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Honrou-nos, ainda uma vez, o pre-

!ado collega A'0 Imparcial, tomando

cm consideração as nossas observa-

ções ao seu primeiro artigo cm dc-

fesa dos dreadnoughts, Dos nossos

ai guinemos, o W«> ">=r«cu "nior

desenvolvimento, na replica do apre-

ciado matutino, foi o relativo ao va-

lor de navios daquelle typo como ele-

mento de força de uma esquadra.

Ahi, pódc-sè dizer, está o collega a

cavalleiro do escriptor destas linhas,

leigo na matéria c que fala tão só-

mente por impressões.
Pôde bem ser que, comparando a

in.-j.nrlancia, na guerra actual, do

submarinos com a dos grandes cou

ruçados, nos deixássemos levar pelas
conclusões dc uma critica superficial
Mas os faetos, -para o observador

que nüo aprofunda, e desta categoria
r o grande numero, attestam que, na
luta marítima, tem cabido aos sub-
marinos e ás minas o principal papel.
I.ogo. nos primeiros dias de setem-
br..>, foram tres cruzadores inglczes
de 12,000 toneladas, Aboukir, Crês-
sy c Hoçiiie, que se afundaram 11::

águas do mar du Norte, tocados pelo!
torpedos <lc um só submarino. De-

pois outros, ate o P-órntídable, dc
12.aso toneladas. lAinda na ultima
batalha do mar <lo Norte, os cruza-
dores inglezcs tiveram de retirar-se,
não sendo por isso de maiores efíei
tos a sua victoria, com a approxima

ção .le submersiveis inimigos. Zom

bando estes da vigilância e do poder
dos grandes navios inglezcs, através-
sam o estreito dc Dover e se appro
xiniam do ilavre; atrevem-se a pene-
trar 110 mar da Irlanda, varando o
canal dc S. Jorge, ou emprehenderido
a roía septcntrional da Kscossia, com
o qúe destruíram a supposição, até
agora reinante, de que não pod.m o
submersiveis afastar-se tro ou 200
milhas ilas suas bases navaes dc apro-
visionamnito. Os raids ás costas in-

glezar, têm sido obra dc cruzadores
dc grande velocidade. E as minas é

que têm resguardado o Ütioral c os

portos allemãcs, bem como evitado a
destruição total ou parcial da sua
esquadra, isto i o que vê o grosso

41.1J.lico. De feitos -dos dreadnoughts
inglczes c allemãcs cliu não tem no

ticia, a não serKgqpi nos Dard.inelius.
Mas pódc elle ainda perguntar sc os

poderosos couraçados inglczes e fran-
ci-zc' teriam ousado a entrada dos
Dardanellos e a approximação das

co.-tas turcas, se presentissem a exis-
tencih dc uma f lot ilha de submersi-
veis por aquellas paragens? -E quan-
do, realmente, venha a ficar demòtis-
trada a superioridade dos dread-
iiouijhls, como arma dc combate, não
aconselhará a experiência da guerra
modificações c melhoramentos nessas
nirchinas dc guerra, perante os quaes
o Minas Gcrces - o ,S". Paulo passarão,
r.a sua classe, a navios dc segunda
ordeni e mesmo antiquados? Nâo é
isto razão pura que os vendamos,

para mais tarde adquirir outros, se
ferem deveras necessários á nossa
defesa? Profanos, embora, em tac-ti-
ca naval, a nós parece-nos que a dc-
fesa de nossas costas e portos, par.i
sei" uma realidade, tem que ser con-
fiada a outras anuas, prescindindo
v-jf, dois enormes couraçados. Foi o

que sustentaram illustres officiaes de
marinha, quando surgiu a idéa dc os
adquirirmos.

Concorda comnosco O Imparcial

que realmente os dois grandes na-
vios não sc acham no pé dc efficicn-
ci;: em que deviam estar. Para nós,
lia impossibilidade de no Brasil os
mantermos nesse pé. O illustre collr-

ga não pensa do mesmo modo c attri-
bue o núo estado cm que elles
acham aos gestores da Marinha. Pro-
cc-dciiti- é a censura que elle faz á
•idministração que encommèndou os
navios, sem os ter feito acompanhar
dos elementos necessários á sua con-
servação, Procedente também é a
censura relativamente á economia de
munições, que são, diz bem o collega.
"a unica razão de scr de uni navio
de guerra, c sem a qual o mais po-
deroso dreadnouglit não vale a mais
fraca canhoneira". Mas, em grande
parte, a administração da Marinha
assim procedeu, porque iria muito
longe a despesa com essa.- encom-
mendas. Isto, porém, mostra que não
estávamos em condições dc possuir
daqucllas custosissimas machinas dc
guerra. Somos como o indivíduo ex-
treinamento vaidoso, proprietário de
u:u palácio ricamente mobilado e
adornado, que o tem só por ostenta-
ção e para achatar os vizinhos dc
egual fortuna ou posição social, mas
que se vê forçado, pela escassez das
suas Tendas, a economizar na creada-
gem que o palácio exige até-paraa sua
conservação. A verdade c que não
íinhamos nem temos a tripulação ne-
cessaria aos dois navios, nem simples
marinheiros, nem pessoal para seu:
complicados c delicados machinismos,
e tampouco arsenal preparado e apro-
visionado dos meios necessários aos
«eus reparos. E- confesse o collega
que. se até agora não se gastou o nc-
cessario para ter aquelles navios em
pé de ifíiciencia, muito menos d'ora
avante, em que a falta de dinheiro
nos impõe uma economia alé de ex-'{remos.

Quanto ao que o collega chama
nosso terceiro argumento, permitia-
«os o dizer-lhe que a eua resposta é
íraquissima. Não ba paridade entre
i venda d-os dois couraçados e a ,!e
Wradas dc ferro. E' o qu;- podemos]

chamar um argumento humorístico.
Mas, quanto a palácios, sc achasse-
mos compradores para os que temos
de sobra, é também vendel-os. Nada
le luxos incompatíveis com a nossa

precária situação. A braços com tre-
menda crise financeira, sem rendas

para acudir ás mais urgentes despe-
sas, submettidos aos maiores sacrifi-
cios para a regeneração das nossas
finanças, aproveitemos a oceasião

que sc nos offerece de nos desfá-
zermos daqucllas inutilidades carissi-
mas, recebendo em -pagamento muitos
milhares dc contos quo nos cácm,
nesta hora angustiosissima para o
Thesouro, como uma graça do oco, só
comparável no bem que faz ao pão
que inesperadamente encontra o fa-
minto cm desespero,

Gil VTOAIi.
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Tara .1 carne bovina posta hoje em con-
sumo ncsla capital, loi aftix.ulu |.c'os mar-
clientes, no entreposto An S. DiojfO; o preçode $560, devendo, portanto, scr cobradú ao
publico o máximo de $760.-Carneiro, l?.Soo, purco, ij^oo; viltllü,
$600 a i$ooo.

ENSINO E HE
A exposição dc motivos que acnm-

par.lta o decreto reorganizando o rn-

sino secundário c o superior è um do

cumento que deve ser lido com in

leresse. Ella mela, dd parle do mi

nistro da Justiça, uma franqueza ho-

nesta e sisudo. Pela qual felicitamos
vivamente o sr. Carlos Maximiliano.

No momento em que revolvemos,

com repugnância, a lama do passado
e diariamente nos chegam ás narinas
us podridões, agora descobertas, dos
Telegraphos, da Central c da üriga-

da Policial, ptpise 
'tji.e. .tão 'w rspan

iv 
'possível 

para acolher os esconda
hs apontadas pelo sr. Moximiliano
na mineira como se ministrava, o ,ei\-
sino superior, antes da rcfòrtlw hon-
tem publicada. Entretanto, elles são
lão graves como os mais graves que
se publicam desde algumas semanas.
São mesmo, sob o ponto de vista mo-

ral, de maior importância, porque
tem relação directa e immcdiata com

a educação da mocidade das acade-
raias e, portanto, com o futuro da
Pátria.

Essa situação desoladora e vergo-
nhosa, que reduziu em muitas escolas
os lentes a meros homens de negocio
i- em outras os transformou em pro-

fissionaes da trapaça, deve-se ao exa-

gero da autonomia administrativa
concedida pela lei anterior.-A refor-
ma actual restringe a a:: lona mia sob
esse ultimo ponto de vista, mas alar-

qa-a, dilata-a para as questões pra
friamente do ensino, ccHoeando nas
mãos das congregações, nos casos de
escolha de professores, um poder ir.
recorrivcl, que ellas não tinham.

Assim, o pensamento do sr. Carlos
Maximiliano, ac emprehendcr o seu
trabalho de reorganização, foi este:
assegurar ás escolas o máximo de
autonomia nes questões rigorosamen-
te do ensino, para dar-lhes o minimo
nos cases administrativos,

O critério não podia ser mais saiu-
tar, porque extirpou das escolas un:
mal que as estava gradativamenlc
corrompendo. ¦Os. professores não

provocavam mais o estimulo e a con-

fiança das alumnos, porque os absor
via o desejo do lucro sempre maior, e
verdadeiramente não ensinavam, por-
qu e. m creadejavam.

Ji' o próprio ministro da Justiça

que, uno guer d and o a reserva pedida
por falsas conveniências, allttde, na
¦sua exposição de motivos, aos faclos
mais typicos desse gênero, verifica-
dos na vigência da lei anterior. Aca-
denúa houve que distribuiu enlre os
lentes as taxas de matricula e de in-
sçripçòo dc exames, e, como refere o
sr. Maximiliano, "não comprou u.-.i
apparelho, não concertou um banco,
não reparou uma parede". Nesse te

qitnen da autonomia administrativa
absoluta e do arbítrio deshonroso, fi-
zeram-se fortunas electricos e houve

funecionarios pobrelões que adquiri-
ram palacctes.

Ao lado dessa improbidade Pessoal
accentnada, apparecia — c era fatal
— o descaso pelo rigor do ensino,
Professor de cadeira estudada em va-
rios annos (são palavras do minis-
tro) reprovava todos os examinon-
dos do primeiro, afim de não ter alu-
mnos r,o segundo; dois outros nâo
davam aula, c panavam soojoco a es-
Itidantes para os substituírem.

Assistentes pediam ao professor
qttc os declarasse incompatíveis cem
elle, porque ficavam cn; dispombiü-
dc.de, percebendo vencimentos sem
Prestar serviços,

Houve lentes que deram dez aulas
por anno.

Foram -esses abusos que o sr. Ma-
ximihrao teve em vista corrigir, no
fu trabalho de reorganização do en-
sina. 'Oxalá os frutos benéficos da
obra do joven ministro não se facatn
esperar « ículiamoi dentro de pouco
tempo s certeza de que os professores

í —aggggwjjjl WMgiH>M*MiMaagBggw»^MgMgjiig»ijWiM^aMM ma
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vão ás escolas rnsiturr c não simples-
mente accumular lucros inconfessa-
veis.

Foi publicado que a partir de 31 do
corrente a Prefeitura iniciará a co-
branca executiva dos impostos -pre-
diaes em atrazo. correspondentes aos
exercícios dc igu a 1914. Nesse sen-
tido, estüc sendo uctivados os traba-
lhos da comini&são encarregada dc
apurar quaes 03 impostos naquellas
condições.

O intuito dessa exigência, vê-se bem,
ó forçar o contribuinte a saldar sua
divida, augmentando-se a renda, para
o effeito du custeio de obras que o
prefeito resolveu executar, obras de
emlx-llczameuto, algumas necessárias c
reclamadas mesmo em beneficio da
hygieriè desta cidade.

Não nos parece, porém, que o pro-
cesso usado seja o melhor, nem quo
dê os resultados esperados. A crise
actual, altingindo todas as classes, lia
ile se fazer sentir na arrecadação das
rendas, ann»illando toda e qualquer
meditla oppressora que como esta seja
tomada paro o effeito de obrigar o
contribuinte a saldar seu debito.

O dr. Rivadavia Corrêa, remettendo
ao judiciário para a cobrança exeouti-
va os impostos predíáes de 1914 tres
mezes depois Ar esgotado o exercicio,
pratica unia .Ilegalidade, pois não en-
eontra amparo para essa sua decisão
cm qualquer disposição expressa dc lei.

Neste momento, cm que o ministro
da Fazenda, sem grande relutância}
pro roga prazos dc pagamentos dc im-
pnsios federaes, em que o governo .Ia
União toma deliberações que visam,
resguardando os interesses do Thesou-
ro, a minorar as difficuldadcs do .povo,

c de estranhar que o prefeito insista
em tomar medidas odiosas como a da
cobrança executiva do imposto predial
do fxercício ultimo.

Não poriíi.i deixar de pesar em sen
julgamento o numero extraordinário
dc predios dcsalugados, o barateainen-
to que se esti fazendo sentir nos alu-
gucis, conseqüências da crise, para
que revogue a sua ordem, prorogamlo
o prazo do pagamento com multa do
imposto predial dc 1914.

O prcsiilenle da Republica, por se
achar um tanto adoentado, conservou-
w hontem nos seus aposentos parti cu-
lares, não recebcndoi por isso, pessoa
alguma.

Queira ou não queira, o sr. Wences-
láo Braz lia dc executar uni governo
de saneamento mora! deste paiz, O
governo Hermes foi n mais delirante
das misérias. Apodreceu tudo. E' inau-
dito. Não sc pódc positivamente asse-
verar que haja por ahi alguma reparti-
ção publica que elle não vycsse cor-
rompido",

' 
Já agora é licito suppôr que cm to-

das ellas andou a gazúa dos seus pio-
tegidos e apaniguado^ daquelle gover-
no. A Central do Brasil é o que sc vê
contiiiuad.imeiiic: tornou-se o foco
peor das corrupções governamentacs.
Senadores, deputados, jornalistas, che-
fes de campanário, muita gente cha-
fúrdou na liiimuiidicie das tarefas.

A Brigada Policial ahi está 11 offe-
recer ao noticiário os mais clamorcsòâ
escândalos. Os Telegraphos comem ir-
regularidade:-; repulsivas, qne o minis-
ire Tavares dc Lyra traia de apurar.
Por ultimo, surge a Alfândega a cffc-
recer o seu contingente á historia das
esterquéiras marechalicias.

Nesta ultima repartição, chegou-se
ao cumulo dc viciar a escripturação,
afim de que os cofres publicos fossem
fraudados cm centenas de contos dc
réis. Que mais falta? Perdão. Com cer-
reza falta ainda muita coisa a ser des-
cortinada,

Deante disso, é mais do que evjdcn-
te que o presidente da Republica não
pôde deixar Ar. dar um largo exemplo
de energia, fazendo punir os ladrões
envolvidos cru todas cSsa-s falca-.ruas
imnvorali-ssimas. Do contrario, que idéa
sc ficará fazendo dc um paiz cm que os
ladrões são descobertos c ccnlintiam a
andar impunes enlre os homens de
bem?

O coronel Egydio Tallonc assumirá,
ns segunda-feira próxima, o commando
da fortaleza dc São João, para o qual
foi nomeado no uliimo despacho.

Cresce dc toda parte a grita contra
o caftismo. De todos os lados solicita-1
se do dr. Aureli-iio Leal que ordene unia
campanha severa contra os explorado-j
res da escravatura branca, e tudo leva
a crer que o cheie dc policia virá ao
encontro dessa corrente, que nada mais
lhe pede do que o saneamento da nossa
capital,

O sr. Belisario Tavora não foi o
cliefe ile policia ideal do iRio dc Ja-
neiro. -Mas ninguém ignora que, ao
tempo em que cllc oecupou a reparti-
ção da rua dos inválidos, o dr. Ferrei-
ra dc Alme-ida não deu tréguas aos
caftens.

Koi na administração do sr. Bclisa-
r;,, que cc levou mus a sírio o accôr-
do existente entre :i policia daqui, a
do Uio da Trata e a do Chile, para a
perseguição systematica aquelles mise-
rsveis que R Inglaterra, paiz clássico da
Ü"crdade, castiga a chicote.

O sr. Chico 'Labareda chegou, porem,
á Central de 'Policia, o sr. Herculano
de Freitas caiu infelizmente no 'Minis-
Wio do Interior, t então os caftens
tiveram inteira liberdade dc acção nes-
ta cida-dc.

Dc uma ícita, o sr. Ferreira dc Al-
meida, que continuou na policia com o
sr. Vãlladares, estava com uma leva de
eaftens para exportar, Emre elles, po-
rém, existia \xmt que participava da
sympathia c protecção do ministro Mer-
cttlano. Esse foi solto. -Nessas circitm-
stancias, o ar. Ferreira dc Almeida
abespinhou-se e soltou o resto, A jtis-
tíça deve ser egual para todos.

Ahi csú um Caso typico do modo
como os que vivem do lenocinio vieram
a scr tratados entre nós. Tantas faci-
li-lades aqui tem encontrado, que
l.ojr cm dia eaxameiam por toda
part-, E é isso a que o sr. Aureiino
tem de pôr cobro. Autoridade¦ austera»
nao ihe pódc ter escapado essa repu-
gnante •profissão, que merece todas as
repressões -possíveis.

Foi dispensado o conferente da Al-
fandega dr Carumbá, Diogo Martins
Desausari. do cargo de inspector em
comniissão da mesma Alfândega, e r.o-
ineadò para isse logar o 2° escriptura-
rio da Delegacia no Amazonas, Fran-
ci;i-o Jorge ,Je Souza.

Brigada Policial
e as isençOes Se

direitos
A commissão que está faztndo o

inquérito na Brigada Policial encon-

troti ali, dizem, um verdadeiro baiar,

de mercadoría3 as mais variadas, e

até mesmo de algumas que ninguém

suspeitaria que lá poderiam ser en-

contradas.
O Correio da Manhã já fez, em

tempos não muito afastados, referen-

cia á enorme quantidade e varieda-

dt dc mercadorias importadas da Eu-

repa nos ukinios annos, com isenção
de direitos. E agora, que está sendo
discutida uma disposição que a Ca-

mara dos Deputados votou c que o

Penado rejeitou, a qual mandava ba-
lancear os depósitos dc material, in-

clusive fazendas, da Brigada Poli-

ciai, oceorreu-nos consultar as notas

que possuímos solire mercadorias im-

portadas nos últimos annos, para sc

saber a quanto montam as isenções
il-. direitos concedidas aquella corpo-
ração,

lí obtivemos o seguinte resultado:
Êm abril dc 1912, a Brigada teve

isenções no total de ptcS-i^t», ouro,
e io:030$4^0, papel, ou soja o total
de 2Õ*:Í3Ó$J30, papel. Nas mercado-
rias então importadas figuram: brios
dc linho, chsimiras dc lã (que custa-
ram quasi o mésniò preço das casimi-
ras nacionaes, apezar de que os di-
rcitos dc importação eqüivalem ap-
•pioximadamenlc a ioo fo do valor
daquella mercadoria!); guardanapos
de linho, lacre (!), tinta de escrever,
200 ducias de camisas, 300 dúzias de
collariiihos, 100 dúzias dc pares dc

punho, etc.
Em janeiro de 1JÍ13, as isenções fo-

ram 110 total de 10,5:6__ 1Ç412, som-
mando os impostos em ouro com os
cm papel. Entre as mercadorias im-

portadas figuram 1.200 barricas de
cimento, escovas, lenços, etc, vinho,
tecidos dc algodão, ceroulas, camisas,
-papel, guardanapos, briui de linlio,
casimira dc lã, etc. Grande parte das
mercadorias im-portadas o foi con-
tra a lei, porque a lei se oppõe á
acquisição para fornecimento aos dc-

parlamentos do Estado, de mercado-
rias que tenham similares na piodu-
cção nacional.

Em fevereiro de 1013, as isenções
dc direitos loram ainda n.sis íoijg^:
attingiram ao total dc 209 ti(i3S$742,
vendo-se entre as mercadorias que a
Brigada Policial importou do estran-

getro as seguintes: casimira de lã,
'• 

briiit de linho, toalhas, mantas, panno
dc lã, brim dc algodão, linho, meias,
ceroulas, etc.

No mez que fica citado, cortou-se á
larga. Só as casitniras dc lã, -por

exemplo, deveriam pagar dc direitos
o total dc 65.860:925!

Vem agora o anno dc 191-I, até fi-
nal de agosto.

Em janeiro desse anno, a Brigada
obteve isenção de direitos no total
de ioo:o.(-$oi7, para mercadorias que,
na maior parte, têm similares no
paiz: pannos de lã, tres despachos, no
total de 12:63.v$.|9o, que o Thesouro
não recebeu; cobertores, também dois
despachos; cofres, camisas c até...
tres gramophones e quinhentos reio-

giosl...
O mez de fevereiro do anno findo

figura mais modestamente na esta-
ti;tica das importações da Brigada:
somente 10:5^3^6.

Março e abril: 70:sá8$870, Só cm
pnnnos de lã e camisas que forain im-
portadas o Thesouro perdeu
21 rt>33$98o!

Foram importados mais: punhos,
meias de fio de Èscossia (!), meias
dc algodão, cobertores, ceroulas,
manias, etc.

•Para maio e julho forain pedidas
isenções no valor total dc 50:~Sl4$5<5Òj
para obras de lã, cobertores, mantas
de algodão, ceroulas, brim de linho,
tecidos de brim, etc.

Julho e agosto foram dois mezos
modestos: apenas 22>nC$ioo dc is«n-
ções de direitos, e todo este dinheiro
representado pela imporlação de
brim'de linho, tecido de algodão e
gazolina.

Verifica-se que, em onze mezes, a
Brigada Policial pediu e obteve isen-
ções de direitos no tolal dc
592 :910$377!

E note-se que não incluímos nes-
tes algarismos o despacho de 7.167
barricas de cimento, que a Brigada
irr.-portou no mez dc novenrt.ro de
1912, e mais T.200 em janeiro de 1913.

A commissão que está levantando
o inquérito, talvez possa apurar qual
o destino que tiveram aquellas 8.367
barricas de cimento, e todas as mais
importações feitas á larga, com ma-
ni festo desrespeito da lei e dos in-
teresses do Thesouro.

Por nossa parle, registramos os
fados sem os commcntar.

Estado cm te prepararem para c
der e vier „

A verdade, porém, i qne esse idiota
que sc encontra no Estado do Rio a fa.
zer de cabeça de motim em proj-cto
não passa de um dos muitos desoccupa-
dos que a polhicasero do tt. Sodré em.
prega para linda illudir os jwbrcs dia.
bos que acreditam na sua victoria no
Congresso.

Os fluminenses de venbiio, esses»,
bem sabem que o sr. Nilo è O presi-
dente do Estado para todos ot effeitos,
e que não serão arreganho* de cafa-
testes qne porão em cheque t stra au-
toridade.

Na próxima semana, em local e dia
<me serão annunciados, n tr. Kelix Bo-
cayuva fará uma conferenei» polilica,
cm que, depois da leitura de tun mani-
ie«o, proporá a fundação de uma .isso-
ciação, que sc deuomiaará Alliança
Republicana Revisionista, para a propa-
ganda da urgente reforma do nosso
pacio politico.

O sr. Clodomiro 'Cardoso, do Ma-
ranhão, e que sc apresentou candidato
á dépütaçSo pelo seu Ivsudo, vem ahi,
por um dos paquetes nacionaes, provar
simplesmente, que rm S. I.uh: lia tam-
bem uni desavergonhado Rapadura. O
Augusto de Vasconci-llns de lá é o sr.
Luiz iDqniíngiies, que r:-:n o; olhos co-
biçosos numa cadeira da .Câmara. O
sr. Clodomiro vem, pois, contestar a
eleição do satyro maranhense, As pro-
vas que Iraz seriam esmagadoras se ai-
Suma coisa neste paiz esmac-tsse os
fraudadores da soberania popular. Se
tal acontecesse, ha muitos annos que
sc teria rezado .' mi-sa de sétimo dia
pela alma política do senador Augus-
to dc Vasconcellos.

-Mas o facio -ó qué o contestante do
Sr. Doiniilgues traz pn.vas provadas
das graves irregularidades verificadas
nas eleições do -Maranhão, e, para ter-
sc uma idéa da cynica audácia do ex-
governador di.qiiellL- Esla-do, basta di-
zer que elle traz comsigo autlieníica-
das certidões dr óbito de muitos dos
phosphoros que elegeram o »r. Luiz
Doniiiigiies.,,

Rejubile-se Campo Grande: a escola
do Rapadura grelou tio norte, sob os
auspícios do sr. Herculano Parga.

Esteve hontem 110 Ministério da Fa
zeiida, em conferência reservada com
o tiüilnr daquella pasta, o sr. Duarte
Leite, embaixador de Portugal,

Telephones: Redacção, Norte, 37 — Administração, N'e;!c, j?m
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dos Dardanellos
PERECEU TODA A TRIPULAÇÃO DO COURAÇADO FRANCEZ BOÜVET

«í- -~Efr
LONDRES, 19 — 0 Almirantado annuncia que os couraçados

inglezes "Irresistible" e "Ocean" e o francez "Bouvet" foram a pi-
que durante as operações nos Dardanellos, em conseqüência de te«
rem batido em minas fluetuantes. A tripulação do "Bouvet" 

pe*receu quasi toda. A dos dois navios británnicos soffreu apenas alg'a«
mas perdas.

Por ventura, não seria 4e boa con-
veniencia que o governo tratasse dc
apurar qual foi o destino que teve todo
o cimento importado pela capital, em
janeiro de 1913, no gozo dc isenção de
direitos ?

Para que se possa comprehender a
razão de ser desta pergunta basta dar
publicidade ás quantidades dc cimento
que foram recebidas naqut-lle mez.

Eil-as:
Lloyd Brasileiro .... «.ooo 'barricas
3, Paulo Electric C. . , 3.750 "
íàBiiolfi • iic--Ai-ti!!rria . _ suo "
C ¦' Brasileira dc Energia
Electriea , 300 ."

Brigada Policial. . , 1,200 ¦"
C. Commercio c Navega-

Ção. ...... SOO ¦"
Cétipoldina Raiiway. . 1.800 "
Villa Militar ...... 25.000 *
K, K. Ol*í:Ic de Minas , 1.000 wMíhwterio Ai Guerra~i .* 2.000 "Ministério da Marinha 6.mo "
Villa Proletária ...,,- 1.350 "
City ImprovemcoU. ,' 5.000 n

Total ..... 51.400 "

Em um mez, foram importadas pela
capital do Brasil, com isenções de di-
reitos. 51.400 barricas dc cimento I

Devemos confessar que oecupamos
loftar bizarro na estatistica das fortes
construcções !

O ministro da Ouerra p«diu «o escu
collega da Viação, a concessão de fran-
quia .postal e telegraphica paira uso
oífieial dos inspectores das armas eserviços do Exercito,

Os couraçados Dcodoro e Floriano
e o cruzador Barroso, que formam a
secunda divisão naval, snl> o comman-
do do contra-aimiraiitt Prtotísco de
Mattos, nío podem d.-i.-iar, lioie, o
porto dc Sciitos, conforme ordens an-
teriores expedidas pelas altas autorl-
dades da Armada, por íe acharem sup-
prindo de carvão, motivo esse que rç-
tardará a saida daqudks navios paraa enseada Ba,ptisla das Neves.
——— -¦"-*«tffr<a^<a>-^>Httgtt»«»M»~-,-^.-,---^

—^e -«x^y-o-a'»
A Rceebrdoria do Districto Federal

arrecadou de i' do correu!:- ate hon-
tem a quantia dc i.jqo-;ó.--Sj-j7. Em
egual periodo do anno passado, a renda
foi dc 1.895129:5446.

Anda lá pelo interior do Estado do
Rio um contra-parente do sr. Pinheiro
Machado a aliciar elementos para uma
revolução que ponba abaiso o sr. Nilo
Pcçanha. E' pelo menos o que af firma
esse afoito correligionário do sr, So.
drc.

Tal coisa só' pôde ser considerada
como pilhéria, apezar de estarem vigi-
lantcs as autoridades fluminenses t í
espera de que o espoleta do sr. Pinhei-
ro ponha em pratica os seus intuitos,
lutando ao menos contra uu; qualquer
presidente dc Câmara.

Precaução e caldo de galjicha. já !á
diz o adagio, não fazem mal a tàrtgaeía.
Kszem bcpi as sutorifeíes do -i-.iri.iho

BANCO MERCANTE DO RIO
DE JANEIRO

67, rua Primeiro de Março, 67
Presidente, João Ribeiro de Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco dc Depósitos e Dcscontoa.
Paz todu nr operações bancarias.

|: /-'•<«" ÜPsS." .SJSte"r'ií'tí#Í2»Kj.it u..'¦.aí, ..»,-.--. ¦¦ -.- . ¦ *" ¦* . —¦' ,|

No alto, o general Riciolli Caribe! di, acompcmliada de teu filho Peppino, passeando pelos Campos ÍJisect.
em Paris, depois de ter passado em revista os alumnos da Escola Militar. — /(' esquerda, em baixo, o
filhinho de um valente artilheiro, no momento de ser este condecorado com uma medalha commenwrati-
vo da "jornada de 75'¦ — A' direita, uma dos senlioras francesas encarregadas da venda dc medalhas com-
memora tivos do "Canhão de 75". Qtie tão grandes serviços tem prestada na actual guerra. P.ssa senliora

está vendendo insígnias ium ruas de Paris.

Em relação á consulta do director
«reral da Contabilidade da Marinha, re-
lativa á situação dos sub-officiaes da
Armada, para effeito dos descontos de
que trata o art. i°, n. 31, da lei nu-
mero 2.910, de 31 dc dezembro de
1914, o ministro da Marinha declarou-
lhe que, conformanilo-sc com o parecer
da maioria d^ conselho do Almiranta-
do, emittido em consulta, resolveu sus-
tar os descontos uuc tiverem sido íei-
tos aos ditos sub-officiaes, visto esta-
rem elles considerados praças de pret,
restituindo-sc as importâncias no cor-
rente exercicio.

A' Inspectoria Federal das Estradas
foi requisitado pelo Ministério da Via-
ção o quadro das receitas totaes, des-
pesas de custeio approvadas, saldos ou
defieits e preços de arrendamento, em
cada um dos annos dc 1906 a 1914Í das
linhas arrendadas á " Compagnic Au-
xiliaire des Chcmins de Fer au Bré-
6Ílr.

A' delegacia do Thesouro Nacional
cm Londres íoi confirmado o relegram-
rna de 23 de janeiro, mandando que in-
forme sobre a quantia approvada pelo
govirno para na despesas de adminis-
tração na F.urrtpa, da companhia " lira-
sil Great Southern Railway*.

«¦¦ tX-'-*V&~**r&eum ...
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MUTILADO

Um jornal de hantem Aizix que a nossa
Alfandena íoi om grande ".panamá"... e.n
1913-1914.

Só nesss amio ?.,. O colleffti é de utna
tnotksth I...

** *
Çurjem novas rrmplicaçSps na Vfih

Proletária "Marechal Ilwmcs, dizia hontein
uin sujeito na Poíchoal.

E accrcsccntava :
Quando entrará nos eixos a tnalfaii h

vaia?
Qiiamlo lhe mudarem o nome, respon-

de do lado uni ra/jusa.

A Prefciínrà -mandou hontem, apprchí-ndr:
tedos os porcas -cncoutradcô a vaguear pelas
ruas da. cHaié-

Pica. entendido qiw essa medida tião at-
•íir.ifi:c sr. Ci^slraüo-de AjbrcU*

ILEGÍVEL

Os dei*viches anniqui-
Iam contingentes

de forças inglezas
NOVA YORK, 19. ---

Communicam de ' Berlim,
que 80.000 derviches anni-
quilaram completamente os
destacamentos de forças
inglezas do sul e do centro
do Egypto, apoderando-se
de grande parte da Nubia
e de todo o Sudan, inclusa
a cidade de Khertum.

Esta noticia não foi ain-
da confirmada. — (Ameri-
cana).

Os tcheques da Transylva-
nia querem o rompi-

mento da Áustria com a
Allèmanha

Nova York, 19 — TelegraphaiB dc
Genebra:"'A Tribune de Gcr.eve informa que
03 pau-germanistas austríacos tive-
ram um violento conflicto com os
deputados tchcmics da Transylvania,
que desejam o rompimento ila allian-
ça com a Allemanlia, afim dc que *
Áustria possa celebrar a paz separa-
damente." — (Havas.)
A Bulgária dirige uma re-

clamação á Turquia
SOFIA, íí) — O irovemo aonlin

ilo «nviar nma notn ii Sublimo
Torta pedindo-lhe quo provideu-
cio no sentido do cessarem iiinni--
dl atam en to us difficuldadcs oppos-
tas pulas autoridades turcas 11»
livro transito dos viajantes bufen-
roa cm território ottoiiiano.

A nota occresccnta que, no
oeso de não scr suti.->f.-iti o pcill-
do, ficarão gravemente compro-
nirttidas as relações entra is Tm-
0'iiu D u liulsnria. — (Havas).
Torpedeiras turcas illudem

a vigilância dos alliados
LONDRES, 19 — Cotnmnni-

cam ila ilha de Mytilene que vn-
1 vias torpedeiras turcas, sob o com-
í mando do cotnthandante allemão

von Pende, cousejíuiram escapar ii
I vigilância da esquadra dos ulün-
i dos o chagar » Smjriia. — (Ame-
. rtcana).

»í.. y *ij*i«iáii'i

NOS DARDANELLOS

Alguns navios dos alliados
attingidos pelos obu-

zes turcos
Pum, 19 — A Agencia Havas re-

ccheu o seguinto telegràmma de
Athenas:"A esquadra franco-inglczS que
opera nos Dardanellos canhoneou,
entre a meia-noite e as duas hora?
da madrugada, os fortes internos do
estreito, fazendo calar duas baterias
da costa.

A acção teve por fim proteger os
limpa-minas, que na oceasião iam en-
trar cm plena actividade.

.Consta que os obuzes turcos aítiu-
giram alguns dos navios ailiadns,
caúsando-lhcs ligeiras avarias." —

(Havas.)

O couraçado "Bouvet" te-
ria ido a pique?

N0VA-T0RK. 19 — Notlclíis
recebidas de Cnstanllnopla, via
Berlim, annuneiam que, secundo
consta naquella capital, o i-oiii-n-
çailo francez "llouvet" foi mettido
a pique pelos fortes turcos iliinin-
to uma accío travada nos Ihirdn-
nellos.

Esta noticia não teve ninda
confirmação. —- (Havas).

A "Uijião dos Povos
Latinos"

R/rma, 19 — Constituiu-se nesta ca-
pitai uma nova associação denomina-
da "União dos Povos Latinos", e
cujo principal fim <¦ affirmar as cner-
gias da raça. — (Havas.)

Um dirigivel allemão evo-
lue sotve Calais

Paris, 19 — Annuncia-sc oflicial-
mente que um dirigivel allemão evo-
luhi liontem sobre Calais c alii lan-
çou diversas bombas, matando seis
pessoas.

As tropas franccza3 tí-m alcançado
ligeiros progressos em difíerentes
pontos da linha de frente. — (Ha-
vas.)

As trincheiras allemãs na
Rússia inundadas

Petrograd, 10 — (Officiai) — í,
Ráwka transbordou, inundando ?.-¦
trincheiras allemã,.

Na batalha travada na margem es
qtierda do Pilica os allemãcs' per.].--
ram cerca de vinte ç cinco mil bo-
tnens, — (Havcs.)

"".'V ««&*.

Tratado de paz italo-amcN»;
ricano \

WASIIi.VCTOX, 19 — O secro»
tario d'lís(a(lo, sr. Brynn e O om»)
baixailor ilaliniio rctiflcnrám hojoj
o trai ado do puz recentemento ce-,
lebrado entre 11 Inilia o os Misto*}
dos-Uiiidos. — (llnvas). '
A façanha de um submarw',

no francez
Londres, 19 — O corresponde«tí|

do Daily Telcgraph, em Tencdos;
conseguiu entrevistar o almirante!
trancez Cuc-pratte, que o recebeu *.
bordo _ do couraçado Stiffrctt. Ncssã"
entrevista, o almirante Ciicprattc disi
sc aquelle jornalista que um subma-j
rino francez tentou imitar a façanha.'
do submarino inglez que po;-. a pique
o couraçado turco Messiidiclt, fazen-
dò o mesmo ao cruzador allemão
Gocben, conseguindo navegar cotn
exito ate perto de Nogara, mas ahi,
na oceasião em que subia á superfície
das águas, foi avistado pelas baterias
turcas, que concentraram os seus fo-
gos sobre cllc, afuniiando-o.

A^ tripulação salvou-se, mas ficou
prisioneira dos turcos. —• (America-,
na.)
Os planos do general Him-,

denburg fracassaram
Londres, 19 — O Daily News dií,

que os planos do general von Hitn-|
denburg fracassaram completamente,
drvido ás suecessivas derrotas que 03
russos infligiram ás suas forças ei»
Przasnysz, Orzyc c Süwaiki.—-(Ame-
ricana.)

Communicado officiai
russo'

Petrograd, 19 — Communicado Ao
estado-maior do èserc-ks:"Na Polônia, entre os rios >Sktt'C
c Orzyc, 1 -bem assim ná região a»
norte dc Przasiiysz, continua a haja-,
llia anterioriiieutu. travada entre ar
tro'j>as inimigas,

Nesses sectores da linha de batalha
tomámos diversas aldeias, apprelietl-
demos quarenta e sete peças dc arti
Ibéria e fizemos centenas de prisio-
nciros.

Na niàrgem direita de
entre Corda e Memel
allemão, têm-se euir
acíjõés, durante as r
ramos de seis canl:
boio de munições

Na margem ¦
violento di»-!io

Em Crj-cozi'
miiiánio/ ires
{IlavA .'¦¦A, 

A,
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2> CORREIO DA MANHA — Sabbado, 20 de Março de 19L5

O ¦e <ii? o ministro do Inferior,
dr. Carlos Maximiliano,

na sua exposição de motivos
Unia serie de escândalos expostos

nesse documento offieial
Sr. presidente da Republica — Pre-

cedo de palavras explicativas' do espi-
rilo da nova reforma do imsrni. o de-
creio respectivo, afim '.le tacilitar aos
executores sinceros a exegese corre-
eta. . , .

A lei i tanto menos imperfeita quan-
to mais se adapta ao meio para o qual
íui promulgada. . . .

Sem embargo desse principio, que
tem a Iranspnreneia cryslallina de um
(ucioma, cm regra mais nos cntliuslas-
mameis pelo que c moderno e peregrino,
do que por aquillo aos experi.ueiitados
90 aiitollin pratico e efficaz. . ,

Basto ponderar que é esla a primeira
vez que, planejando unia, reforma do
ensino, se ouvem preliminarmente os'
mestres abalizados.

for isso é que. em geral, ne faz mais
nbra (lc amanuense tio que de l«gts!:i-
dor, copiando os dispositivos dc esta-
tutos estrangeiros,

A cfíicicncia dc um regulamento çer-
nianico presuppõe a disciplina admira-
vel da Prússia, onde o reitor, na um-
versidade, e o pae dc familia, no lar,
desfrutam o prestigio ineoiurastavel de
um coronel na caserna.

Basciam-se as instituições britanni-
cas «sobre aquelle respeito voluntário e
tradicional da autoridade e da lei, do
qilll a Inglaterra offerece ao muudo o
mais edificante exemplo.

Nos paiie» novos começa apenas a
elucação da legalidade, todo poder i
suspeito, obedecer, um sacrifício.

Pcrifiosa deve ser, portanto, a ou-
rorjia precipitada de amplas autonomi-
ns. Quanto ao ensino, os factos deiuon-
Ktram que se avançou demais.

Esta academia distribuiu entre os
lentes as ta-xas outr'ora recolhidas ao
Thesouro, e não mais comprou um np-
parellio, não concertou um banco, não
reparou uma parede; aquella desviou
-„3 verbas destinadas á maternidade an-
nexa. desbanitandi.-as cm obras sum-
puniria!.

Em ura instituto o director compare-
«.ia para almoçar uma a duas vezes por
mez; e hi encontraram o projeclo. en-
çoainictidaiU. a um architecto. (lc uma
casa para o secretario, de outra para o
subsecretário, c rle terceiro, para pes-
«oa intimamente ligada a ura desses
dois funccionarios de um estabeleci-
menio cujas rendas ilecresccrara Gu T
em quatro annos.

Professor de cadeira estudada cm va-
rios annoa reprovava todos os exami-
naiidos (lo primeiro, afim (le uão ter
alúmuos no r-cjmindo; dois outros ní«o
liavam atila» c pafiavaiii uoo$ a cstuiun-
tes pata os substituírem.

Assistentes pediam ao professor pata
ns declarar incompativei? cnm elle, por-
que ficavam cm disponibilidade, perce-
bendo vencimentos sem prestar servi-
ços. ,

Houve lentes que deram io ulas por
anuo.

Pomposos e vastos proitratnr.ias en.
cantavam o visitante; porém não orara
«usinados em atila senão os pontos dos
iiilcrmiiiav-is prolegomonòs. , ,

A lintuta portugueita foi impatrioticx-
mente mirada para terreno sccundiirii.,

"" '.'ariffSSilo-fle *ày 
,scu *coritrefeTitlClf{J'' fiilàl

escripta dos pontos, decorados, dc Lo-
tjicu ou de Historia Universal.

Estudantes A/t Medicina, já approva-
ilos cm Physica, ao fazerem uso_ do
thermometro pelo primeira ve.:, punham
na axilla (lo doente a parte delgada Ao
instrumento, deixando a descoberto a
nilia dn mercúrio.

Dcsopiianlcs os erros de ortliogrn-
phia nos trabalhos escriptós dc acade-
micos I

Praclantafla ia flesoffiçlalizaçao do
ensino, ficavam os professores libertos
dos deveres. porém não privados das
vantagens dc funccionarios pubüws.'.'odem accumular funeções remunera,
das, estão insentos de impostos sobre
vencimentos e do sello de nomeação;
não tém montepio, porém não contri-
lirieui para elle; uão percebem quotas
uddicionncs, mas tiveram tal vantagem
eom isto, graças á distribuição das la-
xas, que antigos lentes pediram para
ser equiparados aos novos.

Goxam das tinas maiores ri-^iHíts dt
empregados «federaes: a vitaliciedade c
i jllbilaçfio. Obtêm do ministro a
licença com vencimentos que os seus
.lares lhes «negaram. Uccebem do The-
vouro o que cale deSpctuUa eoiu o en-
,iiu' nu 1910, e ainda guardam as ta-
nas uuír'ora recolhidas ao erário. Dão
curso,-; üct-ii-ofíiciiícs, cobrando aos ti-
midos alumnos sominas fabulosas.

Em resumo, alguns lentes enrique-
cent, emqirattto um aspecto d; miseri.-
e dc árbandono suiprchende c entristece
es que visitam os institutos.

Lima excepção é conhecida, .porém
«ma só: os .professores da Faculdade
de Direito de 'S. <-'¦•"'¦* abriram mão
das taxas de exames, e cr.irt ç. seu pro-
dueto substiiuiram o mobiliário da glo-
riòsa academia.

.0 ideal collúnado pelo decreto ll.
s.íSi. de 5 dc abril de tçi'., demora
11 distancia formidável, acccssivcl só-
niciue etn duzentos annos.

A base de qualquer autonomia é a
relativa independência financeira.

Os dirigentes das universidades norte-
americanas bem sabem que não podem
desbaratar o patrimônio escolar, s«*Jb
pena de fechar o instituto, perdendo
elles a ratbcdra.

O governo do iRio Grande do Snl
auxilia os cursos superiores: uão oa
sustenta nem sc responsabiliza pelas
suas dividas. Não nomeia pro.essares;
nio lhes garante ordenado. viíaTieieila-
«lc c jubilaerio. Ou as CongrcgaçGes
economizam ou desapparccem.

Esplendida e adeantada idéa i a «ia
tlçSoííiciiilizaeão do ensino. Prepare-
mos o seu advento, sem mystifiçaçfio
alguma.

C111110 apenas durante o.- exames o
labor do mestre é proporcional .ao nu-
mero de alumnps, receba gratificação
.corapcnsndora.

•As outras taxas, deduzidas as des-
pesas inadiáveis, liassem a constituir o
patrimônio escolar.

Vcilc.se augnunto , de vencimentos
«pagos pela tbesourarin do instituto,
tunqvmnto este «fôr ÍKiStrtv.ít: pobre para
não dispensar o auxilio do Estado,

Assim conquistará autonomia verda-
deira, e não unia illuscria ficção.

Até lá o governo, que paga, tenha
um fiscal do emprego profícuo das
verbas — o director.

Não se cómprehende autonomia, cm-
hora em preparo,, sem erário próprio:
eis porque não tém :ar.no os que al-
mejam ver sunpriinida a thesouraria
das faculdades.

Duas outras idéas boas do decreto
ti. S.firro são a livre docência e o exa-
me vestibular.

A pratica evidenciou que foram de-
fcituòsanicntc reguladas.

«\o crear a primeira, se legislou logo
coino sc existisse lin muitos annos.

Ainda não havia livres docentes quan-
do sr estabeleceu que a st
¦excluiria do curso os de:
tos. ,

Resultado: nara cada «

concorrente sc apresenta.
Exceptua-sc a Faculdade de Mediei-

Ba do Kio de Janeiro, onde ba perto
dc duzentos livres docentes. Mas po.
*"__ 

Porque a Congregação abriu fran-
camcii.c as portas, não reprovando nin.

cândida.

Bffa so utn

pueni. maucclios dc valor entraram:
¦se para a clareira dr, ac-",je 

vencimentos a torrente
s visto que só ali era pos-

egados da 'Prefeitura ou
tica perceber do crarm
-nmncraçúcs,

a partilha das taxas.
•lhor os -professores
•icMscui .10 ensino

só a Allemanha
¦ i*» t_e,3_io cui

¦.**X

parte, apenas), faltou completamente ao
fim i-.oltimado desde que facilitou a ac-
ciuuulação de funeções.

Por uutro lado. emquanto não estiver
madura e generalizada a innovaçSo da
livre docência, não sc lbe deve dar pri-
viicgio algum,

Onde a viila c c.ira e rareiam as
competências, correm estas para a luta
franca c enobrecedora, ua clinica, uo
fora ou na engenharia.

Aprofundam conhecimentos e voltam
ás capitães aüm de colina: louros cm
i:oiicurso.

A porta se lhes fecha em face, por-
que um timido amanuensc, offcrcccndo
ailpdyna llicse, grangeára as regalias
amplas da docência livre.

ÇJucin ensina, aprende. Ainda mais:
desenvolva au qualidades innatos do pro-
1'essor.

Portanto, o docente livre, de vnlor.
leva natural vantagem sobre um estra.
nlio ao uiagistcrío, além de ser bem
visto pela Congregação.

Não couMa n'lc nem nit;!;nu> nti Alie-
manha gozem de tantas regalias; iiiclu-
sive a dc ínzcrcin íiartc, sempre, dc
nusas cx.nminadoras.

Basta (pie lhes dêem o direito de
ensinar servindo.se do edifício e do
material da faculdade e embolsando as
taxas de freqüência, c que os dispensem
dc. escrever e sustentar nova these, no
concurso para professor substituto.

IV Oppor tun o recordar que o prurido
da trausplantação integral de ufa rè-
ghneti estrangeiro ate us vocábulos it-z
importar, riosfcrgando a tradição lia-
cional.'A «palavra Icnlc recorda ar: prrlccções
dos antigos .professores de Coimbra,
escriptas uma vez, retocadas de. anno
em anno e soporativãmente lidas em
aula.

Hoje ninguém mais lê. nem na ca-
tbecJtn, nem na tribuna, para não tan-
£cr o auditório «jiara fóru da fala.

Fica melhor a palavra professor, uni-
vcxsalincnte usada.

Cathedratico, vocábulo clássico, desi-
gna o detentor effectivo da cadeira:
|K,rqur substituir por — ordinário, tor-
mo que comporta acefu(;io iiejorativa ?

Dentre os brilhantes docentes chama-
dos a conferência sobre o ensino, não
houve um çjtic não fizesse sentir ao
niinistro não querer ser offioialmente
chamado — professor ordinário.....

Reatemos a cadeia da tradição sub-
stituindo a denominação — lente, porém,
conservando os títulos de cathedratico
e Bultatituto.

A lei melhor sobre o ensino será a
que assegurar, do modo menos ittspcr-
feito possivel, a selccção do pessoal (lo-
ccnte.

Houve outr'ora o defeito dos debates
r.raes em concurso, triuropliando o nic-
diocre desembaraçado c de boa r.icino-
iia.

•Km vez de corrigir esse defeito do
¦processo usual, suppri.mrani este.

O que ficou é pcov.
'Coin uma simples tbesc. cuja pater-

niilndc sc náo pódc averiguar, um jo-
ven é livre docente e candidato unico
ao !ng«'.r 'de professor extraordinário,
---^-^j^i-^^-^^rsju^jdeclinica gyite-
cologica, o qual deve ser uni >jín(i«-èõ'
eniiiieníe, não é subiuettido a nenluinia
prova pratica, O mestre escreve; «não
demonstra qualidades dc« professor.

Quer parn livre docente, quer para
professor substituto, se exigirá a these
original, c uma arguição para apurar
a autoria do npr-seiitantu do trabalho.
Prestada a prova pratica, o candidate,
como todos os docentes cscrupülosos,
preparará cm 24 horas a sua prélÇcção,
sobre um ponto do prograinma de cada
uma das cadeiras da secção, er durante
quarenta minutos discorrerá como se
dirigisse o curso ofíicial.

Eni iSEiJ, após o concurso perante a
E-iculílade dc Direito do Recite, foi
indicado Martins Junior, reprovados
o_ outros candidatos. 'Exigiu o governo
que sc completasse a lista triplico;
vieram o's nomes dos menos fraces
dentre os desclàssificrvdos, e um delles,
correligionário do presidente (lo comic-
Iho, obteve o logar- vitalício.

A lei actual fez pcor; inanfave a
lista triplico, e com o voio uniiioiuimil.
Se a congregação, como suecedeu, ha
mezes, no Collegio Pedro II, se dividir
entre deis candidatos dc valor, o ter-
ceiro, se tiver um amigo entre os
professores, entrará ua lista c poderá
ser nonicãdo,

'Só uma congregação se.,11 pudor elas-
si ficaria cm primeiro logar tun «prç-
tendente escandalosamente batido. Pó-
de inclinar-se, por sympathia, nara um
dcKrtre doi** competentes.

Dc-sc, nesse ponto, maior autonomia
aos institutos: seja .ao governo propôs-
to um só nome, com. a faculdade dc
annullar o concurso e mandar preceder
a outro, com difíei-eiitc mesa «_xa;niiia-
dom.

Tinbatnos outrVra os exames geraes
de .preparatórios, com o inconveniente
«lc prestarem os audazes protegidos
dez exames de uma vez.

Km vc/. de proh.ibir a accumulação,,
iritroduziu-sc o curso gjaunasial.

Desmoraiiv:ou-se este com a pródiga-
lidade das equiparações.

A principio, contra o espirito da
Constituição, deram o prestigio de in-
siitutos ofíiciaes a collegios destinados
n propaganda religiosa.

Kão foi ainda o maior inal -^ porque
os sacerdores, presos pela disciplina e
••.ma moral christã, ensinavam bem a
niocidade brasileira.

Teiiieii.lade seria dar egual regalia
aos collegios fundados com o intuito
de lucro immedialo. e assim aconteceu.

Puzcram-sc em almocda os títulos dc
bacharel em letras.

Directores ganharam, com a con-
dc*.;cTiidtMKÍa on a venalídadc, sommas
fabulosas.

fnstituiu-se, por isso, o _ exame de
admissão, em que o joven é ao mesmo
tempo inquirido sobre doze preparato-
rios.'O qtie o-,itr'ora ca utn abuso, boje
se tornou lei.

Accufnulavarm os imprevidentes c
precipitados; agora são todos obriga-
«los .1 accumular.

E' certo que o Terceiro Congresso
Internacional dc Ensino Superior, reti-
nido em Paris, em 1000, decidiu que
as facilidades deviam apurar o descri-
volvini'. nio iiitcllcctuaf e a cultura ge-
ral dos candidatos, á matricula: po-
rém, o exame vestibular não supprimi-
ria, antes exigiria o gyr.inasiat.

Na Universidade dc Zuricli, uma
das melhores e mais modernas do num-
dn, o matriculando que exhibir certi-
ficado dc .TiimvafÃo uo curso fry.mna-
sial, soffferú tres provas:

o) composição sobre mn assumpto
proposto pelos cia mi nado res, escripta
cm sala fechada, c cm niialquer dzs
tires línguas officiaes da Suissa;

dl demonstração oral d«: que o cau-
did.ito é capaz dc fazer uso corrente
cíg francez c do ailcínão;

c) dissertação sobre historia litern-
ria, historia politica e sciencias uatu-
raes, seguida dc um trabalho de desc-
iibo.

Entre nós cumpre restaurar o glo*
rioso Collegio Pedro II, que ora ago-
nÍ7.,-i_ ,

Imiti! manter o sexto anno. de valor
decorativo, sem ttm alumno desde
Itlli,

ila muito que os grandes -'«iloso-

phos reduziram a «proporções irrisórias
o ensino das línguas mortas.

Por cansa do estudo do portuguez
e do direito romano, ainda convém
aprender elementarmente ¦* latim; po-
rém, o «rego deve ceder o l*"'ar a uma
lingua viva. Tor isao é dc exigir que

o horário facilite o estudo simultâneo
do inglez c do allemão, embora, por
cniquanto, só um constitua objecto de
exame, á^ escolha do alumiio.

.Simplifique-se o exame de admissão,
de modo que se passe da aula primaria
para o gymnasi.tl, como em toda parte.

Estando o grande instituto a» ul-
cance anenas de estudantes do Distrlr
cto Federal c do Estado do Rio de Ja-
neiro. nos demais Estados funde o go-
verno lucal collegios similares ao da
União, inspeccionados pelo represen-
tanto do Conselho Superior tio Ensino.

Os alumnos de outros gymnasips pre-
starão exame eom os do ultimo anuo
de cada matéria nos officiacs, somente
na .primeira época, não sendo licito, a
partir dc 1917, inscrever-se para uiai3
de quatro preparatórios.

Para que haja férias, o exame ve.v
tibular terá loo-ar tres mezes antes da
abertura das aulas, em .ianeiro.

Exhiliido certificado de approvação
em «portuguez, francez, latim, inglez
011 allemão, geographia e cosmògra-
phia. historia do Brasil, historia uni-
versai, aritlimctica, álgebra, geometria,
physica e cliimica o historia natural,
o candidato á matricula mostrará que
ó capai; dc estudar cm livro.-; estran-
geiros, traduzirá, .sem auxilio de die-
eionario, trecho de obra de literatura
clássica, escripta em francez c de ou-
tra em inglez ou allemão.

O exame oral constará das matérias
l»ropçdet:tiças -para o estudo dc erge-
nharia (matlicmatica elementar), medi-
bina (physica c chimica e historia na-
tural) ou direito (historia universal,
psychologia, lógica e historia da philo-
sophia por meio da cxposi«;:".o das dou-
trinas das principaes escolas philoso-
pliicas).

Serviço relevante prestou a I,ei Or-
ganiea do Ensino, tornando dc nenhu-
ma valia os exames gymuasiacs.

Era, no momciitb, o meio rápido de
acabar, sem litígios, com os privilégios
dos equiparados. Estes despediram logo
os fiscaes; dc sorte que, cm face do
próprio Código'dó Ensino, que lher. -dera
vida c prosperidade, perderam o direito
á cqyiparação.

Só unu faculdade de sciencias juridi-
cas e sociacs evitou a armadilha fatal,
mantendo, sem solução dc continuidade,
a fiscalização remunerada.

Daqui cm deante não haverá, como
outr'ora, privilegio algum.

Ensine quem tiuii.or, levando os dísct-
pulos a exame no gymnasio do governo.

Realizem-sc em conjunto as provas
feita a chamada pela ordem alphabética,

Evitadas, desta forma, preferencias ou jrepresálias, os aluinuos matriculados e
os estranhos ao instituto tirarão da urna
03 mesmos pontos, na mesma hora.

Não guardaram colieircncia oí regu-
lamentos coir.plcmcntares da Lei Or- i
ganiea do Ensino: rèpclliram das fa-1
culdades ele medicina o systema de sub-1
stittltos por secções, ao passo que o ad-
ir.ittirauí nas de Engenharia c Direito.

Cumpre estabelecer a uniformidade
lógica.

t>.ttr'ora oram arbitrarir.ni^r.íc cnglo-"
badas as materiasj^esfrija-sc o d-.'ierto,
itninilu.iis <"*_*» tein cie.re si maior afíi-

liniade.
Nomear um substituto para caía ca-

deira é nir.llmr.-.tar nr, rendas da aca-
demia. Os dc uma residem e clinicam
em cidades do interior, porque não tini
o que fazer r.a faculdade.

A pratica demonstrou a impossibilt-
dade dc tornar obrigatório o ensino
quando os professores uão o querem:
attestam sistematicamente a írequencia.
Dilate-se, a esse respeito, a autoiioiuia
das Congregações, permiti iiyio-llies linstj-
tuir o «regimen que preferirem.

Será aberto -concurso para professor
cathedratico apenas quando não hoir. cr
substituto da secção cm que a vaga sc
verificou.

lia, neste decreto, uma serie de me-
didas morhlízádoras, cujo alcance rcsalla
dos dizeres legaes; di.rpciis.-i commcuta-
rios.

Como não c somente o engenheiro,
nem o medico que sabe .physica, chimica,
etc.; não parece razoável exigir-se di-
ploma acadêmico do candidato ao magis-
terio superior.

Cumpre facilitar aos pn.ircs que lanu-
tam no Ititernato do Collegio Pedro II,
o estudo do corso completo; por isso,!
logo que a retida escolar pcrniittir, será
ali restaurado o quinto anno.

Raros os necessita-los que frequenttm
gratuitamente academias; e o joven que
concluiu os preparatórios, pôde ganhar
o süfficicnte para pagar as taxas. Por
isso é preferível só ailmitti- alumnos
contribuintes.

Convém restabelecer a prova escripta,
que salva os tímidos de valor. Redu-
zindo a 12 ou a 15, por exemplo, o nu-
mero dc examinandas e exercendo fis-
c.-ilizaçâo rigorosa, não será fácil, aos
trefegos, copiar o ponto. Recupcrc-se
o tempo despendido, tornando-se mais
breve o exame oral.

Sob certos pontos dc vistu cumpre dar
maior autonomia administrativa aos (
institutos do que a outorgada pelo de-
creio n. 8.630: não admittindq rcciti-se, 1
contra o que decidir a Congregação por ',

dois terços dos seus membro», çxcepto j
em casos restrictos e especificados em
lei; não intervinda o governo na cs-
colha e nomeação de funccionarios «ad-
ministrativos e suhordinando-se á cias-
sificação de candidatos a professor sub-
stituto organizada com o voto da maioria
relativa, banido o perigoso systema um-
nominal;

Tudo o que diz respeito a cada in-
stituto em particular, a el.c compete
regular, organizando o governo, agora,
< o Conselho Superior do Ensino, de-

a sériação dar; matérias, afim de
transferencias de alumnoa

de uma para outra academia e evitar
o atlgménto de despesas cora professo-
res desnecessários que arruinaram as 11-
nanças da velha e gloriosa faculdade.

Está provado que a obra dos corpos
colleotivos é tanto menos imperfeita
quanto menor é o numero de membros
i.-liberantes.

Introduziu-se nas grande? assembleas
políticas o systema das coromissSes per-
manentes, cujo voto, na maior parte
dos casos, prevalece decisivamente no
plenário.

Com a entrada dos antigos professo-
res extraordinários «para as sess.S.-s da
Congregação, perderam estas muitíssimo
da gravidade antiga. '"¦;

Mais de uma vez a obst-uecao toi
tentada c a violência de linguagem ex-

plndiii desmoralizadora.
Recuemos, um pouco, ás boas normas:

os. substitutos serão rüpreseaiados pelos
que estiverem cm legar dc cathrd-.íti-
cos licenciados ou impedi rios, mantida a
justa innovação dc r;cr adniittido ao .re-
cinto, com voto, um dilcgado dos li-
vres docentes.

Parece conveniente impedir que se
adie a época de exames ou da aber-
tura (las aulas. Quando se o permitte,
os rapazes não estudam a tempo,
tando sempre com

pois
facilitar

on.
protelação :COStU'

muda.
Ao código regulador da economia in-

tima dos 
"institutos 

é preferível confe.
rir o nome do regimento inenio, «por.
que a palavra regulamento, eni techr.i-
ca administrativa e constitucional, lem-
bra um acto do Poder Executivo.

O mesmo governo que 110 decreto mi-
mero 8.65.-1 annulluu o vaU.r dos titti-
los acadêmicos, manteve a exigência
dos meamos para «ser eisgKiheiro do
cjuadru, advopjr.do nos auditórios iede-
raes, membro da umi».?tnUura, clinico
ou funccionario supenoc da Directoria
dc Sa::de Publ-ica tiv Disíricío Peclcral.

Ora, desde que se declara indispen-
«avel o diploina e sc não regula o modo
de fiscalizai a «sua eicpediçio, o resul-
•mia i proüísiirem ícadcn-jis eketri.

cas e estabelceer-sc a vendi destacada
de tittilo«.

•Assim aconteceu: o decreto que sc
propoz acabar eom a mercancia de rtíos
dç bacharel cm lelras, escancarou á
porta ao eommcrcio franco dc carta3
de doutor cm medicina.

O próprio governo transado reconhe.
ceu nobremente o s:u erro «e operou uni
movimento de recuo ao elaborar, em
março dç 1914, o uovo regulamento «Tíi
Directoria Geral de Saude Publica,
mandado publicar a 18 daquelle nicz
pelo decrclo n. 10.821.

O art. ci.5 estipulava:"Só é pcrmitlido o exercicio da arte
dc curar, em qualquer dou seus íamos
e por qualquer de suas fôrmas:

I. ás pessoas que se mostrarem babi-
lit.i-ia» por titulo conferido pcias facul-
drtdcs de medicina nacionaes reconheci,
ias pela Ministério do Interior ú vista
da inlorindção do presidenti do Conse-
tho Superiur do Ensine;

II, ás que, sendo graduadits *>or os-
col.13 ou tiuivcr-sidadcs estriuige»iras, se
tubiliiarein perante _» dilas faculdades,
na fôrma dos respectivos estatutos".

Um decreto instituiu -.1 ampla liber-
dade de expedir títulos acadêmicos;
resM-inn.u-a o decreto posterior e expli-
cito.

Ou s: não exija diplom.i. para o exer-
cicio dc «profissão iwaliuma, ou sc iis-
calirre a sua concessão.

A corrcnle predominante no Congres.
so, e lòra delle, «j pda exigibilidade
dos gráos escolares,

I.ogo não u-vonariá o Parlamento a
pedido dn execuiivo, as leia- que exi-
gem certificados de estudo! superiores,
pira determinados fins.

Náo amadureceu a idéa collimada
pelo decreto ll. 8.(139.

Urge, portanto, fiscalizar, como deli-
beroit o governo transado,' os eui^os
dirigidos por particulares,

Outr'ora o fiscal dc academia era
um pobre homem, solicitanti: de empre-
go, incapaz de denunciar irregularida-
des. porque temia perder a renda, sc
fosse o instituto condemnado,

Prcfira-se o inspector em commissã.i,
conio se usa lãs repartições tle Ea-
zenda. Esle, se fór activo o rigoroso,
receberá outras Cómniissões análogas.

E' i^sisorio ijne se bfféíilÇti o estipen-
dio de ,) :6i.r«í, para gratificar o traba-
Iho do^ hoiiienV, capaz de formar, de
plano, juíío seguro sobre a reççiiliírida-
dc c cfíieacia de üm ensino'' superior:
seis contos de reis darão para mandar
nm homem (le mérito, do Ríò de Ja.
neiro a uni Estado, coni ordem dc sc
demorar dois ou três mezes, . .

Entre nós uma lei só é efiicaz^quan-
do se restringe, n mais possivel, o ar-
bitro dos executores.

Para que cinco academias do-.Direi,
to na capital de um paiz de a-nalpliabe.
tos na qual não sc comam qualro g»
mnasioB èxc.elleritos ? ¦ .. ,,. - . • i

Em cidade nenhuma do mundo sc nos
depara semelhante jaqueira dc cursos
superiores, -¦_,-. ' I

Nos centros pouco populosps, se aca-
so uma factililndc existej uão 6 possível j
a selí-cção-do pessoal docente t K-d«s. os jtn-edicos ou todíw-bs advogadps. do-lo-
gar^jse to.-naiii professore.s._

_Não lin c-impo váslo pa.-ã a oí.serva-
ção, bospit.-.es concorridos. Mcriedáde dc
doença:;, recursos para montar ¦ labora- \terior: completos, .emfim tudo o que é.|
indispensável para sc tornar profícuo |o estado da Medicina-; '. 

J. ;:;O Terceiro Congresso Internacional
de Ensino Superior, além de reconhe.
cer quç, cm vez de procurar horuerc.
de saber universal, sc buscassem, para
professores, os que tes especkilizaiseui
nas matérias da sea-ao cm qu: deves-
Eçtn ensinar, opicou pela supp.-esíiâo. de
varias escolas superiores, conservando
apenas .-bs qüe funecienavant em grau.des cidades. Assim sc tornaria possi-vel remunerar melhor c«s docçnies, atira-
indo nos concursos maior numero de
sábios distinctòs.

Nos Estados tinidos cessou a quasi |vesania de fundar universidades em'
toda parle: o iilelmo Relatório do
Commissioncr of BdtícatioU nota, c ac-
centua como prova de progresso na
instrucção, qne entre lyoa e 1*1:3 <I..-s-
apparccerani 79 academias dc 

'Medi-
cina.

Quanto mais restricto é o numero
de institutos, mais fácil a seiecção do
pessoal docente.

-Por isso, existam, quando muito, duas
academias dc Direito, Engenharia ou,
Medicina cm cada Estado, e sc não |tolere _e;is:.'i«3_ •jtifir-j-.i-r-r-.f-'' <si*'-.tiC" âts

Ciclos «rfc irem mil habitantes, salvo se
o Eslado fór bastante populoso-e "rico
para altrair, com o estipendio itbiindaii-
tc, os mestres dc valor.

Todavia, para não restringir a liber.
rlatLê dc ensinr.r, aòmittitni-se a e^.ime,
cm março, nas academias tiKidiüès ou
reconhecidas, or. nlumnos dos institu-
tos absolutamente livres.

•Ao contrario, para evitar que os re-
provados cm preparalorios, em dezein-
bro, sc inscrevam de novo em março,
Eilcòu exprçsiíõi no art. S6, que sómen-
tc os alumnos dos syiii.ir.sias oíiiciacs
se apresentei:: a exame ua .segunda
época.

flèíere-se o art. *-6 aos estudantes
doA c.irsoÃ Mi.)crÍorc5.

'Resulta, 'psrtairto, que 03 joveus não
mattictJlados em faciiblr.de ofíicial
prestem exame era março, c Pr" alheios
rios írjT.íiu.sio'.; -do governo, pujfitain-se
ás proyas finaes dc cada aiatcria cm
dezembro unicamente.

Supptiiuir_n_.sc, nas faculdades dc
medicina, um log.-.r (le professar catllc-
dratico, vários de substitutos' e dois dc
funccionarios administrativos.

Era uma vergonha (|ue utn paiz <juc
installou póinposaiue-níe na sua capi aí
um Cougrcs30 de Direito Interii.icional
Pri vido, não ensinasse esta sciencia
moderna «• caria dia maia u!il, nas suai
faculdades jttridicas;

Cria-í-: agora a cadeira, scia -onns
para o Tiicsouro.

Cumpre eníhronizar dc novo a Pni-
losc.phia do «Direito.

¦Não se co-mprehende o ,lcs:lem_ bra-
silclro por 11:11 estudo a que os italia-
nos, grandes cultores das letras juridi-
ca«-, dedicani petividade febril. Pro-
v:nii.ii'o, de sobejo, as obras recentis-
simas de 1,111a, Vanni, Biavasclii e Con-
sentini (monumental a ultima, c pu-
blicada em 1014). _- .,

Só a Phikvsopliia explica os funda-
mentos do Direito, a sua razão de exis-
tir, exalta o espirito sedento dc saber,
apresenta-lhe a sciencia dc lliering c
pt;e.h{_--am-vi-i. iArs\ r-ccino.. digno de
saerificios voluntários c dedicações ar-
dentes.

A Eticycloprtrdia encara-o dc modo
pc.iti-vo, terra a terra, com uina ronte
de resultados práticos e iminediatos,

E não só de pão vive o faòmcinv.'.
Resumidos se acham os íimi.r.ue.-itos

das disposições varias da_ reforma au-
torizada pelo Congresso Nacional. .

Não preoecupe a ninguém verificar
rs; acompanha os regulamentos vigcit-
tes entre os povos mais cultos do
mundo.

Legislamos para o Brasil actual.
Num paiz onde o Parlamento an-

nualmonte se rcunr. porque elaborar
estatutos para o século vindouro?

Kão almejamos que se institua boje
o que em toda parte só o futuro com-
prebenderá.

A autonomia amplo do3 institutos
nio (T"novidade: existiu em 1S32.

Prematura e precipitada, tantos mn-
les causou ella que a extinguiram logo,
e somente So annos depois rc.-y.parcceu
á luz meridiano.

Kão foi feliz a nova experienaia.
Recuemos um pouco, tei r. niitoiio-

•mia relativa, exigida pelo Congresso
e conscntnnca eom a época, a nossa
educação, os nossos recursos economi-
cos c a fraca disciplina social, obscr-
vada entre as jovens nações latinas.

Para o futuro lcgislettl áquelles que
no faturo viverem. — Rio de Janeiro,
iS dc março dc 1915. — Carlos ilaxr
miiiano.

«««-¦«^ff^>-^g»-*yt«-cic*>"'"''1 '" -—

Os vestuários pára tr.cni-
nos (PA TOnitE KIFI-MCL"
de_al'ln.ni toda a compoteu-
cia, peln u.vcellêntis nunliila-
dc de seus teciilos. clesaneií»
e perfeito acabamento.

—¦ —— ~m--Z2*$m*£BA'--*&'*S*r*»-~- ""

PACüLDÃDB DU MEDICINA

QUEM É O PROFESSOR
OSWAiOO OE OLIVEIRA

O governo acaba dí nomear profçs-
sor substituto de clinica medica da I*'a.
culdade de iMedicina desta capilal, o
dv. Oswaldo «Coelho dc Oliveira. IS'
unia acq.tisição feliz que l-iz a Cungre-
gação da nossa douta Faculdade.

O novo professor tem uma carreira
brilhante na especialidade soictuifica a
que se dedicou. Cursou a Academia,
fazendo 1:1:1 tirociuio distineto. Diplo-
juou-sc em pharuiaceutico, sendo iu-
terno dc clinica dc 1902 a 1904. Kxer.
ceu. depois (le doutor em_ medicina, o
cargo <ic assistente de clinica, eta 1905,
onde se manteve, sob appláusos e
admiração dos oõllégas c discípulos, até
anic-bontem,

Numa vi.vrjem dc estudos feita á
Europa, o professor Oswaldo trouxe
novos c largos conhecimentos, exer-
c-ndo as cadeiras, interinamente, de
ler.te de pfifKçlOKla interna e de çüui-
ca medica, na 1'aciildadc de Me,J«icir.:i
do Kio de Ianeiro. Em 1911, coitquis-
tou o titulo de livre-dôcentc,

E' meaibro lilular. -por iíiiíCÚrjiO, da
Academia .Nacional de Medicina, da
Sociedade de «Medicina e Cirurgia do
liio de Janeiro, úa Soeioda«l.- Brãs«lêi-
ra «lc DerniatoUrgia, etc.

Tem -publicado os seguintes traballios
sclenti/icos:

Uo ch(À'nic pri cordial. — These de
iloutoramenlo ap.nrovada com disíin-
cção. 190.1. Rstudo das moiestias do
eorai;"io c dos írro«-,o;i vasos no Brasil
durante os nltimos cem' annos — Oo
Livro da Academia Nacional de Meili-
cina: -Ivin commer.ioração ao centena-
rio do ensino medico. — no'!. "Se.
miologia da .««yr.physe cavillaca" — Ke-
UioiitJ1 apresentado ao IV Congresso
medico latino-americano. 1900. "Do

puls«j lento pei-inaiiinte'' — Lições fei-
tas na Faculdade de 'Medicina do Kio
de Janeiro 11:1 regência interina da ca-
deira de Pathologia interna — 1910."Diagnostico dilíereneial entre os cx-
sudatos e transudatos". — Lição pra-
tica de Glihica propedêutica, — 1910."'Da IMel-.-stia dc Ilcinc-Medin". —
Trtcbalho cem que obteve o titulo dc
livre docente de Clinica medica da
Faculdade de Medicina do 'Rio de Ja-
neiro. — [911; '"!):( moléstia de Fvie-
diek-li". — Lições feitas ua Faculdade
de Medicina do Kio <K- Janeiro na re-
gencia interina «l.i .t" cadeira de Cli-
nica medica. — 101... "Da pulsação
cárdiõ-csopliãgÍRna". — Ti;w«allio publi-
cado nos "Arcbivos Brasileiros de Me-
dicina", n. ti, dczc:iíbro, iqic. "Da

percussão -dorsal ria abria . — IMemo*.
ria ,?-preseii:ada á ' Academia Nacional
de 

'(Medicina 
c publicada 

' «o ""Brasil

Medico" «*—. 19:4,
M — «¦—..iny^iHOii é mu ' -¦¦¦ —

Bom Café, Clioeolnte e Bcrabons
_jSo'.no MOINHO DE OURO, '

ENSINO MUNICIPAL

0èslpã|i de auxiliares cie
onsiriD m zona urbana

Pelo prefeito foram honlem designa-
das paia '.os logares de auxiliares do
c-nstno, nas cscolnü primariai tia zona
urlrana, ss alumna:: do 4" anno da Hs-
cala Nnrmal: Adclinda Amélia Ferrei-
ra. Adclia Gome» Ferreira, Albertir.a
Guimarães, Alice Soares Vieira, Ama-
lia Latoivíim, Axiüáiidíl Montenegro
.Maciel. Aírtbrosinn P. dc Ortigão Mel-
lo, Ana da Gloria, Antylva Garcia. Ar-
genlina Rjpsá Bèlliau, Arminda I.yilhi
Pamphiro, Aspasia Gomes Figeeira,
Augusta Amorim F. Parnnlios, Béittriz
de Castro Ribeiro, Belariilina de Paula
Marinho, Caiyllo Crirvalho Chaves,
C.nnuen de Souza Mattos, Carolina
Mcroba, Amélia Ferreira, Celeste Soa-
res de Freitas, Conceição Giilete de
Andrade, Dobres de A. P. dos San-
tos, Douuliíha Celestino, Dulce de
Araujo Mattos, Elza Cardoso, Kiigra-
cia Luiza Gonçalves, Erncstina Montei*
ro dc Sou?.»; ISrotnidés Giicdc^. Esme-
raido M. Pinlo, Ezilda Bittencourt,
Gúiihermina Castro, Guilhermina O.
S.-ihiidlinecht, Hilda Borges Bolrtrig,
Honondina Nery Tavare.",. Iracema de
Olicciin. L-^cciiia JI. .Fr.inça, 

" auci
rciielra. lsai:ia 1'. Gonçalves, Ismc-
nia Judith Br. da Moita. JanSyJra ,B,
de Miranda,* Jnauna Vera de Carvalho,
Rego, Jovita tl. da Rosa, Julicla da
S. Pereira. Juliet.i de F. Cardoni,
Laura A. dç Sal.laulia da Gaina.Lau-
ra C. de Almrida. Laura Arthemisa
dos Santos, Laura G. Arruda, Leonor
Trota Coelho, Luiza P. Peixoto da
Cunha, Maria de Andrade Ramos, Ma-
ria de C. Farra, Maria (le José Vil-
leta, Maria d«: Loiirdcs Costa. Maria
Moreira Machado, Maria Lourdes S.
Freire, Maria de L. Lyra, Mariahua
dc S. Lima, Marianna Rangel, Mn-
thilde Tavares da Silva, Koemia Sil*.
va. Noeinia Tavares, Octavia P. dc
Andrade. Odettc Bittencourt, Olga da
Costa, R. Sharp, Olga de Mello. Olga
Duque Estrada Brandão, Ovidia Sou-
10, Peíronüha Posada, Stella Brailly,
SyKia Pcdroso Véridinna Mr.r.ron 1'.
de Andrade, Violeta Co.-ita, Zaira dc
Souza, Züda Costa Sanio3 c Zulmira
Soares Pereira.

Dc seis mezes, sem vencimentos, a
professora adjunta de c* classe Edína
Barbosa dos S.-.nlos, para tratar dc ne-
riícíús de scu iiHürcsüc.
—— —*.MwasKi-vCt.-íjxR.m n 11 » —m.«. -~

VISITAS MINISTBRIAES

O MINISTRO DA GVER-
RA ESTEVE HON-

TEM NO PICO DE
S. LUIZ

O general Faria, ministro da Guerra,
acompanhado do general Miiller de
Campos, inspector «eral de engenharia;
coronel Nciva de Figueiredo, chefe do
gabinete; capiuio Álvaro Unia, ajudou-
tc de ordens, e «tenente Agnel o de
Souza, assistente do inspector de en.
genharía, visitou hontem o forte em
construcção no Pico de São Luiz, a ca-
valleiro da fortaleza de Santa Cruz.

Embarcados, ás 3 horas da tarde, na
lancha ministerial, atracada nó e.íes do
Pharoux, dirigiram-se á Jui-juba, pou-
to de desembarque.

'Ahi foram recebidoi pelo _engenliciro
encarregado, dia jor Conceição Monte,
tomando todos logares no carro tirado
a bois. <iuc os devia conduzir ao alto
do Pico.

O trajecto. qur é longo, em ladeira c
que mede 2,5 bilometros, f«.«i feito cm
1 hora, tendo o ministro lido occasião
dc verificar o trabalho da estrada quasi
lodo obtido i custa dc grandes cortes
cm rocha.

Chegados ao antigo forte ' do Pico,
onde está installado o escriptorio do
engenheiro major Monte, s. ex. exa-
minou com meticuloso cuidado, «todas
as plantas das obras, bem como as pbu-•togrfcpfiias das «•riiffai-cntcs phasírs do
serviço.

Findo esse exame, o ministro subiu ao
forte São Luiz, onde verificou a instai-
lação dos possantes obuzeiros de costa
e suas depciidencins, .lendo, por vezes,
•p-ílavras lisoiijciras que 'çigpriiiuam a
sua boa impressão do que viu c admirou.

As ca;xas d'agua, a installação e
lunccion.-imcnto das bombas bydraitlicas
que levam a ngua a cerca de z;)o me-
troa de aluíra, jiara abastecer o forte
de luibuhy o Fortaleza dc Santa Cruz,
tudo s. ex. examinou c achou diguo
«le francos elogios. *

•Eram já quasi 7 horas, quando s. ex.
e a sua comitiva chegaram no ponto de
embarque, tendo ainda, ao despedir-se
do major Monte, reiterado Os elogios
que já havia feito.

Consta que s. ex. irá brevemente
visitar outras foitiíicaçõcs. começando
pela que está sendo construída no mor-
ro tio Vi^ia, ijvelo capitão engenheiro
Arnaldo de Souza Paes dc Andrade.

O Al/Mlll-ANTB ALBXANI1IUNO
'1'AMBEM FEZ VISITAS

O ministro da Marinha, em compa-
nhia -de scu ajudante de ordens 1" tc-
uuuie Elysiário Pereira Tinto, visitou,
hontem, a Directoria do Armamento,
què funeciona na Armação, em Nicthe-
roy, e a Defesa Movei do Porto do Rio |
rle Janeiro, que está installada ua ilha
de Mocanguê, a onde se acham os,sub-
mersiveis "F 1", "F 3" e *"F 5".

Depois dessa visita, o almirante Ale--*:r.n;lrino (le Alencar, falando sobre o
recente "raid" feito por essas unidades,
declarou aos representantes da imprensa,
cm seu gabínetej ser inexacío que aquel-
les navios o tivessem effectiiado em más
condições e que seja de qualidade infe-1
rior o material que lhes é fornecitlo. |

Adcantou ainda o titular da pasta da !
Marinha, que os exercícios executados i
pelcrí submersiveis foram coroados do I
melhor exito, tendo permanecido sub-
mersos cerca dc seis horas e durante
as quaes percorreram 32 millias pelo 1
interior da bahia.

TítATAMEXTO DAS IMOÍ/KSTIAS
PRIjAS GRANDES MEDICA-
COES PUVSIOAS, PELO ESPE-
ClAíiISTA
Dr. Álvaro Alvim —¦ Exaroc

pelos raios X. Cura Iodas as males-
tias nervosas pela electricidade. Trat.
do beri-beri, da diabete, da anemia, dj
obesidade, dos rbeumatismos, etc. Lar-
po da Carioca, 11, 1° andir, de 10 1 fa
ás 4.

Buenos Aires e os "caítens"
«Eduardo França recebemos n «c-

mio 09
«Ie 11111

do

Do dr
guinte carta :

"Sr, redactor — 'Desuc liontem
jornaes desta capilal s: occupatn
telcgraiiiiin pullii-adn sobre uru artigo
jornal portenho " Ultima Ilor.i", rcferciito ao
vergonhoso desenvolvimento do mister mais
degradante da humanidade,

Km uni criterioso éuelto do Correio ais
ií/jiiM, sc f-jiem referencias a um íiecc.r.l.i
que existiu entre as policias .Sül-cuuericaras
c no cuiiipihr.enlo qtre sc duva antigamente
a elle. . ,«De facte existe um convênio assignado
pelo illustre sr. dr. Felix 1-ohcco, etilao
deleitado dn policél brasileira na cinfercn-
cia Internacional, què se realizou em Ul|«-

, :ioj Aires, quando ern clieie de policia díst»
capilal o f._!eci.!«) (Ir. CardòíO dc Cnrilio.

Quando eu estive na cidade poricnlm, ern
1912, em Commissão policial, iVonfiada pelo
meu distineto Smígn, sr. «Ir. Delleario Ta-
vora, o general IJelleprane, cliefc dc policia
de lluc-nos .Aires, solicituu-iuc. muito interc.-.-
Kiilaincnle. para que ir.tervies&e perante as
auloridades brasileiras afim de que..-MSB
convênio fesse respeitado o executado e
nSo óoiitliiuasse siiiiiíiite no jvipel, usando
até a expressão tyritSQ, 'inra definir n alwn-
dono em que tinha ficado o referido cen*
vento.

Depois qiie nqnl cheguei, o illustre ge-
tlíral 'Delleiriniie «liriitiu-nie as seguintes car-
ta.í, que transcrevei lure. melhor cluchlar os
'ac,cs! „,.*,,"Kcpull.ea Argeatnra. — Policia de Ia
Capital. — Jefe. — UX.tiiiíiiiidu dr. --
Citando í-J estadia en est-j, tUve oporítuii*
dad d« expre.-arle ei inlerrs que u-nra y
gue nún iiiaiiteiifín de <XMis«.KUÍr una Icy
a^irriit-e ipara comlKitir A toHas lo**. fclcmep*
tos aritlioclales que se noa llíin filti-.idn. y
espccrnlrnelite al rnfiiiiismo, clivo incremen-
to ohliga n iricdid.is enôrghsn ú inniediaías
ílc rcpresióii.

Aproveché tiiiiliicn Ia ccnslon para soli*
citar de «ri nltinliilidci' diiisiera «favorecer.
ine con 1111 tjeiuplnr «le Ia Icrís1iicí/.ii que
•sobre ei [wrti-nlar cnÍ.síc cn esc pais. e lo
que ü«i. «leferió cariesiuenlc.

«Mc imagino qne sus mitltl.les tireocupa-
ciones 110 le l«al«r.íii ann nennitido ocupar-
st; <lc a-? asnnío, p_*ro fthinmilõ por ku cxrnn-
sita ccntiltv.t me [htiiiiío rcitcnirle y recor-
(Lirlc ei pedido, .-. Ia ves oue Ie envio mi
más conlial saluilo repitiemlmiie de Ud.
amigo y S. S. —- Luis Dellepiaiic. — Sr.
¦Dr. lúhianlo Prançai — 1'jicro, 23—1912:

V.ts a rarla qne se seguiu :
«¦'Republica 'Argentina. — Policia de l.l

capital. — Jefe. — •Marrüi. •! dc l()l-. —
¦Estimado 'Ur. — Me es uni)' Krat.i acusar
recito de su r_n.-il.lo dei 22 dei ppdo._ c_«m
\c iitic me fmvreco enviadome unu Crônica
iiit-.ll relaliva á 1111 pri«i«liinc:llo pr.lir.lnl
contra trea kaitens «nic pretemlicron (lesem*
Ixirear p.irri fines «lc sú comercio inmo.-.il. |

Verdad cs que Ia iic:iei.l,id y previsloti
de \<>$ emuIe.Tilos (\uc ;ielturon cs RprCçjQ:
ble y nmclio más Ias dlsppsiçlotiea superio-
res tenilieiites á Ia pcrsecusión de c»os ti-
po.1 prcjndiciales.

il.« n^nulesco ei serv.cío y espíro que me
ilustre en cualquicr ,>uiilo sobre esc .parti-
cular cnila vez que le 9ca iwisilili', pués ya
oalie (ine «iiucho me preocupa desde mi situa-
ción «lc Jefe «le 'Policia.

C>nM íiempiv, afectuoso íiniítía y S. '>.

— Lula Dcllepiruie. — Sr. Dr. Udllirdp
I-Vrir.ca. — Rio dc Janeiro."

Durante o tempo mi «pie i«;i.. chefe de
policia o dfeno dr. illelisarió Tavora c- 2"
(lêlecXdo -auxiliar o enerereo e eriterios.-) dr.
Vérreirn Ae Aliiieitla, (is desejos dn coiícial
«Dellepiruie ioram pleiiíaiente sítlsfeitos,

Actualmente elle não é tr.nls chefe de
¦poücia de Buenos Aires e iunoro o que sc
tem feito ntr^r;; sobre câic assumpio. — Dr,
Kiimrrdt} Pratica, *

'Rio, 19—3—1912."
¦—. *mci~ç><^a\\t>-*b*mx*m

h EMISSÃO DO PAPEL-MOEDA
o THKsníriu) \«\cio\.\[, |.,,.,,,,

I5KU llOXTKol l_U'OHTA\Ti'a
QUANTIAS POR GON'1'A n/jS
JO.MlTvKSTIJlOS Furtos
BANCOS.

Por conta dos empréstimos qnetraíram com o governo) de nebordo
a lei que autorizou a emissão dc «-.
jtipída, foram hoiitinu recolhidas á
solitária tlò Thcsottro _ Nacional, |bancos abaixo, as ocguiules qiiai'11

r.anco Pclolcnse, 367:000$ de ar.;
tiiiiçãò e 1:101$ de juros;

banco da IJrovinda do Rio Oran
.55ú:o(io$ dc amortização c i:of«-ií
juros;

banco Commerci.-l «lo Estado dc í
Paulo, 255 .'r846$79S de ainorti/açãt
C98$.',;',S de juros; e

Banco da Lavoura e Commcn
3 :oooj de juros.

A
'OIH
"«'íl. ¦

|ict.
''I'-'loi

mi caso cR.ivn

Vae começar a lavagem da
Gabinete de lílsutiíicação ?
A época é de saneamento burocrática

Deu o loque de rebate o gencial Aea,
bar, ccniiiiindaiite da l!ri.!»a«la Policial

tio Gabinete de Identificação, pareci
que vamos ter iiatinos para as nianpis,
liontem, o dr. Aurelino I.cãl, chefe jj
policia, mandou abrir uni 'tooroao 

lu,
iiueiilo que apure gravipSintóa irresu.
laridatles çomtncltidhs na.ieiualliir.ijllu
administração Chico Valládares. O facto
e; que (lésppparoceti daquella repartição
uma ficha de mn famoso. individuo, In
tempur; envolvido num audacioso rouba
de joras, e contra o qual a policia de
Uuenos Aires íorneceu á nossa provas
irrefutáveis do seu crime. O proniptua-
rio e a íicha do ladrão tlçsapparcecraiii,
e como elle agora, que é negociante, ei-
tabeh-cido aqui, quer unia carteira ,1a
identidade, loi ao Gabinete pedil-a.

O escândalo se ia consuiiiiiiaiidu st
não fosse um velho ftinceicnario da c;«sj,
que o reconheceu. A noticia do líravis.
sijiio caso chegou aos ouvidos dn dr,
Aurelino, que quer saber quaes são 01
responsáveis j>e!;i b;indaUicira,

—+z3 -i-lm*.r^Ei»^;»»!)

O CslSO MOZART

Impila ú-3 Frs^nso Haas
. • 1.

está se cDmpüoancla
Cliígóít a vez de Maria das DôrcS. a Jex-criadita da familia Raiv.alho e do j

famoso air-trinc"., quando tinha a sua
nwr.age com a sua Siizanne Darcy, cn-
trar para a berlinda. Dado o escândalo,
essa mirucr foi mandada a Policia
Central, que a recambiou ao juiz da ~:i
Vara de Orphãos. O respectivo juiz ou-
viu-a e mandou que a policia a inter-
nasse no asylo competente, Mas, a lo-
tação do asylo está completa, e dahi,
Maria voltar novamente ao juiz. No
cartório, á tarde, pela décima ou vige-
simá ve;:. a pobresita csUiva sendo iu-
tl-rrogada.

Não ú humano que esta creança es-
teja. de um bulo para outro como sc
fosse o judeu errante dos caprichos po-

PAPEL LâüfflTÂ
Ir.speci.il e hygicüicd para cisjarres.

*_**¦ -—¦—¦«—>*!._iK^»<gsgf^B»'ja_L-j.

LADRslO P.LF.GANTi:

A terreira mesa «los exame., de -.««lirussão
JTA. ii Kscola Normal lem, secundo nos af-
firmam; praticado tantas iiiiquidaHcs que nio
c mais possivcl deixar dc verticral-as por C3-
tas culunmas.

Na terceira mesa reprova-se systematic.v
mente, por praier- ou interesse. O facto
i que oli as reprovações são, por aísini (li-

zer, cm massa. V, esse rigor, excessivo e
estranho, i por amor do ensino ? Muitos
dizem que não. Affirma-sc mesmo que as

c\ÍEtncuu nas exames süu ü.imcnte Para 03

que uão podem freqüentar certo curso par-
dentar, e.uino esse que n3n csui ao alcance

de todos, mas cuja freqüência praíltc opti-

iiios rcsullados, principahiienle na terceira
mesa.

Tantas c tão freqüentes têm eí.!(« as rc-

clain.içõc:. dirigidas a esta fullia, que resol-

vemos hoje levar ao conhecimento do pre-
Celio os factos vergonhosos que servem dc

i-,ir.'.ivo a estas linhas. Rcacs ou não. com-

pele sejam apurados quanto antes, a bciu da

moralidade do ensino municipal.
_-„,,¦¦¦ i. .—.^¦*n--«g-»*tf'*>---,*->3'"-^''" -*-—"——a

COMPANHIA Dl? SEGUROS VA*
RÉCISTAS. -- Rua Primeiro de Mar-
;o n. jr*

-—.. -,.„ ..^_.—i.w^rv-f>-^v^H3gt»»'^^*---"-''--'-«i

O CONTESTADO

íeíepiias \\% vMmúi-
U 20 governador à

Sanía Oatlianna
Ficriaiiopoli.1, 111 — (Americana) —

Os jornaes desta cidade classificam dc
fitar, as medidals annunciadas no lista-
da do Paraná para solução da questão
dc limites.

Florianópolis, ro — (Americana) —
O dr. Felippc Sihniidt, 'governador co
listado, tem recebido telcgraiunias do \
Contestado, protestantlo-lhe adhesão á '
sua cònducta deante da questão dc li-
mites.
—-«  ¦ -¦nT-y^*~^f>^?y.'Vj{>.^rnw.^«--.- 1 . ¦

c,"l 'fíiÍJÍ__\V 
Cigarros, ponta dc

A.Mí.tJLJ li--i par. i00 _6i5>
brindes. Lopes. Sá & Comp.

cor
co:n

DIPLOMACIA
O ministro do «Chile, dr. lAlffédo

Irarraziival, c exma. senhora, offcre-
cem amanhã, ás 4 lioras da tarde, cm
sua residência, dc Petropolis, um, gar-
den-party ao sr. Heiirv F-létclier, em-
báixaüor dos 'Estados Unidos uo
Chile, e que se acha 110 Brasil de
passagem «para Washington.

Foram convidados para fissa festa
05 membros do corpo diplomático
residente ¦MwBHBHta» ¦»¦ Vm*

"Eliiir «le I-iojuerra" ¦ Cura o!*enu,

O ministro da Pizenda autorizou c
d-_3paeii<« livre de direitos para uma
caixa contendo uma estatua do barão
dn Rio Branco, destinada á Associaçãu
Cmnt-ncr-cia! do Itio dc Jandrc, c vicüa
dú I'_i!i_..

O ESGiOAtO OÍÍS TAREFAS
. DA GEiífíAL .....

AS EXPLICAÇÕES -

O dr, José Vieira Martins, que che-
gou hontem de Minas pelo expresso da
Leopoldina. ramal d«* Por.-.c Nova, onde
reside, pr-octirou-noá hoje para uos dc-
clarar que contratou, de facto com a
Central, bem como o scu irmão dr.
Francisco Vieira Martins c os srs. co-
ronel josí; Domingues Machado e o dr.
Manoel Ovp.lcsnti tle Albuquerque a
construcção dc 1; kilometros 110 ramal
de Ponte Nova a Müiianna c, como
constrüctbrâs que são. levaram a ler.
mo as suas empreitadas, tendo fcif«_
mais serviços no mesmo ramal nas ta-
refas que adquiriram por compra, uo
valor approximado dc Co con'os de réis,
dos srs. Antônio Corrêa Pinto e dr.
Sampaio Corrêa.

Declarou-nos mais o mesmo sr. losé
Vieira Martins que a tarefa do sr. Ar-
IH0P.Í0 Vieira Machado foi incorporada
a delles. estando tambem terminados os
serviços de construcção na mesma ta.
re."a c .-::c o dr. Manoel Cavalcanti dc
Albuquerque não é o juiz de Direito do
Ponte Nova. mas sim cnptenheiro-coii-
stnictor e residente nn r.ivsnía cidade,
estando actualmente dirigindo os tia-
baíhos dc construcção da Leopoldina aa
linhc para Caratinga.

M soclo da "La í..yai." ia
sendo viotlma

Quando elles não agem de <noi!e,
c;.tv.-tani a madrugada para levarem a
cffeito os seus assaltos.

^No :° andar do predio da ioalheria''i.a RoyálcV, moram o sr. Gratiy, so-
do do mesmo estabelecimento, c sua
senhora. Um -ladrão elegante; entran-
do á noite na casa, esperou que o dia
siuánliecesse e, (ruando o sr. Grany
descia para o neg-ecio, o meliante iia-
teu um argorlãp com dois brilhantes
e uma esmeralda, um relógio de onro"•Germinal" c um alfinete coni uma
pérola azulada, objectos estes pérteri-
tentes a mme. Grany.

Quando o patife, não satisfeito,
avançava numa caixa dc jóias, íoi
surprehcndido ,por madr.me, que gri-
tou por soccorro. O ladrão .cj,«i<irí
desceu as escadas, ganhou a Avenida.
e a policia do 1" districto, a estas ho-
ras, ainda o está «procurando.

Podia ser peor...
"" ¦"**"^NMS*'^'<gS»'«^»CTT*»w-»--*-..-.- —. —

O ministro da Fa2entla negou a-ppro-
vação ao acto tío dt:lq;ado fiscal no
Rio Grande do Sul. pelo qual nomeou
Tiburcio Rios Laguna para exercer
interinamente o lo/rar de escrivão da
Collcctoria dc Ijpuby, visto que tal acto
é da competência unica c exclusiva uo
ministro.

Eliiir d: Nogueira, cura flore? brar.cu.

O ministro da Fazenda approvou a
nomeação de Lticio G&nçalves |Corrca,
para exercer intcíãiaineníe o loíjar dc
agente «fiscal \ios impoiitcs de consu-
mo no «Estado do -íic Oríodc do Sul,
vist«> haver úH.ci'J<t «q scrvaitinuri.
tlÁEClivO. " '

A FUTURA CA MARA
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^ Parahyba, 19 -- (/Jwi.rícaiia)' —
Sorruirão amanhã, para essa capital.
os drs. Cunha Eeirosa, Camillo Hol-
lauda. Ociacilio de Albuquerque c
Seraphieo <la Nobrcjtn.

S. Lúis, 19 — (Anicricáiia) — Ém-
barcaram hontem, uo vapor Bahia,
com destino a essa capital, os drs.
Costa Rodrigues, 'Luiz Domingues c
Clodomir Cardoso.

¦Ao embarque do dr. Costa Rodri-
gues compareceram o governador do
Estado, seus secretários e muitas ou-
tras_ pessoas gradas.

No mesmo vapor seguiram tambem
os srs. Abdias Nevcs.iAntoiiiiio Freire
e Elias Martins.

O dr. Luiz de Carvalho seguirá no
dia 27, pelo vapor Maranhão.
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Ethrir dt Nogueira, cara manchas da pelle
¦—--_«-.-_>7.T^-;-trri.-rü mim de hoje

Rezam-se as seguintes por alma de:
D. Rosa Furtado Soares rle Meirelles,

ás o i]-' horas, na egreja dc S. Fran.
eisico de Paula:

D. Maria Rosa da Silva Maia, ás
8 i\s horas, na errreja dc S. Pedro.

Josc de Campos Martins, is 9 horas,
na c£reja de S. José.

Domingos Mauocl de Oliveira Linta.
na. ás 1; horas, na matriz do Engenho
Novo.

D. Angelina Augusta Soares Woolif
is 9 1)2 horas, ua maub da Gloria.

Edwigcs Valle, ás 9 horas, ua tua-
trir do Ení:r:iho Novo.

Manoel dc Souca P-iln>:o; 4» o ^Q,
vp, *a ní^-rii íl_ L'i...

OS ASSALTOS AUDACIOSOS

ra, Gonsepe a
|1!¥íèí uíii ladrão

A tal pcmto sobe (le dia para dia n
audácia d..«s aiiiigos do alheio, que c:n
pleno dia praticam c-llcs os mais
têmeròssos assaltos ã propriedade, de
modo .1 pérmitiir a supposição de que
a capital do Brasil é coi-.:.;i!ctanicnte
destituiu de serviço policial.

Mo entretanto, quem ler n orçamento
da despesa do pais, verifica que o te.
mos, c aliás liem caro.

Ainda liontem. verificou.se mais um
desses assaltos, logrando a policia, dç.
vido á coragem dc urna senhora, pôr
ás mãos cm perigoso meliante.

Quando o negociante, sr. Antônio (lo
1'inlio Brandão, residente á rua liarão
de Ubá 11. 10, se preparava para dei-
yar sua casa. em demanda dc seus af-
fazeres. o audacioso lr_drão Luiz «Vndré
Tavares, vulgo Jia.gltetinha, esgueiríui-
do-se logrou penetrar na casa. onde cal-
mameiile operava, dando 11:11a linipesa
nas gavetas quo uma a uma ia abrindo.

A senhora do negociante, d. Idalina
Rosa Brandão, porém, pri sentindo o cs-
tranho, avançou .csolntanientc, com cllc
sc atracando.

Apc.-.ir dos ponta-r»-'.-. e dentadas que.
o temível ladrão npplícnva r.a cornjo::a
senhora, esta não o largou mais. arras,
tíinilo-o até á porta da rua.

Com o alarme que o facto despertou,
appareceu uma praça da Brjgadã Poli-
ciai, que cffécluou a prisão dc JtiqilC-
tinha, levando-o para o 5" districlo .

Em poder do ladrão, encontraram ás
autoridades um cordão de ouro. pesan.
do «So grãifimas, u:n broche com rubi c
duas esmeraldas, dois mineis com rubis
c brilhantes, um alfinete dc gravata com
14 brilhantes o um-par -drr-McbrKr-cciTrr
c.) brilhantes, pois que havia roubado
ua_ casa assaltada e que íora:;i resti.
tuidas a sua dona.

Depois dc devidamente ntttoadò, foi
Jaquetinha nicttid;-* na xridrCK, cypttran-
do coud-acção para a Casa de Dcícu-
ção.

D. Idalina, a corajosa senhora que
enfrentou o conhecido assallader, rece-
ben uma forte dentada no seio e apre-
senta avarias echymoscs pelo corpo, em
conseqüência «ias pancadas recebidas na
luDri tom o ladrão.

Im,«-CO-OMÍ22 -O&imam*,.. — «^

COISAS MUNICIPAES

A commissão fiscaliza-
flora dá caça aos

porcos
PriiscguinJo na sua campanha contra

a criação dc porcos na zona urbana, a
comniisüão fiscaliradora dos serviçjOs
municipaes desde ante-hontem vem dan-
dó eni varias casas no bairro do Rio
Comprido e iro morro dc São Carlos.

A' rua Barão dc Petropolis «n •terre.
r.os pertencentes ao sr. Manoel Victo-
rino, compareceu um dos membros da
comniissão. acompanhado do agente do
12" districto, de vários guardas muni-
eipr.es e (lo pessoal da Limpeza Publica
do Rio Crinvpr'do e, em sete chiqueiros
e soltos «pelos rriattòs, constatou a exis-
tencia de cerca de duzentos parcos ! O
sr. Silva Porto, director daquella esta.
cão da Limpeza Puhlica. fez iniciar a
apprehensão dos fòsskdores, A düii.
culdade encontrada foi grande. Os per-cos que estavam soltos fugiram «para os
mattos, sendo apprehéndidos semente os
que se achavam nas pocilgas: 40 suínos,
menos da «terça parte dos que ali exis
(iam.

Após esta caçada, dirigiram-se cr
mesmos funccionarios ao morro de S.
Carlos, uma 'zona verigosissiiiia. Por
isso, escoltaram a caravana uma "viuva
aiegre" e vários cavallarianos. Foram
dadas buscas em todas as casas desse
morro, ás ruas Major Freitas, largo da
Lgrejinha, Latuiudo Rabello e 3. Car-
los. Conseguiram nestas ruas apenas ap-
prclieuder_ 13 suinos, pois o pessoa! do
morro pôde matar alguns c abrir
varias pocilgas, dando logar a que os
porcos fugissem para os matto». 

*
Uma multa de 40'j; é 'lavrada 

por sui-
no apprehendido.

No mono de São Carlos fceirve uma
certa resistência por parte de alguns dos
criadores dt porcos, que. imir.ediata-
mente foram inrttidos tta "viuva alegre''
c conduzidos para a delegacia.

Ai, assim, aos poucos, vão sendo va-r-ciades os chiqueiros existcücs úa. zona
urbana r. npp-th«*-d:dcs os .'C'-«!-<!li_fos
anima: 5,.

Unia violência (Jo destacai»
io policial- da rua tia

Misericórdia:
O drjslac.-imcnto policial,'da ru.-tila Mi-

smcorilia, já bístàlilÊ conhecido pchtn
violências.que ali jpratic*i, 'entendeu ante-
hontem, is 11 horas da noite,;.çnic devia
espancar um lioiiicm que dormia. E, as-
sim pensando, numa inspecção que fi-
.-eram aquella hora o sargento do desta-
caménto o uma praça, virp.m em uma
easa cm minas, deitado, o preto Autonii)
Pereira da Silva. . '

«Os dois mantenedores d.i ordem não
hesitaram: acordaram o,in/t:J.iz, a espal-
deirail.is. A victima esteve nesta, ceda-
cção, onde nos mostrou os , ferimentos
c fez uma exposição do oceorrido.

«•»—'¦ ' ' ¦¦a«a3^-«i_f»-«»-Bg»i —

Foram concedidos quatro mezes do
licença, sem vencimentos, ao engenhei-
ro Paulo Queiroz, director geral d»
IHtiminni-ão. para .tratar d«c seus inter-
resáo.'i fura do paiz.
—..— n-«_a ifr-^ao^gj.w ¦¦-»
NA ALFÂNDEGA

Traíar-ss-á de um caso de
"esqueelmenfo" ?

Cm virtude de uma queixa qne rece»
beu, o inspector da Alfândega baixou
homem unia portaria, convidando o
despachante geral Alonso' F." Ccdíru'/
a comparecer hoje, ás 2 horas .da tarde,
110 seu gabinete, para lbe explicar pnr-
que, tendo recebido, em ilcireinbro ulli-
mo. de Manoel Luiz da -Kocha Osório,
a quantia de -00$poo° pájjj despacho dc
um íuotocycle, até boje aiii.^a uão tratou
disso, nem pensou ein restiújir .;>. im.
portancia,..
.--¦TispeicinoS-íi-^Or «çtr. "explicações dará
d sr. Gpilíro*.'.
._..-...— .^M «¦¦¦^jBaH>-^ja>-^^yBr>4M----..— -,

Ifcl.v. 
a nomeacã.. do dr. Nabuco de Cou*

vèa, r.riticndo r,«:ik;iititicaintiite r_m l"niti«
V*ii o rir. Ni-buco adquiriu um preparo jc-tc-
peroaa! cr.r-.i «pre cc tornou muito .rapfí-V
incute entre nás 11111 i_yr.c?o!Ogista dc mérito
lucontrastavcl. Cirurgião do Hospital da
Ci;imbi};i, cllc soulie trírnsfornuir tão ra<ii-
cr.lnreiitc a secção de cirurgia desse hospital,
rjue o dr. Pnzrj, ao vlsilal-a coiiioisou Cílnr
vendo o melhor sorvido de cirurgia d«j lixo
de Janeiro. Koineado director da Matcr-
t;iíJat!c, cm poucos mezes a tranaform.i<;lo
ijuc cllc imprimiu ao vcíbõ c;i;-arão foi dc
lal natureza que lia menos du dais r.iCEC.*»
0.1 seus colíecis nicdicoa viniíaram mara vi-
lliados a nova Maternidade, .Ali, corno na
Gamboa, elle creou uivi servíço dc gyi:ea>Irtf
ciu, donde operava' dúifuiucuití com o mais
alto suecesso, |

Seu traballio sobre cbpndro-epithcHoml
maligno c tão pcrícíto que todos os rcccuíca
(.ratados de cirurgia o citam, com palavras
dc louvor. Unico livre docente da cspcci.v
lid.idc, de que manteve sempre cursor, o dr.
Nabuco de f*ouvr,i merecia a nomeação tom
que o í_ov(_rno o premiou...
*.. ¦ 1 ., ¦ ¦ ¦ ^.-ivftC-<to-<_^>^^4aM>w*- «j—w—— "¦

TRIBUNAL DR CONTAS

O concurso de quartos
escripturarios

Pcalba-se hoje á prova oral dc fran-
cez, no concurso oue está se realizando
para provimento dc logares de quartos
esciiptiirarios do Tribunal dc Contas,
devendot comparecei- os seguintes ccív
didátos:

Eugênio (le Pitruciredo. l';iri.~.-i Cr,

i

reiro Maroues. Francisco A. Barata,
Gabriel Baptista Rombo. Henrique Cac-
tano^ da Silva, Henrique dc Azevedo
Ribeiro, Ilcraclito L. de Vasconcellos,
Honorato B. Velloso. Horacio Men-
(ks Cán-nas e João Alves Pedreira
Pcrreiia.

O niinistro do Interior, devolveu ao
scu collega da pasta do Exterior, de-
vidaiiicivie jcumprfda, « carta rogato-
ria expedida pelas justiças de Portu.
gal ás do 'Estado de «Santa Catliariira,
para citação de Maria de «Castro dar-
bosa.

O BANDITISMO NO NORTE

A poilGla de Sergipe consegue
prender um-bando de

facínoras
Aracaju, 10 (i4«icrico«o) — O ":*•

nente Apripino, á '- de um con-
linícnte da forca -«ilicial, cortou a re*
tirada dos bandidos chefiados pelo fa-
cinora Irenio. Foram capturados Ire-
nro c seus cdmnaiihciros, armas e ba-
íjr.fcns.

A imprensa elogia o tenente .Acripl-
no; que, com risco da sua vida. salvou
o interior do Estado das depredações
constantes desses bandidos.

O chefe de policia elogiou a bravura
e a correcção do referido ofíicial. sen-
do lido esse officio em ordem do dia
r.o quartel da forca policial.
*****""•" »'«^gC'<igM<!t><tifcfiti_>.ii ——« ¦¦¦»

- lima viagem myslérlosa do.
ministro da agricultora

í.'o uocturno de luxo parte, hoje,
para a capilal de S. Paulo, o ministro
da Agricultura, acompanhado dos dire-
ctores do Povoamento, da Industria c
da Fazenda Santa Moniea.

.S. ex. dali seguirá, por terra, n'.<?
Corumbá, sendo «possivel se incorpora
á sua comtiva o secretario da Agriciit-
tura do Estado de S. Paulo.

Grande sigillo guarda s. cx. sobre oa
fius dessa excursão; a importuneis,
porém, que tem dado aos serviços Ai
pasta que superintende, faz-nos scre*
ditar traga ella á lavoura e á indus-
tria resultados _ti__aediã:tOS t At «lur*.
«loi «J CittCiÇlít,

¦-***_,
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O estacio actual da mais nica
zona da infeliz unidade

da Republica e o dominio do
padre Cícero

Chega-nos do Ceará uin depoimento
importante do que vae pelo

Cariry e Joazeiro
g —.

PEMS NOSSAS ASSOCIAÇÕES

Dc um patrício nosso, que se assigna
J. Selva Júnior, recebemos a carta abai-
zo transcripta e para a qual sc requer
a atténção do governo «la Republica.
E' uma manifestação de revolta, formu-
lada cm termos francamente explosivos
« ardorosos, que revelam, por isso mes-
•no, a sinceridade com que foram tra-
.fados. ,"',,,, ,' 

Essa carta traz a data do Valle «Io' 
Ciriry, Harbalha, 24 de fevereiro de
1915. Diz ella: , ,"Desta nesga do território cearense,
mrAr. infelizmente me acho no momento
•ornai, respirando o ar mephytico que
ae desprende deste atascadouro infecto
de «-rimes e misérias, testemunhando 1»

(«ssagem do «ijnoum devastador e rubro

v, •#*.''""¦¦¦ >-?*mr fp 
'-
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O PAMOSO PADRB CÍCERO
**m ka mai* de nm anno sopra com
fumom intensidade nesta infeliz re-
filo, levando de vencida caracteres im-
folliitee, affeitos ao trabalho honesto e
frorcitoso, dirijo-TOS, nesta» linhas, o
¦rito de minha intima revolta, o pro-
•esto de minha consciência, deante do
«predro verdadeiramente anarchico qae,
•le algum tempo a esta parte, se vae
píferecendo aos nossos olhos.

O Joazeiro, villa situada a 15 kilo-
Inctros da cidade do Crato e a 18 desta
cidade, habitada por uma populaça lie-
dtrogenca e sórdida, formada por ele-
mentos máos, inveterados na livre pra-
«ica de todos os crimes, oriundos não só
do Estado de Pernambuco, como do de
Alagoas, Parahyba, Piauhy e Rio Gran-
íe do Norte, vae pouco e pouco, como
mn grande polvo, asscnhoreaiido-sc do
Óriry, retendo, cm seus tentáculos, as
fortunas que lhe ficam em uma adja-
cenria de vinte léguas, aproximada-
mente.

Terra a principio do mysticismo, mais
tarde do banditismo, iucriistraria ein
fleoo seio do Valle do Cariry, que e
considerado a mais fecunda e rica re-
(Tião do Ceará, vae tal qual uma uk-era»
cancerosa corroendo-llic o organismo, ji
bem combalido pela vergonhosa commo-
çio politica do anno próximo findo.

Terminada a malfadada revolução pa-
trocinada pelo sr. Pinheiro Machado e
«ine leve por epilogo a deposição (lo
coronel Franco Rabello, da presidência
do Kstado, revolução que deu ao Ceará
mn prejuízo superior a trinta mil con-
Co» dc réis, continuaram os jagunços a
«oa faina dcslruidora, já saqueando os
armazéns de cereacs, casas particulares
e comnierciaes, já assassinando os dcs-
affectos, apossando-sc das propriedades
dos seus adversários politicos.

O padre Cícero, essa manifesta rc-
«nciiniação de Ncro, á sombra dc
«roem se desenvolvem todos esses cri-
mes, c que revela ao primeiro golpe dc
vista, ao observador menos experiente,
todos os cstyginás da dcgencrescencia,
recommchda aos seus jagunços que "do
inimigo nada poupem, nem mesmo .1
vida, pois s«» assim terão diminuídas
as fileiras adversárias cm lutas futu-
ras." Esse padre dêspudoràdo. que
allia á bypocrisia — um cortcjo_ de
ocntimenlos corruptos e apodrecidos,
qu* não vacilla um só momento, nüo
trepida um só instante deante dc um
crime c que é um eterno revoltado
contra todo e qualquer poder consti-
iuido, é o unico responsável, c a causa

Siimordial 
da dor e miséria cm que se

ebate a população desta terra,
llypociita e sanguinário, portador dc

nm caracter malcabilissimo e de uma

alma talhada para os crimes s-nsa-
cionaes, esse aleijão humano — quan-
doi' nada lhe rendiam os saques fei-
tos pelos seus prepostos. fundou uma
companhia dc pecúlios imriiediatps, o
ecleberrimo "Tliesouro «Ias Familias ,
que não subsistiu sessenta dias, dei-
xando lhe cerca de trezentos contos
dos incautos, que cairani na armadilha.

Achando que esse patrimônio, allia-
do á fortuna que lhe vieu illicitamente
as mãos, dos romeiros bem intencio-
nados c crentes, não satisfazia as suas
iiicontidas ambições, expeliu os seus
jagunços para a Serra do Araripc. cqm
ordens de exterminar o gado vaceum
que lá pastava, o'que realmente foi
executado, conduziu.lo-sc 11 carne para
Joazeiro, onde cra xarqueada e enfar-
dada por dois sul rio-grandénses, nue
se arregimentaram em suas fileiras.
Em dois mezes, mataram para mais
de tres mil rezes. Pelle de boi que
acessavam 12, i.|, 15 kilogrammas,
eram vendidas, cm Joazeiro, a ,i$ooo.

De posse dos armazéns de cereaes,
lojau de fazendas o mercadorias, o gado
da Serra, dinheiro extorquido aos po-
bres pelo "Thesouro", que mais lhe
faltava ? Surrar c assassinar e é esta
a missão que está a desempenhar ulti-
mtimenle a sua intrépida guarda de
honra. Seria enfadonho enumerar os
assassinatos oceorridos nestes dois ul-
timos inezes, nesta zona.

Bandidos celebres, de nomes feitos
nos annaes do crime, c que se achavam
reclusos na penitenciaria do Crato,_ fo-
ram postos cm liberdade pelo dr. Floro
Bartholometi, por oceasião da revolução,
e hoje são acostados fazendeiros, por-
que, por meio das armas, têm feito os
pobres aertanejos pagarem um fort«
tributo de bois, vaccas, novilhas, etc, já
tendo alguns dentre elles, como o José
Pinheiro e Manoel Chiquinha, fazen.
das montadas, com vaqueiros e accom-
modações necessárias.

Os proprietários não só deste munici-
fèo como os do município do Crato,
«»ue já nada esperam c confiam dos al-
tos poderes da Republica, anniquilados
pelo terror, .unesquinhados pelo perigo
que sempre os ameaça, compreh-mdendo
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DR. EI.ORO BARTIIOLOMEU

a inutilidade de qualquer revolta, al.an-
donani suas propriedades e sc refugiam
nas cidades, fugindo assim á sanha dos
jagunços, que. armados de rifles, rcvól-
veres, punhacs, etc, vivem a deslionrar
familias coinmettendo actos dc verda-
deiro cannibalismo.

O coronel llenjamin Barroso, actual
presidente do listado, não obstante ser
intencionado, nada pôde fazer, presen-
temente, por esta população, diante das
péssimas condições financeiras cm que
se encontra o Estado.

Consta que o dr. Wencesláo Braz,
presidente da Republico, telegrr,p!iara
ao padre Cícero, responsabilizando-o
por este cortejo de crimes que se lem
desdobrado nesta zona c que elle ao
ler o alludido despacho, dissera aos
seus comparsas que "brevemente o
Joazeiro seria independente, pois para
isso possuo dois mil contos an lado dc
cinco mil armas de repetição".

0 Centro Humanitário Mousi-
nfio de Albuquerque

agitado por uma questão
pessoal

No largo do Machado fnncciona ha
alguns amios em edificio propjio o
Centro Humanitário Monsrnho de Al-
bnqiii-rtjue. E' uma sociedade moderna,
mas já tem uma tradição. Teve dias de
franca prosperidade c dias de decaden-
cia, Um inoedio reduziu ha ons dez
mnos á cinzas todo o seu archivo, re-
presentando o seu passado de lut» e
de glorias. Resurgiu como a phenix
das suas próprias cinzas, para conti-
nuar a sita missão philantroprca, en-
tremeada de discussões, assembléas re-
nhidas e lutas pessoaes. E' neste perio-
do que estamos agora e pura este fim
foi convocada para hontom uma assem-
bléa a que compareceram 500 sócios
approximadameiite, qu-c se acótoYclla-
vam numa sala pequena, acanhada e
quente.

Eram 7 horas, quando o sr. José Fer-
rondes dos Santos, asstirrm» a presi-
dencia e convidou para secretários os
srs. Luiz Gomes dos San-tos c João da
Rocha 'I.opes. Ultimados os trahalhos
da anterior, foi a assembléa convertida
em collegio eleitoral, sendo convida-
dos para cscmtadores os srs. João José
de Souza Júnior e João Chrysostomo
Cruz.

Nesse momento, achando-se os am-
mos muito exaltados, foi reclamada a
presença da autoridade local, compare-
cendo o dr. Seabra Filho, delegado do
6" districto, acompanhado por diversas
praças, que se fizeram transportar em
um auto transporte, que ficou na praça
aguardando ordens.

Os trabalhos prosegnirani com gran-
dc animação, apezar da vergonhosa
cabala qiie faziam ao subir da escada
os srs. José Pereira Leite, candidato á
reeleição de thesoureiro, e Alfredo
Dias da Silva, que lhe fazia opposição,
apresentando chapas illegaes, contendo
o seu nome em carimbo no verso,

Apezar , dos protestos que surgiam
dc quando em vez, contra as justas
exigências da mesa, os trabalhos eor-
rcrarii sem maior novidade, graças á
presença da autoridade.

E' parn lamentar que no momento
em que o Centro Mousinho dc Alb-.t-
querque atravessa uma crise financeira,
sc levante uma opposição de caracter
pessoal) sem o menor interessei quando
outros assumptos mais sérios reclamam
a citteriçãõ dos sócios.

O trabalho de apuração, que termi-
nou muito tarde, produziu o seguinte
resultado, para a administração de
1915 a ioKi:

."Luiz Alies Vieira, João Joaquim
Nogueira, Affonso da Silv.i Moreira,
C*asc.miro de Magalhães, Luiz Alves
Teixeira, Antônio Ferreira Gomes, Jos.:
Leite Machado, Erancisco Joaquim No-
fiueira, Joaquim Pereira dos Santos
Costeiras, Bento Tinto Cardoso, .Anto-
nio Eduardo Pinto, Manoel Fernandes
da Costa Braga, Paselioal Invcrniee,
José Magalhães Soares Mesquita, Ma-
noel Pereira dos Santos, Oscar Mene-
res Pamplona, Albino Soares da Costa,
Manoel Martins de «-'astro, mitonio
Martins de Souza e Custodio Castro
No vai; thesourcipo, Josó Pereira beite.

NO CLUB DE ENGENHARIA

ECOS DA MORTE DO AVIADOR
CARAGIOLA

As investigações sobre a
construcção do appa-

reltio Atoar
O dr. Miranda Pjbciro, ha tempos

incumbido pelo Club dc Engenharia dc
dar purecer so-
bre o monoplano
construído pelo
patrício sf. J.
j\lvcar, apresen-
tou já o respe-
ctivo trabalho
aquella douta cor-
poração. Como
sc 8»ibe. foi no
apparelho da-
quelle conslrii-
ctor brasileiro
verificou o des-
asíre do Derby-
Club, no qual
falleceu o avia-
dor argentino
Caraggiolo.

No sen pare-
çer, o dr. Mi-
,-anda Ribeiro li-
mitou-sc a refe-
rir o c.xame que
proce dera no
avion A1 v e a r,

reputando-o um apparelho bom, neces-
sitando, entretanto, dc ligeiras modifica-
ções na disposição dc algumas peças,
como, por exemplo, da caixa dç gazo-
lina, que devia ficar mais próxima do
centro de gravidade. Acha o referido
profissional que o Chi!] de Engenharia
e o governo da Republica deviam auxi-
liar o inventor brasileiro na solução do
problema dc construcção do apparelho
alludido. .

O parecer do dr. Miranda Ribeiro
será discutido no Club de Engenharia
no dia 5 de abril vindouro.

¦ » em a m

< VI*
O SR. ALVEAR

HOJK a LOTERIA FEDERAI;
fnní a extracção do importante
plano «1«» 100:OO0.$00O, cujo bi-
lliele custa apenas 8$000.

¦ 1 em ii —-
ÍjADItõES PRESOS

PENNA E PEREZ, QUE ROUBA-
RAM A JOALHERIA

ISIDORO MARX, ESTÃO
NO XADREZ

OS EXAMES DE ADMISSÃO Á
ESCOLA NORMAL

Escrevem-nos:"Sr. redactor, — Estando em foco as
irregularidades praticados no concurso
dc admissão á Escola Normal, venho
trazer ao vosso conhecimento maÍ3 uma,
dc grande importância, pela qual podeis
avaliar a iniqüidade'que sc está prati-
cando nos julgamentos, admittindo-sc o
absurdo critério de uma só nota má cm
prova oral reprovar o concorrente.

Quem escreve estas linhas viu as sc-
guintes notas obtidas por duas concor-
rentes que foram reprovadas cm prova
oral dc arithmetiea na 3' mesa.

Uma obteve 110 exame escripto — em
arithmetiea S pontos e cm portuguez 7.
No exame oral — em geographia o, cm
portuguez S e cm arithmetiça 2. Total
de pontos 34. A outra obteve no exame
escripto — em arithiuciica 6 e cm por-
tuguez 8. No exame oral — cm; geo-
graphia X, cm portuguez 7 e em ariilimc-
tica 2. Total de pontos 31.

Divididos esses pomos por 5. temos
para a primeira a média de 6,S e para
a segunda a média de (1.2.

Pois bem, sr. í.-.l.ictor, nos resultados
publicados ha inhttmerás concorrentes
approvadas com a média de -t,R — J/>
— 4A?i

Ora, isto não c justo, nHo é cfjüitativo,
além aç nuc a unica prova eliii.ina.ori.i,
pelo regulamento é a prova escripta!

Assim, o que parece mais razoável é,
na classificação, mandar-se contar os
pontos dc todos os concorrentes, inclu-
sivè-íos que tiveram uma nota má chi
prova oral, para de aceordo com as
médias encontradas organizar-se a lista
dos candidatos ao i" anno. Desse modo
se evitará praticar um acto contrario
ao bom senso e aos rudimentares prin-
cipios da justiça.

Agradecendo a publicação destas U-
nhas, subscrevo-mc vosso constante lei-
tor — ,T. V."

CASCATINHAAinda t a me
lhor cervej-t

 ¦»««¦»¦¦ 
EM FLORIANÓPOLIS

Conflicio entre praças do
exercito e da policia

Florianópolis, 19 (Americana) —
Hontem, á noite, deram-sè .pequenos
conflictos entre algumas praças do 8"
de artilheria e da policia, resultando
saírem feridos alguns desordeiros. Os
officiaes do 8°, o çumniandántc da po-
licia e o chefe dc policia providencia-
ram no sentido de evitar a continua-
çãó de taes distúrbios.

O 8° embarcará .1 noite para Para-
naguá.

TOIAS S0' NA "ESMERALDA":
Jw u tr.ivcssa de S. Franci«co, 8 e
10. Em frenie »o Mercado de Flores.

Café Globo, ?_f

Florina ou Loção Toilette
Torna o suor completamente sem cheiro
c extintrtie a-s espinban <• os pauncs. Nas
canas Bazin c Herm.inny oti no deposito,
a rna Maranguape n, -.8.

O ministro da Guerra concedeu ao
i* tenente Maximiliano Fernandes da
Silva, a exoneração, que pediu, do lo-
gar dc adjunto do Arsenal de Guerra
dssta capital.

m. a* >«¦'

MPnlnrrí J°ias de lino k°s,°• '-"*"*'*<*• pn:ços vantajosos
63 — Kua Gonçalves Dias — t>3

O ministro da Marinha couinumicou
ao seu collega da Guerra, que acceita
o fornecimento que lhe foi ofícrecido
de algodão pólvora seceo, de procedeu-
cia da Fabrica do Piquete, i razão dc
,1$2oo o l.iloeramma, sendo a siia ni-
tração de 1,1,20.

DINHEIRO t SJ oiE
corro, condições especiaes — 45 e 47,
rua I.uiz de Camões. Casa Gonthier.
Fundada em 1867.

¦ »>»Ma^^B-rM^a-(**ap«****rrrrrrrrrrraMMaH^B^Ba^a^BMM ¦

ilatc*. bomboiia
fin oi c fantasia dr

chocolate; só dc Dherinn <' C*. r. 7 Set. 103.

A GUERRA

KSCOIjA IjIVKK DH JülUSPKU-
PBUDENOIA

listão abertas as matrículas. Secre-
Icria, Avenida Rio Branco, 133.

¦»» » e» » ¦
Jí é ter sorte ! Comprando na CASA

PARIS obtcin-sc roupa c dinheiro. Rua
Uruguayana, 145.

m-m-mm-m-mm
VM ARREPENDIDO

0 Azevedo quiz morrer mas
Teve meoo

"Deoelcciano Campos dc Azevedo, 1110-
i-ador á rua Teixeira Pinto 11. 1C7, no
íincantado, achando-sc desempregado,
resolveu suicidar-se.

Como lhe íallasse, porém, a coragem,
tomou, primeiramente, uma formidável
CMiiiiéca, após o qne ingeriu certa quan-
tkladc dc sal dc azedas.

Como o saí não se dá bem com o
•lcool, e as tripas de Azevedo entras-
«cm a fazer um barulho ineommodo, poz
«¦lii- a boca 110 inundo,

Acudihdo-lhc a Assistência, foi Azc-
vedo, por estu vez, livre da morte.

A policia do 20o districto registrou
e caso.

1-» •**\%\\*~-t*'*m
100:000$000 por 8$000; Ir.i-

porútito plnno «la LOTEKIA l-M'-
1)EKAIj u i-xli-aii-s.- IIO.IH.

»¦¦»» «Tffl-a»-—»

DUS. ABEL PARENTE B ARE-
IíAKDO ACOECTjV serão substitui-
«los, em. nu mio ausentes, pelo Dr. AR-
KALDO DE VASCONCEtLOS. Cons.
At. Rio llranco, 1S1 — Das 2 ís 4 da
tarde.
•— 1 ¦¦¦un » — » tm 

MUSIQj\

Jigilia tf'armas -¦ Esboço de
um poemeto - Musica

de Julio Reis
i Seri executado, pela primeira vez, 3.
! pando orchestra, 110 26" concerto sym-

phonico a realizar-se no dia 23 do cor-1 renle. 110 theatro Lyrico.
j Vigília (1'armas é o ITT dos Poemas' io luar, que compreltendem: ,-1 1-aiii.ío

ie Daphnis, O Viatico (com coros —
*A. lib.), O cyclo das horas, A caravana
erteste, Fauno amoroso e Os centauros,

itrabalbo em que Julio Reis dá actual-
jfnetite o-, últimos retoques.

Inspirada no celebre quadro — Lc
frt>r — de DctaiUc, a Vigília d*armas
procura traduzir na prosa sonora a
•«cria-seguinte:

''Dorme o acampamento. Muito
ao longe ouvem-se as vozes das sen-
tinellas. Antes que ,1 Morte ceife
aquellcs milhares de vidas, o Sonho
traz-lhes a esperança da próximavictoria."

'A 
partitura da Vigilia (Farinas é di-

vidida em duas partes:
— Ron-da nocturna.

II — O Sonho do um bravo. (Visãoda batalha; Fragmento de uma canção:
Alvorada'; Interludjij! Borceusej Final
TfflsdioSO),

Contra a Asthma
REMÉDIO de ABYSSIMIA
EX9BARD

om Pó o Cigarros.
- Allivio instanltinetmtntt.

O, Rne Doiubusle, Pari,. — foduPk'*'.

O sorteio de hontem da
ülUtfilU uo ÒUI

Realizou-se honlcm, ;'.s 3 lioras da tarde,
na aSt-dc social ila cenceit tiada Com pá nl.'.a
Kacíonal de Seguros dü Vida e Accídcntcs"Cruzeiro do Sul", o seu primeiro sorteio
semestral deste 011110, de apólices premiadascom 5:ooo$ooo.

Presentes os representantes dc todos os
jornaes desta capital, assumiu a presidênciada mesa o dr. Fernando de Souza Esquer-
.Io. director-presidente «Ia Companhia, la-
dendo pelos directores João Augusto Ame
rico Machado e Delphim Horta de Araujo.
O presidente do acto convidou para secre-
taviar ix mesa o sr. ' Xavier Pinheiro, rc-
dactor da Gazeta Municipal, tendo sido
indicados paia escrutadores os representan*
tes xVO Imparcial, do Von-Von ! c d'-. A
Republica.

Peito o sorteio, apurou-se o seguinte rc-
sulla.lo:

Apólice 11. 2.462, dc Guilherme Umpier-re. do Itio <''.-,.mie .Io Sul; 11. 3.556, de Ma-
noel PíntO l.vra. desta capital; c n. 3.299,de V. Leopoldo Dexlici.tier, do Kio Grande
do Sul, 110 valor tle 5:000$, cada unia.'¦¦ii segnid.. lavrou-se a actr. da solenni-
dade, a qual foi assignada por todos os
presentes.

Ao servir-se o chanipagne, um dos jorna-listas presentes brindou a directoria da"Cruzeiro do Sul", beheiulo lhe á feliei-
dade.

Agradeceu a essa allocução o dr. 1-crnan-
do de Souza l-.squenio, presidente da com*
panhia, que teve ph rases dc muita symna*
thia para com a imprensa.

37$,39$ e 43$ %
pretas,
Paris.

ernos casuniras
dc côrcs ou

pura lã, Uniguayaua, 145, Casa

A T.0TEI.1A lUDIOKArj fai-ií
TIOJIí «niíi oxtracçiío com o pre-
mio iiinioi- «le 100:000$000*
ciistíiiidi» «'min bilhete 11 ilimiiiiitii
Importmiein il.* 8$000.

1 » <mm» ? BM'1 1

A missão Baudin
A missão Baudin embarca em Ge-

nova para a America dò Sul, no dia 24
do corrente.

Washington', 19 — (Ila-oOs) — Ao
ex.senador Burton quo amanhã deve
parlir para a America do Sul, offcreceu
boje um luncli dc despedida a União
das Republicas Americanas, com sede
nesta capital¦ » m* m m. ¦

100 contos r—- Hoje
~a-~ CENTRO L0TERIC0 ¦

RUA SACHET, 4
"A. B. (!." .

Será distribuído hoje mais- un» ntmic-
ro desse excellente hebdomadário qne
sob a (HrccçSo do conhecido jornalista
Pcrdinandy Borla vae fazendo brilhan-
te carreira. O numero de hoje. que «•
o 4o, traí collaboracão muito variada,
além de espiritüosas "charges".

mt » 9*9 » ¦¦-

CARLOS PENNA I: LUIZ PEREZ

A policia do ,3" dislricto descobriu,
afinal, o celebre annel dc platina com
um grande brilhante, roubado ha tem-
pos, da joallieria Isidoro Marx. á rua
do Ouvidor, 1.58. O facto noticiámos,
ha dias, coni a prisão do ladrão paulis-
ta Carlos Penna. Depois, appareçcu
mcttido na malandragem outro patife,
o Luiz Pcrcz. ladrão argentino velho
freqüentador Aa Detenção. Üs dois 111c-
liantes foram trancafiailos no xadrez
do 3", mas o annel tinha virado azou-
guc. íloiitcni, por um trite hábil, o com-
missario Ayres Nascimento conseguiu
appr. heiidcr a jóia mima caria de pas-
to, á rua I.uiz de Camões 60.

Andaram ás voltas com as autorida-
des por causa desse roubo, José Liberal,
dono de nino joallieria á rua Barbara
Alvarenga 13, Zefcrino Rodrigues, seu
empregado, c o cravado* Jorge, estabe-
lecido á nia da Carioca 14, 2" andar- A
casa de pasto da rua Luiz dc Camões
Co que compra furtos, c de Romeu Bru-
zaben.

Os dois gatunos, Penna o Percz, cu-
jos retratos damos, costumam .entrar
nas casas dc negócio, pedir os arti-
gos e depois stirrupial-os.

Previnam-sc os incautos.
'"¦''¦ ¦" mm m ***** m -a*»—

1*01- S$OüO, niieiiiis, pôde iul«|iii-
rir-se 11111 bilhete pi-einlndo com
100:000*5000 na oxtraccüa d»
LOTKIUA FUDIÍISAIj a íóallzár-se
H0J1C.<i ¦ 1»

OS CHINEZES B O DES-
PACHANTE

iiiiecimenío de um notável
jurisconsulío peruano

i.ima. io (Americana) — Fallcceu
ifc. o dr. Eduardo Rocavarreu, júris-'iisulto notável c lente cathcdratico

.1 _ Universidade desta capital.
Sua morte tem sido muito sentida.

\ cerimonia do seu enterramento, rca-
zar-se-á amanhã.

O dr. Eduardo exerceu neste paiz
,'randc influencia sobre o espirito da I
n-oeidade estudiosa, sendo por ella ge-
ralmçnjé estimado;

Na Universidade, a Congregação ac-
cordou luto por oito dias para os cor-
pos docenje c discente do mesmo esta-
belecimcnto, cm signal de pczar pelo
doloroso acontecimento;

ÜZAE

Gbau Giien, Ciiau Intá e Sua*
den caíram no "conto"

a tinta Sardinha, actualmente
a melhor do nosso mercado.

w, 1 wrrj m m\9 ¦>-¦»" *"

AS "CANOAS" PROVEITOSAS

Seis meliantes nas malhas da
policia

Felizmente, os bons exemplos dos
delegados zelosos que procuram ex-
purgar as zonas dc sua jurisdicção dos
máos elementos nuc as contaminavam,
são sendo seguidos, resultando dahi
alguma coisa dcaatil para 03 moradores
dc nossa cidade, transformada dc ha
muito no parais.» dos ladrões de toda
a espécie.

Agora chegou a vez do delegada do
16o districto, que, acompanhado dc
seus auxiliares, cm proveitosa canoa
que organizou, conseguiu prender _ os
perigosos ladrões Henrique l-crrará,
Antônio de Souza, José de Souza Julio
Castro, Francisco Ferreira , ç Mario
Rosa, que se aohavani homisiados nas
mattas do Andarahy.

Esses ladrões, que fazem parte de
«raia audaciosa quadrilha quc_
operando naquelle districto, vão
devidamente processados.mt m — •¦ »**¦¦» —'

T-XTINOOÃO l)B 1M-V UNIDADE
DO EXERCITO

Fortaleça, 10 (.-liii.-nentm) — I-.ni
virtude da nova reorganização do
Exercito, foi extineta, boje, a. segunda
Companhia Isolada dc Caçadores.

inha
ser

LUTA ROMANA, NO CARLOS
GOMES

Objectos escolares
Grande sortimento. Preços reduz

dos — Papelaria Mascotte.
OUVIDOIÍ, 165

NOVO MINISTRO INGLEZ NO
RIO l)E JANEIRO

Londres, 10 (Havas) — Foi nomeado
enviado extraordinário c ministro pleni-
potenciariq da Grã-Bretanha no Rio de
Janeiro o sr. Arthur Pcel, removido da
legação de Bangkok, onilo se achava
com egual caracter desde içiog.

ARTIGOS 1)0 NORTE
SORTIMENTO COMPLETO

Chegou Pirarucu e carne do sol
— HAR FLORA —

RUA DA CARIOCA, 16

TRUC noyidadc cnl carros da fa.
brica Pcuna Fiel. .200 réis.

.1.042

EXPLOSÃO E DESMORONÁMEN-
TO EJ1 KENSINGTON

_ Londres, 10. — Uma explosão violen-
tissima que bojo oceorreu em Kens-
ington, subúrbios desta cidade, determi-
nou o desmoronamento de tres grandes
casas.

Vários dos occtipantes dessas casas
foram soterrados nelos escombros, —
ÍHavai.l

UMA FAMÍLIA... FELIZ >

Em que deu o casa-
mento do Mario

Na casa da rna Vista Alegre n. 44,
lia um "eorliço" familiar.

Habitam ahi, o velho Frederico e os)
seus filhos. Alberto, Frederico, c Mn-
ria, filha do velho e mulher <lc Mario
dos Santos. O casamento desta desagra-
dou á vontade paterna- pois a Maria,
como caixeirinha da c»asa Colombo, cra
o arrimo do pessoal. Cotntudo, 'Maria cl
Mario estabeleceram "ménagc" no mes-'
1110 predio.

No dia seguinte ao do casamento, co-
jneçon o "rolo" no cortiço.

Eram discussões diárias, quasi sem-
pre com uma variante dc pancadaria,
para entreter...

A policia local era constantemente
incommddada,

Hontem, a coisa cste\-c preta, e Ma-
rio e Maria seriam espancados no pro-
prio quarto pelos cunhados, sogro, pae
c irmãos, se a polida i»5o chegasse a
tempo de prender os aggiessores. .Não
seria melhor que as autoridades acabas-
sem de vez com o tal cortiço ?

¦a » —* » ¦
Durante este mez,

na CASA AULER,
i ru* do Theatro

«o. if vcndciu-sc mo-
veis de estylo e fan-

tazia. coni abatimento de 10 e|o nas
vrndas a dinheiro. —I a- mm m m* "—-
UM BANHO CARO

Mais um assalto em casa tie

O annuneia.lo desempate da lula, suspen-
i sa, quaria-ic..-;'. cnirc »oosoiti, turci), e
l-te Uoui.-lier. írancez, attraiu aiue-li-uitcn,

uma assistência descomniunal, de curiosos c
ditetUnti que admirari» cm Vousoití uni leal
i-uantrt valoroso lutador, e no I.c ISoucl.cr
.rm tnrnt]*o!iiiciro de marca, não ohstamc a
sua eiúilcnte habilidade othletien c a sua
¦iiüsculatiim dc ferro.

O dcsen.;*a!e, 'i*oré.i., nao chegou a ven-
.'icar-sc, pnrqm.- ao toque da meia-noite os

wln Imií.

PASTEUR, O ANJO
BOM DA GUERRA

No meio da desgraça que vae pela
Europa conflagrada lembrou-se alguém
de indagar qual a alma providencial, o
anjo hom que procura diminuir o sof-
frimenío, a dôr, o luto abatido sobre
os maiores povos da terra. A idéa
teve-a o sr. fiuiz Martincz, escrevendo
liara o' interessante periódico — o A-
B. C, de Madrid.

Quando ' a prt-oecupação é destruir
c o esforço máximo da intvlligencia
está empenhado na procura dos meios
mais capazes dc abaterem c anniqui-
lari-ni exércitos, o nome dc Pastcur
surge como representando a própria sa-
bedori.i divina que vem affagar a dôr
e acalentar a desdita. Eni pleno delirio
dc destruição — sua obra benrfaze-ja
procura diminuir a fúria arrnzadora.

Falemos pelas cifras; no caso mais
eloqüentes <lo que palavras. Bom: uma
estatística referente ao primeiro mez
de guerra no exercito francez diz!
que cincoenta e cinco por cento dos
feridos fr.ir.cczes já haviam voltado ás
fileiras; vinte e quatro por cento cs-
tavam dc licença para melhor conva-
lescer, dezesetc estavam etn tratamento,
ai caminho da convalescença; uni c
meio se invalidaram, c apenas do\s c
meio por cento fallccerairi,

Querdizer isso que dos soldados fran-
cezes que não morreram no campo dc
baialha c foram recolhidos aos hospitaes
de sangiic, apenas dois c meio por
cento morreram. Emquanto na guerra
da Crimía, que durou de 1S5.1 a 1853
a morte entre os feridos inglezes foi
dc 15,31 por cento; a proporção dos
f. ridos francezes mortos ha campanha
da Itália, de 1R59-ÍÍ0 foi de 17,30 por
cento; a dos feridos allemaes mortos
na guerra dc iS;o foi dè 11,07 por
cento. Nota-se já aqui um beneficio
da antisepcia cirúrgica que começava
a surtir effeito. As estatísticas para a
guerra liispanp-.-imeric.ina c do Trans-
vaal referem a proporção de cinco c
meio e seis por cento; metade do que
suçcedcM aos feridos alleniães cm 1S70.
Até agora a proporção .íc casos fataes
entre os feridos da presente guerra,
têm sido a metade da observada na
guerra do Tráns»-aal,' Saiba, porém, o leitor «iue mais Ao
que as feridas na guerra, matavam as
infecções e as epidemias. O tétano, p
typho, a «lysbnteria, o oholérà, de»-as-
tavam -niuito mais do que os mais apit-
rados engenhos de guerra- Parece que
na conflagração actual, a proporção
dessas doenças 6 diminuía cm um como
em outro lado. Graças á hygiene, gra-
ças á scrothcrapia preventiva, graças ri
Pastcur.

Bastante razão tinham, portanto, os
leitores de uni jornal parisiense, que
fez útha enqilõtc para saber quem foi
o maior homem de todos os tempos.
Eni primeiro logar foi collocado Pas-
teur, seguido, á grande ditsancia, porNapoleao. Era, como disse o autor do
artigo hcspahliol "a cpppéa pastcüria-na, obscurecendo a cpppéa napolco-
nica ".

Visla através o tempo c julgada pelosbenefícios que a humanidade delia usu-
fiuiu, a obra de Pastcur só faz crescer
á medida que se desenvolvem os pro-
blcmas por elle desvendados; c o seu
vulto vae cada dia mais se avolumando,
Ao contrario da epopéa napoleonica.quc
iiir.-impar.ivcl pela sua grandeza épica,
brilho c colorido, não deixou aliás de
si mais do que uma pagina de sangue,
grandiosa e quiçá sublime — mas que
não aproveitou c antes prejudicou a
estabilidade da França e do povo fran-
ccz.

Aulaid, o meticuloso historiador da
revolução franceza, fez a respeito da
gloria pelas armas um arligo interes-
sante. Foi a propósito da recepção do
sr. Frederico Masson, na Academia, fei-
ta por lirunetiéic. O discurso de Bru-
netiére referiu-sc naturalmente a Napo-
leão ~ objeclo de estudo do ri-cipicn-
dario — e teve como—inòtivo a gloria
militar. O heroe não poderia ser maior
para encarnar o thema — Napoleao, o
esplendor guerreiro.

Pois bem ; nem assim o, sr. Aulard en-
tendeu que se pudesse enaltecer essa
gloria militar — mesmo falando dc Na-
poléão, o seu mais vivo expoente. Por-
que no balanço final de sua obra sc vc
que a águia corsa deixou unia França
menor, menos populosa c mais pobre do
que a recebeu. .F.m condições muitíssimo
mais precárias do que a França dc 1S79
— França herdada de Luiz XV c das
Poinpadours, pelas mãos entorpecidas de

j Luiz XVI — o triste bode expiatório
das misérias do antigo regimen, que
nào foram positivamente obra sua,

E' isso que se chama gloria das ar-
mas? pergunta o historiador francez.
Ku admitto uma gloria das armas, con-
ti nua; mas em uma guerra de emanei-
pação —- como foi o caso de Valmy, em
que a França revolucionaria sc. defítn-
deu victoriosa da coiligação austro-
prussiana. 'Mas não é esse o caso da
empresa nápolconica: ao contrario «le
libertadora, còtiqtlisfãdora, c que além
do mais redundou .111 um desastre.

Que fez elle pela França? Nada;
antes desfez uma França que se não
estava f.-líz, caminhava talvez para a
felicidade;

Em compensação legou ao povo fran-
ccz um rosário dc purpura brilhante —
Atisterlitz, Icna, Eylau, Fricdland, Wa-
grani — que não evitou c antes preparou
a retirada d.» Rússia e Watcrloo : a car-
nificina, o descalabro, a derrota. Irônico
remate de tanta gloria; gloria das ar-
mas, gloria do sangue, gloria do mal.

Pernno Hrasil
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COURAÇADO "1RRESISTIBLE", POSTO "A 
PIQUE NO?

DARDANELLOS

MYSTERIOSO DESAP-
PARECIMENTO DE
NAVIOS DOS AL-

LIADOS
NOVA YORK, 19. 1-

Um radiogramma transmit-
tido de Constantinopla, in-
forma que os navios das es-
quadras alliadas, desappa-
receram 'inesperadamente
da frente de Tenedos, onde
permaneciam ha dias. ----
(Americana).

Os communicados officiaes
recebidos no Brasil

'A legação dá Allemanha rccdieu o
segrtiini.: telegramrmi official, via
Washington:"O 

quartel general communica com
data de 18 do corrente:

Os ataques dos francezes contra as
nossas -posições na encosta sul da al-
tura dc l.oreftc foram repellidos.

Na Chanipagne, um ataque parcial
do inimigo, ao norte de Le Mesnil,
foi detido por tun contra-ataque das
nossas tropas. Um novo ataque feito
com auxilio dc reforços que os fran-
cezes haviam recebido fracassou com
grandes perdas.

Nos Argonnes, o combate enfra-
queceti hontem.

Aviadores francezes lançaram bom-
bas sobre a cidade aberta de Sclilotls-
tadt, na Alsacia. Uma dellas caiu so-
bre a Escola Normal feminina, ma-
tando duas meninas e ferindo dez.
Em represália, os aviadores alleniães
bombardearam a fortaleza de Calais
com projectis de grande calibre.

Os ataques russos sobro as posi-
ções allemãs entro os rios Pisza e
Õrsyc , bem como a nordeste dc
Przásnysz, continuaram sem exilo.
No oéste do rio Skrwa nossas tropas
fizeram novecentos prisioneiros; a
leste mil, tomando quatro metrallia-
doras.

Bandos desordenados do "-Rcichs-

wchr" russo obtiveram suecessos ba-
ratos, entrando na facha de terreno
que sc adia situada ao extremo nor-
te da Prússia oriental, marchando so-
bre a cidade de Moinei, vão saquc.in-
do e incendiando aldeias e herdades.
O governo allcmão, para pôr fim a
tão selvagem maneira dc conduzir a
guerra, empregará, no território ms-
so, oecupado por suas tropas, as mais
rigorosas medidas dc retaliação.-'

O sr. E. Lane), ministro da França,
recebeu o seguinte communicado:"iJi-n'..*, it), — 1X0 du» 18, em Notrc
Dame Ac itorette, 03 fraxrczes avan-
çaraih ua direcção de AblaíX.

ÍNa Chatnpagnc fizeram novos pro-
grossos próximo de Mesnil,

Entre 'llolante e Four dc Paris, ga-
aliaram 150 metros de terreno ao ini-
migo e em I*cg «Epàrges apoderaram-se
do angulo saliente «iue fica a léste da-
quella posição."
Mais dois; na\fíos inglezes

inutilizados pelos
allemaes

Cardiff, 19 — Os vapores />7»r /<--
ckct e llyndford foram atacados per-
to dc Beacby-Hcad por submarinos
alleniães quo contra elles lançaram
torpedos.

Õ llyndford foi a pique immedia-
lamente c o Bine Jacket ainda está á
tona d'agtia, mas parece que tambem
sossobrará.

As equipagens dos dois vapores fo-
ram salvas. — (llaius.)

Um avanço dos russos
Amsterdam, 19 — Os russos avan-

çam sobre Tilsil. — (Americana.)
A esquadra turca bombar-

deou Theodosia
7 c,,.l,.*r .n.-n„„,.v,„.,;,..,,„ ,1» r„„..

O bloqueio da Allemanha
projectado pela In-

glaterra 1-
Londres, 19 — No Intuito de melhor-

precisar o sentido da ultima nota in-
glcz.i, anniinciando as medidas de rc-
prezalia que a Inglaterra resolvera porcm execução cm resposta á acção don
submarinos alleniães contra navios nãi»
combatentes, beligerantes e neutros, oi" Forcign Office " tomou publica a d»».'
claração dc que considera agua» euro-l
péas as águas do Mediterrâneo, <• c.mno \
taes, o governo d.i Grã Bretanha as'
considerará incluídas na zor» cin que-vae ser operado o bloqueio b.soluto!
das_ coiiiiiiunicaçõ.s com o iniic.'-**., 1
cq.iipara.-eis, portanto, para o caso ís|
águas do Mar do Norte, --- (Havas.)
Os kurdos atacam as plà-j

nicies de Alashgcre
commettendo barbaridades

Londres, ig — O repi*êseat»u»te d»l
Cruz Vermelha da Armênia, iv-sta ca-1
pitai, annuncia que as planícies de
Alashgerc estão eobertus de o»iav«»j».,
devido a um ataque «los Itunlos á po-
voação. Acercscenlã que neste ataqu*)
que foi renhido, dcfcnderain*.- os lia-
bitante.s locaes, com heroisrao, sendo,)
porém, vencidos e barbaratnenf.* feri-,
dos no que tinham dc mais jiilimo o'
sagrado. ,,

Nessa lula foram sacrificadas niniíai».
mulheres e meninos. Doiizc.Uas fi»r*in\
roubadas c violentadas. '

O saque praticou-se ali com violen >\
cia setn cremplo.

Finda a devassi.lão, retiraram-se os]
kurdos, carergados de despojoa, y
(Aniericàíid.)
À falsificação de passapor».

tes nos Estados
Unidos

Nova York, 19 — Os tribunaes jul'
gáram hoje o celebre caso dc felsifica-.
ção dc passaportes, em que está tam-
lic-ni envolvido o addido naval á lega-
ção allemã em Washington.

Steglcr, o principal indiciado, fo5
coiidcnmado a scssenla dias Ae prisão.'
Seus cúmplices : Cõok e Jki.Ulen, ti-
veram penas de dez mezes dc iirisão
muna das penitenciárias do Estado. —<
(Havas.)
O ataque aos vapores in-

glezes "Blue 
Jacket"

e "Hyndford"
Londres, 19. — Informações com-

plementares recebidas agora relativa-:
mente ao ataque dc que foi victima.
hoje, o vapor inglez Blue Jnehet, «li/cm
que o ataque do submarino allemão
foi feito ao largo dè Bcacliy Ilea.l. O
vanor não foi a pique e toda a sua tri-
pularão sc salvou.

Quanto ao navio llyndford, idêntica-
mente atacado por um submarino alie-. .
mão, informações recebidas agora .1»
Glasgow alteram as primitivas, pois cx-
plicain ¦ o navio, apezar dc cífe-eli-
vãmente torpedeado na .Mancha, tam-

•11 não foi ao fundo. — (Havas.)
Os inglezes mantêm as po-<

sições conquistadas /
aos allemaes %

Londres, 19. — Uni commuiiicado
<1o estado-maior tio exercito 'britannico
distrilnii.lo hoje á imprensa pelo Press
Bitreau, mostra qu<- cs inglezes sc têm
mantido galhavdainen.c cm todas as
posições que conquistaram aos alie.
mães na região de Neuve Chapclk-, no
dia 15 do corrente. — (Ilavas.)
As sessões do Parlamento

italiano adiadas
Roma. 19. — Alguns jorna.-s desla

capilal, dizendo-se 'bem infor.nados, no-
lieiam que as sessões do Parlamento-
serão adiadas pura depois de amanhã
até ao dia 1? de maio, para que com
a suspensão dos trabalhos, possam os
srs. Saíandra c Soniiino se oecupar
exclusivamente das questões interna-
cionaes que se ventilam actiialnieníç ri
que constituem pontos do, capital ini-
portanciá para a politica italiana, im-
porlancia que augmenta dia a dia.

O espirito publico consçrva-se na cs-
pcclativa dc grandes acositiecimcntos.
— {Americana,,)

> » 

jtnz mon- Sabe-se que io governadorlaria.*.
\ Antes dr começar o parco .
.m Adorado batc-hocj com i.c B°uciicr, grerai fje Smvrna acaba de
a reipi-ilo de prováveis abusos que e=te ,0 _
eomnwtteria. . alcançar uma grande victo-1"J*t, cncclado o combate, o insubmisso o ..,., . 1
imador entrou logo com o sen arciiiconiie- na sobre os alliados, reali-»
cidojogo.^iNão queria ser vencido -, 

çra na- . ¦
tural, «-.ntrctru.ro as suas defesa?, alem .los zanUO a IDriSaO Oe 2.000 SOI-
írik-i habituaes, consistiam em recursinlios . .
nue, um aihicta que se respeita, «ícvc por dados irancezes e inglezes,
.lc TOrtc. lAssini agarrava-se ora ;. calliisa ., .
.10 adversário, or» ao topete do assoalho, que ameaçavam a cidade,' cordas que cercam - ¦ •" - '-"

tantihoplã que a esquadra turca bonv
bardeou. o porto que serve de base á
acção «los torpedeiros russos, a oeste
de Theodosia. — (Americana)

Londres. 19 — 3 — 913. — A Italii'
declara guerra á Allemanha. A cs-
quadra aíliada continua bombardeai)-
do os fortes dos Dáixiancllos. Sim?
mas a Alfaiataria Ingleza continua a
vender ternos sob medida 11 -,">. W.
70$; artigos de pura lã. 102, Uru--
guayana, 102, entre Ouvidor e largo1
<la Sé.

recinto,

MOVEIS

um banhista
Residente á rua João Caetano n. 153,

d. Balbina Gomes da Costa, hontem,
cedo, dirigiu-se á praia dc Santa Lu-zia, para tomar o seu costumeiro ba-nlio de mar.

Ao regressar, á casa, encontrou d.Balbina a porta dc sua residência ar-rombada e as gavetas dos moveis aber-tas e saqueadas.
Os auiicos do alheio por ali haviam

passado, levando grande quantidadede roupas e objectos de uso.
Vendo-se roubada, d. Balbina pediua seu tio st. João Gonçalves, morador

a rua Senador - Euzebio n. 153, quedesse queixa do facto ás autoridades
do 14" districto.

Tomadas por termo as declaraçõc»
do auebeoso, foi aberto inquérito,

CHAN WTA'

Esses tres cliinezes chegaram, ha
dias. dos confins do Extremo Orien-
te. Vieram tambem fazer a Ainerica.
Traziam toda a sorte de bugigangas
para o negocio e, na Alfândega, en-
tragaram ao despachante Aroldo Pc-
reira os papeis referentes ás suas
mercadorias. Seguro morreu dc ve-
lho, e o despachante exigiu logo
adeantado um conto dc réis para dar
andamento aos volumes. Passaram-
sc os tempos c os cliinczcs até hoje
esperam pelos seus objectos.

Hontem, Cbatt Inl-á foi á 2* delega-
cia auxiliar e apresentou queixa ao
dr. «Osório dc Almeida Júnior. Se-
gundo o queixoso, o despachante
AroMo Pereira entrou nos cobres c
não deu mais um ar da sua graça.
A policia do 2" districto tambem não
ligou importância, tendo as autorida-
des da Policia Central aberto inqueri-
to a respeito.

Bananose maltada -
FARINHA ALIMENTÍCIA

As 1* e 2' pagadorias do Thesouro
Nacional realizaram hontem vários pa-
ganientos, respectivamente, nas impor-
tancias de 45:6;9$S.jo e 1.6s5109SS957.

****| ***» i**|*jITi <» B—¦» ' ¦

DR. MOURA BRASIL, PA£ —
Eso. moléstias olhos; dá consultas to-
dos os dias da semana, á excepção dos
sabbados. no largo da Carioca n. 8, das
12 ás 4 horas. Telephone 3245, Cen-
trai.

Segundo communicaçíio telegraphica
que recebeu o chefe do estado-maior
A\ Armada, o navio-carvoeiro Sargento
Albuquerqite, deixou, ante-hontem, ás
3 horas tia tarde, o porto do Recife,
com destino á ilha de 1'crnmido No-ronha,

ibédcccr .-.os avisos do Ccsario. j preparando-lhG um cerco,

^.i/üiiJ^^ se faria eífectivo, caso
o c"iv7"-eÍariS'.i:''Kstc- íévc^n.-cc.^d.ide .«ic \ a esquadra alliada iniciasse
ser' soecorrido pelos outros lutadores para | . »,n 1^ rJp;n fl-i rirlarlpsc desvçnçilhar dos braços lerreos do Lc; O DOlTlDarUtUO Cul CludUc.—
Boucher.'Dc oulrr. vez 'Lc Bouclicr arrastou o rival
nte ii ril'ült.1. c quasi quebra as lanípadas
electricas, pois o seu intento era que nas
banhas dc Vous.ml' sc espetassem os bicos
vitreos da luz lightean».

IFm tudo isso Vousoilí nao perdia a cal-
ma : atacava; dcfcndia-sc, c recebia cotm-
nuoa appláusos da platéa.

K o Lc Boucher ganhou assob.os, ass-aa-
das e remoque» a lanar.

* * t
Uonteiii: , ,. , .,
Idem. idem, idem. Decline isso, o leitor,

eni todos os números, gêneros c casos c tera
uma vaga i.l ca das reedições que J.c l.ouçl.cr
vimos descrevendo, com o seu competidor
Yousouf. . .

O comhatc era i morte, isto e, sem aa-
canso, até que tun dos lutadores ficasse
vencido,

.Mas o juiz sr. Ccsario foi o _ primeiro
a infringir o regulamento, vindo á ribalta,
opôs 2Q minutos, pedir ao .publico "st- con-
sentia que os campeões cnxtigisscm o suor .

O publico energicamente negou .-1 licença;
mas os dois, servindo-sc de providcticiacs
toalhas, fornecidas por seus collegas, com
toda a commodidade passaram longas ea-
frega'dclas ipeias banhas molhadas,

Estabelecido o precedente, Le Boucliçr,
varias veies, abandonava a luta e pedia.
lá dentro, o seccante linho.

Tpusonf, naturíihnrnte, aproveitando a
folga, fa7Ía o mes.no.

A htt.i ia cerrada e virutenta. Lc Bou-
cher offegava. Neceísitando descansar, um
minuto, embora, lembrou-se de se dar por
vencedor. Travou longa discussão com o
juiz.

A -platéa reclamava ti continuação da luta,
pois bem entendia aquella manobra do ma*
nlioso Ia- Boucher. Mas este, dahi a instar.-
tes, parava, reclamando que o adversário
lhe machucara a orelha, depois a perna,
dc-poiíi o braço, depois a pança. E,_ neste
t4ror, sempre a discutir com o Ces.irio, ga-
nhava seus mínutoatnhos de repouso. Às-
sim transcorreu todo o tempo da peleja c
o desempate não se deu.

¦Hoje «3 dois lutadores terão «syTKilepba,
e, de aceordo com o regulamento, *>Cnnente
amanhã conti nua r-se-A o_ desempate, come-
çando meta bora antes, isto é, às ro e 30
minutos da noite.

PafB hojt tt-remos.
Coldbacb contm l,*Trr.-b»íirtn;. ¦Caílant c**m*

tra Le 'Maris, e Kormandy rontra Mattl-
chevien,

(Americana).
O ultimo communicado of-

ficial francez
ParÍJ, io. — 'Communicado offivial

das 3 horas <la tarde:
Na região de -Noirc llame de Loret-

te, asscnliore.imo-nos boje dc trínchei-
ras que desunimos depois que mata-
mos ou capturámos todos os seus de-
ícnsores. Essas trincheiras communi-
cavam-se com uma collina ja anterior-
mente tomada pelas tropas francezas.

Rntre Bolante e l-'oiir de ?aris, dc-
pois de renhido combate, avançámos
150 metros.

Em Les Bpergcs conquistámos ao
inimigo 11111 ponto a léste da posição cm
cj vi e o inimigo se mantém desd-* os
combates de fevereiro. Durante o dia
dc hontem, deu o inimigo tres contra-
ataques contra o local que acabamos de
oecupar, mas esses movimentos não
couberam resultado. — (Havas.)
O preço dos artigos de ali-

mentação na Hespanha
Madrút, 19. — Em todas as provin-

cias do Reino, e notadamente na Gal-
liia, estão em graT.de actividade agerir
tes estrangeiros que tem offerccido
preços verdadeiramente fabulosos por
artigos de alimentação, gado e outros
produetos.

As autoridades locaes redobram dc
•irccauçiies com o fim de evitar que
t-sses gêneros sejam exportados para o
estrangeiro. — (Havas.)
A Guerra Santa está sendo

pregada em Marrocos
Madrid, 19 — Infonnac.ões recebi-

das de Tanger dizon que é muito cri-
tica a situação na região cm que a
França exerce o seu prolectorado.

Numerosos cliefes rebeldes pregam
a guerra santa, havendo sérios re-
ceios de uma PtAlcvação das trlbiis
daiuella região, -~ {.Americana.),

111:,;-:..:'Xi- / 
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O COURAÇADO "OCEAN", NAUFRAGADO XOS DARDA-
NELLOS

BANCO POPULAR
Reuniram-se, hontem, á noite, á rua

Rodrigo Silva n. 3, por convocação do
sr. Joaquim da Silva Franco, presi-
dente em exercicio, as [Commissões
¦parochiaes do Centro CatUolico do
Brasil, nesta capital.

A presidência de honra da sessão foi
dada ao dr. Anlonio Felicio dos San-
tos. que tinha a seu lado os srs. com-
mandante Armando Bürlamaqúi e dr.
Plácido de Mello, funecionario do Mi-
nisterio da Agricultura, convidado pa-
ra expor á assembléa o plano da or-
ganização de um banco popular, nos
moldes do decreto n. 1.637, de 5 d
janeiro de 1907,

A exposição do dr. Plácido de Mel-
lo agradou francamente, ficando rc-
solvida a immediata fundação, entre
os soejos presentes, dc uma coopcratl-
va desse gênero, c nomeada, para cs-
tudos e elaboração dos respectivos es-
ta tutos, uma commissão composta dos
membros do Centro acima menciona-
dos c dos srs. dr. Manoel Augusto dc jCarvalho, coronel Braulio Ribeiro dr ;
Macedo Soares. Alberto Duque Estra-
da de Barros, Joaquim Anaclcto de
Souza e Arthur Cbellcs.

A assembléa não regateou loplãusos
ta confercnciantc, ç para dar desd. logo

cunho conservador á instituição pro-
jectada, resolveu dcnominal-a Banco
Popular dc São José, escolher a pri-
meira administração entre os membro»
do conselho- do Centro Catholico do
Brasil e exigir para admissão que o
candidato não pertença a sociedades
secretas, nem a seitas condeninadas
pela egreja.

Inaugura-se hoje o Bar
lnternacionai

Cid I.alielle é uma creatura que toda
a gente da imprensa conhece. Hcspa-
nhol de nascimento, e brasileiro por
afíinidade, até hoje elle tem procurada
.-atrair as sympathias do seu pain para
a nossa terra.

Agora, porém, elle sc ler. negociante
e abriu hoje ao publico o l>«r Interna-
cional, á rua da Assembléa 121...

Naturalmente o pessoal .boêmio nSo
deixará de ir á casa do Cid

Quem procura novidades deve *W.
aventureiro.

.¦¦tt— t -Tn-r-^-f***-' ' —

Foram naturalizados cidadãos bra*»»
leiros 0; porturruezes Albino T.-.varet
de Pinho e José .Francisco Richão «V
9 italiano Arthur Donato.

1 ¦ 
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h)KS0IU>ElR0B E VAGABUNDOS

_- Oom a policia
*E' 

esta uma cpigraphc de uma secção

por assim dizer permanente, a_ora, pois
¦quc não se passa dia que não tenhamos
de registrar dois ou tres peaiüos de
•providencias no sentido de colnbir os

abusos dos desordeiros e vagabundos

que infestam a cidade.
Desta feita são os moradores tia rua

Oliveira fausto que nos pedem chame-

mos a attenção do delegado do 7 d «•

tricto para um grupo de desordeiros que
ali vive a praticar as maiores tropelias,

provocando as familias e os transeuntes.
Desse grupo faz parte o desordeiro Josc
Cabellclra, bastante conhecido na tona.

E' preciso que o dr. Aurelino l,eal

recommende ao3 seus auxiliares para
ribrlr uma campanha séria contra essa

casla de gente, afim de sanear a cí-

dade desses máos elementos quc a per-
turbam.

ffÂRPIM ZOÒtOPIÇO

lem sido Rranile n
correnci» neste»
mos dias

Os nascimentos dos filhinhos dos

pliacoccías 011 iavalis do Cabo, tem at.

traído ao Jardim Zoológico grande nu-

mero de visitantes, e todos dão por bem

empresado o tempo destinado a essa vu

íiita. 15' rt-aliiii-nte um caso inlcressan-
tissiiiíò. Os caitetús tambem com seu.*-:

filhinhos, ao lado dos pHacócétos- clia-

mani tambem niuila attenção. E mais
uma face alimente que offerece o Jar-
«tini Zoológico, essa dc reproducçao de
nniniacs; A pequena Mandrit, nascida
acerca ile dois mezes. está agi.ra bem

esperto e muito travessa, fazendo rir
nos visitantes que sc agglomeram de
fronte de sua habitação.

O publico freqüentador do Jardim
costuma clura.-ir a pequenina Mandril
dc Carioca, por ler aqui nascido e ser
isso uni caso rarissituo. Ií assim Cunt--
ea ficará sendo o seu appt-lido.

11 ¦! 11 tm 1 —

_:i:»ATEM)() A INFAMfA
Pede-nos o sr. Antônio da 'Silva Ro-

clia,' 'funcetJtinrio da l'*.*izenda, decla-
i.-ir que não se enrende cnm eV.e o ar-
tigo publicado n.1 "Secção I.ivre"
«lesta folha, hontem, com o titulo
(supra:

JU—!_L  LLJ

OOKKIOIU 1>A MANMÂ— Sabbado, 20 do Março dè 1915 WS*,

con-
ulti-

mmMmmmmmmj_mmmmmmmm-m mamm

Afléeçoê*
Pulmonares

levei ou ehrooka» erigem
o emprego immediata
da melhor mediana.

.Como tal, centena»»
de medico* e milhares de
curado» recommendam »

Emulsão de Scott:
de oleo de ngaao de baea-
Ihoit eom hypophoephitoe.

m

UMA FONTE QUE NAO SE
. 

*., - ESGOTA u
O Stt. FRONTIN CONTINUA A

PRATICAR BANDALHEIRAS
NA CENTRAIi?

Escrevem-nos:"Tratando da administração passada
da Estrada de Ferro Central do Brasil,
o Correio, de iS, deixou escapar uni en-
Ratto que peço a gentileza de recti-
ficar.

O juiz de direito da cidade de 'Ponte
Nova não é o dr, Manoel Cavalcanti
de Albuquerque, mas sim o dr, Ângelo
Vieira Martins, que nada tem com a
Central.

Com a publicação desta, ser-lhe-á mui-
to grato o leitor assíduo — Sylvio Vieira
Martins."

NO 7' DISTRICTO ¦ii

Gotas Virtuosas

WSCUSSÃO F, NAVALHADA
Leopoldo Ferreira e Joaquim Mar-

quês são vendedores de hortaliças no
mercado situado em Cascadura.

Na madrugada dc liontem, por uma

qunstiio de somenos importância, os
dois desavierain-se, travando forte
bate-boca.

Quando mais acalorada ia a di»-
cussão, 'Leopoldo puxou de uma nava-
lha ç vibrou um golpe 110 pescoço de
Marques,

O aggressor foi preso em flagrante
e autuado no so" districto, recolliendi-
se o ferido á sua casa, á Estrada Ma-

Ce Ernesto
Souza.

Curam-, hemorrhoides, males do utero,
ovario», urinas «• ss próprias Cystíteü.

IMI*»» —
UM DESCONHECIDO MORTO

POR ÜM TREM
O trem M. U. r, do ramal de Ita-

curussá, ao passar hontem pelo logar
denominado Aterrado, próximo a Ita-
guahy, apanhou um individuo desço-
nliecido, de còr branca e apparcrttando
25 annos dc edade, matando-o inslan-
taneamente.

O cadáver do infeliz foi removido
para Santa Cruz e ahi sepultado, com
l_ida da policia do 27° districto.

... o amor livre é quasi ttm facto.
Nem se pense que o 7° districto poli-
ciai jurisdtcciona Cascadura ou Campo
Grande, Não, senhores! E' ali perto
— é o districto dc Botafogo, o bairro
chie, a zona nee plus iillro. Uma das
ruas mais elegantes do bairro é, sem
duvida, a de í). Marianna, Pois, sc-
nhores, nessa rua, entre Mcnna Barreto
e General Polydoro, lado par, toda_ as
noites, entre 20 c 23 horas, o amar
campeia livremente. Na esquina da Ge-
neral Polydoro e sob as arvores pro-
ximas, são casaes e casaes — criadas
e caixeiros, motorneiros — num completo
sem-respeito, abraçando-se, apertando-
sc, em plena rua, de sorte que as fami-
lias não podem chegar ás janellas ou
aos portões I

E a policia do 7" districto...
*¦*¦ » ^ i ¦

MATS UMA QUE TENTA CONTRA
A VIDA

Maria de Almeida, uma pardinha dc
20 annos de «idade, cra namorada de
Salvador de Moura, empregado na Es-
trada dc Kerro Central, quc todas as
tardes ia vel-a, á rua do Commercio 43,
cm Santa Cruz.

Hontem, os dois tiveram uma rusga,
e, como Salvador declarasse não mais
querer saber delia, Maria resolveu mor-
rer, ingerindo um tóxico que apanhou
á mão.

•Maria foi soecorrida por um medico
da localidade c está cm estado grave.

A policia do 27° districto registrou
o caso.
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Tricófero de Barry
Limpa, Re-

fresca e Fortifica
i o Pericraneo

Faz Crescer
; o Cabello Sadio, Formoso e Abundante, j
Wfwinmii mi imi iiHMiiimniiimn' »

cimento do seu pritttógcníto
na pia baptisntal o nome d-

qw rroeb-rj
J uracjr,

recbal Rangel n. 5
o ferimento pela

dopois dc pensado
Assistência.

Si'-. 
"¦:

¦.-.**••*.*

*B

al m
-'0 ç«iítyífto por cxcellencía

Resistência
Elegância

Iiiípcrmeabilidado

Dá-se a quem provar que os ternos sob
medida de Cascmiras Inglezas dc
50$, 60$ e 70$ -*

UM "ADVOGADO" 
AUTUADO

'""'" DESACATO A* AUTORI.
DADE

Acerca desta local fomos hontem
procurados pelo sr. M. Carlos H. dos.
Reis HLanelii, qu* nos pede declarar:
que'não compareceu ao 13" districto
na qualidade dc advogado — pois 'iiáo
exerce essa profissão, apezar de ser
formado em direito pela Sot-bonne, de
Paris — c sim como antigo de Walfer
Dood; tão pouco não foi exigir expli-
cações, uwis pedir informações ao com-
missario Pedro Dutra, acerca da prisão
do seu conhecido, sendo mal recebido
pelo referido comniissario, que llie
disse textualmente: "que não tinha
qíie lhe dar satisfações... que fosse
para o dúibo «[tle o carregue!"

1'ica assim restabelecida a verdade.

As grandes failencias
Ao «lr, Ovidio Romeiro, juiz da 3!

vara civel, o empreiteiro e eonstruetor
Heitor Mello, pediu o prazo de tres dias
para orovar matéria relevante que im-
peça a decretação da sua fallencia.

Procurou-nos hontem o dr. Azevedo
Castro, advogado do cuustructor r.copol-
do Cunha, o qual nos veiu aftirmar hão
rer aquelle até agora titulo algum pro-
testado.

Aqui fica a declaração.

Massa de Tomate- $$»§*&
de Conj-rvan

Manufactora
Alimentícias.

OS DESESPERADO^

Sem forças para viver, tentou
suicidar-se

Tavtne I-eal Tavares, ex-sargento di
Brigada Policial, « chefe de numerosa
familia e reside á rua Bento Gonçal-
ves n. 149.

Lutando com mil e uma difficuldades
para manter os seus, Tavares, quc é
um dcsilludido, entendeu que devia
morrer, para o que ingeriu o conteúdo
de um vidro dc iodo.

Entrando a sentir os effeitos do to-
xico, Tavares começou a gemer, o que
derpertou a attenção das pessoas de sua
familia.

Dado o alarme, foi chamado 11111 fa-
cultativo, quc medicou o infeliz Tava-
res. pondo-o livre dc perigo, embora
não cm estado muito lisonjeiro.

A policia do 20° districto, tomou co-
nhecimento do oceorrido.

....» *¦**» m im —

CUPEO A PALHA A
zESKrimacL' {
Vejam a exposlçüo

ROA LARGA 134
csq. Gomes Cnrnoiro

m «I I»
O ministro da Fazenda mandou re-

metter ao inspector da Alfândega des-
ta capital, para que informe a íiseeiW,
o requerimento «le iFcrnando Karb, Te-
clamando contra a multa que lhe fui
imposta.

DOIS CREDORES DESPEJAM A
CASA DE UM DEVEDOR

A respeito de uma local publicada no
dia* 15 do corrente, com o titulo acima,
fomos procurados pelo sr. Ernesto
João Antônio Martins, morador no Rea-
iengo e que nos veiu declarar que não
fôra despejado, mas sim roubado por
Lourenço de tal e Joaquim Moreno,
como ficou devidamente apurado na de-
legaeia local, que averiguou ainda mais
ter sido Moreno o autor do roubo de
uma cabra de um seu vizinho, cujo
couro foi encontrado na sua própria
casa.

Moreno e Lourenço estão presos è rão
scr devidamente processados, pois o ci-
tado roubo está quasi todo apurado.

Chapéos modelos, Veslidos,
blusas,

Costumes "taiileur" é
outras novidades.

Chegaram de Paris as
ultimas creações paro a casa
"NASCIMENTO"

Rua Ouvidor n. 167

Sociaes
"II, "

DATAS INTIMAS

O ministro do Interior
tem o acto quc expulsa
nacional por exercer o
rtuso 'Mctídel -lírncr.

assignou hon-
do território
lcnocinio, o

Verificar a marca—E' a
vossa garantia

"A MUNDIAL"
COMPANHIA DK SEGUROS DR

VIDA. TIÍKKUSTKKS E MARI-
TI M OS

Capital, . 2.000 :ooo$ooo
Sédc; Avciiida Rio llranco II. 133siruin A

3$° fallccimento
Tendo fallecidtv em 5 dc novembro

•ultimo, nn Estado do Ceará, ó munia-
lista sr. Antônio Maia, apólice ti. 1371,
mvistinios ao3 srs. mutualistas da men-
ciònnda série que na sede d'"A Mun-
ilial", acha-se o recibo da qtiola re-
spectiva, que deverá ser resgatado até
o tiia 20 du corrente, nos termos da
cláusula IV, das apólices emittidas —
A DIRECTORIA*.

•Rio de Janeiro, i" de março de 11)15.

MOHTO POR ÜM TREM, NA ES-
TAÇÃO l>(> ROOUA

Bernarditto il'ereiru Gomes, de na-
pion.ilid.tde portugueza, coni 40 annos
Ae edade c morador á rua Vinte e Qua-
lio de Maio n. 24. ao atravessar, dus-
cuidado, a linha ferrea, na estação do
Kocha, foi colhido pelo trem expresso
K 1' -', que o matou instantaneamente.

Com guia da policia do iS" distri-
cio, i|uc do facto-tomou conliieinicnto,
foi o cadáver dc,Gomes removido para
o Necrotério da Policia.

O DIABO DO CWME

Ao Braguinha: A melhor
casa dc pe-

ttsqficiras c a nue mais saborosos vinho,»
têm. General Câmara, 103 — Rio.

ml I.l *?• e*IOt fl W' ' "

O publico
pr

CASCATINHA
-wCA-*>-«B>^>»»'

A PREFEITURA DK MOTTtEROY
VENDE KM I.KII.ÃU TOPOS
US KUr.S MUARES IMIMIKS-
TAVEIS

O-dr. Octavio Carneiro, prefeito de
*Niçtheroy, scientificado dc qne aquella
1'refeitura -ossuia sessenta e lantos
ninares dispensáveis aos serviços uiu-
nlcipiics, resolveu vcndel-os, recebendo
dc particulares diversas propostas.

Dessas, a quc maior quantia offcrc-
cia pela compra dos animaes aitingia
;t 2:joSÍooo.

O prefeito, não concordando eom o
baíxo priçOu convidou o leííoeiro cá-
pitão Osório C. da Silveira a v.endel-os
em leilão,

Aimimciailo este, apresentararh-S'
versos concorrentes, dando o li
tnii valor aos muafes muito além
espectativa.

Com essa tropa de animaes impres-
tayeis; gaslava o cx-"reft'ito de N'i-
ctheroy, sr, Vilh Nova Machado, uma

ande quantia que bem poderia ter
cm melhoramentos

A infideüdade do esposo fel-a
abandonar o lar

A odysséa dc madame teve o seu
cpiloüo.. .

Nu casa da rua da Paz 51, residiam
o sr, José Uno dc Castro e sua sc-
nhora; d. Amalia Rodrigues <lc Castro.
Paia encanto do casal, l.i estavam os
dois filhinhos: José, de 3 annos, e Emi-
lia, dc 10 mezes, apenas. Comludo, ha
mezes que 03 esposos Castro.não vivem
bem. Madame tem um ciúme excessivo
do marido, e este, ás vezes, suppõe-si:
ainda nos tempos de solteiro, coni gmn-
dc pezar da cara metade. Além disto,
o sr. Lino costuma encontrar-se, á

I volta dos seus passeios nocturnos, com
I o leiteiro ou o padeiro, pela madrugada.

Ura dia, cansada dessas bUontragcrtè do
ingrato, madame abandonou a casa, le-
vandò os filhos. Isto foi na segunda-
feira, A' tarde, quando o sr. I.ino re-
gressou dos seus aífazeres, encontrou
a casa fechada. Bateu, e ninguém lhe
responibu. Perguntou á vizinhança, e
lhe disseram qtie a senhora c os me-
ninos tinham saido, mas não sabiam o
rumo tomado. O pobre homem, sem
jantar, foi investigar o pnradeirü .da
familia. Andou pelas casas dos parca-
tes e conhecidos, e todos sabiam menos
do que cllc. O sr. Lino voltou para
casa, ilisolado. Esperou até hontein, no
abandono merecido pelas suas infideli-
d.idcs, que madame, como as pombas do
poeta, se resolvesse a procurar os pena-
les. 15, conio ella não vinha, o sr. Lino
sdecorreu-sc da policia do n" districto';'n
quem apresentou queixa. O eommissario
dc dia ouviu-o pacliorrent.imentc, cocou
a cabeça e com uni sorrisozinho mal
disfarçado, disse incio-diveilido;

— Vamos a ver...
Por onde andarão madame e os

pequenos José e KmÜi.t?

grau
sido applicada
cidade.
¦-- mi,riZ-e*p-X£><*-GB*'
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ROR CAUSA DOBALAIMÇO
OCCÂSIAO NUNCA VISTA

AVENIDA RIO BRANCO 130 e 13&
F^.R.XS-29, RUE DE fiSAUBEUGE, 29 PA5S6S

WjÍtt2*JÍ

Astarbí Roclia f. mr.a creatura bna e que-
riila, quc faz parte dessa camada cheia «Ie
valores «jue sc cspbacela no anonymato 35

jornal honesto.
Moço, «tremamente sympatliico, «lotado

de excellentcs qualidades de caracter, cora-

petente c trabalhador, cllc conta cm toda a
imprensa imuimeros amigos.

l'oi da pleiade qttc í<v. da Gsscta de No-
tUiaj dc outr'ora um dos mais bchiqoístos

jornaes desta capital; acompanhou lrineu
Marinho na fundação dM Noite, c hoje ê
utn dos maia esforçados redactores-proprteta-
rios do vespertino A Rua.

Todos nós llie devemos um hom abraço,
porque elle colhe "Hoje mais um anno n<r

jardim dc sua preciosa...
•

Faz annos hoje o sr. Alherto Gomes
Netto. O anniversariante conta immensós
amigos que o estimam com sinceridade, c
irão dc certo felieital-a com prazer hoje*

Foi de alegrias o dia dc hontem no lar
do nusso querido companheiro Heitor Mel-,
lo, secretario desta folha; pois fez annos a
sua encantadora filhinha Magtíalcna, quc
recebeu por esse motivo muitos niiinos c
abraços.

»
Vê pessar hoje o seu nnniveraflríq nata-

licio o major Henrique da-* Cama líaptista,
inspector da Repartição üeral do3 Tclc-
ffraphos. »

rassa hoje a data natalicía da exma. sra.
d. Constançã Barbosa RocTrigucs, viuva do
saudoso director do Jardim Botânico e nota-
vel scientista brasileiro dr. Barbosa lio-
drtgucs. *

Fez annos hontem o interessante Wahle*
mar, fillm do sr. Francisúo Faria, despachai!-
tc da fabrica dc X,ampadas Electricas;
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fe^^É DRONCIIITE
W.Sâ^r-'« Rouquidão, .'i^ihina,

.„...,  , , ^^^^Sra Coqiuiiielie,
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15 tÜ abre o appetite e produz'' ^g a força muscular,
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|GRANADO «Si 0., 1° do Março, li
na Associação

^ ju- tnêfçio.
I Cioo'jli?íifi5f> rin Initn—I 1 (ouuiiLiiijiiu—_v—Turre

I ciaria {iunitarta do itlúiumçrcío Uo Lei-
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THEATROS
A "PRKJirÈRK'* OA REVISTA

A companhia Calliárdò «Ur-nos-ii hoje a
primeira representação de uma nova revis-
i,i, coiiiplètaniinte descõhliccida para «ta ea-
pitai. ...

A".pcça quc se estrea lioje e O i\tc!c', es-
cripta ,|.or Eduardo ScKwalbacli. uni ios cs-
criptúres de mais nonreuda do theatro por-
utítue;: ,-iciual.

A revista O Rictcs i mnslcaila pelo ap-
plàttdido -maestro Féltjipe Duarte, que cs-
creveu uma nirttlura interessantíssima*.

A nova peça, que acnta d? .ilc.uiç.ir *mi-
ie suecesso em 1'orlugal, acha-se moiitail.i
com Brande hrilho pela eompaiiliia, quc llie
dá uma soberba interpretação. . .

Tudo isso faz uugurar una longa «ric
¦ie enclientes -para o Republica, com O Ai-
cies.

60$, 65$
Ternos di- casemira ingleza, pura
Ho uu de cor. sob medida,

ALFAIATARIA' 1'AltIS
•-S — KUA URUGUAYAN:> — 7^

(Nâo tem filial)
.„ . ¦¦M«g_a-»_>"<Tg^o-c>
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cr.viuc

A policia ilo iq" districto; prendeu
c5íú processando; o individuo tle num
Fr.aneiscò I.opcs da Silva, morador
rua José dos Reis tt. iSS,

Silva, tomou hontein uma formidável
c nesse estado sc dirigiu á |

sua velha prpgctiittira, America :
residente ;i rua Bellègarde nu- |
no !".ni:i'ii!io Novo. onde, aptii

[lidtttitente, h agutcdiii.
¦*CÍrO-<a>-C^C»»» |

Operações, partos,
moléstias das sc*

nhoras e vias urinarias, Cotm. Urugnay-
mia. 105, 2 ás 4. Re», rua Floriano Pci-
xoto ti. 16. Copacabana*

de

o 6,
Ital-a

Dr. Possoilo

mmmttmtH *S_m' IHO*1

Sario de esgrima
vel,
tem, da
tsgnrnu
TH ¦

1, por
qiáe p.

ira engano altas justifica-
lidámos uma noticia; hon-

do como realizado o saráo de
quc u sr. G. OedrSjHttti pro-

para o dia 27 do corrente,
-V,!.r.oLre <!«> Icrrtál do Coinmcrcto.

A noticia rcfería-sc precisamente «i sua
realizarão futura. *1 alvez que isto sir-
\'a dr ir.cntivu aos seus innumeròs
admiradores para que comparetcam cm
Massa á ski festa próxima. Ha males
que viuii por bem. E' o ijuc nos vale.
—— —**%p_-mi)m*£_m-*&.%Jii. 1

Instituto tíe raios X e
electricidade medica

*0r. 
Toledo Dbdswortli, professor da

T"aculdade de Medicina, e .torne Dods-
worth, decente da Faculdade — Ave-

.; nida Rio Branco n. 108, por cima da
confeitaria Castcllõr**. de 1 ás 5 —•
Teleplionc. 2.336, Central.
¦M-11- ¦weg i->-mt_p-*+-_mm 11 !¦¦¦.. 1

OS VALENTÕES

"Espalhou-se", mas acabou
no xadrez

O Entreposto de S. Dlogp esteve lion-
4eni por alguns momentos cm polvorosa.

Josõ Caetano Linhares, um
ali empresado, depois de

qualquer com os seus companheiro!
trabalho, riroit bicho, querendo aggre-

«Iir a todo o mundo. .
O soldado n. 812. da i* companhia

do 4o batalhão da Brigada Policial, que
appareceu no local para prender o pen-

.zoso desordeiro, foi por elle espancado,
'-ficando 

com o uniforme rasgado.
Pedido soccorro á policia local, com-

pareceu uma vinva alegre, onde .1 custo

,íoi mettidò Linhares e levado para a

;í4*' districto, sendo ahi, depois de an-
loado, mcttido no xadrer.-

Foram solicitadas multas pela !nspe-
croria -Sanitária do iCòritmercio <\à I.ei-
tc contra os donos dos negócios*: â
rua Vtscontlc do Kio Branco u. sB»
l>ur veader leite desnatado; á praça
da -fícip 11 blica, n. 61. leite cum agua e
desnatado.; á pra^a dos Cove .iiadores
i«. S, Kile com agua; ás ruas Sena-
dur Ponipeu n. nu (e.irrocinlia nu-
mero i.ort) c Cuit*stititit;ão n. sd, e
á praça da Republica n. 63, leite sem
pasteurizarão, e á Avenida Gomes
Freire n. C->, por falta de rotulagem.

Koratu concedidas numerarão c ma-
trieula aos entregadores dos estabele-
cimentos: á Avenida Salvador de Sá
n. 6S (n. 2.0S3). e tuas l.Mnto Guedes
n. 71 (2.07') a 2,oSi), Pereira Nunes
n*. 185 (--.o8j a -i.oS^), Senador Eü-
zebio^n. -19 A (2.0S6 t- 2,oS;), Dou.
tor Carnicr n. 107 (i,o$3 a j.ooo),
Nuva 1). Pedro ti. 163 (2.091), e Vis-
conde dc Nictlietoy it. 140 (2.09*1 a
2.0U5).

Devem ser apresentadas hoje nesta
rcparti.vfio as contraprovas das amos-
iras ns. 7, 14, 31, 36 e 54.

Foram feitas no laboratório de con-
tróle 60 aualyses do leite, 3 de man-
teiga e 2 cciitraprovas, áttctidçndò-àe
11 ,i reclamações
p.i~!euriza<;
produeto.

sendo verificada a
10 em 59 amostras desse

HORAS DO EXAME
Das 8 horas ás ii da ma-

nhã e de i ás 4 1)2 da
tarde todos os dias úteis.

Procede-se gratuitamente a exame da
vista, com ri*,-or. a quem precisar usar
lentes, comprando os óculos ou pince-
nez na casa Vieitas, tua d,i Quitanda,09.

CIXF.MA f,rn:i:.\iuo
Ficou adiada para sabbado próximo', s; do

torrente, a lesta anistiei aiinuncia.Vi para
ioje, o eiiH':*:.uo..;r:i|ilio filiado, t|uc Floriano

.lc Lemos, auxiliado [.or Oastão Uousquet,

Lui/. Liluumilo c ll.isios Tigre, ia realizar
doa Empregados no Com*

* * *
VTTSTXDT. HMGO IIAUIIOS
Jlaria Lina, a graciosa «ictriz, lo petite

reine au iiuujii: t..ir:i)s t.c.il, o |n.i)iil.ir ç
.pieriilo actor Saltes illibeiro: o distineto
actor-oaiitor; liau! Soares «¦ tlehnira «le Al-
tiuvi.la, sympathicòs c festejados artistas, to-
marão parte no festival ile ltegò Harros, u
rcalizar-ve em i% do corrente, no t-VpQuo;.
As cimõcs brasileiras terão como interpretes
cs distinetos artistas ,Beatriz líaptista, Sul-
les Uíbeiroe Carlos 'XCacliado.

O espectaculo siri inteiro, conicçanili.pelo
nrimeiro acto da inexpugnável revista — 

j
1'rcto no branco, com grandes novidade?,
c termuntudü pela representação da revista— ¦
Utn ccanisa, oriiíihal de Uctio Ilarros, com
musica do maestro Uaul iXtartins.

Unas bandas de musica' abrilhantarão a 1
1'eata do sympatliiço steretario da empresa !
Jqsá toureiro.

lia muitos dias já y;ie os bilhetes (mutua
por empenhes, « * *

O QCIí HA HOJB
THEATRO APOI-LO — A revista

tüguezá — "Dc capote e Irnco", que
tcr.i subiu á sectia pela primeira ver, em
"reprise", uo Apolfo, c imta peça feliz.

Km liisboa deu ella centenas de repre-
tcntaçóes, n5o sendo, portanto, de ailini-
rar tpuc aqui aconteça o mesmo cso.

A companhia Unas. teve, o anno passa-
do, nessa revista, a peça dc resistência da
ítia temporada no Rio. A companhia do
Apollo apresenta-a com boa montagem e
afinado' desempenho. O papel «lc Cabo
Ktysio é desempenhado pelo popular actor
Piato Filho,

Hoje, repete-se a eii-jraçadissima peca.

verdadeiro suecesso para n empresa, que
assim vê coroados de feliz exito os seus
esforços.

Para hoje, quer na sc.ssão das 4 libras da
tarde quer nas duas da noite, repctc:n-so
a>3 peças "Guilherme, o couquistrubr",
c "Apaches em casa", quc tanto tem a__ra-
dado.

« * t

riaos cixiímas
P.VItisirxsi; — a empresa Stiffá of-

ferecc hoje- aos "habitues" do seu elcüanti:
centro de diversões o inai;nifico proérámmn
qtie se st*;;ue : "Uin caracter", admirável
traballio de cinematograpliiii, drama de* in-
tensissima aec'10, cm tres actos, interpreta-
•I'*. 'Pelos festejados artistas Psilandcr e lib-
ba Thpmsen. Completarão o prÒRtamnia :"iA biicna-diclta'.1 011 "L'm beijo eleclriziin-
te", lindo vauilevillc da fabrica Tlie Vita-
srapb; "A destruição dc Louvam", film
inédito, dc actualidade, sobre a conflagração
européa. «

OTIEON' — "I.a glgolettc" ou »Zi la-
mort'*, representa um dos mais estupendos
successns conseguidos entre nós na nrte I
cihcniatDgrapIiica. U elegante Odeon deu- j
nos lia pouco esse maravilhoso ftlm, que, i
em virtude de compromissos da Companhia
Cincmatoirrapliica Brasileira, leve de ser

"O
sceiii

•_ ministro
brigtnaesi

plcndida comedia, de i panet e ,Ma Clioutlie, criador
fcintieit dc 'Paula Machado.

I •(••infere, puro-sa.ii.-iic, S. 1'auln,
AVENIDl-V _ Cheio de ottractlvos é o | netir II e .Amaiidinc, criador, sr

prognunma, cuja çxhibiçSo sc annuncia ; dc Paula Machado, e expositor,
¦jaivt hoje, Tiesre confortável á'üão. 'Eil-o : J- ti- .Pinheiro (Machado."i.Mystlca", drama síavo, altamente senti- ; Cuatamhii
siéntÀlj no qual sc discute um assumpto so-1 Tlaiicur II
ciai, em fortes e empolgantes actos; "O
cnstcJlo c parque de üagatella", panorama
ila encantadora morada histórica da Fran-
ça; "Somníunlnilismo e chloroformio", acto
cômico de irresistível Iiumorismo.

expositor, sr.

por J;la-
.'T.inncu
general

puro-saupne,
l:ifÍ, criador

Paula .Machado.

S. "Paulo,
; expositor,

•por

Pienpo
j. s.

e Sa-
Quinta

IÍÍTS  Do prognmmia de hoje, neste
procurado centro de exhibições eiriematogra-;
phicos. destaca-se o mnravitlioao fílm —
''_l*iii caracter", in-excedivcl concepção da
.Nordisk, d ritma dc intenso enredo e vibran-
te íicção, ¦désenipetihüxlo pelos ufa mados ar-
tistas íPsillnndcr o IvWw Thomscu, em rres
longos actos. Seguir-sc-lhe-áo : ''Remédio
para mulheres", etigraçadíssima faria cm
dois acios; " Qopois da destruição de l.ou-
vain", apresentando vistas d^s ruínas da
fòrihosa cidade belga.

rDKATv — Os que forem hoje a este
<potvt.ir cinema d.i rua da Carioca terío
oceasião de apreciar um grandioso cs.ic-
ctaculo. Seráo exhibtdos os films; "Mys-
tica", intenso drama r,usso, cm tres longos

S. iPaulo,
expositor.

por
coro-

-'deral. por
expositor,

1 FüEeisn mmmm ||

l.inncn d
Hôiill, :puro-=angue, .j»

vaue, criador c cipositor,
Reis.

Inlerviiiu, pnro-sanfiiie,
liinils c Kli.ikv, criador
uel .lnliano M\irtins de .Almeida.

ivrw, pdr-.angiie' .llistrieto V
Ideal e Slitcli in "J'inc, criailor
dr. Alíredo Kovis.

Misterioso, iniro-sangue, S. Paulo, porllie:»,.; e M.vsteriosa, criador c cxi'osltor,
sr. J. S. Qninla Reis.

/'i.i, ptiro:sangue, Uio Crandc do Sul, porkcmember e Unica, criador, sr. Zefériiio
Coita ,:Filhb, e expositor, sr. •_,««_ Torres.Tmirval, puro-satigtte; Rio Grande do Sul,
por NtklaitS3 e 1'lura, criador
sr. Üetavio do 'Amaral Peixoto.

l.c-.miúas, tsf • tí, Itio Crandc do Sul
Niklaüsá e Rcjane, criador
Oclavio do Amaral Peixoto

Colo Nertc, 15I16, Paraná, por Pretn
Etwas, criador e expositor,

Faz annos Hoje .
genia George, filha
tíugcuio Cicorge.

i Rcntíl senhorita Ku-
do estimado industrial

Passa hoje o anniversario natalieio de
d. Carlota fgnacía de Paria Pinheiro;*

Completa hoje mais um anniversario n>-
raljcio d. Maria Peneira Patricio, esposa do
sr, Manoel Patricio. *

Conta hoje mais um anniversario nat.aücío
d. M.irisu-lla li. Pontes de Oliveira, espo-
sj do sr. ÚScar de Oliveira.

Festeja hoje o seu a*
ííraeiosa menina Üjfllri
Passos, filli;
Souza Passos
Souza Passos,

lo teiter
c dc d.

nversario natalÍcío a
< Mattos de Souza¦ Ivduardo Maia dc
ÍVmanda Mattos de

expositur,

por
expositor,

A_SÜÃ CftSftT
Pó cie comprar muito, bom e barato

m comprando

NO •«'•¦a

tstuaMIXJBtfíSmi. _<¦íffiffli3aEs^Bffií___iaí_i__í_a_tstgs^l

Wj\ tapetes, jutas, passatleiras, oleados,
jj cortinas, storès, cortinados, reps, moi-

rées, pannos de mesa, capachos, etc.

OFFICINA DE ARMADOR E ESTOFADOR

Sul, por
expositor,

Diamond
\f!>-Tto K01

fíiül-an, 7|8j Rio Grande do
bcàrjiia e Mourtsca, eti.ulor e
sr. Octavio do Amaral Peixoto.

Condjrr II', *>|S, Rio Orande do Sul, por^c.•lp,^ia e Cachoeira, criador c expositor,
sr. Octavio .lu .Amaral Peixoto.

Tt'Mmfiiio II, ;!S, Paraná, por iPrem.er
Diinnond e Germauia, criadores e exposito-
res, srs. Parolin & lhn.io.

¦ Potranras — liscofi-ta, puro sanirue. RioOrande do Sul, por 1'oiey Plyer c Babilônia,
criador, dr. I. !¦'. de Assis Brasil, c expo-
sn»r, dr. Tobias Machado.

Espingarda, puro sangue, Rio Grande do
por Poxy Klyér e Dalilaj criador, dr.

de Assis Urasilj c expositor, dr. To*

THEATRO REGUE.IO —
que actualmcnto. apresenta

a:»*1 vtwa&ejcmB**mmm»aiÊmm_w9m

¦wj-iV -UJí-O-^T^» ¦

valentão
tuna questão

de

CUnCI.DADF, DE UMA MAE

T.'m me noi- il«. novr .-ínnns
nâmniliiiinilo |ii-lii f;i-
iii iii»

Acerca do caso do menor Lear fo-
n;os hontem procurados por su,. tr.ãe,
d. Rita Marques Rodriirues Teixeira
Alves, que nos veiu declarar -não ser
exacto qtre tivesse abandonado o filho;
este é que, não sondo muito eíjullibra-
do, tem a mani.i de fnirir de casa, não
sendo esta a primeira vez quc assini
procede, com grande desgosto seu.

,,...1 1 ——IT1H>—_B_> ¦» ir-K» ¦——,¦ —

Hotel Nacional, KUA DO I*A>
VRADIO. «5 —

Kxccllentes nc.-ommü^.ações pan ítimíÜis e
i"ava'lic ros d; tratamento, Cozialia de _•
ordem. Diárias dc 75 c tí$o-o. Sc:n diária,
sf e 5?.-oo. 7>!rp!;;nj. 4.167, Alves & Rr
beiro.

O aspecto
platca do

Recreio: não pôde scr mellior. Camarotes ropéa
e cadeiras oitão afora sempre oecupado.-.
Representa-se ali a charge-revista — "O

banh» de Venus", orifc-inal de J. Ilrito.
com musica do maestro Felippe Duarte.

"O banho de Vcnus" t o prato do dia,
a peça da moda. Ainda não se repro
ella nma unica vc/, que o theatio não es-
tivesse literalmente cheio.

O bi lhe teiro não tem mãos h medir, o
quc certamente ainda euceederá hoje, nas
tinas i-essoes.

THEATRO S. PEDRO — Continua a
despertar o mesmo suecesso primitiva-
mente feiro, a revista de Raul Pederneiras
_ "A ultima do Iliidií'', qtte vae dando
nova 9 c consecutivas eochente3 ao São
Pedro.

No carta7 de boje. ainda fi_nn 1 afor-
tunada peça. *

THEATRO S. JOSÉ* — Repete-se hoje
a encantadora onereu portugueza — "So-
nho tatal", qtte muito se tem íeito «p-pl-m-
dir, tanto pela mü-sica, como pelo "li-
b-elto".

Quem afndi nfio nc foi deliciar antr s
audição da bella opereta não deve perder
ensejo de fazet-o hoje.

t
TRIANON — A iniciativa de Otris-

tíano dc Souza creardo um thratro e!e-
ginte. por «essues. na Avenida Rio Una-
co, já se pódc considerar victorio?a.

Os primeiros cspcctactiíos tím stdo um

substituído, quando nem todos tjnc o que-
riam apreciar puderam veí-o. Attendcndo a
essa circmnstnnciá e nos insistentes pedidos
recebidos, a Cinematograpíiica resolveu dar
a "reprise" dessa monumental obra de 'arte,

mas realçada !>clo magistral trabalho • de
Francesca Iícrtitii c Ernesto Giijone.

¦CINE PAT.AIS — A empresa deste ttt- '
xüòso cinema reuniu unia bella e eucnii-
tadora siric dc films, cuja exhibição oi'£e«
recc hoje aos seus "habitues". São elles os
que sc seguem : " Hòletlm dn tíuerra", ul-
ívnirts noticias animadas da cortfiagraçãõ eu-"Angustia suprema", emociõnaaw
drama de scenas arrebatadoras, em dois lon*
gos actos; "O direito de matar", empolgam
te drama, cm tres extííhsoa actos, em cujo
doscmpenlm a laureada artista Elisa Seve-

iirrekila o cotmnove o publico, nela

actos, edição Nika-fUnts; "Quãmío o amor
morre", o rumovedora comedia dramática,
em dois netos; "Xa primavera da vida"; cm-
pòlgantè drama _ 1'aLlió-Cclor. etn trra \r_ir-
tes. Nh "malince", como extra, Tallic-Jor-
nal", ultimas noticias animadas da tremenda
guerra europeu. «

CIRCO !NOUTE-.-VM'KRI0.-VN'O — Instai-
lado á rua dis il.aranjeiras n. 471-A, pro-
ximo no Metrópole-Hotel, estréa-se boje r.sut
grande cònifRihlíia norte-americana, que,
além de excellentcs artistas, possue uma
grande eollécçâo de feras, domadas pelo
intrépido tenente líobcrt |Nfàc*Bas£er. O es-
(íçctoculo temiinari com uma representação
da farça-drama "U castigo do cên".

Sul
.1. V
l.ias Machado.

Hspptcta; puro sMJmé, H.o Crandc do Sul,
por luxy l-lycr c Orliga; criador, dr. J.r. dc Assis llrasil, e eipositor, cpttão Ma-
noel Souto.

Iccbcra. puro snni-tie. S. Paulo, por Tanus
e Miss Fortune, criador e c.ipositor, coronel
JuliMio Martins de Almeida.¦_ Miuit/àetlc Gigo.lctta; pnru sangue: Minas
Geraes, por Clrutiart e Anua Glavary; cria-

I dor, sr. Octavia nó Guimarães, e expositor,
! sr. IíUÍz Torres.
I Pitangiteira, puro cangue, S.
I I.e l)iuc_ c Suprema II; criador
1 sr. J. S. Quinta Reis.

Vcrbcna II, puro sangue, Districto Tc-
; i.eiil, por Ideal e Zilda; criador c «positor.
: dr. Alfredo Novifi.

itaé II, puro ^a^^;t;c, Rio Orande do Sul,' 
is.r licud'Or e Isolitia; criadores e e-eposi-

I lo.es, srs. Ca.los Bopp i-'iIho & Cirillb
Pezzant.

Cabocla, 63I6.1, Distrito Federal, poruuckmoney e Sorel; criador e eÁposítor) ge-neral Bento Ribeiro,
/:7(.'.i. is|i6, Uio Crande do

Rememher c Judia, criador si
Costa Filho, c cv.Hisitur, or.
lioettcher.

I:iü II, -|S. Rio Grande do Sul, pnr

Paulo, por
: expositor,

Vê passar hoje o seu anniversario na-
t.tlicio a uentil senhorita Ccciü-i Vieira
Rosa. *

Completa hoje mais nm annivers:t3o na-
talicio, a nenlil senhorita Marilia de I.c:io
Fontes, primogênita 'l*1 illustre liactcreàlo-
gtsta dr. Antônio Fontes.

l'.m ana residência, cin Petropolis, recc-
beta .to suas amifiuiiilus muitas flores, como
homenagem aos seus dotes dc espirito c
coração. *

Comtuemora hoje o sen anniversario nata-
licio d. Amélia Cardoso, esposa do sr. Joãoda Silva Cardoso.

»
baz annos noje o travesso Manduca, fí-

lbii.ho do sr. José Martinho dos Santos c
de d, lüvira Martinho dus Santos.

m
E" hoie dia anniversario d.i praeiosa se-

nlinrit.i Anna M..ria da Silva, filha dc
d. Marta I,t:ua da Conceição Silva.

Faz annos
Machado,

hoje senhorita I.rmcünda

Na data de liontem festejou mais um i*\-
niversario natalieio o galante menino Ruy
(•uitiui-áes, filho do sr. Armando Guima-
rães, funecionario da listrada dc Ferro Ccn-
Irai «to llrasil.

4
Faz annos boje o sr. Gilberto I.onretuo

da Costa, filho do maior José Lourenço
Rodrigues, proprietário da padaria e cuuici
taria "A Torta da l.tta", iu Piedade.. *

VAz annos hoje o s
iiegoci.mtc desta praça.

r
Passou hontem o anniversario do ^r. JoséLn\r. Ac França Penido, funecionario 

' 
da

Alfândega do Uio de Janeiro.

r. Jeronymo Soares,

Transcorre íiojc
natalieio ,.!.'. rentil
gallifiès de Freitas,
dc. Freitas, sócio d;

a data do ahníversafló
senhorita Ouiutnar Ma*
lilliri do sr. João José
firma Faria ií Freitas.

sentou i tur;iíidade c maestria do seu trabalho.

— Riais um 'programma que é *
nniUHicia jvira boje este que- j

PATHE'
uma delicia
rido salão cineiuatograpiüco, como pt
publico verificar. iNo palco, continua o I
suecesso dc Claudina iMonlcnegro, cantora \
lyrica. Trio Auh-ers, acrobatas de força, Los jiVEeninó, ipeqtienòs dúettistaa italianers da j
bello lliUÍa. cançónetista cosmopolita, dç ]Zasi, cantora italiana, ^'a tela, serão êxhi-
btdos: "Aspectos n» linhas de combiíe", |
cm 'França", vistas coibidas pHo rathé for-!
nal; "Apresento-te minha •prima'*; comedia
em dois actos, pela g-entil artista Frascoro!!;; j"The Stran^ford e seus cães amestrados", ]
fita sporti va; "Feliz recompensa", intereft*
sante episódio dramático.*

(PARIS — Neste -popular c-netnrt, o pro*
grmtatia de boje c o (pr pódc haver de I
mais emocionante, F>;hÍhir-se-ão (ali : "O i
direito de mar.ir", scrbcrlw drama da vida jreal, de scenas errepolcantes,, sobre o tbema t
social — O indivíduo tem ou não * di- j
reito de matar ? etn tres sugestivos actoa; j•Angustia suprema", grandioso drama,^ cm {
dois actos; "Bo!cttm da Bti-erra", ultima»;
aiadros s.niiu*«lí>s «1* urri-r-el coníiasraíio;

Sporís
TURF

A EXPOSIÇÃO DO JOCKKV-CTLÜ15
¦Para 3 jj» exposição dc amaines nacio-

naes, de dois annos. a effectuar-se em ^8
dc março de 1915, foram inserüptoa 03 sc-
guintes produetos:

1* classe — Porros — Estytcle, puro-
sanjrue, Rio Crande do Sul, -i>or .Foxy Flyer
e Narcisa, criação do dr. .T. F. de Assis
P.nisit c rrepriedade do dr. Tobia, M*u

c liado.
Estilhaço, püro-sangaie, iRio Grande do

Sal, por Tüxy Flyer e Activa, criação do
dr, J, A, dc .Assis Brasil e *propriedade
do sr. Antônio Pereira Coutinho.

Farrapo l\ ipurq-sangttc, Kio Crande do
Sn!, r>or Scarpia e Guerreira, criação e -pro-
priedade do sr. Octavio de Andrade iPei-
xoto.

ilragoatâ, puro-sangiie, S- Paulo, -por
Phaleroa e Veloce, criação < pra[»ricdade
do sr. Unneu de Paida -Macliado.

Oranitt,. p«in>-s<insruc, S. á^o)», çor Zlm-

Sul; pro
Zcfénno

Germano

expositor,Niklauss e Diana; criador
Octavio do Amaral Pcíxob

2 "classe. — Potros — lec rream, j|.i, São
Paulo, por Tanua e Indiana; criador e ex-
positor, coronel Juliano Martins de AI-
incida.

l'ol. 314, S. Paulo, por Sertanejo e A)a*e;
criador e expositor, dr. José da Fonseca'Leixeira de Harros.

Bolero, i]j .anirue, Rio dc Janeiro, por
Monarcha e Pelhula; criador c expositor,
major José Cândido de Barres;

li.iger, i|_ sangue, Rio «!; Janeiro, porSlbnárcha e Pelluda, criador e expositor,
maior José Cândido de Barros,

Pampeiro, i\s sangue, Districo Fi-lrnl,
por Crcnadíer r. Pelluda; criador e exposi'
tor, sr. Dento Ribeiro Filho.

Potranciis — CaR*ta, j|4, Rio Crande do
Sul, por Scarpia r. Castilho na, criador c
expositor, sr. Octavio do Amaral Pelxolo.

_ Hsbrlla, s\,. Rio Crande do Sul, por
Scarpia c Arcadia; criador c expositor, ar.
Octavio do Amaral Peixoto.

Lyra III, 3(4, Uio Grande dó Sul, por
Scarpta c Aspasia. criador e expositor k*.
Octavio dn Anmral Peixoto.

Cralha, i|a, S. Paulo, por Flaneur H e
Pelluda; criador c expositor, sr, Linneo de
Paula Machado.
-¦-¦¦  ima^fc«4^p 1 —

O ministro da Fazenda eoinmtinicou
ao^ da Viação ler autorizado a resti-
tuição de quantias cobradas a maia, a
titulo de contribuição de montepio.

_ I'az annos hoje o* conliecido "ifldustrial,
inventor da "Jaspelna Colombo", sr. Anto-
nio Joaquim Canário.

CASAMENTOS*
R..-a!ir.i-se hoje o casv.tnento do sr. ira-

noel 'l.oivs Victor, sócio da firma Victor
& \cnlum, cptii a senhofita Alzira Santos
«l<i Costa, fillia do sr. Custodio Luiz da*: osla, ne-RÕeiante desta praç;., e dc d. Syl-
vana -Santos «Ia Costa.

Servem dc jxidrinhos, por parte da noí\*a,
o sr. Carlos Soares e s:m senhora; e do
noivo, o sr. Antônio Paria da Silva c d. Uc-
nilde Ilrocllado de Oliveira.

A . cerimonia religiosa, effcctunr-flc-i na
efrrrja dc *S. .rrancisco Xavier c a civil, nu
5" pretoria. •

Rcalira-se no dia ii do eon-ente. em Fri-
purgo, o casamento da senhorita Maria Cer-
trudrs Clara Stálli com a dr. Octavio Al-ves Ril'ci.0 da Cunha, filho do clinico dr.
Ribeiro da Cunha c d. Amélia Alves Ilibei-
ro da Cunha. *

Kealiza-se hoie o cafamento ds senti'
Antu pclphiná, filha do ar. Josc Angi
com o sr. .Anlonio dos CAiijos Carvaíllõ'
estimado pre.priet.irio,

São testemunhas no civil e .padruilios no
religioso, jjor parte da nõívo, o sr. JoioMacedo «.an-alho e esposa, d. Pliiloincna
Carvalho, e por parte do noivo, o sr. AI-
fredo Augtisto Carreira.

A ccriuiuiiia religiosa effatuar.-íc á, í, .-
horas da tarde, na tnatri. dc Saaü Au-
tonio.

"r..:i

AOS DIABÉTICOS
Cura radical com Fermento dc uvas.

Recommendado pelo» medicou europeus
Vende. Gr «.Sido &. Coma-

ivffcctwa.se boje, us :« pretoria, o ra-lace matrimonial da senhorita Órmlndo lu-
lia Tinto, filha .Io ir. Custodio Pinto dcSouza c dc d-_Anaa* l-üa de Souea IÍ;o,com_ . sr. rtugllsto dos San',.».

São testeniimtiàs, pur pnrte do noivo, nssrs. P.cnts d.i Siira Prpitas c Idalino Pi.meniH Velloso e a senhorita P) uri d es .Pt-
inentíi Velloso, c por parte da noiva, o dr.\ ireiüo de Mattos, senhorita Zclia Juliade Souza c Manoel Ferreira de Azevedo eesposa, i. Ida de Azevedo'*

Contratou casamenio com a gentil senho-nta ICrnestiiia de Assis Costa o antigo/ cesttmíido funecionario da Western Tclc.
srapli Comfany, Heitor Alves de Macedo,
sobrinho do sr. I.uiz .Macedo, antizo cr_o-
eiante desta pra^a.

NASCIMENTOS
Acha-se cm festa o lar do »r. Tanto Co-

mes Anjo, e de d. Raymiinda Freire Co-
mes Anjo, pelo nascimento dt sua ÜlhinhaMana.

Tèm 1) lar em fe3ta desde o dia 15 cp_,
o nascimento do seu prímo-jenito WaMyr
o dr, Optaciano Alve>s do Valle e *iu e»
posa d. Cuillicriuiita Pinho Alves ilo ViUc,

*'* *
BAl"n.SAI)0S

INa esreja de S. Joaquim, realiza-sc In
o baptismo da innoeente Zenítli IX-a, fUíii.
nha do sr, João da Silva Cardoso e dr
d. Amélia Cardoso.

São seus ipattrihhòs o sr. Tovita I;lov
«jireetor da contabilidade do 'íliesmiro' 

!•'
deral, e sua esposa, d. Aspazia líamos Hio»*

Na egreja de S. Jos*!, realin.se arca.
nha. o baptizado do gnlantc Mario, íilh*.
nho" do sr. Joaquim Monteiro de Barto* t,
mme. Adelia Kríemler Monteiro dí lí.irro\

Serão padrinhos o sr. J. A. de Sanii
Rosa e d. iVnna Monteiro dc IJarro;.

• • •
CLUBS E FESTAS

llBMOCl..\C.A-0Ln? — O espectacnl.
em beneficio da amadora Selüoo Pereira da
Costa, que já foi por duas vezes trausfer
do, devido ao seu quasi completo rcstabelo
cimento, será definitivamente wallzado n„
dia 20 do mez corrente.

Oi bilhetes, apezar du <ku alr.it,.h «j».
rão ingresso tto mesmo.

GfcUB DK CASCADURA — Por moüv*.
da ajrgrcssão que soffreu liontem o )r>.
Joaquim Marques, i° thesoureiro do club
acima, facto noticiado em outra lueal, <
directoria, reunida etn sessão, resolveu
transferir a partida mehoal, annunciada para
hoje, bern assim a reunião intima de
amanliã.

Neste sentido, recebemos um officio, fir -
mado pelo i° secretario do club, sr. Henri-
quc (le Oliveira, coiuiiiuiiicaiido-nos es-j
resolução.

* «
FESTAS

O «r. Dalmasio Santos realizou onte-hon.
tem uma bella festa, em sua residência,
par* comracmorar o anniversario naraücl»
de sua filha, a senhorita A-^ripina Satitoo,
e, em demonstração de rcRosijo pelos curei-
lentes exames de promoção realindos pela
mesma, 110 s" anuo do curso da líscola
Normal. A essa íesta compareceram multai
familias das relações de amizade da (ami-
lia '.Dalmasio Santos, • •
VIAJANTES

Subiram hontem para Petropolis, o ma.
rechat Argolló e stf» esposa.*

Kmbarca hoje, áa ra Horas, a borda
do " Bmíil" cora destino ao Craiciro do
Sul, o dr. Vieira Ferreira, desembargador
presidente do Tribunal de Appcllação do
mesmo Departamento, acompanhado de «11.1
familia.

desembargador Vieira Ferraira vaa
oecupar o cargo para que foi nomeado h*
pouco, cm suliitituicão do fallccido «lesem-
bargattor Elisürio Tavora.•

A bordo do pa«iuete "S. Paulo", íçgn,
hoje, para os listados Unidos, em viagei»
ie recreio, o general Paes Barreto.

*
ScR-uiti hontem * 

para Juir de Fóra, em
visit.i d. sua família, o dr. Vivaldo Mircoiv
des I*aroria, advogado de ní»So íóro.*

Chegou hontem, a bordo do "Oura dl
Gênova", o nosso collega dc imprensa dr.
MartínJio líotclbo, director do "dlrasUtMV

gazinc", quc segue viagem para S. 'Paulo,
via Santos.

tNas «poucas horas que o Düca di Ge-
nova" •permaiteeeu tio nosso .porto o dr.
Martinho Hotelbo, que c íun velho ttlíújoi
desta casa, aproveitou- .para fazer-nos unu
visita, dando-nos notícias de seus •prq.íe-
ctos: tenciona cllc fundar, brcvi\ um jor-
nal illustrado, que tnilará do Brande a>
sumpto do'dia — a guerra européa.

VIDA ACADÊMICA
ESCOI-A LIVRE DE ODONTOLOGIA

Enccrram-sc hoje, ls 5 i|a horas d«
larde, ai inscripções para os exames .U
s- época.

Devem comparecer a esta directoria o#
candidatos Savio de I*uula, Mario Rodri
gues do« Santos Uma, Eulalto dc Souzi
Uello, Lueio Fontant de Barros, Josó Lo.
pes dc Almeida, .1. Augusto Ilotcliio, Ar.
itold Pereira Fonseca, Finnino Madeirrt,
Arlindo Cordeiro, Nestor Tungcrini, Ru*
bem Braga, Pòmpillo da S. Taiva, e Edu.
urdo dc Pontes.

Aebam-íe abertas aa matricula?! ate 31
deste mer, devendo os candidatos apressa»
ur-sc á rua da Alfândega n. i6í.

DIVEPvSAS
líeunem-se bojr, numa das salas da Fa»

culd.ide de Direito, ás 4 boras, oh acade*.
micos da Faculdade de Direito *"t'e:xcir»
de Freitas".

i.
Tem sido muilo 'üumpriincNUdo, $c&

distihcção com que concluiu o curso da
Escola Normal, a intelligeute IprofcEfiora
.TiljuiiU iscidiorit^ Maíina /Emilia. do
Mello. *

Fof approvada plenamente, no exame
lio 7o par§ o 8o anno do piano, do
Instituto Nacipmd de Musica; a senhorita
Ma bel Mallaber LÍrío_ ti lha do saudoso
Carlos Augusto Lirio/quc foi por longo*
annos thesoureiro do Banco do llrasil.

Por esse motivo, a senhorita Mabct tem
recebido muitas felicitações de suaa coU
ícgafl e amigas. *:*..*
MISSAS

Realizou-se hontem, no altar-iíiôr da e?re-
j.T—Tle S. 'Francisco de »Paula, a missa da
setimo dia, ipòr alma do cx-cqmmercíánto
desta praça sr. l.zeiiubíi.i.Manoel dc Araujo;
pae dou drs. Josino de «Araujo, deputado
federal por iMinas, e Ainanajós de Araujo,
advogado naquelle l*"stado, c sogro do dr.
Waldemar de Avellar Andrade, íuneciona-
no publico, nesta capital.

1A0 acto religioso, que foi muito cnncor-
rido, compareceram, entre outras, as se»
guiiités pessoas: dr. Nilo Peçanha, presi.
dente do vizinho iÇstado, repreient«da 'pelo
capitão João íAbreu; dr. iFernando 'Lobo,
dr. iPedro l.ago, dr. Gabriel Osório de Al-
meida, dr. Carlos Peixoto de 'Mello, dr-
Alíredo Valladio, dr. Joaquim P. .Ferreira, ba-
rão de Safanitíuha, dr. Sebastião iMascarc
nhas c senhora, dr. Francisco Ccsario Al»
vim, dr. José Tolcntino de Carvalho, dr.
Joaquim Pereira Teixeira, dr. 'Manoel Reis,
dr. Humberto GQimzo, commendador Tre-
denco ticliumann, dr, Fernandes Figueira
c senhora, dr J. M. Sampaio Corrêa, dr.
Alexandre Jlárbosa Uma, dr. Alfredo C, de
Oliveira Lima, dr. José Carlos de «Moscoso
Bandeira, dr. II clicar io Penna e senhora,
dr. Paulo Fonseca c senhora, dr. Jorge
Comes de Mattos, dr. Ceonidas Detsi c
fillia, dr. Rodolplio de Macedo, dr. t,íliz
iMorctzsoüu Barbosa, Benjamin do 'Monte
Salgado Di.i», dr. Olympio Valladão,
dr Ivaaios Valladáo, dr. Josc Américo dos
Santos, Carlos l.eutz, senhora c filha, AÍ-
benco de Araujo, por si c pela viuva do
de» embarga dor Joaquim «Manoel ííê Araujo;
José lijil.teio de -\vcll.ir Werncck, Galeno
Cornei, 'Kurico Comes, Daniel de .Assis Mas*
eaiTiihas, (Miguel Colueei, Carlos de Ipa-
iicma 'Moreira c senhora, Qrozitn^o Corrêa
Pinloj Caruzzo, Lisboa & C, dr. .Octavio
Vieira líraga, J. Carcia, Julio Pinto de
Castro, Artliur Antunes, coronel Cândido
Antônio de Uirros, líraygdib Heis, coronel
João de Paula 'Miücjrenhas, üVügusto Pe-
reira tle Fúria, :F_cruáiidt) Guimarães, Julio
II. Corrêa da Silva, .Mnaoel .Conçoitvcs
Vieira, Kontcu Halfeld, José Ju.upüm Barbo-
9it,iManuel Vieira, Adolpho GigÜuUi, Cândido
Serra 'Netto, Leunidas Torrentes, senhora o
fillia, dr. Fausto Torrentes, dr. Armando
Ribeiro de Castro e Íamilia, Carlos Schmidt,
lliMobrando dc Araujo c família, viuva
líenio r.isboa c filhos, Alberto llressané I.o-
pes, Aiitonio líelham c tamilia, Rodolpho
Vali:, dão, coronel Joaquim Justini.ino das
Chagas, Antônio Cai Um Chagas, Juaceltho de
Oitiroí, dr. Nieoláo d.i Cama Ceriptcirn o
senhora, dr. Oliveira Alcântara, tenente
fi ). Sampaio, Paulo D-ille, Joaquim tios
Santos Kjiigel, A. illarbosa dos Santos, Car-
Ioí Teixeira de iM.tgalhães 'Ueite, L.u__.cn.o
de Castro Frítz. dr, Luiz Nazareth c filho,
Carlos Cordeiro da C.raça, major tsolino dos
Santos, dr. Manoel Ignacio Comes Valia*
dão, Carlos Baptista dc Castro Junior,•Fran*
cisco Asecmlítuj Pacheco, João do Kego

í.irros, JÒáé Dias Ferraz da il.ur e familia,
Rzeqtiicl Báptiéta de Araujo «Pinheiro, Uc-
cio 'Coulinho, João Ribeiro dc Andrade, Ma-
imel Uonics -Moreira, dr. 7*1 inio de ÕiStro
Nunes, dr. J. <le Castro Xiines, João 'hüi2
IU-isi, Sylvio Vieira lirayu, KeiLttu Vieira
Braga, «ir. Cario» Penna, dr, Francí?efl
Ií. Gonçalves Penna, i__.uiz A. Vieira Pen*
na, dr. T_niz liatbosa C. «Penna, Adjuta
bVrreira, José Ayres do Naseimento, Toa*
Quini 'Manuel Uc Araujo, dr. Benjamin Vaz
1; senhora, José Fernandes dc "Miranda,
Arnaldo Abreu, dr. Heitor de Castro, d. Ju-
sephitia Moreira, Jorge dc Ipanema Moreira,
Antônio Her nardo dc Oliveira, dr. Unhem
Pereira, d. Cpnstaiiça de Almeida, dr. iMau-
riç.io dc Abreu Lima, Mucíu de Abreu T.Íma,
dr. Francisco iM. 'Jlascarenhas, líugcnid
Cactatía da Silva, dr. (Alexandre -Mai
Uít/inger, Alberto Amara nte, 'Miguel »Au-
guslu de Carros Paria, Alcindo Caldas Vian
na c Senhora, dr, João Caldas Vianna, dr.
Carlos dc .Miranda Jordão, dr. ]. V. de
Segadas Vianna, di Lencadio 'Chaves, 'Ma-
nucl Tltçodorõ Xavier, Alberto Carneiro de
Metidjuva, iM. Santos, dr. João Tboroaa
Alves, Adcmaro iMáçliado e familia, José
Brandão, Sertorto de Castro, d. Alice Uzc*
da de iA/.evttio, d. Maria Amalia 'Conta.
d. Ormínda í,uzzaro de uVttdrádei d. Or.
minda dc Almeida, d, Albcrtina Souto
M,i>*"r, d. Al/ira de Azevedo e d. 'Aoai
dc Oliveira Freitas,

ras jo Thesnurc
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CORREIO DA MANHÃ — Sabbado, 20 de Março dc 1915

rocumèhs falsificados
, i, A - •,. tira, a quem se referiu
a nniielii' I 'íjnieiii publicámos com
o titulo noiniii, • iii -ti/cr-nos que pa-
fou a todos, ipii (ii documento! que
apresentou ein juízo; se estão falsifica-
dos, a falsificarão teria sido feita por
algum dos seus pretensos credores, e
que aguarda o exame pericial, com per-
feita tranquillidade.

MHERCQ
Rio, 20 de março de 1915.

NOTAS OO DIA
Oi titulos cm moratória, vencidos .1

21 d» novembro vencerão amanhã, 21,
ã primeira prestação de 25 o|o, os
vencidos a 22 dc outubro a secunda
prestação de 35 o|o, c. os vencidos a
23 de agosto a terceira prestação dç
40 0J0.

Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

(£ 20) „
(oom.), .,
l>9<4)> -
(nom.) .

1909, port,
Bancos.

Brasil . , »i 1
Mercantil , ¦ ¦
Commercio , .1
Lavoura :. -.; n
Coninicrcial , .<

C. ie seguros;
Garantia . ¦< m
Minerva . 51 -,-
Angoa ....
Integridade . .
Previdente . .
Varegista . . .

Estradas de ferro:
Norte ....
Rede Mineira .

jootooo
ííjfeo»

íütooo
l.OjOOO
i+o$ooo

I50ÍOOO

9$ooo
88o$ooo

45$ooo

CAMBIO
Hontem, esti: mercado abriu estável,

com os bancos sacando a 13 3|S c
13 7I16 d.i e comprando o papel par-
ticúlar a 13 q|i<> d,

A1 tarde o mercado affrouxou, pas-
sandn os bancos a sacar a 13 3I8 d. i-
lago cm soRtiida a 13 5l><> d. e a
adquirir as letras dc cc/l)crtura, respe-
ctivaniente', a 13 1)2 e 13 7I16 d.

D Ilaiíco do Hrasil não alterou a
taxa de 15 d. para os vales-ouro.

O movimento do dia foi •regular, fc-
cliando o mereado eni posição frouxa,
com os estabelecimentos bancários lor-
ntccnilo cambiacs a 13 l|4 d. r com-
jiraiulo o papei particular a 13 3|8 d-

libras
Oi soberanos foram negociados a

i7$goo, ~7$950 e i8$ooo, ficando com
compradores a este preço e vendedo-
res a l8$2O0.

Os negócios do dia foram de pouca
monta,

LETRAS DO THESOURO
\s letras papel foram cotadas com

o abatimento de 14 c 14 *l**.o|o, fican-
ílo com vendedores a 14 i|2 c com
pradores a 16 o|o.

M0V1M1-.
GAFE'

ro do

Goyar ....
1. Botânico; .
Ml. S. Jeronymo

C. de Tecidos:
Brasil Industr.
Petropolitana .
Carioca . . .
S. P Alcântara
Confiança Ind.
Alliança . , .
Covilhã. . . .

C\ Diversas'.
Docas da llahia
Uiias de Santos

(port.). . .
Ditas (nom.) .
Loterias .
Mel. Maranhão
C. Pastoris . .
T; e Coloniz.
C. Brahma . .
Carb. de Cálcio

Delenlures:
Docas de Santos
Mercado . , .
T. Alliança. .
Tecidos Carioca
America Fabril
Progresso Ind.
Sia. Helena
S. P. Alcântara
Brasil Industr.
Tcc. Alliança .
Petropolitana .
T. Esperança .
Confiança Ind.
Luz Stcaríca .
C. Pastoris . .
Hanscãticã . .
Indemnizadora .

}0$0O0
23$5oo
_~$000

Hjooo

i85$ooo
*Bo$ooo
U2$$00
trsíooo
151Í000

162S000
>oo$ooo

S»5Íooo

ajo$ooo

400$000
80J000

ji$ooo

180ÍU-..-1

s— i30$ooo
—1 oo$ooo

I00$000 —
lòojooo —
I00$000 ,«—
I20$000 —I
90J000 •—

18Í000 165500

3so$ooo
345$ooo —
I5$ooo I3$5°°

30$ooo
17^000 —
—. 5$ooo

2OO$000 " -~
i95$ooo

Existência eni 17,
de tarde ....
Entradas cni 18:

lv 1'- Cenlral . . 133.042
li !•'. i-eopolilina . 447-91'

Total. . .

Embarques em 18:
Saccas

K. Unidos .... 2.400
Europa  10.221
Cabo  1 • 109
Cabotagem .... 3"5

MERCADU
Kilos Saccas

3?6..1..1

l88$ooo
173.000
ífufooo

170*000

1S0.000
_50$ooo

172Í000
195J000

I0$000

I86Í500
I70$ooo

X20$OCO
1R9S000
i65$ooo
Í55J009
165.0. o
l6o$0oo

2ÍS$000
!7,0$.(jòjj
_50$ooo

i75$oori
•IQO$000

Saccas

14-035

Existência
¦lc tarde

18,
37-' -°->

[ontein

rnnte o
ií$7oo por

este
firme,
•üa

mercado abriu estável
tendo sido negociadas
..256 saccas, ao preço

arroba, pelo sypo 7.
Por barra a dentro entiaram 98,1 sao

fi 7$ 100
6$7oo

íi 6$30o

A
Arii
nica

Agencia
otíis (In
as seguintes

1.'o tações dc
/U3B1

Ceral
Estado

das Coopirativas
ile Minas commu-

café por 15 kilos

fãs

I Cafés do sul e
) veste de

Minas

CARNES VERDES
No matadouro de Santa Crtu foram

abatidos liontem:
509 bovinos. 30 vitelias, -ii carnei-

ros e 66 porcos.
Koram rejeitados:
11 bovinos, 1 vitella e 1 porcos.
A matança foi feita para os seguiu-

[es marchantes: ,
Durisch » C, 13 boNinos; C. Es-

pindola dc Mello, 61 bovinos t 8 por-
cos; Alexandre V. Sobrinho, 26 bovi-
nos; iA; Mendes lí C., 59 bovinos e 8
porcos; Lima Tavares & C.j 61 bovi-
nos, 2 vitelias e 7 porcos; brancisco
V. Goulart, 61 bovinos, 5 vitelias ç
14 porcos; Cooperativa Pastoril Sul
Mineira, 82 bovinos; Pimenta _ Vilie-
Ia, 42 bovinos e 4 vitelias; Oliveira
Irmãos & C. 12 vitelias e 22 porcos;
José da Rocha Ferreira Si C, 22 bo-
vinos e 7 vitelias: A. Lopes 4 C, 11
bovinos; Peixoto & Castro, 40 ImjvI-
nos; Cooperativa Relalhislas de Oir-
nes Veidej. 31 bovinos; Santos hon-
les 1 C„ 13 carneiros e 7 porcos;
Luir. C-inuiyralio, 1 carneiros.

ViRoraram 00 eniicuosto dc Sao
Diogo os seguintes preços:

Bovino, $560.
Vitella, $600 a 1J000.
Carneiro, t$8oo.
Porco, 15200.

RENDAS PUBLICAS
DEGA DO RtO DE JANEIRO

Paruliyba
Ce»ri. .

BRSD
Oiro («Bo librai). » ¦
Karuro, idem. . . í •:

BATATAS
Nacional, kilo . -.- a ¦
Franceza», caixa . v '<
Americana . . . • • V,

BORRACHA..
Mu.gabei.», conforme »

qu»1í<1»i»S, por IS mVtt.
FEIJÃO
Prtte

De Porto Alegre . . .
Dito, idem, da tem . <i
Dito Idem, de Santa (~f
Üiarina •:

Dito, mulatinho, idem. .
Dilo, ranço, idem. . :-,
Dito, vermelho, idem, .
Dito, enxofre ....
Dito, branco, estrangeiro
Dito, frailinlio. idem . .¦

BACALHÁO
Holifax ......'
PelxcHn : •:

BANHA
Banho de Porto Alegre,

lata de 2 kilos . . .
Dita idem, lata de »
kilo

Dita d.i Laguna, lit»
grande « •

Dita de Itajihy, lata de
a kilos ..-.•*•

Dita de -Minai, lata de
2 kilos. ,.-«••

Dita, idem, lata grande
CARNE SECCA

Kiu da Prata ....
l.ii.i, puros mantas. . .
DÜa, mantas e postas. .
Dita do Paraná e Santa

Catliarina. .....
Carne de porco, do R.
Grande

Kiu Grande, patos e man*
tas

Pila, mantas
Matto Grosso, patos e

mantas .......
FUMO
FUMO KM COKDA

Riu Novo:
especial . • .- >: * • t.
Superior ,,......-
Regular .....£•

Pomba:
Primeira . i • • • » •
Segunda . . • • :< • *
líaixo t * *

Sul dn Minas:
Especial ....•;•••'
Primeira • •'
Segunda ...»».<•:
Uaixo .....*••

Ue Coyaa:
iSspccial ..,..?« v
Primeira
Segunda *

CHA' DA ÍNDIA
Verde
Preto
Lipton (kilo)

CIMENTO
Garoa Preta ......
Catliedral
Saturno. ...«*••
Atlas
Kxcelsior :
Picareta .
CANGICA,

CEBOLAS
Kio Grande
MATTlí, em folha, con-

forme li qualidade . .
GORDURAS

Kio dn Prata, idem . .

»J8oo a
~óf«o« 1

104100
UtUto

ISÍooo t j8$ooo

|i«o a Vtaa
»4ooo t titoia
l<S«00 1 «ojoou

Hmlatl

toe kilo.
t6$700 a óofooo

N5o ha

5i$70o a
3}$~oo a
585300 a
48$joo a
45$400 a

N.io ln
53$ooo a S4$8oo

Não ha
6j$ooo a 64$ooo

S3$300
3S$ooo
$8$_oo
50^000
485500

6.t',8oo a

6;5ico a

63$6oo a

67SS11;.

67J800

Ô4$8oo

Não ha

S4$ooo a

54Í000 a
57$ooo
57$ooo

caixa*; farinha de mandioca. A*» sae-
CM.

G*rr»fas tttits, 800 ca irai,
Herva-matte, jo barricw.
Insectícida, 3 caixas.
Iinhaça, 3 caixas; leite caaArntiAo,

600 caixas.
Meias de algodão, 4 c*i»s; mantei-

ga, 42 caixas; madeira: taboinhai para
caixas, 370 amarrados.

Ovos, 214 caixas; oleo At caroços
de algodão, 65 barris.

Peixe on salmoura, 10 todos; pneu-
niaticos, 78 encapados,

Queijos, - caixas.
Sóla^ 66 rolos; saccos vasios, 9 far-

dos. Salame, 8 caixas.
Tubos dc ferro, 15; tecidos, 48 tar-

dos; tecidos de algodio, 8 cuias e
87 fardos; toucinho, 4 caix__.; tremo-
ços, 100 saccos.

Uvas, 180 caixas.
Vinho, 94215 de barris.
Xarque, 2.839 fardos.
Assacar

46090...
52347...

bOOfOOO
500fDOO

PttEMIOá DE 200|i)00

Saccos

Aracaju , ,-
Pernambuco

Somina

. 1. 6,779
a . I.ooo

I T. 7'779

i$~.|o a
1^200 a

i$36o
1^260

5580 a

i$~4o a
Não ha

$600

1Í300

i$ooo a i$i8o

Por kilo:

IOO kilos.

MaiinJ
ERVILHAS

Nicion*!'..

i$8oo a$ooo
i$5iio ijfioo
i$200 1Í300

2$ü00 2$200
1J700 1Í800
i$.|oo -ijsoo

i$4oo i$5i)o
i$ioo 1J200

$800 $900

2$2Q0,a 2$400
i$8oo a' 15900
15300 i$5oo

8$ooo 9S000
85000 n5ooo

lo?ooo —

lC$500 —

i6$5oo —
165500 • —
I7SOOO —
l6$500 —
3u$ooo 33$3»o

35500 4$-i»o

$480 Çíoo

Nominal
Ç900 591"

. Não ha
. . Quíiioo a iooÇojo

FARINHA DE MANDIOCA
De Pine Alccre,

Cajéi dc ouiras
Procedências

Communi: Cor:

8$S8j an$ooo
8$.|>C a S$68o
«,$068 a «$272
7$659 .1 7.761
;í-'5i a;$353

Commvmi Cór

8$47fia8$S;S
8$o68a 8$i7o
75650 a 7.761
7$231 a?$.í53
6$S4.3 a ti$.j.i5

|
i>rrv.ivíii*s: Mercado firme. Cai»
Finme. Pauta, 430.

Conlinún depreciado
no. inclusive o inoKa
t,'õt'5 acima.

café ame-
abaixo das

Irmãos com mu uie
içõrs de café no

Vianna:

ain as seguiu-
Entfeposto da

l'::pos Por 15 kilos

8J.)3'5
rSujo
7$550
7Íi;o
65/50
6$350
5$950

ALI-".*
De I a

Do dt.i
Ent pane'
Em üutu

I»
10:

1.631:

93:S40$4S.t
52:482$955

Em egual
1914 •

Differença
em 1914

período de

pira uiiis

HKCK1-KD0KIA DK
AYrceadação do dia 19
De 1 a 19 .... .
Km egual periodo do

anno passado ....

2.77S:o40$;.5i

4.419 :8iy$Si;

1,641:779?u6i

MINAS
20:9705556

443:on$04-'

i8g:758$o9.o

Preços correntes do mercatfs
tío Rio de Janeiro

ARROZ

Nacional, superior
ideti bom

regular. . .
, do Noite,

do Norte,

estrangeiro

Apólices'.
vae. de
.1 a . ..
nn. dc 1
'7 a

ítni.sA
VENDAS

19, ¦ 1, 2. 4, 10,

i-:. ,1

.cm:
2n. 36. >
d e iou,

cipats dc
um. 100,

5 nom., 51
Rio (4
a . ¦'.',' .

8. 10,

io 14,
100

port.

0), 2,

Hiiiico.t:
Hrasil, 2. 70 -i. •
Mercado Mimii.'i;ia

Orlteiiliirrs-,
D •cai-<le Santos,

'-i. 45 a . . .
Moedas:

^''lipranos, 173 a
Ditos, 1S00 a .

15, 30,

Emji
F.riin,

(190.1. .
I191101 .

. Í1012)
1 1911) .

racs . . .
•RioOj»l»1

SljJoOO
910Í000
?8q$ooÒ
R1pSòoo
79Ò$òòõ
8io$ooo
7SS500

185$000
200$000

•r.

Sioíuoo

788$ooo

78oS"úo
7So$ooo

I63SOOÓ
i7Ô$ooo

78Í000

165S000
i70$ooo

187*000

1 7$i)ü.)
17$950

Sl050ÚO

9OO$0OO
7S8$poo
8oo$ooo
7So$ooo
S0-2$UÜÚ

7"$500
i84$ooo

195$000

Dilo.
Dito,
Oito idem

branco.
Hi-n idem,

jado . .
Dilo, agulha
Dito, hmlez . . . . .

ASSUCAR
hentunbwo

llr.in.-n, crystal. . . .
" ;,' sorte. . . .

Crystal amarello* . . .
Mascaviubo
>fascavo bom. . , «, ." re^ubr . ¦ •

Sergipe
Brancot tostai . , • .
Mascavínba ......
Mascavo bom. . . . ." regular. , . .n baixo* . . . .

CúW.fOt
Branco ervít;»* . . •" a0 jacto . . .
Crystal amarello. . , .
Mascaviubo

Bahia
Uranco crystal . . . .

Divtrsas trociJtticlai:
Mascavinho
Mascavo bom" repular . . ,

AGUARDENTE
Paraty
llahia
Angra
Pernambuco . . * ¦ .
Campos ........
Aracaju .......
Sul

ÁLCOOL

Dc 40 gráós. ....
Dc 38 Krâos
Dc 36 «ráos
Al.l-ISTl., 100 kilos.
VLCATRAO, bani! . .
AGUA-Ü.VZ, kilo. . .

ALFAFA
Nacional, kilo . . .
listraiiRcira. kilo . .

ALGODÃO
Pernambuco ....
Rio Graniíe do Norle.

4Í$300 u
3853»o a
30$úoij a

46$300
41$700
335JOO

ra-
365700 a 38?joo

.10$000 a
6,l$jbo a
445200 a

9ÇS00 a toçp
N'ormnal

l$joo

5,170 -

5360
5280 -

5~.|o
52--S

$360 a
J~.lo a
$.-;o a

$j6o a
5310 a
5~6o 1
5340 a

5390 a

5-50

.tjS.lou
7dí6oo
4S$ooo

S380
$380
$100
I-.So
$-•.10
S.-.-o

5.iSo
$.100
ÍJ.lo
$21(1
$200

5380
5.1-0
$280
$_iCo

$400

i.11 o

E-peciál 12J900 a i3$3oo
Ccíieirádu iiJtdo a n$6oo
\ruyi I2$ooo a u$4(Jü'
Grossa iu$joo a ii$ooo

Tie Í.oíuiiu
Grr.ssa Nao ha

FARINHA DE TRIGO
AÍOfH/tt» /«ff'«

15,1,1.-1 Nacional .... 4i52oo a 4I57Í9
Nacional 40*000 a 4o5~oo
Brasileira 39í=oo a 39^00
SeniCiíuia —*

Mctinho Fiunoiiellte
F.spccial 41 $000 a 415500
S. Leopoldo 405000 a 40S.00
O. 39?OÒo a 39?5oo

iloinlio Santa Cru*
Santa Cruz 405000 a 40J500
Pcrola  41$000 a 415500
Paulicéa 30S000 a 395590
1-TltA' ile milho, 100 ks. i6$ooo a i8$ooo
FAVAS. 100 ks Não Sa
GENEBRA, caixs.l Po-
kíngs  —

KEROZGNE, cai.ia. . ,
GAZOLINA. caixa. ..
Ll NGUAS do llio Gu».

ile, nma  :$-uo a
TKLIIAS 3005000 —

LADRILIIOS, millieiro 2~o5ooo —
MANTEIGA

l.cmaciiy, latas íortidas —
[.cpolflitr  —
Brotei Frére?, .ortidas. —
t.. llruill  —
MoJtsto Galone, «ortldu ^ao lii
Solmies  T"
Dita dc Minas .... i5fioo a 25400
Outras iiiarcas. .... —
MILHO /

Amarello, ila lerra. . . u$40o a i455«o
Dito, liraiieo, idem . • 165100 a i-57"0
Dito ila lerrn, mi_to. . 11 $600 a 125600
Dito, amarello. do Norle Não ha

MADEIRAS
Americano, pé . . . .
Resina, dúzia • • •
Sponoc, iluzia . ._ .
Sueco, branco, dum.
Dito, vermelho, duzía.

P.inho do Paraná
1" qualidade . . . •¦
^n qualidade ....
Talioa. pé.".. ... t. . .
Vipas dc aço; kilo . .

ÓLEOS
De liuliaça, laia. . .
Diio, barril. . . .
rol.Vil.IIO. 100 kilo.
Pimenta d-i índia, kil

PHOSPHOROS
I.-i~

Olho SaSSoo
Brilhante ....
Bandclrinba . • .
Ptnbciro ....

SAL

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Porios do norte, "Tupy" . . . .
Portos do sul, "Itaperuna , . .
Rio da Prata, "1'landrc" . ..- ¦. .
Santos, "Acre"
Kccifc e escs., "dtapura'^. . . .
Portos do norte., --'Mayrink . .
Portos do sul, "Sirio*
Rio da Prata, "Vcrdi" . , . . •
Rio da Prata. "K. Gustav Adçdi
Amsterdam e escs., "líollandia ,
Calláo e escs., "Quillota" . . .
Portos do norte, "Aracaty" . . .
Rio da Praia, "Gelria" . ¦ • • •
Rio da Prata, "i\ de -Satrustegui"
Rio da Prata, "Ré Viltorio" . .. .
Santos, "Ptirus" --•
Portos do sul, "Maroim" . .- .- .
Aracaju c escs., "Itaimba" . . .
Portos do norte, "Bahia" ....
Bordéos c escs., "Scquana" . .-
Gênova e escs., "P. oMafalda" . .
Portos do sul, "Tupy"
Liverpool e escs-, "Araguaya" , .
Rio da Prata, "Duca di Gênova" .

VAPORES A SAIR
Portos do sul, "Itapema" . . . •
Nova York e escs., "S. Paulo .
Pará c escs., "Mossoró.'
Portos do norte " Hrasil" ....
Sanios e escs., ''Urano"
Cabo Erio, "Quadros" . . . . .
Caravellas e escs., "Philadclphia" .
Parahyba e escs., "Itassucê" . .
Santos, "Acre"
Santos, "Satellite"
Bordéos c escs., "Flandre" . . .
Mossoró e escs., "Cometa . .
Nova York e escs., "Vcrdi" . . .
Laguna e escs., "Mayrink" . . •
Rio da Prata e escs "Hollandia .
Inglaterra. "Quillota' . • • • •
Nova Orleans, "Eronlenac . . .
Gi-nova c escs., "Ré VUtorio" . .
Amsterdam e escs., "Gelria" . .
Porios do sul, "Itapura" . . . .
Bilbao c escs., "P. dc Satrustegui
Pelotas ò escs., "Itaperuna" . . .
Nova York e escs., "iPÜrítsV . •
AmnrracSo c escs., "Bocaina . .
Paranaguá e escs., "Santos" .. .
Portos do norte, "Gurupy" . . .
Aracaju c escs., "Itaituba" , . .
Laguna e esos.. "Anna" . . . .
Rio da Prata, -'Seiiuana" . . . .
Porios do sul, "Maroim' . . . .
Rio da Prata, "í\ Mafalda" . . .
Penedo c escs., "Vciuis" , . . .
Portos do norle, "Ceará! . . .
Rio da Prata, "AraRiiaya" . , ¦
Gênova c escs., "Duca di Gênova

TS33 aW 5553 cM'i 10532
11053 15263 17550 28989 38884
10660 43383 45820 47541 4».M9
49997 54061 54365 57408 59968

PRÊMIOS DE KKJjOOO
64 286 1398 6812 10327

10353 19921 11699 12393 16597
19592 25965 26228 28072 28934
30045 32005 36W1 38782 39153
39472 42636 43807 46354 47051
56089 56215 56815 57263 59208

APIMUIX1MAÇÕBS
37069 600*000
59Ò98.. 500-.0U0
26734 3Ü0MWJ0
39203 20OJOU0

Iili/KÍ AS
37U70 100S"00
59700 .608000
2674» 60g'i00
35210 60$0Ú0

OKNTUNAS
37100 4OSOO0
59700 30S000
26800 20$n0tl
35300 20S00O

Todos os números terminados em
68 tôrfj ÍOSOOU

Todos os números terminados em 8
tom 5$fl00, exceptuando-se os termi-
dos em 6.8

O fiscal do governo — Dr. Joaquim
J. da Silva Pinto.

A autoridade policiai, dr. Floriano
de Moraes.

37067
59R96
26732
35201

J7061
59(191
26731
35201

370OI
59601
26701
25201

DK. FRANCISCO DB CASTRO A**.,0"
IO, roeilfc» ^Ijiinnto e «aktemB ía tlt-
tettúitie ia S~_U C*»>, oom mttnet
—- hospitaes da Kor»pa, Kxpec, c=nlui lilJmtte—t— iím M.uliuiJJ.
&» 5; Carioca 6o. TcL
Conde de Bomfim aí.

LOTERIA
. 

DO

ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
Auclorlsaila por contracto de

6 do Setembro do 1913

Extracçao de 18 de marco de 1915
EXTRACTO l'OR TEl.EGUAMMA
4696  20:0008000
10926 2:00>iS 00
2457  ..... 1:00.1:000
ingi; 500»000

11610.".'..:...". 500SO0O
12810 S00SO00
12867 SOOIOOO
16299 bOOSOOO

PUEMIOS DE 200S00O
1673 2553 2577 3460 6833
7967 8597 f!66l 9253 9746
9856 12897 13574 13951 14179

14615 15002 17116 17271 18054
PRÊMIOS DE 1OOJ000

1767 2179 2780 2936 3328
3765 4024 4596
578S 5866 6U03
7501 7652 78U6

10139 115211 14240
16021 16140 17388

1'HEMÍOS DE &0$000
1132 1590 1766 3216 3601
3801 -4239 4560 4831 5421
Ü30r. 636') 6688 7115 7120
7174 7562 7815 8661 8862
8950 9jüJ 10581 1065'. 10729

11100 11336 1140.1 11516 11803
11875 12453 12612 12901 13039
13058 13341 13429 13557 14269
14299 15134 15981 I604li 16102
16275 17475 18014 18202 18229

18247 18-858
Faltam 1900 prêmios do 105000

que constam Ida lista geral.

SiH, C Hesid.-.
Tel. ili4, Villa.

DR.~Fi.AVIO DK MOURA—Clinica medi
ca 1'anstllt. : H. OuvHur, 90 (ia 1 h.).
Rei. Itóa Vista, 137, Alto da Bòa Vista.

DR. HEITOR CARRILHO — Clinica
medica cm ít-rnl e especialmente: ay-
pliili» doençao ntrvos.u e doa pulmões,
Cons.': avenida Passos 106, sob., (de 9
Is 11 da m., e das 3 i> s da t.), tel.
5510, Noite. Resid.; ave. Kio Branco
43 2' andar. Tel. 4689, Norte.

DR.'HENRIQUE DUQUE — Consulto.
rio: rua da Ai«emblea, »3', reiidencia:
Avinida Comei Freire. 114.

DR. N, GAMA CERQUEIRA — Resid.:
rua N. S. de Copac.ibanii 6n. Con».:
Rua da Carioca 41, <lc 2 á* 4.

DU. OZORIO MASCARENHAS — For-
mado e laureado pela l?ac. de Med. de
Paris, ei-ititeruo do» Hosp. de 1'ans.
Ciiun;;3 em geral, vil» urinarias, mol.
de senhoras, cirurgia infantil, cirurgia
da csrRanta, nariz e ouvido». Cônsul-
torio: Avenid: Rio Ilranco, 15.. 1° an-
dar, da» 3 ás J. Tel. 940, central.
Re«. Voluntário» da 1'atria, 1J9.""ÕlÍmoa 

medica, pautos.
SYIMIYIiIS _

DR. ANNIBAL VARÕES — Moléstias ih»
icnliori». pelle e trat. especial da lyplii-
11». App. electr. na» molctia» uervoía»,
do narir, garganta e ouvido». Coniu'
torio e resid.: Av. Come» Freire, 99-
Consulta» da» 3 as 6 horas. Tclephon»
n, i.íoz, central.

DR. JULIO XAVIER—Cliwca medica e
de molr-liai de «enlioias — Residência:
rua Aguiar n. 55- Consultas: ile 1 âs 3
horas ás terça». Quintas e •abbados.'

DR. PEDRO MAGALHAES-Trat. radical
da gor.oiihéa cm ambos o.» »exos. Appl.
do 60. e 914. Cons. r. Assembléa, 54
(das a á» 5), tel. 3.630. Hes. Av. Mem

de Sá, 1 is idas 8 U 10), tel. 198^, Leu.

DLIMCIA MEDICA. MOLÉSTIAS
DE CltEANCAS E SYPgll_|Sg

DR. MASSILLON SABOIA _ Com
pratica dos lioipilae» de Berlim, Paria
• Vienna. Clinica medica eip. ile crean-
ças. Trat. moderno da obe~idade._ I~xo-
mea de laboratório. Coiv». Assembléa, 10,
de 1 ás 4. Tel. cent. 3'S. Re».: Doiuir.
go» Ferreira, 150 — Copacabana.

DR. SOUZA CARVALHO — Applieaçáo
do 914 c 6,.6. ConsilU.I Alfanilega, 313.
Tel. Norle. i-ioi. üeaid.: Laranjeira»,
417. Tel 5881, Norte. Consultas das
j is s horas.

ÜüiÕLESKIAS DAS SENHORAS

6r! HUMBERTO LISBOA, assistente da
Polycllnlca Geral. Panos, moléstias das
cenlioras e das eie.mçae. Cons.: rua 7
ic Selembro ijo. Das 3 ás 5. Telepll
5.676 Central. Resiilencia: Conde dc
Bomfim 368. Grátis aos pobres.

DOENÇAS DE CREANÇAS

MOl.KSTl.VS DAS SENHORAS.

_OlMÜHAÇOI0S. PAJtTOS 
dr. ARNAinn rivtieiOTi

rador-p.irtciro. Especialista cm tuolestiQS
dc senhoratí, parlos o vías urittarías.
Cons,i av. Gomes Freire 10?, «obradoi
Tolepli, 4.139, ci~utr.il. Residência: rua
Bacnendy 11. Teleph. n. 731, sul.

DR. DACIANO 'GOULART — Da Poli-
clinica de Crcançaa — Consultório: rua
Uruguayana n. ^5 (das 4 ôé ú hora*). Re-
lldenctaj*rUO Haddock l.obo n. 130. Te*
leplione 1.140, Villa),

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical daa hérnias — Residência rua /o
llospicio n. 68 e Fará tll n, 7,

DR. EVERARDO BARBOSA — Do hos.
pitai da Misericórdia. Tratamento es-
pccial das perturbações da mciistrua-
çáo, Cons.: tua Quitanda 48 (de 3 i|a
ás s i,'_>. Res.: rua Barão de Mesquita
136.

DRA. EPHIGENIA VEIGA — De volts
ila Europa abriu icu consultório i rua
Rodrigo Silva n. 28, da* 1 «s 1 horas.
Residencial rua da* Laranjeiras. 374.

DR. MASSON DA FONSECA — Do
cente da Faculdade de Mcd, e medico
idj. do Hosp. da Misericórdia, Cons.:
R. UruRuayana, 37 (das 3 às 5). l\t\:
Laranjeiras, 345. Tel. sSsif.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
das hémórrhágUs uterinas, corrímentos,
suspensão, etc, sem operaçSoj Nos ca-
sos indicados, evita a cravidéí. Cons.:
rua Sele dc Setembro 186 (de 9 ás 11)
e de 1 ás 4), Telephone 1.591.

VIAS irUIXAUIAS, PARTOS E
DOENÇAS DA MTOHER

DR. BENTO RIBEIRO DE CASTRO.
ex.medico interno da Maternidade do Rio
de Janeiro e com pratica dos hospitaes
de Paris. Cons.: Assembléa, 74, ile •
áâ s horas. Res.: S. Clemente, 458.

DOENÇAS MENTAES E NER.
VOSAS

PROP._ DR. KD. RABELLO — De
da Kuiopa, reabriu o consultório,
pelo radium os tumores c outra'
ças da pelle. Coni. lt, AM.mM.

.«'li
Tr.t»

INMlllUIU ínillKUl-l! _ Trai.
de sypliilis, goutiorrca, ery»{pela,
culos e em eeral ile ioda» as iu .
de prlle, pela sérovaccina radiumtlic
Laboratório de analyscs: sangue,
etc. Rua S, Jo*é, 120.

DR. V. TERRA — Prol, di Fae.i
de Medicina; director do Hospital
Lázaros ¦— Rua da A^embléa n. ~to
4 áf 4 borai).

¦¦i-.ii»

apia~
"'m^

dou
(du

Capital Federal
Resumo dos pi-smios da 53 lote ria

do plano n. 30:i, 41 oxti-acoilo do
snho de 1015. realizada einl0.de

4063 5M8
65.VJ 7314
8 93 9020

14504 15778
18648 18910

DR. ADEMARO DE
«í-stente de cirurgia
Crenças. Operaçõe
¦islmenle cirurgia

LAMARE — As-
do Hospital de

em geral. Kspe-
infantil e ortliop.dia.

março de 1915.
riH-.MIOS DE
1612

go$uoú a i20$obo
Não ba

90$ooo a IOSÍOOÕ
9o$ooo a tooÇooo
yo$ooo a ioo$ooo

NSo ha
Nio ha

480 litros
i.~o$oqo a
msíooo a
95$oqo a
62J000 a

i.joo a

J198 a
$joo a

10Í400 a
9$8oo a

130^000
I20ÇÓ00
115$000

66Ç0OO
46$iioo

^»rWi*~JK>r*í«!.'WSBBO

rüLHETIM ÜO CORREIO DA MANHA

$200
$210

1 iSsoo
10$4Òo

38

loojooo —

6?$000
s.simo

$24i>
Í.I-1»

l$U>o
lS450

lJ-100

ilsoo
($500

rS$ouo

De norte
De Cabo Frio . .
Estrangeiro . . .
Tlll-.MOl,OS, 100
Taplóca, nacional ,
Toucinho ....

VINAGRE
Trr t,iMioa, branco
IMtOi tinto . . .

VINHO
Rio Grande . .i .
Colláresi estrangeiro
Virgem, estrangeiro
Verde, estrangeiro.

kilo»

52$0O0
5--Í"""
^ijjjou

Por 6,
5$000 a
4$òòo a
7$000 a

11$700 a
kio$ooo a

$800 a

kilos
5$.po
4$50Ó
7$5oo

128500
JÕÍOOO

I Í040

lGlOOOÍOÒO A IlOOOSOOO
16:0008000

1S983 . ...'.'.'.'..... fcOÕÕSOOq
10189'•¦• 

' 
1:000500.)

0770'i' 
' 

1:0-10.100
iOáSii..'... IlOOOSOOO

IMU-iMlOS DE 2005000
1930 3101 4405 4780 12307

16371 108» 20525 21305 24605
31000 42550 42868 46779

PRÊMIOS DE lOOjjOUJ
129

11189
15543

r22f,6S
259:12
36558
41590
40:'.'0

807
12029
17102
23271
29162
37938
41031
•Í6-82

4181
12903
18391

5394
13919
19742
25303
31775
39405
41076
•19102

7010
15235
22-i79
25700
34587
39080
45520
49711

27233
_R405
133 18
18154

\l'l'HO.\IM.\(;ÕI_S
1013
18984

DliZBNAS
1020
18990

CENTENAS
1:01)
19000

1 odos os nutrieròs terminados
12 lém 45000.

Todos os nuinoros terminados em
2 lem 2SU00, exoeptuundo os termi-
nados em 12.

O fí.Val do governo, tWanoel Ccstiíe Pinto.
O dircclorrprcsidente, Alberto Saraiva da

Fonseca,
O director assistente, João Carloa dc Oli-

veira Rosário, secretario interino,
O escrivão. Firmino de Cautuaria.
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AVISAS
DR. WERNECK MACHADO — Moléstias

ila pelle e syphilis. Rua 1'riineiio de Mar.
ço n. 10. — Só attíndc aos doente;, det
»as espt"*iaUd;ides.

Dr. Pedro Cnlixto communica aos
seus clientes c amigos qüc nttidou a
sua resiilencia para .1 rua Frei Caneca
n. 135, sobrado. 3757

1 ¦_— m\>~*%**_T*mt}m_mm~

IMPOTÊNCIA
As GoOjis Estimnliiiilcs do Dr.

Bolteiiçourt, especialista (Ias vins
uriiiiifins, é o unico remédio efficaz
na cura da IliipotOIiellt- Depositário:
Drogaria Berrini; rua do Hospicio nu-
mero 18. 1366

Cons.; roa do Hospicio 70. da 1 i|i as
horas, iodos os dias. Resid.: V, ila

1'atria ~~o. Telepll. .12S, S. .
DR. ÁLVARO CALDEIRA — Especialia-

ta cm molectias ilas creança!. De volta
da Europa realiriu seu consultório:

losé. uo, dc 1 is .1 nas terças, quin-
tas e sabbados. Residência: General I'o-
!)-doro, 192.

DR. CAMPOS DA PAZ. M. V. — Es.
pecialisl- em molostina daí creaneas.
Coi».: rua Lapa 18 (tel, central 2250).
Res.: rua Tonclcios 190. Copacabana,
(lei. sul 1781).

DR. Dl-.OCLECIANO DOS SANTOS —
A«-i;-lenlc da Polyclinica de Creanças,
Molesiias internas e eyphÜH. Cons.:
Uriigiiayana n. 5. (á 1 hora). Resul.:
rua S. Francisco Xavier 72 (tel. 895,

DR.' E 
'BANDEIRA 

DE MELLO — Cli-
nica exclusivamente dc creanças. Cons.:
Assembléa 43. i" andar (ás 4 l'orai>.
Res.: rua Bandeirantes 38, Telepll. Vil-
Ia, 5, Só attende a docules da sua os-

DR. -FLORIANO DE LEMOS, da Fa-
culdade de Medicina do Rio. lvsp.: do-
enças das creanças e do coração. l)c
volia da sua viacem a Caxambu', onde
estudou especialmente o tralameuto das
«fleções do ligado c dos rins, abriu o
teu consultório íi rua Urugu íyana, 37.
onde dá consultas diárias, das 10 as

DR* MONCORVO —Director-íuridador do
Inst. de Assist. á lnlaucia ílo Rio dc Ja.
neiro, chefe do serviço de doenças dal
ereançae da Policlinica Geral. Doenças
das creanças e da pelle. Cons. Urugu.lya
1111, 11 ás 4 hs. Res, r. Moura Iltito, 58.

DR. PAIVA LACERDA — Clinica me-
dica, moléstias de creanças c syphilis,
Cura rápida da blenorfagia. Applicação
dc 6i)(i c 914. Cons. Rua Alfândega, 213.
Tel. Norte 249.*. lies.: Rua Leão, 30,
Laranjeiras. Tel. .--*.:. Central. ua7

DR. PEDRO DA CUNHA—Ua Faculd. de
Mcd. c do Inst. dc Assistência a lnían.
cia Clinica medica e das creanças. Cons.
(luitaud-. 19 (das 3 ás 5). tel. 5111. Res.
S. Salvador, 73, Catlete. Tel. 1O33. Sul.

DR.' HENRIQUE ROXO — Prol. da cli-
nica da Faculdade, cora frequ-nicía doi
prinlipaes liosp;taei europeus. Com.: r.
Aasembléa, 98 (dai 4 ái 6, a**., 4*1. 1
ÍM.Ieiras). Res.: Voluntários dl 1'atria
n. 3S5 — Tel. Sul. 8-4.

DR. P. PERNAMBUCO FILHO — A»-
elsttntc e docente da Faculdade de M#-
dicina. CHníca medica. Esp; doença»
nervosas, psychtatria, tratamento pelo
606 e «;m- Cons,: r. Asseinblca, 6c, das
3 ii 5. líes.: r. Conde de Iraji iji.
Telpli. 5.1'. Sul.

DR. W. SCH1LLER — Coni. r, Quilan-
di, s. (das j _s 5: segundas, quartas <
texUt). Kr*. r. Iiambina, 40, Tcl. >-M,V
•ul.

OOUMSTAS
DK. OCTAVIO DO REGO LOPES -

Prof. da Faculdade de Medicina, Con*
sultorio: rua Sete de Setembro n, 99,

INDICADOR
ADVOGADOS

Rua UruDR. AMALIO DA SILVA
guayana n. 7. 1° andar.

DRS. ALMACH10 DINIZ e ULYSSES
MOREIRA SENNA; rua Uruguayana,
¦15, i° andar. Tel. ano, Central.

CLINICA MEDICA

Pipa
iao$oòo a ijoSooo
3qo$qoò a 4ip$ooo
34^5.1100 a j6o$ooò
34p$ooo a 3S0Í000

ENTOADAS POU CAHOTAGKM
Aniagem, o fardos; nnnarinho.

43

saccos.
139 cac.ios;

saccos;
fardos

banha,

caixas; amendoim,
4; toneis; algodão;
pilado, 620

Pan.iiias,
caixas.

Charutos. 37 caixa..; cigarros
xas; cebolas, 48.000 resteas;
curtidos, 6 caixas; conservas,
xas: calicllo, 4 saccos.

Espártillios, 2 caixas.
Flechas", i amarrado; feijão, 514 sae

cos; fazendas, 43 caixas e 19 fartlos
fio clc al.qodão, 6 encapados; frutas,

álcool.
arroz

1-725

3 cai-
couros
5 cai-
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EUGÊNIO SILVEIRA

IRENE, A CEGA
~

fífi5NTINÜAÇA0 DO CORAÇÃO NEGRO
'íomance oi-ig-iiaal portuguez

Primcini parte-SANGUEí
i om dinheiro, ludo venceria, tu-

do! Pelo menos, poderia pagar a sua
p.K.aiu-m, comtiiodameiuc, até l.is-
lioa. Mas, quánlo cila possuía ape-
nas llie chegaria para os alimentos,
durante alguns dias, c preciso era

. :la as. im que *e limitasse a uni
passacho bem

Soltou uni
— l'ois cn

conde correr
indispor cuni
proinelteii-me
gar;.. _1-. contimiou andando.

Arrastara o passo vaRarosamcnte,
com a ditíieuldade própria dos cé-
gos. aggravada nclla com o peso da

e do sacco com as roupas

parco.
inspiro...
havia de deixar o vis-
o perigo grave de se
seu pae? Demais, elíè*
que não voltaria a jo^

Irene, porém ,ao lembrar-se de¦ ciue em breves momentos a escuridão
i seria absoluta e completa, encolheu

os hombros _ tristemente.
Era no seio da noite que ella vivia

agora e viveria no futuro. A cs-
I curitlão que ia envolver a terra, não
i seria mais tenebrosa nem mais cer-' rada do que aquelia em que a lan-

çára a sua fatal cegueira...
.Veste momento, o bordão de Iré-

ne bateu num corpo solido, que se
lhe deparou á beira da estrada. Iré-
ne tateou-o com o páo e depois in-
cünou-se sobre elle.

Era uma pedra, grande, de cerca
de meio metro dc altura.

A fadiga que a dominava aconse-
lliou-a a aproveitar aquelle descanço,
que o acaso lhe offerecia,

Sentou-se.
Era mesmo indispensável que ella

j poupasse as forcas, tanto mais que,
i desde manhã cedo, não tomara ali-! mento. Além disso, a íilhinha co-
: meçava chorando. Era preciso tam-
i bem que cuidasse delia. Aconche-¦gou-a ao^ seio c deu-lhe leite. Quan-
j do. meia hora depois, uonipre-
i hèndeu que a creança, a sua Adria-

na, como lhe chamava, voltava a
| adormecer, tirou do sacco uns res-
j tos de pão e comeu-os,

Era um alimento parco, para quem,
| como ella, havia muitas horas que

cre;
qui- a condessa de Ermezinde lhe en-
viára.

IV vez om quando parava.1 rosto estava inundado dc suor
c con eçava a revelar o cansaço que

creaíii;.! concorria bastante para lhe
aggravar essa fadiga.

Mas não se julgue que isto de
qualquer fôrma a fazia perder o
amor por aquelia innocentinha. Xão,
ao contrario, Irénc ainda mais a es-
treitava ao peito, melhores palavras
de carinho tinha para a pequenita,
inconsciente de ludo quanto o des-
venturada mãe estava soílrendo.

— -Minlia querida filha:!... imur-
murava ella. E's tão pequenina...
ainda não sabes andar... Muitos
inezes ainda hão dç decorrer antes
de poderes ensaiar os primeiros pas-sos...

E aquelia via dolorosa, aquelia es-! "íl° comia. ._
trada cheia de horrores, abria-se-lhe | Pl,e distancia teria percorrido des-
iníihitamcnte deante dos passos va-1 ?Ç Que-partira de Arganil? Xão sa-

b invadia.
Passava então

braço direito e
dade ainda --ui-.
rando o bordão

•com a mão esqu' Que tormento
A filha era j'diffiçuldade tão

¦ t sua cegueiraI
Se fosse to, ;

A;:: (ía iiagera

ciljantes, e lréne teria que andar dc-
zoito kilometros antes de. poder che-
gar a Poyares, a primeira terra que
encontraria e onde lhe seria perniit-
lido procurar abrigo por algumas
horas.

O sol declinava.
1 maior difíicul-j Com a tarde, começou a correr
05 passos, scgtt- brisa mais suave, mais fagueira, que,
que se amparava refrescando a desvenlurada. lhe tor-
i- uou a fadiga menos importuna.

I — Approxima-se a noile. pensou

1 filhinha nara o I

:ora para ella uma
grande quanto era

A .ii-
fa-
út

cila.
Outra qualquer sentiria terror pro-

fundo ao ver-se eurprehendida pelas
trevas, no meio de |íina estrada de-
«t!:i. H, <••¦.-: .-i-ida

bia, não_ podia mesmo avaliar qualseria. .\o emtanto, andara todo o
dia !

Irene sentiu irresistível necessida--
de de dormir.

Era o primeiro aviso que a pro-pria organização physica lhe dava,
de que não devia violentar-se em de-maria, de que confiara excessiva-
mente em suas forças...

Irénc levantou-se da pedra em quese sentara e foi tomar logar nochão, sobre a terra ao lado delia.x om o sacco das roupas preparouuma e.pecie de almofaria; envolveu-
se o melhor que-pôde na capa quelhe cobria os hombros e assim con-

Estado dc S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulo rea*

lizada em 18 de março do 1915.
1'HE.llOS DE SOiOÜpSOÒO X 5OOSOO0

37008 50:0005000
5Ç1G97 5: OUO $000
26733 4;0"03 00
35202 2:OlH\S"00
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23W3 I:000$tí00
37Í-W I:0,l.-Sil00
41698 1:00 S 00
6456 SO S000
14294 500SÚOO
U'.)71 5U08000
157(1(1 50n$000
34792 B0OSO00
40177 5005000

seguiu não só preservar a filha da
aragem da noile, mas evitar que ella
lhe caisse dos braços.

Depois, pensou cm Deus c no seu
Armando, rezou uma prece, pediu ao
Senhor ctqs A filido:. iquc a não
abandonasse, que lhe desse coragem
e alento., cerrou os olhos c adorme-
ceu.

Dormiu e sonhou 1
Sonhos de ventura foram esses,

balsámos que o céo lhe enviava a
adoçar-lhe as agruras do espirito I

Quantas vezes sonhar é viver lon-
ge da terra, longe dos supplicios que
laceram a alma e torturam o corpo 1

Sonhava com elle, com o desven-
turado que eslava tão longe, que sof-
fria, como ella, tormento moral in-
descriptivel!..

Era de flores a sua existência, as-
sim vivida atravez dos sonhos...

Ah! aquelia felicidade não deve-
ria ter fim, deveria eternizar-se!...

-Mas não, lréne estava condemnada
pela fatalidade a esgotar até final o
calix da amargura.

Ao cabo de uma hora despertou.
A aragem fina e suave que lhe

refrescava o rosto, o silencio abso-
luto que se espalhara em torno delia,
tudo lhe indicava que era noite.

Continuou a andar... Este
fresco é^ tão agradável... Descansa-
rei di-pois, quando for dia... quan-
do o sol estiver mais quente...

Ergueu-se.
De novo tomou o seu bordão, pe-

gou no sacco da roupa e orientou
sc, depois de ter analysado com as
mãos a pedra cm que sc sentara,
afim de assim poder conhecer a di-
recção que devia seguir.

E eil-a outra vez na sua peregri-
nação heróica.

Então nova amargura começou a
perseguil-a.

Irene sentiu que a sede começava
a dominal-a.

Não lenho água. murmiiíou
num sorriso forçado, e aqui... dc
certo a não encontro...

E, para disfarçar essa nova ancie-
dade que a dominava agora, lembran-
do-se que fora feliz emquanto dor-
mira e que o? sonhos cm que mer-

MÉDICOS E OPERADORES

AXAI.YSES CLINICAS K Ml-
ÜROSCOMA

DRS.~HENRIQUE ARACÃÕ e ARTHUR
MOSES, do Ins. dc Manfuinho.. Labon-
tu.io: I.areo da Carioca, 14, >• tnd., lei,
4x71, Cent.; lei. da res., Sul io~j t Sul
iq6. Ex. de urinai «carro. feze*. H. dr
Wasscrroaniíi Soro r#acçílo. Vaccina d«
Wriirlit.

UR. SILVA ARAUJO (PAULO) - Sy-
jiliilis: 914—606. Molestlaâ Inícctuoéas;
vaccinas de WrigUt. Analyíes dc uri-
na~, ~.ius'.ie (lypiio, malária, sj-jiliilis),
escarros, etc. Kua i" de Março 13. (Das
g is 11 e da 1 is 5 horas). Tel. 5303.
Nortr.

HABITO DA EMBRIAGUEZ
DR. Ç.UNHA CRUZ — Tratamento dai

doenças nervosas e do habito da em-
briaguc/, autor tios preparados "Salvi-
ni«" e "Gotta* de Saude", para o tra-
tamentò Jo referido habito; rua da Ca-
lioca, ji. Daa 3 ás 5.

Fartos, moléstias das se-
nhoras k das creanças

OIANIOA CIRUHGIOA. VIAS
URINARIAS

. —rn»

DR. AUGUSTO PAULINO — (".oi. J»
Faculdade ile Medicina. Rua ila Alfio-

delia, 15S. soli., das 1 á~ 4 loil'» o»
dias. Residência: rua Alice, jj. ! .mu.
j eiras.

DR. ANNIBAL PEREIRA — Vias uri-
na rias. Estando ausente desta pitai,
durante os meios de verSo, virá ao cotu
sultorio, i rua Caiioca, 40, hs ieg\Ín*
das, quarta* e «exta^-feiras, das u íji

DR. ALIiÉRTO DO REGO LOPES —
Do> Hcjpita' da Misericórdia, Via* urL,
naHas c operaçõe* em geral. UuJ Seta
ile Setembro. 99.

DR. A. COSTA I.LAT — Medico e opetV
dor. Do Hospital da Misericórdia. Corai
pra lira dus Hospitaes de Berlim e Pa-
ris. Moléstias do apparelho um-ario..
C o"tu!torio: ma da Carioca, 30. daa JJia s horas. Res.: Laranjeiras, 8o,

DR. CARLOS NnvAES-Menbro lla Aij
sociaçiío Krancera dc U rol o tf ia, Trat. dn
blenonliagia Bg^da c chronica. e-t:c!ta-
mentos e prnRtatités chronicas pei ao
correntes tnenho-electricaa. Cons ru.*
Carioca, 50 das i_t á« 17,

DR. CR1SS1UMA __. l Moléstias .... ur».
tbra, pi.,-uia, bexiga, rins c apparelho.
Renit.i!); Comult.: lí, Rodrigo Silvj, f
(das 3 ás 4 ijj, ás segundai, <..' rtu _
¦èxtã's*feiras), Tel. 5730,

DR. CARLOS WERNECK — CirurjrlM
da Santa Casa, Círurala Keral de aduk
tos t creaneas; mole. ti as da« viaí • :inai
rias e moléstias daa senhoras, [ on*.,
rua dos Oui-vei, 5, ,lji 3 ii 5 liorw<
Km. : 111.1 Senador Octaviano, |J —. Xt»
lephonr, Central, io.(J.

DR. 1'ERNANDO VAZ — Dos llo4pll
taes dc Misericórdia e Penitencia. CU
rurpin em geral e moléstia» doi mm
vãos geuito-urinariof de ambo« vi m«
ao<. Consultório: Vniguayana. oq, daQ

3 ás Si ttm.; Conde de Ilomfím, 471,
DR. 10AQUIM MATTOS—Do Ikspil»!

da Saude. Mol, dc senhora*, vias urlaa.
rias. hérnias, byüroceles tu more* Attl

seiou e do ventre. Rua K. Síl\.i n, |,j
DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI^

— Do Hospital da Ucncficencia Porto-,
gueia. Cirurgia, molusiias das s.ulior»»

c vias urinarias, Con?.: 30 Ourives, p
ás s lis. Rea.: 1'as.os Manoel, 14, Lft,
rarijelraa.

,—, _^_j

CLINICA MFmcO-OniUBGlOA*
ORTHOPBDIA

OR. ROHBRTO FRIC1R& — Ai.i.len*
da Faculdade de Medicina. Cotn.: Ru^,
Aisciuliléa, .4 (Telepli. Central ,,,%.
Rei.: Goulart IJ — I.emt, (Tcl, •!»$.
Sul.)

____«
OLIMOA MEDICO-OIRUROIOA

DOS DRS. FIOI.IX NOGUEIRA
E ,1111.10 MONTEIRO, A' ROA.
SENADOR EUZEBIO N.
— TEL. NORTE. 1.186.
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DR. CINCINATO CORRÊA — Comult..-
R. i° dc Março, 14 (sobrado), dai 13 £»
IS. Resid.: ü. Delpliina, 29, Teleplione
Villa, 1189.

DR. ALE1XO DE VASCONCELLOS —
Livre docente da Faculdade dc Med. e
Assist. da Polyclinica de Crença». Cons.
e Laboratório: R. Quitanda, 27 (tele*
phone. M03. Cent.). Res. 11. Conde de
Baopcndy, 13 (»«!• ?.n. Sul).

CR AGENOR MAFRA — Residência:
Avenida Gomes Freire, 158; consultai:
das 2 ás 4; telephone, 1.024 central.

DR. AGENOR PORTO—Prol. da Facul-
dade Cons Hospício, ga (das a á« 5),
Res' Carvalho ile Sá. 73, lei. 18S, Cent.

DR. ANNIBAL FALLER — '"ilinica me-
dica — Consultório: rua da Asseinblca
n. 8j (das 3 ás 5 horas) — Residência:
Avenida Gomes Freire n. 114.

DR. ABEL DE NORONHA _ Livre do-
cente de therapeiuica da Fac. de Med.
De volta de sua viagem á Europa, con-
tinua a dar consultas na rua Assem,
bléa, 81 (das i_ ás 14) c rua do Cat-
tete, 1J3 (ás 10 l|~ e is 15). Trat. ei-
pecial da cóQUClticbej garantindo a cura
era Doucòs dias.

DR. ANTÔNIO PACHECO — Moléstias
broiiclio-pulnionares. Tratamento da tu-
berclilusc pulmonar por injecções intra-
tracheacs. Rc-s. rua do Bispo, ~_l, tel.
i8_~, Villa. Cons.: rua dos Ourives, 38,

de 3 ás 4, tel. 3731, Norte.
DR. BULHÕES MARCIAL—Esp. coraçio,

estomagn, íigado e rins. Rua do Carmo
ri', as, sobrado, de 2 ás '4 horas,

DR. CAETANO DA SILVA—Esp. moles,
tias pulmonares.— Cohs; r. Uruguayana,
35, das 3 ás 4, ás 3's., s's, c sabbadoa.
Res. r. *4 de Maio, 154.

DR. CARLOS GROSS — Cons. S. Jo«
n. 66. De 2 ãí .j. Residência: Ilarío de
Itamby, ~8. Tcl. 65—Sul.

gtilliáni a tiniram feito olvidar quan-
to sof fria, pensou em Armando, nas
horas de ventura e de amor que Jun-
to delle gosára, naquelles momentos
cm que, com o coração ,;>wlpitante,
debruçada no peitoril da janella de
seu quarto, no solar de Ermezinde,
aguardava que elle viesse ao seu en-
contra, embora cautelosamente, vi-
gilante, receiòso de unia surpresa,
coi .10 se fosse um homem máo a
quem o crime guiasse os passos.

E andava, andava sempre...
A noite passou e veio o dia.

' Assim como conhecera pela brisa
a aipproximação da tarde, assini o
atiginento de temperatura llie indi-
cou que o sol já havia nascido.

O süpplicio da sédc augmentava.
Eslava fragutssima por aquelia

viagem prolongada, pela carência de
alimentos, mas tudo isso era nada,
comparado com o tormento da sede.

sentia a garganta rcseqtiida e a
Iingna secca. Começava soffrenilo
um torpor lento, que mais ainda a
fatigava.

E nem uma esperança podia
trir!... Só quando chegasse a
povoado poderia mitigar a sede
se tornava dévoratlora,

No emtanto, o sol ia subindo
horizonte, e o calor que se desenvol-
via concorria para lhe augmcntár a
sede.

Ainda durante duas horas Trênc
continuou andando. A estrada pare-
cia deserta, pois a desventürada não
ouvia o mais ligeiro ruído, que lhe
indicasse um encontro com qualquer
outro caminhante.

O calor tornava-se aspliyxiante.
Subitamente, a pobre cega sentiu

uma sensação especial de frescura e
notou que o sol lhe não incidia tão
intensamente sobre o rosto.

— Deve ser alguma arvore! pen-
sou. E' a sombra... é o alüvio !...

E parou.
A desgraçada soífria tonturas cau-

sadas pela sede.
Sentia como que um zombido nos

ouvidos. Parecia-lhe que os olhos
tinham adquirido subitamente o dom
de tornarem a ver.-e affigurava-se-
lhe que, deante delia se abria um

DR. E. DE SABOIA — Res.: Fig, de
Mello, _6j. Tel. 76, villa. C, Floriano
Peixoto. 17 — 3i|~ ás 4 i|~. Tel.
2.343, N.

DR. OCTAVIO SEVERO -- Tratamento
da Bypliilla por processos modernos;
Cura rápida das ulceras e feridas anti-
gás. Cons.: avenida lÜo Ilranco i.(6.
(De 1 ás 4 lis.). Tel, 333;. Central.

DR. SOARES RODRIGUES — Espccia*
lidades: Moléstias das senhoras c das
creanças. Aífccçõcs dos órgão-; dos sen-
tidos, da pelle e do systhema nervoso.
R. Uruguayana, 3 (ás segundas, quartas
e 6abbados, das 3 ás 5).

MOI.KSTIAS
IWllTOS.

VIAS

DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES.

Ul.IXAiíl.VS

DR. ARNALDO DE VASCONCELLOS
— Auxiliar e substituto dos dr-s. Abel
Patente e Abelardo Acceta. Moléstia,
daa iciihorae, vias urinarias e syphilis.
Cons.: Av. Rio Uranco n. iSi, (das ~
As 4 hs.). Res, r. Laranjeiras, 539.

DR. NABUCO DE GOUVÊA - Prol.
livre dc Kynecolôgià da Faculd. de Me-
dicina, chefe do serviço cirúrgico do
Hospital da Gamboa. Res, r. Io de Mar.
ço 10 idas 4 ás 6 horas),

DR. RODRIGUES LIM A-Professores da
Facilidade de Medicina. Consultório: K.
Assembléa. 66. Rcsd.: Flamengo, HS.

DR. VALENT1M BITTENCOURT -
Cura tumores do-s seios e do ventre,
es moléstias de vias urinarias, genitaes.
as raetrttu, os corrimentos úterlhos
e yagihacs e regulariza a menstruação
por processo seu; applica 606 c 914,
Os seus serviços são panos em presta-
çües módicas; consultas grátis aos sáb-
bàdofi. Cons,; rua Rodrigo Silva 26,
Das 11 áa 3, tcl. s-<><7. Res : Sena*
dor Eutebio 342. Tel. ..511 — Villa.

PARTOS, MOLESTrAS T)E SE-
JÍHORAS — TUMORES NO

VENTRE

DR. QUEIROZ BARROS — Consull.
R. i" de Março, 18 (de 1 ia 3). Resid.
Praia de Botafogo, 104.

regato, correndo mansamente, e que
ella se arrojava sobre a apua, num
frenesi de loucura, refrescando Jjs
lábios, retemperando as forças.

Desalentada, sentou-se sobre a
terra.

Subitamente applicoü o ouvido
que parecia mais sensível depois que
tinha ficado cega.

Afíigtirairn-se que ouvia reahncn-
te um ruído especial, característico,
da água correndo de encontro ás
pedras, agitaudo-se suavemente.

— E' o Alva! exclamou num mo-
virhentò de alegria extrema. E' o

MOLÉSTIAS DA GARGANTA*
NARIZ E OUVIDOS _

DR. AUGUSTO LINHARES — Rectn.
teniente chegado de Berlim, ex-assisten-
te dos professores Killian, Passow e
Ihulil. Curei radical da oiena, da as-
thnia e dá coqueluche, cm pouco tempo
Cura da gafiucira iíc1»>s processos e me-
tliodus do prof. Gutzmannn, de llerlim.
Cons.: av. Rio Uranco i&i, (ít 2 lio.
ras). Tcl, .176, Central, .

DR. APRIGIO DO HE-30 LOPES —
l)o Hospital da MUertcordlá. Consultas;

rua Sete dc Setembro n. 99.
DR. AVELINO DE OLIVEIRA — Com

pratica dos Hospitaes dc Berlim c Vicn-
na. Cons. rua Uruguayana, ai (das 3
is 6 horas). Telephone n. 40, Central.
Residência; nia Santa Sophia n, 44.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-
Asei st ente da clinica do Prof. Urhants,
cliitsch, de Vienna, — Rua Sete de Sc-
tembro n. 8j (das 2 k* 4 horas),

DR. FRANCISCO E1RAS — Docente da
especialidade dc garganta, narir e ouvi.
dos, na Facul, de Medicina do Rto de
Janeiro; rn-* í? jOsé, (ít (das 2 ás 5 h.).

DR. MENEZES PINTO — Medico c
operador. Com pratica dos> hospitaes dc
Paris. Esp, g.irjianta, nariz e ouvidos,
Cons.: U. AsscmMca, 10 (sohrado). He-
sidenciii R. S. Clemente, "56.

DR. PECKOLT FILHO _ Consuit. R.
Sçte dc Sctcmúròj 63, das 3 i\z ás s i|a.
Resid. Conde üomfiin. 130.

DR. FELIX NOGUEIRA — OperiçdH,
partos e moléstias de senhoras; hydro-
ceies, estreitamentos da urethra, fistuJM)
e corrímentos, absolutamente garantido*
e sem dor. Tratamento da lyphilia >po|
processo especial, ipplicâçio ícientiflei
de "606"' c "914". Das li á, a horia,
Res.; r. Vise. de Saimcahy, 70-

DR. JULIO MONTEIRO — Moleitii»
internas; pulmão, cornçSoi ficado, eitou,
mago e riv.«. Moléstias infectuosas (sy-
plillls, etc), Das ~ ái 4 horas. Kriid.1
r. Viicande de Itauna, 149.

CLINICA MEDICA—OURA TKlfí"RADIO"

DR. EDUARDO MAGALHÃES — DotflJ
Çaa da pelle, estômago, pulinfio e n«f^
vosas. rua 7 de Set. 135, (cons,: Ís 14
hs., app. do "radio" ;'u ro hs.). Tr»-
tameuto especial das doenças rebeldes 4n
pelle e mu cosas (eezemas, nocvus, cie**
trizes víciosaa, por queimaduras, épttfc*
liomas, verrugaa, incthrite, blcuorrlnfl'
ca, ulceraa cancerosas, acná (eipinhas)i
etc), nevralgias, rhcumaüsmo, dyspt.
psías, ueuraathenia, aathtna, fraqueza pult
monar, arthritismo, sypliilis e in-upliia,

OniURGIOES DENTISTAS
DR CARLOS DE SOUZA 

" 
LOPES -.

Cirurgião-dentista pela l^culdade d«
Medicina do Rio dc Janeiro, com 20 en-
no* de pratica. Consultas e operaç&eo
das 8 .\ti 4 da tarde. Executa todoi ofl
trabalhos de galiinele e protliese eom
perleiçáo c garantidos, por preços mm~l-
cos e a prestações. Rua Sete dc Scteow
bro n. 165.

DR. FERREIRA DE MELLO — Trabrí.
lhos executados com a máxima pèrfH^
ção c hygicne. Cons,: rua GonçaWefl
Dias n. 73, da« H ás 4 horas. Res.: ntn
Buarque de Macedo n. 13.

DR. M1RANDOL1NO M. DE MIRAH-i
DA — Das 8 ás 17 lioras, nos dian!
uteis. Domingos c feriados, das io im
16 hora-;; rua Gonçalves Dias, ij, m*
brado. Telephone, 5660, central. 1

MOIiESTIAS DOS OMIOS, GAR.
CANTA. NARIZ E OUVIDOS

DR. GASTAO GUIMARÃES — Rua Ro
drigo Silva n. ^8 (das 2 ás 4 lioras).

Telnilifliie n, a.poj — Central.
DR, ARISTIDES GUARANÁ' FILHO.

Operações c tratamento das moles-
tias de olhos .ouvidor, narir. e garganta.
Cons,! rua llospicio, 73 (esq. da rua
Ourives). Das 3 ás 5 da tarde. Res",:
rua Jardim llotanico u. i;s. l'1'el 98C,

. Sul).

MOI.KSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, l!HO\-
OUOSOÕEIiV E ESOPHAGOS-
COPIA

DR. SA' FORTES — Mcd. do Hosp. dt
K, S. Saude. Ex-á&ststcnte das clinicas
de Paris c Berlim e dos proís, Cliiaré
e lianiiy, de Vicnria. R. jVsscmliléa,
4-1, sobrado.

DOENOAS DE GARGANTA, NA-
R1Z. OUVIDOS E HOCOA

DR. EURICO DE LEMOS — Docente
livre desAR especialidade, na Faculdade
de Medicina do Rio dc Janeiro. Trata
mento especial do OZENA (fetidez na
ral), por processo inteiramente novo c
com resultado, Cons: rua da Carioca,
n. 36, das 12 ás 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA PELLE E
SVPIIIL1S

DR. ALFREDO PORTO — Applica o
"6c6". Consultório: rua Rodrigo Silva,
it, 5. Resiilencia: Avenida Atlântica
n. 373 — Leme.

PARTEIRA H'1
MME. DELCHER, de i» classe, pe!» FiU

culdadcs de Paris c Rio de Janeiro*
Consultas das ia á>s 14, chamados a qusl^
quer liora, rua Senador Dantas, 95. T*
leplione, 5938, Central, (Acceita purtoj
rientes eni pensio).

PHARMACIAS 15 DROGARIAS

PHARMACIA S DROGARIA F. GAIA-i
La* jratorio de produetos chimico* tf
pharmaceuticos, 1?. CAIA — Complete
sortimento de droga , produetos chirat»
cos c secçlo de hotneopathta. R. 3*»
iacic1- Euzebio, s,i8. Tel. i.r8fi, Nort^j

PHARMACIA ALLIANÇA, de Isaili V.
Alves — Rua d.-ia I aranjeiras, 131— T«C
3141, Cent.—Consultório: dr. Souza Cik
valho, 8 áj o4, dr. C. Sampaio Corri*
10 is r 1; dr. Cunha e Mello, 1 ás à{
dr, Leonel Gonzaga, 2 ás 3. — 1-abflf
ratorio: Sarcogenio —i Cura sangue, fr*
queza, magreza e palüdex, BroncnlolH
Cura coqueluche, bronebite e nsthina —«
Depositário: 1SAIAS P. ALVES, r*
raniciras n. ui.

PflARMAClA E DROGARIA SANTOS
— Conde de Bomfim, 436. Co.OulUit
diaiias: drs. Pereira Lima, daa 9 às ,t*
op. e parteiro; Jos»': Ricardo, das 6 i.n
7, op. c parteiro; Almeida Pire, eipd
cialieta em molcsl!as das creançaa, d<í
1 ás a; Almeida N bre, 4 ás s~ Arsena
quino), para pMsÓM fracas. Cyano Go*.
noi e Uleno-thanata, curam gonorrhél_i

PHARMACIA SEKA.IOR FURTADO-4
Rua Senador Furtado, 16. Tel. Vilti,
1.048. Completo sortimento «te prodií*
ctos chiniicos e especialidades uliarrafc*
ecutioas. Balões de oxygênio o quil*
quer hora, preço y$ooo. Cons. grati«á
das 8 h. ui., áa 8 li. noite. Dr. DÍO«
genes Silva, Mcd. cm geral. Tul.erculo»
se o syphilis. App. de 606 e 914 a 30Í4

ii E' a água
1

lréne

nu-
um
que

no

A água I
Senhor,

conce-

nao se en-

da estrada

Alva
Ahi Deus meu! Obrigada,
por este refrigerio que me
deis 1

Effcçtivamentc,
ganava.

Estava em um ponlo
junto a uma das muilas curvas que
o Alva descreve no seu transito.

A' margem do rio cresciam ai-
gumas arvores, cujas raizes eram
permanentemente regadas com o pre-
cioso liquido, e eram essas arvores
que davam á pobre cega a sombra
a que sc acolhera.

Procurando readquirir força*, a
joveu deitou a creança sobre a ter-
ra, e ergueu-se, apoiada no seu bor-
dão, afim de tatear o terreno c co-
nhecer assim o ponto -onde o Alva
serpeava. Caminhava r)iutelolsamen-
te, retendo ha memória a direcção
que tomava, afim" de facilmente en-
contrar a filha.

Houve üm momento cm que com-
Jirehendeu 

'-que nao podia ir mais
além.

O terreno abria-se a seus pés, ao
mesmo tempo que aos ouvidos da
cega chegava mais intenso o ruido! ainda a vencer,
da água. Quando tinha

_—E' aqui... íptnsou ella. i.Nfas j as pecas tlc
não posso descei" até á beira do
sem grave perigo de cair e de mor- j caprichoso

lréne esteve alguns momentos rc-
flectindo.

Depois, como se tivesse concebido
um plano, retrocedeu a approximou-
se do local onde estava a filha.

Abaixou-se e apanhou o sacco com
as roupas.

Xcste momento ouvia-se o ruido
dc uma pesada carruagem que se
approximava ao trote largo dos ca-
vallos que a puxavam. No lestado
em que lréne se encontrava, domi-
nada pela sede que lhe causava ver-
tigens, não deu importância a esse
ruido, que, cm outra qualquer ocea-
sião lhe causaria talvez prazer inde-
finivel.

Naquelle momento, toda a sua
prcoecupação se concentrava no Alva,
que tão perto estava delia e que iria
mitigar-lhe aquelle tormento enorme. I

Tactcou o local onde deixara a
creança, junto dc unia arvore, á som-1
bra, em sitio onde não corria peri-
go e depois voltou á beira do rio,
que lhe ficava distante trcs ou qua-
tro metros.

Sempre auxiliada pelo bordão, des-
ceu parte do dcclive que ia dar ao
nível da água e sentou-se.

O delírio da sede tomava-se de
momento a momento mais sensível
e com elle os ouvidos da desventu-
rada iam perdendo as faculdades
próprias...

lréne abriu o sacco ida roupa e
começou tirando dc dentro delle ai-
gumas peças de vestuário, que pren-
deu umas ás outras, atando-as.
Aquelia operação era um tanto dif-
ficil para -ella, que tinha de substi-
tuir pelo tacto a falta de vista, e
que, além disso, pelo delírio em que
entrava, maiores difficuldadcs tinha

já reunidas todas
as pecas tlc roupa, formando como

no j que um comprido cordão, dc aspectosingularmente 
cômico,

seAh! a morte não a intimidaria
ella fosse sósjnha no mundo.

Mas a filhinha, que estava ali per-
to? Qtic seria delia se a mão lhe
faltasse, apezar dc toda a sua mi-
seria ?

ao borextremidades
com ligeiro impulso,
extremidade para o

atou uma da
dão e, depoi:
atirou a outra
espaço.

Dali a momentos sentia que a
mão com que segurava o bordão, era
suavemente impcllida em determina-

do sentido: retirou apressadamente]
o bordão, e puxou a corda que irm
provisára, notando com alegria qu<i
ella llie estava agora ura pouco mai([
pesada.

Foi analysando tuna a uma as difi
ferentes peças de roupa com que for-i
mára a corda, e de súbito cstreniç-.
ceu.

As mãos tinham encontrado humíi
dade. A corda improvisada estavti
molhada...

Sofírcgamerite levou-a i boca, '<(

sugou assim, num desespero de loui
ca anciedade, algumas gotlas de(
água, que lhe produziram sensaçãoj
agradável, prazer quasi inteiramente
desconhecido para ella.

Mas o Alva -corria muito íundcí,
c apenas a ultima peça de roupa coa»
seguira tocar-lhe a superfície. A!
água que a pobre cega dònseguirai
colher por aquelle engenhoso prpcçSi
so era bem pouca, designadamente
para a sede espantosa que a devo^.
rava.

Por jsso, Ac. novo cila estendeu c]
braço impedindo a corda para a cori
rente do rio. Depois, nrcolheu outra
vez o braço, puxou de novo a corda
e voltou a sorver algumas gol ias dei
água. E assini, por cinco ou seis ve*
zes, cila repetiu aquelia opera-; o, <j
assim, tambem pouco a poiia-, ..:om-
bateu a febre qtie delia se havia'
apossado, o delirio extravagan; , que!
a ameaçava de lhe arrancar ,. ra-i
zão.

Gradualmente
tia que voltava
normal.

Combatera
cruelmente a feria.

O ouvido, corno que refeite..
linguia já claramente os ruid-,
lréne, como se ainda estives.-;
nhando, ouvia com deleite és]
como se fosse musica suavissim.
mada de celestes melodias, o so
água que continuava correndo,
si a seus pés, ihdifferente, coir.
recia ser toda a natureza, ao
que ella soffrial

Ouviu tambem o ruído da c:
gem que se affaslava. . i

fContir,

lambem, Irem
a uni estado

inimigo que

sen*.
ninii

; aíá

i-líS'*!
, ei

sow
iaí,

;or*i
.. dá
..uai

1 pa-i
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CORREIO DA MANHÃ — Sabbadé, 20 (fc Março 
'de 191,'» I .....V '

Pharmacia capelleti * c.. —
Jlua Ili.m.vtá, 149 — Completo sorti-
tncito de drogas e produclor, pharma-

niuui.jr'cculicos.
Milias dos Urs. Kmygdio Cabral, das 9

'ás 10 b., c Santos Cunha, das 10 ás 11.
Gratla aos pobres,

?IIARMACIA HADDOCK LOBO ~-(M.
Capelleti) — It. Haiidoclt I.obo, 204.
Tel. Villa, 13S7. 1'abrica do Caibo-

. vieirato de Magnesia; de llmgcs de Cas-
tro, do Elixir dc Ciuo-vieirato dc (erro,

, 'Drpiirsan, etc. Cons. dos dr,. Cartaxo
/ Dantas, Moiilcuo Autian e liarüosa

ÍPKARMACIA CORDEIRO — Consti-
tuição, .13. Consultas grátis, diu, o a»
10 i|a da nianbíl. 1'abrica c depoíllo da

• Farinha Brasileira, o uniio alimento que
! fortifico as creanças c evita as perturba-

voes (lo apparelho Rastrodnteitlrial.
HIARMACIA HIO COMPRIDO — Hua

Ariíiiiles I.olin, 2,18. Tel, 1535. Vi Hora-
rid .das consulta':: drs." Castro I.ima, 9,
parteiro, operador, cuia liydroerlle, por
processo especial: Eduardo Moreira, me-
dico operador- moléstias das creanças, 11
.; Souza Rangel, operador e parteiro,

PHARMACIA SANTA OLGA — Estacio
de Sá, 26. Telepli. 2112, Vi Horário
médicos: S hs., dr, Alberto .Salema, mo-
Irstias senhoras .partos e syphilis;' 9 e
i!; dr. Andic Rangel, clinica medica;

1 j"' lis., dr. Eduardo Moreira, meuSco
operador, moléstia? de crenças. Dr.
Tliomaz Pereira Caldas. Esp. moléstias
ile senhoras, lis 5 horas manipulação.
lAllciidc a chamados a qualquer hora.
Ur. Castro I.ima, medico operador c
partelro enus : daí 11 íis 12.

PHARMACIA SANTOS SILVA — Ans-
tides Lobo, 229, Tele. i.|oo, V. Fabrico
.lc especialidades plihrmaceiiticas premia-
da com medalha de ouro. Consultas: Dr.
Baptista Pereira, 8 ás g. Henrique Au-
tran, ie ija ás n i|a, Ubaldo Veiga
12 ó i. 0. Portella Soares, i ás ». Ante
nor Portella Ko.-.res, 2 i|> ás 3 i|i Ro-
drigues Silveira, 4 1J2 ás 5 iíi. Gualter
Almeida. 7 ás íí. imite.

PHARMACIA I.UZO-URASII.EIRA —.
A. I' Vieira 4- Comp. - Rua dos An-
.liadas 52, Tel. 173(1, Norte. — Drogas
e produetos pliarmacctilicús, aviamento
.lc recciluarios, com escrúpulo c perfei-
cão; preço» módicos. Consultas médicas,
dr. José Almeida, operador e partelro,
das 12 ás 2; dr. Américo da Veiga, dai
11 á! 12; dr. A. M. Teixeira, de 1 a,
1; dr Álvaro dc Castro, tias 3 ái 1;
dr. Mello Manos, das a ás 5; dr. Gi-
liriel Uastos. das 10 :is ll.

IISIMXIAUUADKS IMI.VK.MA-
ciornuAs

PEITORAL LlSliONEMSU, (unifica" e
dcfiutccta os pulmõc!, cürn qualquer los-
te ou liioneliite; empregado 1:0111 siicees-
«so na cura das moléstias de peito, Rc-
«citado por lotla a classe medica desta
capital, cóthò o melhor; Vende-se nn rua
Sele de Setembro 139 pliarmaeia). VI-
dro a$ooo,

URIU1NA — Contra a diathese urica.
Ile resultados seguros no arlbritis.no,
gotta, rlieuinatiMilo. eólicas hrpaticas,
etc. Preparada e dosada rigorosamente.
Kcaliza a amisepcia das. vias uriuannsi
djs«olve e elimina o ácido urico, lim
ioda5; as boas pliarmacias e drogarias.

IIOMO.IOIMTMIA

CARTA ABERTA
1'ATV DO ALFERES, co DE MARÇO

Senhor Benedicto Veiga (Coronel)
O proceder sen incnrrcclo, lalvez clc-

vido á falta de traquejo social 011 mes-
mo a julgar 03 outros por si, obriga-me,
não so na qualidade dc pae e cabeça
de casal, a dirigir-me a si.por meio desla
missiva, afim dc conimiiiiiciir-llie i|iic é
habito, principio social c bom lom pre-
venif que, quando uma scnliora tem
esposo, 11111 filho menor tem pae, Iodas
as reclamações sobre esses são dirigidas
a este. A sua ¦precipitação de corre,
sporidencia adulterando os factos, fa-
zendo juizo temerário contra a repu-
lação de íneit íillio, náo .-atingiram nem
sequer os tacões das botas deste; eu
hüó .precisava da sua ultima caria, da-
lada dc i.| do corréiití, em que o sr.
se retraia cotifessando.si- injusto e (|ue
ii.ioltinlariatiiciilc usou de unia violcn-
cia; isto é para creanças, defesa de leU
gos c não para si! coronel usuíruttiario
de grandes bens. Quanto ás cartas di-
rígidas á minlia esposa rcelaniaiiilo con-
Ira os actos dc meti filho (que não os
praticou), infiirmn.lhc, '.iisiiiü-llie, que.
quando tiver de dirigir-se a qualquer
respeitável senhora casada, reclamando
a coisa mais futil que houver seja por
intermédio dc seu esposo, pois que o
marido é cabeça dc casal.

A quanlia foi entregue 110 mesmo dia
pelo sr. Alegria, conforme recibo em
meu poder.

Xo mais subscrevo-me, etc. —Antônio
Francisco de Orvil Barreira. 2.313.

m-*f-m~**m •'
IlK.UOliltllOlItAS ! 1

As hemorrhoidas trazem atordoa-
ções, dores pelo corpo, VERTIGENS,
vista escuta, máo estar, falta dé u-'pi'l-
tite, eslado NERVOSO alterado, dores
nos quadris c na evactt'".."- loutura,
ziiniik, nos ouvidos, mullcza para o
trabalho, c finalmente um sem nume-
ro dc encoiiiniodos, fie só encontra-
rão allivio lomaiulii os conhecidos Pós
Aim-Ilinionhoiilarios de Llll? Carlos,
dos quaes acabam de chegar 6.000
fiascos c acham se á venda 110 Dcpo-
sito Geral; á rua dc S. Pedro 40 c
.|j — Drogaria Silva Gomes & Comp.
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1'IIARMACIA CENTRAL IIOMOEO-
PATIIICA _ Uua Quitanda, :i .1. G.
Nascimento, fundada em iS.}.-, pelos drs.
Mure e Jofla Vicettto Martins. Antiga
Casa Viuva Martin*. Ptrexíua, especifí-
co da influeiizo c grippe,

HOMOEOPATHIA CRUZEIRO DO
SUL — Especialidades que curam pri-
6ão de ventre: Cascarina Cruzeiro páVa

; estômago, l£itpeptina para coústipaçüus;
Inílurcüina Cruzeiro, para' coqucluclir; '
Peitoral electrico para dcutiçÜO; Ariouea
para Eresipcla; Lympha Cruzeiro para
partos; Gcícniutn a!b. Una da Cotistí*
tuiçãòi 20, Tel; soco; Cent.

PHARMACIA HOMOFOPATHICA --
de Araujo. Nobrega & Comp».. Com-
pleto e variado sprtiniçuto dc drogas
lioniocopathicaSi recebidas directumenfe
dos mclliore»; fabricantes estrangeiros,
Especialidade pitarnVuceutica: " Nymphca
Vlrilis" para a cura radica! da impo ten
cia; rua V. da Pátria, ;o, Uutalogo.

IIO'L'1'.'S

FLUMINENSE HOTEL — Situado á
praça da üe publica 20-, junto á listrada
dc ferro- Central do Iti.i^il, com bondes
:\ porta, pava toda a cidade c arrabaldes,
«lispomlo de 100 magnificos aposentos c
«m bòm serviço de restaurant a preços
módicos, Tel. 5001, Norte, -

HOTEL CRUZEIRO DO SUL — Re.
comnícndado nos *rs. ^ i.i jan tes do inte*
rior. Praça da Republica (junto á cs-
tação, iniciai da Estrada de ferro Cen-
trai tio Brasil), Commodos arejadbSi
próprios para o vetai». Comida dc pri-
meira ordem, Módicidade uos pregos.

HOTEL ITAMARATY ~ Alto da llôa
Vista, Es-.Palacio Itamaraty. ApÓBento^
confortáveis, Alimentação para todas a:
üietctieas. Clima dc «* ordem. Optimo

ponto dt- vülegiatura.
NOVO HOTEL NACIONAL _. Para la-

milias, Kíte hotel montado com asselo,
'im boas accommodações para o* sri.
viajantes e grande casa dc banhos, trios,
e quentes, Diárias 6$ e 7$: Jonquint
Jom I'eniandos — Marechal Floriano,
220 e S22, Teleplione, n$oj, norte.

ciu/kiiu» do ser.
COMPANHIA NACIONAL DE

f.lRCiS DE VIDA CONTRA
CIDENfES

Apólice contemplada no sorteio
zado no dia ia dc marco d
Ucccbi iií. .CcunptHiUia—Xni-ic

Seguros <!e Vida 'íCPvUZEIRO
.SUL", a quantia de rs.
conlos de réis, o
njerq .1.550, dç minlia propriedade,
ciiiiltida em 30 dc novembro üe uji-i.
sorteada hoje continuando a mesma
apólice cm pleno vigor, com direito
aos sorteios subsequentes; de accordo
com as condições (Io nosso contrato.

Pura os devidos fins. linno o prç-
sente recibo cm duplicata,

Rio dc janeiro, 19 dc março de
1015

MaxoSI, Tinto I.viia.

A 
'UNIÃO 

INTKRNACIOX.Uj

de

UOS DE VIDA
Rua da Carioca n. 31 — Capital Federal

Caixa C — 4' chamada
1'IÍCl'UO DF, 3o:ooo?ooo

Tendo fallecido em fclropolls, Esta-
do do Uio dc Janeiro, em 21 de at;oslo
de 1 gj«4; o sócio .sr. Cosme Comes da
Costa, pertencente :'i 1* série da Caixa
C < pccnlio dc 30 conlos), de con for-
niidntle com a circular ji enviada pelo
Correio, são comidados os ,srs. asso-
ciados inscriptos un mesma síríci c Qtic
não tiverem depósitos nesta sociedade,
a contribuírem com a quota dc 30$òoo
(vinte mil réis), até o dia fã de abril
próximo, tle accordo com o disposto no
art. 55, 1", dos eslatutos.

Itio dr Janeiro, C de março
1915 — A Directoria,

PECÜUO DE is;ooo$ooo
Caixa D — i* chamada

Tendo fallecido cm Petropolis, Esla-
do do Rio de Janeiro, em 21 de ogostb
dc 1914, o soeio sr. Cosme da Cosia,
pertencente a i* série dn Caixa D.'(pi!-
culio dé: 15 contos), de conformidade
com a circular já enviada ipelo correio,
são convidados os srs. associados ins-
criptos ria mesma série, c que não ti-
verem depósitos nesta sociedade, a con-
iriliuirem com a quota de io$ooo Cdez
mil réis), até o dia 6 Ar abril próxima,
de acconln com o disposto 110 art, 55,
i", dos estatutos.

Rio dc Janeiro, 6 de março de
¦ 915 — A Directoria.

PECUI.iO DE 7:3005000
Caixa E — i* chamada

Tendo fallecido cm 1'elropolis, Esla-
do do Uio de Janeiro, em 21 dc ,'tj?oslo
de iç,i.|, o sócio sr. Cosme Comes da
Cosia, pertencente á i* sério da Caixa
K (pecúlio de 7:5oo$ono), de conlor-
miil,nii- com a circular já expedida pelo
correio, são convidados os srs. asso-
ciados inscriptos na mesma série, e que
não livercm depósitos nesta sociedade,
a contribuírem com a quota de 5$òbò
fcinco mil réis), alé o dia fi de abril
piiiximo, dc accordo com o disposto no
uri. 55, t", dos òstãtulos.'Rio de Janeiro, 6 dc Intarço dc
1015 — A Directoria.

CALVA I5CON031IOA 13 MONTE
J)li SOCCDlülü

AVISO
Os srs. possuidores de cautelas do

.Monte de Soecorro, cujos prazos este-
jam vencidos, são comidados a refor-
mar seus contratos ou resgatar seus
penhores sob pena dc serem estes ven-
didos cm leilão.
—" prazo para a resliutição dos cm-
prcslimos efféctuudos pelo Monte de
Soecorro é dc nove mezes, porém a
administração, por equidade, só sujeita
os penhores a leilão Ires mezes depois
dc seu vcuciuietitp. -— O gcreiUCj lio-
rtteio Ribeiro du Silva*

JUjTjE. MATTOS
MANICiÜRE

Bclleza e conservação das unhas
Sele de Setembro 11. 209. sobrado,
riamente.

dia-

KlM.VIt
Bons cigarros PaulisK

rão, Stuláli, e comprar
s: Celli, Ba-
luas perfuma-

. :as de Granado K: Ç. E' ir á rua da As-
sembléa 80, Ctncmii Avenida.

Hotel Central
EM LAMBARY

4GMS VIRTÜOSáS
Inlormaçues por obsc-

s i quio na ciisíi Curnio.vuu do' Ouvidor u. ItS.

rM.VSõES

PENSÃO BRASILEIRA — Itua IT.nl- I
dnck r.obo n. isy, telephone n. 1.716,

villa. Rio Oc Juvtciro, a -o minutos da ¦
• cidade, bondes a toda liora, offêrece jbons aeconimodãçõçs a familia* e ca*

vallieiros de tral-imcrito, I
PENSÃO CANAUARRO .- Penião de |i* ordem para familias c cavalheiros.

Diárias -i$5oo e 6$oop; descontos rm jmais de uma pessoa; commodos con- jfortíivcis, grande parrfüe para recreio,
líanlios dc ducha circular. General Ca-

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal Fio-
ii a «o, io.!. Tel. 1S.1.1, Cent. ISsta eonlie-
eida 1'eusão continua u offerccc.r aos
tri. viajantes e. exmas. familias commo-
dos confortáveis* com todas as condrções
hygieniras, — Rabello Varella & C.

FUMOS

BENTO SILVA A C, Rrande l.il.ric.i de
cigarros e fumos dn Globo, Importava"
ti cx nor tação. Sortimento* completo do
nue concerne â cU.tnuaria. U. do Ouvi-
dor. 1-1. Flliaes: r. du« Ourive-, 169 e
\'> de Março, 70.

DECLARAÇÕES

"A r.\"IVKl!S.\l,"
SERIE BE io:ooo$opo O" CULTO)

70" Pallecimcnto
'• Tendo fallecido ctu Campos Ceraes,

Kstado de llinas Geraes, a associada
d. Antonia Cândida dc Carvalho, in-
seripta sob o n. 4.494, na série dc
iicoooíjooo (i° grupo), sinistro oceor-
rido a ao de dezembro de 1013, são
convidados todos os sócios itisurtplos
nesta serie c grupo até o referido dia.
:i mandar pasar, na sede uu aos ban-
ijueiros locaes, a contribuição por fal-
Iccililcuto de Ks. 7S000 (sele mil réis),
para formação do pccnlio 11. 70,

71° Pallecimcnto
Tendo fallecido em 'Entre Rios, Es-

lado do 'Kio dc Janeiro, o associado
João Theodoro de Souza, inscripto sob
o n. 69.'. na série de iu:ooi>$ooo (1"
grupo), sinistro oceorrido a ;a dc de-
zenibro du 191.1. são convidados todos
os sócios inscriptos nesta série c yru-
lio até o referido dia, a mandar pa-
gar, na sédc ou aos l)au(|itcíros locaes,
a contribuição por falíecimcnto de Ks."?ooo (sete mil réis;, para formação
do pecúlio 11, 71.

SERH3 UE io:oooSooo (-2°
I" Pallecimcnto

cuurp)

JÓIAS, líKI.OGIOS E OMGCXOS
Vtí AUTK

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re.
lojoaria. Compra ouro, inata p pedrastuias, Otticina de ourives c relojoéito,
t'oneertos uaiaiitidos de jóias e relociòs,
Itua Rodrigo Silva 11. 1». (indea Ouri-' vos, perto da rua 7 de Setembro.

DIVERSAS

cicxtp.o nKXKncr.yrK oos
MO.NAIÍCIIISTAS 1'OlíTl (illl/.HS
Secretaria: RUA VASCO UA GAMA, 19

Expediente das 13 ás 15 lioras
Assembléa geral ordinária dc posse
Dc ordem do sr. presidente, convido

os srs. associados quites a sc constitui-
rem cm assembléa geral para a posse da
nova administração, domingo, -'i do vi-
gente, ás 14 horas.

Secrclaria, 19 de marco dc 1 o 15. —
O 1" secretario, Manoel Alves da Silva.

4i|7

Tciulo fallecido 110 Districto de Sant'
Anua do Paraopoba, Eslado de Minas
Geraes, a associada d, Maria I/inza
Gomes do Carmo, inseripta sob o n,
65381 na série de 10:000^000 {2'' gru-
po), sinistro oceorrido a 21 dc jtinlio
tle iii 14, são convidados todos os so;
cios inscriptos nesta série e grupo, alé
o referido dia, a mandar pagar, na sédc
ou aos banqueiros locaes, a contribui-
ção por falíecimcnto de Rs. 7Ç000
(sete mil réis), nara formação do .pc-
culio 11. 34.

35" Pallecimcnto
Tendo fallccido çm Fazenda do par-ro Preto, iitiunicipío dc Passos, Esta-

tio dc Minas Geraes. o associado Joa-
quim José tia Silva, inscripto sob o
n. 5-235. na série de 10 :ooo$ooo (2"
grupo), sinistro oceorrido a 18 dc

I agosto dc 1914. são convidados todos
I os sócios inscriptos ncsla série c grupo

até o referido dia a mandar pagar, na
sédc ou aos banqueiros locaes. a con-
tribútçãò por faílecimento de Ks,7$ooo
(.sete mil réis), para formação do pé-
culio 11. 35.

SERIE UE joioooSooo
fm" Vallecimciüo

Tendo fallecido cm Villa Nepòmucc-
110, Eslado dc Minas Ceraes, o asso-
ciado Antônio Gaiiia, inscripto sob o
n, 787, na serie de co :ooo$ooo, sinis-
tro oceorrido a 26 dc marco de 1914,
são convidados todos os sócios inseri-
ptos ncsla série até o referido dia a
mandar pagar, na sede ou aos banquei-
ros locaes, a contribuição ipor falleci-
mento de 'Rs. i-iSuoo (quatorze mil

GARANTIA DOTAL

SOriKDADK ANIMADORA DA
(JOKPOItAOÃO IJOS-.pyjlIVBS 

|r-£i6)| para fonbaçso do .pecúlio .1.. 69
-16  RIA UU WUbl IL1U — Jlü'

Tor
Edifício, próprio

espaço dc 30 dias a contar desta,
data, nos lermos do art. 2(1 e -'7 do Regu-
tamorito, está aberta a matricula para as
aulas dc dcsenbo.

Kio dc Janeiro, 1 de março de 1913
O i° secrelario, Adriano de Brito*

II. SILVA — Kabric.1 de caixai dr pnpe.
!ão para drogarias, pcrítmuri.is. camisas,

collarmliòs, cigarros, ele. Especialidade
em rollias de papelão parafinado, para
B.irrafas de leile. Trabalho perfeito,
Preços módico:"; rua Alfândega -.'83, Tel,
x.f»o", Norte.'

L1VKAKIA ALVES. livro? eollcgias e
ocadcinicosl Ktin do Ouvidor n. 134. Ko
de janeiro — S. Pauto» rua S. Ilcnlo, 4V

PEREIRA DA COSTA $ C." — Fabrica
de caixas ile papelão, á rua da Alfan-
dega 11. roS. Kxcctitam-sc èncommcndíis
com presteza c perfeição, para os V.ò-
t.:Jos do íiite.riur. Tel. Norte i;.-;.riliiir

A' ASSOCIAÇÃO CKXTII.U; BI.A-
sii.inií.A ni', einuKcriõKS-

ii DK.NTISTAS
Dcante da actual reforma do Ensino

Superior, que felizmente sc não adapta
.iá prejudicial c revolucionaria liberda-
*Ie profissional; qno não dã margem a
iin.s íamos èopliisinas; que. liquidou
rsses títulos dc bobagens, por toda a
parle espalhados a granel, e que. final-
r.unle. procurou acabai- dc vez com as
celebres c iuiiunicr.is ,Mnl'fC.\s que por
ahi pullulaA-am, quaes Ficharps do
<-ns:uo e á guina dc Eacui.uaprs, In-
ST.ITUTOS K Un1V1íBSIÍ).U>ES SUPKHÍO:
iü:s; — deante dc tudo isso, pergunta-
kc á illustrada Associação acima, como
defensora da classe, qual vae ser agora
a sua atiiUiüe cm fuce desse alluvião
de prciphclas que tambem p"br alii exer-
«cm publica c illcgalntcntc a prolisíão
rie dentista c. se ostentam pelas secções
de aiinnncios dos jornaes, como K.
B.M.m, MoRi-tiiA Sen.va e .tantos ou-
tros, como se diplomados legalmente
fos-Tin?!'Alguns Cirurgiões Dentistas legais
»—;... . ...nua<*<p » tsm* ..—M .in.,-. -

l)i;i'i;.\I ll.UAO DAS RENDAS
PIIII.ICAS I

Chama-se a attençao dos poderes
conipelcnfcs para a lista dos exporta-
dores de café, publicada diariamente
,11o Jornal do Coinmercio, onde vê-se
<:t:c muitos não pagam impostos como
exportadores e oalros mm são nego-

Lciantcs; no entanto, fazem concorreu-
cia aos que sc sujeilain a este imposto,
aos de licença, industrias « profissões

,« a todas ás exigências do fisco.
Kão lia fiscalização, ou o pagamento

desfes impostos i facultativo?!
,E' o que sc precisa saber.
Rio. 19-1-1".

f')U que paga.

HCollyrio Moura Brasil
• líome registrado — Contra Inflam-
¦íações e purgações dos olhos. P'lar'

(«lacia Moura Brasil — Uua da Uni-
«uiyana n- 37. »35o.

15. S.
CLÜB GV.MNASTICO POR-'11 (ili'//.

Sarau ei'-, 30 do corrente, com o con-
curso da Escóia Dramática, ás 20 il--
horas.

Entrada com os convites expedidos
e a dos srs. sócios com o recibo do
mcz, _ o i° secretario, Peruando Vas
Guedes Pacellur.

COMPAXHTÀ Ul'. SKdllíOS TEU-
i;i:sTi:i:s v, MAitrciMOS,

v7,;V,MUVw",MKI!nAI' 
Ü0S a tnandiir pagar, ua sede ou aos ban

\ AUl.t.lS I --\S> '"- queiros locaes, a contribuição por fal-
EUA i? DE MARÇO X. 37. lccirhcnto dc ^s,. coSooo (vinte mil

Assembléa Geral réis), para formação do .pecúlio ti. 67.
São convidados os srs. accionistas r

Sc reunirem, cm assembléa geral ordi
naria, no escriptorio da companhia; ;

70" Faílecimento
Tendo fallccido cm Cátaguazes. Es-

tado de Minas Cernes, a associada d.
Rosa llcncvcnula Fontes, inseripta sob
O 11. 1.71O, na série dc co:ooo$ooo,
sinistro oceorrido a 4 de abril de 1914.
são convidados Iodos os 

"sócios inseri-
ptos nesta série até o referido dia, a
mandar pagar, na sede ou aos banquei-
ros locaes, a cpntribitição por falleci-
mento de Ks. i.|$ooo (quatorze mil
réis), rara formação do pecúlio 11. 7c

SERIE UE 30 :oooíooo
C70 Pallecimcnto

Tendo fallccido cm liapcrtma. Esta-
do do .Rio de Janeiro, o associado
Paulo da Silva Carneiro, inscripto sob
o n. 3i i34. na série dc 30 toooSi.oo, si-
nistro oceorrido a 6 de dezembro, ile
1013. são 'convidados todos os, sócios

t série alé o referido dia

sociedade de Auxílios Mútuos nuUitíB
Sede: Rua cua Carioca, 16

1710 DE JANEIRO

Tendo-nos chegado aviso ilo interior de qne inui-
(os dos nossos associados dalli eílectnaram o paga-mento de suas quotas, e como não tenhamos recebido
ainda os mappas rclerenles a esses pagamentos, resol-
vou a nossa directoria, om vista de diversos pedidosde interessados, publicar somente rio dia 31 do cor-i
rente a 4.- CHAMADA, alim de evitar que sejam (esses associados preteridos na organização da rafe-
rida chamada.

Rio de Janeiro, 20 de Março de 191 ">

João Cam
PRESIDENTE

~" — -"———————————— ^^ '

Lt^- í O

LEOPOLDINA RAILWAY
TRENS DE LUXO ENTRE RIO DE JANEIRO E VICTORIA

r.AlMDEZ, CONFORTO K SEGÜJÍANÇA
Purtida <Ie Nictheroy ás segundas c sextas-feiras ás. . .,

dc Victoria aos domingos c qnintas-íciias ás. .. „
Passagem de j* classe singela i, .,

dè ida c volla (válida por 30 dias). ... St
Cama de cima ....,....»,:«

de baixo.

ci.00 horas
10.15 "

.tS$i)oo
7-t$4«>
I0$000
lj?000

C.AliltOS DOIÍJUTOIÍIOS (CAIIIMIS Dli 2 11 t LEITOS) ENTRE
iNKJTIIEKOV lü <\\MI>OS E CARRQ liESTÀUBAXX ENTRE
OAMVOS E VIOTOltIA,

JII11111I11110HQ o vontilnção electricas
a viAfiEjr i)li:a.\"i'|.: o dia paz-sé por kxtue asmais (íkaxdiosas i<: iiei.í.as rAi'/A(ii;.\s, moxta.mias eKI.OItESTAS VIIUIKXS DO KSTA DO DO IISIMKITO SANTO, ATTIN-(IINDO A Al/IITI Dl') JIAXIMA 770 JIETR0S; PRÓXIMO A' KS-TAÇAO DE GUIOMAR.

No Rio dc Janeiro, os bilhetes Jc passagens c ile leitos podem ser ad-
qili.ritlós e as bagagens dos passageiros despachadas na estação da Com-
panhia Cantareira, cm Cács Pliároux, até ás 19.55 lioras, c nas agencias
seguintes até ás 17.00 horas:

-Agencia Pestana, rua do Carmo n. 65.
Agencia Central, rua do Hospicio 11. 86.
Agencia dos Despachantes da Lcopoldina Raihvay, rua General Ca-

mara 11. ioo.
Dc Victoria, as bagagens podem ser expedidas dirèclaniente ao Cies

Pliároux,
iiXTisr, nicthkrÒx e victoria e vicio-vkhsv E' rion-

MITT1D0 0 TKAXSroitTI.: fJKATI ITO DE 50 KII.OS DE HV(i\-
(ill.M, 1'ICAXDC» O liXOEDEXTIi DESTE PESO SIM MITO A i'A-
GAJ1ENT0 DE riíIlTIÍ, TllXDO KXTKKIAXTO SIDO A TAXA UE-
Dl/IDA A ::$000 COU IO KII.OS OI- FIIAtl.ÃO DESTE 1»ES0.

s. c.
CI.VB PALADINOS CAUXA.

VAJiESCOS
Sede: RUA VINTE E QUATRO DE

MAIO N; 613
HOJE — Sabbado, ao dc marco dc

10,5 _ HOJE
BAILE MENSAL

Ingresso aos srs. associados com o
recibo do corrente mez c ás exmas.
familias com os convites expedidos, •—
Jcronxmo P. 1'elromillc, 1" secretario.

.IJ'-

A EQU1TATIVA DOS ESTADOS
UNIDOS DO IJHASLIi

Sédc: AVENIDA RIO UK.WCO
Edifício dc sua propriedade

Sinistros das apólices ns. 13.S56Í7 c
50.,l8o|i

Pagamentos Rs. jo:ooo$ooo
Na qualidade dc procurador bastante

dc d. Amalia 'Cruz dc Andrade, recebi
da Eqtiilativa dos Estados Unidos do
Brasil, sociedade tle seguros mútuos
sobre a vida, a quantia de vinte contos
<lt," réis (20iooÒÇooo,); cm liquidação de
todos os direitos, lindos e benefícios
das apólices ns. 13.856(7 e 50.3S0I1,
imitlidas pela referida sociedade, so-
bre a vida do dr. Joaquim Cândido de
Andrade, c ora vencidas pelo falleci-
mento deslc.'lí, pelo presente, dou á Kqtiiiativa,
quitação plena c geral quanto ás cila-
das apoliees ns. i3.S.i6]7 c 5o.,lSo|i,
entregues neste acto, as quaes ficam
nullas e dc nenhum valor.

Kavi. BimxARDits.
iRio de Janeiro, S dc marco dc 1013.
(Firína 

' 
reconhecida pelo tabellião

Evaristo Valle de Barros.)
A'o/n — Os pagamentos de apólices

sinistradas, resgatadas c sorteadas pelau A 'Equilaliva", montam a mais de
iS.ooo inooíooo, sendo que as sortea-
das continuam em vigor, na fôrma dos
respectivos contratos,

Peçam prospectos,

SOCIEDADE MARÍTIMA DE
IIEXEKICEXCIA

Edifício próprio
¦RUA 'DO UVRAMEXTO N. 66
Sessão do conselho administrativo,

terá logar hoje, ás 7 lioras da noite.
Rio dc Janeiro, aa de março de 1915.

— Amcrico dc Mello, i" sccrelaiio.
.115 =

ASSOCIAÇÃO MONTE SOCCORRO
Convidam-se os srs, associados a

comparecer hoje, 20 do corrente, ás
7 i|c horas da noite, na sede da Asso-
ciação, afim dc assistirem á posse da
nova administração eleita e resolverem
sobre outros assumptos dc interesse so-
ciai.

Rio, co dc março de 1915 — A dire.
ctoria. 4-'SS

DENTISTA
' 

DR. SILYIXO MATTOS
LAUREADO COM GRAXDES

PRÊMIOS E MEDALHAS DE
OURO, EM EXPOSIÇÕES
UNÍVERSAES, INTERNACIO-
NAES E NACIONAES.

Extracções de deiiíc3, iem
dúr,  5í°0°

Dentaduras dc vulcaiiitc, cada
dente a. . >. 5$ooo

Obturações. de 5$ a ..... . io$ooo
Limpeza de dentes, a . . . . 5$ooo
Concertos cm dentaduras que-

bradas, feitos cm quatro ho-
ras; cada concerto a . • io$ooo
E assim, nesla proporção de preços

razoáveis, são feitos os demais traba-
lhos ci.rurgieo-dciitarios, 110 consulto-
rio electio dentário da

RUA URUGUAYANA H. 3
esquina ila rua da Carioca e rm frente
ao largo da Carioca; das 7 horas da
manhã ás <; da tartle, todos os dias.

TELEPHONE N. 1.555
4021

Ciprros Caria
São os melhores, mais

procurados, qua mais
vantagem offêrece, com
50 vales. Lindas e valio-
sas jóias de ouro de lie.

FABRICA
Avenida Mcm de Sá 25

Olympia-
Cario-

mame uni-
ca que dá
consultas

sobre qualquer assumpto, tem um breve
que consegue tudo o (jue sc nuizer,
na rua Marechal Floriano Cj, sobrado,
Consultas por escripto ou verbal, das
9 ás 9. 13S4

NÃO DESANIME,.,
Ficará radicalmente

Iieihorrliaidcs, usando a
Rezk. Preço, íj$ooo e
9$ooo. Deposito: Aveidi

atrado de suas
pílulas do dr.

pelo Correio,
Passos 55,

4.1-lC

..ora- da tarde do dia =7 do corren-
le, para tomarem conhecimento do rt-
latorio c contas da directoria, do pa-
recer do conselho fiscal e cleijcrcm os
membros da directoria para o exercicio
dc ip15 *t io 17. os membros do conse-
lho fiscal c seus suppleutes para o
anno <lc 1015.

Ficam suspensas até aqu.lh dala as
transferencias de acções.

Rio de Janeiro, 12 de março dc 1915.
— A Directoria.

A UXIÃO I.VIT.IÍNACIO.VU.
SOCIEDADE AXOXVMA DE BE-

CUROS DE VIDA
Rua da Carioca. 31 — Capital Pcdcral

Caixa A — ;' Chamada
—— Pecúlio de Rs. ioo:onn$ooo 

Tendo fallecido em Rio Grande, Es-
tado do Rio Crande do Sub çm 7 dc
agosto de 1014. o sócio sr
Santos Sou/a, pertencente a 1"
da CAIXA — A — Cpeculio d
contos), dc conformidade com i
cular i.i enviada pelo Correio, são con-
lidados os srs. associados inscriptos
na mesma série, c que não tiverem de-
positos nesta Sociedade, a contribui-
rem com a quota de Rs. 100S000 (cem
mil réis), ate o dia fi dc abril próximo,
dí accònlo com o disposto uo art. 55.
paragraplio i° dos estatutos.

Rio de Janeiro: 6 de março de 1913-
— A Directoria.

CS» Valle cimento
Tendo fallecido em Fazenda da

União, Villu XVpotmiceno, comarca de
Lavras, Estado de 'Minas Geraes. o as-
sociadò Vicente Ribeiro de Oliveira
Costa, inscripto sob o n. 1.171, na
série dc 30 :oooSooo. sinistro oceorrido
a ci de fevereiro de 1014. .são convi-
dados todos os sócios inscriptos nesta
série alé o referido dia. a mandar pa-
gar, na sédc ou aos banqueiros locaes,
a cnutriUiitjfio por fíillecinieiiío dc Rs.
20Í000 fvinte mil réis), rara formação
do pecúlio 11. CS.

SERIE DE 5o:oooSooo
66" Pallecimcnto

Tendo fallecido em P. João d'El-
Rey, Estado dc -Minas Cernes, a asso-
ciada d. Anna Custodia de Almeida
Carvalho, inseripta sob o 11. 2. na se-
He dc 50 :ooo?ooo. sinistro oceorrido a
15 de abril dc 1914, são convidados 10-

Gabriel' dos \ <'°s "s sócios inscriptos nesla série até
o retendo dia a mandar pagar, na sede
ou aos banqueiros locaes. a contribui-
ção por faílecimento de Rs. ,to$ooo
(trinta mil réis,), para formação do pe-
r.iüo 11. 66.

"A ESPKIíAXl/A DO BRASIS1"
Segunda convocação

São convidados os sócios da " A Es-
pcrahça do Brasil", Sociedade Mutua
de Fcculios por Accidetites, Ças.imcn-
tos e Nascimentos, a se reunirem em
assembléa geral, na forma do art. 23.
iio dia 27 do corrente, ás 14 horas, 11a
sédc social, á rua do Rosário n. ico.

Rio de Janeiro, 20 dc março dc 1015.
— A directoria. 'I-'1!'

"A RlTLICADOliA''
Segunda convocação

'São convidados os sócios da - A DU-
Pl.ICADORA", Sociedade Beneficente
dc Seguros por Capital, a se reunirem,
na fôrma do art. 23. jiaragraplio 2",
110 dia 27 do corrente, ao meio-dia, na
sédc social, á nia do Rosário 11. 120.

Kio, 20 dc março 'de 1913. — A di-
rectoria. 4-''S

ASSOCIAÇÃO DE A. M. DOS EM-
PREGADOS DA INSPECÇÃÓ
GERAL DAS O. PUBLICAS DA
CAPITAI, FEDERAL.

2} convocação
Convido os srs. associados p:ira rm

assembléa geral, reunirem-.-!' ás in bo-
ras do dia 22 do corrente, á rua Santa
Anua n. 235.

Capital Federal, 20 de março de 1013
— I "lanna Figueiredo, presidente:

41;°

ASSOCIAÇÃO DE A. M. DOS EM-
PREGADOS DA LXSPEGÜAO
GERAL DAS O. 1TI1UCAS DA
CAPITAI: FEDERAL,

3" convocação
Convido os srs. associados a reuni

rem-se em assembléa geral extraordi-
naria 110 dia 22 do corrente, as 2:1 ho-
ras, 110 predio n. 235 da rua Santa
Anna. i.

Capital Federal. 20 dc março dc 1913
— Vianna Figueiredo, presidente.

AIIIIOS
RODA DA FORTUNA

¦ t*Zi30n-$&' cS>4S= ""¦ ** 'íM

Aos Srs, Fazendeiros
Um casal portuguez com vinte annos

Ae .pratica, no seu pai?,, ini agricultura,
avictiltura c enxertia de arvores de fru-
toi deseja empregar-sc como auxiliar
na administração dc uma fazenda.
Cartas por favor a "Si. Felizardo de
Souza, rua da Alfândega 11. 146, sob.

4317

ÃSÓSENHORAS È SENHORITAS
As mais chies bolsas

ro lem :
ma Sete

lisas
venda- fl . Casa Dã

de Selembro. 124

de seda r cou-
id l'erro7

DEP.AM HONTEM

NSÃO TORÍNO
Salas c quarlos bem mobilados, cozi-

nha de primeira ordem, optimas ba-
tiheiros para banhos quentes e frios,
[iluminação electrica e bondes á porta.

Palácctc dc construcção moderna
Rua do Cattete 11. ioj(

Esrfjina da rua Andrade Pertence
Tcleplior.c, 5.S53

«3S

tra-CartnmanÍP estrangeiravoiiuiuuine ,J:illia com pi!r.
feição na sciencia do occultismo, com
3«- 54 e 78 cartas; diz o presente e
i-rediz o futuro; desvenda qualquerín.vsterio da vida; concerta qualquerttitticuldade cm negócios e doenças; f=u
reinar a paz 110 lar das familias: une
os desunidos. Possue Ss verdadeiras
pedras Sival. vindas directamente de
Jerusalém. Poderoso talisman. Unict
conhecido até hoje. Praça da Repu.
blica 11. 84, esquina da rua Senhor doi
Passos. o

RUA D, LUIZA
A' scnliora séria alusa-sc uma boa

sala dc frente, mobilada, com ou sem
pensão; na rua Senador Cândido Men-
des (auiiüa D. Luiza) n. 33, Gloria.

3940

O DB, CIVIS GALVÃoT
Para ampliar sua insinuação, mudou-

se para á rua da Constituição 45. Tclep
2111. Central. 3'Jü

CAIXA DE CONVERSÃO
Compram-se notas á rua da Alfan-

itíK.a 11. 14, loja, com o sr. Flores, das10 ás 4 horas.

AUTOMÓVEL
Vende-se uma barata, automóvel, nn

perfeito estado, .preço de oceasião, com
força dc 20 cavallos; trata-se na rua
Barão de São Gonçalo 11. 12, sobrado.

SALAS E QUARTOS
Grande chácara, no Ènglish Hotel,

complctaiiienir refnrin-i.lo,—tratamento
^Tê 1* ordem; preço reduzido, rua do
Cattete i;d, lelcphone 260S. 2S06

MODISTA
_ MME. FONSECA, confecciona ves-

lidos para bailes, casamentos e passeios
a preços módicos, na-rua Senador Fur-
tado 10S. casa 4, Galeria Cinco de Ou-
lubro. 38,0

Sitio na Barra do Pirahy
Compram-se uns 30 alqueires de

bons pastos, boa agua, até tres kilo-
metros da estação mais 011 menos.
Cartas a Alfredo, 110 escriptorio desta
redacção: 3814

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhaiiliria triumpho para acas-

lanhal-os. fiasco 3$ooo; vcndc-sc nas
seguintes perfumarias: Bazin, Nunes,
Cirio c Casa Postal, Garrafa Grande,
Hçrmãúny c Perfumaria Lopes, rua
da Misericórdia n. 6 — Mme. C. Gui-
mariíés.

900 REIS O KILO
Café dos Estados puro, moido á por-Ia, não tem segredos nem filial; á rua¦ífragtia.vaiia. esquina da dc Hospício,

botequim, 3G14

Antigo
Moderno,.,
Rio
Salteado....
2' promio
!>• »
V »
5- 6

612
'.193
coo

Burro
Vncca
Vacçáj
Elepnante

033
130
79',
535

Pensão de primeira ordem
'fnispassa-se uma magnífica pensão,em lim dos melhores pontos do Caltete,

inatallada com todo o conforto cm pre-dio novo, lendo contrato de arrenda-
mento, muitos quartos c tudo o mais
necessário ao gênero de negocio. Infor-
uiaçõis ria Avenida Central 11. 106, com
o sr. Ilraulio, uo estabelecimento "Ao
Diluvió".

Ayave 254
garantia 051

4363Mili.
627

Rio 10-0-915 -'.370

Juventude
Alexandre

Reslaitr.-.dor dos cabellos. de
ncção progressiva e dc appncaçSo
agradável pelo seu aroma delicioso-
Frasco 3$ooo. Vende-se cm todas

perfumarias e drogarias.

NO RIO DAS PEDRAS
Muito pertinho da estação, temos 12

lotes dc terreno para vender, ao alcan-
cc de quem quiz-er fazer uma casinha
para sua residência. '1'isles terrenos es-
tão cm tres das melhores ruas do lo-

c podem &er vistos, para tratar á
Carcüua Machado n. 586. quifan-

3-933.

gar

ALUGAM-SE

Propaganda N.
dois quartos, eom ou sem pensão, a
rapazes de tratamento, em casa de fa-

Gil milia, á ma Dr. Affonso Penna ii 75

Americana íf;
Rio—is—3—015

Caridade

frente iardini. 3?0S

GKANDE PREDIO
I.A1ICO DA LA.PA

Aluga-se rom contrato o gran.
dc predio COliiplclniiiciito refor-
mado da rua \'iscoiide de Mnrnn-
aiiape 11. 5 (I.arso da Lapa). As
cliavcs eslão no escriptorio dn
Companhia Cervejaria liritluiin —
Kua Visconde de Saiuicaliy, 200.

Banhos de mar em casa
Vcndcm-se a .100 reis; São Pedro,

.|2; Ourives, 7, c drogaria Pacheco,
rua dos Andradas. Únicos analisados
e recommcndados .por distinetos clint-
cos desta capital. Exijam a marca rc-
Kistrada, onde sc lè: Silva Gomes &
Comp. aSji~ iilifil~

\ ende-se uma movida à vapor: in-
formações a M. Dias. E, p. Soroca-
liana —• Assis. ,1631

BBJBSSg
'¦¦''.^v''--;

Loteria de 8. Paulo
Uui-anlida polo governo ilu i;-.
lado. Extraci-oes bi-somanaes

Depois de amanhã
20 s OOO $000

Por J $800

Quiuía-íoira, 25 do corrente
m

Por l!«5SOC)

(Jninla-foii-a, 15 dp abril
Grande o extraordinária loteria

IOOsOOO$000
JPor-4$3ÕÒ

r^5" llillielcs ;'t venda em todas ascasas lotorbas do listado,

Parteiro --- Tabeliã de preços
Dr, Valentini fíitieneoiirl. com prati.ca de .(i annos. Res. Senador Euzebio

,i.|c (lei. .'sn, Villa). Cons. Rodrigo
Silva. 26 (tel. 5647). Faz partos no
litoral da cidade, com intervenção ci-riírglca a íjoSooo; nos subúrbios aiíSoJooo; sem intervenção, na cidade a100$; c nos subúrbios a i,io$boo. VL
sitas a parturientes na cidade a io$ooo"
nos subúrbios a 20$ooo, \o consulto,
rio, tratamento de senhora a io?ooo.

TERRENO 
"^f"

Vcndc-se uni magnífico lote dc .líiXjailo melhor trecho c j:i calçado da riu
Vaz de Toledo, no Ií. Novoj informa.
ç5esi na mesma n. io-, c trata-se á ru»do Ouvidor n. 10S, sala 2, das i.i ás 6.

f4S->

HOMOEOPATHIA
Compram-se vidros vasios, pieferMii-sc finos c com bico. Rua Voluntário;d.i Pátria, 20. 36-,

TABACARIA GOYAZ
LARGO DA CARIOCA, 4Especialidade etn charutos, cigarros

0 fumos desfiados de iodas as ipiali-dades c para todos os pri ços.

T>,I?;',™«OI!i:tlí::A CUHOXICA ouJil'.LI',.N'riO, em poucos dkis, po; pro.cessos modernos, sem dòr, garante-se otratamento. Tratamento da syphips
App. 606 c 914. Vaceiiias de Wriglit\ssemblea, q.(. das 12 ás 18. — Üi
Pedro Magalhães. »o(m

DR. ED. MEIRELLES
DOENÇAS INTERNAS — VIAS

URINARIAS — TRATAMF.XTO RA.
PIDO DA GONORRHÉA, estreita,
aicnto da urethra, syphilis, liydrotcle
sem operação. Exame, com [ilumina-
ção da urelhra, bexiga, tirelercs, recto
e o seu trataiuento pela electricidade,
exame microscópico dos corriiiientos
dc sangue, etc. Applica o "606" e (i"IH4". Tratamento das doenças do es.
tomago c intestinos. Rua Sete de Se-tembro, 213, das 1 ás 6. Haddock Lo.
bo n. 458. Teleph, 1.294, Villa. 177*1

CASA
Aluga-se unia, para' familia de trata,

mento, com duas salas, tres dormitório!
amplos, banheiro com agua quente e
fria, copa, cozinha e corredor interno
r externo; jardim c área grande, á
Avenida Maracanã 11. 690, scgtiimentò
á rua liarão de Mesquita; Irala-se á
travessa de São .losé 11. 45. 3.116.

NICKEL r
Cumpra-se qualquer quantia com

.1 ll* de desconto, casa de cambio e
passagens .Rua Primeiro dc - Março
'!• M- £07-1

Moveis a prestações
. Desde dois mil réis .por semana —

Escrevam a J. I.opes, que irá tratar;
rua General Pedra 11. 421. 4.196

CORAÇÃO

FRANGOS DE RAÇA
Vendem-se alguns, barato, sendo: 4Orpington e 3 Lcgíiórn com 3 mezes

e 4 'Lcghorn cora 2 mezes. Estrada
Xoia, 416 — Tijuca. 3681

-¦ em 1 rente ao101 r~^_"^~~z~~~

serie
100
cir-

MISSA
Jandyra P. dc Abreu llarros convida

seus parentes c pessoas de sua amiza-
de a comparecerem á missa cm acção
de graças pelo restabelecimento de
saude da sua amiga dedicada ti. T.eo-
poldina da Silva Amaral que fará cc-
lebrar, na capclla dc S. Sebastião,
Olaria, 'hoje, ás 9 horas. 4179

KF.AI, ASSOCIAÇÃO Dli SOCCOR-
UOS MÚTUOS .MKMOltlA DE
Ií. Ll IZ V.

EDIFÍCIO PRCXBRIO — IRUA DO
NLXC10, 4G

Expediente das 11 ii 1 liora
Hoje, 20, ás 7 horas da noite, re-

une-se cm sessão o conselho ádminis-
trativo. — O 1° secretario," losé Per-
nandes dos Santos -i^iG

67' Faílecimento
Tendo fallccido çm Districto dc Mi-

moso. listado do Espirito Santo, a as-
sociada d. Amintha dc Rezende Pai-
va, inseripta sob o n. 1.712, na série
de 50 :ooo$ooo, sinistro oceorrido a 26
dc maio de 1914, ,são convidados todos
os sócios inscriptos ncsla série até o
referido dia a mandar pagar, 11a sede
ou aos banqueiros locaes, a contribui-
ção por faílecimento de Rs. jo$ooo
(trinta mil réis.), para formação do pe-
culio ti. (>7¦

O prazo para todos estes pagamen-
tos termina a 16 de abril p. í.. com
prorogação até 16 de maio p. f., nos
lermos do art. 30, (letra B) dos 'Ks-
tatutos approvados pelo dcc. 11.086.

Pecúlios pagos até 31
de dezembro de 1913

Idem dc janeiro a de-
zembro de 1914 . .

Idem de janeiro e fe-
vereiro de 1915 . ..

SGj:.i-i$7C0

9!-|:-tri$i9°

2P2:io4$ooo

.67o:oSó$qioTo lal Rs. .
'Rio de Janeiro. 16 dc março dc

A Direciona.

SOCII.DAIIi: UKNKnOlvVTK AL'-
AlIilADOKA DAS AIÍTKS JIB-
camcas 1: i.ii!i:i:.\i:s
9i, UUA DO LAVRADIO, 91

(Predio próprio)
Assembléa geral ordinária, segunda-

feira, 22 do corrente, ás 7 il- boras
da noile, para discussão e votação do
balanço e contas do conselho, relativos
ao anno findo.

Secretariai io cie março de imj. -—
O 1° secrelario da assembléa, Primeis-
co Doli. 4.'.S-

CLlli PUOGUKSSISTAS Sl'1'.l'K-
I5AXOS

SEDE: — PAI.ACliTK -LEQUE
(Engenho Kovo)

Hoje. 20 de março de 1915. 'hoje —
Baile mensal. Ingresso aos srs. asso-
ciados com o recibo; do corrente mez»
c ás exmas'. familias com os convites
expedidos pela secrclaria.

Rio, 20 de 'inarço de ínt?. — I.u-
dovíco Telies Mattoso, i° secretario.

4210

A' 1'KAÇA
Seraphim Alves Pereira declara a

esta praça dc S. Gonçalo dc Nicthe-
roy e á da Capital 'Federal, que trás-
passou ao sr. José -Paulino Alves, li-
vre e desembaraçada, a sua casa.dç
negocio de' seccos e molhados, sita á
rua das .Neves n. 40.

Otitrosim, declara que nada deveás
referidas praças c, se alguém se jul-
gar credor apresente suas contas no
prazo dc 30 dias, que sendo legaes se-
rão pagai.

S. Gonçalo de Nictheroy, 19 de mar-
ço dc 1915. — Seraphim A. Pereira.

400S

VARIANTES
-Si -3 -12 -

1110,19-3-915:

Ri:-

1129

GONORRHÉAS
Ci.ra infallivel em 3 dias, sem ar-
dor, usando "Cor.orthol". Garan-
te-sc a cura completa tom u.n só
fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo Cor-
reío 5$5oo, Drogaria V. Silva
& C, rua da Assembléa, 34.

tW5SSBm—WSE8ffi——Í2TBm~—estás

261
-19-3-913

Águia de Ouro
236

9-5-3-11
nto 18-3-915

Ai IERIGÃNA
622

nio—10—3—015

Domingos de Oliveira Mauo
Precisa-se falar com este senlior oi

quem der noticias delle; cartas a est;
redacção lí. Li B. 2811

GASA RAflO
ronlo A jour ...a iodos us tecidos.

Pestonnc a ínaclüna. Bordados, Plisses,
Bolões c artigos para modistas; nia
Gonçalves Dias n. 57. 4^oo

469
Hoje is 6 horas

IUo-rJ-3-9i5

4050

4296

ALFAIATE
Offerece-se um para cortar * .,a-

bjilhar no banco, leva alguma fregue-
ziaj quem ptecisar, deixe carta no
escriptorio deste jornal. 38.19

SITIO

A'S PUAÇAS IJK S. GONOALO,
IVIOTIIKUOV. F. DA CAPITAL
V EI) IIP. AL

Declaro que comprei ao sr. 6era-
pliim Alves Pereira o seu negocio dc
seccos e molhados, sito á rua das Ne-
ves 11. 40, conforme documentos em
meu poier. quem se julgar credor do
mesmo senhor queira se apresentar no
prazo tle 3 dias.

P. Gonçalo, 10 dc março de 1.115.
— José Paulino Alves. 4008

é quem tiú a fortuna mais rápida
nas loterias eodereee

maiores vantagens no publicoIluu do Ouvidor 151— Ilua
Quitanda 79 (canto

Ouvidor) I-IL1A.L: - Kua
do Rosário 26 (S. Paulo)

Cigarras Carioca
São os únicos que dão brin-

des aos srs. varejistas

Com 50 vales lem di-
reito a um lindo re-

logio de parede
FABRICA

25-AM'NIDA MEM PE S.V-25
ILA PA)

Precisa-se arrendar
sitio com boa casa de
redores desta Capital
dirifiir-sc a Gomes, á
n. or.

ou comprar u:r.
morada nos ar-
ou Nictheroy;
rua Uruguayana

2S16

FRUTA DE CONDE
Vendem-se de 300 para cima, até 4

mil pés; informa-se na rua de K. Luiz
Gonzaga n. 21,3, S, Christovão; 401S

TRASPASSA-SE
Um botequim com tres bilhares, um

bacatclta c com todos os impostos pu-
gos, tendo seis annos de contrato,
demanda pequeno capital. informa-
se por favor á rua Senador Euzebio
n. ;o8. com o sr. Cortcz. rSi?

NO RIO DAS PEDRAS
próximo á esla';ão, na rua Antônio
liadsjós ns. 49 c 53, alugam-sc duas.
hoas casas com água encanada, tanqtre
e accoinir.odacões próprias para família
decente a 6o$ooo mensaes cada tuna.

373»

PRECISA-SE ALUGAR
dois quartos mobilados sem pensão, em
casa de familia; na Avenida ou ruas
transversaes, lado da sombra. Offertas
para a Caixa do Correio 11. 122. 40S9

Banhos de alia
freqüência e alta

tensão
Tratamento efficaz da arftrio-

sclerose, bypo-tcnsão e liypertcn-
süo arterial, pelas correntes dc
alta frcqnència.

Os formigamcnlos dos pés, a
sensação da fadiga que os doentes
senleia quando andam, diminuo lo-
KO nas primeiras npplicaçõcs. des-
appareccndo completamente dentro
de pouco tempo. Gabinete de Klc-c.lricid.ide .Medica do dr. Neves
da Rocha, no, Av. Central. 2745

SITIO
¦compra-se um, «om boa casa, emMendes ou immediações, perto da es-'ação, até cinco conlos. Escrever a-e,so da Fonseca, á rua da Lapella•1. Xi, estação da Piedade. 3976

VENDE-SE
tos,
lorl
1 ja
Ran
iril
má

rnrle-se nm predio com tres quar-duas salas, cozinha e dispensa comaes dc cantaria, tendo duas portasrdim na frcnlc, á Estrada Marechal
Rei 11. C9C; trala-se ou com o pro-tario cm uma .pedreira, na mesman. 137, antigo. .1100

ATTENÇAO
Antônio carneiro da Rocha, mora-lor 11 Estrada Nova da Pavuna n. 45irccisa com urgência dc falar com otr. Álvaro Borges Leal e por não sa-

per a sua residência, pedei rua acima indicada.
_1*.'°' '' — 3 — 9'5. 3721

para vir

GUARDA-LIVROS
Pessoa devidamente habilitada r. dis-

pendo de tempo, encarrega.se de «s
criptas avulsas, fechamento de balanl
ços e mnis serviços próprios tia sua
profissãoj para referencias á rua doOuvidor ti. X22. , „„.

PORTA
Aluga-se uma, serve nara qualquern.-gocw; trata-se n Avenida Passosn. 16, caldo de canna, 2 010

Comendo uma sallada de frutas no"liar Carioca", concertei o meu esto-
mago c consolei o coração .pelo custo
de 500 réis. Teleplione 1.735, Centrai.
Largo da Carioca n. 8. 4..1Ü5.

HÕTÊL FRACGARoTi
ANTIGO HOTEL ROMA

(Em frente á estação da Luz)
Este hotel, que está situado 110 me-

lhor ponto da estação da Luz, possuasetenta quartos, elegantemente mobila-
dos, offercccrjdò todas as commodida-
des c conforto. E' limito commodo
para os srs. passageiros em transito.

Diárias de S$ooo a o$ooo. Proprie-
tario, Henrique 1'raccaroli. 3196

COFRES
Dos melhores fabricantes, vendem-se

seis de diversos lainanlios, pela metade
do preço; na rua da Alfândega n. 120,
próximo á rua Uruguayana. ,1.o-\-.

PETRÓLEO HAÍA
E' o melhor para os cabellos. Frasco

4$ooo.

MATTA VIRGEM
\'cndc-se jo alqueires de terras ro-

xas, medidas r demarcadas judicial-mente c próprias para café; informa-
ções com M. Dias, £. F. Sorocabana.-• As5'S. 3630

OURO
Compra-se ouro, brilhantes « Jóia»usadas, na Joalheria Diamantina, i rua

7 de Setembro 112. Unica casa quecompra pelo seu justo valor. 26S5

casaíbarataI
De .15$ooo a 6o$ooo, com lodo o con.forto. agua c luz, bondes 100 réis Lo-

gar salubre. Trata-se na rua Cândidol..c!iieio, 502, Jacarépaguá, 2660

e suas complicações. Cura railical po!procesios seguros r rápidos. Dr. JOÃOABREU. Diu 8Vás 11- e das ij &, uhoras; 64, rua de S. 1'cdro, 64,

DR, ADOLPHO MOURÃO
MEDICO

Residência: rua Frei Caneca n. -joo.
Consultório: rua Visconde Sapucahy
n. 314. Das 10 ás 12 horas (PharmaciaRamos), Grátis aos pobres.

GERADOR DE VAPOR
Compra-se um em perfeito estado:na rua do Areai n. 47. 29,51

• VESTIDOS CHICS
PERFEITA CONFECÇÃO

Os preços mais módicos. Mme. Lati-
ra Guimarães. Rua do Theatro 7, so-
brado. 4s3

TeTlão deTeíores
Campcllo & Comp., rua Luiz de Ca-

mõçsn, 36. 
'lendo dc se fazer !eili>

no dia 23 dc março de 1915 das cau-
telas vencidas, avisa.se aos srs. mutua-
rios que podem reformal-as até i hora
de começar o leilão.

FLORES
Faorica-se com perfeição toda3 a»

qualidades de flores, superiores ás es-
trangeiras, por preço módico, em casa
de família; na rua dc Santa Christin»n. 45, Cattete! 3i}l
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VENDAS EM LEILÃO
J. Lages

ESCRIPTORIO E ARMAZEM ->
RUA DO HOSPÍCIO, 85

Telephone II. iooi
Leilões da semana de 15 u no de

ítuirço dc 1015

HOJE, SAHIíADO, 20 , á 1 hora da

Leilão de moveis, cofres de ferro,
rie., etc, cm seu armazém, a rua uo
llospicio, 83-.

1IOJ1-:, SABBADO, ao, ii 4 horas
ila tarde: ,

Leilão tle 1 superiores lotes oe ter-
renos c 1 avenida, á rua I.copol. u
(Andarahy). pertencentes «o espolio do
finado Albino Moreira Machado.

lIBÉi A CARIDADE
Por Intermédio «Iett.i redacçâo, appelUm

vara ,-. caridade riAü", ».* «e1"I»,CJ

VIUVA ASMA 130 AMARAL, cétra, e
• léni ditto doente >• si-ni nlngiiem para sua
companhia, recolhida n um <ll,:ir'_U

VIUVA ANGELA PECORARO, , cora
§6 niinos tle edade, completamente cega I
par.ilvii (;

VIUVA AMANCIA, cora 63 annos de
Hlatlr, quasi ci?:i -. ,'-¦'¦-«.

ANNA EMILIA ROSA, pobre vciln-
nha, viuva, com 70 ar.:.os dc edade,

EI.VIRA DE CARVALHO, pobre, cega
nem amparo de iamilia. '___'„

EHANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ItOS cega dó eitibõJ oa olhos c aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn-
trerado, sem recursos.

VIUVA LUIZA, cora oito filhos me-
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o miíüor resurso para a eua «ubsis.
tencia:

SENHORA ENTREVADA, da rua Re
nhor de Mnttosinltoi1,.14, doente, impossibi-
lilada de 1,-at.allmr, tendo duas filhai,
lendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, iera poder tra-
balhar.

VIUVA SANTOS, com 66 annos de
Hide, gravemente doente de moléstias in-
Miravei-:

THEREZA, pobre ce.uir.lia «era auxi-
kilio de ninguém."SlE deTeite
IA.MA de leite,, carinhosa, offcreee Seus
X3u serviços; â tratar ú rua Senador
Alcr.car 11. ;C, 40,1.) A

AiIAT-íA-iSIÍ 
uma tiioça para nina secca,

ou ornmindcira; -para tratar na rua da
ff.-apa n. 76. 4145 A

Ij)l!EClSA-SK 
de uma boa ama ececa;

á rui rlaclt D. 132 —> Estájaò (Ie
Jtucliueto. 38-: A

?>lü:'X'lSA-Sli 
dc unia. menina tle ia a

14 annos, poro -cuidar dc uma crean-
%\ e serviço? leves; rua Maia Lacerda

>. -3 — Estacio. 2t(,i C

IJRECISAiSE, 
para ca'sa dc lamilia, de

uma pequena de ic a 1.4 annos, para
lidar com creança c mais serviços leves;
«a rua Ur. Maia Lacerda n. 25 — Esta-
ciu. "075 C

J>K1XISA-SE 
dc uma mulher branca,

brasileira ou por tu gue/.a, que dè in-
íortnàçÒe-s dc sua condueta, para lomar
couta de uma creança dc 10 mosas, cumo
ama secca; trata-se na estrada Velha da
Tijuea 11. 270—ViHa Mariana, 3942 A

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
I A ICUGA-Sl*) uma cozinheira, cozinhando
LfXbem o trivial, na ladeira IMaflre dè P.etis
a. 23. -I»55 

*B

\1LUCA-Slí 
uma cozinheira do trivial

pnra casa dc hua família; na rua Burilo
<k- Botu Kelíro 28, Engenho Xovo. 3639 Al
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1 A U.lT-AXI-Slí cozinhciius e niajs terçadas-
.*Vlr.i/.Ídas da roça peio commissario A.
iVortugal. Pedidos yuru u rua da Quitanda
n. no, i° andar,. 800J B

(A 2-VUGÀ-S13 uma perfeita coiúti beira, ,e
X\ outra moça, . portu^uc^a, para copcira
ou arrumadeira; na rua du Barroso u, 328,
Copacabana. 424*1 U

IjUECISA*SE 
dc uma empregada dc meia

. edade, para cozinhar e lavar para .pe-
quena família, ua ruu Conselheiro Pereira
Prauco n, 72. 4304 11

_[~l(.i 7.1X1 lií IRO, o(ferece..se um (inta ,1
\J capital ou íóra; informações ú rua
do Rosário i6í>, armarem. 3^56 B

pÓZlJfltEIKA tle cor — Oiíerccc.sc
\j uma niuilo perfeita, preferindo casa de
tratamento; praça Maua, ri, sob. 391.'. JI

OIFKKKCK-SE 
uma senhora dc côr, de

meia edade, para icor.inlicira do trivial,
ou para outro qualquer -serviço; dá attes-
tado dc boa condueta; nfio faz questão de
ir para fora. Trata-se na rua do Cattctj:
¦1. 33<i. 43IS7 S

IJRECISA-SE 
de tuna senhora tle edade

-c de cor. para casa dc tuna maça, para
cozinhar c* lavar, quer-sç pessoa sem com*
pronusso; rua Benedicto Hyppolito n. 140,
i.nliga 1 ua Alcântara. 3S89 11

IJ 
HECJ.SA-SE dc 'tuna cozinheira .quê

. durma em casa; á rua Valladarcs u.
94 — Egrcjitiliá de Copacabana. 37l.11 11

1.)KKC1.SA-Sb- 
dc uma boa cozinheira

para casa de familia, .qttc durma ióra;
trata-sc á rua do Hospício 11, iS, 2' tm,
.lar. 3722 11

T.).Kl'A'lSA-SH 
de uma boa coziuhcim c

qne lave alyuma roupa para cas;i de ia-
milia, uu prolongamento da rua Mttrití e
Jlarros 514, fim lia rim Harão do Amazo-
tias. Qut d»riu;, cm casn tios patrões, ,01651:

I_>IU5CtSA-SE 
(Jc uma cozinheira cm cana

. tle ncqutiia ilatuUiii: rui do 'rirituiiplio
•n, 18 — Santa Tliereza. ^pga ii

CREADOS E GREADAS
A I.L'HA-S1C 11111.1 inova, perita lavatlei-

X\ra e cngommadeira, e anuiuadeim; nn
Dr. Maciel 11. -7, S. Clíristovão. 4ibsV

\ C-UGA-SJ5 uma -moça .chegada de ÀtittnB,
XVp.ira íirrtinuideira ou uma secca.; orde*
uado 40?; 5i'> em casa mtiito séria; pro*.'tirar á rua Dt. Campos da Pau iro, Rio
Comprido. 4-?;-- C

' A l,I'fi.-\-.SI-I lllllil OXCDllOUtO lll-l-ll-
¦*¦ *-uuidoirii, do cuiuliictii niiiiiu-ii-
da; ua Avenida Atlântica, 350,
I.i-iui-. 4354 (j

I>Ki:CI.S.\-.SK 
tle tuna errada dc eor

. branca, para o .sjsusiço ile uni casal:
ú rua liarcellos 7% S- Cüristovüo. 3016 C

})IÍECISA-SE 
tle nina criiitla para toiln

. . serviço .le tun só easal. lixiae.se boas
iiilarmacScs. Kua da Candelária 11 Sn, «.
andar, '35., C

t)RECISA-SE 
dc uni.-t creada para toilo

o serviço tle tini casal sem tillios, mie
eait-.i cozinhar e -çiigottttn-ai, com muita
pcrfoiçüu; rua Cosia JJastos 10S. 2S11 C

pI-UvCiSA-SE de uma creada para copciraJL e arrumadeira que conheça bem o servi-•:o c seja caprichoso, datulo referencia dcaua condueta, para casa tle familia; trata-se
no pronlogaineiito da rtia 'Mariz c jlarros
SM, fitn dn rua 'liatão tio Amazonas. 39O4C

IJIUiÇlfiA-SE 
tle uma mocinha para ama. secca, .na travessa Patrocínio u. 24. An-tlarahy Grande. ._(lj q

PRKCISAíSE 
tle tuna menina dc II aIS annos, paia tralar dc utna creança.Kua da Prainha 16. -2" andar. 4310 C

I>REC,ISA-SE 
tle uma menina para ser.. vivos letes, no la:go da Matriz, 31, Eti-•tenho Xovo. ;_.___, ^

PRECISA-SE 
ile t-.lita toa c-iada paratodos os -serviços de um casal sem ft.

lhos, na Avenida .Mem de Sá u. 08, so-
^'¦'Ao. 

,=5i C

I)RECISA*SE 
dc uma menina até 12 an.

nos, para .-una secca, aa rua do Conde
dc Bomltm n. 29S. 4^10 _•
"P 

RECISA-SE do .nm empregado naX Casa Mimoso", Rua Urmjuayana nu-«uero i.,.!. ______,, jj

EMPREGOS DIVERSOS

A LUCA-SK ttnío moça para todo servi-
JTXqój liésnautíoloí cartas nesta redacçâo,
a A. II. C. 4013 IJ

01'l-Klil-;ci;-SI-: çBsturcira habilitada exe-
eu tando qualquer íii-uríno, para casa

de família do tratamento; íua General l'e-
dra n. 188, easa 8. 32Í3 IJ

('lFI;KKKCK-SK 
um ímpressor mecânico,

Jf para a capital ou interior; (iuem [ire-
cibar, dirijia carta'8 para 11, Pcrcz. rua
S. J.eojioldo ii-- — Padaria; 39*14 D

OKEKRECK-SE, 
casal clu-.ado ha pon-

eo da iüuopa, para íiuacfiíiUCr servü
Ços dòmcjiíídos ou particulares, afíiaueam
a sua condueta; rua Santo Cliristo nu-
meor í;;\ 3948 O

IJUMCISASI'., 
na Casa Colombo, dc per-

ícitítí cets t tirai ras, para tt aliai íiar em
«suas ofíicinaB, em roupas para nienino*';
avenida Uio UrátlCO 111. - iJ

PRECISA-SE 
tle uma empresada; :i ma

Afíon**o l'ciuia n. \)2, 
3815 D

¦Ç>l(KC'Ií:A-r-*K 
(de uma empregada pira

JL lodo o serviço dc peijuena íamílía, Ín-
forma-se na Casa iUmosOi á rua Uruguaya-
na jjj. 3883 C

]>IUiCISA-SJ2 
dc uni rapaziulm para ser-

viços de pliarmacia, qüe BÇJa de hon*
hábitos, íntelligeiite, acüvo e honesto; ú
rua 1'ereita .\uues u. 154 — Aldeia Caiu-
pisla. 3719 D

AJA.-f.AM-SI' 
dois ipiortos bem arejados a

ra.Kizes solte[roi ou a easal sem íillit>s;
na rua de S. J.eopolilu 1ÍS3. 22.11 K

; A íi,l'G.-VKlí l>ara familia boa loja do
Xkpredio n, 3114 «Ia rua <lo llospicio, 110
centro da cidade. J-.slú limpa c tem muito
Ijoim conuuodoa. ,43.12 li

- A II,-l'CiA-SU para fniiiilia tle tratamento o
jrVf.-.i-lendido sobrado du picdiu da rua
l'*rci Cíincea 11. 36. %$.\z IJ

A 1,1.'CiAj\I-SI-;. na rua tia Assembléa ai,
-TVju andar, em casa dc família, a um
C08ül dcente, uma sala, com 2 baeadas, e ufti
iiuarto, jitiito-i ou neiiarados, ..367 i.

A I.l-CA-Sl-) um (jünrlo dc frente, mobila*
XX*lo, eoin peusãu, para um ou dois lUOÇOS
ile tratamento, ou para easal, em casa de
pessoa tei ia; avenida Itio Branco 85, 2"
andar. 4166 -li

A UUGA-Sl' um commodo a easal, teii.lt>'
XV-todas as eumnuididades para f.iiuilia, ele*
clriei.la.lc; preço 35S; rua liarão de S.--l-'e-
II* 4-. a,!?3 I-I

IJUlSCISÂrSE 
de um homem para ven-

¦der oííltanda c trabalhar na chácara.
Ordenado aoÇooo; irata-se na rua ltia.-h-.u-.
Io 11. 303, holtquim. 37:7 1)

1>U1'XISA-S1C 
de um empregado eom

pratica de secco. e milhados, de t.(
a 16 annos; que dé fiança dc sua condu-
eta; rua Guanabara u. m, — íiáranjcí-
tas. jr 1 s IJ

pitl-.CISA-Sl-: de vendedores e colirátlcí-
JL re.t, na rua Dr. Archiati Cordeiro n.
'35. — Meyer; 3697 D.

A I..CCAM-SI*. uma boa sala c um ¦pií.rto,
XYeuj boaü condições; largo üc Ba nta Kita
u. 8. .|j;i 1*

Al-U(',AiM*SlC, 
rm casa dc familia, com

pensão, em predio novo, inagniCJpus i|Uai-
tos, em mobilados; nm do Kosario 1S7, 20
andar. ^353 IC

All^UCA-Sl; 
o andar terreo da rua de ^ão

IVilro u. _-54, para íaiuilia, tem (piin*
tal c muita agua, ,1304 <1.

cs a n..a: ¦ .i a1 ¦..fl.iBi.i'.!.'
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\ I,UCA-SIv uma e-plctulida loja; ii rua
-rt-tlo I.avradio n. y8. .',10.1 lí

\ Í.UOA.M-SI-: uniii sala e um quarto <le
Aifreulc, a um casal sem fillius; lia rua tia
Prainha n. 25, 4101 Ji

A I.UC.AM-SIÍ os prédios ns. i.ir e MO,
XtV.la rua ilo Lavradio; têm «obrado, .-om
tres quartos) duas salas c deinai-í Ucjjeudeu-
cias- « armazém com moradia c próprio paffl
negocio deceute; as chaves estao defronte,
ua pharmaeia; trata sc a rua da Ouiiauda
11. iiS, Tobiicaiia JV-iuia Fiel. 40110 J!

A MJCA-SG üm consultório, paia medico,
-fVimt para dculista: rua da Carioca
J.J, 1». 4"«4 J'-

ALUGA-SE 
uma boa casa e chácara, cm

luiiar saudaveli iufonnáçfica com os srs.
Xijuãu dr Oliveira Òc C, rua tielc de Sc*
leinbio 170. 3°44 S

'\TA*nA-Slv um bom ipiarto a moços, em
X\eü=a nova, de fajuUia,; na rua dos An-
thailaa n. 119, jijofi J-;

.\í,UCA-SH uma boa sala de frente para,a* moradia ou escriptorjo;dradãs n. n*j,
na rua dos An*

:So7 Ê

A;« Ü.l-ÍÍA SIC o armazém da rua de S. Pc*
xXdro 11. .-4;. com saida para o laruo dç
¦S. Domingos* ='04 1'»

A 1,1'OAM-SI-: ii t-asal niiiilo séi-io
-«"Vs-'!!! flltlOS, 11U Ceiltl'0, 111'tl.VÍllltl
ii Avcniiln, snln o qimrlo niuilo
i-Iui-os i1 fpt-st-os, limbos ilt- frento,
pintados e loi-rnrlos de novo, por
lÇOfi tom nioliiliii iioi- 1-O.s, on
eom iifiisão iiiuis 100$. Iiirorniii-
se na ma «Ia .\sseiuliléa, -1-1. loja,
«Ias a li"* ás 1. HTM JO

A bClIA-Slv por *22% mensaes a casa da
-í*.rua tias laranjeiras n. a8s; trato-se na
nu do llospicio ii, 85, i° andar, das 15 ás
(7.~*Jrara&. 3 ,¦;., 1-1

AívL-(.iA-Slv 
um gabinete próprio para es-

ciipturio; na avenida líio -llranco *.\ú,
Soprado, sobro o Café jeremias, 3704 li

• A lvl*(i.\.M-Slí uma sala e alcova, própriasX*para escriptorio ou consultório; na rua

A M/C-A-Sl; uin* sala de frente, n r.-pares
X.Vilecente-, clll caba dc iamilia; ua rua
Taylor 5» l.apa. 4J51 l'

tia Carioca 51, 1* andar. 3736 Ií

A :M Y.AM-SI*, dois mmrtos juntos, com
XX.(«u fiem mobília, tíã-se pensão; na rua
da Alfândega 11. 144, 2" andar, boa casa,
tem luz electriea. 377;

All.CC.VM.-Sl-: 
tres .portas para ncgoclpj

no rua Acre 11. ,u. 2310 lí

AHUGA-SI-* 
um bom sobrado, próprio

para pciu-ão, próximo á praça .Mauá; in-
íurma-ac lia rua Acre 33., cjjo lí

),_rlíL.ClSA-SK 
de uma empresada que

. lave c tcozinhe para um casal; rua lia-
rão Mcs(|ttlta lyi, casa 2. 3603 D

PUKCISA-SK 
de uma menina ate 15

annos, paia tomar conta de uma cre-
anca e serviços leves; dá-se CíiSà, comida
e roupa c depois de algum tempo, peque-
110 ordenado; rua Lius Ue Vaícnnccllos,
25 — 12, No\o. loja. 3684 C

Iy&iSiÇ 
ISA-SK de uma moça que saiba

trabalhar cm saceos de papei; trata-rn*—rr-Tr
S. Geraldo

+rarra
r/.nO C

|_IH.B_3ISA.SE de um oílieiol inaiuipii.
J. net.ro; na rua dos Ourives 11, 10.., s°
andar. ayts JJ

.SAItUAS, KSeJMIAS '•'
MAXCllAS DU eiilJ.E

Desapparecem cora o CREME
DERM0PH1L0. Nas Perfumaria:.,
e riiaiiuacia-í. Deposito: Kua Sete
(le E.í:t» ,nb~o, 13*).

ÍAiíiS 
'** *' "",a '«vodeira, para Jarar e

tít „."?"'•*/ r,(H'p."us de «--"lioras; -.rala-se

Sloí^áP0?^ 
(iC V"müm "¦ ")-**¦ iiuilantla.mi**, da Tuuca. '____3 r\

A JíLHÍA-SJC boa sala de frente, a moços
XXjJo tíçmutercio, em casa de iamilia; rua
dc S. J.'c(lrj r.iy-, ru, 4321 Ü

.l^OA-SK um quarto dc frente, muM
XVlado; rua dü Xtczeude 11. 95. so-
bnrtlu. _i.B i-,

.UCA-Slí o confortável predio da rua
X\.do lioeha ri, 7^; as chaves estao uo
n. 6a-A, e trata sc lia tua du llospicio 11. »_.
I_ja. 13.10 li

I-UHAM-SIC uma boa saiu c Quarto >.t
XYfrente. bem mobilados, em eaaa dc fa*
jniliã que- não - tem-efcanças, a ítma casal
sem 'filho-iou moços do couuucrcio; avonitln
Mem de tiú po, sobrado. 41.'-' I;

A UL:(JA-SIC uma gala dc frente, indepçn
XXtlrnle, com direito, ú eoziuliu; 110 lurgt
tlu Capim 11. t'-. 4t7j 1:

A LUCA-SI' csplcudüla moradia; trata-se
il.ua rua Dr. Barbosa da Silva 36, DU_.nl-
landa 51.'"andar, iíoracio. 41^.1 1-,

1)1UICJ.SA.'SE 
de uin jardinciro nue saiba

tiaballiar. aclivo; na rua Barão dc
Petropolis 11, 

'oj. 3íio7 
D

IJ.KICCISA-SE 
de um rapaz até 16 annos

para -serviços domésticos; á rua Vai.
ladares 11. 94 — Egrcjlnlia de Coiiaca-
bana. 37/U JJ

IJKIiCISA.SIi 
de uma empresada ,l>aca

. tratar dc c.-cancaí e mais sciricos:
trala-sc á rua General Çaldwell 8S. jSroA

]JHI'.C1SA-S1C 
dc uma boa empregada

. para todo o serviço de um casal, or-
dcnatlo 30Ç000; ua rua Peieita Ntüics nu-
meto C15. .1063 C

I)ltl-'.C1.SA-Sli 
dc um official de niarcc-

neiro; na rna l>r. Cândido lienicio n.
,186; praça Secca, Jacarqpaguá. 39('9 •!¦)

A f-UtlA-Sl'. o sobrado du rua («cneral
XXCamara 11. 331'; aluguel 132$; tratasc
uo jit, oude catão as cliaves. 4JS7 I,
' A 'IATíA-SU uma saltt iudcpondcilte; nu
Xxbecco d«l Carioca 18. 4353 X\

A íl.lVtA-SE uma pequena sala de frente,
Xlinira escriptorio uu senhora só; na rua
l,ari;a 11, ju. jjji li

1>III-',CISA-SE de uma bordadeira pura
X bordar mqnoarammas.i cm roupa bran*
ca; na rua do Ouvidor ns. 90 c »jj. 3977 P

P1U5C1SA-S1Í 
dc uma empregada para

Serviço trivial; ú rua 'Sergipe umue-
ro oj. 403.I C

1>.UI-:C1SA-SIC 
de uma menina dc ío o

. «13 annos; rua Major Mascarcnhas n,
^6 •— Todos os Santos. 2Q4J IJ

]_.1UCCIS\-SE 
dc uma mocinha para

«serviços leves, para uma casa de fa-
milia; rua Aíiousu Cavalcanti u, 153, so-
brado. 408Í> H

1) 
lí EC 1S A S E de uma pequena de i; a

15 anuos. para serviços leves; na rua
Ur. Ai.istidcs l.tibo 11. 27. .-pjjü U

1>K1CCISA-»SK 
deu ma menina para ecr-

viços leves c tomar couta de crean-
ças,; rua V. Mi-fia n, 50 — Aldeia Cam-
pisla. 414Ú C

I>.UEC 
iSA-SE dc uma creada para todo

serviço; rna Ceneral Bento < iònçaJ.
vos n. 65 - - !•!, de Dentro, 4033 L)

DllMOISA-SM 06 .mim mt-iiin.-i ilt-
JL 1-1 11 16 a 11 nus piii-ii si-i-viros
lav.es. e-ilíUtSQ lii-in, líiui dos Ju-
validos 11. 65, ctish 11. 1!>. C

A líAJCAM-iBK, onde náo ha outros hiquiü-
XXuoS, dois commodos iuilcpendeiites, a
souhor de tratamento; ú rua do Senado
-l.l, i" andar. .oüa E

A tl.CCAM-SK uma esplendida sala e quar-
XXto de frente, com tr.es jnuellui-, com ou
sem «pensão, -serve paro casab ou pura se*
nhoras, coni ou sem pensão, tem Um clectri-
ca; nu avenida l\l.ciu de Sá ü, 30, .casa de
familia. 43P715

yAdfVCA-SlS um commodo1, eom janclla,
X.Vcm casa dc família para um casal on
moços; nu travessa du ComiucrcÜp o, .-.Süòlv

A íl.tCi.VSlC um bom escriptorio; na rua
rAaio Hosarío n. 101, 3S73 líX'

A iIACiASlv um bc-ni commodo (pie serve
XXpara easal, 110 sobrado da ruu Senador
-Cuüehio ti. 2:2; trata-se ua loja. 386; lí

AIArC.\Sl'. 
uiu sobrado com boas com*

juodidades liara familia, com tres quar*
tos, duas salas; ua rua Acre 40. 3Íi;8JÍ

A I.UGAM-SIÍ boas salas para escriptorios;
Xxita rua da Quitanda 105. 3IS7O lí

A iI,l"C'A-Slí o armazém da ma da Cande-
A*JUlraia n. 07; trata-sc ua rua da -Qui-
tanda n. 165. 3876 1;

A I..1.'('A-SIÍ uma boa sala, com 3 sacadas
XXdc frente c um bom quarto, suparado,
a 111.nos do coiumereio; ua rua S. Pedro
11. i--S. 3886 lí

Í_)Kl''.l'lSA.SK 
dc um copeiro para casa

. de familia c que dò fiança de sua cou-
dueta; pura tratar rua 34 de Maio 3-13*

4 232 D

1_)KKCISA-SK 
de uma ama secca para

acompanhar uma família que segue
para a cidade de Campos. Trata-sc Mat*
toso jai. .|u.; 1.)

Í)RECrSA-SE 
de um caisoteico pratico

em pregar caixas, diga onde trabalhou e
escreva para a caixa postal 57.1. 4133 li

TTMA lavadcira toma para lavar c eu-
Ugommar roupa de uma familia ou .hotel,

prestando (lança da roupa qne lhe tor en-
entregue. Una S. Pedro ti, 343, 2249 S

A 1,1'l.AM-Sl-; duas portas; á rua Ma-
Xliedial Vloriauo Peixoto n, 4-*, fim-
dos. 3Í8S lí

A7vl'CA-S!í 
o primeiro andar do 'predio da

rna da Alf-andegn n. 47, ubctjto em s.t*
lão corrido, com algumas dependeuetós nos
fundos, 'líste sobrado está próximo ú ave-
nida Kio UraucOj logar de primeira ordem;
trata-sc na loja, I/ivraria Hespanhola. 20^9!;

A l-UCA-SK, por 70S, uma sala de frente,
XVua rua dos Ourives 103, s° and. 3914 i'<

A I.;l'0.\-Slí uma excellente sala, muito
XVIimpa, clara c niuíto arejada; á rua
rio Uuspino i.)4, j» andar, próximo á de
C^riiguayana. 390Í*! lí

A Í.CCAM-Sií os nnnazcns do beco dus
XÍJLFerreiros "• 17. Misorioordiu 71 c Acre
63, è os sobrados destes; trata-sc ú rua do
Carmo 6._, com o dr, Jímilio. 3791 Jí

TTMA senhora deseja empregar-se cm
Uca-sa de pequena ínniUia, para ajudar
nos eerviços, menos engomniar^ não (a/,
questão de ficar por 15^, sendo* bem tra-
rada. -Quem precisar dirija-sc a Estrada
Kcal 11, 3175, futldos. Estaçíio dc Casca-dura. 4.05 s

VIRAI.HCIltAS 
dc collariulios — l'reci-

sa**se com pratica, -na fabrlea. á rua
l.laddtitl; I.olio 408. Díi-sc trahalho para
tora e paga-se mais que cm liual.uer 011-
tra lahrica. 1S37 O

A I/UGA-SE o 2° aiiilai- tio 1
-^iiiiisuiliio predio da rua 1
Gonçalves Dias 11. 5, rom jj
lriMilo iiin-ii rrtiKiiayaiia. S; 1
11-ala-si- nu nin 7 do Sutciii- |
lnti 11, 100. Loja. 10 1

Casas e commodos, centro
A LUGA-SI-: o sobrado da avenida Co-

-t.vim'3 bVcire n. nó; as cliaves estão no
Grande Hotel dc Veneza, avenida Mem
de Sá ns. 107 e 109. 3811 Ií

AI/UGA-SE 
o 2' audar da rua Sele dc

Setembro n. i,ic, 3S07 -1!

A WGA-S.lv a casal sem filhos o*tt a ra-
XX.par.es solteiros, uma sala com ou sem
mobilia, cum cu sem pensão, com todas as
cuniiiu.ilidatlcs, tendo banhos írios e ipien-
les, e:u cisa tle familia; 11a rua Visconde
Kio llranco .lí., sobrado. 3808 ii

AT.fGA-SI-; 
um esplendido consultório

com installação electrico c lelephone;
na rua tle S. .lusé 106, entre largo tia Ca-
rioca e Avenida Central. 3SO1 È

AI.CC.A-SJ* 
o Io andar do predio n. cj

da rna da Alfândega, próprio para es-
criptorío commercial. Aluga-se também *nor
portes; trala-se na loja do mesmo pre-
dio. i;a: K

A I,C!G.'\!.M-SE umo sala c dois quartos,Xvpara rapazes, serve também paru escri*
ptorio; na raa Primeiro <lc Março u. ao,
1" .-.udar. Trata-sc no 2". 3S41 li

A lI.UGA!lI-Sli contmotlòs em predio novo,
fXgtie ainda não foi habitado, a 30$, 35$,-t.u$. -I5í c 50$, a casaes tle pequena fami-
lia. ou a moços solteiros, á rua da -Miseri-
cordia 11. o7 }Su9 __?

'-A-SE um gabinete dentário, por .•í-lJitodioo preço; á rua da Carioco n. 4.1,onde se Irata, das 3 ás 3 horas. 3-0O 1-,

AI.rCiÀ-Rlí 
o Io andar da casa da rua

da Carioca n. 14; as cliaves estão ua
loja, oude sc trata. 3536 Jí

A 'L.IKVA-Slí um commodo com pensão, cm
XjLcasn dc familia; na rua D. -Ocraldo
u. 51, |iroximo ú avenida Central. 3474 Ií

ALCOA.M-SK 
o s prédios ns. 6, 10 e 12

da rua do Senado, sendo o aluguel do
andar terreo por 180$ e o sobrado coõji
tem eada um tres quartos, duas salas, ca-
zinha, banheiro e 110 sobrado mais um quar-
to; as chaves estão ua casa .*<», sobrado, e
trata-se na aveuida Rio iíraueo n. 102, com'Diit-itl & Ç. 3347 Ji

A ffiUGArSlí o predio da rua da Quitanda
Xüui. 141, lodo pintado de novo. com gniu*
de armazém e esplendido sobrado; trata-se
na rua Sele dc Setembro h. 3B. i° andar,
cqm o dr. ÍÜcssune Corrêa, das z. ús 4. 4:791;

A !ClTiA*Slí utn lindo -c arejado escripto*
XtÜ-rio, ú rua dos Ourives n. 13, cobrado,
esquina da rua do Kosario, onde se trata,
cam o sr, Aniaud. «4-CJ3 lí

A H.COA-Slí em casa dc um casal sem fi*
XXüio**, uma sala dc frente com entrada
in-dcpendénte paru senhor ilo comnicrcio ou
CíTtsal nas mesmas condições; na Villa São
Ceratdo n. 30. 4:60 lí

,4 LCCAiM-SK unia sala c quarto ou todo
XX.0 sobrado da travessa dc Siúitõ Kita
n. 48; trat ar sc na rua 'l'lieophilo Ottoni
n, S3. sobrado;, 4254 lí

A T.CCA-Slí cm casa de um casal um com-
XVniado bem arejado, (t pessoa que traba-
lhe fora; na praça da Republica 63. 4156 lí

A ILUGA-SE a casa VII da avenida da
X\rua Senador Ktuebio, 170. 4244 ií

A IJ/CA-Slí a casa n. 3, cnm duas salas,
Xlc .tres quartos, sita á rua Benedicto Hyp-
polito Cantiga), Alcântara 190. ao uli

A I.IT.A-SIÍ cm casa dc uma senhora só
XXe discreta, uma sala bem mobilada, casa j
dc todo tisscio c socego; na praça du 'Repu-
blica (ij. .|i;f-| Ií

\ íl.ITG \i.M-^IÍ bons commodos com c sem
XjLinobilia, de 40? a 70S; i\a rua Visconde
do Kio llranco n. 37, rB andar, a pessoas
decentes. 4234 lí

AII.COA-Slí 
para familia de traUimento, a

.confortável casa u. i*yi da rua do Ria;
chuclo, 434j lí

Al,'!.'('«.VM-Hlí 
por 50$, casas da nia dc

Santa Plülomena u. 54, I'iiu!ade. e
duas ú ¦ mesma rua n. 4 1, Vasa VI c VII,
doi»- quartos, duas salas, quintal, etc; cha-
vo 11, 52; tratar 11a ruu do llospicio uu-
meto J 5j. 4300 Ji

1HiEGISA.SE 
uhisar utn iirimciio andar,

para familia c c-eiiptorio, no centro
da eidade; cartas a J. i'cdro; rua Sete
dc Setembro 11, 101. 3124 lí

A l.CCA-SIÍ uiiu saleta^ independente, cm
XXcasa de tamilia; S. 1'edru n. 345, so-
brado. 4 [4.' lí

jí

A 1.1'C.A.M.SE esplendidas salas e nuartosXVeom todo o conforto, paru famílias c
cavalheiros, cozinha de primeira ordem; na

. rua Senador llanlus ll, 14. 3*7,-1; li

| A'I-l'G\-SE para ^neriptorio o i" an.lar
•_^».dn lueilio ila rua de S. Pedro n. 41.

j A|liguel i;u$; trata-se na loja. 377S li

A l.CC.A-Slí mn bom quarto com íanella,-ç*cm casa de família; uu rua de São
I J.topohjji 11. 59, easa 36. 3779 li

A l.CGASH por 90$ o 1" andar da travessa
2-X.fí. ..Vl.iuixl 11, 24, perto do l\lereado,
tres gttttides comniodos, e cozinlia; chaves
uo botcijuím. 3^07 -lí

IfBGilBI^BliliíUIiKillllllUHIIíHl.lllllllllli
I AO LEVANTAR. . . TOMAI: ¦
| UM PEQUENO CALIX DE §

| Guaranesia |
im.: Di'i"iii'M m ¦«:>• m:-M\-&

A J,t'i'.A.M-Sli oiuinius .ttartos c salas de'
a"Vli*ente, a casaes decentes ou a moços do
comuicicio; na avenida Central 10.1. 361)2 Jí

A I.UC.A-SIÍ uma boa sala ipara escriptorio;
-J-*»-iia rua tia Quitanda 155. 38.15 Ji

¦V ;l,Cl'.A-S.IÍ metade de um 20 andar, com
-CVtoda serventia, a senh.ua ou casal, pre-
ço razoável; na rua do iiosario u. 34. 2"
audar. .-.s.ó j;

' A il.tj'C.\M'-SE cspleuilidos e arejados quar-
XVtos, sendo dois de frente, com pensão,
em casa de família; na rua Taylor ti. 45<
I.al>a. 437-7 '•'

A J^CCiA-Slí em casa de familia, um bom
•XXcommodo;. na rua do Riachuelo nu*
mero 19, 4376 1*'

A I.CliAM-Sli, cm casa de familia, rodeada
XVde jardim, uma sala mobilada, a senho-
res distinetos, e um quarlo, por ^5; Rczeu*
dc 108, cs,|uiua Riachuelo. 4140 -l7

A. I.CGA-Si; a casa da rua de SanCAiina
XXu. 213J us ehaves estao ua mesma rua
ll, iy6, onde sé truta, 2411 V*

A l.LICA-SIÍ o predio novo, ú rua da Cou-
XViordia ll. 51, c.nn bonita visla, pro*
KÍnio do bonde. Santa Tliereza; chaves no
mesmo. 4 UM 1'"

A l.VC.A-Slí uniu sala, paru escriptorio, nu
XVrua de tí. IVdro u. 51, gliquína da 

'-rua

d.i Quitutída, por 100$. 4134 lí

•* M'C.A-SIí uma saiu de frente, bem mo-
XXbilutífli a prtíço razoável; luz eleclriea;
Avinida Rio llranco 7, 2V and. 4 i.i 1 lí

Cattete, Laranjeiras, Botafogo
e Gávea

ÀiI.CCASIi 
por e.iu? o solirado da rua

dc S. <'leiuciile ll. 89, Boiaíoso; traia-
se nas lojas, 398fl '-,

Atl.rGA-Slv 
o confortável predio da rua

Deienove dc Ee-vereirò 11, i--|, Dota-
fogOi chaves nu venda da esquina c tra-
tu-se na rua S. Salvador 4S. Catteje.¦V*J4«)t*j

AII.CCA-Sli 
a casa da rua liarão de Gua-

ralyha 11. 11.0, eom tres quartos, duas
sdas e mais .pertences, 'pintada e forrada
de novo; as cliaves estão nu mesma o tra*
ta se na rua da Constituição 2$. 39.59 G

A I.CC.A-Slv um bom predio acabado de
xVeonslrtiir, nu nova rua Dionysto Cer*
queira lií ?7i Kotafoyo, fiin da rua Volun*
larios da 1'alria, proiuúo para familia dc
tratamento, eom todas ns commodidades e
conforlo; as chaves estão no n. =3 e tra-
ta-se com o sr. Oscar ú rua do Carmo ro.
iu andar. 3955 ^

AJ.irCAiM-SE 
grande sala tle frente e

-quartos com tcleplione, luz eleclriea e
banhos de mar ú iportaj na praia do líio*
mciigo u* 140, casa dc íamiüu de traia-
monto. -lo-iú C

A i,CCAM-Slí Ündas salaSj com vista, no
XVlargo da Gloria e o nvor, u casal e ea*
valhciro, casa asseia.hi, moralidade e liu;
preço redimido; rua tio Cattc-te i. 3159 G

A 1,L'CA-Slí, por 126$, uma boa casa eoin
.rViIilas salas, duis yilltHtlí, cozinha, ha-
iiht-iio, \y,.C. interno, lu^ electriea, bondes
á poria; Irala-se ua rua Voluntários da fa-
Iria 11. 248, liotafogo. 31Í. 1;

A iI.UG.VM-SE sala e quarto de frente,
«oLcom ou sem mobilia, eiu cisa de fi*

A1^Irua *eai l,rttiidc.:a 20$.
mt-siua rua n. 202, moderno.

Ail.CCA-Si; «ma perfeita eo-inlicira; in•«Ilua Kcal (.,_nde.i:i -6». u.V. /•

LCGASli o predio d.i rua Ceneiml Se-1.1 J^cal Crundcia s68. _,t, »
«119? U

816 C

milia;
brado.

ua rua do Canele 28, so_-
2057 G

4 0;1 "C.AM-Slí 
duas casas no morro da

^XCiloria, lugar fresco, eom linda vista
p.ua a bãdiifl, com duas ¦salivs, dois quartoi*-",
fogão a go«?j e mais pertenees jura pequena
familia de tratameuto que não tenha erean*
çus, muito próprio paru cstrant-eiios, jior
100$ e i:o$, eada uma c tata; trata-se ua
rua do Cattete 11. 75, padaria. 2999 O

A l,l'CA-Slí, á rua Ceneral Severiano
X\u. i2.|*A (Botafogo), um bom predio,
com ires quatros, duas Kalus, eozinha, ba-
nheiro dc agua quente c fria, luz elcctrica,
çtc.; us cliaves no próprio local; trata-sc
ua rua Théophilo Uttoi.i n. go, do meio-dia
is 5 lioras, 3240 O

Ar.UCA 
Slí uni aposento (dormitório) fi*

iiaiiiente mobiàldo, por 80$. outro, sim-
pies |iara solteiro, 30$. lím easn de respei-
to; ua rua de Santa Cbristiu.i 11. 14 (Glo*
rio). 3650 G

A-I,l'Ci.\-SIÍ 
cm casa de fanUUa* um es-

pleuílido oposento de frente, eonr linda
vista para o mar, mobilado e dá sc pensão
querendo; na praia do Russell 164, 3<J4?Cj

Al.UCVSli 
n_ prctlio n. 132 da rua Con-

de de Ira já, em Itotafojjo, eom cinco
quartos, duas salas, saleta de espera, ba*
nheiro com aguu quente c fria, uma co-
zinha de primeira ordem, cum fo-í.lo a gaz,
lenha, ele.; trata-se ua rua Voluntários du
Pátria n. i*8Ü, armarinho do Castro. .íoSoG

AU.UCA-Slí 
«em casa de familia uma es*

.plemlida sala dc frente c mais uni
quarto ao lado, easa socegada c de muito
«asseio. Carvalho de Sá n. 28, laruo do
Machado. 3649 G

A üvUGA,\r*Slí boas salas, preços razoáveis,
X\.p.ira íamilias c bons quartos, a J|0$, eiu
casa que tem muito quintal c reformada
dc novo; trata-se ua mesma leiteria, á rua
da Passagem 127. zo2i G

A iI.UC.AM-Sli o 1» e :•• (iridares da rua
j*-Cl-J.:nmu;ivuiia n. _______ ________ da ma «i-
Jlospicii 3804 E

AÜ.t^^A-Slí 
um quarto a moços do com-

•uicrcio; na rua do Senado u. li, sn-
brado. 4108 E

All.l'('.A!M-Sli 
uma sala de frento po'

T-'S c um quarto por 40$, cm casa dé
família; na r. do Lavradio 114, .|ü; li

A "J.CGA Sií o excellente sohrárJÕ da rua
X.VDr. Joaquim Silva n. 44; As chaves
estão na mesma rua u. 55. armazém c
tralu-sc nu avenida 'Mem dc Sá 53, 4113 li

AT.UCA-Slí 
um bom quarto, independen-

•lc, luz electriea, çom ou sem pensão,
com. ou sem mobília; na praça 8Íradentes
ll» 3$, *¦** andar, casa de familia. 4107 K

AííCCA-SK um bem montado gabinete
XXd Cida rio, tros dias na semana; nn ruu
da Quitanda n. 19, sobrado. 2&1-J \l%

A M'CA-Sii tun bom 20 nndar, na rua
U.A Senhor dos 1'ussos n. i.iq: as ehaves

! na loja. lem installação eleclriea e botiíta
1 vista, está reformado. 3(^3 lí

j _* l..l'C> \-iJi; uma sala dc irente a moços
XV.stilíeiius; rua do Senado u. 30, so-
brado. JÍ9S li

A ItU.GA-SE um sohrado por aoojj, com
i~\t:c> quaitos, duas grandes salas, pjn*
ia o a e ifinuia de"" novo, gui e ctcciricidaite:
na rua do Catlctc 210. 3819 C.

AI,V'(*A-Sli 
uma loja para negocio; na

rua da Assembléa; informa se na rua
da Quitanda 11, 199, sabrado, com Mo-
raes. 3833 K

¦A-SIÍ um bom commodo, com ou
XV.-em pensão, cm casa de bua familia; na jrua do Hospicio 11. i;i, sob. 4121 lí

A 1.1'GA-SK, por 25$, úm quarto mobila-
XVdo, e por *ru$ uma boa sala mobilada:
XVuveiiida líto Hranco 15, 2" and. 4i-'.i lí

A l.l [O A-SIÍ uma saiu c quarto, cm casa
XVdc um casal, completamente independen-
te é perto dos banhos dc mar; praia de San-
ta Iítizta ijó. 4i.-j Jí

UCA-JB.IÍ esplendida casa; trala*se nu
rua Senador Uautas ,11 (sohrado). íojoEA

LAPA E SANTA THEREZA
A 1.CCA-S1Í um boni quarto, uuihilado,

Xipar.i 111050 solteiro, ent casa dc família; ú
rua Kiachuelo nó. 4100 F

Ar,l'CAM-Slí, 
em cana de familia; uma

sala dc frenie e quarto; têm luz eleetri-
ca c toda columodidade; a rapazes do com-
mercio ou a casal sem filhos; ú avenida
Alem dc Sú u, 29, sobrado. 3655 ¦*¦'*

A :I,l'(«A-Slí a casa n. 31 da rua do l'ro-
Xi-posilo; trata-sc na rua Sete de 'Selem-
bro u. 73. 3970 lí

A 
l.l'Ci A-S lí uma sala 110 predio novo do

-beeeo da l.apa doa Mercadores, ¦prpxi*
mo da rua do Ouvidor. 3967 lí

A 1.1'C.A.M-Sli a 70$ duas espaçosas salas
XVdc frenie, em casa de família séria, n
senhores do comnicrcio; na aveuida Coim-s
l*reire n. 151. 4001 lí,

AiLÇGA-Slí 
o predio com «rmazem, pro-

priu jiara casa dc pasto, foi sempre ne*
gocio, qiie teve ua ruu liarão de S. 'l-VHs:
11. 215; trata-se no u. 219, ou ua rua de
S. Pedro n. uj. 3951 lí

A I.COA-SK, por 85$, casa nova, com 2
XXsoliis, 111*11 quarto c cozinha, com nuiita'
agua, luz electriea, terraço c área; na tra-
vessa liarão dc Guaratiba 39i us chaves na
rua da Gloria _).., leiteria. 32.64 1'"

i CÇCA-SIÍ um commodo espaçoso, cm
XVpnrào habitavel, u solteiro ou casal que
trabalhe fora, por 40$, casa dc íaiuilia; na
rua Taylof ss, l.apa. 3813 1'

i A HA"GA-SIÍ uma esplendida easa, na rua
I Ülldiãn de Gtiaratyba n. ;s (Cluria),

rpará família dc tratamento, com csplendidoa
jtpcpnuiiDdaçBcs, luz elcctrica, banheiro, rc-
trete. hum quintal c muito arejada coro cs-
jlleutllda visla. As cliavcs eslão por espe-
eial favor na mesmo rua n. 49- Trala-se
na travessa do Cummereio u. -4» tcleplione
n. iv.ii Norle. 3S-'*i ^

\ A n.CC.AM-Slí bons commodo?, em casa de
1 XVfamiliu de tratameuto; na rua do Ria-
: chuclo tu 357* 3343 b'

DROGARIA
GRANADO & FILHOS

Drnjias novas, puras e_j
legitimas dos mais ala-
tiiados fabricantes.

Ciaraníiinos o pezo c veti-
demos a preços muito i'a-
zoaveis-

Urnguflyáiia 11. 91

i 'IA*GA-Slí por 30$ mensaes nm bom e
XVarejiulo coniimulo, a muco do couiiucr-
cio, em casa de f.imtlia, tendo todo o cou*
torto; na ruu Silva Manuel u. 130, sobra*
do, ú uo sobrado. 3853 1'

A ;1,I-.'GA-Slí unia sab com ou sem mo*
Xl-u.ilia; na rua da Lapa 35. 3S3.1 1-'

A ll.CGA-SJv tun quarto independente, por
Xl..:;f; ua rua do Kei-.cndc i.(8. 38-9 V

| A CCCtA-M-Slí bons quartos de frente,
XXcoul linda vista .para o mar, em casa
de familia, a senhores dc tratamento", dá*
sc pensão. Kua Augusto Severo 38. 353-2 1:

4 LUGA-SK o sobrado da rua Francisco
XUklisaiio n. 8.. (l.apa), com todas ns
commodidadcs hycienicas para familia dc
tratamento; preço razoável; trata-sc á rua
General Câmara 117, sobrado, 3168 F

as .\ „,„;b" ' aa "SBaTairMyiiri-iiiBiaiiaiirii Ji-uca

A ].VG.\-SK o 2" nndar rto
XV.niijriiifico jii-i-dio du nu,
(iiini.-nlvi-s JHuk 11. 5, rum
fl-ftíitp paru ri-iiKiiayaua, 8;
li-iiln-.se na rua 7 fle Srteni-
bi'ü Ji. 100. Jjoja. il

AmKSmn^immSmmSSMU^lM^^dA^^

AU'GA-SK 
um cípaçoso c arejado com*

modo em caia de familia, Sttlll creati*
ças e com todo o conforto moderno, prosei*

ano qoa banlioa dc niar «lo—l'lanie«fio;—ua.
rua -Silveira -.MaiLtus n. 10. Cattete. ti751G

Ail.liCA.SIi 
o predio n. 101 tia rua Vis-

conde dc Silva, com jardins, muitos
comniodos todos com janellas e cm centro
llc terreno; tr,ita-sc no u. m da mesma
rua. 3,-83 C

\.CM.-GA_S.lv unia casd por itoS, no prin--ÇVclpIo da ladeira da Gloria ir, i- >„•„cinco <iii.iik.sj. tluas salas, sotão mande I.i'jlicto dc (umlejo, htaucos, tanne priva.

! •'.*' 
, ,'J''Si' 

«-idade, lendo ,,,,,-lla pàra a, • ua do Si va e lu-s para a ladeira: nsíiJ5^*2!.ÍS2SSSii! i,urlíiü''•'"'_:«"^ ¦
Auid!;^!a'i "V-^;™, «a-.-ãÚ
tiZ "' J.u.puhlu figueira, pcnticuns ca.sas, i-onipleiaiiiente rcfdriuadas: as c! .-
fot.',-,"'1 

"'C:i"li' ''Ua "' "'• Wde se ' In.
L_ 4i«S <-•

BÍ cSaDÍ,ra'r ni,,e,,t°' "Crlu «'_ '"":
,,_ .„____. _.| _ 

**' 4'/. *••

A!;!'iU'.i; uuitrboa casa'.multo bem ai-
f_»tuada, a run Cardoso Juiiior u. a f_.«mio esquina cu„, il,„(„,icira, O ,",no:,™,,,,,,. Tcl.,,„011e _, -,_ 

Jj ^-;-.«
—_.. 1_. 2232 t*

I A I.IMA-M Sli espaeoía sala t tuiãrlõ~ciê

A-l.CÜA-Si; uma lioa easa 
"|wr~-~J~"nj

Atua Ic/cmn-c dc l-ev.-reir.,'„. ...',„*
. J..''° "' 'iS' rrOtAitfa. I.-.-U Cl

| AO DEITAR,,,
TOMAE UM CAUX DE |

l £__t^(_^ggjg |
pIvlíCJSA-Sl-:. 

"àhr^ruma 
t^eotP.

m"m,',!!!.;"''s 1U»I''C'Í. <lu»5 *a1a« c mais tle-> iid.neiis neçessiirfas, nos pàirrps dc 1!„"ifí"». Cattete ou »,,-„,
cííio a JhrK""18 P°r Í:JVU' "»>* '-'"-

'' 2702 s

Leme, Copacabana, Ipanema
ejeta

^SEa^SS^'1.1'llliv cnm i,,.!.,.. _„ _ . .""'•¦

Al.t'C..V.\t-.SIÍ 
casas cm villa assobradado,

completamente novas e separadas, com
duas balas, dois quartos grandes, c um
menor; íri sta Ilações elcctricâu de luso, la-
vatorios, etc, lor 130$, situados á rua
í)e/.tn«#ve de reverciru u. 56, u uni nu-
nulo da rua \'«duntarius da l'atria, Hota*
fogo; trata*se com o fir. junol, casa nu-
mero 1. • cliíj G

A l.UCA-SU lima casa na rua -Ur. 3íu-
-HLniz ÍBarrcro n. sa, cm liotafogo. cn*
trada pela rua 1). Catloia; traia-.-,, na
prata dc HoUfoyo n. 3;o. 3&Ò3 G

A l.UC.A-SK uma casa por 8;?, lt-.u gran.
de quintal; iia ruu du Cattete 214. aSiyG

UCA-SIÍ uma sala de Ircnle, a casal
-*r\pem filhus, eom pensão, ou a moços,
perlo dos banbo*; dc mar, por preços módicos;
rua do Cattete 339- s934 C

A l,l"<'.l-Si'" só ii ca-vulliciito «lo
Jti.toiío o respeito «mi «jpttmti
(loi-iiiilni-iii liem niiiliiliulo, prcdlo
O nitivi-is novos, lianlifiiti inoili'i-
no ciini HKIIU qiirult' i1 frlll, luz
eliíctvlèii, Km ciisti iniiilo soft-jia-
ila de íaiuilia i-straniti-ii-a sem li-
lhos; na run ih; Cori-êa Dutra
u. 16«. «211 <J

A J,l;GA-5lí por 130$ uma casa «a ave-
XXhída Nobre, Cattete 214, com trrs quar-
tos, duas salas, cól-a e grande quitiliil. 3461G

A ICUGA-SIC cnm contrato o esplendido e
Ükyraude jtredíõ asiiíbrudaiio para fami*
lia de fino trat.uueulQ, com bellas r.ccoin-
itíodacões Itygienicas, ú rua Nery 1-erreiin
n. 7ii antiga .S. Salvador, Cattete, dormi-
torío todo pintado, n oleo. cem quairo es*
paÇOSOS Quartos uo pavimento superior, ta-
Ia dc visitas, duas uleovas, Itiüa sala de
jantar, copa moderna, despensa, co/.inbã,
ele, no iu ipavinienlo; porão babitavel,
grande quintal, baubeiroã e \V. C, motler*
noá, agua quente c iria, ga/. c iui eleetri*
ca. Jíotle ser vista das ü lioras e meia da
manhã ás 3 da tarde e trala-se na rua Ce-
neral Câmara ti. -}9, loja. 23V2 G

A IiDGAiH-SJí porto dos banhos
-í*Vtlu ínai', liella -sala (lo frente o
«liiai-los inoUilailos eoin luz ele-
ctriea, a pi-eeos muilo i-etlu/.iilos;
um (jmu-l.o oocii |iado por duas pes-
soas. easal ou eavalheiros desile
**U0$ mensaes eoin pensão con-
liii-l.avel. IViiriXo J''aiuiliai'. )'i-aea
José de Alencar, 1-1, Cattete.

-l-í-iS G

GA.M-SI'*, cm easa dc familia, a Ia- |
jM.uiilias ou a caralItcUos, tuiuniodos dc
frente, á rua das Laranjeiras ;.!. 2Í14 C

A I.CCA-SH a casa ll, Vt da Villa Jacy-
JiXlo, á rua Pedro Américo ll. 8|; a cha-
ve está no li. K-, e trata-se na rua do
Hospicio 144, sob, £5"j -C

AHl.Ul!l'n.SMO, IOCXKMAS,
llilia.MATlSMO G0X080

Curam-se com UROLYSAL GO-
MES, o mais poderoso dis^olvente e
climinador do AC1U0 URICO. Nas
pu-irmaeias c drogarias. Dcjtosito:
Kua Sete de Setembro, 139.

,1 U,t'CA-Slí o i° andar do predio da rua
-rVlYjmeiro de ¦Mun.o 11. lo.j. composto
.de dois grandes sabu-s, ipropríos paru es*
pi.ipto.rids ctimmerciaesi trata-sc na loja do
incsino predio. 4003 lí

A LL"íáA-.SK uni armazém espaço-"ÇVso, 
coni ariiuteão, servindo pa-

ra tiualtiuei- negocio; vcv e (ralai1
a tiiinlqut-1' liofa ii rua dn Lnpn
11. 10. •Í82 !•*

A 'LUGA-SK o sobrado tia rua da Alfande-
-/liga 11. c-it; trala-sc na loja. 3983 lí

A il.CGA-SK üm cotiuuodo; na praça da
^'¦xRepuliíiea n. 50, sobrado» só para bo-
«nens. 4023 li.

A!I-UCiA.M-Stí 
a, loja c sobrado da rua do

Cniuvello n. sr; trula-se na tua Sele de
Setembro n. ..8. -40^0 Ií

A d.CCA-SIÍ o sobrado da rua ÜruRltaya*
XXna li. 144; perlo da rua do jlos';.i-

 
¦¦____•

ALUCA-Slí 
o sorbado do predio ila rua

General Câmara, u. 130, ik-i-|o da rim
l!ruR.iayaiia, com muitos bons commoilus c
11111 hom terraço; as cliavcs estão por ia-
vor com o sr. iMurlins no 12O. -.057 lí

A1.<UC.A-Slí 
cm casa dc íamil .•¦"¦.

modo rapa;: do commer
s.i Francisco Muratori n, :,;.

ua traves-
40591:

A 1 A'C,A-SIÍ nm bom consultório, na rua
/•VS. lusé, esquina da rua da Quitanda: in-
fórma-sç ua pliarmacia Orlando Ran-
Sél. 39.16 JC

A l.CC.A Slí o primeiro pavimento da rua
XXdq 'líczcndé n. ;-. easa nova, çom qua-
trn utiaitos, duas salas, saleta, copa, es-
plemlida cozinha, despensa, hoa installação
sanitária para casa e creados, itr.tnde quiu-
tal, etc. -Preço, ;joo$üoo. lístã aberto das
9 ás 5 lioras, sf-io' 1'

A BVUGA-SÍ3 o -primeiro pavimento da rua
j^.Vdo Rezende n. 77. casa nova. ami qua*
tro quartos, tluas salas, saleta, cúpn, esplen-
di.l.i cozinha, des|it:nsa, hoa installação sa-
nitaría para casa e creados, grande quin-
tal, ¦etc.. Hreço jooÇooo. iístá aberto da*
p ús S boras, £9-5 1'

V LUGA-Slí o bom i° andar da rua do
-ttcltiachilclo jüj; trata-se ua rua dos An;
tlratlas 90. 3S..17 Ie

A LUGA-SE uma sala e alcova, cm casa
X\.de familia, a casal sem filhos ou mo-
ços do commercio; avenida Mctri dc Sano.
sobrado. _______!''

A LUGA-SIC a casa nova, 300$, tem 7
_ÇXq nar tos, 2 salas, quintal, de accordo
com a uygiene; rua tio Lavradi_. 171; us
ehaves eslão 110 sobrado. . 3054 I"

A LUGA-Slv a casa n. Vil da Villa Pa-
-T\lacio, á rua Silveira Martins ti, 72,
cum 2 quartos, a salas, quiulal, etc; a cha-
ve está no n. 70, c trata-sc ua rua ilo Mus-
picio M4i sobrado. *5*7 ^

A iI.UG-VXI-Slí boas casas novas com tres
x\ quartos, duas salas e initis dt-peudeli-
cias, cum electricidade, ga'- o os confortos
mais modernos, preços nuoavois; na rua
de S. Clemente ri. 250. ?Sjo G

i A ll.UGA-Sli na rua General Severiano
xi.il. 100, boas casas com dois quartos
grandes, duas salas grandes c grande
quintal, electricidade a 100$ e no?; m-

1 formações na mesma rua 10S, armazém. Bo-
tafogo; .10" 2

A 1,1.;C,AM-Si:. na rua D. Maria Angèli-
a.Vca, boas casas, recentemente coiialrui*
das. próximo á rua Jardim llòtanico, o
75$'. «»«>$ c jop$ e um armazém, por .150$;
trata-sc *í:\ avenida n. 9, casa Vil (Ga-
via). ____£

A 1,1'<;.\M-SK easas novas com
ü-todò o conforto moderno; nn
íua D. Miueiaiia, St), Oí o US,

lilíSlJI

A I,l'(.'AM-SI-: dois ínaunificos
-f*«-i|iiai-liis 1111 rua 1'edro Américo
11. -15, lu-tivinio ií rua do Caltete,
em easa de respeitável familin.

3439 Oi

ALUCA-SK 
tun quarto hem arejado, mo-

hilado, tt moço solteiro, com clccü-ici-
dade; na rua do Calletc u. ;oj (sobrado),
preço módico, 3544 G

A l.rC.A-SI') um bom predio, para família
/"Vle tratamento, com 5 quartos. 3 salas.
copa, banheiro com aquecedor, fogão a paz
c lenlia, botii quintal, luz electriea c gaz; a
rua S. João Baptista SS; trata-se nn

ao Si (i

A J.rdA-SIO uma lioa sala «le
-í^-íi-enlt:, mobilada e eom luz
electriea, em easa de família; na
rua Corrêa Dutra, 47. **325 O

A LUGA-SR, cm casa de •familia,-uma boa
XAsala dc irente, por Oo?, c um quarto por-.0$,; na rua do Senado 202, 3945 Ií

ÁJ,l'G.\-Si; 
liom quarlo tle frente, a ca-

sul sem filhos; na rua Kcal iGrandcza
ri; 24» casa 2. Aluguel -.oÇoop, 2718 G

¦ A 'Ll'GA-SIÍ íi -boa casa, a familia de tra-
Aantiu-nlo, da ladeira do Asairra u. 130,
Águas férreas, com tres salas, quatro
quartos, clc., jardim, agua nascente e
quintal;.aluguel 160$; a cliave ao lado. 33150

A 
LUGA-Slv por 1,10$ mensaes a casa V
da Villa S. Clemente; na rua de São

Clemente u. yS; trata-se nu u. 04, pliar-
macia. '-'97 Ij

A ILCGA-SIÍ a grande e confortável casa
xXoi. 144 da rua Conde dc liajá (Motafo-
fio), toda reformada, com- amplas ucA:ommo-
ilações para família dc tratamento, tendo
jardim e quintal; trata-sc na rua da As-
sembléa 33, sobrado. 4l94 ^

Ail.CC.VM 
S'K os predios novos apalacc-

lados us. 77, 8.1 e 85, á rua D. '.Ma-
ria mm, próximo ú rua voluntários, com
quairo quartos, Ires salas c mat3 conuno*
dí dades para -tinia reaidcneia <le iamilia
de primeira ordem, aluguel 300$; trala-sc
uos mesmos da 1 ás 2 lioras c das 5 cm
deante; nta do Hospicio 230. 2327 G

A I.CGA-SK a comninda easa 15C, da rua
XYiCond0 Ao I-f.já (liotafogo), com duas
salas, tres quartos, dependências c grande
quintal com arvores frutíferas; trata-se á
rua tlu Üsscinbléa 38, sobrado. 4193 G

AiLL^GASI" 
cm casa dc familin. uma sala

.dc frente, com sacada, independente;
na rua da Passagem -'6. 'liotafi»g>9. 4237 G

I A 'Ll'C.AM-Srí 
quarlos espaçosos mobila-

x\.dos e com pensão, a casal, casa de fa-
milia distineta; na rua Huarquc dc 'Mace-
do .11. 17. 41C7 G

llINS. IIIÍXKÍA IO ÜKETKRA
Todas as enfermidades, recentes

ou chronicas, curam-se com o URO-
LYSAL Gomes, o rei dos anlipscpti-
cos das vias urinarias. Nas pharm a*
cias e drogarias. Deposito, K, 7 de
Setembro. 139.

AtLUGA.M-Slv 
commpdos mobilados a mo-

ÇOS do coiumereio ou a casaes sem íi-
Iho:*-; ua rua do Hospício 323, 4037 Ií

A LCGAM-Slv uma sala tle frenie e um I,
-£"1.quarto, á rua l*'rei Caneca n. ~(, fo-
brado. 4157 Ií

A iI.-UGA-SJ-: etn easa dc familia, tmt hom¦rx.qito.rto_ mobilado; na rua de S. Joscj:o, andar. 3443 lí

A LI.I.AM-SI-. nuartos, f mocos solteirosJ- vtm a senhoras, eoin ou sem pensão: narua Primeiro dc Marco u. mi a»
;""'"'•¦ im 

*K

A LCGA-Slv um quarto, em easa de fa-xVmiba, a rapaz do commercio; rua Chileiu, subrado. -^^ ___;

A I..IC.A-SJ-;, para eícripu.rio, uma esplen-
jCMida sala dc frente: rua Acre 06, sob.;
trala-sc na mesma. 195; p

B*K*l'l*3-tr*!!Fr TBI-ffl,.'. iiijjtMtj-ifriKUT-n
EXMAS. SENHORAS! Usae o"CREME DERM0.PH1L0" e rc-

stiiuirets á vossa pelle a alvura e a
maciciT. que são qs vosüos principaes
encantos. Nas Perfumarias e Phar-
macias. Deposito, Rua Sete de Se-
tembro, 139.

A LUGA-SIÍ o armazem do predio novo, ú
.ÍXrua General Câmara e.16: as ehaves es-
1ãe aio sobrado; tratasc í rua da Carioca
¦ 4, Na. joi 3 E

A JLUÜAM-SK duas cxecllentes sala?, em
«CXcasa de famiba, no magnífico predio â
travessa do Senado n. ij. cuü^ 15

A -J/UGA-SK a cisa da rua Presidente IW-
/"Vroso n. 59, com duas salas, tres quar-
tos, cozinha, banheiro c quintal, preço 132$;
está aberta, 2240 Ií

A iT.TJO.VM-Sjí os prédios novos da avenida
XXl.\lem de Sá n. 161, com todos os me-
lhoramentos e confortos. As chaves, por fa-
vor. no n. 150 e tratar rm Sociedade Por-
tug-.iczu dc Beneficência! 3046 Ji

AtMJGA-SlIÍ 
o predio -pintado e renovado,

com bons commodos da rua Conimenda-
dor Leonardo n. 62. Aa cbaves, por favor
na esquina, armazém. Preço, 1 aõ$ooo.
Trata-sc, ua Sociedade Portugueza de So-¦uefiecucia. 3047Ê__ ___
AI,rC,AM-SK 

com ou sem contrato, os
dois armazéns, novos, próprios para

_ qualquer negócio, deposito ou officina, leu-
do boas acconimodacr.es para moradia, da
rua do Kczcude ns. 84 c SS. Aluguel -:So*$,
_\s chaves, por favor, nos sobrados respe-
ctivos; trata-se na Sociedade Portugueza de
r.enciicencia, ou raa rua IJrt:uciro dc Mor.
CO 11. 147. 20|h| E

A I.üOA-Slv uin espaçoso quarto, novo,
J_Xcom Itu, etc; cisa ile familia: rua da
Constituição 36, solu-ado. .0-6 1.

A3A*G 
A-S lí iirn bom quarto de frente com

luz electriea, com ou sem mobilia, cm
casa tle familia; ua aveuida Henrique Vai-
l.iilarcs n. e.3, terrei. 4031 Ê

A'Ll"GA-Slv uni bom quarto com luz ele-
-íl-cirica, .1 moço solteiro; na praça da
Republico n. rs, sobrado. 4032 JJ

A LlCiA-SM 11111 esplendido tiniu1-
A-lo i-oiii 011 sem mobilia. Dii-se
pensão. Aveiiitlii Henrique Viillu-
iliu-es, ia, solii-iiilu. Õóutiriuagiio
ilu i-iiu ilit llelação. 41-1U K

A T.VCA-SK um pequeno quarto; á rua
^\Dr. Carmo Netto tío. 4135 IC

i TA CASE o prctlio da rua Conde tle
xJuLcopoldína n. S', com jardim na fren-
te e ao lado, .para ver a chave está porobséquio no armazém da esquina e para
tralar na travessa de S. Francisco dc Pau-
Ia n. ic. Cbapelaria. 3S;o 15

A 'LUCA-SE um bom quarto independen-
/".Vte, em casa dc familia; na travessa -Mu-
ratoti n. st>. 4106 E

A I.UCAlM-SE tlois esplendidos saldes
il^para casais sem filhos ou a pessoas sós:
avenida i.Meui dc Si 5S. 41 -9 __

A LUGAM-SE comniodos o mocos soltei-
jí^Lros ou casaes que não cozinhem, casa
dc muilo aoccgoj rua da Lapa 46, JicS i*

A LUGAM-SE dois quarlos, de 25$ e
j.Tl.i;S, cm casa de família, para um senhor
ou inoeo do coiumereio: á rua Visconde de
Maranguajie 31, sob., Lapa. 4104 J-'

A LUGASE tuna boa casa, com 3 quartos,
Jz\.3 salas, porão habitavel c todaa as com-
modidades precisas; á ladeira dn Senado 84
(Paula Mattos); ns chaves no Sa; trata-se á
rua S. José 116 (restaurant). J-"

1A ILUGÁRt-SJS bons cummodns de frente:
xina rua IJ. Luiza n. .|0, Gloria. 3413 G
*——¦ '-w- —

A LUGA-SE um bom quarlo mobilado, em
xlcasa de familia, a cavalheiro dc trata-
mento, casa nova, mobilia nova, luz ele-
ctriea, banhos quentes c írios, lelcplioilc c
jardim na frente; ua rua Dr. Corrêa Du-
tra h. iÇS.  ¦•¦" 3inQ <-¦

•A T.UC.VM-SE os predios da rua Itcal
XiGiaudcza ns. 326, ,i--8, ,13=, cun tres
quartos, c com sete, de J50Ç, 2ao$.-t-_25Q$,
idem confortável predio á rua da Piedade
n. 40 è esplendida moradia: ua praia tle
r.otafogo 11. 06, mobilada. Telephone 338.
Sul. =;:°i ü

A JjTJlGA-SE o 2° nndar do
-«"^miiaiiilicn predio du rnn
Gonçalves Dias 11. 5, com
irente para Ui-iiKtiiiyana, 8;
trata-se na rim 7 de Selem-
uro u. 100. hoja. E

A L"üGA'SJ*"l a tavalliciro de tra-
-^-tauiciiló lioa saln de Irente em
casa i-uiiliit-liivt-!; 1111 rua Kniilirn-
sia Corrêa 11. 10, largo do Ma-
chado. ÍÍ779 ti

A U.UGAM-SE. tm casa tle familia, dois
xXqüãrlog, juntos ou scpara'dos, andar ter-
reo, sobrado, de aoS para cima, com luz
elcctrica, independente, só para c;is:.l sem
íillios o-.i lioinons solteiros; na praia dc.

I l-l.uucilEO n. 368. 39-19 O

A bUf..\-S'H o -andar terreo do becco da
XJLCarioca 46. ao66 E

A «Tj-rGAM-SK doís sobrados, na rua Luiz-fX-Gama 11. 14, fundo do theatro Carlos
Gomes, serve para morada ou qualquer ne-
poc.o, prceo 350$; trata-se na *ua da Ca-
nocã 11. ri. 4069 E

ALVCiAM-SK por 2*J01*I ineTi^aTs-tr*-o Io e 2" andares, .juntos; na
111a "-.'riisuiiyaiia, 

212. 4070 B
A (LUGA-SE um quarto em casa de peque--"CXna familia, a um rapaz sério; na rua

dos Andradas n. 91, 2° andar. 3814 E

A LUCA-SE o 1" andar do predio da rua
xXda Carioca n. 23, tendo espaço paro

A TATIA-SE a rasa de coiistt-iiccão
^""^nioderiia eom installação ele-
ctriea. Sobrado eoin 4 quartos,
2 salas, cozinlia, despensa e ehu-
vcii-o: no andar terreo, 3 quar-
(os, 2 salas, cozinha, despensa e
chuveiro. Aliiíta-S!! tudo ou sepa-
riido; na rua Chefe de Divisão
Salgado, 46, auli-íii Ciisslauo; as
cliaves lia niesníii. Preço razoável.

421Í5 F

consultório e residência. 3329 g

A LUGA-SE um bom qnaito de frente a
^-JLmoços solteiros; ua travessa das Bellas-
Artes n. 5. ,.0118 j;

A LUGA-SE por iSo$ o esplendido Io an-
^vd.ir da travessa Natlvidadc n. 1-, ao
lado da epreja dc S. losé, com cinco gran-des c independentes commodos, boa cozi-
nha, luz eleclriea. direito ao terraço; trata-
sc ria rua da 'Misericórdia u. 24, jibar-macia. jyjj __;

A LUGA-SE gratitlc sala de frente, para•íX-cscriptorio ou residência; General O»
mara 66, t-stiuina da Avenida. 410: T,

A LUGA-S13 um predio, na travessa dos
xXAndradas n. 95; murada ao lado da ca-
tação <lo Oorcovado, Aguas*l''crreas; as cba*
ves na rua Senador Octaviano i-ó, anna-
2em; emíreirte da estação. 1353 lr

A T,l'GA-Slv o -predio da rua de Santa¦jnL-ÇhHstina n, oG; as chaves estão á mes-
ma rua n. 100; tratasc na rua do Re-
zende n. 90. 4361 F

Â3>üGA.*SE 
um magnífico predio com cs-

íplendidp c e.£i;ia'*;ü-*io armazém, ú rua da
[tapa n. 19. Póde-se alugar o sobrado sc*
parado; trata-sc â_ rua do Hospicio n. 77,
solirado, das 12 ás 16 lioras, preço com-
modo. 4359 V

A!LVCA-SK um esplendido quarto, n ra-
xj-juzes solteiros ou a casal sem filhos;
na rua Prefeito DaratB u. 5, esquina da
rua do Rezende , *:a.. B

A LU-GÁ-.EE uma sab espaçosa, muito are*
-CXjnda, mobilada c independente, a mo*
ço sério, por Oo$; na rua LMariiuci: dc Olin*
da n. 09. ^oio G

A íLl-CAM-SK duas confortáveis salas mo-
XXhiladas, cm casa nova c de faniüia, (-or
100S cada unia; na rua Paysandú*; infor-
mações Marquez dc Abrantes ss, 4041 G

A DjTXGA-SS unia bonita sala independen-
-ÍXte c bem mobilada; nn rua da Cluria
n. 1 o. 4:11 G

A ÍLTOAM-SK um quarto e gabinete dc
-O,toilette, com «entrada independente, a
moça séria e protegida, paro cavalheiro dis*
líncto, com pensão de primeira ordem, a
casa tem jardim c todas as couimodidadcs
modernas; na rua do Catlcte 104. 4:13 G

\ LÚGA-SE por commodo preço, a casa
-tida rua Clíristovão Colombo n. 50, ca*
si :i. 7, no Cattete, lem tres quarlos e
duas salas, luz electriea; tis cliavcs estão
na rua Buarquc dc Macedo 23, 4114 G

A LUCA-Sli a casa da rua General Rtenna
JHLBarxclo n. 166, com boas accorumoda-
Çõea para família dc tratamento, com duas
salas, quatro quarlos, copa, despensa; _ ba-
nlieiro, quarto para ereado, bom quintal,
etc. Trata-se na rua [Primeiro dc iMarçn
n. S;. 3ri6 G

AQvUGAiM^SK, 
cin liolafogo, ern cosa de

família, i*:ua sala c v.m quarto, juntos
ou separados; trata-sc na rua Gonçalves
i.íji. .. .i./v^.., .1. «ja. 3-3. G!

ÂlLUliAiM-.Slí 
tres bons quartos, intlcpj-n-

dentes, com luz elcctrica. quintal, ba-
nheiro, etc; na rua Oliveira Fausto n. 24.
liolafogo, iprcço módico. 4164 G

A flvUO.A-.SK uma casa nova com dois bons
X-l quartos, duas salas c mais nccommoda*
ções, luz clcctricaj etc; na nia dc S. João
llaíilista 8ú-A; trala-se no ri. --a. .|2.|; G

A L.UGA-S15 o sohrado da rua Ilcnto Lis-
-«TV-boa n. 54; aa cltavea na loja do mes*
mo. 4233 G

A ÍLVGA-Slv uma sala, na rua Silveira
XiiMurtins n. 20, perto dos banhos, casa
de familia. 4--S G

AHwXTGA-11-SiÍ 
grandes salas e arejados

quarlos de frenie, ,'erto do largo do
Machado c dos banhos de mar; na rua do
Cattete n. ^57. aa-j C
' A ÍLUt«A!.\r-SlC por preço módico,- bons
-uLaposentos, novos c confortáveis, com
luz electriea, a pessoas sérias c de trata*
mento.; na rua iícnjamiu Cunstunt n. i-oi.
Tel. 3840 C. 4íí: C

A -l.UGA-Sli por 110$ n casa da rua Ge-
xXheral 'Mchna Harreto n. 163-IV: traia*
se na rua da Alfândega n, 12, Peixoto
éi Comp. 4204 C

A -UUGlA-S-K por 140$ o -sobrado da rua
-tliL). 'Marciana n. 7; trata-se na rua da
Alfândega n. i-, Peixoto & C. 4-03 G

A 'MJGA-SIÍ um bom commodo muito lím*
XXpo, cm casa de familia, a um casal sem
fülios; trata-se na rua do Cattete n. 139,
loja. 4roi G

AILUGAjM-SE 
quarlos com ipensão, perto

dos banhos dc mar c manda-se a domi-
cilio, por preço módico; 11a rua do 'Cattete
11. .'39. 4198 G

A LUCA-Sli uma sola de frente, com pen-
XV-são, a casal ou dois moços c acceitam-
se pensionistas dc mesa; na rua do Cattete
n. 339- 4199 G

A ff/UGA-SK o sobrado do prcdlo novo da
Üma do Cattete n. 47, com luz clectri*
ca, -duas salas, escriptorio, tres quartos,
quarto dc banbo com agua quente c fria
c chuveiro, dois W, C, despensa, cozinha
com fogno a gaz e coke, terraço com fren*
te para o Iíecco do Kio, tanque coberto para
lavar; traia-se na rua do Cattete n. 344.
aliás 11 Iioras e das 3 is 7. 4:74 G

A J.UCA-SIÍ a casa da rua Alice n. 74-A,jCXcoin grande terreno c jardim, muito ba-
rata-, trata-se na rua Tlieophilo Ottoni
n. pn, com o sr. Arlhur Bandeira, ou rua
de S- Christovão u. 1C7, sobrado; as cha-
ves estão na venda da esquina da rua de
D. Sopliia 11, estação do Rocha. 4316 G

A LUGA-SE bom commodo, limpo, luz ele-
-elétrica., socego, casa de iamilia sem
creancas; rua do Cattete 3, soltrado,
Gloria. 431S C

ALLGA-^T; 
o tnafrmftco predio da rua

Conde de Baenerid)" n. 17, para familia
de tratamento, com excellentes dormitórios,
illuniinades- o. gaz c electricidade; os cha-
ves; estão no nrmizem Colombo, á praça
José tle. Alencar n. 12 -è Iara tratar á ru»
Iheoplnio Ottoni n. 00. 4305 G

A 
LUGASE ti casa da travessa Mnnit
Barreto n. sl, por 100J, com duas salas,

dois tpiartos e quintal: as c*ia"T{<) fM3*i naaicsnía ria a, 3_,caA».!, ' 
"4:3.- 

C

, ,.„; —•"•'; " ¦«••«» ua nta .0:1 art'~iii_l.c.ue, e„,u iodas 0s aecoinmodacões « .-.*lorlq para família de Iraiauiento as cha 
"

àvcuitlí'llpí','a,,1!'':''',|,'c "¦ iu- irala se ¦¦-tuaiui.1 Jmo Branco i.|o. 3,)A- jj

l'cn,e„claS, bom terrenoi á n,á Vínie
MoVòoi, 

*üiit0 "' '•'8' Jl'all"»>»; niusuel
__^ L____ ?fy? 1'
A, LUCA-SE, por ;,,{ „ casa da rua Se-a Vnhur dc Mattoainlios n. 70, pita 111no; trata-se á rua K. & de Cp.icalian.i'U±: 4.18o II
A 'iL l\A'S!': ° ''rl'l,iü " rl,a \r»"c 1 Cite
fite Agosto n, í5, _.im_. .,„ ])(lllto (,lioiides dc Ipanema, com 4 doniiitoriosi cilaves 110 ariiiiizem da esquina. _0i8 1!

^LUGA-Sli a casa da rua llr. Souza Linn**"¦ -¦"'• «i-paial.aiia; a chave está 110'!¦ •'..• e lraia,sc 110 Deposito l'ul.li,„; priiç.1ua Jíepubliea 0;; aluguel 134. ;•...,_ 11
A LCCASIC uma casinha, polo preço ,U

Afi/S mensaes, na rua llr. Barata Ril.ei10 (CU|,a,„],ana) n. 31,--A, próximo ao-li.iiiiios de uiar, e tuna oulra boa sala, potJ"*-; lr,u.i-se ua incsuip casa. 4313 II—"•-—' fl IIW>I1MWIÍ**MPI...__JJ_______________|_______

Saude, Praia Formosa e
Mangue

A iLl t.A-SH o predio da rua do 'Propósito
jil.11. 3_s, Satidi-, com muitos camnioUos eliom Quintal c com coiumodos no 11. 37.onde eslão as cliavcs. j3..,' i

A l-,1;t,-'lSI':. P»r 9o$, a c.-.sa n.XVJIaufily. 31, a ri:..
3611S 1

A ,-.l*l'..ySIC, por 50$, ,-, casa UI, da av,-•ivtuda a tua Santo Cliristo a?8. 3694 I
"V^SA-SE por i.ijS <iu ue faz contrato-.ido predio da rua Visconde dc Suplica-by n. S13; as cliaves estão no n. 210

(venda) e trata-se cum o proprietário 11 rua
de 4, Clíristovão n. 491. 3S16 l

Al.M.A-SL 
em casa dc pequena familin,

uma yala de íreute, independente' e comluz electriea; a pessoas empregadas 110 eommercio; na rua Visconde de Sapticnliy nu
"'«o 316, j_j5_, /

AI.IT.A 
Slv o sobrado da rua dn Proposi.

to 11. ró, com dois quartos, duns Baías,
cozinlia e quinta.; as chaves na loja c tra-ta-se na nu Senador Jiuzebio u. 30
___________ 3s.1t 1

Ar,n..VSK 
o predio todo reformado 'pela

liygíene com quatro o;i:iinos conimodo-i
e eozinha e hom ijuintal. Aluguel iao$; as
cliaves estão na Ioia do mesmo preilio; n.i
rua da America ;S. 3.(1,3 1

A LUGAJt-SE as casas tia rua Santr
jÇLOliristo ns. 303 e 305, e rua Sara 11. 12
as cliaves estão no botequim da esquina, t
Irala-se na rua General Câmara n. 1-04, dai
3 ás s lioras da tarde, ' 3.19. ]

A LUCA-SE o predio da rua Igtiassu'
AtAÃl. 156, Cascadura, com quairo quartos
duas salas, cozinlia, despoüSü, v'u e Ianque
para lavar, W, C, cm meio de uma gran*
dc chácara com arvores frutlfcmsj trata &
na rua Ur. Mr.-.uuiia Júnior u, 7, antig,
travessa da Saudade. 25,10 I

A I.rCAM-SE sala e quarlo, «tn casa dc
XAuni casal sem filhos; na rua da Saude
". 353», praça da Harmonia, quer-se pes
soas serias. 292; I

AÍIAT.AM-S1'. 
utna sala e quarlo, bon

quintal c bastante agua; na rua .loa.
Caetano n. 201. 3550 i

A l.l-GA-Sl',, por 70$, uma cat-inlia, na ru;
-í'\ Dr. Carmo Kctlo 3 = ; tralar, avcitid
•Salvador de Sá 114, 3959

A LUGA-SE um armazém, defronte á Ma
i~Yritima, próprio para deposito ou fabrica,
à rua da Gamboa 11. 277; trata-se no mes-
mo, sobrado, 201.2 f

A I.UOA-SlC um bom quarto, muito arej-i
^"Xdo c illuminado a electricidade, por 40$;
ua rua SanfAnna n. íoi. 3931 J-

1 LUGA-SE, por soo?, o armazém da nn
a~1 Pedro Alves 11. 1-55; as chaves eslão 1 1
11. *2-i da mesma rua: trata-sc ú rua d:i
Quitanda 11S, Tahacaria feuna Vicl. 4077 

'.1

ALUGA-SE 
uma lioa sala com gabinete

ao lado,- tres sacadas para casal, com
direito á cozinlia e terraço, lambem se
presta [ara atelier dc costura 011 officina
-de alfaiate.; na rua Visconde dc Itauna
ii. 191, sobrado.. 4n;3 I

ALICA-SE 
por 70$ a casa da riu

Cunha Barbosa n. 72, Saude; chave-
c informações ao lado. 2-38 I

A LUGA-SE uin quarto, em easa tle tnu
XXcasal sem filhos, a um casal sem filhos;
ou a uma senhora ou duas ou rapazes sol-
leiros; aluguel 30$; rua bara n. 19; Santo
Christo, 4095 I

A [/UCA-SIÍ o solirado da rua Orcsle 42ÍéCX-lcm 3 quartos de frente, cozinlia, tan-
que c chuveiro, sala dc jantar, bem arejado;
bondes de Traía l'onuosa c Santo
Cliristo, 4-'53 I

i ÍLTjGAST? pnra familin, n boa ensi da nta
ZSuSanlo Christo dos iÀbilagrea n. 104,
com tlois quartos, -tluas salas, quintol reiçu-
lar e demais dependências*. 4343 I

A í.lT.A-hl'. para familia a Ima casa asso-
xXbradada tia rtia Santo Christo dos -Mi-
lacres n. i.if., tendo tres quartos, duas s.-,.
Ias e demais dependências. 4342 I

* LCC.A-Sl-;. por ieo$, a easa tia rua Vis-
.TVconde de Itauna ,íoo, com acconimoda-
ç-.es para familia; as chaves eslão nn bo-
tcquim da esquina; trala-se na rua do Sena-
du ti. 1. 4350 T

Catumby, Estacio e Rio
Comprido

\ LUGAM-SIÍ boas casinhas, muito «íe-
«fjLcen.tes. próprias para familia rcjrular;
na rua Frei Caneca 252; tratar, avenida Sal-
vador de Sá 114. 3057 J

ALUGA-SE 
a casa do ladeira do Sena-

do n. 81, com laz eleclriea; aluguel
toüS -mensaes; ua chaves estão defronte,
n. Sn, e trata-se na ladeira Vianna n. 23,
Catumby. 401-1 J

A LUGA-SE o sobrado n. 1S1 da avenida
Ü.Salvador de Sá, por 333$, com 2 salas,
.1 quartos, tem todo conforto moderno, e a
loja n. 191 da mesma avenida, com qepen.
dencias para habitação; ns cliavcs no 179,
pliarmacia, na mesma avenida: 3983 J

A LCCA-SE o nrmar.cm da rua Frei Ca.
•JTlj-.cca 19C. todo pintado de r.ovo; trata-
se na avenida Salvador de Sá tS. 4078 J

ALUGA-SE 
o sobrado, pintado e forrad»

ile novo, da rua Frei Caneca 196; trat»-
sc iu avenidi Salratler dt Sá íü. it/rm l.
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Teleplione Norte 4424
Carlos Graeff & O.
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A I.UCiÀ'S-5 uma boa casa, aa rua Barão
~tl.de Petropolis n. 127; trata-se na ave-
¦Ida Itio llranco 99, loja. 3987 J

A i,U(.A.M-SE bons dialeto, na rua liarão
_-_l(Ie Petropolis n. mo; tratam-se na ave-
sida Kio llranco 99, loja, 3986 J

A LUCA-SE s casa da rua Dr. Souza Ne-
~/\.vc3 n. 10, com 4 quartos, a salas e mais
dependências; trata-se na rua S. ChristovSo
». su, venda. 4025 J

A LUGAM-SE bons aposentos, limpos e
.: Larejados; na rua de Catumby 103; tratar
Avenida Salvador de Sá 114. 3958 J

A LUGA-SK a casa da rua D. Julia n. 21,
*-\j.nilo á avenida Salvador de Si, com
IfKi.s e grandes accom inodaçÕeB para fami*
lia; ver, na mesma, das B as ro, e das ia
is 5 horas; trata.se na rua Acre isz, 'la-
¦ii síria l.uso-Hiasileira. 3935 J

ALUGAM-SE 
bons commodos; n» rua da

Luz 17, Rio Comprido. 3961 J

k 1,UGA-SE o predio da rua Carolina
_*_._. 14, .0111 2 saias, 3 quartos, jardim,
varanda e quintal; para tratar no mesmo,
das 4 Ss 16 horas. 3938 J

A I,UCA'-SE; por 100$, a boa casa da rua
A-Concòrdia o. 80, Paula Mattos; as cha-
Tf« estão na rua Oriente 68, 395° J

V I.UGA-SG um quarto, por ao$, na rua
^Y Paula Ramos n. 177, moderno; tem lo-
jai para cozinhai e lavar; ponto dos bondes
Je Santa Alexandrina. 3992 J

k t,UOA-SK uni predio, para pequena fa-
/Xinilia, arejado, com bastante quintal; 6.
r-.ia Nova S. I.uiz 45; preço 100$; Kio Com-
pridõ, 3955 J

A LUGA-SE 1 "sa da rua D. Emilia
ÃGuiiitarães 6.1 (Catumby); as chaves es-
lio no 11. õi, e trata-se ua rua D, Marianna
>..8, em Botafogo, 3951 J

AíLUCA-SE uma boa lavadeira; na rua
Uvniilio Guimarães 30. Cotuniby. 4110 J

AMJGAM-SE 
commodos, * rua de Santa

Alexandrina o. «67. 4°-7 J

ALUGA-SE 
uma casa, na avenida Doze

dr Dezembro n. 15; .as chaves então
bo n. (3 da mesma avenida, aluguel 10$,
entrada pela rua Darão de Guatcmy. 3835

ALUGA-SE 
uma casinha em uma nveni-

dada, o um casal. Aluguel 40$; infor-
mações na rua Nova de 5. J,eopoldo nu-
mrro 81. 3874 I

t I.IM.AM Slí, por 133$, casas novas de
_/\.e.<"g.inlc construcçao, com 3 quartos, 2
ulas, quintal, luz electrica í outras com-
modidades; na rua Araripe Junior 43, onde
se trata. 3-5* 3

GA-SEi em casa franceza, um bom
Ã.Aquarlo, mobilado e pensío, sc quizer;
muito arejado, |..ira empregado do commer-
cio; pódc ser.ir para casal; aluguel 50$; a
pessoas gradas; --o m. du centro; preço
módico; 44, rua liarão de Itapagipe.. 3647 J

i MJCA-SE um sotão; rua Carolina
rVHt-ydnrr 35- l6^ 3

ALUUA-SE 
a casa n. 1 da rua Dr. Ma»-

los Rodrigues n. 19, Rio Comprido; 2
«alas e a quartos; módico preço. 3645 J

• LUCA-SE um grande quarto, a casal
_~V-.ni! fillios, e de exemplar coniportatncn-
lo, e um dito, a senhora que trabalhe fora;
rua dc Catumby 8o, sobrado. 3<>3-l J

AM.GA-.SE 
uma bo acasa com duas salas,

dois quartos, cozinha, quintal e luz ele-
clii-a; na rua Visconde dc Jequitinhonha
n. 36; a chave está na vend. da esquina
da rua Dr. Campos da Paz n. 84. Kio
Compridos . 3843. J

AIAJGA-Sli 
o predio da rua Gonçalves

n. _7, Catumby, com bom commoilos,
l*ande quintal e gaz, é assobradado, por
11-$ooo. 383° J

ALUGAM-SE 
bons commodos, na rua Dr.

Aristides I.11I10 214, Itiu Comprido. 4314 J

A 
.LUCAM-SE duas casas, sendo uma de
sobrado, com tres quartos e outra asso-

bradada com dois quartos, duaa salas, quin-
tal, jardim, installação electrica e fogão a
gaz; na rua Santa Alexandrina a, 61, 1 e
II. Preço módico. 4.58 J

A 
ILUGA-SE para familia o esplendido e
novo sobrado do predio n. 6: da rua

do Cunha, illuminado a luz electrica. Bon-
des de cem réis. 434* T

AILUQA-SE jam familia • boa e nova
casa n. 60 da rua do Cunht. .34» J

Como meio de desinfecçâo aconselha-
mos cm primeiro logar o emprego da
Verdadeira Água dc Labarraque. Ma-
terias animaes estavam em tão comple-
ta putrefacção, escreve o grande sábio
Bertliollet, que era preciso uma certa
coragem para sAmente atravessar a sala
onde ellas estavam, t5o grande era o
fedor. A addiçSo da Verdadeira Água
de Labarraque fel-o desapparecer imme-
diatamente.

Basta, com effeito, empregar a Ver-
dadeira Água dc Labarraque, conve-
nientemente misturada cotn acua, para
sanear iminediatamente os logares onde
o ar estiver mais viciado, para desinfe-
ctar logo as roupas branca e de piuino,
por mais inquinadas que estejam de
matérias provindas de indivíduos falle-
cidos das mais terriveis epidemias,
taes como a febre amarella, a peste, o
typlio, o cholera, e para destruir instan-
taneamente os germens destas moiestias
tão terriveis. Lavando-se as mãos e o
rosto com a Água de Labarraque mis-
furada com água, fica-se preservado,
com certeza, de qualquer epidemia.
Deve-se quasi sempre mis!unir a Água
de labarraque com água, antes de s-
servir delia. Quanto às doses e o modo
dc empregar, leia-se o prospecto que sc
acha em volta da garrafa. — A Água
de Labarraque serve exclusivamente
para o uso externo. A' venda em
todas as boas pharmacias.

P. S. — Desconfiem das imitações:
exijam a Verdadeira Água de ~,abarra-
que e, para evitar qualquer engano, re-
parem bem que o Ietreiro tenha o en-
dereço do Laboratório: "Maison L.
FRERE, 19 me Jacob, Paris".

AIIJUC.A.SE 
jara familia 1 bo» loja do

novo predio i rua do Cunha a. 64, U-
luminada a lui electrica. Bondei de cem
réis. 4.4» J

AlÃJGAM-SE 
u cBt-s d» na Dr. Cam-

.os da Pai ns. 1x8 e iji; u chaves
estão no armazém ds esquina e trata-se na
ma Uruguayana 41. 4374 J

1ILUC.VSE por 15$ um bom commodo, a
vmoços sérios; na travessa Onze de Maio

36, próximo i av. Salvador dc Si. 43-5-.J

Haddock Lobo e Tijuca
A LUGA-Slí um magnífico preilio, d rua

AConde de Boinfim 831; a tratar, de-
fronte, na pharmacia Lacerda. 3993 K

A 
LUGA-SI. uma linda e luxuosa casa, na
rua Aguiar n. 29, com apparelhos ele-

ctricos c gaz, banheiro com água quente
e fria, toilette nas mesmas condições, nppa-
relho sanitário separado, porão habitavel
com 3m,6o de altura tendo banheiro dc
chuva, próprio para pessoas de tratamen-
to; as chaves na rua Conde de Boinfim
n. 84, 3125 K

A LUGA-SE o predio da rua Barão dc
,-7X1 tapagipe n. 280, com muito bons com-
modos e todos os melhoramentos modernos;
as chaves estão no rua Haddock Lobo 11. 369,
onde êc trata, ou rua da Candelária
11. 12, loja, cm dias uteis, das il horas ás
3 da tarde. 395" K

A LUGA-SU parle de uma casa, a casal
Asem fillios, com illuminação electrica; 4
rua Maria Josc 33, II, Lobo. 393* K

A LUGA-SK, em casa de familia distin-
.TV eta, uni quarto com pensão, a uma ou
duas senhoras, onde não tem outros hos-
pedes, próximo á rua Haddock Lobo; carta
neste jornal a E. 33, 1.. 3955 K

A LUGA-SU uma casa, para familia de
-CXtratamento, na rua General Roca n_ um
(Fabrica das Chitas); as chaves estão na rua
Desembargador Isidro 5 (Gloria). 4006 K

A LUGA-SK o predio da rua Conde dc
XXlIuiiifiin 11. 50; trata-se na rua do Ouvidor
73; tel. 3386, Norte. 4020 K

A LUGA-SE, pnr 50$, um quarlo mobi-
-TVlado, co meütràdíi Independente; rua
Aguiar 48, fim da de Haddock Lobo. 4136 K

* LUGA-SE em conta a esplendida casa
jCXda rua Visconde dc Figueiredo 46, pro;
pria para familia de tratamento; chavea á
rua Conde de Bomíiin 201, e trata-se á rua
S. Bento 20. 3-<*° K

1,1'OA-SI. o grande predio, todo limpo,
-fida rua Conde de llomíinl 79;. as chaves
estão no n. 83, c trata-se, dc 1 ás 3 horas,
ás segundas, quartas e sextas-feiras, na
rua do Carmo u. 63, Io audar, ultimo cs-
criptorio. 2370 fc-

A LUGA-SÈ, por 92$, uma hoa casa, na
-..V"Villa flora., rua Salgado Zenha n. Ss,
as chaves na casa 11.111, onde se trata. 2813K

AlLUGA-SE 
o predio da rua Conde de

.Bomfim n. 118; as chaves por favor
no n. II2J. 344? K

Gy mnasio Ruy Barbosa
(PROGRAMB-A IDÊNTICO A O DO CO~J.-I.GIO PEDRO II)

Curso comiileto dc preparatórios, diut no, das 11 hs. ás 15,30. Curso Commercial,
nocturno, das 19,30 is ai,3o| A„ mensalid ndes : no 1», 10% sem jóia; no a", isí «
j| de jóia. Turmas espccincs. 'Matéria av ulsa no diurno 6-{ e 110 nocturno 4$. ~;.i-
iiif.i.1.1 aberta até ij de abril vindouro. A ulas funecionando. Turma especial dc in-
_lci das 14 lis. is 15 (iii.tlio._o theorico « pratico) — g$ooo por ine~.

Sede : líua dos Andradas 27, a° andar, perto do largo dc S. Francisco.

A'I,UC.AM-SK 
por 45.. 55$ e 65$. casas

para p-nuenas familias; na rua de Sio
Leopoldo 74^ 3875 J

_ tUGA-SE a magnífica casa, com 3
£A quartos, 2 salas e porão habitavel, á
ma dos Coqueiros 141 (as chaves no 80);
preço iio$ooo. 3911 J

AI.UGA-SK 
4 travessa Santos Rodrisucs

n. ao, um commodo por 25$, outro por
35$, a casa é dc respeito e socego. 3=0; J

A I.UGAM-.S1. Brandes e limpos commo-
Xxdos na soceguda e respeitável casa da
loii do llispo n. iu. Kio Comprido, eo.n
fran de jardim. 3.-.9Q )

_ LUGA-SE um quarto, 1 rapaz solteiro,
Apor 10$, com pensão 70$; em casa de pc-
(jaena familia; Catuniby, rua Vista Alegre
n, 23, sobrado. 33i* J

4 LUCA-SE por 180$ uma casa assobra-
üdada com dum salas, cinco quartos, luz
.Icciricn, quintal, e:c; na rua dc .Santa
Alexandrina n. 111; ai chaves no nu-
mero 17. 3«45 J

A I.UCA-SE o pequeno preilio IIT, da rua
i.Vllnrão de Itapagipe n. 59; as chaves cs-
tão 110 n. 57, e trata-se na rua do Carmo
63, i° andar, ultimo escriptorio, dc 1 as 3
horas, ás segundas, quartas e seitas-
feiras. W 1

ALUGA-SE 
Por 1.1-*$ uma casa com (luar,

salas, dois quartos, luz «lectrlca, peque-
00 quintal; na rua dc Santo Alexandrina
n 101, casa IIJ at chaves na mesma rua

^ ___ J.S^LJ
,• ,UGA-SE n casa n. 57 da rua Maria

ZlJo*c; tem uma pessoa, das 8 as 10
horas, para niostral-a, e trata-sc na rua Sao
Pedro n. 169, armazem. 3041 J

ALUGA-SE 
11 casa 11. 43 da rua Dr. Pes-

ena dr ltarros; as chaves estão no arma-
rrm da rua Machado Corllio 11. 8-, esqui-
na da mesma rua, e trata-se na rua S. Pedro
n. 6-í, armazém. -30° J

A I.UCA-SE um magnífico predio, í rua
ià.Visconde de figueiredo n. 81; as clia-
res estão no armazém n.107, a mesma rua, c
trata-se tia rua do Ouvidor 57. 3l)5-' J

ALUGA-SE 
nuguifica sala ds frente, in-

dependente, por 50$; outros comniodos
-•ií, 35$ e 45$; na rua da Estreila nu-
nero 40¦ 43'* 3

A MJGAM--S-3 um quarto e uma sala a
XXutn ou dois senhores, com ou sem pen-
»ão; na rua Kmilia Guimarães n. 20, Ca-
rumby. 2010 J

A MJCAM-SK uma boa «ala e um quarto,
_t__iuntos ou separados; na rua da Luz 83,
«asa de familia. 4?-9 J

A* 
LUGA-SE, por 110J, o chalet da rua
Dr. Campos da Taz n. 50, eom a salas,

_ quartos, saleta e outras dependências, ter*
reno, gradil c portão de ferro; a chave esta
no n. -|S, com d. Mana. _ 

' . -4*7» -J

A I UCA-SE tuna casinha, por 30$, à rua
ivScnhor de M-.trosinhqs 66. 4-°' )

A LUCA-SE sobrado novo da rua Ce-
_rt.ne.al Pedra 349, c"m electricidade;
oluguel i3-*$ooo; tem dois quartos e duas
«alas.

ALUGA-SE 
a casa da rua do Cunha o;

a chave no n. 7, e trata-se na rua da
Floresta 20, Catumby. ¦»""' ¦'

ALUGA-SE, 
por 11--S. * rua Campos da

Paz 62, Rio Comprido, unia casa, com

, commodos, electricidade, grande errem,
í mais dependências; trata-se na mesm
,n, Kio Comprido. •12'

DrA LUGA-SE a casa da rua Vinnna
.jfXmoud n. io-A, casa a"; dti.isi s.,l:.--, c

Aiis quartos; 7o5 mensaes; tem cc .r...(.a
4e; neceita-se deposito; a chave a r.a
:j0_- Vicente n. tc; trata-se à rua genador
Jto.fJ.ii R. IJ-- "*'K

A LUGA-SE a casa VIII da praça Affon-
-t-i-so Penna 89; a chave no armazem da
esquina, e trata-se ria rua Senador Kuzeliio
11.; aluguel 122Ç000. 3323 K

A ÍLUGAiM-Sl. bellÍS3_m09 commodos na
-CXrespcitavel e bonita casa da rua ITad*
dock (Lobo a. 36, tem grande e bonito jar*
dim. 359S K

AllvUGA-SK 
o_ bom predio da rua_ Vis-

conde dc 'Figueiredo n. 73 (Tijuca),
tem duas salaa, tres quartos, cozinha, cnm
foirão a f.ar, banheiro, despensa e quintal,
preço l6ó$; as chaves no armazém da mes*
ma rua n. 107 e trata-se na rua dos Inva;
lidos 30. sobrado. 3603 K

A LUCA-SE por 140$ a boa oasa sita A
-tVrua de Santo Henrique n. 33, com tres
quartos; trata-ae ca rua General Hora
n. 81. 38.4 K

A É.UGA-S13 o esplendido predio da rua
xVSanto Henrique n, 35; as chaves estão
no armazem defronte, esquina da rua
Moura Brito, e trata-se á rua do Ouvidor
n. 57. 3933 K

ALUGA-SE 
por 300$ o magnífico pre-

dio novo da rua -Conde de Uomfini 9^4,
próprio para familia de tratamento; para
ver a qualquer hora e para tratar na Ca*
sa Sucena; av. lüo Branco 76 a 8õ. 3948K

A I_UGA*SI3 o moderno e confortável pre
XXdia da rn. Valparaiso n. 24, transversal
á rüa Conde de Bomfim, para família dc tra-
tamento; eatij aberto diariamente. 4236 K

* MJGA-SIv o predio da rua Valparaiso
-ÍX-33, com accommodaçoes para familia de
tratamento; as chaves na rua Conde de Bom-
fim 86, onde çc trata. 4246 K

S. Christovão, Andarahy e
Villa Isabel

ALUGAM-SE 
os t»ns prédios da rua de

8. Januário ns. «43 e 2^5-A, hoas oe-
commodaçõea, luz electrica, jardim e terre*
110 e com porão habitavel, Aluguel 180$.
As chaves e informações no armazém da
esquina, rua próxima. 2045 L

ALUGA-SE 
uma boa casa, com salas,

quartos, cozinha, fos.o a gaz e lenha,
banheiro, tanque, luz electrica; á rua Ma-
jor Ávila n. ^j aluguel 120$ mensaes; as cha*
ves estão no 92, onde se trata. 3752 1,

A LUGA-SE uma casa, com dois quartos,
-í-Xduas laias, jardim na frente, electrici*
dade, bonde á porta; aluRiiel 110$; rua Pe-
reira Nunes n. 137, Aldeia Campista; as
chaves estão no 143-A, botequim. 3742 L

ALUGA-SE, 
em S. Chri.tovão, a boa

casa assobradada da Praia das Palmeiras
n. 45, com 2 salas, 4 quarto!, copa, latrina,
entrada ao lado, porão habitavel, banheiro,
tanque para lavar, bom quintal, jardim;aluguel razoável, com o proprietário; infor-
ma(.es no n, 47, onde estão as cha-
ves. 3725 L

M-C.A-S-.. um bom e novo sobrado, 4
j-Xquartos, 2 salas, fogão a gaz, luz clc-
ctrtca e gaz, boa banheira esmalte, gran-
de terraço; preço 180$; á rua Barão dc Ales*
quita n. 738, L

Í.UGA-S1. um grande armazém, 4 portas,
-T3L.no.ada para familia; íi rua Barão dc
Mesquita 738, pertinho á rua Leopoldo;
serve para barateiro dc seccos e molhados,
ou calçados, onde não ha, I.

AíLUGAM-SK 
cosas novas com dois

quartos, duas salas, cozinha, banheiro
e W. C. dentro, electricidade, quintal, en*
tnvdji independente, aluguel 91$; ver e
tratar na rua Jockey-Club n. 157. casa 16,
das 6 ís 12 da manhã. 3S4 I.

ALUGA-.r-Sl-; 
a 90$ magníficas casas no-

vas, .Iluminadas pela clectricidade; para
ver e tratar na rua Felippe Cornarão n. 6,
largo do Maracanã. 345 L

A -jUGAM-SE as casas Oa rua
•tt-D. Maria 11. 71 (Aldeia (.nm-
pista), transversal ii rua rer.irn
Nunes, «ovas, eom dois quartos*
duas salas, co/.iiilin, banheiro e
tanque do InvuRom, todos os com-
modos illuminiidos a luz electrica.
As chaves no local. Trata-se 1111
ruu Gonçalves Dias, 31, próximo
da cidade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Ciimpista, eu.j:
passagem em duas secções é de
100 réis. Alugueis ÍOOSOOO oio5$ooo. :ss_ r

BLUSAS QUASI DE GRAÇA
A Águia rie Ouro,
169 Ouvidor, o gran-
de empório de Blu-
sas como a cha-
mam, acaba de
contramarcar to-
do seu poderoso"stock" de Blusas,
com differenças
verdadeiramente
sensacionaes. -~- A
Águia de Ouro, ex-
põe um gr- ride sal-
do de Blusas (com
golla, de abotoar á
frente, um tanto
encardidas), quevende a qualquer
preço. Visitar a
Águia de Ouro
eqüivale a uma dií-
ferença para me-
nos de mais de 4.0 '\.

ALUGAM-SE 
bons quartos espaçosos, coin

clectricidade a 45,, 40$ c 30$, cm pre-dto no centro dc terreno, .perto d.i Quintada Boa Vista; na rua General Canabarro
*_______ 1515 1.

A^UGA-SE 
o confortável palacete da rua

.Professor Ccibiso n. 359, antiga tra-
vessa S. Salvador, com cinco salas, nove
quartos e mais dependências c luxuosas in-
stallações. 3,7- _,

A LUGÀ-SE ura pequeno chalet, na rua
XXCbristovão Colombo 54, Cattete; a cha-
ve esta no 52;
n. 103.

V IvUGA-SE, a 3 om moços sérios, um
XXgrande sot-io, um porã'. hygienico; para
informar á rua Jlaudock í,obo n. 111,
loja. 4166 K

GRAMOPHONES E
DISCOS

Todas as marcas. Ca*
sas mais importantos—
Rua Larga 71 entro a
Concelçüo 8 Andradas e
Constituição 38.

A LUGAM-SE uma sala, 4 janellas, 45$,
ü-frente de rua, c quartos, próprios para
lavadeiras, 35$, 30$ e 35,; grande terreno,
Kr.indc fartura d ogua; rua S. Francisco Xa-
vier 242. 2445 K

A LUGA-SE o predio, á rua Antônio dos
r.VSantos n. 89; trata-se na Casa Guarany.,
rua dos Ourives 3*5- *44° K

A I.UGAM-Sl". casas novas, para todos os
J7\ preços, com todas as accomiiiòdaçâes c
conforto; no liypienico e saudável bairro da
Tijuca; Conde de Boinfim 1088. 2257 K

\ r.UGA-S-3, por 00S, í rua Visconde dc
-fXItamaraty 8S. Villa Bomfím, a casa
207; as chaves estão na mesma villa, casa
n. 5. 1813 K

A LUGAM-SE as casas III e IV, da
-C-LVUla Castro, na rua General Roca 16,
Fabrica das Cbitas; tratam-se na mesma
Villa. a.)iS K

A ILUGA-SE o chalet da roa de S. Ro-
j-i-berto n. 31, com duas salas, dois qiiar-
to», salct-t, eozinlia, jardim, a cinco minu*
tos da rua Haddock T,obo, bondes dc cem
réis; tratas; na rua da Assemblcn n. 90.
Aluguel, i3o$oco. 4303 K

A LUGA-SE por 380$ mensaes o prtdio
XV.110VO da rua Affonso Tenna n. 84, a
familia de tratamento, com duas salas,
quatro quartos, cozinha, des-pensa, banheiro
cnm água fluente e fria; as cliaves na mes*
ma ma n. _)-¦ 23-S K.

A 1LUOA-. 1. para familia a vasta casa 33
/ida travessa Affonso, uuafi na Tijuca,
tem gr~n.: |'_intal. -i.i-is K

trata-sc á rua da Lapa
2305 L

A LUGA-SI'. o predio 11. 54, á rua Coronel
-TJ-Cabrita, S. ChristovSo, cnm luz clectri-
ca, banheiro, jardim, varanda, etc., com-
pletamente novo, próprio para pequena fa-
milia; aluguel 130.; chaves no n, 45; pin-
tadi.v 3385 1,

ALUGA-SE 
por 130$ tuna boa casa para

familia de tratamento com porão habi-
tnvcl, quatro quart-w, duas salas, cozinha,
despensa, luz cleclrica, bom quintal; na
rua 1). Cindida n. 33, morro do Bárrp
Vermelho, com bonde., do Jockey-Club e
trata-se ua praia dc S. CliristovSo 11. 354,
em frente do cemitério do Caju'. 3236 I,

IIIACABA DE PUBLICAR

I
EDIÇÃO PARA 1915

Guia indispensável para cada um se
dirigir na vida sem auxilio de outrem

POR J. QUEIROZObra dividida em quatro partes a saberá
PRIMEIRA PARTE —CARTAS .AM1LIARKS, contêm mais deioo . mo-

delos sobre todos os assumptos: dc pae para fillio; de filho para jnae; de ir-
mão para irmã; de*sobrinho para tio; de padrinho para afilhado; de compadre
para comadre; cartas de felicitações, participações, convites, noticias e informa-
çõcr, pedidos e cncommcndíis, desculpas, oíferecimentos, pczames, agradecimen-
tos. saudações, pedidos de casamento e vários outros, et*., etc.

SEGUNDA PARTE — CORRESPONDÊNCIA COMMERCIAL, mais de
100 modelos de cartas commerciaes, sobre todos os assumptos que interessam ao
comniereio, e ainda; época de pagamento dos impostos federaes e municipaes,
letra dc cambio c nota promissória, correio, taxas de porte para cartas, ma-
nuscriptos, jornaes, etc. Imposto do sello dos papeis sujeitos ao sello ro-
porcional em todo o território da Republica Brasileira. Lei do fechamento
das casas commerciaes, decreto n, 847, e seu regulamento; circularei, normas
e recibos, cartas de credito, declarações á praça, cartas de fiança; recibos
para aluguel de casas; aliiRuel de commodos, em uma e mais vias, etc, etc.

JUNTA COMMERCIAL — Instrucções para o curso que os contratos com-
mereii.es devem seguir depois de lavrados; petição para registro de contrato;
petição para registro dc firma commercial; declarações para registro de firma
commercial; petição para matricula de comnieiciaiitc; abertura de casa filial,
ou nu,dança do negocio de uma para outra casa; formula de contrato; archi-
vamtnto dc contrato; deposito de marca; registro dc marca; distraio com-
inerciiil: attestado para matricula de conniierciatite, etc., etc.

MODELOS DE PROCURAÇÕES — Procuração para receber alugueis,
despejar inquilinos, etc; para receber juros de apólices; para requerer inventa-
rios; para representar em inventários; para venda de prédios; para vender apo-
licec, dar çiuitação, e transferencia; para retirar dinheiro da Caixa Econômica;
para recebimento dc vencimentos; para um processo criminal; para arrendar
immovtis, prcdios, etc: para defesa em causa determinada; para tratar de a.ções
civis, ou crjminacs; procuração telegraphica; pessoas que não podem constttuir
procurador; os que não podem ser procuradores; poderes quc_ podem ser confe-
ridos nas procurações; das procurações em geral; procuração do próprio pu-
filio, etc, etc.

TERCEIRA PARTE — REQUERIMENTOS E PETIÇÕES, mais de 100
modelos de requerimentos, para todos os casos c para todas as oceasiões neces-
sarias, dirigiaos ao presidente da Republica, ao Congresso, aos Ministérios, áAl-
fandega, á Prefeitura, ao Thesouro, á Saude Publica, aos Juizes, aos Tribunaes,
li Estrada de Ferro, aos Correios, Teleg raphos, Arscnaes^. de Guerra e de Marinha
Capitania do Porto, Montepio, aos Governadores dos Estados, á chefia de Po-
licia e ás demais autoridades policiaes, á City, á Light, ás Obras Publicas, á Re-
partição de Aguac e Esgotos, as Câmaras Municipaes, Estaduaes, aos commandan-
tes dos Districtos Militares, á Policia Administrativa, ao director da Fazenda
Municipal, á Junta Commercial para registro de firmas, deposito de marcas, ma-
triciila de negociante, archivamento de contrato, distrato commercial, etc, e a
todas as repartições publicas e para todos os assumptos que se deseje.

MODELOS DE REDACÇÂO OFFICIAL E CIVIL — ~E modelos diffe-
rentes de officios, tanto para as repartições publicas, ministérios, etc., como para
as sociedades particulares, associações beneficentes, sociedades de dansa, carnava-
lesciis, etc, etc. Officios de coniinunicação de posse, agradecendo a communica-
ção de posse; de entrega e agradecimento, de convite, agradecimento de convite,

de apresentação de balanços, mappas, re ccita e despesa, alterações, nomeações,
e demissões, remessas dc papeis, requisições para inauguraçõees, pedindo exone-
rações de cargos públicos ou particulares, das remessas de documentos, de con-
vocações de asscmblcas, de excusa de não comparecimento, propondo sócio, ac-
ccitando sócio, concessão dc titulo, diploma, etc.— com todas as explicações
necessárias — maneira dc escrever, de dobrar, numerar, fazer endereço, etc, etc.

QUARTA PARTE — FORMULÁRIO DO CASAMENTO, trazendo a ma-
rieirn Jc tratar dc papeis dc casamento, em todos os seus casos, tanto no civil
como no religioso, tanto nos de fácil andamento, como os mais complicados ca-
samdntos, de menores, dc orpliãos, em caso extremo, na hora da morte, etc, etc.

Terminando com a — CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTA-
DOS UNIDOS DO RRASIL.

Um grosso volume encadernado
de 400 paginas, contendo as

quatro partes reunidas. . . „ , , 3$000
AVISO

^.Avisamos aos nossos fregueses que, quando hajam de comprar o SECRE-
TARIO MODERNO, previnem á pessoa disso incumbida que exija o SECRE-
TARIO MODERNO, do autor J. QUEIROZ, "edição da Livraria Quaresma,
é um grosso volume encadernado, dc 400 paginas, edição para 1915, e o único

que possue as cartas bem feitas, pequenas, escriplas cm linguagem clara e cs-
tylo moderno, mais de ioo rcauerinienlos t petições para todos os assumptos
r para todas as oceasiões necessárias.
As remessas para o interior ^^^tíAt

...mente enviar a sua importância f,.$ooo em dinheiro) em carta registrada
com valor declarado, dirigida a PEDRO DA SILVA QUARESMA.

'A 
IjUGA-SE um predío nu Villa

-á-_L.«uui~> íliiutl, 1 mu 3 nnnTT.ni.

S, José ns. 71 e 73 r* r*

A ]_lr(-;__.|-Slí cm fusa (le um cn--í^-sal sem fillios dois quartos n
pessoas de tratamento, não tem
outros inquilinos; mi rua Gonzaga
Bastos, 225. rajiameiito iidinti-
Indo. 3«96 Xj

' I.UíVA-SlC, jior 103$, a boa casa da rua
_~V**0-.es llcnieiii íi. íii.i, Villa Isabel, cora
al).ini|*inri;i d'-igua", luz electrica e todas as
CQmmodich_j.es para familia; trata-sc na rua
il Alfaudesa ti. 213; pbaniiacia, esquina da
avenida Passos. 3680 L

A LUGA-S1J o sobrado da rua S. Cliris-
XXtovão 11. 577, muito arejado c com boas
accoiliiiloilaçõ-s para familia; trata-sc 110 ar-
marinho, por baixo. 3S99 1,

AiT.UC.A-.Sl'. 
a confortável casa assobrada-

da, com dois quarto., duas salas, no lo-
pir mais< saudável dc S .Christovão, com
abundância de ogua, grande quintal, luz
cleclrica; na praça Marechal Pinto Peixoto
11. ig-A, bondes dc S. Januário; as clia-
ves estão no ri. 19. 3000 I.

AILUGA-SE 
o predio da rua D. Julia

11. 33, com seis quartos, duas saias, co-
zhtha c rjulntal; ns cliaves est?*) no n. 35
c Irata-se na rua da Saude n, 33. 384.L

AI.rí.A-í.1*. 
a caia da rua Barão dc Co-

tegi-pc n. 51, cotn dois quartos c duas
salas; chaves defronte n. j6. L

A DTIGA-SE nma boa cnsa, 110
-^melhor ponto da rua de S. Ja-
niiaiio ji, 50, prestnndo-se para
ncRucio e tendo lions iiecoiiiiiiodn
ções para f um ilia, forrada c pi 11-
tada do novo; trala-se na rna do
Hospicio n. 75. L

A T/UO/VS-v o predio da rua Rufino dc
ZjLAlmeida n, 50; os chaves estão no 54
e trata-sc na rua da Quitanda 139. 3824 I.

¦frA-SE a casinha nova, da rua Er«
-CXnesto Souza 56 (Andarahy), com accom*
módaçÕes para pequena família; as chaves
estão no 54» c trata-sc á rua General Ca-
mara 68. 3765 í.

,i LUCAM-SE tres prédios novos, com to-
XXdhs as cõmniodidadcs, na rua Araripe
Junior 9, .3 c 17; renda, i~:o$, e um es*
plcndido armazém dc esquina, com sobrado,
para moradia, ua rua liarão de Mesquita
863; as chaves estão uo 831; para tratar no
theatro Republica. 3910 l.

A LUGA*SE um quarto, em casa de fa-
xXmilia, a moço solteiro, sírio; na rua
Pereira dc Almeida 59, casa 3, Mat-
toso. ,.9°9 Í--

ALUGAM-SE 
duas boas casas, na rua

Francisco Ktigenio ns. 45, e 5..; trata-se
na avenida Rio Bronco n. .15 ou na rua
dc S. Francisco Xavier 395. 3921 L

A I.UCrA-SlC o predío da rua Santa t,ti\-
x3Lza 104; informações no 135. 3724 1.

A l.UCA-SE a casa da rua Barcellos n. 44.
-CX2 salas, 3 alcovas, cozinha e grande
quilil.lt. .1688 L

A -VUGA-SI3 unia casa com 2 quartos, 2
JTXsalás, cozinha, etc; aluguel 85$; infor-
ma-se á rua Theodoro da Silva 432. 4223 I.

* l.tJl",A.M-Slv uma sala e quarto dc fren-
-f-Ue, a pessoas decentes ou casal sem fi-
lhos; rua Argentina n. 32, S. Chris-
tovão; bondes de S. Luiz Durão. 3747 1.

A LUGA-Slí a casa V da rua Barão de
xXMesquita 791 (villa); aluguel 90$; as
chaves eom o encarregado, ao lado, 79:1;
bondes Andarahy e Uruguay. 3662 1.

A T.UCrA-SK, por preço módico, a casa da
XArua Pereira Nunes n. 216, com boas
accommodaçoes para pequena familia: as
chaves estão no n. 200, Casa Colombo, e
trata-se na rua da Quitanda 72, Casa
Cypnano. 3i_8 L

1ÜGAM-SE os espeçosos sobrados da•O-rua Barão de Mesquita ns. 590 e 594;as cliaves eslão nas respectivas lojas, e
trata-sc a rua Sele de Setembro ll. 43, Tin-
turana Pavão; alii„uel 200$ mensaes. .259 L
A.LUGAM-S1. boas casas á rua Jannuzzi,X-coni 3 quartos, 2 salas, etc.; perto dobonde dc cem réis (S. Luiz Durão); as

cliaves estão 110 açongue da esquina, e
trata-sc na rua do Hospicio n. 144, sob.

2513 L

A 1.1 t.A-Sh a casa á praia de S. Chris-
•f\tovão n. 175, com 3 quartos, 2 salas,
XXqutntal, etc; > chave está no açoiigue
da esquina; trata-se na rua do Hospicio
n, 144, sob,  JS,4 i,

ALUGAM-SE boas casas, com 3 quartos4Xç 2 salas, i rua Mourão do Valle, per-to do bonde de cem réis (S.Luiz Durão);
as chaves estão no n. 82, e trata-se na ruado Hospicio u. 144, sobrado. 2515 I,

ALUGA-SE 
por 90$ uma cana, com boas

accommoilaçõea para pequena familia,
lem luz cleclrica e bonde i porta; na rua
de S. Luiz Gonzaga n. 249, S. Christo-
vã". 2421 L

ALUGAM-SE 
duas lojas próprias paraacouguc e quitanda, com moradia parafamilia, á rua liarão de "Mesquita n. 610,

Pomo dos bondes do Uruguay; trata-se na
mesma rna n. <i_8. 3449 ,1,

ALUGA-SE 
a cnsa n. 5 da avenida Cá*

nabarro, na rua General Canabarro 36,
pelo preço dc 91Í000 mensaes. A casa tem
dois quartos, duas salas, luz electrica «
mais dependências, bondes de cem reis, e
logar muito saudável; trata-se na rua do
Kosario n. 102, i» andar, com o dr. Ca-
valcante, das 2 ds 4 horas. 3449 I,

A LUGA-SE, para familia, a boa casa n. 23,
Xida rua do Mattoso, que fica niuito per-to da cidade.

 4136 L

PX3TR0 POLIS
Vendem-se, cm prestações, lotes de terra com 10 m. de frente por 50dc fundos, situados em Correias, clima Ac 1' ordem, a 20 minutos da estação.

Não são forciros c estão promptos a edificar, tendo uma parada a 60 me-
tros do local. Trata-sc com II. Cunha. Avenida Quinze de Novembro n. 637.
Preço: dc (íooSooo a i ;5oo$ooo, 2022

A LTJQA-SE n boa casa da rua . creira
-tXfNunes n. 50, tem tres quartos, duas
salas, jardim, Raz e bom quintal, aluguel
120$; cliaves na rua Possolo n, 19, exige-se
boi), fiador. 4401 -k

duas salas; no Boiilevard 28 ilo
S~_~ii-L.ro, 31S. t'2S9 í~

ALUGA-SE 
o predio da rua Liberdade

ll. 50; «Ui limpo; 11 chave cslá" no
n. 48; trata-se á rua Cencral Sevcnano
n. «oi. 4-0» L

A LUGAM-SE, por 102$ mensaes, ns boas
-í.»-casas da travessa Üerby-Club n. 25,
casas 5 e 6, com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
quinlaí, etc.; as cliaves eslão, por favor,
no n. 1, e trata-sc na rua do Hospício
n. 150. -O'.» L

",l

I A LUGAlM-iSE dois magníficos commodos,
-tXjiintos mi íepanid.is c com entrada inde-
pendente, no ponto mais salubre do Anda-
mhy Grande, » empregado! do comniereio:
rnformações na roa José Vicente ni. 438SI/

AÍ,UGA-SE 
uma casa nuv.i 1>or 120$ meu-

saes, com dois quartos, duas salas, etc,
etc. Chave nu quitanda n. 53 da rua
Gonzaga llasios 53. ma L

AiLUGA-Slí 
por 150$ um sobrado novo

eom tres quartos, duas salas, saleta, etc.
Chaves na quitanda n. 53. Gonzaga Uas-
tos. 2041 L

*. LUGA-SE, por 120$, a casa n. 111, da
XA_rua i.elippc, Camarão; tem dois quar-
tos, duas salas, Cozinha e demais dependeu-
cias; as chaves estão íx rua Santa I.uiza
n, 54; trata-se á rua da Quitanda n. iiH,
Tabaracla Penna Fiel, 4"8s L

A LUGA-SE tuna casa, para pequena fa-
-fXinilia; na rua S. Chrislovào; informa-se
110 armazem da mesma rua n, 27, onde es-
tão as chaves, e Irata-se na rua S. Pc.ro
n. 69, armazém, 23-C L

PKECISA-SE 
de um quarto cm casa de

íamilia, para uma senhora, cm São
Cbrictovão; trata-se na rua Mariz c Bar-
ros 11. 227, ofilcina Suissa. 4050 L

AlLUGA-SE 
uma boa easa assobradada

com dois quartos, duas salas, porão ha-
bitavel, grande terreno arborísido e todas
as commodidades, aluguel 110$; os chaves
i tua Chaves Varia a. ?J, armazém, Can-
cella S. Christovão. 3481 L

ALUGAM-SE 
cas;i3 novas com duas sa-

Ias, dois quartos, luz electrica, preço
70$; na rua Paula Brito, 159. 3131

ALUGA-SE 
um quarto em casa de um

casal aem filhos, a uma ou a duas se-
nhoras; na rua Paula Brito o. ,59, caiu
n. 4. JUi L

I A ILUGA-SE a cosa com duas salas, treá
Xiquartos. boa cozinha, quintal, W. C.,
com electricidade; rua Alegria 557. 394*'.

ALUGA-SE 
unia casa com tres salas, «eis

quartos, eozinlia, despensa, W. C, ba-
nheiro, jardim com gaz, electricidade; na
rua da Alegria n. 539. bonde a porta. Alu-
guel ~*o$ooo. 394° 

L

ALUGA-SE 
o predio da rua Professor

Gabiso n. 320, com boas accouimoda-
ções para familia de tratamento; as chaves
estão na rua General Canabarro n. 44^,
onde se trata. 4°i9 L

ALUGA-SE 
a casa n. 18 da rua bella

Lembrança, Andarahy, com dois quar-
tos, duas salas, ele. As chaves estão no
n. 16 e trata-se no rua da Alfândega nu-
mero 28. 4-40 L

A LUGA-SK o predio novo da
-H-i>uá liarão do Uom Retiro ~t82.
Acha-se aborto das 10 ás 12 ho-
ras. Trata-so na rua Condo dc
Hom-iui, 577, telciilione 1171,
viiia. a»is -e
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ALUGA-SE 
o predio novo de sobrado com

quatro quartos, banheiros e luz clectri-
ca, para familia, no prolongamento da rua
Mnriz e ltarros 517, ftni da rua Barão de
Amazonas; trata-se no mesmo prolonga-
incuto n. 514, a qualquer hora, onde estão]
as chaves.  39-3 _L :

A '1,UGA-SE por 100$ o optimo predio
Xlda rua Uma Barros n. 68, com dois
quartos, duas salas, cozinha, quintal, etc.
As chaves estão na rua Kicardo Machado
n. 64. __\033...~

ALUCA-SE 
a casa da rua de S. Christo-

vüo 11. 132, com dois quartos, duas sa-
Ias e mais dependências, com todo o con-
forto; trata-sc na mesma rua n. 122,
venda. 40:J4 L

AT.UGA-S1*. 
o predio com duas salaa c

dois quartos da rua Tenente Costa 85;
trata-se no n. 87. Meyer, 3848 M

AlLUGA-SE, 
em Homstuccesso, -pegado á

.estação, por 130$, unia boa casa com
tres (iiiartos, duas salas, despensa, grande
quintal todo murado, frente, gradil de fer-
ro com bastante água e lur electrica; na
Estrada da Penha n. 666; trata-sc no jzg,
defronte. 440 M

ALUGA-SE 
por 1324, est. do .Riachuelo, á

nu Barbosa da Silva n. 93, unia boa
casa com tres quartos, duas salas, eozinlia,
grande quinlaí e porão habitavel; as cha-
ves 110 11. 8g e trata-se na nu do lios-
picio n. 27.  3814 M

A LUGA-SR nma bon casa com
-aporão habitavel; nn- run Caro-
Iinn n. 51, Estação do llocha.
LoRiir snudavol. 420G M

ALUGA-SE 
por 8o$ a casa n. 154 da rua

Matto Grosso, proi.imo do largo ila Can-
cella. >8'- L

A 
(LUGA-SK por 90$ a casa da rua Uru .
guay n. U7, com dois qiurlos, duas ,

salas e quintal com electricidade. As cha-j
vei no VIII. 3.-7 L'

ALUGAM-SÊ 
bons comniodos para fami-

lias ou cavalheiros; ua rua Senador
Furtado n. 39; trata-sc na rua Visconde
dc Itauna n. 105. 3937 L

A LUGA-M-Sli dois bons quartos indepen-
xiíderites, a casal sem filhoa-, na rua de
S. Luiz Gon.aBa n. lar,. 4113a L

SUBÚRBIOS
ÂLUGA^PSK 

casas muito limpas, na ave-
nidn da rua José Oloniinguei ti. 11, En-

cantado, próximo da estação. Fiador firma
commercial. 37-** •*¦**

A LUGA-SK, por 150?, a casa á rua São
XXPaulo 11. 27, V.. Ac Sanipaio; tem 4
quartos, 2 salas e mais dependências; as
chaves eslão na rua Vinte c Quatro de
Maio n. 272. 3635 M

! A LUGA-SK a casa da rua da Matriz do
Xi-Engenlío Novo n. 112, tendo 110 corpo
da casa quatro quartos, duas salas, cozinha
com fogão o gaz, despensa, VV, C. e ba-
nheiro, luz electrici, situada no centro..de
boa chácara, tendo tres quartos fora para
creados, W. C. e banheiro. Kstá aberta
todos os dias. Aluguel 160$. 374*5 61

APX_AIM.SE 
Jiredios a 36$, 55$, 80S e

190$, com tres quartos, com electricida-
de na 'Piedade e no Encantado; para ver
ou tratar na rua Assis Carneiro 139. 36-18*1

AI,UGAlM-SK 
casas na "Villa Eugenia",

-roximo i Proletária Marechal Hermes,
ao preço mensal dc 25$, 35$. 40$, 50$ e
100$. Estas ultimas são próprias para ne-
Cocio e ficam muito próximas á estação,
quer-se fiador idôneo; trata-se com o sr.
•Manoel Santos, na Villa 22 de Julho, em
Deodoro. 3-51 IM

A IiOGA-SB nm exccllcntp cotn-
-f* 111 odo cm cnsa dc familia, n
casal sem filhos ou a senhora só;
na rua Zulniirn, 11S, casa X,
Aldeia Campista. Aluguel 35$. Xi

A LUGA-SK o predio da rua Coronel Et*
-tXgucirá de Mello n. 438, as cbaves estão
na mesma rua n. 422, nrmazem e trata-se
na rua Tlieophilo Ottoni «30. 4307 I.

i.rCtA-SK uma sala de frente, com agita,
XXbahheirOf cozinha, luz electrica; inde-
pendente; prejo 45Ç; rua tí. Christovão
n. <-'.. 3750 L

AI/UGA-Sl. 
a casa da rua Guruzu n, 76,

ponto dos bondes dc 5, Januário, Alu-
guel 10.$; ns cbaves por favor 110 n. Su,
venda. joii 1^

ALUC.A-SK 
um magnífico porão, em casa

de familia, a um casal som filhos, ror
40$; informa-ss no beceo dc S. Paulo 1.
S. Christovão, 34or L

A LUGA-SK a casa n. 1.--II da rua Noguei-
Xl-ra da Gama 6; 70$; duas salas, dois
quartos; cs chaves no n. III; trata-sc na rnã
Senador Alencar n. 161. 3t>S~ L

A I.COA-S.-., f.mto ao campp dc S.tChris-
XXtòvSot por 100$. o preilio assobradado
da rua Chaves Faria, esquina da travessa
Alice n. 35; a So$ dois da rua Umbclina
n. j., todos novos, 4 grandes commodos,
cozinha, quintal, luz electrica; trata se á rua
da -Miicricor.la 14- .-'.- '•

^ iT.UGAM-Sl'. os seguintes prédios: 334
X-V-dn rna Francisco lúiRenio, com duas sa-
Ins, tres quartos, mais dependências c quin-
tal: n. II da avenida n. 302. com duas
salas, dois quartos, mais dependências e
quintal; as chaves estão no n. 3i*\ oude
se trata. Preços 14:$ e 112$. 4387 L

A.LUGA-SK por.61$-a easa da rua Tor-
-ci-res Homem n, 195; ns chaves na ven-
da da esquina. 4-8-5 Ij

1 ÜGA-SG uma casa, em centro dc jar-
.TVdim, com 4 quartos, 2 salas; na prarja
liarão de Driiir.niond 4, Villa Isabel; as
cliaves estão no Boulcvard Vinte c Oito de
Setemliro 420 (botequim). 4238 L

A T.UOAiM-St., por roa$i os prcdios novos
jlXAi rua Josc Vicente (Andarahy), ns.. 04
e .)(.; chaves ao lado, no 92-A, avenida,
casa III, nos dias uteis. 4'7S L

k LUGA-SK a casa TI da rua Benjamin
X\.Constant 40, estando ns chaves no €_.,
casa para pequena familia; alujitiel,
SOOSOOO, 2J.Í0 t,

A H*G.\-SK uma hoa casa e cha-
•íi-cára, cm logar saudável: infor-
inações eom os srs. João de Oli-
veira & C, rua Sete de Setembro
11. 170. 3644 L

,\ LUGA-SK. pnr ion$, a casa da rua Pe-
-fVrcira de Almeida pi, tendo 2 quartos, 2
salas e quintal; as chaves estão no n. 76,
c trata-se na rua do Senado n. 1. 435° -*-*

' r.UGAM-SK, por 105$ cada uma. as ma-
..TVcmficas casa?, com jardim na frente, 4
quartos. 2 salas, cozinha, W.-C. dentro dc
casa. car, electricidade, quintal, etc, da rua
Ksperança ns. 57 c 59; as chaves no n. ?í.
S, Januário. 43*.5 1*

A LUGAM-SE, a 80$, casas com 2 quartos,
JX2 salas, etc; para ver e tratar, rua Dr.
Ferreira Poutcs n. 36, bondes de Andarahy
Grande. _________7

A LUGA-SK o predio da rua Santos Lima
-tVi.-A, S. Cbrlstoyão, com 2 salas. 3 quar-
tos c mais accomomdaçõcs; construcçao mo-
derna; para tratar, ma Kscobur 1.13. 436$ *•

ALliGA-SE nor 100$ uma casa-•Aooin duas salas, dois quartos emais dependeneiíis. Eloctrlcidadcc bonde d(> 100 réis; na rua Pe-rcirn de Siqueira, 39, avenida;esta avemdn 6 próxima ao larcoda Segnnda-I-cira. 4273 Ij
A I.UGA-SK uma casa, á rua Costa Lobo¦í-xn. oi, com 2 quartos, a salas, cozinha,

quintal c luz electrica; as chaves estão namesma rua n. ioo, c trata-sc á rua Jockev-*-'"" 1951 alumiel oiSono. 2416 
'_,

AILUGAM-SE para familias, as boas ca-"í. nS'r-P- e *3 <Ja n,a 3osc Clemente,em ii. Christovão, logar muito Muda-
___• «42 L

A ILUGIA-SK jam familia je tratamento, a-Tlesplendida casn n. 257 dn ruo Mariz
e ilsrros, com vastos aposentos c todo oconforto. w_ _,
AILUGAM-SE niuito boas casas novas para-ÇJ-pequenas familias na moderna e hype-nu» avenida da ru -Mhriz e Barros n. 259.

Preços módicos. 434, £,

A LUGA-SK na nia Máxwdl n. 48, fun--í*dos. entrada independente, sala Rrande.dois quartos, com janellas, cozinha, quintal,etc.; trata-sc na frente. 4159 I,

A LUGA-SK o predio da rua Conde de-iAaUopoldina n. 51, isolado, com jardimna frente e ao lado; para ver a chave está
no armarem da esquino e para tratar á
travessa de S. Francis.-o de Paula n. 12.¦Chapelarla. -*. S. ChristovSo. 1,

A'T'UCA-SK a boa cnsa n. i da rua Barão-lide Mesquita n. 70;, preço barato e não
tem falta de acua; as chaves estão no n. 2
e trat, na r. dos Ourives 98 e 100. 2724 L

ATjUGAM-SK os Sons prédios 33 c go-fida rua Amaral (Andarahy). com ma-
gmfícoi comniodos para familia, grande
quintal c todo conforto; trata-se i rua da
Assembléa 38, sobrado. 4192 L

¦ A ILUGA-SE uma boa casa por 90$, com
xi-duas salas, tres quartos, boa cozinha,
hiz electrica e bom quintal, etc; na rua
Bonisucccsso n. 9S, estação de tlomsuc-
cesso. r< __-____.

ÂLUGA-SE 
a caaa da rua João Kodri-

írues n. 18, estação de S. Traticisco
Xavier, com duas salas; tres quartos e ou-
trás dependências; trata-se na pharmacia Fi-
nheiro; rua Jockcy-Club, 310, 3"_°9 M

ALUGAM-SE 
sala e quarto ou toda a

casa, a rua Dt. (Manoel Victorino 401.
Encantado. 3728 _.M

ALUGA-SE 
por 45$, uma casa para pe-

quena familia, na estação da Piedade,
próximo ao trem c do honde; trata*se na
Estrada Marechal Rangel si. i, Casca-
dura. 3739 M

ALUGA-SE 
uma cas;i nova com dois quar-

tos, duas salas e bastante terreno, por
45$; trata-se na listrada Marechal UaliRcl
n. ii Cascadura. 3/4° M

ALUGA-SE a casa n. 225 da rua Dr.
-fi-Dias da Cruz (Meyer), com boas accom-
ínodaçÕcs c luz cleclrica; a. chave á mesma
rua n. . 18. 3018 M

ALUCA-SE 
por 25$ metade de unia boa

casa nova, a casal sem filhos ou a
pessoas decentes; na rua Bcrnârda n. 67,
Engenho dc Dentro, casa de familia. 201OM

ÁLUGA-SE 
o predio da rua Cupcrtino

n. ios, tem asua, electricidade c gaz;
aa chaves estão no n. 9... 2014 EV1

ALUGA-SE 
por 46$ com fiador ou depo-

sito, uma casa com dois quartos, sala e
cozinha com pia, chuveiro, muita água c
bom quintal; para ver e trator na rua Go-
mes Serpa n. 13, junto _ estação da Vic-
dade. 3_6 j6_M

A iJAit-A-SlC por 172$ o sobrado da tra-
XX-vessa Dias da Costa n. o, entre as ruas
Alfândega e General Caniara; trata-se na
rua do Hospicio n. 85, i° nndar. 3772 M

ÀUTGA-SK n casa n. 69 da rua de Pão
jÍ"--. Gabriel (Cachamby), própria para fa-
milia de tratamento; as chaves estão nos
fundos da mesma e traia sc na rua Conse-
lhe iro Saraiva n. 24. sobrado. 2810 M

AILUGA-SE 
uni novo sobrado, quatro

quartos, duas «alas, grande terraço, boa
banheira esmaltada, fogão a piz, luz ele-
ctrica c gaz, por 160$; na rua Barão dc
(Mesquita n. 738. 4284 M

AILUGA-SE 
um grande armazém, quatro

portas morada para familia, ponto su-
perior, para barateiro, seccos e molhados
ou calçados, onde nSo lta; na rua liarão
de ¦Mesquita n. 738.  42S5 M

AlLUGA-SE 
um casa 4 rua T)r. Dias da

Cruz n, 831, aluguel 45$; trata-se na
mesma rua 825. Engenho de .Dentro. 'M

A-LUQA-Sli 
umn casa com dois quartos,

duas salas, cozinha, etc., em avenida.
Aluguel 71$; trata-se nn rua D. Anua Ne-
ry n. 230. 

4.27 M

ALUGA-Sli? 
na rua Fontoura; chaves no

11. 83, casinhas a 25$ e 30$, estação
da Piedade. 4I90 ai

A 
LUGA-SU á rua Senador Josc Bonifa-
cio n. 233, cm Todos os Santos, o ma-

Unifico predio com duas grandes salas, dois
bons quartos, cozinha, fogão a" gaz e eco-
noinico, quarto para creada, varanda, jar-dim, illuminação electrica, própria para fa-
milia dc tratamento. As cliaves no arma-
zcm próximo, onde sc trata. Preço mensal,
«4?°oo. ....- ¦;.-  4,56 M

I A ILUGA-S1. umn casa por 50$, com duas
Xi-Salas c um quarto, cozinha com hom
quintal c água; na travessa Oliveira n. 40,cMacão de Rumos. 2011 M

AiLUQA-.SE 
á travessa i.Maia 11. 39, ad

Cachamby, iMcyer, um chalet eom dua»'
salas, dois quartos, cozinha, tanque, banhei.
ro e quintal cercado; as chaves á rua Eu>
lina n. 24, onde ae trata, Preço íiifiiwl
do 6o$opo. 4195 V>

ALUGA-SE 
uma cnsa com grande terra

110 dc frente, propriedade serve para e*.
tancia dc leuha, sergeiro ou coelieira; ha'
rua Goyaz 11. irí, estação do Encantados
tratar no mesma rua, com o sr. Germano,
no 11, 126.' 20iS SI

ALUGA-Sli 
a um casal serio, metade di

unia casa, completamente novn, em casa
dc um casal sem filhos, muito confortável
e limpa com chuveiro, tanque c W. Cm-,
dentro dc casa; ua rua D, Anna Nery $5».
Sampaio; 2012 iE

A!I.UGA-SE unm casa com duas salai.
dois quartos, cozinha, ogua e quintal;na nia Sylvio n, ioo, preço 55$, cstaçãnj

2016 Mde Olaria,

ALUOA-SE 
na estação de Ramos, Umi

cas;i tendo umn vista surprehcndente*
com tres quartos, duas salas e mais depen;
dencias, com luz electrica, banheiro, etc..(
muito perto da estação e distante da 1'raLl
Formosa, apenas dezoito minutos dc trem..
Só a íamilia, aluguel 110$; Iratar no z*
andar da rua Primeiro de Março ío,j. 2015X8

ALUGA.SIK 
uma casa tendo dois qu ,•.

tos, duas salas, cozinha e bom quintal!na rua Camarista LMcycr u. 187, Engenha
dc Dentro; trata-se na mesma estação, rua
Dr. (Manoel Victorino 143, 2019 M?

A..UGA-SE 
por 80$ a casa da rui- lu

.Monte u, (i.i, casa V, cum duas sal.iv
dois quartos, cozinha, ele., .Iluminada a Ju^
electrico; a« chaves estão na oasa 2 c tn»«
ta-sc na ruo UniSo n. 20, com o sr. Th-x
mé. 4176 M
~ _r"" —————— '¦-  ml

A I.UGA-SK uma casa, com 3 quartos. »
XXsalas, muito confortável; rua Dr, Hu-
lliõcs 69, K. do Engenho de Dentro. 4iS6M

* MKVAM-S1S casas, com água, a 20%. j-I,
jÍ3L3ò$ e 50$, próximo á estação de "Terra
Nova", a cinco minutos do bom!'* da
Inhaúma, com fiador; ver e tratar, ni»
rua D. Luiza n. 45, casa XII tViüa.
Manhã. 2811 M

ALUGA-SE 
por 100$ unia casa nova C015I

tres quartos, duas sala a, cozinha, banheti
ro, luz electrica c fogão a gazj; na rna da
S. João n. 115, Cachamby, -Meyer; chavei
im mesma rua 105. 4,178 \t

i>^ fl- Çctma Qerqueira
(MEDICO)

Com muitos annos de assíduo exo-Ciclo profissional o pratica ro-.eute nofll
melhores hospitaes de Paris e Borlim

Moléstias internas: Jrfokstias c/e senhoras
e das vias urinarias

RESiDENClÀ. "~" CONSULTAS!
K. N. S; COPACABANA, G21 R. DA CARIOCA, 4«

Telephone 1684 Sul De 2 ás i horas
RIO DIC JANEIRO u$

A 
LUGA-SU o predio da rua Hcrmcrigarda
n. 46, com luz electrica, a dois minutos

do Mcycr; trata-sc no ll, 48, ou Saude 11. 59,
sobrado. 413^ M

A LUGA-SK um predio, para familia de
iXtratainento, com 7 quartos, 4 salas, boa
cozinha, electricidade, jardim, banheiro, 2
latrinas, terreno murado, distante .1 minutos
do trèiriV e bonde; para ver e traiar, rua
Assis Cai neiro ,n 16; aluguel i6o$ooo;
lv. Piedade. 43Z0 M

A LUGAM-SIÍ, no porão, a 20$, dois com-
XXmodos independentes; á rua Dr. Bar-
bosa da Silva 42,estação do Riachuelo. 4137M

AILUGA-SI. 
uma cnsa na rua Dr. Bu-

lhões n.. 144, com duas salas, tres
quartos c quintal; as chaves estão ua mes*
ma rua n. 1O0, Engenho do 'Dentro; tra-
ta-se na rua do llospicio n. 289, casa
n. 10. 4368 M

AIUUQA-.SI5 
para familia a boa loja do

predio n. 59 da rua Eleone de Al-
meida. 4342 >M

Att.UGA*<Sl3 
uma boa casa com tres quar-

tos duas salas e bom quintal; na rua
¦.Muriquipary n. 2,v, a chave está junto
no botequim. Aluguel 85$ ou trata-se na
rua 'Figueira 107. 1146 M

ABUGA.SE, por 90$, uma casa, com 5-íl-qtiartos, 2 salas e todas as accommo.
daçoes; á rua Leopoldo n. 49, Anda-rahy. 33sl r,

A I.UGA-SE a hoa casa, com 3 quartos,-£"X2 salas, despensa, etc, installação ele-
ctrica e gaz: rua Dr. Ferreira Pontes n. 26;
trata-se no 36, Andarahy Grande. 4250 I,

A T/tTGA-SE a boa casa, com doi? quar-.rVtos, duas salas, bom quintal e .Ilumina-
ção a lux electrica, por 100S, na rua Lopes
Ferraz 25, morro de S. Roque, S. Chris-
tovão. 4171 I,

A LUGA-SE a casa n. A-i da rua Tlicodo-
-t~2K.ro da Silva; a chave na casa ITT. fun-
do?, c íri!';-sc na rua da Constituição 66,
venda, 4161 f*

A ILUDA-SE a bon casa da nia do Ro*
xj-cha n. 23, tem quatro quarto:», p.u e
electricidade; as chavei no botequim do
Faria e trala-se na tua do Cotovclto 27.
Preço, i4o$ooo. 3799 M

A 'LUGA-'SE por 100$ 1 casa da rua Dr,
-Ci*SÍlva Kabello n. 61, Meyer, com dois
quartos, duas salas, luz electrica e bom
quintal; as chaves na rua Medina n, i, ar-
mazem.' ,176,1 M

AT.UG.A-SE 
uma boa casa para familia,

com tres quartos e mais dependências,
muita água, grande quintal, jardim, honde
é porta; na rua V. Romana n. 181, Enge*
nho Novo; trata-se coni An ter o, na rua
de S. ChristovSo n. 2. 37Z7 M

ALUGA-SE 
o bom predio da ma dc Bem

fica n. 31, ponto dos bondes de Jockey-
Club, com tres quartos, duas salas, quin-
tal, etc; trata-se na rua dos Ourives nu-
mero IJI. 3S37 M

A LUGA-SEi próximo á estação do Meyer,
Auma casa, tendo duas salas, dois gran*
des quarto?, copa, cozinha, grande quintal,
jardim, chuveiro c privada; trata-sc na
travessa Kio Grande do Norte n. 81-A; alu-
guel 101$. 2369 Jl

Á 
I.UGA-SE um quarto cm casa de uma
senhora, a umn outra; na rua Vinte c

Quatro de Maio n. .(33. easa n. 2,1, esta-
ção dc Sampaio. 38.3 M

AÍ.UGA-SE 
uma casa com sala, quarto c

eozinlia; na rua Muriquipnry n. 234,
casa n. 5, aluguel 36$, o chave c traiar
na rua Figueira 207, 3247 iM

ALUGA-SE 
por 26.1$ n familia dc trota-

mento a excellente casa da rua de São
(Francisco Xavier 11. 143, em fernte á rua
Mariz e 'Barros, com os seguintes commo-
dos: sala dc visitas, sila de jantar, quatro
quartos, c->p:i, cozinha, ladrilhada c azule-
jada, com banca de mármore, despensa,
quarto ladrilhado e azulejado,' banheiro
Standcr, água quente e fria, bom porão,
banheiro azulejado para banhos írios, quar-
to para creados. bom quintal, etc; para
tratar á rua Industrial n. 19. 4169 y.X

ÂLUGA-SI. 
o. predio da rua do Rocha

n. 48, estação do Kocha\; as chaves no
n. 29, nicsnm rua e tratar na rua, de São
Januário n. 223, 4253 M

ALUGA-SR 
por 00$ uma casa á rua llclla

Vista n. 82 (Engenho iNovo), tendo
tres salas, dois quartos, banheiro, latrina,
tanque e bom quintal; trata-se na mesma
rua n. 53. 4248 M

A'LUC.A-SE a confortável eaai da rua
XV.Dr. Archias Cordeiro n. 376, Todos
os Santos, para familia dc tratamento) com-
pletamente reformada; trata-se na mesma,
das o á*c 10 da manhã e depois dessa hora
na rua Conde de Bomfim n. 53_~i a casa
está aberta. 4243 _.[

ALUGA-SE 
o predio da rua Tavares

Ferreira n. 29, estação do Rocha, para
família de tratamento. Chaves na mesma
rua n. 70 e trata-sc na rua Felix da
Cunha n. 34, aluguel 273$. 4*39 M

ALUGA-SE 
por 20$ um quarto a um ca-

sal sem filhos ou a senhora seria; na
rua Botafogo n. 127, Piedade, próximo á
«talão, 4-0I m

ALUGA-SE 
o predio da- rua D. Alice

n. 74-A* estação do Rocha; os chaves
estão no armarem da esquina da rua Dona¦Sophia e trata-se 4 rua Tlieophilo Ottoni
n. 90. -376 M

A ILUGA-SE por 30$, barracão com quarto,Xl-anla e cozinha, gmnde terreno e telhei-
ro .para gallinheiro ou cocheira; na rua dc
S. João n. 105, Cachamby, Meyer. 4375 M

ÂI.UGA-SE 
a easa da rua Nora dc Bom-

successo n. 50, em Bomsucccsso, por60$, com tres quartos, duas salas, cozinha,
tanque, água, Vv-. C. e bom quintal fecha-
do; a chave na mesma rua 56. 3657 ÃT

ALUGA-SE 
um barracão com uni quarto,sala e cozinha, grande terreno c abrigo

l«ra gallinheiro ou cocheira; na rua de São
João n. io?. Cachamby. Mcycr. _?io M

A 1,UGA-SE, por contraio, unia boa casj,
-íi-nova, com salas dc visitas e jantar, .put.
tro quartos, copa, despensa, cftinba e um
bom banheiro, com uma installação comple-
ta, varanda ao lado e porão habitavel, COini
quartos para criados, muito terreno já at«
porizfido c cocheira; logar alto e muito
salubre; para mais informações, t rua Sei*
dc Setembro 201, sobrado. 3748 JÍ

ALUGA-SE 
por 100$ elegante casa em"

centro de terreno, com dois quarto*duas salas, cozinha, despensa, banheiro, W.
C interno; na rua Tenente Costa 11. 23$,
estação de Todos os Santos, oude ie iííi
ta, da 1 is s lioras. jijS .VI

AILUCA-SE 
por 80$, uma cana, proxiiiid

a estação, com boas accommodaçoes parifamília, tem luz electrica; na rua Borge<
-Monteiro ri. 80. Engenho de Dentro. _~<.-íM

ALUGA-SE 
por 90$, uma casa com cineci

quartos, duas salas, cozinha e quintal,
perto do trem c bonde; na rua llclla io<..
Iodos os Santos, 2433 tií

A T.UGA-SE a casa da rua Theodoro iW
Xibijva n. 37C, com dois quartos, dua<
salas e inais dependências, com luz electri.
cá e grande quintal, n,,$; os chaves uo lia.
tcquim pegado; trata-se na rua da Con.'t*.
tuiçao n. 32. 3591

A'LUGAtM-SI. 
boas caças recem-acabadaf

de construir com todos os requisitou
da.hygiene, ogua em abundância luz ele-
cinca, tcnilo dois quartos, duas salas, ce.
zinha, terraço e bom quintal, W. f',, rht-
veiro, aluguel 71$ e 81$; na rua Lino Tei<
xeira, esquina da rua Viuva Cláudio an
inazem Jacaré, 110 Riachuelo, bondes d.i li*
nha Cascadura. 3:04 Ml

A LUGA^r-Sli os prédios da rua lWáí.
-0.(]c liom Retiro, ^ntre os ns. 5 c 9, ema
dois quartos, duas salas c quintal; as clia*
ves estão 110. n. :..(., padaria e trata-se na
rua do Hospicio 144, sob. 3232 M!

ALUGA-SE 
o predio n. 119 da rua Ri'

rão dc Hom Retiro, com bons comm*
dos c quintal; as chaves estão no n. 136,
e trata-se na rua do llospicio n. 144. so*
brado, aluguel 13400o. 3231 ií

AX/UGAM-Sll. 
os prédios novos da rua Aí

fonso Ferreira ns. 54 t 56, no Enge
nho de Dentro, próximo ao bonde de C__
cadura, e trem, tres bons quartos, duri.
salas, jardim, grande quintal. electricided*i
c gaz, -A primeira 100$ e a «gunda porI20$000. 2030 \í

ALUGA-SE 
a casa da rua Americirw.

n. 30, Cachamby, iMeyer, com duas sa*Ias. dois quartos, cozinha, tanque, banheiro,W. C, quintal cercado, clectricidade. Pie.
Ç°. 6..$ mensaes; a chave está ua avenidaao pé n. IV e trata-sc na rua Dr. Ma*
noel Victorino n. s3i, com o jfroprieta*no. 3162 \í

ALUGAM-SE, 
báratissimo. excellentes ea*

sas, novas, com duas salas, dois guao»tos, com janellas, tcrmço-Iavatorio, cozinha,
W, C, com chuveiro e hom quintal todu
murado, cada casa tem duas entradas, in*
dependentes, podendo servir para duas fa-
milias. Aluguel 70$, 75$ e Su$; na rua
Silva Rego 35, Riachuelo, junto aos b-*n-
des Cascadura, no largo do Jacaré. 3195 -M

A'LUGA-SE 
por 170$ o lindo predio -já

rua Francisco Manoel n. 22, estação
do Riachuelo, com seis quartos, duas salaa
e luz cJcctrira; trata-se na rua Vinte e
Quatro de iMaio 355, onde estão as cha*
ves. 2725 .\S

A LUGA-SE o predio da rua Iguaçu
XXn. 156, Cascadura, com quatro quartos*
duas Bafas, cozinha, despensa, pia, tanque
para lavar e W.-C, em meio de uma gran.
de chácara cora arvores frulifcras; trata*
se na .-ua Dr. Mesquita Junior n. 7, r.r,'!gf
travessa daí Saudades. 2614 M

A'LUGAM-SE quarto e sala dc frente,
xl-na rua Jorge Rudgc n. go, c. 13, çom

-.

entrada pela rua dc 5, Francis
Avenida Costa Comes.

Xavier.
303: ~S,
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•COBREIODA MANHÃ — Sabbado, 20 clc Março de 1915

,'A itJrGA-SE um .uarto com, direito a to*"A<1_ 
casa, na travesaa Gloria &*£<>%

ü« Matto* Moer. 3*,.^_
I A 7IIGAM SE boas casas il »™1>i«da'1/,.<ie'A,ovo. a rua liarão «le "om 'R-t ro (En-
genho Novo), entre os ns. i-rs-¦ e 117. -««
Lis quartos, duas aalas. $$$*«&£%cliaves estão na padaria n. 156 e „'?.,,:
Sa rua «lo Hospicio n. r-H, f™*******;;^
«nel jiofr.oo,

rÃ'l,WlA*SE boa easn, i ra» de f^?*
lAliriel ... Co. Cacliam-y...-*; ¦_____*

1 4 1 -¦-' \ -. 1.' „r.Ti c_tr..i lí rn.i - hu*- *-' >'..

«liei 91$i (*??'-¦"-

7ÜGVST. cnm nova oom- Ires -JVgft•' 
cozinha, banliciro, luz clc

na rua do sao

LUCA-Sl! uma casa i rna \'« e <- _. ...
tro «le Maio n. 47. VH-a -*»''"V.fin &

na mesma rua 15. J8&- M

ete.«Adua- salas,

na mesma rua 11 ¦"
"a"TÜGÃ'*SE 

um barracão, çom 2 u,u_rlo-,
Ai'»li- c cozinha-, rua Mana &&£*£.
lioa do Matto.

It-UGA-SKí mna casa

3303 M

A rna HarSo de
.-,,, Villa Mourão. A ii-

na mesma rua- IM* 3-I71*1-

i A JLUG'A-96 W__* ¦»•*. é -ua ¦'i!1"v!r„t 38,

A Uóni Kcliro n. 147,
_ liçl 75-'. trat-a-í

Quatro «le -,,a'° '5*
m rua vinte e

3-7- M

A M.OL-V-SB uma boa essa,.com 2J?™J.
..... lcrr

mais 
' 'iilormitc.

lilíie iiiiii nm\i
PIQUETE -S. PAULO

Esta Fabrica vende:
Ácido sulfurico chimicamente puro para analyses a _

06* • • Iu~°
Ácido sulfarico puríssimo para accumuladores a 00. B. »
Ácido sulfurico commercial a 66-B
Ácido sulfurico commercial impuro a 59* B. . . .
Aeido sulfurico commercial impuro a55-B. . . .
Ácido nitrico commerriul impuro de 37- a 40- B. .
Ácido chlurhydrico commercial
Etiior sulfurico chimicamente puro
Algodão collodio
Algodão pólvora, de 12,75 a 13,00 o[o . * , * .
Aluodão pulvora de 13,00 a 13,20 o*o . . • • *

> dio coi
r.Ti ai n - '-' ¦'""'" Ias

com 2 salas, 2 quartos e põfaõ na-
bitavel, na travessa dos rrazeres,. Santa
Thereza; um bom palacete na rua, 34 de
Maio, por preco razoável, .próprio pra
Brande família; trata-se com o sr. Abílio
Costa, rua -4 dc Maio 306. Estação do
Sampaio, --"3 "

ii

»
»
»
M

5/Í500
4*500

600
200
150
800
800

3#000
2S800
3Í000
3$2Ò0

Para Informações dirigir-se ú secretaria dafa-
ljrica em I^Uiuctc. 41J2

Ai
c bom
B, --9
11. -71
run Th
- jjSooo.

/A-Si uni;, uv* -—--'v -,. „ „,. (rmn____

A, com o sr. Alhano, fWW-.-Jft
henphilo Ottoni n. 15-*. 

fJL" &

raia-s- i» rua
om o sr. Arlliur.

iÃ--«U(--.Xtói" um quarto t m''"'*-. b__

Dr. Dia- da Crus _-- M-i
4'ilj.l -1

"TTiiiTÃ-Sli 
7 casa da rua Mauocla. Bar-

Dias «liiJ-iiiz^-^Mcyer. J.-i-

.À'íIa1g..*SIÍ uma casa por -of, {. 
rua

Aco.niucndador TeUcira do ^"f0.'^'
com bondes á porta « trata-sc coi .« do™.
á rua Uclla VisMfyjiSç.&^W-AW*»'

vai t-ndo agua eigoto e riMife ««'"
á rua Vieira Ferreira n. Bo. Bomsuc-

-sso; trata-so na venda cm &*?>'$££

A
'Muc-U-i-O.

UICA-Slv n easa ila rua VjitárA '£tj_l

IB-Btie. li.'. ..7..1"-rt0. <*» <rs,•',',- Aa

Aaf _tevl 
"cítóo. 

n«r padaria c tnita-je
„o Cinema 1'arts.  

"i''1 ~~*

l,UCA*SE a cara _o ru» Jo-5 Domjn-
¦*- -*¦•¦*¦-¦•¦¦ flo

VH7.'I)BS1-SK 
dois lotes de terrenos, o

que ha de bonitos, devido á sua cullo-
cação, um minuto distante da cstaçüo do
Mcycr, com bcllo 'panorama» nivelados c
promptos a eiTiíicar; mude sXio, ou sendo
.) de frcnle por -8 de fundas, para duas
rias publicas. 1'rcço, atteiulcmlo á «.tua-
ç.ío, ,1:650$; trala-sc, com nnreneta, 4 rua
da Al/ani-g- 11. ijo, it andar, das 3 ás li.

4391 N

tT.F.N-l.lvSl'. excellente lote de terreno ui.
velado, local seceo e prumpto a çon.

struir, acnilo lotes de 6 por 35 c oNJiS,
no sahibcrrimo local da Boca do ;Maito,
distante do bondt: <le 100 reis úè •hins dc
Vasconcellos tam minuto ou -5 minutos da
lv do Mcycr. .Preços ifcsde 1:030$, 1:1-0*.
até i:6oo$üuo. Das 3 ás 0. •I"')-' '*"

\JIWDE-SK u|i excellente terreno, á rua
Mágallliles Couto, pegado 00 n. 50, ds-

tante da K. do Meyer 4 minutos, bem loca-
l:_.*iIo, mcdimlo 1011140 dc frente pro so
de fundos, prumpto ,-a construcção; r. «Ia
Mfanilcfia n. 130, i" andar, das 3 ás (i.
_.:6uü$uüu. «4393 N
"triíNI-KM-SR magnifico. lotes dc terre.

t nos, tium tiollo pxmtd do Andaraby» lo-
tes nivelados, perto de boas construcções,
IK>r preço barato, devido- - crise; r. da Al-
fandega 130, r" andar, ilas 3 ás C. 4393 N

üiiilàilo. Aluguel 100$. 1B15 IM

AII,UGA-SH 
o grande «prciliii 4 rua, -Ar*

cl.ias Cordeiro n. 44, en* i__V* " "'

tntU Ao Kngcnho Novo, com toilas as con-
'Ifçõcá hygic-iicas, pam família dc tratamen-

, 
"tem 

tfovc quartos, tre» salas grande
chácara, luz electrica, etc. As clKivc*s na

jiraS língcnho «Novo 11. 38. armazorii e

Sli na travessa ¦_. 'Ifranclsco de Vau a
Ccnfcitarki do Anjo. ______31

I A 'I/UCIA-SK for 9<A » casa nova «1« rua
L-VAuSU-tb Nunes n. .48, as cliaves na
«Pliarmacia ronseca em frenle 4 cstuçno de
.Todos os Santos, onde se trata, -tt na

Tiradentes n. 10, casa de fru*
4001 Mrraça

tas,

i-A'Í.ÜCÀ-S!5 por 112$ o ainignldco predio
iiass-bradadó de construcç-o moderno, da
rua Minas n. 163, pertinho da estação do
•Sampaio, com tres quartos Brandes, dua-
boai salas, cozinha, Raz, srande qnintal, cn-
tra.la uo lado e varanda; ns chaves no ar-
nia-cm ile esquina; trata-se na r. Anna liar-
.os., n. -4. Meyer. W>* lM

í A -.UGArSÉ a um moço solteiro, uni quar-
Ata eom entrada independente, electrici-
«liidcj na rua do Rocha n. z, CítaÇ-d ío
liochtt. -** 5

A.,UGA-Slí 
uma boa catui cem dois quar-

los, duas salas, cozinha e quintal cerca-
«lo; na rua Mario Hermes 11. -, eslação
Prefeito -cnio «Ribeiro. Trala-sc a. nu---

3178 'M

PREDIO — Compra-
se um que seja am-
pio e que esteja si-
tuado na A v e 11 i d a
Rio Branco, rua do
Ouvidor, Uruguaya-
na, Assembléa o u
muito próximo a es-
tas ruas; informa-
ções a Aristides, nes-
ta redacção.

TTB.NDlvM-SE bons loles de terrenos e
casas nas ruas de S. José, Dr. 1'ernan*

des Lima, Juditli Reali c eiu ontras local.-
dades; trala-sc com Carlos Zamiiu, na cs-
(ação de Anchieta, todos os dias; tambem
fazem-se conitrucjoes^a prestações. 

'SD.s fi

TT-rFÕR-SE, no logar mais .and-vel de
Andí-al- Araujo, um terreno com a«i.\9->

T-TJ*-D«K-SR, na Piedade, uma casa rom

trala-se na iiic_ma, travessa Oilarcolmo 17.
Estrada Kcal. J-oJ N

\r.E-NPE-SE 
unia casa com tres quartos

c trcíi salas, com nor3o liabitavcl, tendo
doís quartos e dois salões, jardim na frente
e quintal com diversas fruteiras;'rúa Aljeira
Valdctaro u. 50, estação do Sampaíò,

 ^_ 3783 
N

-t/líNDEM-SE tres casas, ua rua liarão
V do Bom 'tetiro; trata-sc á rua do lios-

jiicio nu 12, i° andar. 3705 N

~€~-E.N.DI').Vl-SE os .prédios e terrenos se-
V gutntesi

4_*:oooS, dois lindos «prédios novos, com po-
rão liabitavcl, lendo 3 quartos; ven*
<lem-se juntos ou separados, na
rua Chaves liaria.

SioooJ, um lindo predio novo, sobrado c
armazém, «lando boa renda, na rua
S. l.uiz Gonzaga;

45:000$, dois lindos ,prcdios, sendo um dc
.porão habitavel e novos, dando boa
renda, na rua S. T.uiz Gonzaga.

36:000$, um lindo sobrado e armazém, ren-
«lendo 430$, predio novo, na rua
do Rezende,

.•5:000$, um grande predio, com 17 quar-
tos, cm boas cotiiliç..c.;_ rende 4-«o$,
nas proximidades do Estacio;-

i.|iooo$, uni liom predio, ua rua Aristides
Lobo. - 1 1 •

18:000$, ura bom predio, com porão habita-
vel, na rua Sampaio Vianna.

25:000$, dois lindos predios novos-, com 3
quartos cada um, próximos á rua

do -Mat.oso.
14:000$, um predio novo, com entrada ao

lado, tres quartos, duas salas c
cozinha, na rúa Coronel Pedro Al-
ves.

14:000$, um hom terreno dc ,|;XC-, na rua
iXIoura, Càchamby.

Vc1uk.11.se por preço deoccastío
•1 lotes de terrenos de 10X30 cada
lote, no -LeMon; mais 4 *-*-•>*-*-¦ •¦--¦
««stação de liamos, e grande arca,
que lucile 84X401 vende-se iam-
bem esta arca cm lotes, próxima
á rua Uruguay, c vende-se grande
quantidade dc lotes no Andarahy,
á vista ou cm prestações o cm-
.presta-se dinheiro sob hj-polhccas,
á rua do Carmo n. 58, sobrado,

com Vicente Carmo, 3820 N

metros, nas rUM Sumaré e D. Julia V eira

para ver, i.or favor, com o sr. Oscar; trata-
K i ru_ dos Cardosos n. 16a, parada «lc
Cavalcanti, com Salvador topes. 'H*.._

VENDEM-SE terrenos em lotes
V de 10X50 de 50* a 20®*»

(linliciro 011 eiu prcsUçoes üe 5!H
uieiisucs. Sã» os últimos lotes «lo
nmii Rramle área j» quasi toda
vendida, togai- do grande íutnro,
servido por tres estradas do ferro
Linha Auxiliar, IUo Douro e BI-
tola t-ii-t-a. Trens do Snliurlilais,
passagens Ida e volta 6O0 .«'is.
Tor nssiciiaturas ida o volta ÍOO
réis. l-urn ver e trator na 1'anula
«lo JacutliiB-a Ialnha Auxiliar, com
Pedro Vieira. O trem que parte ile
Alfredo Mula ús 5,35 da munliu
serve para os srs. pretendentes
verem os terrenos o voltarem no

VENDE-SE 
uni terreno com 354.100 me-

tros quadrados, todo coberto de bom ca-
poeirão, a 20 réis o metro, terra -própria
¦para toda cultura, distante dc Hclfort Uo-
xo 35 minutos, com boa estrada c com
ciimmunicaç.io pára lAuclneta, Tavuna e S."io
Aíatlteus; trata-se cm MaxambombaJ com o
proprietário, sr. Joaijuiin Tinoco de Souza,
aos domingos, 3**54 'N

VUNDE-SK 
o predio da rua Haddock

l.obo n. 321: as chaves e todas as 111-

MOIQS1JSVR EDMOND
O PASSADO, PRESENTE E FUTURO RKVHLADOS PELÜ Mia «.-.-.-._*•¦-.

CARTOMANTE E PHYSIONOMISTA DO BRASIL
Celebre carlomaiile, laureado por Mine. Joseplüna — a 'ffta"}*, W'*1.W* SW

tanto Biicccsso alcançou no Brasil e cm toda Etl-Oíi- - médium .nluitivo. com lon*

fios annos dc trabalho, diz com clarcn c sem os recursos cabotinos dn enorme PO-çao
dc c.irioni.inti'9 nue ultimamente l-tn apparcci.lo no Rio, o passado, (iresenta «; iu«;;"¦

com a nuixima clareza, a todas as pessoas que o procurarem a rua uo i_.*.i i.. .„

20S, sobrado, ilas li ás 6 horas (é incom|).uavcl em víil-Iíciiiius).

* I- M-t-K-Sl. um mobilia de barbeiro cora
t todos «s pertences á arte, c licença p,vKi; lnidrmai.se rom o sr. Souza, a rua._ usttmnrTTirsr. tr*. oJ7=

-'.121

mesmo trem.
".TENDE-SE por 16 contos uni

V bom predio próximo a Avcni-
da Atlniiti-n; trata-se na rua da
Quitanda u. 132, com Mw-nMj
Junior. ¦*"**'» a

IfENDlv-SG o terreno da rua .Frei Ca-
V neca, canto da rua Magalb-cs; trata-sc

á r. do Ilospicio n. 198. 4138 N

tTENDE-SE o lerrcno da travessa do. .Va-
V varro n, 14, mede g pôí 35

líoflpicio n, ttfç\,
á rua do

413S 'N

¦VTENPE-T-SE 
predios e terrenos, cm to-

V das as localidades c no alcance de to-
dos; r. do Ilospicio n. 198. 4134 N

VENDE-SE 
um barracão, estando oliiRa-

do, com bon. terreno, medindo 11X80,
frente para «luas ruas. O preço é razoável,
d rua do Morro do Vintém 11. ;,-, iMcycr;
para tratar á rua do Ilospicio n. 126, com
o sr, Patrocinio, aoJi-N

TUBERCULOSE e HEMOPTYSES
A Tintura de JUCÁ, de Alberto

CUHA RADICALMENTE
Vidro 2íj)000. A' venda cm todas

us 1'lianmiclas e Drogarias.
Pedir sempre T1NTUKA DE JUGA'

ÜE ALBEKTO
— Cuidado com as Imitações —

Laboratório Av. Mem de Sá. 115

formações na Padaria Allemã,
rua n. 327.

ii'1'
mesma

3663 N

TENDKM-SE predios «por preços ínfimos;
, iMoura, rua da Quitanda o, 165. M*

brado. ,tSco N
~tT'ENDIv-BU 

unia casa ua travessa Arau-
V jo n. 10 A, estação dc Ramos. :7-|8 N

VilCKniC-SI'. 
um bom oredio, para familia

de tratamento, na rn.i Valparaiso, trans-
versai S de Colide dc llomfiiu, com quatro

3uartns, 
trc3 salas, despensa, bom quarto

e banho c cozinha; trata-se tom o pro-
prietario, á rua Uruguayana, canto da de
S. Pedro (alfaiataria). 3704 **•

TTENDE-SE um bom predio, para familia
V de tratamento, na rua Vinte e Quatro

dc Maio, entre as estOÇi-ÇS do Riachuelo e
Sampaio, com sete quartos, quatro salas' c
mais dependências; infonua**õc3 á rua Vin-
te c Quatro de Maio n. 306. 3699 N

\TENDE-SE 
um bom terreno com 13 ms.

l>or 50 ms. de fundos, cm bom .ponto,
Cidade i-ova; trata-sc á rua Visconde dc
S.ipucahy 11. 1C0. 3S5- "

VHNDK-SIC 
um predio, com 2 salas. 3

quartos, etc, na estaçãn do Kiacliuclo;
trata.se á rua D. Anna «Nery n. 510,

^170 i-N

VIvNDlvSli 
a casa da tua Pereira dc

Siqueira n. 51, S. Erancisco Xavier,
entre Mariz e Barros e largo da Segunda-
Pclra* .por -preço módico. 2.\\2 N

! A It.UCA-SE por 101$ a esplendida casa da
Atnn Duque Estrada n. 115. pertinho ia
cstaç-0 tio «Meyer, toda pintado c forrada
ale novo, com tres salas, dois quartos, Co-
•/.inlia, luz electrica, jardim, grande quinlal,
«¦lc; ns chaves estão no lodo e tralu-se nj
rua Anua Harbosa n. M, Mé*/,ef. 39S7_*1

iXÍOGA-SÉ uma porta, boa para qunlqucr
-VnrRocio: na rua Carolina Mcycr 11. 10.
«slação do «Mcycr; trala-se na mesm-y j95>*»'

! A ÈXjÒA-S-5 ou vende-se o .casa da rua
utlaAlvaro ni -4. Engenh. 

"-...o; as cha
ves na rua liarão de liom Retiro 178. P-v
daria e trata-sc na rua de S. I cilro 18».
officina; ¦*¦''"¦•- M

A iMIOA SIÍ n casa n. 5» ii riu J.mquim
XilMeycr, 110 iMcycr; trata-se na rua Si-ic

". TENDEM-SE oito casas, sendo duas oc-
cupridas por negocio e seÍ3 >por familia,

rendendo 6ao$ mensaes; ver e tr.itar a
rua Dr. Manoel Victorino u. 581, açou-
gue, «li. da Piedade. 4319 .N

VTENDH-Sl.* por tres contos uma casinha
com terreno de 33X50 ms., na estação

,1c Anchieta; trata-se á rua da Pnvuiia,
¦"nm o sargento Annibal. 2S10 N

\TENDE-SE .por 4 contos, podendo scr a
metade cm preslac.es, a 40 minutos:ato

capital c 11 5 minutos da estação dc Mcrity,
300 réis ida e volta, I.copuliliuii, unia cha-
cara com muitas plantações; boa casa nova,
de tijolos, com cinco comniodos, logar alto,
visla importante; itifurma-sc ua loja «le
ferragens. 393-1 N

¦TTENÍ-E-SE um predio novo, com seis
ciiminodos e com mais dependências hy-

«ienicas, á rua liaquaty n. 100, «próximo a
duas eslaç.Vs da Estrada de Ecrro c du
bonde de Cnscadura; tiala-sc á rua .Dr. Sil;
va Comes li. 110. .-'«'O **

wENDR-SE mu
S. Ac Copacabana tt,

110 11. 568, tel. Jid, Sul.

terreno murado, na rua
trat.vsc
42.1 «N

IvNDli-SE um predio, na «Estrada «cal
de Santa Cruz 11. -.199! trata-se no
¦110 (Engenho dè 'Dentro). 4-gs 'N

VilvNDEM-SE 
por 40 conlos ns duas ca-

sas assobradadas c muito bem construi-
das da rua Thcre-a Cuiüiarães ns. 5 e 7,
situadas t-m 3* iiictros de lerrcno, poileniio-
sc construir no terreno, dc esquina; as cha-
ves eslão fia venda cm frente. ..«.75 -*•

\~TENDE-SE 
um bom predio, completa-

mente novo, com 4 salas, 4 quarlos, -
cozinhas, 2 laiiqucs, esgoto c agua com
abundância; este predio é assobradado c
eslá collocado cm um terreno que tem 10
metros dc frente por 51 de cumprimento;
i -próprio -para morar duas familias a vou-
liulc, quer dizer: póJc morar o pro;inet;i-
rio c render ainda 705 ou 8o$ooo. Devido
á crise que estamos utravessando e a um
negocio que o proprietário está para reali-
zar, vcndc-se este predio por preço bara-
tissimo. Acccila-sc algum dinheiro, cm duas
ou quatro prestações; trata-sc a, rua do!
Espiilbciros 11. S4, bondes dc _ Caseadura i
ent
é iia

TTENDE-SE um terreno com 11 metros
V -de frente c com 50 de fundos, á rua

Dr, 'Miguel Ferreira, a minutos da estação;
trata-se á mesma rua u, 2-, liamos, 15.
9.3 _.. 1816 N

\TENDE-SE 
uma casa noa-a, construcção

de tijolos, coberta de telhas frulicczas,
com um quarto, sala c cozinha, por 11400$,
dista da estação dc Ir*.jã 4 minutos, á rua
Capitão Maia; trata-se com Ernani Kibei-
ro. á rua do Hospicio u. 109 ll» andar).

1807 N

TTlÍ5-*DE*SE o predio com 3 quartos, a
salas, alcova, cozinha, quintal regular,

tanque e banheiro, com muita agua, todo
illuminado a luz electrica e gaz, da rua
Dr, 'Campos da Paz 11. .4. Preço lOioooÇo.

3')'iJ N

\TE\DE-SE por lOiOOOljS nm
predio eiil Santa Tliereza, com-

posto ilo dois pavimentos, tendo
110 superior, duas salas, tres quar-
tos, i'0/.iiilui, e mais dependências,
o 110 inferior, duas salas, dois
quartos, eo/.lnlin, banlieiro, tendo
ambos bons qulntaes. Xruta-se
tlircctaníohtü com o propria-tnrio á
Avenida l*nssos 11. 85, livraria,
das IIS tis « liorns. 181S N

VENDEM-SE, 
em frente á eslação dc

Cordovil (- minutos da estação), lotes
de terrenos dc 2uo$ n sooí, a dinheiro e
a prestações; informações, antes dc os ver,
com o proprietário, 'Moraes, no boulcvard
S. Cliristovão n. 4'. tcl. 186-, Villa.

So- N

VENDE-SE 
por _S contos o predio da

rua Itapiru' n. -3ü; _ rua do Hospi-
cio 11. 198. 3--9Q N

\TK\'DE-SE a casa da travessa
\ Oeri-ueira Iilina, 33, (Kin*

«•Inicio), com 2 salas, _S quartos,
i't.„iiilin, jai-ilim o «rande terreno.
Trata-se' na rua Conde Leopoldina
11. 80. li-O-i N

".TKNDE-SI3 em Jacarépasuá, rua
T Anna Silva, uma esplendida ca-

sinlia, acabada de cnnsl ruir, ainda
não habitada, TB-_Iíl'NO PRO-
PK10, TiOGAIt zVliTO V, SALU-
IIERIII-IO. O pasnmonto potlcrá
scr cm prestações mensaes. Tura
tratar com o proprietário a Es-
? rada da Fvofçuozla. *115, on na
Avenida Riu llrnnco, 46, 3' nn-
dar, depois do 3 liorns. 2019 N

\r*líN:I>lC-SK, 
para familia de tratamento,

o predio e chácara á rua JLópca da Cruz
u. 96, Meyer, Kdca do 'Matto, casa ao cen-
tro, moderna, du.as sala.1), dois quartos Kratu
des, um dito menor, corredor, cozinha com
fogões a gaz e econômico e mais depcn-
delicias, cm chácara de 20X55 metros, bem
plantada e ajarâmada. O logar tem todos
os melhoramentos, l-ede-.-e 18 contos ou of-
ferta valiosa; trata-sc no mesmo, e só serve
para morada do dono. 2732 N

ma-
\r*KNDI.-S.*. 

unia chacirinlia betn -pia
da; a casa tem 3 i|tiarlos, 2 sala:

porão habitavel, perto da CS-taÇSo do Sam-
paio, por 13 coutos; trata-se cum Car.ia,
rua da Alfândega 11. 318. .i«ifii N

\TENDE-SE 
um barracão, em S. Cliris-

tovão, por i:.|oü$, sendo 5.10$ á visia
e o resto em prestações de ju$; trata-se
i rua da Alfândega n. _i8, com Garcia.

396-1 N

V l-NDT-Sli o material de uma casa cni•T ruínas na rua Paraná, esquina d.l deLardoso de iMeJilulta (Encanladn); pnraIratar com II. Dias, na praça Tlraileulcsn. ;o, sobrado. .-o-o O

TTENDE-SIv o mobiliário completo de
» lima cisa cum duas salas i* tres qiiar-tos; tratar i ladeira dc Santa Thereza 140,
-lirvcllo. -ii-!) ()

X/E-íDE-SE uni nulo landoulet, dc luxo,
. cm iicricuo estado, força 30 11 1', O

motivo c o duuo ler mie se retirar para a
rara ver _ riu S. CiiriatovSo ;;4.Euro

J- sta liccncfado. 3J1I o

^"I•'NI.>I'SI¦• 
— lineniiüiieiidas de o. -

veterinário: rr
o sr, Moreira.

rua dus Artistas
é

-il, com
3.>.6 O

VENDIvM-SE
j a 25$00OJ 1

macliinas de inr.tr cigarro,
a rua Marechal l'jorlano

3384 O

\TENIIi;-._I-; 
a casa 1I.1 rua llitu-nc.r.irt daSilva 11, .16; trata-i

5*. Satúputo,
rua S, Paulo

363? N
TT-.liNDE-SE uma boa cabra, por -'oj; na

¦ rua Maniucz dc Olinda n. S*. 370. O

% riv.VUlvSIC um cachorro dc raça graimle,T cor ptelii, com 8 meies de cd.ide, niuilo
bom vigia. Vende-se pbn-iie .1 familia re.
Iira-se para S. Paulo. Preço baráloi ver
e iral«ir 4 rua Dr. UulhOca a. 101, li. deDentro; 3661 O

VENDE-SE 
uma boa viyçnda, para uma

familia de
ivenda

gosto; foi feita 'para o pio*
prietario; é uma casa nova, com uma boa
sala de jantar, sala de visitas, rjuatro ijuar-
tOBj copa, despensa, cozinha c um bom ba-
nhciro com uma installação completa, va-
ranila ao lado c porão habitavel, com n,uar*
los para creados, muito terreno, alto, com
algumas nrvores frutiferas, logar muito sau-
davcl; para mais informações, por favor,
com o sr. Caetano, na casa Freitas Couto
8. C; á rua dos Ourives n. 23. 3740 N

COOPERATIVA ESPERANÇA
Clubs de jóias c outros artigos, com dircilo a 6 sorteios em uma só prestação.
Carta patente 11. 33. Telephone 11. S-039, Norte. ,
Grande e variado sortimento de relógios, gramophoncs, espingardas, pistolas, or-

monicas, roupas brancas para homem, chapéos par_ cabeça c guarilas-chuvii com cas-
tão de ouro 011 prata e muitos outros artigos.

Peçam ptospectos e catálogos illustrados.— RiCOI-oo Augusto Biitc, rua dos An-
dratlaa n. 79. ...... , ,

Acccit_m.se agentes activos e honestos, que dera informaç.ics de sua condueta.

TTENDE-SE o predio moderno da tra-
V vessa Derby-Club n. 31; á rua do Hos-

picio o. 198. 3--90 N

TTENDE-SE por 30 contos, urgente, na
V Fabrica d.is Chitas, linda chácara; rua

do llospieto n. 198. 857 N

TTENDE-SE — Digo; aos srs. .propriela.
V riy_. que deixaram dc cumprir o que

trata o nlita! da Prefeitura,, de 10 do mez
passado, j-pbre impostos prediaes, nas zonas
que se achavam isentas,: Jorge WaUer #of-
íerece cs seus serviços, _i fuo do Hospício
n. 109 (1- andar). 1816 O

spinhciros 11. -4, nonaes uc -«.,....
itraii.ii. estes na Estrada dc Santa Crui,
na 3*, i «lircila. 3754 **<

VENDE-SE 
«por 3:70"$ o predio da rua

Dr. l.ins dc V
se no mesmo.

asconccllos 11. 413; trata-
3;Sj N

VENDEá praia de 1'otai'ogo; trata-se
Carmo n, 66, i" andar.

TTENDE-SE por i.:ooo$ um predio, á
V rua Ypiranga; trata-se á rua do *-~ira°

n. 66, 1° ondar. __ **

TTENDE-S«E uma grande casa por 16 con.
tos, etn Ipanema; tratar á rua da A.!-

fandega 218, coni o sr. Carcia. 3964 «-*!

TTENDE-SE uma boa casa, ua estação
do Uiachuelo. Preço 10 conlos; trata-se

com Garcia, r. da Alfândega -iS^ 396-1 N

\TENDE-SE 
a casa da rua 'Moreira 139,

distante da linha dos bondes de tas-
cadura 7 minutos, com dois quarto3, duas
salas e cozinha, terreno com duas frentes;
trata-se na mesma. -QM N

tres predios na travessa
vim; são novos e rendem

300$; trata-sc com o «Jono, i rua Visconde
ile Figueiredo 11. 31, ou á rua Uruguay

, com o encarregado. 3963 N

VENDEM-SECarvalho Alv

191, casa 11,

TTENDEM-SE duas casas, no principio da
rua Paula «Mattos, com l.ota. commodos,

portadas de cantaria e rendendo -,.*o$oot>.
Preço i5:ooó$i trata-sc i avemda« Rio Bran.
co n. 91, Casa Amazonas, da I 83 almr-is.
com Freitas. •••''"¦ j-"

TTENDE-SK o mellior palácele do Meyer,
com bella chácara, 6 quartos, 2 salas,

cozinha; no porão. -3 salas c cozinha; traia-
se á avenida Uio Uranco n 91, Casa Ama;
zonas, da 1 ãs 4, a»m .Freitas, =809 -*

TTENDE-SE bom terreno, na rua Parelo,
pro.ima á dc Conde de Uomfim, com

i6X«! trata-se á avenida Kio Uranco 91,
Casa Amazonas, da 1 ás -I, com FreitaSj

2ÍOU 1^

TTENDE-S.. por 12:000$ um** 
predio rin rim Pereira Nunca,

liomlo á poa-tni tratn-so 1111 run ilo
Kosario, 151, sobi-iulo. 3990 X

VENDEi.M-SE 
tres fazendas onnexas, com

300 alqueires, mais ou menos, mattas,
lavoura de café, cercaes, macliinisuios, pas-
tagens fechadas, criação, moveis, etc.; para
informações com os srs. Gulho & Rodrigues,
em Resende, E. do Uio. Negocio urgente.
1'rcço 50:0005,000. O propriclario, Antônio
Fcixoto Netto.

\TENDE-SE 
uma casa ,por 31000$, na -Es-

' trada R. de Santa Cruz, Piedade, n
prestações; tratar á rua da Alfândega 218,
coni Carcia. 3.6-t "

TTENDE-SE ura macuifico sitio
V1111 Estação Cavalcanti, I.inliu

Auxiliar, com iiiaiçni ficas casas
do moradia e multas arvores Cru*
tifoi-as. Píiilo ser parto A vista o
parto ti prazo. Os srs. iiretwiden*
tes poderão so dirigir 110 local A
rua dos Cardosos, 35_5, Casca-
dura. N

V^ÍXDK-SH 
um terreno, na r. dos Pra-

zeres, canto da de liarão dc Pctropolis, TTENDBM-SE bons terrenos, com agua
coni 42X.50, bondes da Estrella; trala-se, V na rua, :i -• c a 3 minutos da estacio
da 1 ás 4, á avenida Rio Uranco n. 91, Casa dc Ramos;, trala-se com Vieira, a rua An-
Amazonas, com Ereitas. :So«) N dré Pinto 11. ia. leilena. 39"" **

VEXl)KM.SE magníficos lotes" do terrenos, um rua transver.
«ai A run dc N. S. do Copuculwnn,
Ja muito construidii eom ningnl-
ficos palacctes, nèrfoltiiriiènid il*
lumlnada A Im electrica, com
esj-oto, ngua o multo perto do
mar, com pagamentos cm peque-nas prestações mensaes, podendoo comprador construir Imíueilia*
inmente, assiguando para isso o
re5|lectlvo contrato ou eserlptura.
As prestações pelos tabell.is feitos,
veriam de accordo eom o tniiia*
nlio do lote escolhido e bem assim
do conformidado com o tempo pa*ra integral pagamento; paru maisdetalhes deverão se dirigir 110 os*criptorio da Companhia Predial,rua da Alfândega 11. _!8. N
TTENDI-jM-SE os genuinas vinhas do Mi.~ nm» o Douro, de mesa, llasiardinlio,üLoscatcl, vinagre, azeite e outros; impor-(adores, Figueiredo & C, r. dó Hospicio-
n, 10S. 4131 Ci-

VENDK-Nt-SE 
bons lotes de terrenos,

a 3 iiiimilo.* da estação «le Ratnosi
nara tratar á avenida Rio Uranco n._ o.,
Casa Amazonas, da ás 4, e*-1" •',v-lt"^

rua <i«>
378-* N

\7TNDK.SE 
nor .«0:000$ Irdportaiite pre-

' dio dc residência, no campo de Sao

TTENDIvM-SE duas casas por 1:700$, na
V rua Maria Benjamin ri. -7, eslação de

Terra Nova; trata-sc com o sr. Oscar, nas
mesmas. J3-- «

TTENDEM-SE tres prédios, no boulcvard
V Vinte c Oito dc Scteiiibro, Villa lsa-

bel, com amplos armazéns para negocio e
tres sobrados para familia, com tres quar.
tos, duas salas, clc: informa-se á avenida
Rio Uranco ri, 01, Casa Amazonas, ila 1
ás 4, com 1'rcitas. ~30!' •**

^T.U^lI>I'l^f-SI•; 
colchões, armações e mo*

veis usados, e coiupraiu-sc; tel, 1.508,r, do Ilospicio 11. 307, 4ijo O

\T!'Nl)i;-3_; 
um magnífico piano de

llltilhaer, dc cordas cruzadas; na rua.Io Arcai 11. 4;, sobrado, de particular,
-4-0 O

VTENDlvM-SE uma 1
? mesa de cabeceira,

S2% etc;
casa n.

cama <1e c-is-il, uma
guarila-Iouças, :11c-

rua doa Inválidos 11. nj,
..41 O

VENDK-SE 
ura motor n kcrozene, dc 3cavallo?, (ia melhor marca; é novo; rua

Primeiro de «Março 11. 15, loja, 1242 O

Abreu
Sobrii-l*-,»-)

Christovão; trata-se
i° andar.

rua do Carmo
37->"

^^^f.^^^^^^Sg^__^^^^-^^B^^^'**^i^-^^

Setembro n. 73 • 3971 w
. I, T UC, VM-SE espaçosos commodos com
.-Viánelíiis, á rua Oito dc Dezembro Sj-A.
.-asa graride. Aluguel barato., porem -¦¦ -

alufíí-li a nesf"-**".**: ••¦¦¦*|
nasMJtmaammmm

.««>*.. M

NICTHEROY
A I.UOA-SE, por um anno ou mais, a casa

_"Vlla rua da Rcgchcraçâo n. 49 (-'4 anti-
2>„) k-araliy, pcrlo dos bondes ale Canto
do Rio e S. Prancisco, e próximo da P_ •«:"
iuíorniaçõcs na mesma. 509 T

*I>l'El'ISA-SE de alugar uma casa cm
1 l'ettopolis para moradia permanente,
Lem siluada o com bons cômodos. Dirigir
cuia a- d. A. llicrri-nbacb. ü.l6, rua «Ia
Moicila. *•-**- a

CURA RÁPIDA
Ilim. Sr. íir. Em resposta á sua prosr.da carta declaro com o maior pniznr que devo

ao Esiieciricomiti-syphHJlico, que V. S. emprega mi Succursiil du Casaco
saude de Faro, ú rua Bento Lisboa 100, a cura completa das ulci;ras proittn.liis, que
tinha na perna esquerda, bom como das dores de garganta de que ha anno.-. me .ratava
sem resultado. - _•¦'- ¦•

Pode V. S. tornar publico esta minha declaração
Antônio Francisco «7 ¦ *¦'•*-

S. PÀÜL0-31--9Í5
f__WSÍ^^^^5^**^^ %M

,.VtH'-SI' uma boa casa nova, com tres v/.•'NI'I*-_ E um terreno, na estação de

V ..hs três òtl-rtos, grande qíiiht_l. co- V Andrade Araujo, com f.o ms. dç frente

.Mt?, MC -PríM^modlS rua .r/ope. da por .« dc fundos, por a:8oo$; trata-se na

Cruz n. 19 iM.ycr). ->U -* r. do Caltctc n. _9S, officina. 4178 -N

V T.li-NDE-SE por _
\ com jardim á frente e no lado,

Compra e vsnda de oieiiios
e terrenos

A LUCA-SE mi compra-se pequeno p.c.lio,
ÍXho Andarahy ou S. Chrisioviio; trata se
cum iloracio, Quitanda 5i,i»and^ 4t-4-*
~Ã 

íiuGA-Sa,.-—Vendem-se casas a presia-
_*\.çBes, construeção iinuieiliala Ccniien i.a
"0 predio", rua Sachet n. S, sob. c7"i i*.

A LUCA-SE.—Vendem-se casas a p.rsir.-
Aç.n'3 mensaes de 5-, a ')('«$, cou-.ruci-.io

iliata. Coiiipanhia "O l'rcilio , rua ba-
(sobrado). "79' N

o:ooo$ o liom «preilio;* rna
lockey-CKib ti. jjl'; trata-se no mesmo, ou
a rua Manos-la Harbosa n. 37 (Mcycr).
1'or 14:000$ o prctliü, cm centro dc ter-
reno, à rua Visconde dc lAbaeté n, 4-; trata.
»e no niesnio. A*-3.. -^

iTiimci
c.het li-

ti IjUCA-SE. Vendem-se casas, in-
XXscrípçiics 5$ SS mensaes. "serie 

po
pular'.1. Companhia ''O Preilio
n, S (sobrado).

rua Sachet
797 N

*íTENDE-SE, por motivo de força maior,
por 12:0005, um sol.do predio, no-Meycr-

boa construcção, portacs dc cantaria, 4 gran-
.les quarios arejados, salão de visitas c dc
jantar, quarto dc banho no interior da casa,
com banheira esmaltada c esnucntador a
gaz, cozinha ladrilhada, com fogões a gaz
e dc cylindro, dois quarlos para creados,
gradil e portão de ferro, terreno todo nm-
rado, jardim c arvores frutiferas; trata-sc
com o dono. á rim Sach.t 11. 14, antiga
rua Nova do Ouvidor. -S14 N

\TENDK-Sl., em S. Clirisiovão, á rua
Cliave* Faria u. 52, a casa nova, cs-

tylo tiiodcrno, para fumilia de tratamento,
coin ires quartos, QU-fo saUis, varanda c
entrada ao lado; o terreuo tem .2X40 ms.;
trala-sc na mesma, com o proprietário.

_oi3 N

\7~RNDE*SE por 4:330$ um bom predio,
V acabado dc construir, com todos os con-

fortos, com muito terreno, construcçüo mo-
derna, de platibauda, a 4 minutos da cs-
lição de Ramos; trata-sc com Vieira, a rua
André Pinto il. 1-', leiteria. 418- •**

\TENiDE*SE por 16:000$ um ti-.-reno dc
V _iN3- ms., á rua Joaquim iMurtiiiho,

junto á rua .Muratori; Irata-se á tua do
Carmo n. 66, 1" andar. 4263 N

'. .*1'NIH'M-SK dois lutes dc terrenos,-.jura-
V tos, com 10X80 tnêtròs cada tun, á rua

Kulinà, ao lado do preilio 11. 9; ver c
tratar a rua Tenente Cosia 11. _8, Meyer.

4012 ,N

...-.ÜK-SK por i3*o.-..y
V rua Tavares Bastus; traiu-:

Carmo n. 66, iü andar.

li.eilio, á
á rna do

373-* N

"¦.Tl-XOr-M-Sl.' a. prestnçõc- (le
V 30$ inciisiips ou a dinheiro,

superiores lotes de terrenos, des-
ile 300!" ii 400$, nu Villa Santa
Tliereza (iintií*a -Invernailn), pro-
ximo á estação de Honorlo Gur-^
gi*l, Idnha Auviliar. Tem aRÚa cn-
canada; Informações e tratar eom
o sr. Henrique Walter, á rim do
Hospício 109, 1° aniliir. 3«05 N

PRECISA-SE com-
prar um grande pre-
dio que esteja situa-
do na Avenida Rio"Branco, rua do Ou-
vidor, Uruguayana,
Assembléa ou muito
próximo a estas
ruas; informações a
Aristides, nesta re-
daccão.

PÍLULAS DE CAFERANA
C-BAÍl

Bezões-Maleltas
iTebres palustros

Interniitte-l.ea
Novralglas

Multo eul.liaalo com as tinHaçõ*!- o ralslllcaçõcs

Omcos depositários, Bragança Cid & G. --Rua do Hospício 9

V-iU-ID'.*-!*.*- 
ura casal de cachorros per-

dlgueiroa, sendo a cachorra Ponie e a
cachorra Sctla c nma cachorra policial, raça
alleuii; rua Visconde de Itauiaiaty u. 154,
daa 9 áa 4 An tarje. 4 -j t O

Vl-iNDlCM-SI- e conccrtam*se inoveis e re-
v formiuu-se colchões com periekão; bo_a

mobílias, novas, com 9 'peças, ioü?; snpe-
riores suanla-vestidos, a Dcf; !;tiai.la-|irutü-,
de desarmar, a *o$; boas secrctárias-aiuc.
rieanas, a ioo~; bons guarda-coraidjs, uo-
vos, com caveta, a 3jj; mesas clãstlcasimesas «lc pinho, tapetes, capachos, etc,, 1>or
preços baraiissimos; na casa do lAblIlo. rua
Vime c Quatro de Maio n. 30C, estação
do Sampaio, tcl. i.iff-j, Villa. (I

ATliXniíM-SI': uma mobília .p.ira sala dc
í visita-, com 9 pecas, 90$; um t.ilcuc

de canella, 5-.; um guarda-ipratos, 65$;
uni fruarda-comidas, com gaveta, 30$; uma
mesa de cabeceira, .¦»$; ura guarda-vesti-dos, dc canella, 60$, e unia cama Al ária
Antonletto, com cstn-lo para casal, .)o$, e
mais moveis, para desoecupar logar; 11a rua
Vinte c Quatro dc .Maio n. -*6S. 2Í16 O

'J-',

do preilio da rua Cui-
ira tratar á rua Coyaz

É. do Çncahtado, 3'>.lS 
"*

ariíNllH-SM p-rlc
V marães 11. 67; para tratar á rua Goyaz

• r.E.~Dn.M;5E ror .15:000$ um predio c
uma. avenida, cm Villa Isabel, Renda

mensal 900$; trata-se á rua do Carmo 66,
i» andar. 378- •**
"\7I.N1.K-Sli 

t-or 11:000$ um* bom predio,
á rua Bella Vista, junto á rua Vinte

c Quatro ile Maio; trata-sc á rua do Cariri-t
11. CC, i" andar. 3782 N

j*.DMri:A-Sl! uma cisa ate 5 :...i.--.w«:
\J curta, a Arlindo Neves; tua da Lau-

•io_!i r.
carta-s

elaria cC, andar.

/"-lOMPRA-SE uma casinlia ou l.artaiáo.
\.) cm prcslacScs de 50$ 011 mais. dando-
r.c já alg-ni. ató á Tenha ou Caseadura.
Cartas a' Arthur Neves de Aguiar; ;i riu;
Collina 11. "-'-J- casa 29. 3$3<j N

C0.MT'IIA-SI'* 
uma casa em Laranjeiras,

Ifotaíogõ, Muda, rtaddoclt IVqbo. Conde
.le botnCun, com 4 quartos, etc. Carta.* ou
informaéóes na rua Uruguay, -09. F. C.
Jl. 3103 N

COMPRA-SE 
'por S:soo$, uma casa nas

.seguintes condições: nov"i, com todas
ns regrais da hygieneí perto da cidade, cm
rua calçada, c com bonde dc $joo á por-
la. Para tratar na rua Maná n. 4a, junte,
h egreja — Meyer. 35)13 •***

(WSAS 
com terreno dc aa por 66 mr-

J tros, todo plantado, epie rendem 130$
wen_.a*-"*s, vendem-se por se retirar a sua
proprietária, receliemlo-s-e apólices da Di-
-fida Publica, para ver ü rua Borges n,
•33, Cachaniby-—Meyer e tratar á rua Uru-
guay n. 95- 33"0 N

\T'l.N'nK\l-S!:, cm S. Cliristovão, á rua
V Nogueira da Cama, tres lotes dc terre-

uu., um dc icXio ms. c dois de 7-*'5 nis„
á razão de 1:700$ cada um; Irata-se com
o proprietário, .próximo aos mesmos, ã rua
Chaves Faria 11. sa. 2%.\c N

XTEMOB-SE uma boa casa, com altos c
V baixos, nas posturas da hygicne, para

grande familia e para renda, com um ter*
reno dc .'-111,50 de frente, tendo de íun-
dos I7m.(>5, todo cercado, por 7 contos;
ver e tratar tia mesma, rua da 'Caridade
n. 15, S. Januário. 4-55 N
"tTlyNDBM-SEi casa com lerrcno dc

V -14X100, preço 6:500$; casinha cnm ter-
reno de --XS;, preco iijoo$; grande casa,
com pomar e chácara de aaX-Í5, P°r 4*-*-00?*
casa nova, terreno de 2_;X6t», por 3:500$;
quatro casas, com grande cli.icara, podendo
render 230$ mensaes; terreuo de esquina',
cie. Accéila-se parte cm prestações; trata-
se á rua Pinlo Telles n. 196, Campinho--
Caseadura. so.o N

^T.|•:^•])1•:-S1¦: 
por 190:000$, próximo a ave-' 

nida Central, um grande s-brado, novo,
dando bom rendimento; rua do llosano'liS*
cartório, coin Carvalho. •.*-->I -^

raly,
6 da rua llama-

cm Caseadura; trata-se na mesma.
4*_2o N

VENDE-SE 
a casa n.

ral}

*V~*KN'nií-Sl' 
pnr S:ooo$ uma boa casa,

. com tres quartos, «luas salas e mais de-
pendências, na estação de S. Francisco X:i-
vier; com A. Torres, r. da Quitanda n.a''.
tas a ás -. 4-9" ¦•*•

das 3 as

! -~lvi\'DE-SE uma casa com tres quartos,
V duas salas e cozinha, em Campo «Grande,

com bastante terreno para fazer muitas ca-
sas; tem algumas bemfcitorias; informa-se
ua'ladeira do Faria a. i-i, ** casa.

4.105 «N

\T«ENC> duas

VKNM>K-SK 
por ta:ooo$ um predio novo,

rendendo iBo$, junto á rua Coronel IV
dro (Alves; trata-se á rua do Carmo n. 66.
i» andar. 3782 N
*\^lv\OK-Sl*. 

por 7:500$ um predio novo,
y á rua l.opes da Cruz; trata-se á rua do

Carmo n. (>(>, ia andar. 3782 N

DK-SK uma casa com dois quarto-.,
uas salas, cozinha, banheiro e muita

agua, entrada ao lado; trata-se á rua Costa
Mendes ri, 126, Ramos. 3637 X

VENDE-SE 
um preilio rendendo 140$, na

rua Dr. Archias 'Cordeiro, por 8:500$;
o terreno tem 26 metros de frente; trata-se
no n. 176. 3745 •*

XT-ENDJ-i-SE «m terreno com um chalet-
V zinho na frente e muitas plantas, na

rua Tenente França n. 123, Todos os San-
tos, ou aluga-se; trata-se U rua Vasco da
Cama n. 16. 37S2 X

VENDE-SE 
uma boa casa, edificada cm

centro de grande chácara com 22 por
130, com todas as plantações, .próxima dc
Tonas os Santos c bondes á porta. 1'rcço
módico; infonnações á r. Josó Uonifacio

n. 81, Todos os Santos. .1003 N"ÇT-ENiDE-SE 
por 4:000$ um sitio, na cst.

> dc Ramos; trala-se a rua do Carmo 66,
i» andar. 3"'.5 N

V.lv.VÜIvSE 
um pequeno predio, com ler

reno de 11X50 ms., com
na K. de Ramos;
n. 66, Io andar.

gua cncn.iada,
r. do Carmo

3996 N

TTKMDE-SiE uma avenida; rcmlc 11406$
V mensaes, .próxima ;'i estação do 'Meyer;

trata-se na casa Paula Dantas, rua Pri-
meiro dc Março, esquina de de Visconde
de lnliiiu'ma. 2324 N

POMPRA-S"' utni hoa caía
(¦OIMP-RI gn. d.
Companhia Predial "America do Sul
rua da Quitanda, 31, sobrado.

Ilotaío-

N

COMPRA-SE 
uma casa até 4'..*«>«•$. da

Pi edade pari bai>ci), com duas salas, 2
quartos e mais dependência?, perto da es-
tação. Trata-se na rua Silveira Martins
t\. 58, sobrado, 4^22 N

CIAUTOMANTE 
seria mme.

rabalha com p-TÍeiçlo. Risa da Carioc
sobfaUo.

Blançlie,

S4---*!)

COMPRAM 
SE

tes de terrení
fcana; tra

E ca-sStihas c pequenos Io-
f-no cm rpanemn ou Copaca-

c na rua do Canele 33. 4-.10 N

"VTKNnH-Sl" 
por 58:0011$ importante pa*

Y lacete, de solida construcção, cm cen-
tro de terreno de 2am,50X66 ms., todo
mnrado de pedra e cal e bem arborizado,
com dois pavimentos, tendo no superior
6 quartos grandes, 3 salas, varanda cor-
rida ao lado c nos fundos; no superior, um
grande salão, 3 quartos, instalhjçf-o confor-
tavel de banho de agua e fria, despensa,
grande cozinha c lavanderia interna; fora,
grande chalet, com grande banheiro de na-
tação, ducha, cachoeira e de chuva, com
deposito tle agua de 3.500 litros, mais um
chalet com dois comniodos para cre.idos e
ao fundo ura chalci para residência do
chacarcLro, etc, localizado no melhor ponto
da rua Vinte e Quatro d. 'Maio; trata-se &
rua do Carmo n. 66, i0 andar, _|_.6ó N

TTENDE-tl.SE dois esplendidos lotes de
V terrenos, á nia Engenho de Dentro;

trata-se com o sr. Santos, ua pliarmacia
Uamos, estação de Frontin. 22^6 N

TTENDE-SE uma casa, na rua -Moura
V n. 37, Meyer, por 12:500$; tem altos

e baixos, entrada independente, própria pa-
ra duas moradas, construcção recente, edi;
ficada em grande terreno, bondes de José
Bonifácio á j.orla; trata-sc na mesma, com
o iproprtctarío. 4--8 N

BNDE-SE a casa da rua 'Alzira Vai-
detaro n. 27, Sampaio, com u eommo-

dos, terreno dc 2: metros dc frente, com
gradil, e 40 de fundos, por _o conlos, ou
só com i. meiros de frente, por ilr-cse«s
contos; informaci.es na mesma. 39(6 N

V.

-.riC-NDK-Sl* 11
V «D. Frauctsca

líoinsuccesso

pequeno chalet, na rua
Ilyden n. 5, cst.iÇão de

trata-sc no n. 7, 3455 N

T7"KNl>IvSlí um chalet com dois quartos
\ c «luas salas, na rna D. Francisca Hy-

den n. 7, estação de ..oinsuccesío, rua de-
fronte ao rhadeireiro Araujo; trata-se no
mesmo. 345"? -N

XTiENÜiE-SR por 13:000$ uma boa casa;
y com 8X65, ms. de fundos, com 4 quar-

tos. 2 salas, etc, na rua Senador Alencar;
passam á porta os bonde-, de S. Iiuiz Du-
rão; predio de construcção solida; tratar

ai A, V., rua Uruguayana n. 122, i°
andar. Tambem pódc scr 9:000$ á vista

3 restante cm prestações. 3919 N

"ÍTÉ-ÍDE-SE um terreno cnra 11X45, honde
V de lusé Bonifácio á frente. Preço a:ooo$;

outro, 
"á 

r. S. Gabriel, com 11X60. Preço
2:500$, [iromplns para edificar; tratar com
A. Corria, r. Duque Estrada Meyer 11. 111,
lias 6 is 1: t das 3 ás 6. 4004 N

TT©*íDEM.SEi por 21000$, um sitio com
seis cihiucircs dc terras, com bananci-

ras, pasto, capoeiras, agua correnie notável
c solida casa assoalhada, coberta dc te-
lhas, no .Estado do Rio; por 1:500$, lotes
ile tcrri-noi, cm Todos os Santos, a 3 mi-
nutos da estação e a um do bonde; por
14:000$, grande chácara, á rua Aue.isto
Nunes; trata se com o balanceado; ¦ Carva-
lliosa, das 12 ás 16 horas, á rua Marechal
Floriano Peixoto n. 9. loja. 3,*r-l ¦*¦

TTENDE-SE um lindo c superior predio
novo, próprio para familia «le tratamen-

to, cm centro de terreno arborizado, dius
linhas de bondes, com 4 cotitortavei*. quar-
los, "Muro c gradil, duas salas grandes, va-
ranila corrida, despensa, W, C, cimento
rustico, luz elcclrica, fogão a gaz, jardim
c chácara Preço módico; trala-sc á rua
Archias Cordeiro n. 244, Godofredo, nia
Xova dc S. Leopoldo 11. 33- 3S6- «

r7lvN'D'IÍ.M.SE dois lindos e sólidos pre-
\ dios, a 5i.!o.i$ cada um, na rua Joaquim

Mcycr, um minuto da estação; são asso-
bradados c têm jardim c gradil na frcnle,
porão liabitavcl, dois quartos, duas salas,
bom quinlal c são quasi novos
negocio; trala-fe com Corrêa, i
Caneca n. 3*5".

K* liom
rua '''rei

3698 N

_) IvNlHvái' um predio novo, assobradado,
V com 1 quartos, 2 salas c luz eleeirica,

á rua Coronel Pedro Alves; trata-se com
o proprietário, á rua da Quitanda n. 4.1 •

3;i4 N

VENDE-SE 
por 71800$, em MarangS,

bella vivenda, própria para quem gostar
de criar, iplamar c KOíar clima salulienimo;
tun grande terreno, boa casa c agua cn-
canada; tratar á rua Pedro Telles 11. 3S,
¦Maianiíá- Caseadura. 2014 N

Ari-.N'I.-1-M-SK, baratissimo: unu cama «
V colchão para casal; um armário e guar-

da-cumida, uma boa ine?a própria para at-
íaiate, um lavatorio de madeira, alguma.
'ouça de mesa c co/.Ínha, um fogão .1 car-
vão de dois furos c diias cadeiras dc -pa-
Ihinha-y trata-se á rua Camerino ü. 93*

4.1.i'j O
Ihiphw trata.se á
í-obiátlo, Alexandre.

VENDEM-SE 
bons lotes dc terrenos, des-

de .0X3» o ioXc"*, a dinheiro e a
prestações de ?4 mc-.es, nas ruas liarão
de .Mesquita, liarão de Itai|nt', parellcla i
do Uruguay, José Vicente c ..Maria Amalia,
transversal á do Uruguay; trata-sc com
Tantiri, rua liarão dc Mesquita n, 740,
sobrado. 1S03 N

\TENDE-SE um lote de terreno cnm
V _.oXi_., dá ipara construir trei_c.isns

para renda, -par 3:200$, á rua Darão dc
ttaipu', parallela á do Uruguay, perto do
ponto dc 200, réis; trata-se á rua Parati
:Ie Mesquita u. 7.\o, sohrado. 1804 X

XTE-fDl-M-SE torronos «*in Copii*
•' cubana; carta no ".Tornai do

Conime.cio", ií X. 1. (o próprio
ilono), Caixa: _*7. 317a N

ViENlDE-M-SK, 
por preço dc oceasião, 2

casas novas, tendo 2 quarlos, 2 salas
e cozinha, uma te magna encanada e ler-
reno dc esquina; informa.se na Padaria e
Confeitaria Ccnlral, em frente á eslação de
liamos. 4"lá N

\TENDB".*-S_I 1 lotes de terrenos, cm
V Copacabana, -promptos a edificar; rua

Sete dc Setembro 11. 133, sobrado, com o
proprietário, ás terças, quintas e sabbados.

3974 N

\T'"N'*I'-S1' um lerrcno com 15X65, na
v rua Theodoro da Silva, por 7ísoo$ooo;

trata-se, as 12
co n, 1.1.

boras, na avenida Kio Bran-
4013 N

TTÉNDE-SE uma avenida, cm_ lloiafogo.
V 1'rcço 9:000$; informa-se á r. Uru-

rru..yatia n. 39, casa de frutas. 4042 N

T.Tl-NDK-Sl' o preilio da ína Ccncral Po-
lydoro 11. 1Í.7 (ijotafogo), com 2 salas.

4 quartos e 2 fura, etc, quintal c jardimi
tratar no mesmo. 39* • N
"ÇTENDE-SE 

por qualquer -preço o predio
n. 75 da rua Ií.isilio, no .Meyer; pude

ser visto das io ás 4 horas; Iratar com
o sr. Patrocinio, á r. do Ilospicio 11. 126,
ou Figueiredo n. 34 (..Mcycr). 2S12 N

ÜTi-^NDlJ-SK por 4 contos á visla, ou pelo
V mesmo em prestações mensaes, aceres*

cidos os juros dc G o|o, uma casa de con-
strucção nova,_ com rica fachada, própria
para negocio, já com armação, tendo com*
modos «para familia, em superior terreno
de 12X51 ms., fazendo frente para duas
ruas, na Villa Santa Thereza, estação t\c
llonorio Gurgel, Unha .Auxiliar; trata-se
com Henrique Walter, á ru3 do Hospício
n. 109, i° andar. 3606 N

Ti^KNtili-SE um predio, na estação do
> Riachuelo, por iu co.itos; tratar coni

Garcia, rua da .alfândega 218. 1825 N

VTlvNDI-.M'SE casas a prestações de 70?,
Y i 112$ mensaes, sem jóia, Companhia

°0 Predio", rua Sachet n .8 (sob.). 2-9S.'

VENDEM-SE 
quatro prédios novos, com

um anno de construcção, tendo cada um
dois quarlos, duas salas, cozinha, Water-
closet interno, fogão econômico, luz _ cie-
ctrica. tanque, chuveiro e pequeno quintal,
próprios pnra renda, por serem quasi cm
frente á estação dc Todos os Santos c de
tres linhas de bondes; custa cada um
5750$; vende-se por este preço devido á
crise que atravessamos; tratar com o dono,
á rua lArchias Cordeiro n. 472, est. de To-
dos as Santos. 3(,ã$ N

~ÍTENDE-S'E um silio, próprio para avi
V cultura, com 4.000 ras. quadrados, casa

de construcção moderna e mais ln-mfeíto-
rias; na rua Cardoso Quintão u. 64- A, es*
tação da piedade. 3981 N
¦ÇTENDEM-SE por 51000$ duas casinhas,

. na rua Cardoso Quintão u. 64 A, esla-
ção da Piedade. 39S2 N

20 AXXOS OE TRICMIMIO M1I.11A1.ES DE OUKAS
lVJECCvO PAIi .IE_IÍA--Ourii iiifallivi*! «*iu li ilins. Um só vidro cum
«••'.n toilasas pharmocias do Ura.il. Dep.: Drogaria Pacheco. Andradas, 45. Vidro ajooo

"^^l.NMJlvM-Sl- 
duas cachorrthhas det puraY r.iça Ingleza, com tres itieíCs, legítimas

Fox-Tcr-rtèr, muito vivas e intclligcntes e
excellentes ralcirns, Pre<co ,*}o$; rua da iAl-
fandega 130, i" andar, das 3 ás 6. .13 j- O

\TENT)E.M*SE cm iipiiiicnns |iri*s-
y tações uiüRul-lcos lotes ile ter-

remis sitiiatlos mi rim Jardim 15o-
tiinieo n. !>5t>, do Indo alii*eilo no
checai' á 1'í'íi Miiri-ncJi do S. VI-
ci-iito, iih-i ruas tloiKiiiiiiiiidiis
Oitis, MiiRiiollns, Jequltlbà o ou-
trns, rdceiiterhcnto abortas c onde
se estão construindo valiosos pi*.*
lnretes. As prestações são as mnis
suaveis o o comprador podern
ronstriiir inimedlatiuucntc. Bph-
de de 10 em 10 minutos; Os srs.
pretendentes poderão so dirigir
ao local para escolher, encontrai!*-
do pessoa habilitada para dar to-
dus as informações, das 7 iis IU
horas. Para demais Informações
no escriptorio dn Companliia Pre.
dial, ã rua tia Al.amleKii, US. N

XTÊNOE-SE por 5:500$ cada um, dois
V prédios novos e ue bo,-i construcção, com

dois quartos, duas salas^ e todos os perten-
ces, a 5 minutos do Encantado, nia José
Domingucs ns. ;S e 8o; trata-se á rua do
Cattete n. 271, Cinema. 3172 N

TT.BNDE-SE mn terreno alio t arejado,
V medindo C0X44, na estação «le Olaria,

E. F. ._,., na rua Maria Rodrigciis :
trata-se na mesma n. 4, antigo. -.018 N

íY-J-RECTSA-SK comprar uma boa casa
com todos os requisitos, para familia

de tratamento, nos bairros de Cattete,
flamengo, Laranjeira-.. Tratar ou cartas.
aaa rua lluarque dc Macedo n. 33. — Cat-
aclc. 4137 K

M .fl MfTllíl (Todas as matérias do curso do
prepiiralririos)

Abertura dns aulas 1- de abril
Matrículas abartas

RUA 24 DE MAIO 208 - Riachuelo 21U
no Oymnasio feder

VENDAS DIVERSAS
X^KXDlvSK uma boa moenda para canna.

V por 1X0$! na rua Dr. Cândido Benlclo
n, 4.-t">, Tacurépapuá. 39*58 O

¦--TlCXDH-l-SK masiiifiros lotes ale
* terrenos mníciilflcnnioiito lotüill-"iiidos no conliccldo o saudável

bairro deiiomiiiatlo "Campos dos
Cardosos", cm Caseadura, com
pagamento em pequenas presta-
ções ao alcanço de todos, lí.*?,
15$, i-O.S, o etc, mensaes. Os ter-
ren os variam do preço desde
500$ cm deante, tendo muitos
lotes especiaes para cultura. A
conducção 6 a melhor possivel,
pois o bondo de Caseadura está »
-00 metros do terreno, 5 ini nu-
tos da estação do Caseadura, ondo
liaram todos os trens dos suliiii*-
liios c e.vpressos. A.s estações Ca-
viileanti o Encenlieiro I.eul estão
situadas dentro do terreno. Us
srs. compradores offectuando o
pamiiiienti) da primeira prestação
poderão construir liiiineiliiitiiinento
o são de construcção livre de im-
postos. Os srs. pretendentes pode-
rão se dirigir no escriptorio di.
rua dos Cardosos n. .'!.¦>*_, esquina
da rua do Cattete para examinar
a planta, os terrenos, preços o ter
todas ns explicações que necessita*
rem'. Para mais informações po-
derão se dirigir ao escriptorio da
Companhia Predial á rna da Al-
fandega, ~-S, onde são distribui*
dos os prospectos, Prevenimos
aos srs. compradores oue desejam
comprar lotes do 500$ a 8003
il uc já eslão á venda os destes pre-
ços, convindo aquelles (|iic pedi-
ram reservar lutes a não se de*
morarem, Construcção livro. N

TPÈNDBM-SE armações t balcões e utçn-
V silios para todos os negócios, assim co-

mo se fãz qualquer armação ou outro uten-
silio qualquer, ao gosto do frcRiie- t a
i.re;o sem competidor, á rua Senhor dos
Passos n. 47. N. II.: a ol.ra feita eni
nossa officina vac-sc assentar no logar.

O

TTBNDE-SE polpa de
V dei

PALACETE 
— üoa oeearfüo — Vende,

sc um no»» . de belln nrcl.itectiira,
com todo n conforto, logar salubcrrimo
perto da Quinta da lion Vista, dois bon-
ales íi poria, Jockey-Club e Caseadura;
preço da época; ver k ma S. Luiz Gonza-
Ra A-346; tratar no n. .156, com o sr. Ar-
lliur. 3971 N
*?>1.KCISA-SK comprar um engenho pira
J_ f-c-Tair madeiras cm taboas ou pran-
chòes. Carta* i Estrada de Santa Cruz,
115. Realengo, com José C, Va5concellos«

4Jo8 N
¦\rKN0K-SK, digo compra-se um enge*1 Y nho para serrar madeiras cm tal-ons, ou
pranchões. Cartas a Ií. de Santa Cruz. 115,
com Jos. C. Vasconcellos, 4.0'S N

|i"\T£NDEM-Sfi ripas, sarrafos c taboa?,
-! y mosaicos etc, na serraria í Estrada de
Santa Cruz, 115, Uealengo. «1208 N

iftT-ESOE-SIS ura lote dç terreno, na rua
i » Conde dc Bomfim, dè frente tom,40 e
;«li- tirados 77 metros. Preço corrido sxin$ o
taict.-o, passando a .Muda da Tijuca; r. da
liA_t:_.iieüa o. ijo, I- andir, dai. ,1 _s 6.

4313 -í

¦VENDlv. 
F. na rua Clarimundo de Mel-

1 lo, Encantado, ¦' uma casa com 4. quar*
los 4 salas, e cozinha, cum terreno de 11
mçtro9 de frente por 60 de fundos; tra-
ta-se na mesma rua n, qd com o sr.
-Muller. .374 N
"\T_5NDE-SE 

por 1-1 contos o
y predio da rna Escobar, próximo

ao Cães do Porto, tem grande ar-
niii-oin, é novo; trata-so tia rua
da Ouitanda n. 133, com Moraes
Junior. -17ÍM N

^^lv^'Dl•.^^-SF, 
2 boas casas novas, con-

strucção moderna, com 2 salas, 2 quar*
tos, cozinha, e bom quintal, luz elcclrica,
etc; para tratar na nu D"os da Cruz nu-
mero 303, com o sr. Carlos, fceço 12
contos- pôde ser em apólices, rái-j N

uma casa por 3.500$, com
! 2 Salas, com terreno de

1 iXóo, próxima do bonde e do trem da
Linha u-ViixUtar; para melhor informar á
rua Archias Cordeiro n. -**_¦(, Bar Mineiro,
Meyer. 3975 N

".TENDE-SE uma casa com dois quarto.*,
V duas salas e cozinha, na travessa Dona

Rosa ti. il-, Piedade, por 2:500$, podendo
scr 1:300$ á visia e o resto cm .prestações,
OU então toda a importância «n prestações,
tiecrescidos 05 juros dc 6 o!o; trata-sc com
Henrique Walter, á rua do Hospicio n. 100.
i" andar. .)6"7 -*•

TTENDE-SE o predio da rua
V n, 5-; trata-se com o proprietário, no

tio lado.

do Roclia
10

3.30 -¦*

TTENDE-SÊ* 2 quartos ¦

TTENDE-SE uma cisa com excllcntc
V mar e bem tratado jardim; trata-se

ru.*. Atxbias Cordeiro n,
S»atos).

(Todos os
.145 N

\TBNOBM-SE 
prédios c terrenos, cm Nl*

ctheroy e subúrbios e em S. Cònçalo;
á rua Coronel Gomes Machado n. 31, mod.,
na imcncia do leiloeiro Teixeira llastos.

."403 N

\7E)NDE*SK um terreno medindo 5,50X55.
» na rua Tenente Costa, Todos os San*

V^KiNMMCM-Sí'., por menos do valor, opti-
T mos lotes dé terrenos, no aprazível bair-

ro do Andarahy Grande, rigorosamente nive*
lados, com bondes á porta; Uiforma-se e
Irata-se com Henrique Walter, á r. do Hos-
picio n. 109, i° andar. 3608 N

\7T.XDK-Slt por 25 contos uma csplen*
y dida arca de terreno, com 60 metros

de frente, que, dividida em lutes, dá o do-
bro, no saluberrimo bairro do Andarahy
Grande, á rua Harão do liom Reliro; trata-
se com Henrique Walter, á rua do Hospi-
cio n. 109, i° andar. 3C.6-* N

tos; trata-se com o proprietário,
rua n. 42. Preco 1.500Ç300.

mesma
-oa. N

T7T,NDE-M--**li terrenos na avenida Atlan-
Y tica e nas ruas N. S. de Copacabana,

Domingos Ferreira e Constante Ramos; ira-
tá-se á r. D. Manoel n. -'8. 843 N

*'-MvM SE, em prestações, lotes com
T 11X30, cm Mcrity. E. E. I..; trata.

se com o capitão Feilppe, todoa cs dias,
das 6 is 11 do dia. 1043 N

TTiENPEiM-SE duas superiores casas At
Y solida construcção com todos os requíst-

tos higyenicos, pela insigiiiíicancia de ...
io:_5o$ooo á vista; livres e desembaraça-
dos de qualquer ônus, com 2 salas, 2 quar-
los, cozinha, \V. C, chuveiro, entrada ao
lado varanda, marquize de vidro, etc; ainda
não foram habitadas; trata-se na Coopera-
tiv Fidalga, era frente a estação dc Ra.
mos. -S16 N

*\7*l-'NIMi-_E, eni Iearahy, uma casa com-
Tr' pieiiim.iuc nova, perto do mar, com to-

do o conforto para familia de tratamento;
trata sei r. 'Miguel dc 1'rias n. 118 (,-inlic.a
da Constituição), cm Iearahy. 30-4 '*¦

"\T1''N'UI'--SI- o predio dc sobrado e loja
á rua do Cattete tt. 183 liado do pala-

cio), com 3 salas, 4 quarlos, cozinha, ba-
nhciro, VV, C. e grande quintal, com tan-
que. -Medição totali comprimento, '301,50

e largura, 4111,80. A casa pude scr vista a
qualquer hora; propostas por carta u esta
redacção, com as ínteiacs R. u\. L. .194*1 £j_

\7"E\DE-SE ou aluga-se uni excellente si-
tio de 200.000 ms. quadrados, parle

plana e parte cm morro, lodo cercado, na
estação dc Ramos, a 30 minutos do centro
da cidade, com diversas conducções, tendo
duas óptimas casas novas para morada, 011-
Iras pequenas casas, espaçosa coehcira, grau-
des paslos, arvores frutiferas dc todas as
qualidades, diversas nascentes permanentes,
boas partidas, plantadas de aipim, batata
doce c nutros, figueiras, clc. etc, com
grande criação de diversas espécies, carroça
licenciada, com 5 muares. charrete c cavallo
para passeio, que poderá ser vendido con-
juntamente, c muitas outras vantagens, que
só á visla; trata-se direitamente á r. dns
Ourives n. 54, sobrado, da 1 ás. 3 lis., com
À. «arraso^ 3"'_-___

TT.ÍvN-nijM-SE as propriedades abaixo: in.
"¦ formes, tratos c offertas .? rua do lios-

pieio n. 19S, Figueiredo _ Ç:
73 :ooo$. palacete á rua «N. S. dc (.opaca.

bana. para grande família.
70:00-$, predio á rua Affonso Penna, cen-

tro At linda chácara.
•«0:000$, predio á rua N. S. de Copaca-

bana, moderno.
50:000$. dois prédios á rua N. S. de (opa-

cabana. ,
60:000$, predio á rua Or. Domingos Fer-

reira. perto da Avenida.
120*000$, predio na praia de lloiafogo. \ cr.
iooíocoS, -palacete na avenida I.igaeaci.

00:000$, predio á rua Aguiar; é uma de.
licia. Ver.

50:000$, .predios modernos, dois, no ivsta-
cio de Sá. - ¦

.-0:000$, predio c chácara, a rua Conde dc
Bomfim. _

5, :*.re:iio moderno a rua b. iran-

XTENDE-SE um terreno próprio, livre e
V desembaraçado, medindo 27 metros de

frente por 60 de fundos, c de tunde-s, largo,
24 metros; na rua Mem dc Sá 11. 93, an-
ligo, Nictheroy. ' 3°õ0 £J

XTENDE-M-SJ" do!, bons aUtonioV.'!, fun-
V ccionando, de e.-.ccilcnte fabricante, fnr-

ça .-o 11 P, cm perfeito estado; r. da Al-
fandega 130, 1" andar, das 3 ás d (2:300.).

4393 O

T7fB-*n-E-SE um bom piano, do acreditado
V autor Bcchsteln, perfeito, ainda novo,

com capa c mais pertences, por preço mo-
dico; na rua S. Luiz Gonzaga n. su.

. Tamarindos Wal-
. .,cr, o melhor dos referseos, grande re-

guiador dos intestinos, uma laia -S000 c 6
pr.r pStioo: dentre, cm breve publicaremos
30 attestados de notabílidades médicas des
ta capital, ocohselhahdo a Polpa Walder.
Pepnsitarios, Lopes c Freire, á rua da Qui-
landa 11. 73. Fabrica rua Souza llarros
n. .1-. Eslação de Sampaio. Telep. mime-
ro 2oC3 V. ~4~o S

macliina de
n. 10, typo

¦\rKXI)l'JM-SE materiacs de consirucção
novos e servidos, telha franceza, fri-

zos de assoalho novos, partacs, vigamento,
caihros c esquadria nova c servida, um gra-
dil com porláo dc 20 metros e 50; a rua
José Domingucs 27. Encantado. 2814 O

¦ÇTENffiJM-SE um piano 1'lcyel c um dito
Erard, perfeitos. Brevemente Bechstcin

e 4 bis, Pleyel, garantidos. Ao .Piano _ de
Ouro, a casa mais barateira, rua do Rio-
ciniclo n. 4~5. •:"',6 °

\TENDE 
SE nnr mn$ uma

escrever, "Suiith Prcmicr".
de contabilidade, quasi nova; com o dr.
Magalhães, das isi|j <ás 16 t\i, á rua do
Ouvidor n, 79 (sobrado). 42960
"\7l-;.\'niv*-.*K 

mna machina photÒgraplnca
13X18, de Carlos /.ciss Jina, I, 6, 3,

série 11X-I1, com ,| clias-is d.iiilns, systema
lira1., tri;.ú e mala, c uma Kodak, 13X1S,
com 5 chassis duplos, mala de couro e
tripé n.kclado; rua da Saude n. 111, so-
brado. 4309 O

« "'ENDEM-SE 26 canários, pura raça fran-
ceza. IV para liquidar; rua da Alfan-

dega n, 183, sobr.ido 231,1 O

TT'1'jNDE-SE — Digo: tratam-se dc pa-
^ pcis cm todas as repartições, cobrança»,

compras c vendas, c inventários, .idcnuíando-
•e custas; rua Doze de «l-cvcreiro n. 3401
liiingu'. 2314 O

\TrXDIvM.-Sl'!, barato: armações, balcflesj
cúpas, mesas, divisões, fotrôes n. 1 e

outros, toldos, cofre.., toiitttcs-commodas, la.
vatorios, camas, colchões novos, nuarda-lou-
ças, guarda comida5, guarda-vestidos, cadei-
ras, mobílias e todos os moveis preciso»
para uso doméstico e commcrcial; tudo 6
usado; rua do Hospício 1.1 A. 231ÍÍ O

ESCOLA DK ENGKXItAr.l.V DO IUO 1.E JANEIRO
(SUBVENCIONADA)

Curso, de cnícüliciros topograpUos, de estradas, geograplios, -conjtruetoww

. civis ílalricul-3 abertas. Cursas diurnos e noeturnos. Rua dos Andradas,
27, _" andar, —

\TENDE-SE por 4:100$ um bom predio,
V acabado de construir, com 4 commoda.-;

grandes, construcção ¦ moderna, com plftti-
banda, com muro e jardim na frente, a a
minutos «la estação de Ramos; trata-se eon*.
Vieir-i, á nii André Tinto a. .13, leite-
ria. --'.5 «

pn
cisco.

40:000

ío;ooo$,Cpilacete á rua Vinte c Quatro de
Maioi linda chácara.

35:000$, predio i rua do Riachuelo, mo-
dern o

Offertas razoáveis serão acceiías. 3S56 N

\TENl>E-SK o terreno, todo plantado dc
V arvores frutiferas, cannavial, com uma

casinha e demais bemí-itonas, por 1 ;6oo$;
ver e tratar i rua da Covanca a; 5*, Jaca-
rcpa.il-, 3'02 

*>

TTENDEM-SE lio melhor ponto ile
V JncãrôpiiBuá (Estrada da -"ro

Kuozin), mus Monsenhor Marques
e Annn Silva), esplendidos lotos
de TEI-W-VO PKOVI-IO, l>i-oni-
ptos pura receiier edificações, 11-
vres c desembaraçados de (junl-

quer ônus judicial on não, as;ua
encanada, bondes e luz electrica.
PAGAMENTO EM PEQUENAS
PRESTAÇÕES MENSAES, TO-
MANDO O COMPRADOR POSSE
UO TERRENO COM O PAGÂMEN-
TO DA PHIMl-II... PRESTAÇÃO,
PODENDO E1HEICAR IMMED-A*
TAMÉNTE PARA O QUE ASSI*
GNÀRA' UM CONTRATO. PRE-
COS EXCEPOIONAES, LOTES
D1ÍSDE CENTO E OINCOENTA
MIL RÍ-IS, PRESTAÇÕES MEN-
SAES DESDE DEZ Mil. RUIS. Pa-
ra ver e tratar á Estrada dn Fre-
Kiie/.ia, 415, com o proprietário
ou ú Avenida Rio Branco, 16, de-
pois de 3 horiis. 5907 N

VENDE-SE 
uma chácara, na rua Capi-

tão Poli.*, n. !.; trata-Me na mesma, com
Anloaio Soares. _4'.~? «_

¦\TKNnH-SE — I.in.uaphono — Deseja-
> 9e comprar um, cm bom eslado; cartas

com explicações e p.eco a J. A,, no Cor-
rrio da Manhã" —Caixa. 1854 O

TTTvNDlvSl-. vim bonito e l.oin piano
V -Pleyel, dc particular, baratissimo; ave-

nida Passos n, 30, loja de. electricidade.
2317 o

\TiE.Yl)l'M-SK 
um balcão, uma balança e

mais utensílios que servem para J-iaa de
negocio, tudo em bom estado; nia Visconde
dc Márànguapc n, 4$. 2323 O

\TEt~_-_.----". tijolos de superior quali-
dade, a _.$ c _.t$; no boulcvard São

Christovão n. 46. tel. i36-, Villa. 4«''i O

"CTÈNDEM-S-I moveis para desoecupar lo.
t_t\v: um toileU-con.moda 6o$ooo; uma

can-,a 35$ooo; um guarda-vestidos canella
6o$| um Eiiariia-pratos 75Ínooj uma secre-
60$; um guarda-pratos ;*;$ooo; meia com-
moda, 3S$ooo réis; uma mesa elástica, 35?;
secretaria americana 100$; uma mobilia as-
senão e encosto de palhinha moderna por
ioo$ooo: 2 porta-bibclots eiruacs 30$ooo;
uma cadeira de balanço i5$ooo; uma estan-
ie japaneza 2o$ooo, e mais moveis, na rna
_4 de Maio 26S. 3«*'6 O
"Y TENDE-SE uma fj.rica de camisas de

\ Dieta; dá uma producção de 70 dúzias
diárias. 'Facilita-Se ao comprador sobre o
pagamento. O motivo é o dono ter necessi-
ilade dc ir rara a Europa; trata-se, por
favor, com cs srs. Dias & Freitas, rua da
Quitanda n. 56, loja. 31,69 O

XTENDE-SE. uma rica victoria, com ma-
-riiiíica parelha de beslas, por módico

preço; trata-sc na casa Vianna. á rua do
Ouvidor n. 50, com o sr. Eugênio de
Azevedo. 2243 O

TT-ÊNDEM-S-E Iodos o» utensílios de um
deposito dc pão; rua do Rezende 171.

4i.»«l O

VENDE-S1. 
um banco dc '

Senhor dos Passos n. io.|,
palliàdor.

pinno; á rua
\, loja de em-

4271 o

\7*-K-N'DTC^SE uma hoa cahm de leite., com
1 duns fülias recentemente nascidas; tra*

ta-se á rua Campos Salles n, 35, cm .Ma-
durcira. 3559 O

XTiENDEM-SE meia mobília com estofo,
> nova, j-ara sala de visitas, e meia para

sula de jantar; rua General Menna Barreto
11. 143 (ilotafogr,). 3713 O

V.lvN.DE-SE 
um pi

formato, -perfeito,
nida VaE'.oa n, 34,

ano (Príalle, grande
por príçn barato; ave-

. "7.5 O

\TEM>E-S)'. uma machina Slnger, gabi-
> nele, quasi nova, com t-*>cJo = o* utenít*

lios, por 130$; ver e tratar i rua Dr. José
llygino n. 93 (casa fi). 41*80

ITEN-DE-M-SE diversos moveis dc casa da
V familia; na rua do Riachuelo 11. 115

4--: O

VIvXDE-SE 
uma mesa elástica, At can-

nella, com 3 taboas, moderna! "-./«••J!
Andradas n. 7-, loja. 'LIL

tTENDB-r-SE -alliii-a- e f"'\^',,rJ"'
V posilo, á rua Goyaz n, 7.í. 

'•• ae «-J

-1 rifWni. <ii.* vliramento, barni.es, ciibroj,
assoalho, forro,

para t_pamcntos, -«des, po-tSíi.f, -»f

''"' 
Frècóí.baratos; _ rua Senador Pam.
167-

nellás.
ocu

íjiio O

¦r*"*""****!^ Sli uma bicycleta gamai nora; na
V™ vi->«- . --"-,ro *-« M-l~ DÚÜ%
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ACTOS FÚNEBRES
Thereza de Jesus

i (32° ANNIVERSARIO)
Manoel Cyriaco Pereira, Isau-

ra, Ferreira Cyriaco, Alice ber-
reira Cyriaco, filho, nora e neta
convidam os cunhados c so-
brinhos para assistirem a

missa que mandam rezar P'>° "j:

pouso <Tteroo de sua m5e THE.K1../.A
DE JESUS, que será celebrada hoje, sao-
bado 20 do corrente, na raalr.z .de
stnt'Anna, ás 9 horas, o que antecipa;
damente agradecem

¦ ',•¦>'-.

I"

4126

D.

i
Pedro Augusto de Oli-

veira

Í 

Manoel W» de Oliveira, sua
n-nlber. d. Oiúrin» Carolina de

OlS e «Um. cunhada e.s°-

â*-arvaBr*íi*>"a
ftlTVEIRA« de novo convidam aos

S.eC^nima,^ndam celebm
S& S>ta£ 5oA> corrente, As 9 bo

*?sc antecipadamente «tadeota.

José de Oliveira An-
drade

• laiiana Pinto de Andrade, &•

4X4 n,^ c noa» convidam os partn-"I" 
tes c as Vf^~*

Paulina Gonçalves
Loureiro

Joaquim Martins Loureiro So-
brinho c filhos, Manoel Joa-
quim Loureiro e íamilia, Auto-
nio Joaquim Loureiro c família,
d. Joaquina Martins Loureiro e

íamilia, João Drumond da Silva e ja-
milia, Gaspar Vieira da Cunha e la-
milia. agradecem penhorados ás pes-
soas dc suas relações e amizade que
acompanharam á ultima morada. os
restos mortaes de sua inolvidavcl es-
posíi. mãe, irmã, cunhada e Ça, Jj.
PAULINA GONÇALVBS LOURM-
RO, e de novo convidam para »a nus-
sas de setimo dia, que, por sua alma,
serão celebradas em todos os altares
da egreja de S. Francisco de Paula,
âs 8 1I2 horas, segunda-feira, 22 do
corrente,aa quaes serio seguidas por uni
Lilkra—e solenne. pelo quc se contes-
sam desde já sinccranwtnc agradeci-
dos. 4349

ViENDE-SE 
um piano, de um quarto de

cauda, bom jura estudou. .Preço 1.10$;
para ver, rua Sinto .Amaro n. 419, Cat*
letc; trata-se á nia liarão dc Guaratiba
n. 29. _ 397° °

VENDE-SE 
um cavallo inarchador, bo-

nito « manso. Preço dc oceasião. >E
oara desoecupar logar; avenida Salvador de
Si n. 197,  4138 O

VENDE-SE 
muito cm conta mnu mobilia

de canella, em perfeito estado, para sali

CATINGA 
noa «ovacos e máo cheiro e

euor dos i>ós evita-se usando o Ne.
rónol. Caixa 2Í000, vende-se na Casa Ba-

Garrafa Grande. 32» orm

de jantar;
amlar,

na avenida Central u. 2J, I"
4U..8 O

TRASPASSA-SE

CARTOMANTE 
mme. Margon. scieneia

do oceultismo, dií o presente, o pas-
sado e prediz o faturo, desmancha qual-
quer mysterio com talisman; mudou-se da
nu da Alfândega 149, para a rua General
Câmara n. 30a. 4'°5 _

COSTUREIRA 
— Vaz vestidos em e.

lioras, pelos últimos figurinos; preços
baratissimos; rua S. Pedro 155. 3937 S

T>ROFESSORA competente lecciona b»n-
í dolim, garantindo bom aproveitamento
cm poucas lições. Iníoraiaje as cond.çu»
na caso "A' Guitarra dc Prata". Rua d»

Carioca 37. ** *lt* S

PROFESSORA 
de bandolim, com 15

annos dc pratica, dispondo de algum
lemno, acceila discípulas ou aula em gran-
des eollcgios. Chamados por carta nesta
redacção, endereçada a V. C. _^

CHAPÉOSI

rpRA-SPASSA-SE uma caaa de moveis
tm nxroti
licenciada

colchoaria bem montada, (atendo
ul-.ir negocio

de mus rela-

I
Stiffelio Pedrosa

(4« ANNIVERSARIO)

guiar negocio e ucenciaua. O motivo e o
dono ter outro negocio, c não poder estar
á testa; ma 24 dc Maio n. 170 — Est.
de Riachuelo. -Wi .

rpRASPASSA-SE um armazém dc 6CCC0S
_ . molhados, faz bom negocio, está IU

vrc e desembaraçadoJ para v(;r $ tratar a
estrada da Pcnlia ... 119-: — Estação de
Ramos. V.. F Leopoldina. .1979 1

qtRASPASSA-SE uma loja de calçados,
X tendo contrato, e accomniodaçoçs para
(ainilia, a mais antiga do logar, defronte
,\ estiçio está afreguezada. Para ver e
tratar, na' rua Goyaz u. 410 — Estação
da Piedade. 307.) V

lindos modelos em seda, pa-
lhas e chamarlotc, com flores aigreile,

10$, 12$ c 15$, t|ngc'-íéi lava-se pluinas.
aigrette, enfeita^c e reforma-se • 5$ c 3$.
Mme. C. lios, rua da Carioca n. 6, so-
br»do. 4275 S

CARTOMANTE 
Mme. Zlzlnha tem um

breve que traz paz no lar. Rua íiljcio,
5S Cascadura, em frente a cgTeja do A01-
paro.  4i t") S

"?ARTAS dc fiança. Dão-se d.
goeianres para alugueis de casas.

prego e conti
loja.

r
Vi

bons ne-
em-

Rua do Hospicio. 308
.|i.;l S

OFFÊRECE-SK 
uma costureira, corta c

cose e faz concertos, por dia ou por
mez. Cattete 109. ^

í ^^éTZmmtZZlttSmt

__*_ io corremtc. na egreja *» ¦*
jl»u, VrAo 4* 8 horas da mu*» 9

tratos.

Florindo Marianno
Rosa de Sonza

tDeolinda 

Ustanqiuiini de Sou-

za Manoel Gomes Estannueira
esposa e filhos, participam <

MAN NO ROSA DE SOUZA, e con-

5^2 os seu» parentes c amigos para
rompaiihar os. restos mortaes de, »«

nu, inado. ho c, para o «ral*",0f 
£

6T Francisco Xavier, «W%-0o;X
Tro às 9 bora:;, da rua Vinte e Quarto
dc Maio n. 47. <*-¦*'_-.< '• fi"^° 

re,í?!
namente -ratos a todos quo comparece-
rem ao sai cuterramento-

Luiz Pedrosa, sua esposa e fi-
lho convidam seus parentes,
amigos e pessoas de sua amiza-
de e bem assim os amigos do seu
inesquecível filho e irmão STI1''-

FELIO PEDiROSA para assistirem à
nitsa de quarto anniversario quc pelo
repouso eterno de sua alma mandam
celebrar segunda-feim. si do corrente,
4s g horas na Egreja da lmmaculada
Conceição, á rua General Câmara, hy.
pQthecando os seus eternos agradeci-
mentos ás pessoas quc comparecerem
a case piedoso acto a^10

D. Rosa Furtado Soares
de Meirelles

(LCLÔ)

rnRASPASSA-SE uma casa de quitanda,
X na estação Ur. Frontin; nia Prinlen-
te de Moraes n, 85. J,8° K

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPEI-LO 

& C. Rua Luiz dc Camões
n. 36. Pcrdcu-sc cautela

desta casa.
30.814

4280 Q

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim n. J.

Pcrdeu-sc a cautela u. 80.49=. desta
casa. 4093 Q

JOSÉ" 
CAHEN; ma Silva Jardim n. 3-

Pcrdeu-sc a cautela n. 100.058, desta
casa. 4031 Q

CURA 
das fricira.s antigas reputadas 111-

cuiaveis e eezemas cm poucos dia-,
cura das moléstias nervosas pelo occulus-
mo c outras moléstias; quem precisar quei-
ra dirigir carta a posta restante desta ca.,

pitai a A. W. C. -U39 S

PARA 
casal ou pequena íamilia sem

creancas, uma familia distineta, res.-
dente cm sobrado de grande chácara, cede
dois ou ires vastos commodos indeptndcn-
tes. Informa o sr. Celso, d praça Tira-
dentes 11. .8. sala da frente,
horas.

Evita-se a gravidez
e faz-se apparecer o incommodo, por
um processo scientifico, sem dor; ira-

balho garantido e ao alcance de todos.

Mme. Maria Josepba, parteira drplo-

mada pela Fi de Medicina de Madrid;

Avenida Gomes Freire n. 77- o-377 b

Cwt^manlõãiS^;
da e verdadeira; consultas, aíooo; a
rua da Constituição, 47.

das io as 4
375S K

I1ENSAO 
Victoria, rua Aristidt» Lobo,

J3. Aludam-se quartos para casa! e
cavalheiros dislinctos. Luz electrica, ba-
nhos quentes e fricw. Foraeewe comida
a domicilio, cozinha de primo» ordem.
Teleplione -¦58.'. Villa. 3«5<i S

1 
PROFESSORA diplomada. Ensina o cur-
. so primário, piano, theoria c eolfcjo. Na

Praia Formosa, 131. 1535 S

1 tro do coiiintercio e com um bom con-
trato de vaiila. cm, fazendo bom negocio
para inlormações, com o sr. Macedo, ni
Moinho Inglcüi 3902 S

i° and.
2810

r> \A~jm — Kvi*«-Se usando M ve
KjtVfVlCZ |as antisepticas. São inof.
fensivas, commod* e de effeito seguro
Caixa com 25 velas. 5*°"t°- pelo
mais $600, Depositários 1 V.
rua da Assembléa n. 34.
neiro.

Correio
Silva & C.*;

— Rio dc Ja-
S

DENTISTA
Dr. Roberto de Souza Lopes

Diplomado pela Faculdade dc Med-
cina do Rio de Janeiro, professor li*

vrc na mesma Faculdade. Dez annos

de pratica. Trabalhos garantidos, a

preços módicos de tabeliã ou om pre-
staçôes. Exame de boca e. orçamento

das ia ásgrátis.
Rua Uruguayana 11
horas.

150,

CARTOMANTE 
ESPIRITA médium, in-

tuitiva, lanendo lrabi.ll.os garantidos,
para realizar nrgocios os mais dilliceis;
cura doenc-is por meios complelanientc
deseoiiliccidos no occulriíino, tendo o con-
si.ltantc em . poucos dias a prova da ver-
dade e da seriedade deste trabalho; ua
rua dc Sant'Anna d. 311. 2,$o S

garante seus
13

*,. 3972 s

UARTO — Precisa-se em casa dc fa-
seria, para pessoa de toda a pro-

Carta neste jornal a N. P. 011 pclo
cor-cio a N. Ferreira, caixa postal nume-
ro 1254. taw s

mais barato vende mantimentos
,v  1* qualidade, ê o arniòzem Aos Dois

Mares, lar«o do Estacio dc Sá, 70. 3717 S
AUEM
V-ide

t

1.354

Américo Alves Diniz
Sua cjnnsa Francisca Sam-t i rniaos

11 todos que

sascu
dam
dia.
no repouso.

esposa
nnio Diniz, scut .cunhados, agradecem

sc dignaram acom-

panhar os restos mortaes do

udoso espoflo,
nara assistir A

• c fazem celebrar pelo seu eter-
segunda-feira, 22 do cor-

filhos, sogra,

dc novo convl-
missa de setimo

Dr. Francisco R. Soares de
Meirelles e íilhos (ausentes), d.
Maria Furtado do Vai. seu ma-
rido Leopoldo R. do Vai e filha,
capitão Silverio Furtado e se-

nhora (ausentes), major Luiz Furtado
e senhora .capitão Jcronymo Furtado
do Nascimento e senhora, convidam
seus parentes e amigos para a missa dc
setimo dia. que por alma dc sua extre-
mosa esposa, mãe, irmã, cunhada e tia
LOLÔ, mandam rezar, hoje, sabbado,

o do corrente, ás o i|u horas, no altar-
mór da egreja de S. Francisco de
Paula, confess.vndo-sc desde Ja dum-
mamente gratos. 39on

JOSÉ' 
CAHEN. Rua Silva Jardim n. 3.

Perdeu-se a camela n. 99.92a desta
casa. ^^^^ _i4í?_^

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim n. 3.

Perdeu-se a cautela n. 96.816, dt»ta
casa. 3091 Q

JOSÉ' 
CAHEN; rua Silva Jardim u. .1.

Perdeu-se a cautela n. 94-430, desta
casa. J258 Q

JOSÉ' 
CAHEN: rua Silva Jardim n. 3-

Perdcn-sc a cautela n. 102.375, desta
casa. 3844 Q

ERDEU-SE a cadernela n. 121.308. da
erte, da Caixa Econômica do Kio

d« Janeiro. 40Ú2 _}

CARTOMANTE 
seientifica. .

trabalhos, continua a dur consultas na
rua do Cattete n. 58, sob..

CARTOMANTE 
estrangeira, reccn-clicga-

; da, desvenda o presenle e futuro com
clareza; consultas dc 1 as 6 da Urde; &
rua da Alfândega 158, 2» andar. 3974 S 

ol>-DENTISTA a afooo mensaes para

desde o primeiro dia. Trabalhos de chapa,
coroas dc ouro, pivot», etc., por preços
minimos na Auxiliadora Medica, a rua
dos Andradaa n. 85, 1° andar, «quina da
rua General Câmara. <ai i>

ROBERTO 
BUZZONE lt C., fabrica de

cbar^os dc sol. ImportaçSo e exporta-
:5o. Rua da Carioca 111 x*.

OALAO Kstacio; o melhor do logar,
pregos: cabello $300; á cscoviuha $200;

ingleza J500; barba $300, com perfei-
anseio; rua Estacio de Sá o. 68,

i egreja. jo<° Sçso
próximo

COTjORj^l t\, rantida, para res-
tituir ao cabello a sua côr original pre-
ts ou castanha. — Preço, lotooo; pelo
-orr-io mais 2J000. Deposito geral, rua

7de Setembro n. 127 — R* K^n___

Chronicas curam-
se cm poucos dias,

devolveu d ouse o
costo do remédio,

„o quasi impossivd caso ntgalivo; rua
Theophilo Ottoni n. 167. 2814 !)

GONORRHEAS

DR. ALTIHO AGUIAR -
Especiaüsta em moléstias de: Estômago,
rins c pulm8es.Tratamento das anemias
e depauperamento orgânico. Moléstias
de senhoras, clinica medica. Rcstdcr
cia, travessa do Tones. 17* Consultório
run Rodrigo Silva s, das 2 as14 (e»tre
Assembléa e S. Jom). Tclepb 4.35S-

WÊÊWÊ}
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ensina o modo dc applicar as massagens
com este preparado, sem haver necessi-.
dade do publico utilizar-se dos consn!.
torios.
PREÇO Ks. 5$O00
Vcndc-se cm Iodas as. pliarntacias A

perfumarias daqui e de S. l'aulo,
Deposito deste e de outros preparados

para ciiibellezamcnto da pelle:

Rua Barão de S. Gonçalo, 12
SOBRADO

Entre Treze de Maio e Avenida Cenlt.l

FAZENDA A VENDA
OPTIMO JÍKGOCIO

Vcndc-se por 22 coutos de réis um*
fazenda, situada em Rezende, ,1 ,çif
kilonictros da estrada de ferro, cou.
tendo: 15 mil pés de café*, de 9 annòs,
cm bcllissinio estado e com boa carR 1
de frutos; 40 mil pés, dc tres annoj;
50 cabeças ile gado; cerca de So al-
queires de terras, entrepostos, cultiva*
dos c capoeiro.s; boa casa de morada 1
tulhas, casas dc colonos, carro de boi.,
boa aguada c mais bcmfcitorias. Nãu
se faz questão de receber metade de
preço a prazo regular, com garantb
dc próprio iiumovcl. Para tratar com o
sr. Américo de Alvarenga, em Rezei-,.
de, Estado do Rio. 238.'

IMPALUDISMO

OENÍISTA
AMERICANO

DR. C. FIGUE1
REDO espccialis-
ta em extracções

completarnim,.-
¦em dir e outro» trabalho» garantidos ;
«ystema aperfeiçoado, preços módicos, e
em prestaçút», das 7 da raanbS ás 9 da
noite, rua do Hospício n, aaa, canto da
avenida Passos.

Febres palustres. intcrmittenlr», - it.
mittente», usac o CAFÉ' quinado NA.
VEGANTES, (LICOR oti PÍLULAS),

quc c o único med\vncnte, servindo
mesmo de preventivo, usado ha !on;*.*n
annos nas zonas acreanas e São Fran.
cisco, com optimos resultados. Encontra-
se cm todas as pharmacias do Brasil,
é no deposito geral, á ru» General Ca-
mara 117. Drogaria E. Lcgey & C.

MODISTA

Preços

SENHORA 
de 22 annos, com boa appa-

rencia, offcreco«e pa™ tratar de crean-
ça~> cm caía dc boa familiu, ajudando em
alguns .srmros domésticos, olo tu quês-
tio de ordenado. Rua da Alfândega 158
29 andar. 4348 S

P™

PERDEU-SE 
a apólice de soo$oqo n.

5.069, uniformizada! de juros de 5 °j"
;io anuo, de miirlin propriedade. Uio uc
Janeiro, 6 <ie janeiro de 1915. Antônio
Martins de Souza, Q

de Santo
lente, ás 9 horas, na egreta
Ámonio. cm Maxambomba, o que ant -

cioadaniente agradecem por esse a«o

dc religião.

Capitão Pedro Perdira
Rangel '

AGENTE DK RAN OU' - E. F. C*

DO BRASU,

(Missa, cm dcçãcn dc graças)
Irene Pereira Rangel c filhos, a. a-

decen, .penhorados a todo, os parentes
c pessoas dc sua amizade quo (lutam''

a enfermidade de seu esposo e pae
capitão Pedro Pereira Rangel, f

Cimente, por cartas e telegramnja»,
a.visitaram quando internado na Santa
Casa da Misericórdia e cm convalea-
cença cm a sua residência, offerecen*
<lo 

'-.eus 
valiosos -estimo» e matutes-

tando sinceros sentimentos pela seiva-

gem tentativa de homicídio de que tol
victima 110 scu posto de serviço cm a
dc janeiro traiisacto, por uma praga
do Exercito; n tendo de mandar ceie-
irar amanhã, domingo, si do corrente,
is 9 horas, no altar-mór da matriz de

Sant'Anna, missa em acção de _ graça»
çor s.u completo rcstabclccimcnlo,
convidam aos parentes, pessoas dc sua
amizade c collegas do sen referido cs-
noso c .pae, a assistirem esse acto de
religião; pelo une antecipam seus agra-
dreimentos

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e freguer.es

Sie 
ae acha sempre prevenida dc

ores para qualquer encommenda d.
coróiia d« flores naturaes, á ma Oon-

çalves Dias n. 38. Telephone n. 285.-.
-- Central. _____™

Joaquim Ferreira da
Cunha

AGRADECIMENTO
A -viuva Maria Gonçalves da

Cunha e familia do finado JOA-
QUIM FERREIRA DA CUNHA,
vêm, por este meio, agradecer a
todas as pessoas que se dignaram

assistir ao enterramenlo c missa do sc-

timo dia por alma do mesmo; cujo agra-
deeimeoto n5o fizeram por cartão rs-

ptcial por carência de moradia. A todos

o seu eterno reconhecimento e gratidão.
3676

t

PERDEU-SE 
da Central á estação de

Sampaio, uma pequena bote a dc couro.
Pede-sc a quem n achou o favor de a en-
(regar na rua Silva Jardim n. ,7 011 indi-
car onde se pódc ir buscar. Kão se fa?.
fjuostílo do dinheiro, maa sim doa objectos
rjue continha. 43.17 Q

PERDEU-SE 
uma ni.-iiinli.-i da Central ,'i

Sampaio, com algum dinheiro e olije*
dos. Faz-se questão dos objectos qüe cila
contem, Pódc ser ciitrcgne á rua Silva
Iardim n. ai. 4J13 Q

PERDEU-SE 
a cautela

casa Dias & Moysés.
n. -IO-555.

.|270

II CERQUEIRA, Ru;
n. 54. Pcrdeu-sc a

dc 11. 5 t-Soú-

jl.uiz de Camüc?
qíjütelá desta casa

4189 o

rpRASPASSAXSE um contrato dc 7 mc-
X zes, dc uma casa para pequena familia,

na rua DclpJiim io.j, casaj, negocio vau-
tajoso, .139S P

rilXllKIKO — Ehipresta-so sob
i-/hypbtliòc«S ili; prédios i; apoli-
nes;' cãiuprÀm-sè loiras do Tlie-'souro; 1111 run dn Quitanda, 1«-.
Mornos Junior. :l7íí5_?

INHEIRO, dá-se >ol. hypothecas, uo
centro e nos subúrbios; ha avenida

Hio Branco n. oi, Casa Anianonas. de i
ás 4, com Ereitas. aSioS

TORN1CIRO 
mecânico

rece-sc Offertas para
folha.

e lutador, offc-"Torneiro" nesta
4-*76 S

D'

granito, pia-
pela mcttóa-

lidade de ;$, na Asslsüncia Dentaria, na
rua Cardoso 67, Meycr, as consultas são
das 8 ás 7 da noite' porém aa matrículas
são (citas diLi 8 ás 10 da manhã, excepto
as quintas-feiras. 4355 S

conceitua-
;lc oh-

ter estrondoso suecesso,
silbmcttetido um minicro

avuliado de alutmios, a exames de admis-
são á Faculdade de Medicina (curso mc-
dico, pliarmaceutico c odoiitõtogicó), esco-
Ias dc direito c Escola Normal. Foram ap-
provados todos os seus al.minos. Aulas
diurnas c nocturiias; rua do Hospicio n_
42, a" andar. ã^oi S

DENTISTA 
—Ohtiiraçõcs

tina 0 extracções, fazem-'

Fvtprnatn Ks,c 3nlig0 c ."ÜXieindlU ,|„ instituto, ncaha

Cunha

rilACIIIfiRAPIIlA — Compêndio facili.
X mo (.ara ;c aprender sem mestre e em
poucas lições, por Amaro Albuquerque; .
rua do Ouvidor i66. 43% S

nia do

Discos de operas, ete.
Repertório variadissi-

mo a ??5nr>! duzia
eXCepCIOnaeS 3_%. Enviam-se ca-
talões frratis. F. Faulhaber: 119, rua Ma-
rechal Floriano, 119 — Rio. 

_____
Mme. Taveira Mor*
gado, com longa
pratica dos liospi-
taes da Europa,
trata dc moléstias

Ja utero, daa senhoras que não possam
conceber, e evita a gnriAtt, rápido e ga-
rantido, «em dor nem operaç&o, trata de
stwpensío e hemorrliagia. Morou longo
tempo na rua Larga. Dá consultas das 9
da inaiihi is 9 da noite, domingos até a
horas. Prego ao alcance de todos; rua do
Acre ri. 106, sobrado, próximo á rua Car-
Mrga. Teleph. 885. Norte. 155 S

Parteira-

rriENDINJIA, vcndc-.se
JL Cattete, bem fiituada e fazendo bom

para informar na rua Doía dc Dc-
11. 9; — Ferraria. 3960 S

negocio,
zembro

VIOl.lN'0, piano e bandolim, ensina-se
V na rua iiidiino n. 5 — VHla Ruy Bar-
bosa. 910 S

VlDAIiON etornii mocidiulo. S

ENXOVAES
Hecenascido

completos para
collegio» e bapti-
zados. Paraizo
das Crianças. R
7 de Setembro,
134.

Enxovaes com*
plcios para re-
«nascidos, in-
clusive o berço,
R. 7 de Setem*
bro, 134.

Doenças Cura Karnntidade
garganta

nariz
onvidos

boca

e rápida do
OZESTA
(fetidez do nariz) ;
processo inteira-
mente novo.
Dr. Enrico de

Lemos docente livre dessa es-
ppcialidade na Faculdade do, Me:
dicinado Rio de Janeiro. Cons*
rua da Carioca36 ; de 12 ás 0 da
tarde.

DENTISTA
R. BALDAS VON PLANCKI3STKIN

Esp. em obturações a ouro. platina,
esmalte c extracções completamente
sem dòr;' colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to.
<io e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das 8 d» manhã as
8 da noite. Rua Marechal Floriano Pcu
xoto n. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana. .

DENTISTA
Dr. Moreira.Senna, especialista em

txtracções completamente sem dôr, ga-
rante todos os demais trabalhos; syste-
ma americano; preços bastante reduzi-
dos e em preslaçõcs; das 8 da manhã
ás 8 da noite, á rua Marechal Floriano
42, esquina da r. dos Andradas. 110

MLLE. OLGA GUIMARÃES
Confeccionam-se vestidos pelos ulii-

mos figurinos, acceitam-se discípula',
preços módicos. Avenida Kio Branco
n. 122. • ¦- 4J9Í

4267

ímm\^í9-________________\^______\

Coroas fúnebres
O . mais lindos modelos — ao

nrccò mais barato — (íriiiiilc sor-
"r __ 

A KLOU DOS ALVESlliitciito
 II Ull (lll

Ouvidor e
Qiiitiiiidii, 71 (entre
de Setembro). -81.'5

EXTERNATO PIO X
Sob ii direcção da viuva Jacques

Ouriquc — Pnr» meninas e mc-
ninns.

RUA nADDOCK LOBO, 212
Peçam estatutos

Lutos
0 PARC ROYAL, mantém
tuna seeção especial de lutos
dotada de todos os elemen-
tos para servir com rapidez e
perfeição. Contra-mes tra es-
pcciafencítiTPga-sede tomar
medidas e provar a domi-
cilio. Remessa immediata
de amostras, catálogos es-
peciaps c orçamentos. Tele-
ph.lOUO. Queira pedir li-
gação para a secçao de lu-
tos do

Pare Royal

COMPRA-SE um pre-
dio amplo, que este-
ja situado na Aveni-
da Rio Branco, rua
do Ouvidor, Uru-
guayana, Assembléa
ou muito próximo a
estas ruas; informa-
ções a Aristides, nes-
ta redacção.

J,i.\'(T.t.l.h:.iTlí aposento. Em caü.n de íii-
lll milia dc tratamento c tm logar at.ran-
vc! (ltio Comprido), nluga.se com pc.ão
magnífica sala dc fronte com um quarlo;
tem entrada indepciulcnlc, dando para q
jardim; gaz \V. C chuveiro,* liaulieir.i dc
agua fria o quente, etc.; trala-sc com o dr.
A. I.cal á rua da Qwitanda n. 130, «.bra-
do, das'10 ita 5 lioras da tarde. .9S0 S

MEIAS

171NGLISH 
Hotel, rua do Cattete 17',

li teleplione :.o.;íl, grande chácara para
recreio, lindas salas c quartos para (ami-
lias e cavalheiros, preços reduzidos. =865 S

EJtSCÀDA dc caracol, usada, ^ compra-ie
unia com 5 metros; rua Frei Caneca
,|8-*. 3968 S

/*( RAUOPUONES e chapas. Tiocam-sc
\Ta $500 c !$oo'il Compram-se, yendem-
se de $500 para cima. Concertam-se gra-
monliones, preces módicos. Kua La rca 41,

üs.jo s

DIVERSOS

jfiRAT.IFICA.S13 com um conto dc rói.
VT quem arranjar um emprego dc iiomca-
ção, Federal ou Municipal, com ordenado
de 300$ a 351.$ mensacs. Nesocio serio.
Cartas ;'i caixa deste jornal, a Silva. 395- S

XjyPÒTHECÀS na cidade c suhurbios,
XX grondeis ou pequenas quantias; 

'rapi*

dez c juro módico. Informa o sr. 1'i.nen-
ta, rua do Kosario 11. i.|7, sobrado, fun-
dos. 3=ii: S

roupas bran-
p«ra crean*

% no Paraizo
i Creancas. R.

le Sei., 134.

UTERINA é o unlco
reme dio

que cura FLORES MIXANCAS o os
Corrímento- das Senhoras.

Vende-se nua principaes pliar-
macias e na Drogaria Araujo Froi
tas 4 C.

Comichão cmpigen9,
frieiras,

A 1.UGAM-SK lemos de casaca, sobre-
<C\.casaca, smockings e claks; na rua Vis-
:ondc tlc Rio Branco n. ,j6, sob. S

A.I,UCA-KH caia moca para ama secca ou
Aarruniadeira; na rua da l.apa 76. .|OZ A

AiCÇAO ENTRE AMIGOS — A que
-TYilcviu correr hoje, relativa a duas co-
lumuas rlc cbdno, próprios para salas ou
sabincie;, fica transferida paru o 1" sab-
bado do próximo mez dc abril.

VrDTÍll-.CA.S, juros módicos, com-'nv
S

H
da n. 165, sobrado

M~
M

ÀSSEUSE el nianicure;
Francisco, _6, sobrado.

lariro

rua do

for-
per-

l.avradio
3865 o

*.-r.I'\l>l:-SK 11:11a machiiia de costura.
V lé, serve para calçado c c .• •-¦•¦

frito estado. Preço 50$;
11. 7;, 1". sala d. frent

Ã^I NDK-. ii l.ar.i desoccupaT logar umu

YÍ"ren.a-.de fabricar telhas, sy ema. fran-

rez; trata-se com Henrique
do Hospicio 11 ioq

W.illtr; ;'i rua
andar. 201 oO

com 7
armazéns,\rivNDK-SlS unia cantaria nov

V v."io9 da porlas, própria para
cinlaríá Ioda co... copo. eufe.lada; tratai
á ru.; S. I.uiz Gonzaga 11. -.55 2813 O

¦\7lBNl)EM-SB seis tranciis du
V ferro pòr <>(>$: enrln ncstn vo-

dacção n Klnvinnii Mcdrndo;.--

\7TlvKiD15M-SE un. qUarda-casacas _ e um
V guardà-loucasi quasi novos, haratisslinos,

para desoecupar logar; na rua D. Carlos
11. 38, quarto 11, 4. --IH ü

Conceição

garantidos a io$
pintos, dc

otifóriuc o t;1'
3C, .Meyer,

37-1.1 °

"\rvNiii;M-f'H "•">
V ,li-...i... dc Orpingtoii prelo.

x$ n 35, üa mesma rne"
iiiaui.o; á rua
lloca do -,.1.^^_
¦VriiNllSlí un. bonito piano PM-fe
Y^iserVr :. muilo bara^ ac^p^cidar,

38.2 O

"I/ENDIC-Sli um deposito de pão,.. hcn
> afreguezado. O dono faz qualquer nego-

cio devido t.i.o poder cslar presente un -.lics;
! mo, com terreno .plantado o arborizado, a

1 1 frinte recreio para familias, podendo.-sc' trarisfonriar cm outro nuno dc negocio; tra-
i.i-ic com o mesmo proprietário, á rua Ge-
...ral Cláudio 11. 206, estação Marechal
Hermes. =810 O

Passos 30,
dade.

,71'N'l* K-5KV!h
brica
Prcç.
dia,

uu. esplendido grainoplionc,
,' regular, de conceituado. 1 '¦

escolhido:

a rua
trata-se
f.iylor 11. 43

lisos duplos,
aiin.o, ao meio
(andar terno).

3835 O

TTI'\'!)!-'SK um bem montado salão d.
V barbeiro, livre e desembaraçado, cm pon

dc muito futuro. A razão da; venda •

.. dom. ter tres casas
dcl-us; informa-se a n.
p, 11 (Bulaíogo).

to não poder alie.
S. to.ío illi.pt.>l

38.3 <

AS ELEGANTES, V. cx. tem um cha-
.TV péo, aiRrcttc, vestHlo ou espartilho
com d-efeito? pois para tornal-o novo c
chie, uão tom mais quc mandal-o rufor-
mar n" A Mocma". Haddock Lobo, 7,i.
Vctitlemos cm couta. Tambem fazemos
vestidos (lo 10$ á asÇopo, 4207 S

de São
36S6 S

RUFFIER, profes-
sein- de [rançais, cours el Ic.Òns par-

tici.ücres. Methode Iterlitz — 47 rua Sal-
gado Zenha — Conde Bomfim. 5 S

THOVKIS, concertuni-sc c lustram-se mo-
ÍTJ. veis usados, escrevam a J. Lopes
que irá tratar • a domicilio; rua General
1'edra 11. 421. 39(it> S

darthros,
cezemas,
sarnas, brotoejas,
eta, desapparccem

far.il n coniplctameiite com o DERMI-
CUKA. (Não é pomada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nicti'croy.
Deposito geral: Pharniacia Acre. Rua
Acre 38. Tcl. Norte 3'fi-i. Preço aJ;>oo.

Cancros
venereos

38, TelepU. norto 321)57 Prego 3$000

curam-so fácil o com-
pletamente sem dôr
com LY-OLINA do
Pliarmaceutico Jovi-
no dos Santos. Do
pnsilo geral: lt. Acro

mpotencia neur asthcnia.
fraqueza. Cura
rápida c radical
com GOTTAS

hOlwNClAES do Dr. Wilman; na
impotência o effeito c immeiliato ou
progressivo, segundo a dósc. Vidro.
3$ooo. Rua Sete de Setembro, 61.

3121

DR. BELMIRO VALVERDE
Lajupeado pela Academia Naciorjal

de Medicina
Tratamento da Lepra, Syphilis, mo-

lestlaa venereas, e cura rápida c
radical da BIcnnorrhagia

Cons.: avenida Kio Üranco 144
2 Ss 1072 S

PETRÓLEO MEXICANO
O maior fortificante do cabello, vi.

dro, 4$ooo, em todas as períuiuarits
Depositários, casa üazin.

AUTOMÓVEL
Barata, 22 cavallos, quatro cjdinJio»,

tres logares, ainda não andou 300 ki..
lometros. Vende-se por preto dc oc-
casião; Roberto, Avenida Rio Branca
n. 40, i" andar. 3•}%¦',

Magnetismo, Astrologia e
Cartomancia

Para soffrimentos physicos ou mo-
raes, deveis procurar o professor Kiv
dir. Processos oceultos e scientifico?
Não emprega medicamentos nem dro-
gas para curar. Único que possue •>
processo da fabricação dos talismam*
dc Paracelso, o grande alchimista Ao
século XVI. Dá lições de Hypno-Ma-
gnctísmd c Fakirismo, por preços mo
dicos. Consultas, dns 9 ás 20 lioras, n •
rua Mourao do Valle n. 10 (8. Chris
tovão), transversal i ma General
13 ruce. 3j8*

10:000$ 
~ J;?".''^011"-'u,wu» apólices c invenap<

sc com Serrano
brado.

ca3, juros de
nventarioB; trata-

rua do Carmo n. 57, so-
3.80 S

Feridas, cancro.', uleeras, curam-se
cm poucos dias, com a Pas-

ta anti-venerea. Granado & C.*, e nas
pharmacias c drogarias, 30G S

INGLEZ pratico. Garante.
se ensinar em

seis mezes, 10$ mensacs. Rua da Al-
tandega n. l.(i, «obrado. Vae á domicílios
por pregos módicos, 1814 S

Casamentos trata-se com
brevidade,
mesmo eon
ccrtldflts, ci*

vil 2;$ e religioso 10$, cem Brnnn Scbe-
gue, á rua Visconde de Rio Branco_ 57,
sobrado. Proxims i j" Pretoria Civel,
á Praça da Republica, todos os dias, do-
mingos e feriados- — N. B. Esta casa
esteve á rua dos Inválidos 4 (Sob.)

3039

Falta de
appetite,

fraqueza geral, nne-
mia, convalescença,

moléstias febris,
etc, curam-so fácil*
mento com AGUA
INGLEZA GLYCE-

BINADA do Pliarmaceutico Jovino
dos Santos. ATende*se nas Drogarias
o no Deposito geral: H. Acre 38.
Telephono norte 3H05. Preço 3*000.

H7»rlr«r#iV e estreitamento da urc-
nyUrULC.C ,(,„. cura garantida sem
operação sa.iBrcnta, por procesío ümii dor
e ao alcance de ledos; ma dos Inválidos
i6t áe 10 hor««. S

Negocio vantajoso - Urgente
Molhados finos, etc., ete. I.ucroa po-

silivos. Passa-se á pessoa dc tratamen-
to, com boa moradia para familia, em
unia cidade dc bom clima e perto do
Rio. Faz-se contrato á vontade do pre-
tendente, por ser o mesmo dono do pre-
dio. Informações com o sr. Alfredo.
Rua do Rozio. 8.} 2636

Caboclo Cambury
MÉDIUM ESPIRITA

Amor. Joro. Commercio. Assumpto*
difficeis. Solução rápida e satisfad»
ria. Seriedade e discreção.

LARGO DO ROSÁRIO, 3 "'_
Teleph. 2458 (norte). Consultas'dai

12 ás 18 lioras. Inteiramente grátis.
39"

CONSERVAÇÃO DE CARNES
o todos os generos aliiiioiiticloi
polo ARMÁRIO FRIGORÍFICO
SUISSO, patente n, 7.95IJ. Infor-
inações: Caixa do Correio, 29B.

4045

A CÇAO ENTRE AMI (IOS. A rifa ..ue
XA.fl.via exírabir>so liojc, para uma bícy-
clcta, íica transferida para o dia 20, 4202 S

rENDÈ-âlS unia machina por firc^o ha-
X ralo; rua S. Í.UÍZ Gonzaga u. --07, São
Chrislovão. 39^1 O

¦ r!CNniíM-P!í: u.n grupo de tcsliorn, 1«-
T rato. um casal de Uralimas, uu. gallc

On'U.K'"ii branco e marrecos; á rua D.
Anna Nery 11. .19S. Rocha. 399° O
"iriíNUli-SI-; uma hicycletii Himíbcr, com-

V *>ielii, cm perfeito estado, por _.So$

Advogado commercial —
Acções, cobranças dc notas promisíorias»
contaa commerciaes, concordatas, faUcncias,
inveiítariosi despejos, executivos por alu*
grueis de predio*, divórcios, regi-tro dc
marcífs dc fabrica c dc commercio. iirivilc-
gios, habilitação para a percepção dc mon-
tepios civil c mi-litar, informi^ções com-
merciaes, minutas dc contratos c distratos
commnriara-, etc. Dc, A. Leal. Uua da
Quitanda n. i,.o, sobrado. As consultas <São
grátis. 4080 S

i NTKS dr. comprar o remédio aconse
fXthado'. saiba o preço da drogaria André,
i rua Sete dc Setembro n. u, próximo á'-'alhedral.

TVTADAMK LINA ~- Parteira diplomada
ÍTX na AUemanha, com 22 ànnbs de pra-
tica, òfícrccc seus serviços ás exmas. íc-
nhoras, tratando radicalmente com banhos
e chá dc hervas; rua da Assembléa n. ij^
i° andar. Rio de Janeiro. 403o S

Dr. A. Portella Soares .—
Medico parteiro c gynecologtsta. Trata-
mento da blennorrliagia aguda ou chronica
e da syphilis, pelos processos modernos.
Cons.: rua do Hospício 7y. de 3 ás. 5-
Res.: rua Industrial 70, telephone, Villa,
1.7.1. .18.0 S

PARTEIRA  A verdadeira
Mme. 1'almyra com

longa pratica, cura radicalmente as mo-
Irttias do ntero e ovatios. evita a gravi-
der, uatu de moléstias dc «enhoraa que
i<ão possam concehcr. por am processo
eiclusivaniente ceu. Garunlc ser inirali-
vel. Acceita parturientes em pensío. Con_-
euKa» todo» os Ai*s em sua residência, í
rua Camcrino n. 105, perto da rua
Larga. 3.183 S

Madame Ciei

TirAPAMK Sergipe; costureira, participa
lli. ás «..as amigas' e fregue/as, quc sc
níudou paru a sua antiga residènciu, á rua
da Aljandcga 124, 4067 S
-jl/Í.Ml''. 

Cf.El.lA. Co.k...lta c... .-artoiiia..-
ÍTX cia todos os diae das 10 da manhã até
5 da tarde. Cattete 38, t° andar, 3981 S
"VTA rua de S. José 27, Ieccioua.se borda-
1\ dos á machina c acceitam.se traba-
lhos. 2812 S

SJ?'.. Krancisco da Cunha Lisboa Filho,
não (í mafs nosso procurador em Bo-

caina (S. l*airlo). RÍòè 19 — í—9JS ™
Anna Pinto do Amaral e outros, 4036 S

Peça o Supplcnicnto
lllustrado do MEN-
SAGE1RO DA FOR-
TUNA, quc será en-

vindo grátis pelo Correio ou dado em
mão própria. E' um livro indispensável
a quem utiiax.- sahcr o que c o Hy.pno-
tismo e o Magnetismo, pois ensina os
meios para ganhar ao jogo c ser rico.
saudável e feliz em amores o em nc-
gocios. Pcça-o hoic mesmo ao Sr.
ARISTÓTELES ITÁLIA — Rua Pc-
reira dc Almeida 7y (.Mattoso) — Ca-
pilai Federal.

com clareia tudo r
fortes trabalhos, os
jam ,tcm um breve
vida c bota o mal

Cartomante,
mais perita,

rçue deseja saber, faz
mais difficeis que se-
para o socego dc sua
para cima de quem

lc. ; ma Gomes Carneiro n, 36 (antiga do
Costa). 1927 S

Consultas gratis

0

A ' RUA CARIOCA, 47, 2", sala 1. pro-
XV fepsor com esmerada educação, rece.
bida na Europa, ensina: portucruez, a ri th'*
metica, - francez (theovico c pratico), hist.,
geopr,, etc. Vae a domicilio. Tambem faz,
em conta traducções dc francez para bom
portuguez. 3628 S

de Petropolis 1 ;.$, Rio Com-
4-|83 o

Ti-T-NIM-M^K OU'1'''0 C,W|K15 dl' f"r°'

V medindo "Vo ceri*8' 1,or 3n;.'i1°' CS|"?
.....'.... trati.-*c na Chácara da

avenida Kio llranco,í.ira
Mor
com

ii.ilümctros
¦Ia .18, grupo

.Luiz. 3677 O

botequim, livre e des-
motivo de nao po.lerT' KNOK-Slv um

XrtS.% S Scniuh, 
^^

ÍTrrTnKAril'' uma mesa elástica com i-*

1 do Lavradio

rna Barão
prido.

\nvXPIC-M-SE °5 utensílios de uma qui-
V tanda, inteiramente novos, inclusive um

lio... ...dinheiro; nu ruu Senador Euzcbio
11. .10. 399i O

quantidade de ma-
i;S o inilheiro e

C$500 a carroça; i rua Santo
lado da egreja. .|0<i6 O

Tr.ENDÊ-Slv grand
V cadame e tijolos

macadame a
Christo, ao

ter
16.: terreo.

38S7 O

mobilia dc peroba, com
estado. Preço
Barão dc Gna*

3970 O

tr»NDE-SU um»

^^^LíSfc;. icbtst:
semi o'iyt'hotéis", 

"movei? 
pa ra «h

ras, divisões, copas .
íerro,
kxb negócios

mármore
louças pra o dos

39f'5 O

infoni...Çws à ru» oos Q

Ito a, 6».
YKNDKMbarbeiro;

-VrKNllKM-Si; dois animaes muares, «cm
V defeito algum, por 270?; tratu-sc com

Henrique! Waltcr, á rua do iíohpicio n. íoo.
andar. 3600 O

\fENlMvSIi meia mol.ilb ouslriaca var
V preço módico; na avenida Kio Branco

n. io. S

CARTOMANTE 
chíromante seria, mme.

Marie. Consultas das 10 ás 6 da tarde,
preço 2$ooo; rua S. Januário n. 251.,
casa 2. 2371 S

A CÇAO ENTRE AMIGOS de um par
X"\<ie bichas com brilhantes^ que devia
extrahir-àe hoje, 20 dç março', fica trans.
f<rida para o dia 10 de abril de 19:5. 4308 S

CrCOMPRA-SE qdalquer quantidade de
velhas, com 011 sem pedras de

qualquer valor; pagam-se bem; na rua
Gonçalves Dias, 37. Joalheria Valentim,
ttm, telephone 994, Central. s6 S

piCLYSTAS — Não
V.' certos, ou qualquer

\ rENI)ii.M-S 1C un.a secretaria americana,
> e uma escrivaninha para guarda -livros,

:om poucas semanas dc uso: avenida Kio
Hranco n.io. ^
"V TENDEM-SE ires peças estylo iugle.-.,

V para sala de jantar, 
"huffct*\ tnnchante

e crystalcira; av. Rio Branco n. 10. S

^/'ENDE-SE 
uma magnífica e superior

armação de peroba, em dois corpos de
5 i[ü m. cada um inteiramente nova, aí_

tambem um balcão, serve para qual-
Pereira Nunes n. 154. —

•17JO S

sim
Hucr ramo; rua
Aldeia Campista,
-VTENWJM-Sl-! os materiaes dí uma casa;

V trata-se á rua Dr. Cândido Eçiiicio 12.
largo do Canipinha, 37>3 O

mandem í«rzcr cou-
qualquer reparo, em suas bi-

cycleties, sem primeiro verificarem os pre-
ços na casa Brasil, avenida Salvador dc
Sá n. 1S7, Teleplione t.7J.i, Villa, Man-
da.se buscar em casa do freguez. 2376 S

pARTOXIANTE RiiUa^livisa á stiã"7rê-
VJ gnezia, que depois de uma longa via-
gem, encontra-se no Kio, dá consultas a
rÇooó'; na rua Visconde de Sapucahy n.
2:$, casa n, 2, 3146 S

vel lio, prata c briHmitf, compra-
paga-se bem. Rua Uruguayana,

ao.-, esquina dc S. Pedro, piiriitorw Fc-
liciô. Rio de Janeiro, 3947 S

0^

1JEECTSA-SE; 
vender, para desoeeuriai-

logar, uma machina Witte, de ci»stura.
em perfeito estado, do custo de 200$, por
8o$ooo; Quitanda ji, sobrado. 3922 S

PRECISA.num dos
SK. Traspassa-se uma leitciiü

melhores pontos do* arrabal-
dos desta cidade, lem uma entrega dc 250
litros a domicilio, completando üoo litros
com as vendas a botequins e carrocinhas;
quem pretender deixe carta uesta redacção
a M. Silva. Tem contrato por 6 anno:-.

3481 D

VIAJANTES E AGEN-
TES LOCAES — M;:;:T
maior fabrica dc carimbos e gravuras
do Brasil; peçam condições, a ]. C.
Fragata, rua do Hospicio n. 143,

27.17

Por mc*
d'cos e
operado
ros es-

pocíalistas om moléstias dosomos,
OtlVlIlUS, « KGAiMTA o NAIUK,
onfermldades das senlioras, oreanças,
pelle, sypliilis venereas o dns vias
genines e urinarias do homem e da
mulher ; Diabetes, Hemorroldas o
Blenorrhiigia. Todos os dias das 3
os 6 horas da tarde. Nua llodrigo
Silva u. 26, 1* andar (entre Assem-
blÃã e 7 de Setembro.1 Consultório

e faz-so apparecer a monstruaçftò perleitamento appnrelhudo com todo
o material preciso para os exames
o tratamentos constantes destas es-
pecialiiiudes. 2814

Externato _JX
Cunha

Fundado em 1909.
no e nocturno, Pre-

ços módicos. Preparo os.
pòclal para admissão á*

Faculdades, Escola Normal, concursos, etc,
rua do Hospício, 42, 2a and. 1225 S

lÉlSllililllÉ

PINTURA DE CABELLOS
Mme. Ribeiro, particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal
inoffcnsivo, de sua propriedade; as sc-
nhoras que desejarem, dirijam-se á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives nu-
mero io, i" andar, entro as ruas dc
São Josc c Assembléa. i"94

Mme. Sinai
Cartomante da máxima discreção e

seriedade, classificada em i* logar no"Concurso dc Cartomantes", do jornal
carioca "7 Horas", encerrado cm 6
de fevereiro do corrente anno; com
longa pratien na Europa e profundos
conhecimentos de sciencias occultas,
como prova com prophccias suas já rea-
lir.adas c que a illustrada imprensa bra.
silcira por vezes tom registrado com
palavras elogiosas; explica tudo com
olarcza c faz qualquer trabalho para .1
tranquillidade, bem estar, realização de
casamentos e m-gocios felizes. Rua da
Carioca n. 54, sobrado. 1106

Rua do Lavradio n. 52
Rua do Senado n. 35

(Esquina)
Alugam-se estes dois prodlos,,

tendo armazém próprio para nn».
botequim e bar. As chaves estãui
no escriptorio da Companhia Cer-
vejnrln Brnhinn — Htm Vlscondu,
de Snpucnhy n. 200.

Casa no Meyer por Í55U0O,
Com r«novação electrica do ar, as-

soalhos de encerado inglez, fachada;
niainielina, quatro salas e quartos u"
sobrado, outras lautas no porSo, irca..
quintal e grande terraço no tecto; rua'
Dr. Dias da Cruz u. iao, cbavts no,
n. i2.|. 3.383-.

PHOTOGRAPHIA
Vende-se uma por preço módico, bem

montada, no melhor ponto' do centro da
cidade, fazendo bom negocio, como se
pode provar, quem pretender carta nes.
ta redacção a X, X, X. para ser pro-
curado.

Vende-se um bom botequim
Etn canto de rua, 110 cenlro commer..

ciai. com cxccllenle copa, superior CM-
traio e licenças c impostos pagos. Tra-
ta-se, por favor, com o sr. Antônio»
Maio, rua do Hospicio n. 37, barbearin.

3.79°-

EDUARDO
Filho de Vicente Augusto dos San-

tos, precisa-se falar; Ouvidor jri. Soa.,
res. 4UJ

OURO
i$soo a gramma:

Compra-se platina, prata, brilbailKi t
cautellas do Monte de Soceorro; a»,
rua do Hospicio, é no n. 216. 4,311:

por processo scientifico, sem dôr,
trabalhos garantidos e ao alcance do
todos. — Mme. Francisca Heis, par-
tetra diplomada pela Faculdade do
Medicina de Uoston, run General
Câmara 110, teleph, n. 151, N. 830

TÍKOFRSSOH do insli*/- pratico.
A contabilidade eoniniercinl, mn-
tlicinatica o pliysica; preços ino-
dicos. Ouvidor 78, Io. Professora
dc piano n francez — Corrêa I>n-
tia 11. 78 30«9 S

fUKTOMANTK d. Maria Emilia. a cc
\J lebre e i1 du Hrasil c Portugal, con-
sagrada pelo povo, como a mnis perita,
confiança eni seuá trabalhos, que aesaíía
ns íjue sc dizem mediums clarivídentes,
sciencias occultas e espiritas, 5s èxmas,
familiãiS do interior e fora da cidade con-
sulta por carta sem a preáença das pes-
soas; unica neste gencro; rua Maia La-
cerda 32 — Estacio de Sá. 3057 S

PROFlpra lie;

PRF1C1 lii.5

ROFESSOItA estrangeira, com lor.sa
cufiina por mcthodo fácil, fran--

cez, inglC2 « allcaião. Rua <ía Cár|ocai 47.
sobrado. Quarto n. 4- 4230 S

RECISA-SE de uni quarto com rsp^.-
na casa ou metade de uma casn pc-

quena, de familia de torfo rcspeko e edu-
cação píir.i uin casal cm egual condições.
Com ou sem pensão, e que uão tenha mais
inquilinos. Cartas conr todos os esclareci-
mentor, rua Coronel João Francisco 32.
(Travessa B. Iguatemy). -1214 S

CATARATA...
Cura da catarata etn oito dias

por processo operatorio seguro,
qualquer que seja a edade do
doente, pelo Dr. Neves da Ro-
cha, oculisla com longa pratica
dc sua especialidade, no paiz e
nos hospitaes de Berlim, Vienna,
Paris e Londres; medico de di-
versos hospitaes desla cidade.
Consultório, Avenida Rio Bran-
co, 90, das i2 ás 4 horas.—Hono-
rarios moderados.

Dispõe em sua clinica de ac-
eommodaçOes para doentes que
tenham de ser operados. 2922

Professora
piano;
min,
cia.

Ensina portuguez,
francez, inglez e

informações cum o sr. Eenja.
. rua Uriiguavana, 37, pharma.

3.86

S. E. Luz e Scieneia
soas soffrcdoras,

soffrimentos
em parte alguma
dirijam-se á rua
N. B. — Só sc
pois dc sc obter

_ As
pes-

is quc quizerem alnviar
physicos c morais como
e com toda a seriedade,
Dr. Carmo Netto .11.*.
acceita remuneração de-

que <se deseja c nas

Cura rápida da tuberculose
DR. OLIVEIRA BOTELHO

cnc.a e consultório: ru.i Mir«-
;!.:.l Nicn.eyer (antiga Sorocaba) n.
91. — Ilotalogo. de 8 ás 12. 3.183

PRIVILÉGIOS - MOURA _ WIL-
SON, rua do Ouvidor n. »4, sobrado; eu-
carreganv-jse de obter privilégios de inven-
ção, registrar marcas no Bnail e no et*
trangetro. aot* S

5>IAXO 
— Vende-se tim, niaxca Schictl-

meyr, em perfeito estado; ruu BarãS
de Mesquita n. 671, J095

rtOMIDA BAHIANA
VJce-se a s<4 por me;',
Leonidia ;8. Engenho d

; carioca, forne-
á rua I). Anna
Uuilro. 2(>&2 S

PROI^ESORA 
— l>recisa-so Ar uma

professora de portuguez, cailigraphia
e piano, paia ensinar uma seiílioritiv* 'Gari
ts» a Roberto, ueile jornal. .;B(ij S

GONORRHEASS
Çíi 83

hydroosle, estreitamento di urethri,
tiornias, turaures, ciruigiu Rural.

Dr. Góes Filho especialista, da
Santa Casa. professor livre do Ope-
rnçòe** du Faculdade dn Medicina.
Rtítt Urugüayàtia SI—das 3 as 5. llll

luarta&Jeiras as consultas sio gratuitas aos
pobres, do mno dia ás 5 da Urde, Ver
para crer e juljir. 3SM- S

lirancos, ficam pre-
tos progressivarhen-
tc, com a Anua
Indiana, pròducto

scícutifico quc dá a còr castanha ou

preta sem prejudicar a consistência
dos cabellos não mancha. Nao useis
Tittturts, usae » Agva Indiana. jS Rua
Sete de Setembro n. 61.

Piano automático — Vemle-se
um grande

formato, 8S uoLxj., vozes foríts, com pou-
ço uío; na rua Taylor *-, Lapa. 1x42 S

KjaculaçSe» pre-
maturaíi, fraque

ia sexual emma.
grecimento rapi.
do, depaupera-

mento de lorçaa, curam-«e rápida e radical,
mente pelo poderoso tônico muscular VI-
NHO DE CACAO IODO THOSPIIATA-
QO, de A. A. Cnatellôes. Vende.se á rua
dos Andradas, 45. Drog. Pacheco, <oio S

Impotência

PREDIO PARÁ PADARIA
Aluga-se o predio da rua Senhor do.,

Passos 65. quasi esquina da avenida
Passos, com tres pavimentos. sendo a
loja própria para o negocio de padaria,visto já ter um grande forno bem in.
stallailo; aluga-se junto ou separado:
para tratar a rua Sete d« Setembro

agi
Doenças da pelle e venereas —

Plpotapia
Dr. ]. J. Vieira Filho, fundador e dl-rector do Instituto Dcrmotlierapico doTorto (Tártugal). Tratamento das doen-

ças da pelie c syphiliticas. Applicacão
dos agentes physico-naturacs (electrici-dade, raios X, radium, calor, etc.), notratamento das moléstias chronicas enervosas: cons.: rua da Alfândega n.
95, das 2 ás 4 horas.

VISITAE HOJE
o deposilo dos vinhos Rio Grande;
á rua dos Andradas 64. Vcrcis que sur-
presa encontrarcis.

LETRAS DO THESOURO
Vendem-se a M0|° de desconto e com»

pram-se á 17 *|» de desconto, acceitam-
se ordens para venda c compra, levan-
do-sc a commissão de lei; na rua d»
Candelária n. 20, com o corrector Mu-
niz. 4341

MOÇAS

CARVÃO PARA COZINHA
DOMESTIC COAI,

O "Domcstic Coai" é um carvSo e»
pecial para cosinha, próprio para casa
de familia, fácil de accen.lcr e de gran-
de duração. Unicos agentes: Francis-
co Leal & Comp., rua Primeiro ü>
Março n. oi, sobrado, teleplione nume-
ro 530. (Kncommcndaa no escriptorio).

.1.788.

OURO, PRATA E PLATINA
Compra-sc c paga-se bem, na rua

Sachet n. 4, 2", amiga travessa do,
Ouvidor, officina de ourives. 131S

RHEUMATISMO Declaro que te-
nho conseguido
immensidadc de
curas cm 24

horas, medicamento de nso externo, do
qu3J sou autor e único possuidor, Rua
Thcophilo Ottoni n, 167 e rua Zefcrina
a. 003, Todos os Santos. 2816 S

Para a venda de fitas para qualquermachina dc escrever, artigo superior;
rua da Constituição n. 36. 3334

GABINETE DENTÁRIO
Vcnde-sc um, prompto a funecionar

e por preço vantajoso; informações a
ma da Quitanda a. 83, sobrado. 3.737.

H

OPTIMOS ESCRI 1'TOIUOS DES-
DE 5OÍ.O0O

(RUA GONÇALVES DIAS)
Alugam-se optimos escriptorios na.

rua Gonçalves Dias 11. 30. desde 5of,
com serviço dc elevador e luz clectri-
ca; trata-se no mesmo, das 8 ás 10 i|a
horas da manhã e do meio dia ás 5
da tarde, com o «r. Satyro. 3.757-

Esplendida Pharmacla
Vende-se a mais bem montada quo

exisle nesta capital, a dez minutos do.
centro, cm bom bairro, em bonita casa
dc esquina, cm enorme armazém' com
espaço para laboratório c fabrico dc

XOTAS DA OAIXA, PRATA
NICKEL

Compra-se e vende-se qualquer quan- . . , .... 
tia cm melhores condições do que em I medicamentos « preparados, por metadeoutra qualquer parte, com Reis, rua da | do scu valor. Carlas a esta redacção,

J.4&Í»Candelária 22, loja

¦Mi-

- -m

1 MS

181)3 I pa" V>. _¦

X: 3Sfe, a^:,f
~~*"'"«*»jfeí|9_«*S^S!^gíi«*



^m^MjnMHMHHBHnB?'' 
';'??

WÈÈê
I " >''

a

MlV;

m

¦_&

"ííí

CORREIO DA MANHJt — Sabbuto, 20 fle Março de 1015

. 
1* fcV *J 

j, '. 
-' '¦''' I* . ¦ ¦' í ¦' '

./ 
¦'¦¦'.'¦.'"¦.. .' '' '¦¦ 

¦ '¦' ¦ .' <¦

E' querer ser eternamente
DepOsIlilHos Uerats: l^octoipiio Hess «sc O.

RUA SETE SETEMBRO, 61 e 63—RIO o E. LEGEY
RUAGENERAL GAMARA, 117

Ptra exoellir a> icnilirifras e outro* Tcrtttes do corpo humano, o saho-

t-oso XAKOPE VERMIFUGO DE PERESTRELLO, deve ser pretendo,
porque.^ 

^ ^-.^ 
-^jj'^ 

aft pjjjuj^ tanto assim que c preciso suar.
dir o frasco leniprc hem aciuíeladri, para que as creanças não o tomem,
nuppondo que é aljrmna eal.la de doce.

2' — Alem dc não irritar o* in tcstir.os, como acontece com muitos ou.
vrtiiifucos, i dado em Aósct muito diminutas.

- Não prira as crcapeíli de teus liri'.iqucdo3, nem de Eitaa comidas
mia saude. .•"¦¦- .

nao c necessário, após e

tros
3. .

ei em de .
g* — Tem propriedade taxativa, e por isso

«eu uso, tomar nenhum purgativo.
Applicado tanto para creanças como para adulto». — Vidro, 35530.
Remetle-sê pelo Correio i vidro por :i$ooo, 6 vidros por 1S600 o iz \

VOT 3O$0íiO,

Atc%

Vende-se na H' ss
RUA URUGUAYANA, 66

Perestrello «fc Filho

SUECESSO MUSICAL"BA1SER YOLÉ"
Celebro "Valsa

de fVtario Penaforte

Casas Mozárí o A. Napolcão
2030

mm

2170

IMPOTÊNCIA
Esterilidade, Neurasthenia. Abortos, Tumores

CURA CERTA, RADICAL E RÁPIDA
Clinica medica especial do DR. CAETANO JOVINE

Azs Faculdades dc Medicina dc Nápoles e Rio de Janeiro
Consultas todos os dias, das 9 ás n e das s ás 5 — Consultório

e reSdeneia: - LARGO DA CARIOCA, 10. SOBRADO

Ainj.a-.-_ uo melhor ponío da praia
de Icrahy üui espaçoso e arejado quarto
com ou scui pcítsSoí Serve para casal
ou dois cavalheiros. Diri^ir-sc a R. K.
nesta folha.

BELLO HORIZONTE
FAZENDA DE CRIAÇÃO

Ví-nde.se, Ioko i extxeaiiilade da rua
Jacúliy, Hello ILoriioalc, excellente fa-
z.-.-ida/eaTmchosameote montada, para
serviço de leite, ua qual so podem
tn.mier, anno inteiro, 100 vaccas lei-
ttira». A larentla lem 75 vaccas e 110.
vithas hollamfczas de r|a sangue a;|8,
quatro casas de vivenda, Iodas as a
comiiiodações necesrarms, d-ive-sas
drçlras," jazidas dc oca c areia i
riorc.. e cnortnt jazida de excrllonte
liarr» para estabeltòm«rto de impo.-.
i_an'e cerâmica. Vende-se toilo o Itilc
tlrmiuzido á cxcelleiile freguez!
«t-is o Sitr»; informaçõc- •¦¦-
com o sr. dr. Jusctdiao
Sello Horizonte.

:"soeeÍDÕríoTiinFíE
IAlUEatn-so os dc ns. aoi e 20;,. com

vasííta tóconttriodações paxá fitaillaa. '.lo
.li-aíaincnto; as chaves na loja ri. 20..,
e. tre:i-se á rua Haddock Lobo n. ,.09.

4. OU»,

& lfr

OPTIMOS

uceesso seguro
• A MORTE 00 RHEMISMO

GÂRTEIRA PERDIDA
Perdeu-se, na noite dc 16 do corrente,

uma carleira com riquíssimas encrustra-
çíie.i a ouro, teudo os nomes "Dr. A.
lirandSo — 1, 3, 1912" Continha papeis
importantes, <|uc só servem ao dono,
que pede Sc lhe restituam os mesmos,
das 11 ás .1 horas da tarde, no escri-
ptorio á rua do Carmo n. 47, gratifí-
caiídç>-se o portador, 4-&-Í

OFFERECE-SE
U.-.paz com i!i annos, com pratica de

coiiuiiercio. Cuias a este jornal a J. G,
4391

Xarope Peitoral de De-
sessortz e Alcatrão
da Noruega.

FORMULA DS BRlTfO
Approvado pela Inspcciori» d« Hy*'

liene e premifcdó com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1908. K»*e
maravilhosa peitoral cura radicalmente
bronchites, calarrhoj chronicos, coque-
luclie, asthma, tosse, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosa, constipaçüo, rouquidão, íulfoca-
íões, doenças da garuanta, larynge, de-
fluxo asthmaiico. etc. Vidro i$soo.«-
Dcoositos: Drogarias Pacheco, ni» do»
AnJradas n, 45; Carvalho, á nia Pn-
«iciro dc Marco. 10 e ji; i ma Sete de
Setembro 11. 81 e á rua da Assembléa
n. it. Fabrica: Pharmacia Sanlo»
Silva, nia Dr. Aristides Lobo n. 219.
Telephone 1.400. Villa.

BOTEQUIM

DEPOSITO DS MOVEIS
•se, veÉm-sa

8 aluNin-se
0. FERUEIRA & 00MP.

105 Rua do Cattete 105
Telepli. 5391-Central

Fabricante da Sabão

BEBAM

ANTARCTICA
A melhor do todas as
Cervejas

Essência Depurativa
Concentrada de Ca-
roba Muda

(Fermulg it Brít»)

Vende-se em boas condições um 1)0-
tequim bem afregúezado num dos me-
lhores pontos da cidade; ver e tratar
Largo do MacJiado n. 9. 4=00

CALDEIRA DE VAPOR
Vende-se uma em perfeito eslado r de

6 a 8 cavallos e junio a mesma unia
machina de força dc \ cavallos çm i
perfeito estado; para mais informações
Estrada Kcal de Santa Cnu n. 292.
Banjtu' — Marco Seis. 4011

A(n»«rada e premiada com medalhi
de ouro. Cura: ernpiçcoi, boubas, sar-
nas, doecças do uanz e dos ouvidos,
borbulha3, coaiichões, (kulhros, panuos
eczeraa, erinipela, tj-piiili» e rlicumet»-
mo autiflo e reccnle. Preço C$500.

Depósitos, Drogarias Vacbeco. ma
dos Andradas, 45; Can-alho, nia t* d

ca: Pharniacia Santos ^ilva, rua Dr.
Aristides I.obo n. 129, Tckphoiie nu-
lucro 1.400. Villa.

Hoste é Soecorro
roubada cautela sob o numero

4397

PIü iiil
400

.por tavoi.
Bjrliosa —

.i . 1)00 .

pelo FüGlMlIROIü <!ura ndioal in-
faüivel, absoluta e garantida, por este
medicamento pur.-i.ucntir VKOKTA!,;

.preço, .|$iiuo, no llervautídà S. Jorge,
nm Unifiuayaua ni i;rr Tcicphom:
n. 6.27,1. ^ji-l

Alusa-se um terreno de b
liara este ramo dc negocio,
«tstação de Frontin; tnita-ne
macia Urasil, Piedade, com
CvUtt-ãO.

un Kirro,
l>crlo dil
r.a phar-

Antônio
4.4I--

Tpgrapliia cia obras
Prcçisa-sc comprar um pçqiictio (prelo

(.limitai, usado, porém, perfeito, com
imiücnces < typos; carta ocplicativ.-i.il
vfeVi rvilacçlo, para M. O
geme.

— Ur.
4.

¦ AUTOMÓVEL
Corrrprn-*;* utn bloco

.uí. Dclahayé, força
de (juat
12X16

o cyim.
II. I'.

TII\

)pat
bons condivõt-s; tv/tía-.^i;

, Ceniro dos Chauiíi-iiii;
(anda n. 6, das ia às i.| li ora -

QUARTO peiliOO
1r..-n ca.a de pe.qiisna familia Spcèga-

ài. tem lui electrica. Preços módicos;
rua .Silveira Manias u. 116, Callclo.
,. 4—19

FI3BI_!JI^ 
'*wawasapgK|.

ESCOLA UNDERWOOD
So ali sé aprende a escrever á ma-

china pelo systctun moderno, cm pouco
tenlpo, com os ih
teclado, a 10$ e
Kio líranco, i .-,'.

dedos, sem ciliar o
3$ mensaes; Avenida

3613

0ACTYLQ6BAPHO
Yzr. copias

r.7o, presteza c
Ürugisiyana n.
vedb, duti 11 á

1 iiiacüíiu- com perfei-
a .preços módicos. Rua
3, :" andar, com Azc-

i 4. Telephone i;5...
341 •-

2ó*. AVlIMliA KIO BEAÍÍCIO, 23
— SOBRADO —

J.icliisiviimi-nli: faiulllar, dispõe
clc doze confortáveis salas o qnar-
ío.s bem iiiobilados, para família
11 cnVhUiclcòs ilo. tratamento. Re-
f«;«i(!Õcs avulsas l$aoO. Olarias de
5S o CS—JiAUHO I)K SA*. 4:íGS

GASTRONOMOS,' LEDE:
La Table du Commerce — Av. Cen-

trai 157,' offcrecc-vos' por i$=oo réis
um opiparb ahaoço ou jantar, com tres
escolhidos •: fartos pratos, fritcta, doce,
queijo, c café, servidos cm pequenas
mesas, installadas em dois aamplos sa-
lões <lo primeiro andar.

lim familia", não sc cozinha com mais
e..mero nem com melhores gêneros.

2973

DUA, AflflA 81FIEL0
De volta clit Knvopn, faz partos

o operações; livltii a iti-aviilez, otc.
(.'ori-Iininio, licmorrlinglas o a es-
terilltlmle, cir. Consnltíis a qual-
iliirr liora, 5í|>; Rratls aos pobres,
cias i_ ás 5. Consultório e rosidóh-
cia, run do S. 1'eilro n. 203; so-
briulo, 4255

Vende-se um de luxo, em perfeito
estado, para creança. Preço 70*.; á.rita
Dr. Sattamini n. 19 A., i* casa doo
fundos. 4253

INCUBADORA
^^cnde-se uma Hcarson, para (io ovos,

nova; á rua da Quitanda 43, sob.,.,363

HítFsIõThesoürõ^
Compram-se, mediante desconto d

taia corrente no mercado): trata-se com
Eduardo F, Rauios, á nn S. Pedro
n. 30. 

«itit\ ¦

Repseniação ro Rio GraMo'do'Sol
WOERMKF. & I.INAU, casa df (jom:

missões c representações cm Portri; Ale-
pre,- procura a representação de mai»
algumas fabricas nacionaes ou- casas
imporladoras, Um soeio estará 110 Rio
dc Janeiro em fins dc março, ou prin-
cipios dc abril. Cartas á Cai.-ca Postal
11. 566. Rio dc Janeiro. ,|a64

Ucu moço habilitado detej* eaipieso
cm uma fabrica, nüo faz questão de
grande ordenado e «ie par» íóra te for
preciso; trata-se á ma d* Miíericor-
dia o. M. com V. V. S. ^047 i^^^i!i'^êtã^e^têa-líi

An.un» ...»..«_ u. 81 e i rua da Ass.-mblér, 34. Fabri

GRANDE COMBATE
DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS DA

ÜARAGE VERA-CRUZ
RUA S1WH1KA MARTINS, 139
Ao gosto do freguez, de 1 :ooo$ooo

á 6:ooo$ooo; diversas marcas conhe-
cidas, como sendo Berliet, Renault,
N. A. Oi, crande» e pequenos. Mincr-
va para taxi e um Lorellei, Chassi
r.erliet, próprio para ser transformado
era carro transporte, de corrente e
cardan, cora especialidade um Renault,
laiidaulct espaçoso que ae transform»
cm douMe-phaeton. próprio <>ara um
particular de luxo, pelo preço de ré!»
ia:ooo5ooo; pódc ver para crcrl

Acccita-se qualquer trabalho em nos-
sas officiuas, se responsabilizando
por todo o trabalho, conforme o trato.
Todos os nossos officiaes são contra-
dos na Europa. 2608

Ler e escrever em Ires mezes
r.aura Franco da Silva, professora

portucueza diplomada, ensina por me-
thodo fácil e simple». Kua do Rosário,
a. 170. Telephone n. 3.141. 4125

FLORES PARA CHAPÉOS
Coroas fúnebres, flores de laraa-

jeíra — palmitos >ara egrcjas — fio-
.ss e piquets para chapéos. A primeira
fabrica de flores da America do Sul.
Preços muito baratos. A FLOR DOS
ALPES. Affonso de Pinha d Mme.
Affonso dc Pinho. Rua da Quitanda 71
(?ntrc Ouvidor e Sete de Setembro.!

2812

ACADEMIA DE CORTE E
CHAPÉOS PARA SENHORA
Quem quirer habiliiar-se cm pouco

tempo a corlar c coser por qualquer
figurino; a fazer com arte c chie qual-
quer cliapco ile ultima moda, conto os
canoiier.. francezes, e as competentes
flores para enfeite, tr.atrieule-se na nossa
Academia, Avenida Rio Branco u. 147.

361G

A MORTE 00 MARECHAL
O .proprietário da PIiotBjraphia Bra-

sileira participa ouc uc mudou para a
rua do Ouvidor 11. 1Í9, ande continua a
tirar retratos a !$5oo a duiia. -Parti-
cipa ás exmns. fainilias que teai uma
senhora tio atelier o disposição das
mesmas 3795

MUDA M TITÜCA
Vendem-se dois bons predios novos,

com todo o conforto c grande quíntali
á rua Garibaldi. Preço, 33 contos; tra-
ta-sr no n. 102, até ás 9 horas da 1:1a-
r.hã e aos domingos todo o dia. Nego-
cio directo. 3.&14.

DeMme.Quezada
Experimentem este nreparado,

para einbrltczamcnlo da cutis,
approvado pelo Instituto d« Bel-
leza de Parh. "_U'HR01.1NA"
é eocontrada era todas as per-
fumaria do 1* ordem desta ca-
Pitai e de S. Paulo. Mme. Que-
rada, perita massagista e fabri-
cante de diversos produetos para
a pelle, dá consultas (rratls, sobre
a applicação dos referidos pro-
duetos, no seu consultório á rua
Barão de São Gonçalo n. 11,
«obrado (entre Avenida Rio
Branco e a rua 1.1 de Maio)
das 13 ás 15 horas, diariamente.
Ensin» as pessoas que desejem
transformar o seu rosto, emliello-
zando-o c conservando a sua ju-
ventude. _ ._.'_4_!?_.

liLffllU-IHnHLU
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções publicai, sob a fiscalização do governo federal
ás 2 U2 í aos sabbados .13 3 horas, á

RUA VISCOESDE BE ITABOR^HY RS. 45

A's 3 horas da tarde
300- 14

OOO
Par @$^00 essi décimos

Tcrça-foini, 23 do corrouta
298- 24-

.Por l$GOO esn» meioa

Quarta-feira, 24 do corrente

20:OOO$OOO
JPor l$60O onimcios

MESQUITA BASTOS & C.
Rua da Misericórdia, So a 54

Com serraria a vapor — vendem ma-
deiras nacionaes e estrangeiras, cal e
cimento; remettem para a capital e in.
terior, por preços ixizoavcis. lclcplui-
ne 946, Central.  "-'I

SaiibadO) 27 do cop^ewSe
A'« 3 liom* Ua tarde

309-19-50:OOO$OOO
]c*ot' 4i«iüOO, em ciuiutos

N, B. — Os prêmios superiores a 200$ estão sujeitos aos descontos dd
.. "T. Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais (a-jrc:ô para o porte do cirteio e diri«ido3 aos agcnles geracs Nazareth & C-rua do Ouvidor u. 94. Caixa n. R17. Tc.es. LUSVKU e na casa V. Gui-marães. Rosário .1, esquina do Beco dus Cancellas, caixa do correia ni*
mero 1.273.

Dlt. OCTAVIO DE ANDRADE, especialista dos hospltaes da ÉüroBiL»PI,l.ca o seu proceami de KVITAU PARA BEMPRK A .QRAVIDKZ
por indicação «cientificai >;m operaçSo e nem prcjc.Jicar a sattie. (luiniéinnos de pinlica, com brillianle resultado. Cura rapidi das hcmorrlngiaicorriixientos, suspensão, ele, tem operação e sem dot. Rua Sele dc Set.iubr»'iS4, ilu o ài 11 t dt 1 ás 4. rasanicmo em prouções modicü. Cou».'
pratU. Tcl; 1.591» central, ¦ui..

ESPIRITA

aos m, mm

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velha?, «a

tt-ci l.lruir.iayana, 3. Io andar, com o
kr. Atltbiiio. -°43

:; ¦; ESCBÍPTOÍÜO
Alopta-se uni crande, excellente, hy-

jçUjtiieo. arejado, com salas de espera,
telephone c electricidade, por .preço
»i.nl:cc; na rua UrnsuajMia, 3, sobra-
di.v. ro«"cartomante

X-uie. Marccillc; fala inglez, aT-enúo,
f-iv;. c porluçtici. Uns 9 ás 10, Eiat»;
Avr.TiJu Comes Ereirc n. íó. ;i';;,i

?,o r anil;
us. 1 e ,1 li:
rio caiu stilia!
electricidade,
mcnic.

r da rua da U
um esplendido
dc espera,
para sc

.ISIlltO-
teleplioni: e

Iüsàr: módica-

Brampphones e Discos
Nacionaes o
estrangeiros

tiüpr/ôs oe
25 ctros. . . 2$'.«'0.0
27 ctros', . . .Í5$0pp
Lfinlcrnás clcctrícas.

A' NOVA FIGURA IUSOSHA
58. Rua dos Ourives. 58

m
*^&*i\\

SALÃO WR
r.üii

Cl
Cavalcanli de Albuquerque^ ea

!a firma P-ernardino .T; l.lias,
Acadêmico, coramiinica (|:ic bre-

-v;.ui-n-e abrirá. 110 preilio da rim Ao
«"Hividbr ri. iro o sen salão de bar-
leito, onde offerece seus pr.-stiu-.cu
{iiüficjsioiiaes, esperando continuar a
joírlxcr de tecles os sets antigos, a
r.ir.Eraà ic ou si dc raça o nue sct£#rc o d}$*
lirs-iiram. A9'7

DRA.~M. OE MACEDO"~
T\- rticiin ii «i-a c)!êntda r amigas

f". -.!.i.'í't: o s^t. coíiVüTtorjp pniâ a rua
fui;7.a Franca, jintl^j do Tlieatro 11. 19,

Elixir de Fepsina Com»
posto

(.Víwowí/ni. Rh*ÍbarlíQ. Cahiittha e Fc*
;..-íh.i) 1'íriúula da Brito

ApptovrMn c pretntado com mcdulhii
dc ouro. Cílic.-i-í nas disestãci mnl ela-
lioradas, dyrpepsias, vômitos, eólicas' do
figado c inteslinaes; inaypwtenciás, do-
rcs dc cabeça e vertigens. Vidro ajnoo.

Rcpo-ttbs, Drogarias padÜiso, rua
dos Andradas, ,15; Carvalho, rua 1* d;
U;;i'.;c, 10 e .11 ; i r::a Sete de Setembro
ti. l!i ; i rua da ..sscmlilca, 34. Fibrl
ca: PKírmacia Sanlos Silva, ma Uí,
Ariííitlcs Lcbo n. 329, Tcícphbzie nti-
mero i. tco. Viila. sofl;

UMA PESSOA
Çr.e se achava dorme do erlomaso,

srntjhdo tOQííiraí», ,'ftaiaa c dores, sc
oííci-ece a indicar gratititanieltte o
nu-ilicimento com Que sc curou cm U
«üa?. Cíirias a Krt:n:i, nesta rtídacçiío;

v.i\\o òara .i resposta. 8io.t

-^ ....

I RUA DO OUtfiDORtf ÍSI-ÍSS^Râ® de Jaiassr® |
1 As SiííistraçGcí. mostram apenas pequena parte da nossa escolha |

^vix M VEIIHJMH ÜE^ I

p M M €^i o *mwmmui p ^fflB Ml

lSIQÍ>ja.CO 20.337 '^^^^^- MODELO 20.4S7 ||
@$1!S> 2llOJUJLajL.U 20.-ISG l^$ |,

I Cííamamosa altonçao espn-I - I Tumbem receboraos. dii Paria | 1]
| ciai pama tíoáia bonita coilo- <£$_$ | üráü sclecla escolha em TOU- b I!

§ cção cie vestidos brancos para " g CAS DB SEDA E IlUiNDÀS | ||1 ràfi[)inns;e.meninas lll I pura metiinas. S 1
ta B 9 

"'•¦' 
a Í8

Curam cm poucos dias qualquer mo-
lescia do estomaco, figado ou intestino.

Estas pilulas al.-ni de lonicas, sao in-
dicadas nas dyspcpsias. prisões do ven-
tre, moléstias do ficado, bexiga, rins,
náuseas, flatulcncias, mio estar, etc. fc.
um poderoso digestivo e reftularuador
das secrccõcs gastroiintésttnáes. A
venda em todas ar, pliarmacias. Deposi-
to: Drogaria Rodrigues, rua G. Dias,
co. Vidro i$5oo, pelo correio mais 300

791

IMPOSTO DE SELLO
Vende-se na Papelaria Mascotte

do Ouvidor 165.

CâSílS EM PRESTAÇÕES

conforto moderno e
a preslacücs mensaes

ndo o

A Companhia ü.asilcira de Immo-
veis c Constrticçõi:;. vende casas no
vas com tnJo o
máxima solide?.,
co-.-rc_potidcnlc.-i ao alusuel
comprador apenas com o valor do ter-
rino. Dispõe aottitdméáte de alguns

redios promptos a serem babitados,
situados cm loeaes muito salubrcs. --
Plantas e mais informa..les i Avenida

Com gtar.de pratica da flora brasi-
leira. trata de todas as moléstias na-
luraes c sobreiiaturaes, alrazos d« vida,
por maiores que sejam. Consultas gra-
tis das S ás S da tarde.

Casa de hervas, Kua Dr. Manoel
Victorino n, 27, em frente á cancella
da Rua Padilha. Engenho de Dentro.

Escola PolyiscSinica
dmis-
inclu-

dos engenheiros Moreira
da Fonseca e M. llrito. Trata-sc 110
Kab. de Physica da Polytcdiuica (2
ás :,).

Curso de tnatlieiuatica para
são. em 1916, álgebra, superior
sívc, a car;

2080

Andares e escriplorios no
ceniro da cidade

Alugam-se os a', 3* e 5* andares do
predio da rua Gonçalves Dias n 30,
cm todo ou em parte, com elevador e
electricidade. Trata-se no mesmo, das
?, ás 10 l|í da matiUã e do meio-dia as
6 horas, com o sr. Satyro. 2801

Loteria do Estado
DO

Rio Grande do Sul
Em 24 do corrente

Contos ÍO Coni
Por 10$000

Apenas jogam 35,000
biüSjeies

Kio» Branco n. 4" ibo.t

Notas da Caixa ie Conversão,
Prata ou Hickel

Náo façam negocio sem ouvirem ao
Mnicids, á rua des Ourives li. 90, so-
brado — cllc paga sempre melhor
ágio, e vende em melhores condições.

6_u

LEME
Aluga-se um quarto com OU sem mo.

>ilia a casal ou cavalheiro; na rua lii-.s-
lat-o Sampaio n. 141, fundos para a
avenida Atlântica'; ò.-í"

DR. TEIXEIRA COIMBRA
Clinica medica era geral c especial-

mente moléstias nervosas, pelle, svnlii-
lis, vias urii-.arias, narir e gargarita.
Applica o 606 c 914. Rua Acre 3H, sob.
dns 10 ús 12 e das 3 ás 5 da tarde.

Tel. 3.265, Norte. Grátis aos pobres,
das 10 ás 11. 40

EVITA A GRAVIDEZ
e fai conceber no» casos possivcÍ3,
Cura radical (bj hemorrhagias e de
iodas as doenças dns senhoras, prc<;o3
módicas, consultas grátis, (ias 9 á 1 da
tarde, e das 6 ás 8 da uci..:, -i nia do
Lavradio izz (casa XX). Mu.r. Jose-
.hirirç Gallindo parteira do Hospital
Clinico dc liar ceio na. 2!M"ImEÍlpiiP"

Aluga-se. do moz de abnl em deante,
a esplendida casa, e:n centro de jardim,
com frenlc para o mar, própria para
familia dc tratamento; constando de
salas de visita e de jantar, salcta de
espora, quatro quartos, bc!& s-ala <ie
banho com aquecedor a gaz,. optima
installaçâo elcctrica, copa, dispensa,
etc, á rua. Vieira Souto 11. 234; par»
tratar na mesma rua n. 1..8, com o
sr. Magalliã-as, Ms°.

PERDEU-SE
Relógio de ouro com cliatclain» para

senhora, no írajecto da rua Eváristo
da Vcitpi. Avenida Rio Branco. Ouvi-
dor e Gonçalves Dias. Gratificaase a
qtií-ni o entregar ao sr. Barros, na casa
Seixas, á rua Gonçalves Dias, 50. 30,1?

CADEIRAS

TENDE-

AUSTRÍACAS E DE CANELLA
Vcndciji-sc cm perfeito estado e a

preços módicos. Largo da Carioca nu-
mero 13, iò andar.

À-

KíS^EwíSSíSí-?^!^^ ¦?Stií_3»Scg

AVENIDA ATLÂNTICA "•

No melhor por.to do Leme. Com
salas. 7 quartos, jardim, garage, instai-
laçüo clcctrica quarto de banho magni-
fico e completo; trata-se na rua _ do
Ouvidor I.-.2, não com intermediário^

GONORRHEA - IMPOTÊNCIA
Por mais antigas e rebeldes que sc-

iam, cufàtu-se certa e rapidaincntç com
formulas puramente vegetaes, infaíli-
veis e inóffensivàs.

Portanto, sc o senhor soffre d
quer destas moléstias é porque quer.

4 I pois milhares de pessoas se têm curada
por intermédio destes

Unica que distribua
75 .1* em prêmios

Extracções poi» oa-
plieraa e globos cio

crystal

A' VENDA EM TODA A PARTE.

MOCINHA"CAIXINHA
Prccisa-ae. activa, não ó exigida pn-

tica; rua M. Kloriano, 71. 7.931

Alta cartomancia
Mme. TAGILD, iniciada noi myste.

rios do oceultismo, possuidora d«
crande poder eui scieiiciaj occultas»
dis o presente, o paasado e predii tt
futuro. Fa: qualquer trabalho para o
bem estar, como sejam; casamentos
diffieei!, reconciliações o embaraço»
comiucrcJaes, etc. ; na ru» di Caii*.
c» a. 5". sobrado.

miiPHONE, 4-314
8(41

MOTOCYCLE

intermédio deste., medicamentos.
FLORA URASIL

Largo do Rosário, 3. Tcl. 24.03, Norte.

Vcnde-ie um mntócyxle Pucli, de x
i|j H. l\. ultimo modelo apctfciçoa^
d», li' ntrvo. Vende-as para desoectu'
par lojrar; rua da Prainha n. 30, 6»-;
brado. Das 9 horas ás 3 da tarde.

}-9zC.

aos ses. ipiip
Um cinirgiSo dentista, diplomado,

pela Faculdade de Medicina, solteiro,
desejando clinicar 1:0 interior, o£fercci_(
0:1 seus aerviçis gratuitamente á fami.'
lia qnc o hospedar. Carta á rua do l^i-.
vradio 174. sobrado, cio dr. T. D. 3931

Talaceíe m BOTJUFO80
Vende.se ttm magnifico palaceto,

construído a capricho, isolado, conlcn..
do dois talões, duas _ silas, p.tibinctc.;
cuteo dormitórios, seis nuartoj acces-
.orios, tres VV. C, dois banheiros,/a,,
raite c (,-rande terrenoJ tiata-se dire-
etarnente com o proprietário, á rua do,'

10 ás ia horas da,/Cattetc u. ti.:.
3921 manhií. 11C0

y^jv!iR»a»wgo(y,«atfM«aai!araawe^^

. : i...: - 1.' ;7jz':,

9n °fJóias, Relógios
o

Prataria
1)1

Robx

GOILÃBES DE PEROL
de DESCONTO
e os preços mareados

fgs! ffl r mnaf Pi ... £Íji M l.,^_H

Umprosa Tlicalrnl -

%*i mau g K^ gra | 4 |

ao ÍTbP^S.
ao i aíb

I

PABA BIMIISÍITIÇAO DO STOCK

^« OUVIDOR. 138
7

ü-rjmm
\'ttiJt.te tuo, j»*r*«oo <v>--3 _.-_j(vtio. | üelàcidias cigarors rr-. carlr.irinha:

çn.ijrV) pjta .-risa de fim tia.; pr.eço.j siUtura especial do fabrica de D. Leite
{v..» liíjuiiiaj, joot««n>; rra da ?.eia- i & (.!., Clianttaria Coulait, Avenida Rio
¦'•¦• o. Ji- _i.ir;. : Briraco iz.\. ioz.\

^•^cr^-siatr^^smír^tAm

^-  - - ,¦3

pirceyto: i:i>v: loureiro
coaipivsníx.iná GBNBito Líyiitja ÉÉét BS"

Espectaculos por sessões Ba^tSBra
3 JxQTtBitá Jk.>B lo horas
O gi-iiiifle sticccssio <la nc: ua.lidadc

Representações da ciiangò-.Rcvislfl, original de J. 1S1UT0.
Musicado. FEI.IPPK DUAKTK.

genero :a1ij.'\ri^.-Bi
c. ..--..¦•-,-**.-^\-..: ;-^r-.i\-i;r..~,.'L:;

NÒTÁ — Estn í a primoira revista do gdnoro livro quo so roprosenta
r.a Uio de Jnnolro. ENCHENTES COl OSSAES TODAS as NOITES.
Aiimriliã. íítsí mathiéúo & uòto <> UAiMJT.o i>j._ VIDWTQJS

sa blindo. 3 tlu abril. Estréa da Companhia ADELI.NA ABRANCHES c
rVE.EX'.VKD!lG AZEVEDO.

Terça-re:ra, Í3-A poça em 1 aezo Aa Georpes Fcvdcau— NÂO AN*-
d:-i. fm GAMláA--o íi puça em 2 actos üc Roberto Dleiidóiiné : —UM

!'..\PA.; T1.M1DU. 110^
.íSz,ísr2inT^..*itzví3í'ae*ir»^

THEATRO APOLLO
hoje m i A.'» ^3i4 m® 3E3LOJB ® @ A^g

Empresa 'X^lieatróI
-íititecçuo jedíS' r,orTí?_raríto

40J£
iííi>

fj> 3 £.4
Á revista uorLtxtrücxa eme maior numero de-xepre.Mciitnçües consecutivas coixta no

rlc Janeiro. - SliOtl.NOxV liPOCA
Representações da celebre revista portnguesta:

SPÜS- &
m ™ et¦9

&>ryí

*Tí}^MmSmm
Cabo iiilysio. . . 

Os prineipaes papeis por João de Deus, Augusto de
vira Alcuües, iícntriz iiaptistn o outros.

T O MA. I> A íí T E T O S> .V
Expícndórosa montagem — Mise-cn-scene a capricho

IP
mm

Pinto I^ilho
Sotizn, Carloa Macliado, Liuo Ribeiro, 131-

taacflMaMM H03BB8 —MBWWaBPC zT^tiztrxsts;-.?
AVISO IMPOBTANTliJ

A O O ríí V A N I-I I A
de Avelar Pereira. Scenarios novos o deslumbrantes de Ângelo Lazary.

e Joaquim Santos.—Direcção musical cie Fiiippo Dtiarto

iJalao tlettnltVyanaeate anspesii-nis as cutrarlaa de favor,
ticm exòepção tle pe«sotin.

(4403)

THEATRO
CüMpAMUa JD1S 01'KUEa'

twp«»«<"«» uwKa. Km* en-snac-T^ amp^^jr^. .TRíüwaft*,''*. j*smKBta2l /pi waroocf». ,f\"E hã F^IRj E S A- ba Mu «•iisnsan K

Jasaismaiáiisasíiiaaaasoirnncofflii^^
Amanhã. Em matinée o á noite - OE CAPOTE E LENÇO.

•ff&T. t*à!íjZ3 nzâiw t+sxsrttí* •r.íaa a3b iwfflLiaEra-*

11 .0
i\tà 33' KEVI.riT.VS

<C% '."¦"- -3

IN TO AU

PIO

is-rico
IIOJE

O R.ArsTI>IOSO ACOM TECI 2.1
A revista cio enorme suecesso cie RAUL IPKOI-SFil-JHfRAS

Pk nn 1 J 11 fl i J

CINEMA TIiEAl RO CARLOS GOMES

Grandioso espec!
J1l!b S 3i4t 23ZO J~T3 \

tio coin exhlblõâo ele íniifrhilloòs (Urns dos prinulpaos I «..«.--. .,,....~._
íabricoihies da muntlo l *atv««3 ¦&»

f*^_^ s Jaascf ^55S?4r B&ãr\J t-JLu,

jfH EÂTRO S
S. P.mla -

esis» ^f j

Maestro LUIZ FliíGHRÍR

Companhia du Ppsrálas u R«-
vistts do Thentro S. .Kir>é do

m m „» i m ®:m¥i
té0 iêsM èk miWm&WM s^w ;é2fe# '%# i»is^ *&? i

\mW***i*m\Í7W*tmmmmmWmmmSTtt

rs O VOS V Ji USO Si V G ÈN s
Orantiffio (cpopularissinio/. 33rnxici2to (sobrinho), Aclolina ISTolr.ro, *Jtilia Mar-

tin-", S«vralt Nobro, Ismenia Meiísos
3Lt3_BTX>^.S ÂPOTHHOSIÍS ! 

.U.XEtóBUHGd
paracstréndo actor

fiãpeclacalii dj UIísuí-iiau. — Nuaicro.. seãs.tcionaoa
LAS HIEiíKSITAS, nus suas dánciis süggest-irhs

AUTISTAS DE VAIHKDADKS
Littna 3-?-nsaoior.aes Programma Varladlssinio I

CAMPEONATO INTERNACIONAL
mmmWmmimVS!La\m'X&Í*tt

¦*y 3 ©ES.Sv>.E5S — A's V

J2 SPE G TACX.TLÇ) :03E3
llillll I 'llllillll

Direcção da J. GONÇALVES!

5i--4_e D 3[-4- -4r HOJS1
'amiliasAETE l Peca par

A &KGU1H — CONDE DE T
co 111111 end a dor IVluttos.

.¦Nascmuna sàota-MÍLAOHKS US S. 13ENSDÍCT0; Aíóanliá—UTátluôe. 4.x;'.

de LUTA KÜECO-ROMAN
Canipoües di Europa e ila America. l.spcc';>ct:!cs tle EniO';'io. Viifdatloicas

nótabiUdatlas. 0 pfognimma coni u ordsm d.) ospisccatíulo será ilisiri-
buiiij a ontrnda do thealro.

CEP0I3 SO Eãrã^CTÃÕÜLÕ

SCsTiioniHiifts Uhadtvs Ue nmsica
T.nr. sm profusão. r.r.inõe cnii.y^, ismo. Preç-os do costume-;

I \

9*9-^mF.'m^ Ekjtáals^ e^ m m m m m&mm
i riwi_fffTytwTniirrí,'ttJ,'*.f)1L11-|?tjw|'|i>|*1|W|''|MM

i Oncfctn portngaezívom íielos-Musioa de IPlIflrlieira«-Poema do ^V. Tavares.

Izubcl Ferrnira, notável creação na Anriinhas; Lola Briebá no papel da bailarina Arhlfl, Yirgioia,
Aço na Cigana,. Esmeralda Caslro, Herminia Adelaide, AurieellaC.asíro;..\m(ilia Silva, Edu Carvullio,
Gliira, Josó Monleiro, Arruda ü toda a companhia, nosaotia magnificos papeis.
Desempenho magnífico- Luxo c; elegância

Na samana Sanla: CHHlSTÓj o REDEMpTÓR, bsoiipio excrsssamíilla para «la^ÇompanUa.
Aioruilià - MA.'TI1SE'JE1

~4SS_^i
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- _-s_____= CINEMA PARIS
CORREIO DA MANHÃ - Sabbado, 20 de. Março dc 1915 \

H5E_wtí~^^S" líMMicla úe Escol

o que yÁK^_______^^^^°F^^
¦¦ ¦__. Bxtraor-lnftrlo e soberbo pro-
HO 16 grnmma novo

_-IA.TINE'E_DA_MOD3

' Primeira parte

[boletim da guerra ttrfl^H
Segunda p»rU

_.-.._....* a CTinD_M_ Sublime dram- local em doia |

ANGUSTIA SUPREMA imgo_ acto,, da .«vecu casa

Empresa Conto
Tereira & O.
Praça Tlrariontea, 50

I .ojocçôes nitidus
"-despnlido. C.-rta-patjnto n, 7107

HOJE - Grandioso progrEB-sm-- nowo-KOJE
SUI.PREUF_NDE_.__ CONJÜNCTO DE FILMS SBNSACIONAES

Ttrceira parte
_ Direito <lo ^\tX.a,-ta,v

_--™.1__ _ «latia — PcU i_ü_r-ti-___ com qne

___*_-__.,"__I__r_.___--^- V «OOI-M-SA FEDRA . oa

Jcscm, divididor, em 45" quadros.

Grandioso drama d. vida real cm 3 actos. - O DIREITO DE MATAR, as-
siste a toda a mulher honesta que vê o lar Invadido por um

salteador da lionra. - Scenas arrebatadoras. Quadros impressionantes

ANGUSTIA SUPREMA - BSS _^S2__3S__
emor e ódio entro pescadores c marinheiros. Bellissimos aspoctos do
mar em íuria.

BOLETIM DA GÜEIÍRÁ-- ^M^^éS^
cruenta a Kuropa. ... . .

Onri 
IVATI-ITCH-DA Esplendida comedia dc scenas onglnaes

bli. M-JN-O 1KU —* Garantido ciíto

secunda-feiua-Historia dc um Pierrot-- AsN"Svi_IS"
Uma pantoraima em 3 longos netos, com musica «iloquada.
Protagonista a íomosa artista FRANCISCA UEIUINI. 1391

«_______:

Rua da Carioca, 40*51
Kinprni.

____£_.-ti**? -£_____________W

h__Aá_y^T:r_-tr^^-A:Vv^ — 3E-tP-rE_
"""""" E 

de arto era um só programma _.„_,,_
ATTENÇÃO !! - O Cinema íris oxlilbe os fllrns, da. ffrao .o

p , ?n.^At^R° 
""ama V^n real

Pr :í.'!'í,n 17-tt *VAMA CTJbJtt " d8 Nordi-lc om 3 par-
?c_-h maior _„cc.sso_o dia com a ve .parido do «&rjd*£rUBtai^V.
putil-n-w e da íascinante Ebba Thomson - Film do arte, film dc amor,
drama do sonsaçao. cirande farca cina-
f__ibi.ao Remédio para mulheres -m_to_.apuada naia
cm 2 partes. Ê a comedia por excellencia, labrica dc gargalhadas. Remo*
dio para «laniquintos» 6... pao _..___„._,-.Terceira exliibiçao

DEPOIS DA DESTRUíÇlO DE LOUVAIN
E' a ultima novidade om (iim da guerra, esle que «>?*jn«fea0'ffiffif^S?i
me commettiflo contra o templo de arte que era a linda cidade belga, onue
os allemães fazem os suas paradas.
Segunda-feira - Nio olhando a sacrifícios, vamos exhibir o trab^°;J™.^
sensacionall.domais £. r_QÍl_ha VÍda pela IUa 

"drama 
do

amor .""em 5 partes, desempenhado pela grande artista Maria Carmi. 4386
________ . I _.,____ _¦!_ _-_-~__-" _»•_.--»>-<-__

- - ______M___-Mig___________SB5SBfB___gi________'''

niâii snoGesso üa semana

ÍSÍ1
Pela primeira vez na America Jo Su)

!' -Sil'1
'¦'¦¦':
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CINEMATOGRAPHO PARISIENSE
SALVE $ ® DEPOIS __>____ A_?«_C-A.-Sr£_C__5_ $ 9 SALVE

A ini
.omposição musical do talentoso maestro Mano tosta

minoria! fantomima do libreto de P. Beissier Captada ao C.
nema, interpretada pelos dois consagrados, c extraordiua-

rios artista.

FMCISCA BERTIH! e EMIUO

_«_á \ 0 maior e o mais for
midavel suecesso

do anno de
¦ yA;X midavel suecesso M^ -, .

i ¦'" _ ,^^^\ do anno de ,*^^^tflSil^^%%^

É/l BWl_a» lV|jV^maM___.  
____________ ¦é-mmmnsimtmómmimm, _____»_-»------M---»m-«»»'wtWeB-_B_t_waaBBacaw-a38i_-M-_cs--^ ' t-w"1irn * ——

Cinema parisiense |
H©JE -SABBADO,^jejm£ij^jem&- HOJ£ 

|
BO' IIOJI*- I- AMANHÃ <_*

Continua o ruidoso suecesso de Iiontem, no ^
film grandioso que exhibimos e em quc tomam parte Ã

oi principaes artistas da grande NORDISK, o elegante £
W Pssihuidnr e a linda Ebba Tompshon, quc ^

emprestam ao lindo film, todo o seu talento dc inegua- ^
luveis artistas X

_Ke__e»_-i-_-MW-«--awHH««_--_--B3nT-T r__i__r- ?

G.ándiosó drama, bordado cm assumpto da vida moderna 
^L! longos e lindos aclos

Segunda-feira, a a de março no

IM

R

b_

ÜM PRÓLOGO E 4 ACTOS

H_f

_3e__
Q

Macnlflca, luxuosa o popular cnsa dc clívcr«Sos-Em-1
presa M. Jlolta- I)irücç.ao artística tio Glirlscluno

do Sousa
BiOJE © A'b 4 horas da lardo cm poulo© HOJE

BLI.QANTE MATINÉE
.____'S V lT-2 e 0 lt* -^L-* noi/te

BRILHANTES SESSÕES
O VAUDEVILLE -'-""'__.'¦'¦'•'_

Gwilhspme, oCon§5M-S,t-aÊ_-í-*A
E a burleta ornada dc musica dc EÜ.STQUGip WANDEIUE.

APACHES EM CASA
As soss.os còinoçárSÒ com um film cluomatog-raplitco

MiSD-oa-scòno do CIIRISTIANO DE SOUZ.V. Scoimiios de
JAYME SILVA _.„,..-_.

A seguir - A CONFISSÃO, do Oscar Lopes o os NOI\OS
DE NliNlíM, Au Sorra l'intu o Druinont. 

Na semana Santa. A peça bíblica cm 3 quadros do illustre
poeta Baptista Copellos- «MARIA MAGDALENA..

PRF.ÇOS: - Camarotes, I0g; Cadeiras numeradas, 2$; Cadel*
ras, 1S0J0. *"bl^_ _,_____,__.„ _^.„_ -,«__« __ _______ .,

I ^____ZI__^^^_^^ THEATRO REPUBLICA avefi!eíregkmeí
^^^^^_^^^^^ ¦¦¦-. 

¦- ¦ . —.- .¦¦¦ ____________e '¦ ¦ ¦-—-_i_i-.-t--._i

DOMINANDO SE
»_»______. ¦_---_-¦--« __-_-_« _.. fir.-T-r-r^,* .

MPRE!...
awajKC.-_3aM-a_-T_-i-tT-Z-i_^^ ?

¦XaglaTa-r-f-"*"-B--a---_-__pÍ a_B__M-_-----_-- ^^#T^»LgJm'ae[Sia^^'nS:R'T^,7^ ¦

Companhia Portugueza Ciclo Thcntr:vl, sob a direcção dc LUIZ GALHARDO

__3C O-TE As 7 3]_L O 3| _i HOJE

Primeira c segunda representações da apparatosa revista portugue.a, em 2 actos e 8 quadros,
original de Eduardo Schwalback. musica do maestro Felippe Duarte
___mBseammW__^

M, i ¦¦¦;« y» „.

rTM^«i-^-.-_^i-w_____.v____n___s_^

aro-BaK
V

Sav, 
_>SSII//_NP_£1K

Como complemento u este lindo íilm c para mais engran-
$ decer o nosso programma, exhibimos um interessante

film da THE VITAGRAl .1-

| A BUENA D3CHA - í?euoSSÍ.?KS
f Assim com.) um film da maior actualidadc e vem a ser

T Segunda-feira—"Dmã: maravilha ¦Uinêmatographicà

A MINHâ VIDA PELA Tüà - M'.!
_%*. poclaculpt cm I prólogo o 4 aclos, sendo seus protagoms-¦Á. ias a grande artista Maria Garmi ei Ernesto. Ghione, este
Ãv ultimo, que tão famoso se tornou no film ZA-LA-iMORT,

quo com grando suecesso está sendo exhibido no Cinema

Odeon.

# v % ^•éy'" __. i

¦_MX0È \

^^s___kl_i3í, JLX***^1~;r,*a_í^ji^i_^««J_»«ttJ^

"ms ^S _ÍS> X'Ps\ I /_i t?% ^ ^& tM'y ___5&p_@iiflOí
4a Sé-*ie

Ineclit-a @ -3= actos
0 Ti-i-ü-pho, c avassalfiácr saccesso

fio Magno - Primeiro - Extraordinário
-Aventureiro àas Aniillias para Paris
- Da Cifia.e Luz para a F-iissia.

A Gabanii rubra 1 — O falso visconde —
O eterno scducíor — O presidiário 117 — A
Troik. inferna! — A marca irifamànte —
O garden-party -üm antigo parceiro —Um
vulto perigoso.

TÍTULOS DOS QUADROS : 1" Nâo chores quc tambem vaes — 2-. Crise d'abundância— 3':
_ iz pVo ár — A". Cavaquinho da moralidade —. : A batota (apothcose)— G". Fora do regula
— 7': Dentro do regulamento — 8: Os amores.

Dc ba
rneiaJ.

jt_::—_____g_r___s_g;__--asg----_-es--_—i _l______tt

Diétribhi.oSo — Nicles, Irene Gomo., córripérò; O regulamento, O Caciano, Carlos Lcat?
Matuto, O Bernardo, Antônio Gomes; Toda a gente, Gommendador, Fortunato, Sol, Jayme Silva;
2- Junota, Expediente, Fagundes, Salles Ribeiro; I-Janoia, Chico, Carlos, Jos. Moraes; Zodíaco
1'Gatuno. Teotonio, Empresário, Martins dns Santos; Barnabe, 3-Gatuno. Fiscal, Plácido Ferrou
ra; _• Járiqta, Porteiro, Augusto Costa; Prncopio,?- Gatuno, Policia, Casco, José Queiroz; Lua, i«
Coeotle, Billiarista, Eslcrrica, Magda Aruda; Leocadia, D. Composiçüo, Francisca Martins; Terra, t
Cocotte, D. Transigência, P.lomena Lima; Verias, .* Goçolte, Chica, 1- Sopcira, Carmcn d'01iveirí
Mnio, D. Ambiciosa, Reclamo, 2- Creada; Kmma .'Oliveira-.Pnmavera, Arthúri D. Educaçüo, Patrot.
Margarida Velloso; Poflux, Joaquiua, Creado, Gcrtrudos Queiroz; A Tarde, Simplicia, Aurclia Mar
tins; Caslnr, Garoto, Idalina Moraes; Etelvina, Quilcria, Lictieia Costa; Micaela, Brigida, A. Mou
tenegro; Eletiteria, Clara. —Horas, Eslrellas, Amores,Cometas, Jogos, Frades e Freiras, Crcad-fi
Populares, etc.

N.-0
Dtvscílierto, vcndilo, porem inattingi.ol

Forqaae ? Pcfqige
S=£.OC£ai-_-~3Ll30le aindít dará

muiío que fallar!

* ¦¦ ¦¦ -¦ ¦

Enscenaçáo de Antônio Gomo..
Direcção muaical doll-iis- Junlot.

Scenarios ile A ri _. cio Lazary c Joaquim Santos —
Migc-eii-sccao dc Antônio Gomes

,/£L____-_i_-L__-_Si -. £_X2_i ____._4.-ti3_._ie © JÍi üoiti© -- O KTIOI__E_S

Ka Semana Santa «- O I^SI^rtiyr do Calvário
Jesus.—Oiympio Nogueira, Virg-om Maria — Luciliu Peros

M____^__^MjÉM1aa«»_w>_àa__»w»w»_^

1 jbJ&bk iA5 ^A^^A_? Wkm "%^_f^ mmm ^n ^^#^ mãÊim ___Sb Jk» __&_______» 1
__"."¦*_"*.vitír?,'."" *M_'i*?i"a**"'VV4>v____iv,vcr^5
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NENHUMA. OUTRA CASfcAPRESENTA ^AIOR SORTIMEh
 - •' 

i 
' 

,„„.„ -_w-r ¦ij__í___._l____-. ____m____a_______?actx__aBBtaia^tr¦•*-.*"^__r__.___7¦ <rli*i-Tf:yyii'twgi*-hirr^1 -^)r*r:^":^-j-';-j::j'i'*I--wa'-"-"'*-'"- -*¦• ""^r*-™™--* _a___,_i_>.^- ^

camisas pórtüguêzas j COLLARÍNHOS INGLEZES TERISOS OE f^URA LA
DE ARTIGOS PARA HO^lEU

KEPHYR CORES FIRAI1SS

(EramdeÍ2ViO|e 8JOOO)
I Preços á'occasii.o .$900, 3$900 e^ 2$300 |
|i|^^^-5E-_-_-____a-_a«_i-_-^^

pSBR rcr.-_>_s?sr __

LINHO PÜKO ESPEOIAL

li2 DUZIA. , . 
' 

. . ffl» *°3l
_><s5P

PADRÕES DE NOVIDADE
Preço especial. . *» ^

F^^üüi-S-Si-
av_a_-.--i_ii_ts«---^._j__g___£__£_E_-._^

'.' <ít%sti _j"_r*ii:(7-'t"i'r'_V- »-x;í ! - -_?aa__>ca_r_ivor->«sai|ET^

%_-li,I _3 _C_,_wl_ .O, Xl.i&ffl-?*-_ £&.
Hoje > Grande e Pomposo Especbciilo l-Hoje

MYSTiCA
Grande di-ma russ-i. em tres actos, edição Nü-C..-. lLMÍl — Acção r'-in-

etnfe, a iiriucipio eingcüa, revclatido-sc . _ui toda a dolorosa acuidede da vida
atjoHcrnjí aos poiicos até ao pretão r-edemptor, máo grad-o a sentença dus
prepotiüti": acima ci.-i autoridade social.

OOEOí.
'ni

H&_a_i;d_i © Ámbp líílor-pe
"Ki-pris- da iiiiportantissima rrajedia de grandiosa fartura ciiicni.-tog.-jhica.

H?iiio c mimoso trabalho da NORDISK-FILMS, em actos montitncntacs.

NA PRIMAVERA DÀ VIDA
' Reprise do grandioso c scatitó-etital drama colorido dc Pafhé Frérc!. em

fetí pines c 5 . quadros. '"SA Como extra tia .i3ti__c: ,
PATHE' JORNAL

Ultiiins noticias aniiitulas da trein-nda guerra européa,

SEGUNDu. FEIRA - ROCAÍ-BO-.E... ? - <• «ric - (GLORIA DE
EOCAM HOLE) — Cioco íurics.

A «F-.U1R - O -mio!' a_-o_i.ro em film POUCUi -- O BANDO HE-

.luonsiímohlo solicilado c ànciòsao-5nte esperado, apresen
ta-sc o seii-aciona! drama do amor, ódio, rivalidade, graíi.fio o
devotamenlo, cujo suecesso foi indesci.pi:' ; ¦'¦"• - •¦• •-•¦¦•
dias de estréa:

__._3_í___-3--s.<__—
K___\____________t_______t :--r-_r - ra__->_____:_ài_-___^^-_:a^

em _r*_pri-ac», ii pedido :

_j^w:_^'-V>.-^-;^^,_'..j^^:'^..^Lr,:-_
-?_í!^__!_h-.'?_/':_^ _^

f>«a gx% eagoa ;

'-"-• {^Iríxm. de 6g, 5$ e 4JOOO)
J4I8O0 I PreÇ0s d'occasiâo 2$500, 2$000 e 1$_00

-¦" _*_^--»^»y-^yg^i/2S3?^fl__-_ra_^

.. i w»—^i_wat *i«i.*-.wj- w_j»_ «ua i* A>ww0i_n7JMi

G.3_t__.V_3__:'_3_S X>E _3_E..O__.
GRANDE VÁR1KDAD:;

«ais,- -t_K* -casy ,c -.-- --_  ___._, —^.^y ^ ju,, _U0

^BB__S___^__-______í-^__.£^^

faanek .—j mijna n B___l »;PA ! %™í E
-hnll 1-lsp.ctaci

r, ódio, rivalidade, grátüSoé !.-,_,_,*_.«._> -_<« , Jlr_,'l10Í,ra ..',-'>' c?l°. _,
descriplivcldurant-is qualróiáSPEGTOS IMS LIHAS Dl COMBATI IM PRAHÇAVistas, pnijiijs, p.n.ir..'1'.i--, vis*) 1..1 colhld«n Dolo «Pathé iurnal
_.__-._£_! C_-Jtla rm;l nnmcdln _ . .... s .lil. s lnil.i 11,11111 11,110 _?_>.._/»»«•(,! II

Cinema Muslc-hall 1-lsp .ctaculos modernos
Primeira prr.j :cc'io

¦ •'¦. 1 ¦ _. _*¦¦ *-*"__oS

t| 0 documento c a poesia pc!

_«f
É____r.. -

^
n^TMfqS- __>___ _____ »;::;.. \_. 5*___. !^_B_»a>i-* "_t*K-i >i«í «Sito

.-_a_jK_c_T__w___:__s^^

G*'_T

Umn r.nm.-.ia u ,, rin.s act .s pul 1 _,- mu ume, Frasoarnlli
APRESBNTO-TE MIXMA PRIMA

Para o tinindo sportivo

\\_t_m %*$%*% li\haff% ^ü _i ^íi -isa*' És
I55 1 I p_s_i jf I __a_

-..•.iT__J._-'<---i-a_i .'..li mim..~-**m+''i~**^*ii-*Si*^VmZ^

Film triu!ii]ih;tdor, ondo imperam as duas bcllus figuras
mímicas de

F_*ancesca Bèptini «- Es-nes-O Ghione
interpretando respnetivamerite os papeis dc

U-_j___r._~:_K_x_-____^^ sa _:.^zri!!!tt?*r?r^

ti, LA GIGOLETTB e de ZÀ LA MORT
r_-r__i__se_--_r___x---^^

HW_.ll MW-IML» W JIWi *>>._.-<._*. ¦_* .-•T^'^í»^"..»'^-.*T~V',«í_-r_-r_r*r-w=--r^?-T--'a-.-__j^*-^ a_RK__fã_l

m£ STRÀNQFpiip E SEUS QÃES AMESTRADOS \É editado p.tla .nieiioui kiriema ura Interessante episódio dramático
_F3__2X.Z_?_ HEOO-WIPBK-SA___,

iNr ftk 
'1

fcj-?È'í. .^.'. f'_' .'-_ ' _.'
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I."m drama ms_o, em tres acto..edição da Nika Films.
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Disc«te-so estranho caso .ubinlsso
a controvérsias: poderá uma autori*
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