': "crde

i,;i". desta casa.

rua Luiz dc Ca
i-íl- a cautela 11.

MI.INICA exclusiva da gareanta, _nar« .1
VJouvidos DU. CASTRlpTO PIN" ','

ItO ex-assiãienie da cl nica uo pro.. l.
banbchitscli, de Vienna. K. 7 Setembro
¦i.*. Cons.: 2 ü= !•

ORECTSA-SIi — Alumnos.da fr.-.nee.*. e
t pürtujjuej; ~ quem leçciona c senho-

ra de todo respeito: intorina-sc á rua dr
Marck n. 210, Nictheroy.

0"RECISA-SE de alumnos de (rance:
1 pratico, mez 10$ e particular; R. Co-'ombiére; 1^. rui da Carioca, das 4 as

\7HXDEM-SE Ires povtns (lc KHK-SK ,i rua Vista Ateijre n. i;a,
S fci'1'0 puni tlosoccitpai' io^ill', . estiuina da dc 1). C.uillierinina, il-uc.iii-

suo ui 11110 i"st:"io Itns portas dtl hado, uma cama com .estrado dc palhinli-
1*1111 Soiimlci' |..ii/.'lno. O.». CSOlIilin
Itua Gonoral Coldivoll, botequim
T7ií*Trii-sii um bufer«cden!c,_í"c7*I i)ENDE-SE a « Casa Es-

nella. perfeito e barato; rua Senhor; v DGr p *>a n, E • tneio do á
dos Passos 18. eB — miud^as papa modis-
íB p;ND E- 8 E a legitima ta o outras novidades; li-
%(?.-,-,\-,a para taior su- quida-sé esto mez om lei-
mira caspa e nascei' ei- lão. Faz-se negonio antes
bolíns, na cisa A' Garrafa do le*lao o pó ie aa • condi-
íi .-ndc, rua Uruguayana çõ *s metade á vista e me-
:; oc t.i.-ie a prazt». Infornií.çoDSn,oc,-_ com o lci!oeti*o .T. Iííjs,
W7tEN*I>K-SIÍ 1'-' mobilia de canclla, eom Rosai.io 1.42.

asiento e encosto dc palhinha c frisos _ 
dourados, por i.ioSoooi um ciinrda-eoiiiidii K-rj.-xnK-SE uai hom piano, perfeito, por
de iwroba a .2.000: 1: miarda-prata de, ca* !y ,00$ooo; E1 rara desoecupar o logar
nella com vidros gravados 100*1 1 elager ^ cs(. cA- .,erft.;t0i a barato por
de diio. Soí; 1:111a¦ uiiicmn.i de costura Sun* ^ „. nn , aur1 ,k. ..\r.,H,0 11. 53;
eer tó$: lima prensa eom bancada 305. um : ' 

d._ „ i5 , i,oras da tarde.
loilctW-cominodii de vinliatico (10?; ura '''-

correnle. .,  .,
ás <) horas. Para esse acto convidam Oo
seus parentes v amigos;.
j___^e_^s__^mmwmsimrm!Sism
L-iloüno Baptista Mar-

quês
¦*• SARGENTO DO CORPO DE MA-

RINHE1RÕS NACIONAES
•¦ Os sargentos do Corpo de

Marinticifos 'Nacionaes, d" Vil-
ligai"iion. convidam os parentes
e collegas do mesmo, fallecido

cin 5 do corrente, para assistirem a
missa dc selimo dia quc, por alma do
mesmo, mandam rezar na egreja da
Candelária, ás 8 tli horas, hoje, se-
gundn-feirn, 11 tin corrente, e desae

confessam njjradccidos .

*Vri',.\'DIi-álC mn bonito e perfeito um
. u iodas! americano, com aluam us;

õroprlo para cidade! ver c tratar tia lv.
• ie líamos, á rua Teixeira franco ll. .1».
I'' com arreios, e o preço c jo-$ooo para
dcaòceup&r logar.-

'. "KXDE-SK t':n;t l)u;i macliii;;* Shigeiy
V para posponlador; na r;:a >anl'Anna

n. i;-S, casa iS.

ATENUE SE um piano Pleyer, e:n per
^ feity títitío. de familia qm- su retira,

nor íavor á rua Visconde luuimt il. -$i*

AUlvSi; ura rico piano Pleyel ainda
V novo, dos modernos c perfeito, mciade

!¦) custo, úz particular; á rua d:i Altan-
Ic-ca 11. 27Ò.

X-7ENUE.SE por -• *. paia desoecupar** Innar: uma bon machina Sn^cr, pura
costura, dc pc e mãn; avenida Salvador
dc Sá n, 180, clmrutiiria.

% PENDEM-SE moldes sub medida entregan-
1 do-se experimentadús.

\ riv.VDE-3E um boi
> dc foniiíito, om

to piano Plcyel, F'"*in*
pouco uso, dç' parti-
cuida Passos 11. 30,-

^Í^'í:í5^^323E"^^ri"vií^^i^^^ do Ouvidor n
Professor dr. Lisna

Drummond

¥'¦ 
N D E-S E a legitima

G i-úna, para f z *r su
mlr a caipa o nascei' ca-
I)í*1.'os. n;i casa Ci iv, rua

1.853.

be' cr ca

HjJtüii o luz porto 'li ostiirflo. Os|
pri-i-iis siio rnzonveis 1* ó visin: trn-
tii-so com d iiríiiiviotiuii! i'i run:
Teixeira Franco 11. tts, uo ihosiüo
lt,!;;ir.

XTENUE-SK utn pre üo de "obrado, com
i V t|.:atro Uliartos urandes. Ires -atas e
«r..-,;s ilois-' ruurtls menores, disp-us.1. !>a-

terreno cc:n t;
V par 40 de frente, por SO de (lindo-

(.'onde Itouiíim. Preco 11S00,. cen

nheiro e cosmb.i. ferremi cm 15 metros
dc frente, tt-nde S5n$°oo m:r.sacs. t reco
joioeoÇ; lratar rila da Carioca n. 06,
pobrado. 

'•

xrKXDE-SE um bom predio cm Santa
Thereia. com um lerreno separado,

n p.o i.*. negocio urgente. Trata-se n.'«
rua da Carioca 11. 66, sobrado^

VIÍXUEM-SE cir.co prédios novo», p-c-
CO 15 contos cada um, cm Copaeaba

na. tres quartos, duas salas e quintal. Tra.
ta-se na rua da Carioca n. 66, sobrado.

1'1-VllE-SH umu (*ns!i norn, ten-
. > tlu tres snlnn. flois qinirto*: i*

Y;v;r^\""drP" £ Zlu™ K outros Oiopenilonolas, aocnitroilc
Careca n. 65 obrado. ; m» jonl 111, M dois, passos tin nrm n 

Boto ile Mnrço. u ma Banio ile
f\TEt\DÊíSE por se contos, um tem pre- j. Frniirisco Filho, -76; trntn-se
I.Tdio, em Botafogo; cinco «JMiws, .salas própria CHS» COIU O proprie-

Jnintal 
e entrada ao lado; trata-a« i ma •

» Carioca n. 66. «luado, tario..

1IIIAPAS c Br.ini.ipbones — Troçam sr
V le <;«i a j5 P^r novas ou usadas
¦ompram-se e vendem-sç de íjoo a 5S000
,-ordas colloc.id.is a 6s. Concerlos. rua
i.are.a o. 41.

rnÕMPRA-SE qualquer quantidade de
Oioias velhas, com ou sem pedras tle
tualquei valor, pas..--'- t,bem, na rua Con
•alves Dias n._ 37, loalliena Valentim, te
¦ephonc 904» Central,

rtARTOMANTE — Meie- Nonuetra A't
\/n pafsado e o futuro por ;S; na rn..
Marqucz dc Pombal u. o-

rÚRTÒMANTE cearense. somnambula
Velarivi.ler.te. faa fones trabalhos, che-
ea ao impossível, vira o n-.al para quem
o botou, nia dc S. Pedro n. :(¦-•• ™3-

rHiRTOÍrÁNTE ii. Maria Emilia. a i>
ii do Brasil de Portugal, consagrada
• .elo povo como mais perita na= suas pre-
¦licües, tem tanta confiança em__seti

T3RECISA-SE vcn'er
L Orpingtons cfystnl, de ; c S mor.
•êr e tratar á rua Gcíulio 11. 12}, Todo.
tantos.

OREG1SÁ-SE de 3oo$pòo, dando-se cm
1 garantia procuração cm causas própria
;.ara recebimento dc vencimentos no 1 he
íourp superior ao empre^titno. Urgente.
Cortai i A. ll. C. nesta redacção.

nequim i i relógio -"-'5 Ç ' tcieador TrTEx*0E-SE, .bao Christovão ^ (udo. n.|ig!,;, „„ valo: .rua Parque n. zo,

TIRECISA-SE dc alumnos rte tranecz.—-íiíloiim c por.

(Iiarro Vermelho).

IT^rXPVM-SE machinas de costura
V e"ii:ão; as de pé ssS,;jo$. 5"|. üoj '¦'.

;t„,~, e as de mão lof, 15S. co,~, -•;? l
i',o5: lambem se vendem macllinas (
lãcões; compram-se, caoccri.T-.i se
se machinas novas por; usadas;
loucas c trens dc cozinha; so aqui c q-to
„ èiícontraiii bonitas loucas porlugucias. no
hifãtetro da rua Senador rnin-.eti a. n.
Telcphí "^ 6oó, nono* n?.o sc c

A_

tpvur

ara entrega do predio, de

juntos ci separados; annr.çõcs. biilcües, co*
ins, vitrines íixas de lados, moveis, toldos.
divisões t^crevanínlias, ffjgüe» para noteis
e casis' de" íamilia, ferramentas esquadrias,
portOcs. grades, lustres, lâmpadas,- globo!,
irandcllas; ,1o rcte.ios diversos. 6 bons sa-

varias ma-

A "Associação Brasileira dc
Estudantes" convida a mocida-
dc estudiosa desta capitid para
aesistir á missa de setimo dia,

nuT inaiida 
' 
celebrar, liojc, sesunda-

tVira, .. do corrente, ás io lioras. a
Igreja de S. françisco de Paula, ein
siiffragio da alma do scu egrégio c
i',i.do'si*simO presidente lioiiorano, pro-
fessor dr LÍMA DIWMMQND,

*.:>!¦;¦>!; t esqueutador d'agua, a gní,
>' por i:$, i cscoádor dágua, por j$.

5 lueiros de cliumfio. por 2S; â a ripa rc! li os
de lua de gaz incandescente, por ní; z kIo-
bus, por i$t e outros objectos de ca.-w;
na rua do Cattcle n. .'i.|, casa t*.

Maria Emilia "Vieiraclimas, oc
;.icio iSj.

lírEKDw'SE uni banco cm
V rna Senador rompeu n.

bc «SC.

.as occullas, médiuns elartvin.enie

tr^;»n
pcien

e espi

1. iucle.r, piano, VIO.IUL,
tuanez trabalhos de arie appbcada; assim
¦ouio oyrogravura de io maneiras, japo- TrEXDE-SE — bar.

de 4 maneiras, cerâmica, cobre esta- y j.v.3í. grarnophor.es¦oiro repoussée,. pliotomituatura, tralialhos baratissimos;
relõj

na "?r:

.. í versos

IlilO

*T71ES1)EM*S1Í io contos d.* artigos. Para
V entrega da casal utensílios para qual-

hlic- negocio, 6 machinas para. tliedicna
o nllemSo)! 6 bons sabias. ? paçt-
bandeiras, ir-asnos, .lo relógios di-

.10 malas, Iiahu s. habneas divcr-
nos de relógios, i __J._à_M: 

ruaJ°. U^cl° ''^ 
"siUrrNDKM-SK rieni* (lororiirõrs

em oapois pintnilos, vcrttnilci-.K"",
noviiluili-s atíióriçiinns ""•- •-

Manoel Vieira Salgueiro c sua
esposa participam uos r-eus ai '

\r_I5XpUMrS!3 
15 filhotes d*j Canários liei-

gas, gemados e pintados n 10$, para ver
» tratar às io horas da manhã â ma Par*
quc ii. z, São Christovão (Moro Vermelho).

TrÈ3íDElI-S13 n preços som cvciu-
*' pio, iiniicis plntiuliis; uu Cnsn

Símios, rua ila Assembléa n. *3S,
tclcplioiio n. 707.

VENDEM-SE machinas
de costura em presta-

rí 
ccnlieciJcs, o f«U«dtaeittà çggj. fa |Q§ p0|» meZll!

de sua mae c sogra MAIUA r ,iemilia vrEtRA, e convida a to£^|trocam-se velhas por
oara acompanhar o scu er
sóir.i boje, segunda-feira, ioara acompanhar o sai enterro, que. „„»,.«•i do cor- novas !!! Cartas a Leo

a horas da larde, da rua Me-1
2,,; coníçssando-se jjardO, T. VlSCOfcdS Í6z rna Lamerino

jliotocliromo, photoprrhphia koloriila, pin. relojoariã. ^^__ • -,, .. ,-. •- .... -.

?5,^'wtaí!SS,%'™,rtSr,-.&7; «r,IpE..siT^rio0^ma ^^"cmSrò^.-".!» ^«'»:r°s ^^^^^Sa^ian I Itauna, 18, qne irá ira-
**£.**>-» » w^^fe^^g: 

Ittx"ÃJfSSonnt ^^S Faria Rodri- !íar á domldHo.

iToje Menenes ViSrai .i°°°UV1 -•- | «mostras grátis n: domicilio. I .~ 
! _'_!!__ .... -m. rmr* " __,_,, ..1. n -,y. f.MH fíl^

)RECISA-SE_ dc
crtm perfeição» i

rua da Aiiandcsa n

iias; âí oemas. famitia ií;> interior e fór.i
... cidade consulta per carta sem a preser.-
.¦-, das ressoas unica ncsic senero: casa
dc toda a seriedade: rna Mpudde Frias.
6- sobrado. .Vou: não contundir cera as
.ctauláttes do: eloiiós a tanto »or uniu.

alçai-pára acabar. ; |\-ENrüvSE cm Famoplione eeni ,
sc faz questão de >' pas por 35ÍOOO*. ru.'. (..-cr.cal 1 CJ. ; ^ Knt_t c i:n toilcltc t

tCs. ;" an- ... . I...„l't tudo muito barato, por ler o dono de
hÇTEXDE-SE Ulil toilcte-COIlllllOÜa, | 

~__l."" 
para a Ruropa; trata-se na rua

— i V uni ftliarda-vestillo e um gunv-1 l!e 
's^to 

Henrique n. ui, Fabrica

!>»Kf'ISA SE de^ costuris: saias e K.t; ,,.,.,..,„„., .,..,„ 1) .Mnriii n. 21, —^r^ 
BVarA*~e^c7, um' 

COSO, 2, Aldeia Campista. V ^!°Xb„^a0„elnha de cabeceira e
eaina Antonielta. para ca-al. c

c.

preco
dar.

1 'H íareni-sc eom perle-coo, pr:
Jo Rozo n. (>4. J-aranjei:módicos: rua

ÒRFCISAÍÊ avisar oue o antiSo e ^Yl^^-^-Fc^ ?S* Tazift\Z n*.« de uso, drvido ao dono ir.pa
1 oeiualô "Externato Hermes-, acceita \ da-ves*:-irS '-« ™^,-'« 

sentira, a Europa r.o dia 16. Ver e tratar a ri:
Uumnos dos dois «xos; rua do T hcíXc| cadc.rasc mesa. arie ua casal nue so """'1 

Gcaent-Címata n. 85. bQtetuiua,
2. i» a° anda:, r-a -VílU" -..

sempre

o
unhados, irmãos e mais paren-I _ T|.xl)j. ,.: um ^^..im, ei: b~as can-

convidam as pessoas dc sua , v i,i..->,.:,. im-,,rai.,-se i rua Damci Carneiro
ij.do a assistirem A missa de',.. 7r_, Eagenhni.tle ___[:

dia, que por alira de sua —*
lembrada esposa, mae irmã, \TENI)l'.-i' de ca-

con-,adre MA-...hada. tia. sobrinha
Pi\ A. VARIA RODRIGUES, fazem |JJ^
celebrar amanhã, terça-feira. 12 do cor- ¦;;Z—

\ chorros dinairarque
trata-se :i rua ms

ou à rua T.hebül
ido

rente, ás 9 horas, na egreja do Rosa-! X T.NDI-M-SE dois dunkerques: na t«4,

rio; antecipando seus agirsikçtracatos-,; t dos Ourncs n. w, s.m.oo.

_ "V
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'CORRETO DA MANHA — Se^inüa-fclm, 11 «lc mato flc 1011
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VENDEM-SE machinas
de costura em presta-
ções de 10$ por mez!!!
trocam-se velhas por
novas!!! Cartas a Leo-
nardo, r. Visconde de
Itauna, 18, que Irá tra-
tar ú domiidHo.
VKNDK-HJt 

uni forllMlnio Mlstio .tltemAa.
1'ilr.lr Síhllilni Kiui.iiiirl. c.ir.l;ii rrij.

lado. pur prei» haraiiMiinm lutrj.l.i «mi
n, ioA Kwnija, _«____Jül

V^lNÍilTsKTThJHl'1" .'•"} ",I"2I[ '}" vl'*'
•"«•in A.

VlíMXiM.Ht» 
li-irdtuli» rn slti, rtl.w,

miiu, ii», tUii.bi »• a mieliln» - ¦«-. i ¦•.
por «.«fui"-, i rua di Cilliie n, w-« 14.
Itntlg»  ¦

VRNDR-RK 
MW) plBtld«}„ dilde |iiõ a

lutai tcai sirliiariiMl !!«•*, fio »tfra«
tm, |f.|,.a II rorr*, .pie vi-iul. eon sra'nl'
«lilfcriiwi de inJis a» nulrai rawi «l<i mim-
nn ramo da nntoeio. Vir para «'reri riu d«i
llMpItlii 11, >¦)*, Cet4 Aruiij-i hllvu,

ti. II.V traia-n na riu il»
Xavli-r n. 5"». t6i*8. 1 ¦-••" ¦

VE 
N D 12 - 8 E a lo.iitlniti

Grnúnn, para fuator su-
mlr a otspa o nnsoor o»"
hclloh, na Cana Hormnn-
iiy, rua Oongalvoa Dias
n. 02.

Í.n7)KM-SK. por mudança. hi»», t>l"l*
i.ii.a »$, iof o uti na ru» Oallilm 80,

Sleycr, 

liMlili-SF. um bom plano» perfeito, par
int.tooi. I'.' I'»ra dewecurar logar, to«l«.

«ile mer, ns rua Unn «« Arau).. 11. :í;
pòtlMC iralar na pailtm», na cupilna.

VKNDIS-81! 
uma maelilna Slu.cr, com _

eavrias, completamente inva, por ;a%:
para vrr c tratar « rua llometicceiw ti. 116
fílaijati tle DantsiieccMO.

^r'!NllIÍ•SI? 
por . mil rí-l» o Mcthodo de

TacíiyRrjpliia, i|iiê «usina esta seiencia;
com n lachy«raplio Mario Carvalltot.i, iui
Sriilit.r dos Vastos 11. ;a. «obratlo.

VIINI-IIM-Sli 
pelo culto, para ile mcciij.

lugar, Unls cotpos dc «nnaíStli ma

Mme. Marja JòsephaJ,^.;.
da, (?lla a «lavido. e- I.» ..... ,•».--« 0
Itiir.iniiintln, fi» Irabsllio nnisnlidii e nn
.:.-¦- dtt lnd«)>i na 1114 ViH'»inlo ie Rio
llianco 11. 41» Ulrphons n. (49, Central.

mii-ininn •¦iiiprcsta-io solint hypo»
nlNHFilKfl «hCMi de prédios, mes»Ullinoinv- llln ,,„,. pVeçtacin ile
olua* 011 paiitir Impo-tln» atraiado-i, !i«*-
ranças. Inventários, np.illee», 4C«:«Ws de
iiancns ou compaidilas, cninprani-l.» pre-
dios, terrenos, etc. Avenida liio Uiaii-
ço íoi, sobrado. 

Kvit.vse sem mr-
difamentiis» inínr-
nifiçílc. au tilean»
ce dr Iodos pnr

!|rilM.n.i'tU-íu,
mi pessnnlinente, com Mttlnine Affoilio,
Kua I). Condida 11, ai, t»ta.ün du
Inliar.ij.i. Unha Auxiliar d.i li, 1', C.
du lliatll.

<'<H ....IN A -Tlniura ideal ea-
llllilr ao cabello a um côr original pre.Ia 011 i-a»t,.n!i,i, — Preço, intoooi pelo
correio, mais -¦! •. Deposito ueriil, ru»
7 de Scknibro 11, ia;, — U. Kaiillí.

].'vi,.fik«,i,. Fundado >m io..;». Pliirno1 ,.\n 11S.1111 , imemrno. Obteve, com.i
Pimli'1 lunpr» i'ni mciTilhlo, no.uiiii.i ,ut,) i-iu^j,!,!,, ijuaiini üi

spprnvaçfifs ilíta mi nliimi.u-, nos ¦'' '¦ •
rir .,i«-,i¦,.¦« a< Paculdadis, Mlllminunt» íes»
llnilei», l',-»i; ««' llua dii llti>pl'
cio iii 41, i' nitilar.

ClA RADICAI WW7i\ w^¦^ t ^J________________( * J itm^m I
^*mmm%*wlÈ P^ I
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SIPHYLIS

(iRAIDEt
Consultas grátis \pnr me»

licoi o
iporodo

reu oa-
pncliillsin-i om üinlonllfts iloi*. olhos
orviitos, (ivitiiAM.v o ,\\ni/.
«tiiíitriuiil tiliis «las Honlioraa.oroiiiiÇns1
pollo, Kjiilillis, vmuireiis o iltm vlau
(ronltaoti o iiiíniirlQHdo li -iiiuui u um
iiiulliur. Todos os illun dná 11 da ma
nliíi as li dn tanto, Avonida Gomes
lltilf ÜI.

Appllea-se O fiod t SM,
por snfuiiO, na rua dos
Inválidos n. ij6; do H

ao uitlo dia, pliarimieiii.

Dr. Campos da Paz N. V. 88.
ela,—

Cuiisiiltorlu: rua «li I.apa ti, in, Kc»
sidencia: rua Tonclervi n, itu, Co-
paciibana.

Externato GabnUla,Sej.<i?(. Z
tcmtirn. Abertura «li-*- novoi curim par»
.. IiiiÍí..'i'i ,'t« lÍKola» Supcriorr». t ixonic
uma mila prlmatls «lo a" lirin. adequada
ao cursa preparnidrlsno* <p»* i*'ii \odoi
oi ruiilruln'1 do director »juc rcfiJu no cs*
tstieleelmênto.

Coflegio Sylvio Leite —
Uni Man/ o Harroi ti* 3381 Intcrnato sè-
lili.iiilcin.it', c externam. Curso! primário
FcfiuudaríOi commercial c ile atlmlíaío a> ca-

I colai siípciiorcs.

AI)VO(.iAlK) - Alexandre II.
di 1'onKca, trata

:auMii civil, commcrclaei e crimlnaci.
dn ÀIHtiilcgíi n. 108, sohrntlo.

íi, CliriiilovStj 11. ti.

An-NIlll-SI-' 
uma machina para qualquer

costura r pcapunt ir calcado, «m perfeito
ritado; Irata-se á rua 'fobia. Uarreto 11.7",

dos olhos, nariz e ou-
vidos ~ 0 DR. HEVES DA ROCHA,
membro tia Academia rie
Medicina do Rio deJa-

iffE N D E-s e a i flítima r.siro. medico de diver»«Gr/iúua. para fazor su- sos hosiiitacs desta cl*

nida Rio Branco 131. no paiz o nos hospitaes
I de Berlim, Vienna, Paris
c Londres, dá consultas
á AVENIDA RIO BRAN-

\ CO 90, das 12 às 4 da
I tarde. Residência : Ave-
nlda Beira Mar 107.

Quem dsssjar ver-sc II»
vi c dos

uiia/.osda
vida, sa»

ber u pcnsnmcnIO du pessoas dc nmi-
itade, atralilr ninor c Iwni negócios;
tratar iodai as doenças, obter o que
desejar, pnr mais difficil qtte 5«'ja, dl-
rija-se á rua «lo Cuperlino n. 7, esta-
ção do Dr. Urmuin; trabalhos seien-
lificos e Raraniidos; consultas, s$«jo«j.
todu-i os dias ate ás o horas da noite.

,1„ GONOIMIIAA OimONIOA ou
Il_.01.NTHi i«iii pottcoi dlit», por
nroooiiOB inoilornoii som tio»'. k«.
i'iiiiii'.i.ii o trntnnioiito. Comoium»
bom Impotoncln. wiicroiMpimlM'!
iu, 0(0, A|tpllcn«Ao do 00« « «li.
1'iiuiuiii'iiio nnõM 11 fiifii. «'oitNiiltiii
ÚIllHll», lllll H An 12 JJ doti ÍU

Optima»! e cleganlli»
siiiiai bulas do li.ui-

1! u r 11' envernuado,
para Itonimi, de abo»

toar ao lado, forniii»
to americano, cuidam .'sJmifi nas c»»as
«lc Iiiko. — Casa liiiioinnr. i.'o— Ave»
nlda l':i»ios. ;___,

»wicr.ícsp»awB
du calçado par,i i«c-
nhoras, honn-nn e
erenii.ai — Ai pre-
Cos Ínfimos. !-«>•

os — Caia (Montar.

141000

SALDOU
i.'o, Avenida Pai

iisõõõ ia$ e n$— CUica e
tambem preto cttma»
siincrlores lapaiOsdo
pellica preta a ama»
rellu e dc l<anijnrii\

rcllo, parn Itotneim, icnhorAS e rapafes.
Avenida !'assos — Cisa Gtilomar. j(A
«pie tem nm macaco tt porta). :

Chies sapatinhos pre-
tos c amarellos lem
salio. para creanças
(de hinileros 15 a -'li.
130. — Avenida IIa«-

•,0-í — Casa tluiomar. l«\ quu tem um
macaco ti poria).

*C^'o LM %^tf

400
3000
Giiloniar,

—Um bom par dc sá-
paios cm lona, mar-

rou, cinza 011 xadnv,
ptir.i senhoras. —jf»Q,
Avenida 1'at.aos—Ltuta

1 SENHOR

K11U0I Que tens?l !'s'..'«s ilncntc?
Si estou.., ii.ii'n'1' «• dcsaiilina»

do... Ininuliicl Pul á pharmaciA pata
aviar uma receita e pcdlrOltl-IIIO in$'"io.

Ali! li' ileniaii, mas liüo 10 ini;
pressionei, Vae .'1 PlIAaHACIA üaia, á
rua Senador Kimeblo j_,i, que panarás
.1 melado. K' unia c.i.i tle primeira or-
«lem, tem utn sortiinciiiii completo, for-
iicc-i a vaiias associações bencllcentei
cum zelo e proinptldUo, A IMiaumacia
Gaia fornece tambem á clinica do
Un. Fki iü Nonuitis.i, cujo icrvlço
est. iii.i_iiificiiiii«nti! Ituiallndo no so-
brado do mesmo preilio. K' verdade I
AprovcitarÃs a oce.tíltlo, Emqnatilo ie
aviam a receita vlsiltinis «.«se Impor-
tanto eiinliclcciménto quo occupn lojlo
o sobrado da run Senador UuxeUlo, j
n. 3,tS. Tem coiisiiliorios, falas de
opcraçOcs, cslerllliaçüe», .ablnclbi, toi-
leties para senhoras, quartos mobilia-
dos para os doentes operados, etc.
Vale a nctin ver.

JfBoptctdo
no Exerciio

O
VINHO

SOFFREIS DA PELLE?

LU
20

annos
do

MlftCSSll

XJ &A-
. Rduordo Franga. ÜNÍCÒ nmoiilo bra;Ufllro. Pr«'n,,0!jg jiinis ni.-.iiiiii:is a« <»nr« nn axMMfAA ünlvaraai u

Doposliarlos no Ilnsll
Araujo Freitas & 0.

Rua'dos Ourives, 114

do «Ir
Mllrto i',n>i. 1'romlnüo lambem anm mo. «iiiu .i« « «•; " k**
poiloaó .Nii.tl.iiiiil .In 1 ,l8-;UNIÇp r.iinii.llo linnili • ' I « '•
o ooiwagrflüo ni Kuropn o nua ItopublIonB Arn-onilna, l.iiiim»y
o Chllo polüii modlooa o houpllnon. _ _^_i__ _ -.

OOM UM SO'VIDRO
io oliiom om ni ls olílciiios u r ipul.is rãanltanoi
na otiiM «|iih imilortiiiii dn pollo, ¦jo.nlnlioi'8, rori»
«lim, frlolniii, suor do i po- u doi B»>vaopa,.aun:
iiitríiHdo calor 'ilo "nlro .ajcox-is), oai nroBi
íorna, oasivíi, nuitln tloa cnboIloB,, qiiolinnmirnB,

ni lilim o mui-stiiiti dn Imtiti, nrouiii-
inti, mniioiitin, Bnrtlii», oi l8ypeIo. pan>
nou. moloallna do moro, cie, i. ito rc«
oultado aiiwu. para to letio Inilmn dna
sonhiiras evllnndo ij inlquw aoningio.
Rm Injoc.iiii ouia «|tiuli|nor eurrliiieiuo
om poticuu dias.

,\ i.imiiiiiin ntto «tiitilúin
putnssn ciiistlcniioiii rodn
nnnstlo.i.tiom «ordurnB.qua
san Irritantes dó pollo o
cnlfiUI ll.l ÕOIlípOBlçàO dni
sabSoa modiolnnaa o po-

mudos, f iniiuliis ití--;is

GO
Cartomante

11.11 '.i.l, O.l

LI
NA KUllOPA

Ci rio Erba—Mlltlo
Itlbolro «lu Cosíii- i.lstjoit.

EM IIUKNOa AlHKS:
in.wriMo _.ori**i

I.tivallo 1011
volha.s o onachronicas ..btiiulonailna pelos módicos modornos.

Yeudo-so em Iodas as drogarias, nliurinsicias o pcrftimarias

cílrnitgcira, tra
b.ilh.i com o?,fri^flo na seiencia d.» ocniliismo. con

,iti, Jt e ?« cartasi dli o presente .
piedi» o luiuro; desvenda oiialnuci
...... '[ *>, «'•» vi.la; concerta «pi.ilaue.¦ ' iieiil.l.iue em nrincloi e dneiitjajj (aiiciiiar a pu no .'.# das íamili.i.;' ,m„,* ilfttinidoii, Possue as verdadeiras
tirtlr.H Sival. viml.is direitamente «!«•
Jerusalém, foderoso Ia li.mau ronlireido alé hojt». IVae.i dn Kcpublica u, tueiipilnn «li rua Senhor «lu.» 1'atsos,

lllHUS
para trabalhar cra madeira

VMNDKM-SK 
ovo» I.cghorn branco c Ur.

jiin_lon amarello, duaia ií$» Burainlilpa
(rc.cna c pura raçaj á rua Marques dc l.c.'n»
n. •..., língcnho Novo. i6íj

Vli.NDliM.Sl"muito cit) CO

\ri',NDKM-SE! 
tuna Ulcsa rlasli^ti cum tr.s' t ibotia c doie cadeiras, com assento «lc

palhinha, sendo tudo de peroba, com pouco
uso. [.* pan dcsoccupnr lo_;.ir; avcniila Go
mcfl l'rclrc n* ioo (sobrado). tOi-*

lijns canária?, ¦ por preço
conta; para ver, á rua i'\*r-

reira I.cltfi n. 26, bondes Jo Cascailura-—
Síngenho dc Dentro*

YIWUIvM-SI* 
canários beluas, novns can-

laudo, «lesilc niÇ; rua Benjamin Cosiam
ti, 16, casa 6, Glortri* i6it#

VI-lNUIC-SIí 
uma licença tle deposilo de

pão, café moldo c mais gêneros, halan*
*:a, ric; trata-so na travessa Chrístiatia, 37»
Mcycr. ííarato. iOi^

PARTEIRA
mr.ir* ti. -i tle

l*V.a o süpplcnicnlo
illustrado do MlíN-
SAGKIKO DA POR-
TI'NA, que será en-

viado Brntis pelo Correio qj.1 dado eni
mão própria. !'.' um livro indispensável
a fii\em iini«r saber o que é o llypno-
tismo e o MagnctiJino, pois ensina os
meioii para ganhar ao jogo e ser rico,
saudável e feliz eni amores c cm nc-
gocios 1'ft.a-ii hoje mesmo ao sr.
ADlSTnTHI.KS ITÁLIA — Rua Mn-
rcclinl [''lOriano Peixoto; 5-'. sobrado.
CAIXA POSTAI, úo.t — CAPITAI.
1'KHKiiAI..

VI5NDK-SI? 
uma c

feito estado, por
para vtr, A rua

Impotência
cama dc

preço
Ia Pa.-. 11.

casado, cr.\ per-
muito razoável;
.|H casa n. .|.

VENDEM-SE machinas
de costura em presta-
ções de 10$ por mez!!!
trocam-se velhas por
novas !!! Cartas a Leo-
nardo, r. Visconde de
Itauna, 18, papelaria,
que irá tratar a domi-
cilio.

Curso de corte de
moldes

Mmo. Tunynambâaccei."
MM-., muscular VINHO 

' 
DK 

"CACAO 
I fa inSCriOOiO de alUSSt,

A. A. __ _IZ.___._«_____ ___#___. «4_TfeC

Moléstias dos olhos
DR.

\^I-;M>KM-SK 
snperióre? vaccas dc Irite..

próprias para ir para o Uio dc Janeiro:
trata sc cm Lima Duarte, Minas, tom os
proprietários Jo3o clc Deus Duque r VVan-
cinco Antunes Du<|Ue, dc Juiz tle lf'órá, a

\fJ.Nplí-Sl- 
calçado muito barato, para sc-

nhoras, homens c creatiças; na fabrica,
rua dc S. José ti, .tj.

\n3XDEM-SE. Quereis sei' in-
* struiilo '.' Tenili-s vonlnile «Ie

aprender? I-reteniléls iiiatrlculii
««iu nlKiiinti eseiiln superior ou fu-
stér iiluimi «tonciirso ".' IVocurho o
Cíyinnn.sio Manoel Victorino ii ruu
¦J«i Snnnilo, «15, dns I ila tardo As
R «lu imilii. Ijccciònhiii-si! mutile-
¦uniira, outras scleueins e liiitiiins.

A verdadeira mme.
Palmyra, traia dc

¦ra-*, fvita a ' ijrnvidc/,
pur um processo bem cnual c çarutitldo.1'tm.ulitt. Jat is ás 16 ln.ra.-i: á rua do
Caltete n. .u;. (largo tio Machado)» e
etn sua riviilencia á ma Cameríno u. 103,
teleplionc. ,|.it.J, norte,

Kjáctl ações prs-
maturas, Írtuiue2a
sexual, emma-

Krccinunto rapi»
do, depauperamento de lür.;a3, curam-

ran da e radit*«<liiicntc pelo poderoso
leo muscular VINHO DK r-WMi

101)0 PHOS PU ATADO, ,1o n. a. ___.__,___,___ f9_l«>CástcllOco. Vendcae á rua dos Andra | '»aS, aO ttreÇO U0 1ZU&
das n. as. DrOnár'.! Pacheco. para O ClirSO COmpletO-

Rua da Assembléa, 95,
mu dk VASCONCU1.1.0S -£, andar; em frente ao

lispccialista; i encontrado diariamente Cinema AVOMtta.
em seu consultório, á rua ASSEM-
BLIVA «Ij, das 3 ás 5 horas.

Colchoaria Leão de
Ouro

Chama-se a attenção dos scua aiuiROS c
fre_tte7tr, ?ara visitarem t. granile «Icpuãito
.!.- móveis que fez na rua Visconde dc
liio ltranco 11. 35. Xão compre st-m vrr,
é uma adtiiÍraç5o; cama o colchão ljãrn
casal, ro$ até 190$; ramas para solteiros
a. att* 150$; berços p.ira creanças, de 5$
até joí; guarda-vcsttdos, Rtiarda; casacas,
(.narila-piatfis, Rtiurdá^COinidas. toilette, uru-
pos estufados, grupos dc halàustre, cadet-
ras, cadeiras de lialaiuto, cahvles de cen-
tro cupv.ins, travesseiros almòfaÜados, c col-
cliõés,-tapetes, étnRcri buffct, mesas clastl-
cjs, ntcs,is redondas, 'liias brancas tle lo-
tlo.t os tamanhos, enifini tmln se vende por
minimo do custo da casa, na rua Visconde
Rio llranco n. 35. >3'9

Monsalitliulu IT.-jiOOO.
eturnas o «liuiiiiis.

Aulas 110-

Cartomante
drXhygino

scientitica, uni-
ca no ,<;_ncro.
Jun da Alfan-
Icea, 190. _o-
brado 1

ür. Pedro Hi
Clinica ineilien:cora.ão t: pulmões,
estoni.go «.' intestinos. Apiil. <>0(! u
014, Av. Mem tle Sá, 115, dus
IO iis 11 M e das 7 ás 9 dn noite.

Consultas grátis, ffKf,,_!„_
e das 10 ás 20 (7 ás 8 da noite), Phar-
macia J.uso-Iirasilcira, Kua dos Andra-
das 5a.

Que", eaievc atacado por uma fortt•..lierculoic e dc extrema fravidade, oi'
'erece-sc para indicar gratuitamente .->•oilu.! qu: soffreut de enfermidade, lirtl
nr.iicrias, assim como tosses, lirnnalii
es, tosse convultu. asthma. tuberculose
jneuinuui.i, clc. u rcmed'o que o
:uro'.i completamente. Esta indicaçJ,
jara o bem da .''umanldad. c conse
luéncia de utn voto. Dirigir-se por cai.
a ao sr. Ku.enio Avellar. caixa do Co>
r.-ü i.tiB* '

EVITA A GRAVIDEZ
e fa: conceber nos casos pussiveis.
Cura ratlical das liciuorrhaijias . c «1<
iodas as doenças das senhoras, preço:
módicos» consultas grátis, das o á 1 ilt
lanle, c das fi ás 8 da noite, á rua dt
Lavradio iii (casa XX). Mine. Jo.-:c
phina Oallindo, pãrteira do Hospital
Clinico dc Harçpllona.

Para o bem de todos e
felicidade geral

da Nação
previiio fiuc oa melhores cofr«:s, 03 mais
baratos c os mais resistentes contra in-
ccnilio c roubo, são 05 do fabricante"'Nascimento", Informa-sc com o renre-
sentante e depositário Octavio Moreira
da Cama, rua Visconde de Inhaúma
n. iii, Rio de Janeiro.

Casa para negocio
Alngá-se uma na praça do Engenho

Xovo n. 34. A chave está 110 ti. ,:S.
Trata-se na rua Conselheiro Saraiva
n. 31.

OE

IIIIINL
DO

Dr. Monte Godinho
è pipeetulmunía renominen-

dado ii i«nhnras qua•mauuinv.ni, porqua nko Id
«ala loliorano ramadto

atiRmanta n noera.lo do lella,
aomo («foieca a diintivfto

ds,* siaan.ai qua tiiKeram
iubüanolaf madlcainanto.ai

no lalla malarno

e c 7. c in a s,
d a r t li r o s .
<¦ ni p i üacns,

ffrieiras, 
etc.

curatn-sc r^-
diçalmcntc com o CIÍIJZII... Deposito
110 Hio: Pharmacia Acre — Rua Acre

38 — Teleplionc 3.J65.

JÁ COMEÇA

Vaawi arraia,
Sxccaau.i de t?abalfc«,

fratueiu te »»»»a •
Fra .«cia garal

ttn dado oa malborci
raaultados

PARA OFHCIHAS

Preços sem
competência

PíA

Ila

\r.ÍÍNl>lvSl? 
um aiitoniovel.cn) perfeito es*

tado, do amor Stoemel, por 2:oòo$òoo;
nn rua Senador Kuscbio 242, Garnge J.i-
bcrih.c.

V^.KNpJJM-SK. 
íia liquidarão da roa 1'rcÍ

Caneca 11. 103, todos os inoveis para
uso doméstico c coiriincrciál; por ;.recos sem
competência. Aproveitem a' grande liquida-
».Jü para comprar barato.

VENDEM-SE 
madeiras serradas, inolilu.

ra^ c torneailiís em crr.il, para mar-
cenciro c carpinteiro, preços razoáveis;
rna Senhor dos Passos n, 5c», casa de J.Fernandes Soares. Telephone 11. 5.251, hor,
tr, supplcutcnto,

l'a-
itio;

Operações cra geral. MõleMiíis das senho-
ras. Moléstias das via a urinarias. Hydro*
ceies. Estreitamento via nrotina. Heruias.
HcmorrIioÍdc3, Tumores. Cons. H. Seio dc
Setembro, 170. Tel, 1,103, villa.

CURSO Externato Cunha.

XOCTURNO I|í?rÍÈ
picio n. .\?t 2° andar.

Yt-NUt-M-SK 
.

balcões, copa.,
compram-se arniaçoe»,

divisões c outros mo-
Senhor dns Pasros n. iS,

CASAMENTOS

\rK.\*DK*SK 
um bom gramophonc, com

boa vo/, com .\. chapas duplas e =5
«iniples, tudo ern perfeito estado e barato,
que c para desoceupar logar; para ver c
tratar i rua Jogo da Bola n". 106.

\rivNDl"M-SlS 
meit;ir, para litite.itiim a 16$,

iB$ c .-;$; toilettcs, a i«t$; eólias, a 8u$;
ftnfcõrD etc; rua dc S. Pedro n, jIi.

VK.NDEM-Slpara fora:
-SI'*, de um casal que sc reiir.i

para Fora: unia boa mobilia d-: quarto,còinposta dc seis peças; dc canella, com fri-
.sim dourados! por 500$; uni puarda-louça.idem, por 60$; uma machina Sínger, mo-
derna, cnm ; gavetas e todos 03 ferros (no-va) 1.10$; na rua Prudente dc Moraes _,cstaç3o Ur, Froutin,

Tratam-se
para o ci-

vil c*'religioso; tia Avenida Gomes Freire
11, ,| loja, tias 7 «Ia manhã, Ss 7 da imite;
Ao; doniiiiRos na rua Souto Carvalho u.
1.1. 110 Engenho Novo.

I Sabão SamolTíc. .cm£
I e.i=, |>ttli;a!i e utnrtis inales «iui» |icrscgucm' aos àn>maes domésticos, á vendá na HOR-

TttLANIA, Ouvidor 11. ;;.

Doenças da pelle e vc-
nercas—Pliysiotlierapia

7.V. J. 1. Vieira Filho, fundador c
director do Instituto Deitiiotlicrapico'do 1'orto (Porttij-al). Tratamento dns
doenças da lie Ie e syphilitir.vi. Appii-
cação do3 asentea physico-nnturaea
(electricidade, raios X, radiuni; calor,
etc.) 110 tratamento das mplcstías
chronicas c nervosas. Cons. t rua da
Mfaiideqa 11. 05. Das -* ás 4 hurao.

ríOT'P «\ *? ijl.veu-ioilo-terrietit. For-vjv_; .L x _ s..-) mlll. ()o (lr, jiciirique Au-
tran. Apjirovadas pt-la Directoria lieral tle
Saude, Curam: anemia, chlpro-íincmta. tio-
res brancas, inappétoncia associadi. a di-
!hÍnui?>iÒ glõbülar, lymphatismo, cltloro-
ly nu ih a ti sino e adetutes que a rom par. liam
ú;í casos de lymjiho-cscrophUjishiò na itiínn-
c'a. Preço 3$ooò, Deposito: DroRaria Pa-
checo, rua dos Andradas n. .15, Eabrica:
pharmacia Santos Silva, rua dr. Aristides
Lobo li. -'^9, telephone n. i..;o ?.

PRTSÃO ú" VCI""'« doen.as «lo li-LVio^XV-/ gatj0| estômago e intestinos,
curam-se com as pilulas dc Holdo Coni-
postas, do pitarraaccütífco Santos Silv.í.
Approvadas pela Directoria Geral dc Sau-
dc Publica. Preço i$soo. Deposito: Dro-
«ária Pacheco, rua dos Andradas n. as,
Fabrica: pharniácia Santos Silva, rua dr,
Aristides Lobo tt. ik:o, Telephone ti. 1,400,
villa.

Fornada Ântehcrpçtica ¦—
Theodoro de Abreu, muito, conhecida porPOMADA MARAVILHOSA, curti ulceras,
cczcmaSi darthros, pruridos, brotoejas etc,
etc. Vaz desappareccr as espinhas e num-
chás dò rosto em jíòuco tempo. Pote 13(300
em todas as p.jariftadns c drogarias, Depo-
sito llraKauça Cida t ia; Hospicio y, ma
Voluntários da 1'atría, 2.15,

A' CAKIDADE
A viuva Luiza, lendo oito filhos menores

c sem o menor recurso para a sua .. ubsjs-
tencia, implora ás almas caridosas" - um
ohulo para minorar os seus soffrimcntos.
Esta redaccão presta-se .t receber .qualquer
quantia que lhe seja destinada.

gílTribêírõ ¥c7
Cniiiiil«'to sortimento do couitos,

ni'1'ciós «; nrtiuos ile viaKcmí
Cnsn fuiiil.ulti cin 18<M ;

61 o «6, IU'A HA ASSIíSIUI.iitA

Dr. Affonso Nery
Consultas dar. io ás u, na pharmacia

tia travessa do UnHií Jardim 133, dc-
ironte du rua D. Fcliciana.

Carvão para cozinha
DOMESTIC COAI,

O "Domestic Coai" i 11111 carvão cs-
pecin.1 para cozinha, próprio para casa
«lc familia, íttcil «le accender e de gran-
dc duração. Únicos agentes, Francisco
Leal «li" Comp., rua Primeiro de Mar-
>;n 11. 91, sohrado, telephone 11. 500.
(Kncomniendas no escriptorio).

Artigos de viagem
de graça !!!

Até fim dc maio vendent-sc, pata li-
«lindar, n prego (ie leilão.

iS; m;iIas dc porão.
215 malas de cabiiie,
134 malas dc mão, ingkzas e outras

qualidades,
10.000 ¦.«alises de mão.

A MADRILENHA
Marechal Floriano 140 i

O mu coito é -igriidav*]
Exigir VlRlIiida MOWUIUOL

do
Br. Mont* Qodlnhe
K' v#nds nai drof «íriii t

phnrmMlio.
Dapuslto: BragaB^n. CM.

A <.o«p.—Ruído Hoiploia 9

Externato Sauta Tiiereza
(TARA MENINOS E MENINAS)
Ladeira do Caslro, 217. i'erto do lar-

üo do Guimarães. Pretos módicos.

1ormlTas¥uC«.s
Nesta semana

Gasmotoren
Fabril. Deutz

Succursal Brasileira

1- DE MARÇO 104-106
RIO Dli) JANEIRO

Caixa Postal n. 1.304

W,( TSx^m***^ __ml ^BÍ^H

mts tmS—mH"^ l^^H

ftl
ma *•'.-< rT»»--™-r^"MM*i™'*HMI***^M^^';'Wf™^^»"jamiBi "lá^

in

Leilão de Penhores
22 do Mu o iifl 191*

S-Miiion Êltinsci"
r».-», H.ia I.u 7. de liaiiiòfs, T.T.
Rogt) aos anrs. mtttuiirioa para ro-

lormtiruin ou resgatarem as suas
cautelas at. o rolerido iii••.

Go/am
FAMA MUNDIAL

OS

Dr. Valentim Bittencourt
— Partos, moléstias dc senhoras c syplú-
lis. Consultório Rodrigo Silva n 26, das
12 ás 3 lioras. KcMtleiic.;.: Marquez úc
Pombal n. 67. Telephone 5275.

artísticos paravonrosbeiro; á ru» Scnadoi\ri-:N*lii-.MSiK 
dois

próprios pura bar
Pompcii n. 1.11.
¦\rÍ;NllK.\I-SHt um bom piano Pleyel, ;jii$;

V uma mobilia pára saiu, com nove pcçhs,(iii$; um toilette, 50$; uma cadeira de l>:i-
lançoj 20Í; u:n,i mesa elástica com cinco
taliOíis, duas camas para casal, uma dua
para salttiro e mais moveis; na rua Vinte
c Quatro de Moio fi, 2O-.

Mme. Debuá

VK.VIÍK.M-SIÍ 
ja cartões por .-

respondentes a 30 rçíeiçôes,

Íensües 
a dom''eiisào Navarr

v:V.xi>ii.\i'ist«: jóias
V n.i rua Gonçalves

SSt.0'., cor.
mandani-sc

l$t)00. —

ços lifiratissimos;
mçalvcs Dias n. 37, "Joalheria

Valentim", Teleplionc n. 99.1.
\7,E.\I1KM-S1* placas, tabolctas e caluii_a.,
f.'iivi Theatro Recreio, com o Cunha.

.,r!-Nl)!*M SK letras tle ouro porV ckel 011 praia, no Theatro He
o Cuuhn.

VENDE-SE 
barato na

Casa AfíonsoRego, Fa-
sondas. Modas o Arrotiri-
nho, Comprem só nesta
Casa. que vende mais ba-
rato 20 *_. do quo na Cida-
de; rua Voluntários da
Pátria, 389, esquina da
Keal Grandeza.
Vi.Niii.-t-V Crya

SK flores, imitação a bíscuit:
ysantliemos c rosas, t»$ a «luzia; vio-

letns c rosinliní, a $tii»n a dúzia; rua do
ÕUtrtc n. i.-4, sobrado.

Recentemente che*
gada da Europa,

oude ctinsultbu ns melhores rtrofessqrra do
oceultismo, previne aos nell» clu-tltes que
tra/. um proecatío ate boje tlMConnécido, de
desvcndnr o líiturot Previne lambem «pie
na ineíiaa viagem arranjou e p«i- n «tispoM-
cilo tios nicEiiios, vcrtladeiros Ihlismi" ; na
lorie aclfantlo-se rniic ctles a Ictitttma ca-
beca «lf víbora. Consultas ias ii. hoias tia
manhã nr, 5 da larde nos di^s uteia, na lua
llaião do Rio Ilraiieo n. 33.

Precisa-se comprar u,';"vup'predio
alé

30:000$, que tenha pcl<> menos .; quartos,
prosimo ás rua.-; Conde dc Homííni ou líad*
doeis Lobo, Dispensam-se intermediarius.
Truta-sc á rua da Alfândegaí t~.i.

Mme. Aida. Cartomante, médium
intuitiva iniciada, no*

mysterios do oceultismo, trata <ie negócios
commerciaes e Íntimos; unica no gênero,
põs.suo um poderoso talisiuan. Kua lroiino-
;a n. 237, sobrado.

MEDICINA MODERNA
|, 1' pot medi-Consultas grátis si?

pelle; mo-
lesiias do coração e osíomafio. Trata*
menlo da tuberculose pulmonar c mo-
Icatías das crianças. Daü S áí 10 lioras
da niiinhâ c «Itts y tis 8 da noite. Una
dos inválidos tt, ijtí. 1'reço dc Drogaria.

Pr.
A]i])l.
(iüG

o
914

Ubaldo Veiai Esp.
om

Ui.lftitiiiN v n.'1'pns. Hj-jilil-
lis o üoinii'1'liúíiííj cum ra*
pitlti por prociissus 03pociae3,
srin ò\07,

Tr.it. «Iti liiipoiuiiein.Cons.
lt. Assombl.ti, 7-4 — 3 ús li.
Tolop. 195 central-

Manuel dc
Cândido líenicio, .i?r. Jacarepaguá.

Cons.: Carioca, 52, á-. terçai-, quintas e
sabbados das 15 ás ií> horas.

Dr.
rèsid.

Moraes

J5 ?. PTVTI.I» A
tvxv

::nih-:m.s.i-:
«.$ cada uut;

tara cortar í
.!,. Cattete

ires.

*\7*!'.N!»1*; S'C mn cava
\ arreiadu, por tòu$;

Jbtts n. fj..•vi
•avalio nova

travesáa tias Parti-
173-'

'KNIH;N!»SK: meia nwdiilta dc sala dt
sitas, com encosto dc ..allunha, cuit

11 peças, um guirda-conmtaá, "ata nu-sa elas
tica c um clagire, tudo em perfeito esta
da ile ccinscrvatüu; irttta-se ;*« rua 1'iutt
ú,: 1'igucircilo 11. 65. eom o sr. Temi
li.-tli,.. If"*!
*\'7i*tM)i*:-í-J

. V na ma
.-.Ir. uetro

Aíftáíisn

Mme; Tavc:*
J »Ut ItJilXXVí/i. Ta Mòrsa.iò, com
longa pratica dos hospitaes da tfr.ròpa
cura rBi!ica'u:cn!c tedas »•> »no'estia-i < da.-»
^enh.^ra5 que não possam conceber. Evita
j, gravidez, rao do c garantido, não prçju-
du-ando o organismo; Trata de hemoirha<
g'as e smper.íões. Previne que se mu-
J011 i!a rua Larga para a rua Acrtn. 106,
sohrado, nrox mo á rua Larga. Tclcphç
ncn.ySs — No*te«i J7-19

_ri NI 1 !•:-**i-: antagein para carvociros;
' 4 Liiciilio I.as" "• J-'« ___

_7*i;xniíM»SK i"ios
Rul.iiüteill, |«>r

fcetn VCII«le-SC UIU iir
<)e!ti, 7 l.i:-. ile Ile:/
Mr pianos novos, Plcye

preços inndicns. Tam
t jnatiu, grande mo

tun ilito. modelo
Ao

Dr. Castrioto Pinheiro
Clínica exclusfrn dc garganta, narir e ou-
vidos, ex-assisténte tia clinica do prof. Ur-
bautschttschi dc Vienna; rua 7 dc Sctem-
bro n. S.*. Cons.: 2 ás .,.

Especialista cm moléstias dc: Estômago,
rins c pitlinõcs. Tratamento «ias anemiaj
e depauperamento nervoso~« Moléstias
«ii- senhoras, clinica medica. Residen-
cia. travessa .lo Torrea. 17- Consultório,

| rua Rodrigo Silva 5, das : ás 4 (entre
I Aisemliléa e í'«. José). Teleph. 4.;Ó5.

O tacto
médio .1 c

como fazer
o diagnostico sem nada perguntar, Appa-
relhos e modos dc applicaçito da electri-
cidade medica: correntes galvattica, faradi*
ça, siniiKoidal c alta freqüência; endosco-
pia, ionothcrapia, clectrolyzc, cataforezo,
galvano'cansiÍca, electro-imantliorapia, l»a*
nho;- d».' luz c de calor, clectroslattca, cor-
rcnlcã de Alorton, ozonothcrapía, raios X.
fíoencas cm que a electricidade é applica-
vel. (*umo montar gabinete électto-IIygie-
ne. Ilydrotherapta, Sfaásagem manual c
vibratória. Tratado completo tias moléstias
com a sua descripção e stta«i fôrmas de tr,t-
lamento, uão só por electricidade'c mr.-
sagem, _ tnas ainda, c principalmente, pelomagnetismo c o hypnotismo, ao alcance dc
todos, por.'..o, sem necessidade dc reme-
tlins pharmaecuticos, cada mu poderá s:tu-
piesnícnte cem as instrucções deste livro
íar.cj^oií tratamentos em :d mesmo c na sua
íamilia, j-ervimlo-sc apenas das suas mão?,
isto t;, dò magnetismo animal. Livro eom
po paginas em grande formato c numero-
sas gravuras, preço dez mil reis. Pedir a
I.AWRliNCK j. C. — RUA HA ASSEM-
IILEA, 43, UIO DE JANEIKO.

Leilão de penhores
11 DO CORRENTE

üios & Moysés
2, rua Barbara de Alvai-eiisa, 2. — |

(Antif-h Leopoldina). 1
Podendo os srs. mutuários _refOijliar011 resgatar suas cautelas até 4 hora |

dc principiar o leilão.

Electricidade e meca- |
nica

Cursos por correspondência cin li-
ções indiviiluaes, podendo ser estuda-
dos em qualquer parte do Brasil, 10$
mensaes^ Matrículas abertas, na Sccro-
tnria da Escola Livre dc Enircnhariti.
rua do Hospicio 11. 19a. Kuviuiii-se
programmas dc ensino.

Derramae sobre as creanças unia chuva
de Pós de Mennen

Tulverisao os sutis corpinlni.-. ilii caberá aos p«is, priti»
\ clpa.muhto nas dobras dn siris ttariniilias tenras. Isso'«* 

os Iara contentes, pois llias produzira IndoUiiivel bom-
esi.il*.

A nccào refr gernnto o calmante (I03 Piii «Ic Mon.-
nen ilá tieniprti nlllvlo quando tiào impediu em tempo
as sartlns, ns brotoojus, as queimaduras do sol, ns oru-
pt;."ies o fjtlos os outros maios «_uo encommütltini as
cfo.tiifas no tempo de calor.

Não vos deixeis persuadir do quo talco e sempro
ttilco, ou tio que todos os talcos são
cguaes, Ua tantas qualidades do talco
como minutos tem um dia, o há mais dò
trinta annos qu»' os moülous ilo todo o
inundo dão preferencia ao talco de Men-
nen, sempro aclamado o mcllioi'.

As máos cuidadosas o as boas amas
não atluiittem outros, Não accoiteis outro
om substituição: Kx-igi a íaraosa marca
do Monmin. 

"

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Nowiirlt, N J.*, E. U. da A.

Únicos aiTontos no Brazil i
Iiouia 3acerj30.an.aa.3r Sc

Rua Gonçalves Dias 07 I
Avonida Hio llranco 12G |

m
Bt^i

c
Rio de Janeiro

0 PRESERVATIVO DA ERYSIPELâ

GraiiilB SorliABiilo

Na cana e»pefiiUi»ti.

Gasmotoreii-Fabrik-Dsutz
H«o d.» -Imielro

101, Rn» 1' do Miuvo
Caixa postal 1301

Casa mobilada
Aluga-St,-, a familia «!«• tralameato

a de n. 331 da rua do Bispo, perto i.
rua Haddock l.obo; trata-ie na mctmi.'
das is ás 5 lioras.

Si

Gonoriliéas

¦arOPIATINA
Cura radical etn «itnicos dias Ifttto precisa iiijecçâol E' t> utiko

Cfpcetlico antiiblenorrliagiço .r.ic-
cura radicalmente, cm poucos; ílins,
IoiJü.-í_ 03 corrimentofl recentes, ou
chronicos, ílorea brancas v reten-i;áo tle urinas. . Não c inje-
c«;ão. Toitia-sc ião somente tresr.vc-?xi ar, ili.i, c cm sua composição
nüo entram ingredientes que pos-tam prejudicar u estômago ou in*ttUuios. .

Depositários: Ròdngucs.rua Con-«.•alves Dias n. 59 — Pliarmacia
e Dmüaria «lc A. Unas & C. (au-liga pliarmacia Símas).

1'RAÇ-A TIR-ADENTRS, «3

Dr. Alipio Machado
Dá Santa Casa. Dlcnorrliaglí Coni-
mentos, Syiiliiliu, etc, no liontem í na
mulher, üoli c <ii.|, sem dôr. Partos *
ppcraçôJcs. R. Carioca 6(i, dc 1 ás ¦«.
tel. 5.-17X, Central. Res.: Passagem un,
Botafogo. Pagamentos m«5dicosteSl

K' «le um elíctlo prodigioso, na cura da erysipela, liizcn.lo nlioriar os ataques
em poucas horas e tlcsapiiarei-cr em pouco letnpo io«la a tnchação, causada pelos
repetidos áceessos Dasta um vidro para curar r.i.licalineiile a erysipela mais an-
lijja e em mitilus caso«t tem sido bastante UMA SO' DOSE para o completo resta-
lieleciinrnto do docnle. Msie poderoso medicamenta t tniiihem de a.-t-ãn prompta na
LYMI-HATITE- EDEMAS E EM QUAL QUER , MOLÉSTIA DA : .1'ELLE, nas
inolrsii.is ciuptivas, assim como SARAM PO, ESCAltLATINA e VARÍOLA, curtu;-
do cm poucos dia.-, SEM DEIXAR MAN CHÁS.

DEPOSITO NA miOGAKI/V PACHECO
43 a 47 - RÜA DOS ANDRADAS - 43 a 47

•»*?___

Consultas grátis.
tratamento das molcstiis d
estômago, das senhoras

Medicou
necialistas

. pulmão,

cs-

pcíle c syphilis, tlào consultas grátis; ap
pltca-se o óoâ c 91.1; na pharmacia Sinias,
á praça Tiradentes n. 9, próximo ao thea-
iro S. José.

POBRE CiÊGA
Atina tio Amaral, cega, viuva e Mem

ílisio doente 1: sem ningnem para sua com-
panhia, recolhida a um quarto, a pobre vc-
lhinlia pede uma esmola. Esla rcdotçãò
sc encarrega dç rcccbcl-a.

Casa mobilada
Aliinti-sc uma. poi' seis mezes, n

um cusiil d«: tnitainiMito; á rua
Cluistovão Colombo 11. IS, perto
ila avonida.

M MOTORES "OTTO"
a kcrozene

Para mover:
I Machinas do gelo.

.. tio triilialhar om madeira.
n do oíflciiia.*! mec-iiiican.

D.vnaiiicis, onitcnlins ilo itssu-
j oiir, itahiia, moitilios, britado-
ro-, bombas, etc:
KM STOCK DE 1 A -Vi II. P.

Gasmotoren Fabrik
Deutz

RIO 013.T VNEIRO
llua 1* dn Mitrçn n. 101

CAIXA PO-.TAL N. 1.301

Escriptorio
Aluga-se uni, grande, excellente, hy-

gienicò e arcjatlo, com 5 janellas, sala
dc espera c telephone. por preço mo-
lico; na rua Uruguayana 11. j, so-
lirado.

Professora
Habilitada, lec.i.ina: francez

Jeut-t: e piano. Carta
Mario. Ouvidor 143

portu-
com o sr.

«leio. 7 i-i:-. uc iíc*£\ «'¦" ¦"•¦-¦• »¦"«-"* • A.MFRÍCANO
t cm'outros. «Ie .««•$ a Soojooo. Ao piano nriITFOTl DR C^FIGUEI«te Ouro. acrcüta.l.. casa de «fe^ \\ \.. \ _ | \ | fi _?Ebff-c^_c}_|i.
38 annos, tio (.ttit-ittracs, rtia tio Riachuelo Sjg % I I _ 1 | íl ^l-lnJ cspcciaus

7_r. compleianieiiie

J

•íniNtlHM-S!-: rctSlhos «K» fasendas a m«:
V iro ot. aos lálos: roupas f.-.t.ts para tra-

fcalhadores, preços baratissiniosi roupmn"
cara creanças tU-mle $6»o; I;-«" ^„'M>":
íua Lucidio Lago ii. as, Meyer. Reformam-
m tolcfcõei, eaia dc rctalbc:.

-¦-.. 

¦ 

¦'- -

Dr. M. Moniz Freire
VIAS URINARIAS -- Cura ra-

pttia das íiiolijsias venereas. Cirur-
gia, Sypliiii?. Appl. o 6o«5 c _t.\.Con-
jtiltas de ,1 ás 5 á rua da Carioca
•i. 33, Residência: Palmeiras, gú. —
Botafogo.

os mais
chies :

para se-
nhoras t
e senho-

ritas •
maior sorfTmento! Prenos bara-

I tissiiiios:.' 1 só no 20 A rua
i Gonçalves Dias - Ao Ma-
g;í.vziii cies Modes,

lll
lem «iór e outros trabalhos garantidos
«ystema aperíei«;uado. pres*os módicos, e
em prestações, Ias 7 (Ja manhã ás 9 (Ja
noite, rui dt Hocpic.il) a- ua, casto dtt
ateei...

PARTEIRA Mme. Darro^o,
com tonara pr**

tica da Maternidade, trsta de tedaa as mo-
lestias do utero, evita a gravidez 1105 casoi
indicados, rápido c (garantido; acceita par*
tnrientes em £ua casa, assim cemo recebe
Mtdioras de uutras moleitiai, garantindo
9-jus Qtdicoii rtia Viícocíe ds I».a\iw, Ss,

Corações caridosos
Pcln Sagrada Paixão de Nosso Senhor

Jesus Christo, umn infeliz viuva, com GS
annos de edade, gravemente doente «le mo-
Ic-tías incuráveis, sem poder trabalhar c
fcm arritno algum, pele uma esmola â
caridade dos bons còraçõé?. que Deus dará
a recompensa. E*ta caridosa redaccão rc-
çeüc qualquer esmola para a viuva Santos.

Joven cartomante e
somnambula

Tendo corrido tolos os paizes da
Etiropá. em conclusão a Bahia, tendo
checado ha dias fazendo trabalhos po-
derosos. systema hrilii.ir.os. Consultas
das S da manhã ás 10 da noite. Ave-
nida Gomes Freire n. 132, 2" andar.

Juventude ALEXANDRE
Jívílii a e-i'i|t» o a queda «Io ca-
bello dü-lho vigor o rrjuveuesco

E' o iinicD tônico que, iiüo tendo nitrato «lc praia, la?. com que os ca-
bcllos brancos voltem á cõr primi tiva e não i.ticima. a pelle. A luventutle
tem merecido 03 nielhore. louvores ilaj pe:-oas cuidadosas na conservação
do cabello. O EranJc coi.sumõ c o Rrandc numero ie altcsta.loa «pae possui-
mos nes animam a recõmincndar a Juventude como o melhor dos tônicos para
desenvolver o crescimento do cabello, tornando-o abundante c macio. A ca<p.i
i uma das maiores causas da calvicie: a Juventude extingue cm quatro d«.i_s.
Preço 3$. A' venda cm todaa ai boas perfumaria? c drogarias do liio- cm Sãu
Paulo, ilarucl & C. Ãppprovadn pela directoria do Saude Publica c premiada
com medalha dc ouro ua Expoaiçfio Nacional dc 1908.

Cuidado com as imita.tk:i. Pc «;ain Juventude Aleaandre.

Mosteiro de São Bento

(Admiuistracão do Pairiniouio)
A Abbadia Nullius de Nossa Senhora

do Monscrrat do Rio «Jo Janeiro (Mos-
teiro dc S. Bento do Ri«a de Janeiro),
com mu nica a todos 03 seus forciros que
os foros devem ser pagos adeantada-
mente, até 31 dc janeiro do cada anno,
á rua Dom Gerardo n. Io.

Fede aos srs. forciros em atrazo que
venliam saldar seus débitos para as-
sim ponparcm-sc ao commisso.

BANCO MERCANTIL DO RTO DE JANEIRO
O?, Rnc Primeira dc 'Março, OT

PnsiteDta—Jcflo nibelro do Oliveira o Hotixa. Olreetor—Ag*a»r Barb«t«
•ANCU me, DEPÓSITOS E BÍESCO.MTOS

FAZ TODA» Af OPERAÇÕES HAMCAMAi!
(X*mls mk«iH 4e «•Tlnaesia,,,,,.,. .,,,. lf.

»•_.
* !•84 ¦(».  V 1|S >|.

jM notas promlusnras a p?ai« ie nm a doia annos silo •miiililaa Mm een>
foai paptTtl» ;rl_>»flt»alinerii«. .onaaiiottde&tas «mm juro».

UlBM««»«*aM «• m<mn_e»la,,.,,., .,,..
II * * **e***tLetras a pwie i^___%

A 2.000 REIS
V. Ks. desuja comprar uni

MANEQUIM ?
so desfija, dove comprnl-o na
rua Luiz «la Ciuiõos IO, bAo 03
mais olobr,intos o düràvela e
vondom-so a prostacòós tio..,
llfOOO.

LEILÃO DE PENHORES.
cm 20 do maio

Rocha & Família,
179, Rua Sete de Setembro, m

Delgado Silva & C.
SI.'CCE.-.»»ül«KS

Rogam-se aos srs. mutua-
rios reformarem suas on>u-
telas ató a véspera do ieilflo

Curso de direito em 5
annos

Mensalidade s5$ooo. Acccitatri-So
exames «los «equiparados. Escola Supe
rior do Jurisprudência. Hua ila Qui
landa n, 54. Faculdade ile Pharmacia
e Odontologia; rua da Quitanda ri. 34Matricnlas abortas.

i Toda dona ue casa compra a
MANTEIGA VAL-DE-PALMAS

CF8.1S33 PAVOROSA!
Joia.s o relógios com 5 ti. dn ptejuizo 1 Vondo a Casa Lacroix — Praça

Tiradentes, l-iii. itccobo prata, nikel ou cobro, não '
sahirti Ireguez sem comprar.

Injecção matico com-
posta

Cura gonorrhéá chronica e corrimen-
tr,., .««etii ilòr, c rápida cm 48 lioras!
Etn tojas as pharmacias e nos depo.-ti-
tos: rua Uruguayana 140 c avenida
PúãSOS ic6.

ALUGA-SE
O i° andar do predio da rua da Ca-

rioca n. 77, completamente novo. Trata-
sc com o ir, Catièdo Juuior.

Xarope Peitoral de De-
sessartz e Alcatrão
da Noruega.

FORMULA DE BRITTO
Approvado pela Inspectoria de Hy-

giene c premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional ile iqoS. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites; calarrlios chronieop, coque-
Itjche, asthma, tosse, tísica pulmonar,
tlcires dc peito, pneumonias, tosse ner-
vosa. constípação, rouíiuidão, Siiffoca-
Cõcs, doei!t,-.-.s da caiganta, larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro 1S500.—
Deposito: Drogaria Pacheco, rua dn?
\tidradas n. 45. Drogaria Bcrrini, run
do Hospício, 22. Kabríca: Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone, 1.400. Villa.

LIVRO DA VIDA
Neste mysterioso livro as pessoas en-

contrarão a maneira ile conhecer exa-
ctaiiu-ntc o sen "Futuro", "Prcseme"
c "Passado", e os meios de obierem a
felicidade desejada.

E' enviado GRÁTIS .1 quem pedir .1
Livraria "O Pensamento", rua Senador
Feijó, 19 — São Paulo.

Polypos
Um pharmaceutico diplomado cura

sem operação. Rita Santa I.tliza nu-
mero 19 (Maracanã), pharmnci.», ás se-
ctimlas, quartas c sextas, das 2 áa 6
horas da tarde..

Photographia
O Centro Photographico acaba de re-

eeber novo sortimento, que está Hqui-
dando com o seu grande stoclt. Ve-
jam os nossos preços. Não damos ca-
lalogo, mas ternos de tudo e vendemos
mais barato; rua Uruguayana n. 33,
sobrado.

Armazém Central
Aluga-se ou arrenda-se a esplendia.'

loja da rua Assembléa 45, para negocie
limpo. Trata-se no sobrado.

Carroça
. Vende-se uma gary, com grades de
icrro, própria para carregar grandes vo-
ltitius, e 3 animaes superioreb*; paraver e tratar á rua Lavradio n. 40.

Professora
De canto e musica. Diplomada peloInstituto Nacional de Musica. Informa-

se na Casa Bcvilacqua, com o sr.
Mario.

MMF FFlTllTELi Ifi! 1

DR. ED. MEIRELLES
DOENÇAS INTERNAS — VIAS

URINARIAS — TRATAMENTO RA-
PIDO DA GO.NORRHÊA, estreita-
ntento da urethro, syphilis, hydroccle,
sem operação. Exame, com illuminaç&o
tia urcthra, bexiga, ureteres, recto. c o
seu tratamento pela electricdaüe, exa-
mes microscópicos dos corrtmentos de
sangue, etc. Applica o "606" e "914".
Tratamento das doenças do estômago
e intestinos. R. Carioca __, d_s j ás
3. Haddock iobo 45?.

OURO
Compra-se ouro, prata, brilhantes «

joia-i usadas, paga-se bem; praça Ti-
radentes n. 16, antigo lart;o do Rocio.

Grande cartomante espirita lirasilel-
ra; trabalha por intuição, médium so
mnambula, trabalha com 36 e 04 cartas,
faz a tranquillidade no lar, diz o pr--
sente e prediz o futuro, desvenda qual-
quer mysterio na vida, unica 110 ge-neio; «lá consultas das 10 tis 20 horas,
llua Visconde dc Itauna n. 5Ó9, so-
brado.

Leilão de penhore
Em 19 de Maio do 1911
t GONTHIBR & fi.

Iil,\HY _ ARMANDO su«i'i-s>.orO'.
CASA FUNDADA KM l-*<i7

45 RUA LUIZ DE CAMÕES 47,
Os Srs. mutuários po-

rtem voformar ou resga»
tar as sua» cautelas até
a vespora desse dia.

Pintura de cabellos
Mme. Ribeiro, particularmente, tinge

cabellos com um preparado vegeta!'inoffensivo. «Ie sua propriedade; as se.
nhoras <•__ desejarem, dinjam-se á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourivei
n. io, i" andar, entre ac rua8 dt São
José e Assembléa.

Osia Pinto de Albu-
querqae

ENSINA DESENHO E PINTURA'
a oleo, a aquarella, a pastel _ lambi ia
sobre setim c vclludõ, pintura japon&f
za e allemã, photomiiilatura, pyrogravu-.
ra, cerâmica, trabalhos sobre couro i
estanho; emlim, todos os trabalhos de
arte appKcada, em casas de familia e
eni sua residência, 5 rua Vicente dc
Souza d. 139 (a:it!_a rua Eatabina).

, .^.. :t_^.-..-«' c mssi ^i^«asS6Mas«ass -:.,...¦ *t;.;>;-rtri.-.'r<-:..:



CORREIO DA MANHA — Sopinila-lVIra. 11 dc maio do 1011 13

|M|)|Ti||íVlirillly
Companhia de Loterias Naolonaes de Brasil

Eitraeçoes poblloas, sob a flsoallsaçao do governo federal
ás 2 li2 e aos sarbbados às 1 boras. á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45
_, —————— * mAmanha Amanha

2 0 = 00 0300 0
l-or 3$200 cm (junrtu

SABBADO 16 ÜÍCÍKOTE~ A'S 3 HORAS
Novo iiluiu» —.'too — o-

I00:000$000
por BWOOO cm «l «clmoH

Grande e ex^ao^cllünai^ia lote-
Ha para 8. João

I33VI TRE'S tSOIlTJEJXOS
1', em 20 dojuiiho, :\** '.l liortiH

Prêmio maior: loo:ooo$ooo
2*, cm 'Jü <li'.jiuili(i. tis I I liortiH

Prêmio maior: loo:oooSooo
¦ i*. eus tiií dc juiilm, <i I luirri

Prêmio maior: 2ooaooo$ooo
Total dos tros prêmios muioros 400sDOO$000

JL-reco tloa bilhctvss httoh-us Ki^OOl) oi» vigoaimos
du «SOO rói»

LOIKIBRIGAS
Si» MHllliUl

tam n I,lt't»U |l,1*i
VH8ANCA8 IT**
Hneel» («mpailol,

•it dr, Monit G«<>
dílllw, «liinavailli

«jinlí Dlr-Klima ('.«•
lal de HatidK 1'nl-li-
ra t Aüisuneia !•»*•
Mim da ü-Uil-i dt
Jlio.

I',' o melliir re-
rirdiu foiitri tl

« ¦.'¦!.< i t ino.
Irtiias devidas 1

MAHefeRUiaTIUM »•"»«•«, >'¦' 'l'"11'*
vel t nin «e «Ilesa.

I.' de |DltO ..,¦«,!..!, Ilio r ,<¦ «hirla
nem purpnltl. *su «tv«-mtii«.«, nin urna
O* i. .ir Mil.- li' l> ¦ I" II h •- 0 '-..'¦' ¦ li'
¦ ii.t. |.rlu- in. «... :• K.lll «ta 1'uvi),
riu Uo S, Josi n. dl, t cm tanta» ai dro-
Orlas.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
S. iIOHK', 05 — Tcl. 0,111)7, ("flil.

The Instalment System C°,
MOBÍLIA

Vcnile-ie li.tr.-iio, pur motivo il.» rctl-
rada, lin.i inulnli.i ile nflu. de pt.iÍia
cUru, co-icltio liKv.iti'*, iiuauron, miu-tei,
completmucnta novo», cama, iii.vMiiiia*
Flniicr, c!i-. Na rua Iintaui'1 n. atiS,
líilaçüo, KduarJu Araujo, ou Madu*
reira.

N. |t. _ n«j prcmios Bupuii.irua ., . - ... ...... io stijaitos ao doseont.) ile
r, itjo. 03 pedidos do bllhotss do interior «levem sor nctvnpaniiadivi dc
muis Mu rots para 6 porto tio oorrcln o dirigidos abs imoittoa uoras.1 Nu-
z.uctli t. u., ruu iu uuiidoi n. .«1 Caixa ll. sií. Tulou LUSVEC.

MOLÉSTIAS DAS CHEANÇAS
DR. MONCORVO.

EséPl«50IATíí«a>A
c:ojsi&tjtl.t.\.í** sàs 4 horas «él

RUA URUGUAYANA 11

Pilulas divinaes de Papaina e Quassina .
do pliáfmaccutico Rnclin Braga, approvadas pela Directoria C. de Saudc Huliliça

ÇUKAM: — Dysiiepíia, dürcs dc cabeça, moiestias do fígado, .;¦ gastritcs^
prisão.ile •.cittic, dcblliuádcs, moléstia*- dos liiin, moléstias da bexiga, ins°-
miiias. ..... i, jA' venda em todas as pliarmacias' c drogarias. Depositários ceracs: Ura-
•ati«... Cirl Cr Comp. —kua du lloapicicin. «j c 'Rosário ll. Oi.

1 PLANTAS
Knornic sorlinitnio de iodas as ijiiali-

ladci para pomares e jardins, vendem-
c |ior pri-çoi baralUilnms, IVciim câ4

rnluitns com pretos a Auxiisto 1'oilscca,
VlcrcaJu di* l:l«.r.. n. i «.

Casa em Botafogo
Aluga-se uma nova c liem mobilada

para pequena familia da tratnmentOi á
rua Pinli-im CiiilmarScs n.-; tratMe

n.i mesma das 8 ás io ç das 17 lioras
cui ilcauie.

Externato Maurell-
Curso dc ndinissSu para qualquer -cs:

nl.i, Diurno c nocturno, Hua S. Clui-s-
oy5o* 6t),

CAZINHA
Deíejn-sc comprar inm cnm pc*i*tf-

in terreno ate k du io contos nos b:i;.
os de liotnfogo, Laranjeiras, Hylve.
rc, v G.ivea, Copacabana. Infornij

<c nor favor com o sr. Brito, mir i«-
laria Cores, rua Ü. Clemente, cs«iuii«
l,i rua Bambina.

COLLEGIO ABÍLIO
'i;oril»AHA|iil .\C\ llYMViSIQ N'A-1 '1 il"(ntinirla il«u menorei flíi ao UíId. hh< rf«in»riiiifnln» nn corrente mi. Rm

,.IONA(. RllOjH líiJI'IV.\l.l!N'lP.An il-i» womilui tti fsmilii di Jlrwior « abiil, «firriura tle «nla* típcflat» piM «•
.ui.l.1.1,In |i, 1'1'IHtii II. 1 1. ;•*, m«i : «•«.'« Ioda a nalir ha um rururmaila ,-11* (earsas dt rrv.tio e u,« nunr.ad
I.IM1I Alui 1: i:\TI-.IIS A fi,', KNsINU «I» flipunda. NJ.i »« «cctlUni Iniernoi d«i í-« r fc» amidl da (Mt»o seíiinjtnil.
riUMAMii I! SCÇf.SlIAKIO. Curso ju- iiublrt» ilu 11 nnima nu laitriula, A «lis-
limo ili 1'nivi-ni.li.te KiudimI itn MuI eipliut iln Collf«io Miílln, rm lloi-í-iso.
lt J,MHm, 1'ri.iiijilj com i.if.lillw ile * pei»iativa * previniiva t • c-ilfiii í1 titula |"f unu ininurrufla li»-.*,«ln,«v.'ii,1 uelit"01110 na llspeiltlii UnivsrHl de l'ari
Kiiniloli cia |S;S |ielu Mnlo «le Mi
«mIiiiWs («Ir, Abílio C«fi»r ll«>ii(r»i. Dl
llsxl 1 lia iriiila «uhi-ji |«elo dr, Joaqaim
Milho llomr«>, üihíiio piunarln tenrw

(ipseiall e muniiari'1, Brriatl» c tu |>i«'<,4ialuno< i«oi« uatntl «le .- lu.- ¦ ¦ o..o
Ciiruii t*ii|iri.urc« dc línilno, liitenuio

iiilisilii a So meilillOI dc finulUt ditlin-
tli«, de 7 a II aluiu* do edaile, r eslcr;
n.tu, da» 10 4* l4i!* Iwran. NiUul•.futcmwrid*. HiuIiii prallco de limiui'
vi,,,, l,«lMr4lorioit, r.in.,u* e flalnnrin
paia o enpim» «icnlifioi miirruiiriitil;
Kducacan pliynlca, tem edasein* WeJu«lj;
!i4f» \ «ande e a«n eitiiiloi, U "leot-UII
nio 1; pirnillltdo lio verão.

•cm .,.«..1 ««(¦•¦ . »-i«i urlatOci. >«i,iicnlc«.«o ailniiiihlin meninos do boa índole, nio
li-.veti.lt>. porunto, revelo do» pcm-rlul.»00 dn> .Li'.,. . >. que iireciMin ite incioi
coerriiivert im,>ro|irio« dr uma rata de
çiluíaçAü. S\) tfovcntfi picnLir nio %t> cm«
pieaam ej-Hi;..-! luiniillianr.,, avlllanlci nu
rulicul.x, U Collrsln Abílio, nu llolatoao,
rui. 11*U Nf itairniirllu cam um iimfcl,
i-t.iilMi-h, oiylo, Cila de iag«le 011 culabq-
U-CíMieitM fotfrcciuiul, CoiUinU4tll .ibiT
ut ai Dialrtculsi] niii dU* uirit, tb** o
m i.t lima», im preta üa Uotâiog-s n. im(vilificii) |iio; rii», com Iu-Jjh ai cuniiiÇór»
tio hvuit-iie « ciiufortii). Nio kio Kjrati»úÚjí 01 IgitüfCü doí tjiic nig a('rc»riiuiciii

Adiniiiriii »í sliiamo* «viiltoi, que lie*
i(«icntár.in a.iriut a> aulas das ijiHlpIlnu
>in que d<*-ejam habtlitaitj, III cmnpltu
icpifA,3o do* nicniuon niciioic* s uiiiotc».
O icrvlsn de èlliiiciiuçJ.i e rouiurla so
acho icliiolmcnie a earso dt um Innivlo-
norlo e»|i'«*i^l c ile i'«*itv«.la com-ifltniit
cm 4<i<*iiifl<it CÕ0C9rÒ«nlCl 4 it**c*tfj «le
rc.in.ni.i4 iiiierua. U dr. Joaquim Abiln
lioni'» rs i»»'4iiiiii a «lir.-.-çJ.i iiniiirdui 1
dn Indlcioiul instiliito, lun.l-J,. lu lt
aniles peln «lorlnn l.nrío ile Mjf4h"j«a»
e qnr, superintenda bs lie» dccaJa»,
aem ihIhçj--» »li' raitÍInuttU-44 v a«m iran*-•iiair mui os leu» latats |iedasoi|l>'ol, Oi
milh ur* rjo ««tu* th*;i|íulo# <|i(e fíit*i4tn
n uuU Itriilunfí figutj ms AcA<l<?mi4-i
c «mie lioje «nc^tijunt &* mau flcvuJ** po*
tlcoci tniciac», provam 1 evidencia * pro-
Ii« .u.l...Ir ..'. iCilã 1 :.i tlu« l-.ti llC •..-.'...

mlfi
¦¦¦**. 

<tt ms-aa,'-.

•SSilERSõF. 2ki~!Í5mh<!> ,.s*.i.

MOVEIS E MAISii MOVEIS
AO PUBLICO

A. T. COSTA,, agra.lvípn.s rpspeliavfl puWlee t fxmn. famílias •
preferencia que Ilio deram 1 t dei ulo 4 p.,li.l,,t jura esu meé, retol-ieu pr>>Inniar n sen syiieiita d.* vtiiíi.i* i«or mais l)l!Z DIAtt.
As vendas são só a dinheiro, mas preços sem

competência
MOBILIÁRIOS RECLAME SO' DEZ DIAS

9 poças 600$000 !!
16 " 480$000 !!
13 " 280$000 !!
38"* " T:360$000*!Í

O» espelhos rin lilsautf c os vMroiJinwdftV
í».\ nn de|io»iiu d.i fabrica de A >'• tu.*»IA.

CAPAS 1'AIIA SIOmiAAS, NOVK 1'KQARi 709000.

Rua dos Andradas, 27
¦TELEPHONE, LUSO, NOItTH

Mobília iie peroba ou canella, para ijtiar<
io de rasai • > •

Mobilia de peroba on canella para rala
de Jantar, ,,..,,,..

Mobilia e»uti. .. para sala de visita,»,
(4 modelo» a . ..lu..

!

9»-S'ai^.K,-»tó-"jW-*j«« p ;*-».i-.-.¦¦'-•¦ -i*i»r/' •>,a,ir-;A: "'SíV/i; - <&•¦ T- Vr :*•'«•* ¦',"-

.ftí&li-fl^^

nàurnsilianln, frnnnòza om coral cura rapltln a c'ilca/ com o uso da
l-I.IXIIl VHAI.il.' MAIUITAMAo YOIMII NACOMl-OSIO.MllIllilos
dó miiisiiitl «8 «lo iilstlnmos módicos i r «viiin u st-u ult vnlor.Ksio .-ll*
xir p ilu ser iis.iiln um (|iial«|itor c.lii.t.j u sem n inviinr rccolo,pnlfl na
sua cóiii|>iisiçftò náiicnir.iii C. vMHAItlliAs, PÜOSIMIOHO. siliv-

tlllNINA o tini affíoia " copobro. Estú llcòpolmln peln Stítdo Publica. Em t dns ns pharaiacins o ""i »li-i>o«it t»=t ;
rua UrUBuaynnn—nu o :'."*. Ein >. I' til>• -..It.iiiet.«» t'. —Em Curltybn: C«irro«i Netiu; om Nlctltoroy : l)r«ii:«iria
Hnrtollul-Pcdldos |iiir«i o Interior & lt. ÈyélVua & C- Avenida Passos 100; Uio-Vidro, isooo. pelo Correio, csuou.

IMPOTEKU

-.« NÂO CONFUNDIR... j
^í% os ARMAZÉNS GASPAR

iS? rrf *St\ büO quem vonda uiaiJ barato, cnmlitH, pu-
«í^ im *3í "'•n*,« oollorlnlius, mota-i. Unilliis,
m2 '*%&%. "Si lonsâoíi per.1111111,1 • o«r mualr 1 *. en ipUos

o atttgiv» para tíirn.ival.

Toilos á"" fiçÃ T11UUEXTI5S, 18
«V.intn d.i lina 8etcdüt«í)inbro—Ulo

PÍLULAS de caferâna

I lil 61

\l>l"«"ll
íâobrinlio

CLTltAfll
SozOuts>Mnlcltns

IPcbrcti pnlustrosi
Iiii .ermit tentes

Ncvrnlg^iua
Jliillu cuidado rum us iiiiii«iv«'i«-i n fal. llic.K.-ücs

Únicos depositários. Bragança Cid & c. -Rua do Hospicio 9

SITIO)
li

onorrneas e suas com-
plicações

Cura radicul pólos processos mais aperfeiçoa los
Dr. ,7oüo Abro» - III, run tio S. Pfrlro — l).is 8 ás IS lior.is

^OLEbTSAS nervosas
Nciinistlienln, iliires il«« cutueii, liysti-i-iii, lusoiiiniii, fi-ii-

qui-zii dc fofens, por excesso de tinbiillio pu ile jiruzei-, pnr
praoccii pavões du negócios ou itésKOSto», são cuniiliis
ciiin nfutiili' exito com os banhos de clectriiiilude cstutlcn o
os Imiilios liyili-o-clcclricos. Eslns uiipllcnvãcs, iutcii-aiiieiilc
iiiiiircnsiviis, produzem soliru o syslciiia nervoso uma iicfão
1'íl'icu/. c (lui-iuloui-ii, ri-sliiiiiiulo :ui doente a calma, o so-
limo e liem estar. Gtiblnetu do Klirctiicliliille .Meilii-a do Dr.
Xcves (lu Itoclm—Aveniila Itio lliuiico, !)0, das Xli ús 1 lio-
rif's dn t'Tí!". ní"ln nianh-ti rotii lioni ninrfiuia, f?Ífi,-.'cl(*,'tl':HHíh#o

.lN-r-W,Vy.^.r.-l«^»í*».'-V..,*ríK-r-;.J,r'l>í»>:

CdtuTa-sc uni tendo cerca de cinc
bt/ctares Ae terras propiias, alé 2 li.
rn-j dcsi:i capital, cm lorar Ruüüavcl.
ili: bon :"mi;i, próximo n estadão da Ei
tradá de Ferro. Carla com preço •
ntafá iiiformaçOcs a Josú I.uttc, nes;
redaccão.

Modiste de chapeau»
Parisienne

Faz-sc iiiodfl-j original, clçíiantc, u
limo figurino. Transforniação eoi.
nerfciçHo, preços módicos. Attende^ ¦
rliamados —' Mme. Ilrcautc. Aycilidi
Moss, casa n. i»>. Kua Voluntários d
1'alria 11. ii.], Uulafogo.

Microscópio
VEMDE-SE um. absolutamente pe«

feito, com lodoi us pertences, pur j>r«
;n moilico. Kua Conscllu-iro Saraiyii
11, !.' sohrado.

"1
Eanco Germânico da America do Sul

I ri li' 11 ni 1 Ili I. fi,
Capital. .... SO mllliOe.s de Morooa

CASA FILIAL NO RIO DE JANEIRO:
21, HUA DA CARTDEZiAHZA, Bi

MANTEIGA "IDEAL"
Fabricada peln syslnma dinnmnrquez o ri.çorosamcnto pas-
leurisuda na Compiuilüti Lalicinlos do .Ini/. do Fóm.

Deposito: RUA VISCONDE DE I.\IIM'MA 83
Um 1'iln com sal 3tf20Ò

» » sem sal  . . . . 3§I500
Uma lata * . . IjõOO

Em grosso, preço ospt-eiül

AS laiSSSlAS SE^UAES
Do homem...(Corriméntos, prostatitÇj.Jm-»

pot«tpcia, hydrocele, estreitamento, syphilis).
cúrám-se radicalmente sem dôr alguma es«em
interrupção das oecupações habituaes, graças
ao tratamento medico aperfeiçoado (électro-
iise, massagens, seruns, etc.) do dr. Romero.

Rua da^Assembléa Si-Telephone C°5321 •
Corjsultas das Pi- em'diaijte v'

l\éV 3NTOITE COM! AVISO FFliSVlO
nt..iww.g 11 ara a iJavt-ir.-mx&^iza-zaszitXà^

CHARUTARIA
Vcndc-sc uma já antiga <• acreditatl.-¦•• local de muito futuro c com "rai

ile espaço para fabrico ou nmpliacâi
!«• ncepcio; tem bonita- viveiiila nara
familia c contrato com poderes ílliriií-
ados e muito Ioiik.i. luiurma-sc nor

favor á iir:i(;a Tiiauilentes 3S (Perfil-
mária\, com o st-. Martins.

O banco abona os seguintes juros :
Depósitos em conta corrente, . , . .
Depósitos a 30 dias • ..,,.-
Depósitos a 60 dias
Depósitos a 99 dias
Eni conta corrente limitada até 50 contos fie réis 4 ci

Sm*SS!8BBEB,»

\
'i- %

'[.
°L

CABELLOS BRANCOS
Fica«m pretos com o uso da

JUVENTUDE ALEX4NDR

Senhora honesta e tra-
baihadeira

Qfferecc-ac para.amaâncaçitilaiua ,difi
aiunpaiiltia Ac scnhora.^íwcrjiielra • oir
outro qualquer cnqirvíío decente, não^
Ui/.iH*,!-.- 'questão dc ordenado. Carla á
rçdacção deste jornal a C V,

Professora
Uma senliora com lon-ja pratica _ c

niuito mctliôdò, offerccò-se para leccio-
nar cm casas parlicularesi porltiguez,
(rancei, piano, gcograpliia c historia,
«¦ic.; quem irccisar, queira dirigir-se
ao sr. Valeiiur de Almeida, á rua da
Asscmliléa n'. lofi, para iriformãçôes.
i (HirtvcsariaO

Wmà Nacimal ia 1 is li
GÜKSOS D13 ENSINO SUPÉRlOn R l)II'LOMAS EGÜAKS E EQUIV.iU.EXTE!-. AOS

..,:..'.- OrElClAES
' A reabertura das aulas foi adiada para o dia n de maio (segurida-feira). porque ainda não icrrni-

naram os exaines da i" época, o para satisfazer os acadêmicos que ainda não puderam legalizar suas ma-
triculas apresentando os docuniciitos.^CJtigiilòs pela Lei Orgânica do Ensino.

Tendo a Universidade dc subineíter-sc á fiscalização do Con sélhq Superior, ..para que os suus ili-
plomas e certificados sejam registrados nas repartições federues. previriese que ficarão nullas as matri-
cuias dos que não satisfazerem as exigências regulamoriíares ate n dia 9 dc maio.

No corrente'anuo lectivo tuiitícionnm os cursos dc direito, .piiarinacia, odontologia, agriinchsurã,
áfclíitectura e conitiiercio, não havendo ferias etn junho. Os exariics cpntiniiaot até o dia p (sabbado), sendo

os interessados aticndidos pessoalmente [irrlo director geral, dr. Joaquim Abilio llorges, nas segundas,
quartas e sexias, das ti lioras da manhã á 1 hora dri tarde e nas terças, quintas e sabbados; das O horas
da tarde ás S horas da noite. A Universidade' nãn têm representan tes 011 agentes, _ nem mantém cursos
pelo systema dc correspondência. Os ouvinte.; e os qui- derem mais de 40 faltas farão exames em n" época.
Âdmittem-se candidatos do ,s«-*ío feminino. O Collegio Abilio em Botafogo, é o curso aniic^o d.i Universidade.

Tônico cllicuz contra a cuspa o quóii.i tlus cubcllos
A* VI31VOA ESTTODA A PARTE

Instituto rle Humani-
dades

Curso dr admissão ás escolas s'i[ic«»
1 iorCs. Mensalidades .io$. Üxpedictttej
das i.| ás 21 horas. Rua São José n, 17I

Pensão Brasileira
Com optimas acconimodações para

famílias c cavalheiros dc tratamento^
a jo minutos il-i centro, bondes á tutlpi
l-.ora. Kua lladdoclt i.obo 11. i-J. —1
T.-h-phonc, \'illa n. 1.71 ti. — liio tl»
Janeiro,

Alugam-se os pre-
dias números 1.089
c I* 091 da rua íi. S. de
Copacabana, reoen-
temente construídos
com installações
electricas de primei-
ra ordem e todas as
condições de hygie-
ne e conforto. Só a
famílias de trata-
mento. Trata-se na
mesma rua ti. 1,021,
eu nesta redacçao
com o sr. Duarte Fe-
IÍXa

Pharmacia

BSgSBWBriWBgiag^^

Offcrccc-sc uni rapa*, com pratica «Ia
baleio ou servente, á rua Costa_ l.obo
4*i, S. Francisco Xavier, on no Correio
Jii Manila, cum o Assumpeão,

Http a\i..^rjisre*ix^rs-.'*atvcz<t" txemrr^^^r^zi^í^^x^^Mnrnsvi

Moléstias dos olhos
Dr. Penido Btirnicr. Oculista da To

I;.clinica dc Boiafiigq. líx-inlcrlio do
professor Pereira da Cunha. Dc volfa
dc sua a* \ iagem á Europa reabriu
consultório á rua Gonçalves Di.tr-, o,*
jo, dc 2 as 4,

ÓIME1VSA THEATRO PHENIX
Avcnitlu I-íio Branco líuii BarSo tloS, Gojiçulo

Í3ui fi-onCp ao JocUcy.i lub
flOJl- — Bcgind.-i-fcira, 1.1 de maio — 1101lí — SUKPKIiUEi*!tiBÍlTlt"'.'-,SVÇ.
CliSSO'1 ESPUINDWO riWCK.IMM.l NOVO'

Áiiula uma vez teremos occasião dc apresentar ao exmo. publico, quo tanto nos
tem petriwraiiii com a atia hontoaa preferencia, uma bella obra de arte,' dc ;uài dc»-,
empenho, c bellcza de ehscctiaçfio dc nüo merecer tjuatiiucr critica.

ittê í: * ,.....-
i'ítíf(c -- i'.xnt;RiK.vn.\ dv, iiydrovountií do tkni-ínti; cai.di-:-

KAR.l, \'.V 11A111A ÜJJ SPEZlA*—Ilello film natural, curti. 250 mtirus. , ,

üsn 2** PARTI

9'fr*lã mmMà
líxtraofilinano ilram.i hiatõrí

¦quatro lartcbatadores aclos u i-.8«

A acção principal deito episódio histórico
passa-se nu castcllo «!>¦ Wiudsor, na cóitc
<!e t',ltl-;iCXU'ICII, omle (« |n>ct.i Sir 't'lt««-

niaz Wyay» canta seus verso,*: á rainha ta-
lliarinn ile"' Arngão, a tiii.nl. fascinada rela
sua doecívoz, «. escuta ternanlcnte.

11 rei Ueniiqne VIII, indo certa occasrão
ví.sit.ir-^tí.r esposa, a rainha Çntharina dc
Araüãn, t.-rri íi occasião Ac conhecer Anna
ltr.lcit.i. «:;-..« Irclla dama dc córlc, dc qucin
.-.-.-.'..ili] rsr-.enanrora. l-.lle-, venda «pre ella sc
retirou :.còiii Sir 'l'lioni.i; Wyatt, cticarrcaa
-1» í-;".i Ivíif.ío dc ir pesquisar os motivai de
t.il retirada,

T-Hilo corria alí culão bem, e, quando
o poeta*-depositou nos rubros lábios (le
íA'!ina u.n ¦ ardente beijo, o luifâo . nãn pôde
ííi; v-i'ituiv e foi narrar o suecèiHrlo ao seu
amo e-iseitlior. Ucntiquc \'lll, depois de
cmprcítir rioilas •> sorles de artíioanlias,
v.uiM'i;;ie il.ir ^ #>^-'--''«» a sós cnm Anna,
e e:ili"iti lem n?wtf..i ile revelar tt seu de-
.i.-jo, ji«ii**.;t athnu logo á primeira vista e
h;utí.i t'.i.-e!-.t r.itnha da Inglaterra,

N, r:.,'(r.....,! r. Sir Wysti lem occiMão dc
conhecerf ns intenções do rei e, levando
An«.1.1 pa":';! v.::\ recanto escuro ilo bosque
expiobia •:••¦ lo scu procedimento, porém, fo!
íiald.uln, pois ella queria ser rainha, e luida
a faz íi» mudar de idéas.

Sir Wy.ttt c surpreliendido; e o rei, tn-
dígindo pela profanação à sua amada, des-
terno -Vi' Wimlsor; manda o seu favorito
il.ord Sarfolk para junto de Anna, afim
<!¦.' Uv.ií-Üie a nulicia de ip.ie já citava li*"•¦¦' d«* ;.¦•'*., e dentro em breve rs;ari:i
duiTcir¦!«! de Catharina de Aragão e deste
niodo elià seria a rainha.

'J'ndo 
, começou a correr muito liem c

dcmro \c-, pouco era Anua Helena accl.v
mada por .iodos os cortezãos a raínlia da In-
tjlatcrra.i' Kealísa-sc, pois, o tuatrinioiiio, e

da im comparável'fabrica liCI.lfüi;, ie í'ari«-, eni
metros.

1 triuniptin dc Anna, até então tirlllmiite

110:446
ub'â'dà'-4í!%& k:» <hsa -vs t£a ^25 o a

<E

A JiiijUicriii Aguiar .Uncliaih) nào ubre llojo o
souostiibòl' òiinfirituipar.t rf.iiiitrGnr lutío-o spji-stnck que
vae st'r vendido peln custo retil eni rrifrosijn á desço-
burla de parte do roubo dc que foruih victimas.

torna-se obscuro, pela npparlção de llorric»
n diabo das selvas de Win.Uor, «inc lhe
prediz o futuro, dizendo que' .dia deveria
morrer decapitada. Depois dcslu incidente
passrrain-se dois annos. , .""

Appareceu' uirrri rival, «|ire c Jane • dc
Seymour ust.i linda c furmosa joven, que,
de accordo cum o cardeal 

'dê.: Richclicii, te-
cia unu teia para envolver, Anua Uolcua,
aiim de conseguir ser rainha da Injílaterrá.

(I poctri Sir Wyatt í posto rrn Irlrcidridc,
.1 pedido «le Ricliclicu, c, por nrir.i carta
frdsaj é elle encaminhado para jante dn
rninlin; ; 'l ;

Xcsse coloquio, n cardeal avisa o rei c
mostra a esposa infiel., Jijle. .faca íiirioso
e manda aprisionai-a na 'terre do castello.

Kez-se o julgamento e u bajulímicnto-dos
eorUvãos a condcmnarain a ser dccfipítada.

Ai-Siea foi, nos meiadoo, do- anno de 15.1?.
Antrj ISoleua, passando sobrP_ a ponte por
onde rij mais terríveis criminosos tinham j
passado, c cncaminiiahdo-se para u pati- [

Abre amanhã terçi-feira, ás 10 horas
Rua do Ouvidor n. 143

Acha-se exposto n'uma das vitrines o
retrato principal do autor do roubo.

EMPRESA P^-^
ÜOJÕS3 © $

No Cineiiiii-Tlieali'0 S. José

e^cuticlía-ten-ív, 11 cie INIítio tio X^Jl-*

cinema — Companhia Nacional de operetas
comédias, vaudevill
v.»,.,(, - f.rccç.
ros ltr.,;.i -• M

biirletns, mágicas c rc
;nicã do actor Itòmlu-

director de oreliesua, f

THEATRO CARLOS GilMES THEATRO S.PEDRO
© HOJE

Companhia dn nporotiis c rovls-
tn- hiriiGoíto Jnni; l.òitrolro.

ie ciiiimiio
HOJE

m» CIUOUIUN l»ui* si-NiOt:-» — • vvt;o*
HOJE ® A's 7 3[4 E 9 Si'4

¦o 2' represohtíi«-ôes d«i vauildvlllò em 3 actos ultimo siieòcssii «io Pittitli
Ktíyiil," ot'ií;iri,'il rto OuuiBds Berr u Mitrcúl Guilletnand,

truilucçao de Ir-ur.tugál tlu Silva

POR U-M FIO irMi-a-pano,,,,
irrevog v-lmente TItuUP üLIMKÇIIa. .'.['* \c>.\\ . a

L'LT.IM.\> HKPHKSHNT/VÇÕES
¦ D-l ciosa musica

Giinip iiilit.t Dramática
jpAo CA1-; TANti — Dtréoiííii) üo actor !

liduarilo Pereirti
noj« hoje

«Vs 8 l|'í d» n «il»

\ mais compiotn victoria cio theatro! _ e£0*^YJiâJO siUVA -
Vs ro. in -• « in si iia iior.is Dar« princípio no espeotãóulo

» UM Al.TO UH VAI1I13D.VDI5 no quiil.
í . i,.ii„*i-.« |iai-lo .« ([«tòfidO HAIIIANU, al ....... ,.,.,.Pcrsnnascns prlucipiics — Itaymunda, Aln/jinl Haia ; 0(tctt«?, Isaliol

r rtiinii o.bra e o ci-k-lne cômico I Ferreira; ,M fgarlil.i, M. Amélia; Sra. Cornvailttis, Clarisso; Anna, .Amélia
NVilitiiti Cõoó. Silva; Jtilt , AlJjertinji; UonHz, HtíoliRlj sra. li-.iite-KuUiio, Junitli t.afcez

, ,. , Itcwresoiiliir-se-hii a nppláudida poça-v-Liióln io Gurl-lel, .5. Ileits; F«..llp'po Gornvaillos, C.lii.*a; I-,spaiior*.ville, Mon
l-xit.ordiiiait suecesso tio Mfteil.i _.«.- 

«i*«--,n.«« i tttir.i; Vordousier. A.-KoiTeirif.-Pnohet, Atrlioro; llBiiey.il, Albuqiiotquoi
Si Vir, IV,«a UBlg.,«l..,,As,li'UbaUf.;l-s- n^ nQTS SÂPG*?iM 

'GS 
m-óKMZ, Ua.j; l-hotugnipl..., Carvalho; Dr. Merezu, 1.. liiliuiroj Titeodoro,

llior lloriíeríiih. r- rio-, l.«ura Omli-; UJ WWivá liííJiUilii ¦ W«J «j^avaros.
lilm, Maito.--, t-iyueiioilc, Luiza Cal-i pela c «iiip.-nliia desia tlteatro I croadas, povo, carrejí.idores, etc, etc.
da-, elo. j MlíSica flores! Alegria Scenitrlii novo e Ihkuosii

Catirlcliosa mls«- -n- <«6hn 'b ,VVI-:i.t«llR PERElIlil
Km ensaios — O Ualiirú, revis ã iie ,1. lí.-iu».

Quarta-ícirã á.-; '« lioras — Conecrto Sviuplionlco,

na :
iMtiauliã recita dos a-iutas Can-

Mnarihà, a polido geral, A MU-I düln Nazarella o Pedro Nunes— A
i.iiku s i d vim - i\ seguir - r, u caiia.na ijü pai.-; t.ioma/..

bitfleta em 'ò ados. ICsta semana — O-UOGAMBOLU,coüi í'.scrij» »*•--
mmnmMma*s*a\\xm*wMk*mma\\^^

THíATBOJECH_EIB|
OirocÇlVii .1 «nó l.iiiii-eiri»

Companhia Adelliia Abrãnches e
Azevedo

HOJE A's S 3y4 HOJE

i« Irr-aiL-nt"
m (TTJH3Í!.

[¦rasai-.
¦j .3

i; «n n i' r- ir ^ C. Car^i^^
'I

.'--a-jffuCaf

lllltio tlü lllll JUMillle.

Amarais lagrimas solta ontfio, porém,.cr;
agora tiirili.is; o Arrependimento viuiia com I
unia fúria, tal qual um vagálhão tremendo,]
que arrebata um navio: antes _fosÉC n h¦¦-
milde dama da curte ou eíünu ii esposa do
poeta Sir Wyatt, talvez não teria, tão dura
ri.-.ric. 1'is a ditado As Ilorai qtu- si- ci|iii|ir«-
lílla, certa da sua tnnoct.ncin, sóbc Ím;*ns-
sivcl os itc^rãos do patibülò c, de^oiá de
uma ligeira prece, pf»e a .cabeça no, cepo.
e o i:npiedosa csrraíco, a úma ordem do
soberano, íícsíeeh.i o alfanse c a cabeça
da infeliz rainha rola pvr terra, umu lago
de sangue...

M.-.i--. trtr.lo, vemos llr.-nriq-.ro Vllt.tpilo
contente, contrair ;is nupcias eoin Jane de iSelmour, a qua!, toda orgulhosa* tornou-
se a rainha da Inglaterra.* * *

j? farte — U.\t ROMA.VCE KMUltl" I.IIAPO. impapravcl Farç.-i cm itm attò c
5og incttõs, armajo d.i KKVSTO.NiK FltMCtJY, c ,:;t .iqucllü origiiialiiladc (|-.ic si 03 .

norlt-niiiericanos s.il.cr.i arr.inj.ir. \0 PHENIX — HOJE... AMArXTlA... | 'Jrrartt-.eii' 1 '.
K si;.Mt«i;i:. -_ o tsc.xcunivni. nixi:<:tr.t'...n'i'i.. ilmní.-n» a.-.iior

« í 1 »&./¦» í uU ia.
AVK.N!tjiA.t',ri Ks Pttltlhli 13 a 21 — Umprasa X. QVlXtKi.VX -Com-

..pimhia Nticti.ilial, soli a diroceàn de >tdi«li>liu rariti.
OrdnoÃlr.i .sob a re... tr. :a n maestro l*»iilliin bai-aiix-nto

il.<iyri.*MA íjltiaí.V
da nrlinnrnun peca em 3 aet tJS t! ra |

e títv *j 'J í^m S~
1 Ã:':R ^.fbr^W* i ^ESR »"
íi &*& M ia ffl I5I t.s\Ã fo U

I?'7* faj !ít!B*J ^W i.! 13 ES- jj

S 

Unico cino iia quo l /. |> o.i«!i*i!i"> *s |i«
vitl''0 il-sprilidii. • uru» 1'itto. lu 7 07.

.ras**v^==acBsrs3B3tya-^^

W O.J \Em SPVü successo HOJE
SouVãciõtuil L-rugràmuia.I 2 tíobürbos.films l. 2500 metrôs

Ur.ún.-i urrebiiitidiir em
v?5 BVft;, «fà ^9 ts>7\ Bwh $<2\ íiar, .', not s inmji-lr e-=, in-
111ÍW <m O «cb 115'fl '«¦ i'0-*-'"!''51»-":" uvn°-

«so ilu « ur.ceri I i*i pr it rio l-dllO 1 «rlc,.Umu- l !>.' 1 i i-iiI rit

„ «rtsti < oiicliiia 5" serie do
S.cilesiuii. l'I.T MA »>A.\.^A «'; Uin vcrd.id-iro |irint..r p l«i i-iiifeeno «• pe*; i>ali«J
1« descitipenlio. A fabrica 1'AsntiAl.l con.-egitiu uni trubalhu m.(g!str«.l.- |

liln\m
ba U Wlil! f3 «V

Ú
ii.ile nbrica Aineri.-.ini ^ i

\t2Z3*i^m^xss&tt£zrrzx^^ U tUIlUClt' IlCIIl Si'1

-1ll.u.Uil.-ii' us
i..íanoo usplendi

da c «me
dia etn

U uiiuviui.u vau iiiwi m« :;;.¦_,,-. (Ul /js^^
mina S'l \N!).\r.l). Scena-- primorosas provando qne , ^ »^^*%
:• f.-«;: eliz-- òs que d i 

"iii-ih I </)& «ji?

^^ —' RF,T.UMBAN^E;. StIGÓE^SU;!: —
1;J11'0LÕANTIÍS 

'"li 
Í^ilt;.ilUAVÍilS -AVJjíM-ÜUAS 1M> ENIGMÁTICO
«y« r?xr*rfz3tmi jt^P****}*¦A '.--"¦» 

êí *

ií^i=,cc O FALSO MAGISTRADO
COM 3.Ü O M.ETH08 RM O GHANUIW PAKT1Ü8

Como exlrn mi ni.'iiiiiê'« :

|«T'-"*""J»1I.!'*"!1 ií^è*. ""*•»•. 
"ív

Éj à « /% 1'**%^
msF"*-^ ff^* J^k. itfH v^

"JL-mfy 
¦S«Wirr<r& vs&z, «-.-rr^An, ^tes^

inVtittta 1 leprüStíiitiiçà-' li.tü-i
. ptist.' ila celebro peça notável ere.ii.ráoi
(le.MiHA AHUÃNüHliS A iUL-iiiiin

! du cliut-olatu, I
Ui i feriado: 53a- i

Gomo ex ru ua. maCiucu : NVIi.í.V íi v-i CORItlOAS
Kovioade Comioa de Eclair

¦i.wiw.i^i.llj ?.¦- t^^cTE^r.xr-irjísi *c-^^«*crí*TKc;-^x\^*Jt-'i».-*'M'aiCK mas* ív.t.

Quarta-feira

Grandioso drama iie Ave os, novidade da fabrica i.El.10

r**çi ••a •*¦¦"KAI.

«%taa tpifiiíi" W:Bs% leà

Por lícnnv Portcn

1'trrocionanle e grandioso
drama da vida cruel com*t.M!<> metros eni ti gran-iii.-s acius intcrprotadii.pela.
formosa rainha da i k.nisca
Ilcnny Poi- cn,

:i,:iO _ .1.10 _ .",,'.!() - «.HO - 7,111 - 8, O -- 0,30—I0i40
ur.nido dríitna moderno • omplefntnents cnlòriiio coin 2 iQ<j

JiAX CIKDEI*; !:. f. na ultima extiuisiti u endial.r-da ciea..ã«.«: l'.ll ll«V-

•j.r.!)

.rra- em
- .-ea-A*e--Ju.--n_-r-1^rr*:;¦ *aí '••;-i*-At.*:..-..._-v.ti*^asa CrÜf.-raDtíriatf" W"» >h

IIOltAUIO-A I bom «:ii p;.(it-« - !.!•.!
Q una rciir.-A IV. «WI.A «« «« " > » *

:,! ¦'-s UJ 
AJjt2scVu«V-r.it Ousa, pdderoso dratiia da vidacruol com l.J0i)inetroB;om.2rpartes! IVIOÚ l ICliE .IO.

PAjLJLcm TMEA.TRE: i ECLAIR PA_LAGE___ GINcM»
K-tipresa JIORAK.S X* Comp.

Si '.-—£.' I

HOJE — tí ri.? maio da 1914 — 23C«OcT2I!Ht'i.'.itn:ni,s.n:\i' Miviaiui-;! I :'' •'•' ;> — — «i'*:'-'Sr;Õ3-::-ír. — — I"!
A's 19 l)ü, 30tí-22 liíílioras (7 1JÍ2, «e 10;ll3 cLfí uoiíc>| .^ ., . ,„^ ^-.^^.. „.-.-, n „ ...-^ ^

SS ,""'S!)- o !»t) represem i 
"õos 

dã^victoTíiisa revista origin tl ido .Vntu- CusíS- 
'" 
u^ '«sra-S' CJ' l«Sí vLn^ £"¦% esasa 6síi=» «"«S1

ni «yniii ili >'io. misicri «!.*Kri'«. rpi-niiiiili-s ein t'H Kl. •• MA an «; «ia liiitabílissiina trnlipi! jap

s-n

HOJS Sogiuirta-feirii, 11 tle mnio ile 1914 £IO«T23 , ^
A'tá — l H- 1'iíAti | 3BCÇ5. JjSS

ÚLTIMOS 3E3S^»2EiO'X'^.CTJlL.OSS
— i>o —

igg*?; .-f"1^. "!=5:'*ri
ÍE-'«*) 

"ÍSE^*- VteE-.J

/ A../ /"K i. A^

Avcnicli» l*io'ISi,a*tico t.81

Rua (íu Carioca -l!) c 51
Empresa J. Cruz «Imiior

Sonurnental progranima novo S-íOJE
ECLAIR JOK«AL N ir.

üss tua eiioeiüpa mu mariao bèllisfitna
c-.modi «do
Sta ndurd
cm li actos

i|ii'n n im : mi ir i ¦mi in iiiwi in un mi wi in m mi Miiij iu ji i>iiii.iiiiiriwiiiiiiiwiiBii»"inrnTnrTmr~r«trr" litl-TIIi^-Yt-IIÍ ii«>- sntis ll* l Vüiá tVUbiUllUS. I Ml I |

i O M í) N O RO N Cl Prof?rauinui em qiíe toniiim ;> ri.« ns maiores polahi-,| ü li
¦ u . "m .¦¦! «-  .:^- t-v: -^---'.-.j; .*¦-:.-- ' *. ".':.- -.-yjrwa-j *MSmj*^Ms^Vif^JXL^r^S=Las^(mtLSi^l2V=St .' t ,-,. I •*•«.• a ia a a s.j x*ata ,i t,-,lisw^-ns*****'*--;^-,---^.^^^

I'i..t.i I-~tlllr) iii, "1-si i» «ú v-ó -jostu '."
'A Empresa du 

~ .. "«-...-««« «I -. si-sTVípcci.iilor.-s para a drs"
liml-rante iiioiti nem ú'n lÍO.\0itO.\t«O, rceotnmeQdaiido a p(r«,'.i

pela siitflisftt-iiiiutetfr.iei!
,tiii.-inli:i e todas as noite» O SIOXItllOM*!!.
liljí | ti.s"iios-ys ( IS O .M-..\Ttl»»s, revista en 3 acto;, de 7.fi,Aiito.no.

(K-^-> fc';iu .r .l.\-., S!: vac.itt.las. ~i; il.òtiicu.^. -!.*.; niltner idas; liri«iU; 1.; cias-
^"^ t>f,'-IS: S''i*a«;.-i, 5uO. Bilhetes á.vunrla do tnei i dia 'em diaiuo.

A íiV«ua—Gr.ilídtdsü festival d'¦ actor Alvura «Diniz.-—'.Uiuiriii-félrã:
Fcstivrilde A. Marcai 9 Adclia *ia«t«afc, ^UillU-íeiia ccíltaaatia d'0 U oa.
•âruli-'ii.

HOJE
- Um prígramma tjraiitlioso - hoje^^

_. _ . . ln m«-iiii ai íki 1C semanário da todos .03 fa
ECLAIR JORNAL N. IO cw ?onsacloaua-J.

ti nrte e a liotle/a da celebre Dai.sr.rina cí»Xt*HlT,\ i.t n^SM \ qtí| ,...
a attc e «i ',!-'".,.';.,,.,,.,. ,,., ,....., 0,,- .', actos, drainn do p ixaoeani.«r! o lÜOü metros.

h«-ij-í esti ca n.. 11 !¦•"• •'¦¦"- "«. lEstréu (lo celebro (laneariiin «r-onchlta l.cdenna
M.iwiiiiéiL>,MM«^«*.waBw. íto-i.inr. uns lei. s pa POCii em A aCt'IS de 1'lilíiooiilllM

n * i~\ l\ I \ ft IcIneraatJtjriipliIcii-..!.'!

ü UANUA'::-»!».
«li ,1 C., de Turim) fi ,,„ ,„•,<. |1Hnra cm EÜEdtnàòda provoola fabrica Pusqü.di «& C— na m :¦

Ã
I'

ft?3
. S| A Empresa

§ p.'City:ulos quo t-.vaii
1 l.u lipa.

?,..-, .-:-tréa -dn actriz MAKIA LIMA |

Us. a a ..ilon «.li...
ua t-à.i urginika.los «s pt gratntnas «
im com o-, das principaes casas dj gênero na

(ICdiyào Pasqn
-L«HIJr«l-*rg*^JU«^^'5«=^.^^

. s.-r aptociado, p«

ii«« d.i respe
ivel publico em Kerai, |
ue -nos Honra com a | Edtnào da pro

.•¦•-¦¦sKn-B" su i praíôi*oiicifl| 6. üí^no
. itfli artlEl.LEZAs e o'scu enredo <s at-

iraheiito".
Para cr-te grandioso e mohttútònial p

|«.ir.rii> írefruinte : ! Iiorn—",«iO :t,'iti
[0,10 — i >,-o.
I nriM' -FElVtA—O 2* fllm dagrnndo sòrie. ,\ Ceii«> film dc lioma.S Aem

Quinta-feira - Fostlv,lo,*Ka.iZ..do pori.itt damo Suzanaa, para lo- 
^ ^^.^«'^CAK.VU1

kacizar a data da LiBEKUAUE DOS ESCBAVO». [ \ AMA20XA Uascahau

LTÍMA DÃ.ilBA

jratntna as pc-sòos ¦ bede-ceri-,
. -l.lll» — 5,1» — 0,50 — 8 —

Aman.ia, toro.i-iett'
cMAKTINSVEIGA

comioa do ISc-lair
Quinta-feira mas um sonsa ioiial tnib .iho dramático, em G netos ae

Cl I.U» MMi 1> IS031A
A AMAZONA MASCARADA

presa íistribue.graiuitamente 10:0 «JiSCKO era & fin-^fL-corresisans-W premi s no l* sorteio d. I.üt-.v.a da Capital tcdoral «il• ioi uj. sublime peca dramática cia, ü acios — póndèntos aus ?6 premi s no l* .-ortetô o» u
i.\, ' 

l b..Juao, a ex-.iuir-sj cm üu de junho do Ul»

_H
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"ODÊÕN
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CORREIO DA MANHA - S<W<U-to.ra; 11 je mio ft'»tf

PÃTHÈ AVENIDA
**a}tfM«

A orehestra Odeon do des damas alcança
arande suecesso
du niuis frcquonUi»lo oinonia uo «viu

TODOS 08 DIAS • Em matinée fl soiríe * TODOS OS DIAS

0 Jornal da nctnnlíiIndé^À reportit-
nem «lu vidit, _nn;at. uuüi «I.

N. ii
cujo Ftimmnrln oprosMila om oito cnpl*

tiilostlo Intont-m vida. noticias
a_.lmm.iis do fados dt* l*ran.;u,

llnspiinlin, Allomiinlm.
mi.-M.-t o ..-"lúcios Unidos — Pola lroup$

Umiuulica tia casa Milanol-Ums

A RAINHA DA PLAStlGA
^mtmtmmmvmm^ammmÊmmm____MmWÊmmmmm^^^^^m^mmmmms-m^mmr--

snnntro lit H.i uprcscnttt novo itspocto «lc s«*u
bi-llo tulotilo do couicdia.; Uma pagina cia
vida cruel moderna sol) o '«uilo :

is Eaiiis Ja li...
3 noto**

nnftbcm noilcria ser inüliibi.a-AMOHE
J_».,VI lí. ..moelòiíaiíló anles.do ludo pola
sõbricliido ila ucçíio, vercis dcsçnvo.lve.r-so
env Ires aclos uma funda lição do humatit*
dado c -Je consciência proflssional.

A Iroupo dc couicdití Üãiiana sob u di-
recçáo do cômico Rodolpbi, da casa Am-
brosio, delicadamente interpreta :

."A* ' ^H msmm'

mmmm

mil

io, delicadamente inicrprt-iu , ,

Rosas que tornam-se flores de laranjeira

O CINEMA ELEGANTE Õ CINEMA CH1C
O unico estabelecimento na Avenida ao lado da sombra

f, MUHl AEittÇAO O MAtOR COMPORTO A MÍNIMA ESPSRA
Programma cspecinlnionto estudàclo para

pormittir o ingresso do publico com ligeira demo-
ra numa sala dc espora de apurado gosto.

A Franco pittoresca cm cores naturaes :

ASPECTOS I IR
pelo processo sem rival do Pathecolor

Um Mm íitgíex editadopeta Britannla films, em dois convi-
sos seios _

lllusão de Amor
ouio enredo representado com discreta sobriedade pelos artistas™ÍW"os™on& forte entrecho em paysaaens, cos-
tumes, melo Inteiramente br.tanmco. , ^ _£___.

A cnsu Gaumont nprosonta com fluo ospiiilo uma irreverente o ma-
lici-iHa chargo aos sra. Secretários do E-iiatlo :

S. Ex. sr. Ministro!!
O nanei do ZEBEDBÜ. continuo do Minlsloilo foi confiado ao sr.

rarlM".iiv55b-WV-AViP-"do prmoipio a fi.» durante vinte mi-]
^&^Mt%SS*^#aKOlroH sr. Ijooiwo Porvet no papol do Ministro,i
SmS^S mmo' Yett0 LttUCry °|
"ir' 

KKcesso do homem eom MAX, professor .le Tango; foi grando ...
o triumpho da comedia "S. lixcellencia Sr. Ministro

Ser-ú* eai3.cl.a- maior I!!
EXTRA r»I^OG-H.A3VL3yEA.

Em matinée c solróe suecesso^d« orctojj de dama»
Avenida composta de sete ex*mj"»iwniiii

artistas especialmente contratados na Europa

2 PILMS DE INEGUALAVEIS SUCCESSOS!
A MAIOR PROVA DAS NOSSAS APKBMAÇÓES1

gEOTTNDOABEOLAME EXCEDENDO A ESPECTATIVA?!

Hétvendo ixilll-tare» c\& pessoas nao ooubo-
guido logarea ca.xtraja.to ob

q,uatro cUns <l.e ©-«:l-i,11-»io£lia
oontlXLura.reixi.os

jaiTolx*

OU

O CHAPÉO DE PAPA'
Fino lavor do enredo simples determinando sorrisos

maliciosos ___
QUINTA-PEIRA fMais um triumpho cia inegualavel

firma Valetta
TM.7AMTA DF. IIM OUTRO

â'i ot-essos tle l/ailiéeolor

Mamãe, ou... Um bom amigo
aue pode ser intitulada A MAIS DELICAD \ COMEDIA SENTIMEN ,

iTALediíada esto anno. Completamoiito colorida o posta em scena
¦polti artística casa Gaumont. '

Nada se pode apresentar de mais perfeito

Quinta-feira : Mais uma fita de MAX LINDER, Rei dos Cinemas

O MARIDO CIUMENTO
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HOOTE
em matinée

¦ r- e soiree

Q FALSO HtOG
5« série do mais

celebre
romance policial

até
hoje editado,

em 6 grandiosas
partes

e ainda mais

MAXPHUfESSOR.DE TANGO
Cujo suecesso no cinema Pathé ^w*^5AÇ2^*.*êa

mais cômica fita do anno pelo monopolisador da cliaiae

HORÁRIO ^S^ifõ^í^R *or»-4.30 -O Hora,
^Qufuta-fêirà^A ENTALAÇAO ("Le Film a Iapatte) se-

gundo a celebre peça de G. Feydau. f

iiuã 1'i'oi Chnooã íí, Iloclfo; rua ilos
.nilrmlns 2711, Porto Alogrc; rw-i

DiHinc «ic Cixias 53, são 1'iiiVlo. oikio
K(! nlúgani o vemlem-su ülms o ;ippa-
rclhua iiiioiii;it«i_.r:ii liu-oá.

inemaf
Fundado em 1907

_____! |j^n^

PrffetaTíõ""J."H. STAFl^"

ParisienBa

^íWÊMÈIJÊ?-'^ artísticos íj

*§*tl rtv*-"-^» «Mütav _%_W mmmm*.

IXJ „, ... ,,,.,. . ^Avenida Rio Branco, 179

HOJE - 11 DE MAIO DE IMTmJ^PÔ" PRÕGRAMfVIA NQVO ¦¦ HOJE
¦I ^SW \M li^ B *^ m______m_____m_m_m___ZISr-mTr~Timmmmmmmm^ ^mmmf-^mmmmmtmmmfm''irTr-í^-J!-l -im'~.'^mii_^____\il_r_m^m_i ^^{>aiL____j__,l»lili fiT*IÉ»T**ri*l*,,*»»i iii tri ¦»*»¦¦»>. ¦¦¦™ — ^_^ «^____,_

Escriptorios
Av. Hio Branro 170,183--Rio

Álugam-so o vendem- o filins o
apparelhos clnemutograpliiops

Uno Riehcr, »!»- PARIS
F.seriptorM «Io reprosciitiiç.aO

MÂflNÈE CHICIHORAS AGRADÁVEIS#SOIREE DA_MODA
l¥AaTk *,l±j£^±±J_z_L__^^ ¦¦¦¦_¦¦¦"¦!¦''¦!J-ll^^^^Z^'^^^^^.-^^^^¦ Sm

El,, os aomea __»,-aU^7S5»q«» ^o ^°,^.mat0grapMCOi-*kl#«ai*a)|g'^( ami PARISI1-^^ "

Primeiro film- NORDISK.SEMPRE NORDISK - a artística interpretação dos assumptos
Primeiro Mm NORgS^^^ ^ UIMICA, A f=F_l 1^/1 EIRA

^mM mmmjrmmtmmmmsm-r-^—-m. 
.mmTmm _

&^W*-_WÊ&
<*ÓM&

S ESSi^ÂS flp.-nvolvendo 
c seu artístico enredo suavemente em 3 actos e 510 quadros encantadores. £' protagonista principal

Verdadeiro drama reconhecido sobre ^M££**£Í£. SbE \Z já tem merecido colossaes applausos em todos os seus papeis.
a lmüa e esnen.» «**.m*-» <•    aii? ¦ ciir. jurava -.cia -

*Mi;i-,c.í) Irabnllio esto, _»c no? pro-
jiortioim a s.m|irc qm ri-.l.i a; -:a-m rival
fr.liricn iliiiain.irqitc?a NUI.UI.-K, anjos
•'¦íilms'' somos "-a unicos autorizados
;i cxliibir i "i primeira mâo, para o mjç,
novo conirato por «loii annos foi fu-
na.-iilo lia lüirop.l, pi !<a ilin-cior . al«s'.a
ci.-iü.I.* empresa cinemalographica . c
jn-lo.. ilircciores da acreditada fabrica

O enredo Jcsíc pefjuono romance;,
pira sjbre o neto praticado por «ma
eoiiv.aniiili-.ila. cujo.-* «cios scr.i culpa.
ii,ii:-ii'a faaemlfa, cenaitido, sofírcr.vas
jttiias iio Cutlii-bi não fosse a rrovidcn-
cia. ilite por ella velava.

d ,.;i..,|i já ile £i cncatitnuor, lem
crririüc realce na fita. pois «•««.• a mol-
,Í-..i |iie llie deram é :a da naturesa
liÜiènial do norle da K-inpi. K. assim.
,, ..irí-activo ._ torna maior. por;|iiaiilo
-*i lu*1 -,-.i 'io romance se alua a belleza
ile toii.1* as puiíasfiii onde se des-
«•«rolam a* ícena.-. a par da represcaln-
rão, ciitr.---.a: .*. artistas eomo .1 linda
Aíslierboln!.

RliSUMO * VKtMKIRA rARTE

Uma queda de conse-
no.er-.cias

K- mor-.vani-íc. F.llo, Joo*gf, cshcllo.
r- r\i"c recem-tormado rm ciiROiiliaria e
..l'í."Ílc!,n.i. .1 falha do caixa do banco,
a.. Ia mniio 'i«e êe corri

Gúíibçrinino, o pr.e de Helena, caixa 1
lc banco recebeu ordem de levar a
-ma cidade vizinha, a otilra casa ban-

caria nma grande quantia cm dinheiro,
l-iii voltando elle á casa. para tralar «lo
.01 embarque, encontrou Jorge, que

[M-ha vindo convidar Helena para um
passeio de "liigg",'cssc interessante
trenó de aço cm que uma, dnas ou mais
pessoas, deixam-se escorregar pçlas su-
perficies lizas, fazendo sport de vira-
a-siis perigosas, cm que ludo depende
iia maestria «los "sport-men", sem. o
que vira o "ltigg", «Hás. sem perigo
rara seus tripulante-, pois qne a queda

_ sempre amortecida pelo acolchoado
da u.ve.

1", como GuilHcrmiiio _fosse a^cmüar-
car, neompanh.iram-11'o á *' gare , para,
na volta, se entregarem aquelle sport
preferido das gentes daquelles logares.
Mal o trem largava da estação, ja
elles sentavam-se no pequeno .Ireno
que, dentro cm pouco, se lançava cc-
kre pela estrada em dedive, estnado
por marcas de outros "luggs", que por
ali haviam passado. A neve que, para
elles era um divertimento, foi, no cm-
tanto, um contratempo ]>ara os viajan-
tes daquelle comboio que, á certa altura
teve de retroceder, pois que nem mes-
mo a machina, própria de desobstruir
:i linha, conseguia liyral-a daquelle fofo
lençol alva

¦•tia, vi-
. c-aiv.o craai. li. cm-

quau-.o ee:v;,r,aa au. 7W a n. ve de

permeio, ca:.\ im flocos, ,.,.,;... la.o •¦

ielÍ*.".d05.V O namoro caiiiiiilie-j -.' vi.ir.v.u
a sC rnl iuUí* tendo Jorge a necesaina
licèiica para ircpu-nlar a casa.

Foi cm um dia desses, era «7.1o a «a-
turoza sc coií.praz em receber a neve
r,u« C':e da céo, com abundância, que

l*qi assim que Guilhcrmino teve dc
«•oitar á casa, onde «ão era esperado.
Lá já encòutrou Joríje e sua filha, sen-
Jo que Helena aceusava certa dòr de
cabeça, porque o "lugg" cm que elles
orriam havia rolado uma rampa, rece-

hendo alia uma pancada na cabeça que
,. deixara um pouco tonta, sem mais
gravidade, ...

Agora, aconchegados junto a lareira,
ande arde Ulll fogo vivo, Guilhcrmino c
Jorge conversam, emquanto lá fora a
neve continua a cair cm densos flocos
que obrigam os pobres ramiiihanles, va-
gabundos de estrada, entrar na cozinha
Ia habitação solicitando um pouco dc
fogo e de pão. Helena, que continuava
., sentir a cabeça aturdida, teve mesmo,
mn momento de receio quando viu dois
delles cujo aspecto maltrapilho lhe cau-
sou certo receio... pareciam-lhe la-
drões. ,

Ora, coincidiu que, entrando de folia
da cozinha, Helena ouviu que seu pae
e seu namorado conversavam sobre uma
noticia que uma gazeta estampara sobre
üm roubo soffrido por um banqueiro
que não tivera tempo de recolher gran.:
te somma aos cofres do banco. K loi

cm razão de ter visto aquelles dois m-
dividuos que cila achou bom acouse-
Ihar seu pae de levar o dinheiro a uni
banco..¦ * * *

SEGUNDA PARTE

Horas amorosas

As conseqüências de
um pezadelio

Aquella queda causava um mal estar
inexplicável a Helena que, á bora de
sc deitar sentia que sua cabeça.pesava
c como que lhe andava á roda. Alai sa-
hiã a pobre moça que o choque lhe cau-
ara cu-to desarranjo mental, aliás sem

importância, mas <-ue ia causar todp_ _
pequeno drama que se segue. E loi
elle quem fel-a se possuir de receios
que sc traduziram cm temeroso.*, pçsaf
dcllos cm que ella assistia aquelles dois

maltrapilhos entrarem em easa e rou
liarem aquella quantia que seu pae giiar
dava em confiança.

Foi por isso oue, pouco depois, como
que despertando, Helena lomou a. pe-
quena e artistica lamparina que jazia
sobre sua mcsiiilia de cabeceira ç,
vagarosa, muito vagarosamente, dirí-
giu-se ao quarto de seu pae, que
não se acordou com sua npproxima-
ção. Abriu-lhe a gaveta, e, tirando-
lhe as chaves, pouco depois abria a
burra e retirava a pasla (jue continha

dinheiro c que cila, no seu soninam-
budismo, queria salvaguardar dos la-
drões... Subiu ao solão. chegou á ja-
ncllinlta que dava para o telhado c
abriu-a,. A neve precipitou-se cm bor-
botões, mas insensível- a moça transpôs
a janella c subiu para o telhado, talhado
quasi a prumo e onde a neve mal sc
segurava. Agárrando-sc aqui c ali, cila
conseguiu chegar á jancllihha correspon-
deptç do solão da casa vizinha; desceu
por cila e foi depositar a pasta sob uni
montão dc palha... Estava o dinheiro
salvo dos ladrões.

E Ioda aquella arriscada açrqhacia
somente teve uma testemunha, a velha
governante do joven. engenheiro que,
aterrorizada, por suppôr tratar-se de ai-
mas dc outro mundo, correu a enter-
rar-se na cama. - .

Quando foi pela manhã seguinte/ toi
constatado o roubo da pasta e Omlher-
mino, pelo telephone, apressou-s. cm
prevenir o banqueiro e a policia, que
não tardou a chegar á casa do caixa do
banco, para proceder ás primeiras ven-
ficações. Foi assim que cllc iniciou o

inquérito, começando por ouvir Helena
que tinha declarações a fazer, cm vasta
dc seu receio que alimentara _ na noite

i anterior cm vendo aquelles dois maltra-
| pilhos que, na sua opinião, eram os la-
ilrõe-,

Mas a policia, eni sua investigação,
veiu a descobrir uma coisa inicrcssanlç
e consistiu c:n que sobre, o cofre forte
estava a pequena e artistica lamparina

de Helena. Como fora cila parar ali?
Já desconfiados da narração inverosuml
da moça, os policiaes vieram a suppôr,
com fundadas razões, ser ella a autora
do roubo... c a pobre rapariga foi con-
vidada a comparecer ao commissariado
para melhores explicações.*> * *

TERCEIRA PARTE

Os terrores da gover-
nante...

Foi em vão que na sala de interrq-
galorios da policia Helena foi inquen-
da instail.i na*-a confessar a verdade; 'r

cila jurava pela sua innocchcia. Nem
carinhos, nem promessas dc que nada
lhe succcdcria, nem mesmo ameaças
conseguiram a confissão que, na ver-
dade, cila não podia fazer, porquanto
estava alheia a tudo quanto praticara.
Isso, comtudo, nao a livrou de ser en-
vinda para o cubículo, pois qne contra
ella sc accumulavain ai mais robustas
provas, faltando, somente, saber onde
escondera ella o dinheiro.

No cm tanto, -pela manha daquelle
mesmo dia, a velha governanta do eu-
gcnlieiro, com modos aterrados, contava
-10 seu patrão a terrível scena que vira
durante a noite, cm que cila tanto tie-
mera com receio das almas ilo^ outro
mundo (*uc cila vira a andar pelos te-

:- V. - V ¦¦-.¦¦¦ 
;,,.,,.'.. 771

Observando a SQmnambuia

lhátíòs. Esta historia da.governante foi
como que ttm raio de luz para o joveu
namorado, depois que o pobre velho
Guilhenniiio lhe entrou cm casa :« so-
luçar contando o «ptc acabava dc s«
passar, sendo Helena aceusada dc rou-
bo... , „

Tor «lies a pobre c ataranlada ycllia
foi levada ao commissariado, mas os
policiaes não quizeram dar credito a
sua narrativa, pelo que tanto o pobre,
pae, como o joven namorado sair.uu
dali contristados sem saber que lazer
para salvar a infeliz rapariga.

Mas a admittir que fosse Helena
quem se tivesse entregado aquella -pe-
rigosissima acrobacia aérea, si fosso
ella quem, lcvaala por um acto «;ual-
quer trànspuzésse aquelles telhados
descendo pela jancllinhã da mansarda
visinha, a pasta deveria estar lá...
Dahi terem Jorge c o pae dc Hcleiui
subido ao sotão para ver si seria He-
lena quem tivesse subido por ali. Ue
facto, a moça fora deixando traços de
sua passagem. Para constatar toda a
verdade restava irem ao sotão da easa
visinha, e íoi o que fizeram, indo ba-
ter na casa do visinho que sc prõmpti-
ficou a lhes mostrar a sua mansarda.
Depois de curta busca, foi encontrada
a tão decantada pasta com 03 valores
intactos.

Nesse mei» tempo Helena compare-
cia perante o Tribunal, onde continuava
a negar fortemente a má acção que
lhe altribuiam. Dc nada lhe valia, po-
réin, isso, pois que ia ser lavrada a
sentença qüe a devia condetnnar, quan-
do irromperam pela sala o velho caixa
e o joven eng.uheiro que apresento-
ram a pasla aos juizes, ficando sem
effeito a cansa, por não existir n deli-
eto- E ali mesmo ficou provado que
Helena agira por somnambulismo, por-
quanto não necessitava roubar, seu pae,
e, depois, cm seu juizo perfeito, não
seria capaz de se aventurar aquella

acrobacia das mais perigosas por te-
lhadòs cortados quasi a pique e cober-

¦ tos dc neve.

SICGUINDO JstistiiSl
TBBÇEIRO FIlalM

Plllll Infêrèsssinis e iièiti Medida cosnedia
da celebre fabrica _nor4e ameri-

cana *--*<

vida diiia era de
é, frcqiiciitarulo

A
isto
se e
não
isso
aclic
kc:ii
rico
lliiet
taürarit, pois que

li. rs", onde
ntrcgãva aos estudos de pintura, c,
ícnílò qua-i o '"';c Comer. Foi por
q„e, «aqueila, manha, quando . se

va no •¦•atelier;. scntiu-s.c «lesmaia..
forças Vãlciirllic OcraMn, rapaz
c qae sc entregava á pintura por

(..iiilsiaio. Levou-a eiic para um res-
cila rema

mal
dc
nar,
vi Cf:\
hén
saiu
e c

; cila era linda, c. por isso 11.10
ídniirar que cllc viesse a se apaixo-

e, conhecendo o seu.viver honesto,
*=c »i so casar com clin.
eonteee, porem, que Geraldo tinha
riquíssimo tio, que considerava seu

loiro, mas que. tendo aversão ao ca-
iCiitQ, lhe prohibita que se casasse.

tio, aiuando elles se achavam na
leee lua de mel, escreveu dkcri-

DESnRI*PÇAO
foi 1 do <|«e vinha passar alguns dias cm

companhia de Geraldo. Mas Gcorgina,
posta ao facto do que sc passa, tem
uma idéa genial, c, quando chega o tio,
encontra seu sòbrinlio só, cm compa-
nhia de \::n "groom". l'or diversas ve-
zes, quando elle eslava disiraido, ouvia
o süssurrcar de beijos, que não sabia
explicar... O certo é que «lie veiu a
synipatíiizar com o "groom", que era

todo atienções para elle c, cer.a
occnsiãol até livrou-o de. morrer quei-
mado, pois dormira, c seu charuto, cain-
do-lhe das mãos, ateara fogo a uns jor-
nacs. O "groom" apagou o fogo e sal-
VOU-O, r.*..-..s sentiu-se desmaiar, pela fu-
maca.., K íoi assim que o velho veia
a descobrir a tramóia do sobrinho. Co-
mo, porém, syn-.pr.thiz.ira com a rapa-

• • ieã, tudo acabou bem.

PEGA O LADRÃO liTfUisayavei comedia hiBarüasite de
fino Gavor da querida e insuperável
fabrica dinamarquesa ''NOROgSiK"

DESCRipçAo
o a-.-alsr. Caixaprcgos (cm um

sissimo eoliar de pérolas que teme ser
roubado: por isso vae ao joallieiro
Prata-arcta c manda que confeccionem
um inteiramente egual, pois que sua
senhora usara o falso, emquanto o
verdadeiro vae ser depositado cm um
banco. Mas, o operário encarregado
do trabalho, desaprar«*cai no dia se-' «cm

i-.i-l guinto e, com elle a jóia verdadeira,
tendo deixado elle a copia falsa. Cai-
xapregos c Prataprcta deram parle á
policia o foram tambem procurar os
bons officios do celebre Shcrlock
Hoímcs. Depois «le varias investiga-
ções, foi ordenada a rrisão do opera-
rio: — 30 annos, cabidlos castanhos,

bigode... E Shcrlock levou o coi-

lar falso para poder apprehcndcr o
verdadeiro.

As agencias policiaes de todas as
cidades vizinhas, foram - avisadas n,
por isso quando Slicrlòck desceu do
um comboio cm certa estação, foi pre-
so por apparcr.tar todos os dados re-
quisitados paia a prisão... de mai
mais elle tinha comsigo o

bado... Kra a gloria para o chefe da
agencia policial. Mas essa gloria elle
viu ir abaixo, e mais o seu emprego,
pois que a policia da capital, teve
sciencia que o operário c-ni tpicstão,
escrevera ao seu patrão que, tendo de
se ausentar, pois seu pae doente o

, chamara, deixara a jóia verdadeira no
collar ror.-' esconderijo.

tQiiOai-to fllro. K-A-ÇBrTJSA. A. GATTA c3.o MLEs_i"t"U,rsal

r '"" cl& 
suecesso

NOTA - Temos rico stock de apparelhos e accessorios PATHE
a preços sem competência.

^^^-*™*^^JI^~*3i?E2Ha^^«s*™™*—^^ e cnem» Eda.p, Par.s. Meai, e Phen.x.

.íi»ÍÍS_«2S-«..:


