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2)e<£ondres
A veiiâa de um Holbein — O êxodo das

obras' dc arte da Inglaterra —• Apathia do
¦publico.—Indiff crença do governo — Um
remédio impraticável

jj, 4 de junho de 1909.

Na Inglaterra, a grande massa do pu-
blico não se interessa absolutamente nada
por questões de Arte. A abertura das ga-
lerias de pintura e de escúlptura não tem
conseguido despertar na multidão, a con-
sciencia esthetica, que se esperava como
resultado desse novo meio de cultura po-
pular. As preciosas collecções de arte,
mie Londres possuo, por deante das. quaes
desfilam diariamente os ociosos, olhando
iridiffcrentemente.para as obras primas
dos mestres mais famosos,.não represen-
tám para o inglez vulgar sinão uma di-
versão pouco interessante, que apenas se
pôde tolerar por ser gratuita. Para nove
décimos dos habitantes do Reino Unido,
Gair.Sborough,i Reynolds e Turner, sem
falar "dos 

pintores estrangeiros, conti-
ntiam a ser nomes sem significação. -

Em um meio social, tão refractario á
Arte, e "onde,- ao mesmo tempo, a opinião
publica impera lão poderosamente) é 

"dif-

ficilimo conseguir interessar os poderes
públicos em questões artísticas. Emquanto
o nobre individualismo, que fez a grau-

. deza da raça tngleza, se expandia vigo-
rdsamcnte c imprimia o seu cunho a to-
das as manifestações da vida nacional,
não se sentia essa falta de acção do Es-
tado na" defesa da Arte. O mesmo espi-
rito de iniciativa pessoal, que estimulava
o operário a combater a pobreza a golpes
de energia e' de trabalho, inspirava ao
plutocrata a noção da responsabilidade,
que lhe cabia, cm virtude da posição pri-
vilegiada ein que'se achava. E os homens
ricos comprehendiani que Uma parte con-
sidcravel-das suas fortunas devia ser con-
sagrada ás obras de interesse social, cn-
tre as quaes figurava proeminentemente
a da protecção á Arte.

Foi então que a^Inglaterra começou a
tornar-se o centro de attracção, onde iam
parar a maior parte das obras dc' arte do
Continente quando o martcllo do leiloeiro
dispersava das galerias as' preciosidades
accumuladas pelas famílias aristocráticas,
empobrecidas na concorrência com a bur-
guezia que a Revolução fizera surgir
triumphante na França c, mais tarde, cm
toda a Europa continental. Durante an-
nos c annos, as telas famosas, que haviam
passado séculos nos solares da antiga no-
breza franceza, foram sendo 

"transporta-

das para os palácios dos-potentados in-
glezes.

Nos últimos trinta annos, tem sido, po-
rem, inverso ò movimento. A súbita ap-
parição, na America, de fortunas colos-
saes, perante as quaes a maior parte dos
ricaços da Europa fica completamente
amesquinhada, creou do outro lado do
Oceano um novo foco'de attracção das
obras preciosas do'engenho humano. Des-

, .de iS3o~a Inglaterra, tftiè até então uni-
.«-W»'.',- HIÉM" Pri^jPio„. a.4£í?dl'r
difiras dcaftevus magníficos preços;"que

os yankees estavam ¦ resolvidos a pagar,
tentaram os aristocráticos proprietários
das -collecções britannicas e os quadros
famosos começaram a emigrar da Grã-
Bretanha, com destino ás novas galerias
americanas.

Os cultores da Arte e os patriotas, que
Mnham sufficicnte educação artística
para comprehendcrcm a immensa perda
qtte o paiz soffria com a saída desses va-
liossinies objectos, recorreram aos ho-
niens de fortuna, pedindo-lhes os fundos
necessários para salvar os quadros amea-
«:ados. A principio, os appellos eram at-
tendidos-com enthusiasmo, mas, pouco a
pouco, todos perceberam que a acção in-
dividttal já não constituía um meio de
protecção á Arte, no qual se podesse dc-
posifar confiança. Era preciso recorrer
ao listado. Mas si os indivíduos se mos-
travam ariscos c bus.avam furtar-se aos
sacrifícios, que outrora tão gostosamente
faziam,a altitude do Estado ainda foi mais
desanimadora. No periodo de transição
em que hoje se encontra o Estado inglez,
entre u'extremo individualismo da escola
do ' 'issèt fairê e o novo socialismo, que o
vae empolgando rapidamente, elle se
transformou no mais curioso c inútil dos
organismo-Ssbciaes; Sempre que se trata
dç cercear liberdades incliviclua.es ou dc
se apoderar da propriedade do cidadão,
o Estado levanta o estandarte socialista
e esmaga a desgraçada unidade, social
com a cruel impossibilidade de uma força
selvagem e inconsciente, Mas quando se
traia dc levar a effeito um serviço verda-
clciram.nte social- c dc interesse geral, o
governo entrincheira-sc nos antigos prin-
cipios c murmura o palavriado obsoleto
do credo individualista.

NTo caso das obras dc arte o governo
tim seguido á risca os dogmas inflexi-
veis da escola de Manchcstcr. Afora
umas insignificantes verbas, que seriam
pequenas ha trinta nnnos, mas que hoje
são mais do que mesquinhas, deante dos
preços fabulosos que alcançam 110 mer-
c'à"do os objectos de arte, o poder publico
tem assistido com um., indif (crença abso-
luta ao exodo progressivo dos quadros
•nais notáveis que havia na Inglaterra.

O povo ainda menos se preoccttpa co.ti
isso, a não_cr para manifestar a,sua cs-
turcfacção perante a enorme somma (|itc
este oii aqúcllé lord recebeu por uma pm-
tttra velha vendida a algum millionario
americano. Agora,' pela primeira' ycz,
houve ruido cm forno da venda dc unia
obra de arte. E não foi o puro amor tio
r.olio que inspirou .1 agitação, mas sim a
politica, que é sempre a paixão dominante
da alma ingicza. O vendedor era desta
.es. o duque dc Norfolk, qtie, devido ao

considerar como uma propriedade do Es-
tado, iria parar ás mãos de algum colle-
ccionador yankee, houve um movimento
de revolta do orgulho nacional. O amor
pela obra dç arte representava papel mui-
to secundário, para não dizer nullo, na
indignação geral Tivesse, o* duque ?de
Norfolk vendido, todas as preciosidades
que os seus palácios contêm, e ninguém
lhe teria ido pôr difficuldades; mas a
idéa de que um nobre, usando do seu di-
reíto dc propriedade, ia arrancar de uma*
galeria publica um quadro, que ali. cs-
tava há muitos suínos, pára ò vender a
um estrangeiro, pareceu aos inglezes uma
affronta á dignidade da nação.

Alguns órgãos da imprensa radical che-
garam mesmo.a contestar ao duque de
Norfolk o direito.de dispor de uni qua-
drò, mandado pintar por um soberano in-
glez, e do qual a.família Howard era^até
uin certo ponto. Unia' simples^dépositaria.
Excavadores de leis archaicas descobri-
ram que, entre os'decretos do tempo de
Carlos I, havia um mandando, inventa-
riar certas obras de» arte existentes hò
castello de Arundel e estabelecendo que"os..Howards.iii'.!ica se poderiam desfazer
dellas; Este ponto não foi, porém? tomado
a serio pelo.governo, e ficou finalmente
evidenciado.que.não havia.meio de inva-
lidar a transacção feita pelo duque. O
comprador do Holbein, porém, mostrou-
se disppstõa vender ao governo oquadro
pela quantia de setenta mil libras, próin-
ptificando-seã esperar um mez para que
a administração da National Gallery ti-
vesse tempo de obter a somma estipulada.

Õs;appellps dirigidos ao publico falha-
ram. Apezar do governo ter contribuído
com dez mil.libras, passaram-se os trinta
dias sem que a subscripção augmentasse.
Já se considerava perdido o Holbein,
quando á ultima hora, 

'uri. 
anonymo poz

á disposição da National Gallery qua-
renta mil libras para o resgate da "Du-

queza de Milfõ". E hoje a imprensa pu-
blíca uma declaração official de que, após
tantas, peripécias, o Holbein ficará deíi-
nitivanicute sendo, propriedade do Es-
tado. ...

Este caso tem despertado ein certos cir-
cttlos artisticos.a idéa de uma propaganda
cm favor de uma legislação sobre a ex-
portação de objectos de arte, análoga á
que existe na Itália.' Como se sabe, na
Itália não é licito retirar do paiz obras
celebres, sem licença do governo. E este
consentimento é invariavelmente negado,
sempre que se trata dc. qualquer objecto
de real valor..

E', porém, impossível introduzir este
syslema na Inglaterra. Em- primeiro, lo-
gar, ios objectos de arte qtte a lei italiana
não permitte que sáTam do paiz são pro-
ducções da arte nacional, e comprehende-
se, portanto, que a nação tenha o direito
de impedir a saída de taes preciosidades,
tanto mais quanto representam uma va-
liosa fonte de receita, graças ao grande
numero de forasteiros que cilas attraem.
Na Inglaterra, porém,' muitos dos qua-
dros 'celebres, e exactamente os dc maior
valor: sãò^óbras estrangeiras, cuja expor-
tação-não pode'ser razoavelmente impe-
dhla.-" ••¦•¦¦'¦'•'"¦"¦"'¦'.

Além dis-_ih_j^lnglatcrra uma dif fi-
cttldade pratíca-^Ei"- se nós afigura írre?
movivcl, c .que: nao existia na Itália. As
obras primas-da arte italiana são perfei-
tamente conhécidase os sitios, em que se
acham, são notórios. Foi, portanto, fácil
fazer um catalogo discrimiiialivo, que
permitte ás autoridades zelar pela fiel
execução dá lei. Mas as telas preciosas,
que existem na Inglaterra, têm paradeiro
pouco conhecido, a não ser em alguns
poucos casos. Para as catalogar,. seria
necessário um inquérito difficil c vexa-
torio e contra o qual se insurgiria a repu-
gnancia instinetiva do inglez á bisbilho-
tice burocrática.

Por todos estes motivos, a Inglaterra
não poderá nunca recorrer á coerção go-
vcrnamental para impedir o exodo dos
seus thesouros de arte; E como dentro
em pouco tempo, não somente na Ame-
rica, como em outros paizes novos, fio-
rescerão parvenus, devorados pela ambi-
ção de possuir as maravilhas da arte dos
grandes mestres, não resta aos inglezes
outro recurso sinão a resignação perante
o incvitavcL

Jrt. Jtmarat
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cargo de vice-presidente-da mesma a.
A commissao de poderes do Senado assignou;
parecer opinando pelo reconhecimento ao sr.
Cassiano do Nascimento pefoRio Grande-do
Sul.—Causou um delírio noS. Pedro a.ftsta

'artística de -,.'_- Borelli.—Estreou, no Palace-
Theatre, a companhia Lahos.—O presidente
da Republica assignou vários decretos refe-

•—*_ ___._._._.-..*_._.-_-.-»-.' -?.-/.*•»../. __puj. fl0-rentes á reorganização do Exercito. .
meado o dr. David Moethom Campista dele-
gado do Brasil á nova conferência em Haya.' EXTERIOR — O Senado de Washington
elevou ot direitos de importação de calcado
e da sola d» couro, a to o|o paro aquelle-e,
10 olo para esla, ambos. ad valorem.—V
cônsul francês em Fes ordenou que todos
os franceses ali residentes se retirem paro a.
costa, visto que o interior '«.o pait, nio offe-
rece-segurança, em virtude 'ddfiúltimos acon-
tecimentos.—O Schah assignou a nova lei elex-
toral.—Realisou-se em'Vienna um mectinfr
cm que se tratou das questões pohtico-com-
tnerciaes da Áustria com os países balkamcos
e com as republicas sul-americanas.—Os só-
beranos da Rússia partiram de Pitkapaasi tora
Stokohno.—Fundeou no Tejo a corveta iíSP-Jc-
omrricoHO Alaska.—Em V.tenna, o Reichstag
approvou'em. coniuneto o orçamento geral do
Estado.—A tripolação de uni vafbr mercante
chcnttdo à Las^Pahnas conta .que, á pequena
distancia das Canárias, foram vistos-dois
navios dc guerra, um deites rebocando o
outro. Os informantes¦ suppSeln oue os dois
navios cnr questão são de nacionalidade bra-
sileira.—Em Paris, -o;Cantara dos Deputados
iHiefoii a discussão dòproiecto ministeria.1 re-
lativo â revisão das tarifas - alfandegárias.—
Telegrapharam de Roma dando .noticio de
que ,o cardeal Satolli está gravemente en-
fernio.^O presidente do conselho de mi-
nistros persa pediu demissão.—O cônsul,
inales cm Teheran foi victima. de lim al-
tentado.—Em Marselha, foi sentido um li-
gciro'tremor.de terra,—Em Paris, na Cornara
dos Debutados, o deputado Jean Jaurfs atacou
o gàíférno.—Foi preso cm Saint EUienne uni
indivíduo suspeito de espionagem.

Caixa" de Conversão
A Caixa dc Conversão recebeu hontem- £ 8i,

francos 20, marcos ^0, ouro nacional 30$,
equivalentes a 1 :394$ooo

As retiradas foram de £ .607-10-0 e ouro
nacional 20$ooo correspondentes a 43 iio.ínoo

Foram trocadas notas dilaceradas no valor
dc _7o$ooo. .V

Cambio
Curse olHcIal

FRACAS
Sobte Londres ..,,..,.'...

; » _'an*i
: • Hamburgo.

» Itatiii
» Portugul,,.,

• » Nova Vou...
Ubm eütcrliim cm mocilii
Ouro nacional em vales por 1-
Bancan 
Citliainutrl...

IO d/- Avista
..._..5-tt2 JKl/fil

.KW

15 1/1S

»i>:i7
$:m
>ií:i*
Ct.i-

SS 119
10$ r>o

1 sou
15 1/8

15 í/iti i5 an-i

Ronda dn Alfândega
88I.9IIC01

1 l'.:_'.t»12;
Km ouro
Em papel
Renda do di. 1 a .5 do correule..
Em egual peilodo de 190S
OiBeieusa a maior em l-MS

_31:115'788

..730:1(181003
5.851.531193-1
1.115:it3:»37

HOJE
INTERIOR — O sr. Cincinato Braga

continua na Câmara com a palavra. Também
deverá falar o sr. Irineu Machado.—O
Diário Official publica a exposição que. ao
presidente da Republica fes o ministro da
Fascnda relativa ao desfalque dado na Im-
prensa Nacional pelo cx-thesoiireiro Amando
de Araujo Cintra Viial Júnior.—Realicam-se
em Botafogo esplendidas regatas.—Regressa
para S. tanto o dr. Cândido Rodrigues.

Mlssns
Rezam-se as scfiuintes por alma «le:
D. Oara Barccllos dos Santos, às 8 1I2 ho-

ras, lufcgrcja de S. Francisco de l.tila;
Monsenhor Manoel Vicente, ás 9 horas, na

egreja de S. Francisco de Paula;
.. Reuniões

Effectuam-se as seguintes: ., ,, . .'¦___¦ •
Sociedade Beneficente dos Ma-hinistasrda

Estrada dc Ferro. Central dp Brasil, assembléa'

Soc'icdade União dot Estabulof, assembléa
geral;

SECÇÃO MVBB
Publicamos: ... ,.
O critério de um republicano na escolta pre-

sidencial;
Padecimento;
Não ha duvida;
O critério dc um homem de letras na eseo-

lha do vice-presidente;
Aos exmos. srs. drs. prefeito e director das

Obras da Prefeitura.
- Gymnasio Dramático de Botafogo;

Resposta a João Teixeira Moreira;

Tópicos ± Noticias
O TCfflPC

Totalmente enceberto, inteiramente frio.
Temperatura: máxima, i8°,2-, ininiiiia, is",S-

' O boletim telegraphico da Carta Marítima
registrou as seguintes observações:

Recife, 26,5; Aracaju', «6,4; Ondina, 22,6;
Caetitc, 17,6; Ilhéos, 21,6; Cuyaha, 14,4; Ube-
raba; 17,5; Vietoria, 18,6; Barbaccna, 11,8;
juiz dc Fora. 14,0; Capital Federal, 16,0; Cam-
pinas, 13,0 j S." Paulo, 7,3; Santos, 15,4; "-"U-ra-
puava, 6,0; Curyliba, 8,4; Paranaguá, 13,0; Po-
tadas, 7,0; Corricntcs, 6,0; .Itaqiil, 4.4! Sant»
Maria, 6,5; Porto Alegre, 11,1; Cordoba, 0,0;
Uagé, 9,0; Rio Grande, 5,8; Mcndoza, 3,0; Ro-
sario, 5,0; Monlevidéo, 3, 8.

 »_»^i_»'^ __._—--—

HONTEM

que,
lido dc ser, nl.ifí c!e primeiro par dh líò
-VC-fi illglcza. tini dos maiores senhores LYiiJieiC 1'iudenle de Moraes Filln
u-r:.)-.-i..cs deste paiz, se tomou um dos Mj»¦ 5"^*.^dtWafdfr'¦..vni |ircícri(los dn imprensa radical nos ...........
seus ataques contra a aristocracia. Para
iR.Tav.ir o caso havia ainda outros ele-
nu.iil.-_ capti».g«de excitar a opinião.pu-
bliçn, interessando a massa da população
na surte do quadro posto á vcnuti.

Trntava.-O de um Holbein, a "Dtiquc.a
do Milão",' pliilado por ordem tlc Ilcitrl-
tiuc VIII, c por clle offerecido A familia
do'' Iloward, quando andava minado nor
liitcuia paixão senil nela famosa Calha-
rliin, Desde untfio, o llullicln ficara con-

INTERIOR — Conli-iiioii o gríve dos ope-
rarios do Cas. .A' noite, não houve jus na
cidade.—Assumiu o commando da flotilha do
Amazonas o capitão de mar e guerra Costa
RUbin.—O capitão de corveta linbassahy aprc
sentou ao ministro da Marinha um trabalho
sobre dactvIoscopia.—A Câmara teve uma
sesão dtíílada, O sr. Ciiirui_'«> Braga disse
uma Porção de coisas ao sr. Seabra a vários
srs. deputados disseram outras tantas ao sr.
Cincinato.—Não liouie sessão no Conselho
Municipal.—A renda da Alfândega foi de
su :ns5.88.— Estiveram no gabinete do mi-
nutro 

' da Facenda: senadores Augusto de
Vaseoneellot.-Valladilo. Walfrtúo leal, depu-
lados Sebastião Murearenlius. Corria da Costa,
drs. Luís de Castro, Coelho Rodrigues. A.
C. de Carvalho) Ubaldino do Amaral, fim*
»•__..'. Natal, Üoinieio da baniu. Pedro
Stmes. íí. Diirich, conde de'Arco Vgflçy; dr.
Ignaeio 7'u.M e Rebello Horta, —hsliveram
no qubinete do;.ministro do Interior' drs,
Francisco 4d, l.eone Ramos, Alfredo Mata.
Oito de Alencar, Inales de Sàusa, AlfredOfl¦ Moraes Pilho, marechal' Sousa. UL
/-•,;,.> ,:,- ,./.«i*ii'M, «¦". i ">" «i-Mello, Pires
Farklia, jienertil Geraldo de Sousa Aguiar

A' tarde e á noite
Lyrico—Dr»ii-ni<'in.c.
S. Pedro—// padrono delle ferriert.
Palacc Theatre—Mascottc.
Carlot Gomes—O caminheiro.
Apollo—A B C.
Recreio—A Torre dc Babyloma.
S. José—Sessões c variedades.
Pavilhão Internacional—Novidades e attra-

CS0"- ... ..
Moulin Rouge—Cinematographo e vaneda-

-es. 1».
Parque Fluminense—Diversões e cincinato-

Cinematographo Rio Branco—Sensacional
programma. . .Cinematographo Parisiense — Maravilhosas
vistas- _ . -.. «Cinematographo Paris—Fitas de successo.

Cineiiiatographo Brasil—Bellissinias fitas.
Cinema Palace—Sessões variadas.
Circo Spinclli—Funcção.

Com o ministro da Viação e Obras Publicas
voltou a confcrenciar.liontein a tarde, o director
geral dos Correios, dr. Clodomiro Pereira da
Silva, oecupando-se exclusivamente da reforma
daquella repartição, que, segundo estamos in-
formados, deverá entrar cm vigor no próximo
mez de julho.

Ouvimos que, para se fazer a reforma dentro
das verbas votadas pelo Congresso, sem pre-
judiear o augmento de pessoal necessário ao
serviço, torna-se preciso que o accrcsciniQ dc
vencimentos até 3° official, inclusivc,e constante
da tabeliã publicada, n5o atllnja precisamente
á quantia fixada na mesma, ou, por outra, que
se faça, nesse accrcsclmo, uma pequena redu-
cção na.'proporçio de io a 15 o|o nos venci-
mentos respectivos.

NSo sendo assim, a reforma ficar-, como se
diz, encalhada, à espera dc que o Congresso
vote um augmento dc verba nunca inferior a

,50o contos aiitiu.-.cs.

Gomo se vive" nai fabricas
' O recente relatório da Liga Brasileira

Contra a Tuberculose offerece preciosos
elementos para o' estudo das condições cm
que vive o noseò- operariado nas fabricas.
Infelizmente, COího suecedé a quanto e utu,
na m--ioria dós íãtòs, aquelle relatório será
lido somente pojr -lguns profissionaés da
medicina, pelo» taros observadores dos as-
sumptos sociaes, c por ahi ficará. Nem go-
vemos, nem corpos legislativos, nem indus-
triaes, nem O ppi,0.em geral,'saberão o que
se diz naquellsu. -.«Éinas em.relação a pro-
pagação da.tuberctdose.e á facilidade'.com
que essa propàgaçSo se faz nos estabeleci-
mente, fabris, nos quaes, .invariavelmente,
não entram' prc-iitps de-liygiene. O. opera-
fio é equiparado 

'-'á iiiachiua; .yalc emquanto
produz; por inútil, despeja- o recinto onde
opéfa, quando nâo pôde produzir.: Achamos, por isso; que é dever nosso rc-
latar a governos, corpos legislativos e ao
povo o resttltado*,das observações ícílas pelo
dr. Antoniuò Ferrari, em relação á situação
geral-dos operários nas.fabricas de fiação. JV

O dr; -Ferrsrii escatninando mais de 20
operários dá inouSlria dc fiação,' contando
Jodos .mai» de 10 tatiilõs' de trabalho, .«a-
çbntrou uellcs «'evidentes '«'gnaés de esgo-
tatneiito physico, cáracterizándo-se, sobretu-
do, por accenfuído cmtnaRrecinieiito, com
alrophia dos •••iisa-los thoracicos.

: linnrcssioiiá-o.-com ;csta- observação, o
dr. Ferrari diftòu fjs:síias attençõer» para
O estudo das iriasas que lanto contribuetn
para a propagação: tia tuberculose nos ope-
rarios. Visitou algumas fabricas dc'tecela-
gem, e viu que À média das horas de tra-
balho diurno é dd novi' e i-n-ia a dez e meia,
e de quatro a dari horas «le irubalho 110-
cturno, .aqueréjíftsehta a média de 13 horas
c rne;a de trabalho exhaustivo,cxercido con-
tra todos oV preccitos-da hvgienc. Entre os
operários forçado'; a trabalho lão violento,
contam-se'- a*-mulheres- e as t-reancas.

i Em 
"algumas das .-«-lias de'trabalho, o dr.

Fcrjari sentiu penoso sensação, provocada
pela" confinado dV> ar sitinosphericó. satu-
rado de poeiras, Jm-pine-se o que suecederá
a queiii perniancce dentro dellas durante tão
longan jiorás, ie todos os dias 1

! Em àlgutnaj. fabricas, os niachiiiismos es-
tão excessivamente acctimulados; em uma
dellas foi notado qne as aberturas eram
tão pequenas e tão.altamente atuadas; que
mais parecia unia prisão do que tuna offi-
cina dè vida e de trabalho; em outra, dc-
vido ao augmento dc'consumo, fizeram in-
5tàllações sobre o forro, e ahi trabalhavam
dezenas de operários, sob a acção de uma

UcmpéfatUra que , em alguns dias, attinge a'«kV !
i Em algumas fabricas de, algodão-o dr.

Ferrari foi-,encontrar á celebre bnçadeira
de. chupar, instrumento perigosií-imo, por-
que não só.é urà. propagador ihfaljivef* da
tuberculose,' mas também da syphilis. Essa
lançadeira tern um orifício, no qual os ope-
rariós collocanl os lábios, para,: por meio
da absorpção do ar, fazer passar o fio com
que têm dc trabalhar. E.'«'e serviço é feito
sempre que ha necessidade de preparar a
lançadeira, isto é, innumeras vezes por 

'dia.
De cada vez que a operaria produz a ah-
sorpção do ar, ou, por outras palavras, sem-
pre que dá um chupão 110 ponto da lançadei-
ra por onde ha 'de passar o fio, absorve
poeiras que vão directamente aos pulmões,
ao par**o que, servindo as lançadeiras para
diversos operários, cilas,vão transmittindo
í"*;*Í__U$2s de uns para outros, pelo ponto
onde^jSi.1 _-' çolloear os lábios.'
¦' A ma qualidacCi da água é freqüente nas'fábricas, onde nfit,''existem caixas espe-
ciacs.que sirvàm-de deposito, devidamente
lavadas- a miúdo, nem filtros,

Finalmente, nas fabricas que visitou, o
dr. Ferrari notou aspectos tão insalubrer»quc
se convenceu da necessidade dc :cr nonica-
da uma commissao que faça investigações
mais completas e as communiqtte ao go-
verno.

Além da freqüência da tuberculose en-
tre as mulheres que trabalham nas fabricas,
o dr. Ferrari tem notado também a fre-
quencia dos abortò-j, c observou faetos

para cujas denuncias as suas palavras são
paUidas."

Diz o dr. Ferrari:**A's operárias, entre as quaes muitas ain-
da na puberdade, obrigadas a um trabalho
intensivo c de pé, é prohibido ter junto das
machinas um pequeno banco_ ou cadeira,
onde possam repousar da fadiga natural em
posição estática permanente, c dahi' a fre-
quencia do aborto entre as gestantes^ Numa
fabrica, soube que todas as operárias ti-
nham abortado num dos mezes em que o
trabalho se prolongou das fi.30 da ma-
nhã até ás 10 horas da noite, represen-
tando um trabalho intensivo dc 13 horas e

de â um requerimenfo seu, foi victima de
uma syncope, na ante-sala do gabinete do
ministro da,Guerra.

Motivou esse incomtnodo saber o • pobre
velho, apezar' detestar o seu requerimento
bem amparado pelo gabinete do ministro da
Guerra, ter informado contra a sua preten-
ção o commandante do Asylo dos Invalli-
dos da Pátria.' O major Firmino foi, prompta e carinho-
samente, soecorrido pelo dr. Carlos Eugênio
Filho, que também providenciou para que
comparecesse, com urgência, um automóvel-
ambulância da direcção de saude do Exer-
cito, sendo, depois de medicado pelo dr. Ba-
hia, conduzindo para a sua residência.

CHAPELARIA MOTTA-
Sempre novidades. ' -Gonçalves Dias, 63.

Presidiu a sessão da Câmara o sr. Simeão
Leal, 3o secretario. ' #

No expediente,' foi lido um officio
do. deputado João Gayoso, pedindo li-
cença parti não comparecer ás.sessões deste
ânho, cm virtude de. moléstia", e outro, da
commissao glorificadora do marechal Fio-
riano Peixoto, convidando a Câmara para
se associar ás manifestações, que terão lo-
gar, no dia 29 do corrente, ein homenagem
á memória do illustre extineto.

Na hora destinada ao expediente, falaram
os srs.. Cincinato'Braga, dc cujo discurso
nos oecupamos. cm outro logar, e Antônio
Nogueira, 'pedindo a nomeação de uma.com;
missão, de cinco membros, para o estudo
exclusivo-do problema da navegação dc ca-
botagem, afim de, serem propostas e estuda-
das as medidas necessárias ao desenvolvi-
mento e protecção á marinha mercante na-
cional.

Passando-sç á ordem do dia, nãq houve
numero para se proceder á eleição dp pri-
liieiro vice-presidente, apezar da lista da
porta haver registrado a (mirada de 118
deputados.

Em seguida, foram encerradas, sem de-
bate, as discussões de todas as ; matérias
constantes ,t'a mesma ordem do dia.

O sr. Seabra, antes dc ser levantada a
sessão,-pediu a palavra -"para declarar que. .a
falia dc nninero era devida a minoria ter-se
retirado tio recinto.

A sessão l.rininoii á 1 hora c 55 minutos
da tarde. ..'.:.:...'.._

DYXASnTE STVGIA — O explosivo dr
maior effeito útil.
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O presidente da Republica assignou hon-

tem vários decretos referontes á pasta da
Guerra, e que se achavam em elaboração nos
Ultimou dias do passado governo, decretos
esses oriundos da reorganização do Exer-
cito.

A liRÉVE DOS. OPERÁRIOS DO «AZ

TEMOS II m
Hontem á noite bruxolearam

na cidade uns Úmidos
combustores

O senador Urbano Gouvêa, novo gover-
nador do Estado de Goyaz, foi hontem des-
pedir-se do ministro da Viação c Obras Pu-
publicas, por ter de seguir, amanhã, para
aquelle Estado, onde vae tomar posse do
respectivo cargo.

O ministro da Fazenda approvou o acto
do delegado fiscal 110 Paraná, pelo qual foi
nomeado Benedicto Thcresio IT.kí.o, para
exercer o cargo, interinamente, dc collector
federal em Assumpçáo de Cima.

O ministro do Interior vae providenciar
no sentido dc serem pagas todas as contas
relativas ao pagamento tlc salários, atraza-
dos, dc operários que trabalhar.) sob as or-
dens daquellè Ministério.

O ministro da Fazenda mandou addir á
directoria de rendas o conferente da Al-
fandega de Corumbá, Diotto Martins Dc-
souzart. _____

Õ dr. João Gomes Rebello Horta, thesou-
reiro da Caixa de Conversão, obteve quatro
mezes de licença.

Em carro especial, ligado aonocturnopau-
lista, segue, hoje, para S. Paulo, o dr. Can-
dido Rodrigues, novo ministro da Agri-
cultura; Industria c Commercio.

Prolonga-se irrírantemente, insuppor-
tavelmente, a situação de ameaça e de so-
bresalto que para a capital da Republica
veiu abrir a soggéstão maléfica de dois
ou tres agitadores de profissão, exercida
com facilidade sobre os espíritos sim-
pies de algumas centenas de trabalhado-
res. A antipathica parede dos operários
do Gaz.continua, e ao lado do grande mal
da interrupção do serviço da luz já ha a
registrar attentados praticados por gru-
pos, movimentos de reacção material, que,
Confirmando uma parte dos muitos boa-
tos alarmantes que a cada hora se âvolu-
mam, tornam cada vez peor o estado de
apprehensão em que todas as classes ~c

encontram.
A policia, cuja moderação, cujos intui-

tos conciliadores foram, não.só explica-
veis, como dignos dc applausos 110 começo
da greve, excedeu já infelizmente os li-
mites da tolerância, c a sua attitude, in-
terpretada como uma affirmaçâo abso-
luta de fraqueza por parte dos pertur-
badores,' está, na verdade, desagradando
francamente ã população, receiosa, com
fundamento, dos perigos de tal conde-
scendencia. Ninguém desejaria, bem dc
certo, que a policia praticasse violências
terríveis, que, deante da simples recusa dos
operários ao trabalho, fizesse uso de ar-
mas, como já alguém na imprensa estou-
vadamente. achou, que devera ter feito.
Mas, dentro da lei, podia c devia ter agido
de modo a evitar alterações da ordem,
que já se deram, a punir os responsáveis
por ellas, c a evitar maiores males que
talvez'não deixem de vir, deante da liber-
dade em que tênv ficado os machinadores
de attentados para novas e maiores ma-
chinações.

Fora da classe operaria não ha quem
ignore haver numerosos indivíduos dis-
postos a tirar da situação o maior partido
possível em beneficio de intuitos perver-
sos. Ha desordeiros incorrigiveis que se
prevalecem dc taes oceasiões para as suas
façanhas. Esses máos elementos, favorc-
cidos pela exaltação dc espíritos c pela
associação de homens, nesta emergência,
podem estabelecer para á cidade uma si-
tuação de gravidade excepcional; E
quando a policia quizer agir poderá ser
tarde.

O governo deve medir bem sua respon-
sabilidade. Não se atraia de um simples
desaccordo entre operários de uma cm-
presa c a administração desta. Trata-se
de unia k-.-.porlànte questão dc segurança
publica.

O dia de hontem
OS PRIMEIROS DISTÚRBIOS

st-rvatlo 110 castello de Ar.im.el, nté que o
at-iunl duque tlc Norfolk consentiu cm
«••.pôr o quadro nn Naiionnl Oallery, onde
lia ninhos nnnos se ncltn collocado.

Ultimamente, um grande negociante dc
objectos dc nrte veiu tentar o duque, of-
fcrccrndo-lltc sessenta mil libras pelo
precioso Holbein. Depois dc iilgunm lie-
titaçfio, o fidalgo por. dc parte os escru-
nulos e fechou o negocio, Quando se sou-
li? que a "Duqucita dc MIIHo", tilo conlic-
cida dos freqüentadores da National 0*1-
Icry, e que o publico ji ie •coiiun.-rt •

jliniral'Geraldo de
e eomniiiitdiiiiledo Corpo dclloinbctros.—
O dr. João domes Rabcllo Horta, thesoii.
reiro dá Caixa de Couverstlo, obteve quatro
tu...', «d- licença.—Fot fioiiirmftJ iJeneiciiulo
it Figueiredo encarregado do _" posto fiscal
tio Acre.—O ministro da lasenda mandou
addir il directoria das Rendas o conferente
da Alfândega de ¦Corumbá Piano Martins
Desoucttri.—No Matadouro foram alaltdts
su reses. %* Porcos. ,\i carneiros, e n vi-
letlns.—O maior Firmino de Oliveira foi ae-
commetlldo de uma sincope guando esperava,
nt ante-sala do gabinete do miníilro da Guerra,
o despacho de um seu requerimento,—Estive-

Sabemos que o dircctor do Hospício Na-
cional tlc Alienados, deante dos sit.i-cssivos
casos dc trachoiua occorriilos naqucllç lios-
pitai, pediu ao ministro do Interior a instai:
iaçâo de um pavilhão de isolamento, afim dc
prevenir a propaguçüo do mal, que so torna
cada vez mais intenso.

rum no falaeio do governo em visita _<;,-> pre
da. Republicasídente da Republica ps srs. dr. Ubaldino do

Amaral, deputados Helerrl Pimieiielle. Raul
Fernandes. Rogério de Miranda, (astro RO-
driiliiet, dr.n Prudente ile Moraes Pilho, dr,
Inqtee de Sousa, dr. Clodomiro Pereira da
Silva, director dos Correios: dr, Frederico
Riissell, dr. Domleto da Gama. ministro do
llrasil na Argentina ídri Altredo Mala, Ale.
.randre Mackeutle,, dtreeiarçs da l.ig.iiand
Poxeer; dr. Cmliilo Miiriaimo, dr. lumes
de .S-ii-fi. dr, Galvão llaPUita, de. Henrique
Miiritt, .dittelar do Qbarvpnrto ,,•:,,',>•')''•iiiiYii ; conselheiro Manoel Pedro l'illai'olm,
Odorico /««i* <.<» Cotia f eapllio thppolllo
de Atevrdo.—Cnnlerenekrpii toii r, Preu'Vr-W.-r

Volíeia" ió bttírteie.
dente da Republica, em Palácio 01 mínhitos
do Interior #,«, Agricultura e o chefe de
Policia-do Dlitrieio ¦Pedtralj^O *.,/..>
BtrboM, M HSttt 4t Stnait, renuncie» •

A sessão do Senado, hontem, so leve Im-
pnrtancla por causa da renuncia, apresentada
pelo sr. Uuy tlíirlios.i, do cariin dc vlcc-prc-
siilenlc daquella alta con>>>r_._o.

»•' <l uni acontecimento «nic nSo podia deixar
dc causar intrr.snc, dada a nttltil-C as*u-
nii.la pelo rep.rci.iiUinte 'd.i Dalila relativa,
mente a candltlaltira á presidência da Rcpu-
l.lien, no futuro quadrlenhlo.

Volariiiu pela renuncia _i icnadorcs. Os
«rs. Pcilcianò Penna, A-credo, J-fiô I.uU
Alves, --itro Pinlo, rcrnii.illno Monteiro e
Oliveira rimiclf.-ü votnraiii cot.ir.t o pedido,
tendo 01 srs, Ateredo c J0R0 I.uls Alves
fdto t!ccl..r„<_cí de veto por escripto.

Diila.s. «me o subsiltuio do tt. Ruy Dar*
bosn, nn vlcc-prcsldciiciii. seri o sr, Quintino
llocayuva.

A nitsa do Senado foi, Incorporada, fn.cr
uma visita ao ir. Uuy Darbos...

meia. Muitas dessas mães pagaram, com a
vida a imposição e a imprcvtdencia das nos-
sas leis." *

Si a en'.as observações • do distineto cll-
nico, exaradas no relatório que menciona-
mos, ligarmos a idéa do que são as mora-
dias dos operários e os alimentos, falsi fi-
cados dc que*'sc nutrem, graças á indolência
da Prefeitura, teremos concluído por achar
mais qtie ju*í.ifi«-ado o tcrrivcl nhtttiarin pela
tuberculose c o pavoroso ohittiario infan-
lil, a «iitc por tantas vezes temos feilo rc-
ferencias."Os operários eme trabalham ao ar livre,
como os pedreinn, raramente contraem a
tuberculose'', dizlf dr, Ferrari. Em com-
pensação, essa doença c .comnuun nos .(jue
trabalham promlscuamcntc, em casa dc ar
confinado, onde nto entram os dois grandes
elementos que a naureza forneceu ao uniu-
do como bases dejToda a hygienc: o ar c o
sol. y

E' preciso umafegislação hygicnica para
ns fabrica1*, clamai» hygienista c clamamos
nós, aquelle cm opine da sciencia, nós em
nome dos principjfc humanitários e dos in-
teresses sociaes. mas clámaino-t todos no
deserto I... Nem governo, iirin corpos Ie-
gislativos nos ouvem, porque • não se trata
dc assumptos que pcwin na nvnnstrttosa ba-
lança da desastrada, iiic«u»cicntc, anti-pa-
triotlca c anti-humana politica, coisa única
que emociona os corações dos politiqueiros. I

-v^*^ — »^j

que o marechal Hermes da Fon4
ollari 4 fazenda . do dr. Moura-

llrasil. ónde estetsf. cm ligeira villcgiatiira,
devendo, entretanto, ir áquella localidade,
em companhia de 'sua cxma, senhora, afim
dc acraderer a fidalga hospedagem que lhe
foi proporcionada, durante sua estadia. '

—tf. _
rara Inlluc'i7.i ou reslrindo o Kllxlr d«i

Mnstruço (* ln'nlll«',*l.

Afim dc Ecrc::!itji«trilinidos os papeis que
lhe esl.ío affri*tn</rpmiiu-se, hontem, sob a
presidrneia do deputado Antunes Maciel, a
commlss.to dc obras publicas, da Câmara,'

U-ialn-mlAR >''•>•' meninos o inenlnnH
VCIlUqrlOS ,if„i„ n ,-diido do 2 nnnos.
Itaruhcu o tnnls vntliulo e completo üoril*
nienlo CASA HAIINII'!..

O "Matto Grosso"
em perigo ?

A Agencia Havas communica-nos a se-
guinte nota:

"Las Pawias, 25 — A tripulação de
um vapor mercante que hoje chegou a
este porto conta que a pequena distancia
das Canárias foram vistos dois navios de
guerra, um dcllcs rebocando o outro. Os
informantes suppõcm que os dois navios
em questão são dc nacionalidade brasi-
leira;" ¦

O navio de guerra brasileiro que na-
Vcga em .águas das Canárias c o contra-
torpedei.o Matto Grosso, que faz a sua
viagem de estréa, com destino ao Brasil.

E* dc suppor que, raso se confirme essa
noticia, venha a se verificar que ha cn-

gano drs informantes (•'•ando dizem que
os dois navios s;.o !. asileiros, pois é sa-
bido r-uc icttlr.'.:i -.aso de guerra brasi-
leiro, a não ¦ or o Malti Grosso, navega
agora p<" nqtieüas paragens.

O.Máüo Grosso saiu ha poucos dias de
Las Palmas. E' seu commandante o ca-

pitão de corveta Augusto. Pereira.
Dc I-as Palmas devia trazer a directriz

do porto do Recife, o primeiro de águas
brasileiras cm que tocaria.

«r^>*«»

i-ingos e Respingos
Kfcikmos (
Vcca não vo

Ao presidente da coinmlitlio e revisão de
tarifas o ministro da l-nrcndn rrmrltcii o
nfficlo cm que o secretario das finanças do
listado dc Minas Geraes lembra n conve*
nleucla dc ser, rcdutlda a ta.xa. alfaivilrgaria
sobre tecidos de nnlaüciu' c saccos mnniifa*
durado», a propor.Ccs taes qut_o jucço de
cada steco nio và além de 500 Ml*.

Por decreto de hontem, do presidente da
Republica, foi nomeado o dr. David More-
tzon Cnmplsta deíuüiihi do llrasil na con*
fercucia que se dffc realizar proximatnciite,
em Haya. '

A* noite, voltaram n confcrcnclar com o
presidente dn Republica, cm palácio, os ml-
nlwros do Interior c da Agricultura c Com*
incrclo. _______________

- O presidente da Republica transfere ho]c
a sua residência do Hotel dos Estrangeiros
para o palácio do Cattete.

—»»,->i» «in--

BOM café, chocolate o bonboni finos J só
no Moinho dc Oura

O major Plrmlnft de Oliveira, um dos ve*
teranos da guerra do Paraguay, ..ontem,
quando tratava dt tnn despacho que m pren*

.-

—Foi multo bom para os oradores ter sido
prohibido o mceting...

—Para os oradores?;
—Sim. A's 6 horas, com a escuridão que

onda' por ahi, não poderia haver discursos
brilhantes...

*
*

—O fim desta historia do Senado com Ser-
Ripe c na verdade pénsimo.—1'éssliiio? 15' sabido que o Pinheiro fez
tudo aipiillo preoecupado com o lloiiilim...

*
Um sujeito, ao ver que a Câmara oiio se

reúne:
—Ituiiitol Os deputados adheriram á greve

d. gaz I

*
Mlnli'alma tem leu amor
1'elor Iniprcstío me traz

8nc 
a da rua do Ouvidor

uratite a gr.ve do gai..«
*

*
—A producçlto do gna dlf.lcllmcnte au*

—1'olV'iillic quo . admirávelI Com o Nilo
110 governo...

*
*

5-f longe de 11 procuro
Hnxctgnr, 11B0 sou capai,
Vejo tudo mais escuro

A' 1 hora dn madrugada houve, nas pro--umidade, da Companhia do Gaz, a primei-
ra escaramuça, facto dc que, em local dc
ultima hora, nos necupámos cm nossa edi-
ção dc hontem mesmo.

Havia chegado um dos nossos conipanhci-
ros á usina, quando nm popular veiu dar
aviso' dè que as patrulhas de ronda á rua
S. Diogo estavam sendo apedrejadas por
grevistas.

Foram expedidos contingentes de reforço
para aquelle ponto. Os atacantes pozeram-
se cm fuga, o que era difficil pelo máo
estado das ruas, sendo pnr isso presos seis
indivíduos que pretendiam evadir-sc.

Levados pára á sede da Companhia do
Gar, foram ali revistados', sendo apprehcn-
dido cm poder de um dcllcs um revólver.
Procedia-sc a essa prpvidcncia, quando veiu
novo aviso dc que o ataque recomeçara,
desta vez com mais violência, pois haviam
sido inutilizadas algumas séries dc lampa-
das electricas, das que illuminavam os fun-
dos da usina.

. Dado cerco ao quarteirão, foram presos
mais oito atacantes, que foram recolhidos
ao xadrez do 14" districlo, sendo um dcllcs
autoado por uso de armas prohihidas.

Serenado o movimento, o dr. Parreiras
Hortas, delegado do 14° districto, percor-
rcü, â cavallo, os pontos mais perigosos da
sua zona, nada encontrando de anormal.

Não obstante, o capitão Santa Fé, com-
mandante dó contingente destacado na usina,
determinou fossem reforçadas as patrulhas
da rua General Pedra c transyersaes.1

Durante.a noite, permaneceram na usina
o dr. Parreiras Hortas, os commissarios
Nev e Magalhães c o dr. Osório de Ahnci-

'da Júnior; i" stipplcnte do ao" districto, que,
por ali passando ná oceasião do apedreja-
mento, correu cm auxilio do delegado do
14° districto, a cujo lado ficou até ama-
nhecer. ...

A entrada do novo pessoal, as 5 horas
da manhã, foi feita cm boa ordem, não ten-
do havido qualquer manifestação por parte
dos grevistas. ...

Cedo se' apresentou nessa dependência
da Light o dr. Lconi Ramos, chefe dc po-
licia, que pernoitara cm sua repartição, 011-
de cstivera cm conferência com o general
Souza Aguiar, commandante da Força Po-
licial, ate alta madrugada. ' ¦

S. s. ia acompanhado do major João Cos-
ta, seu ajudante dc ordens', sendo recebido
ali pelo dr. Harrop, engenheiro gerente da
Companhia do Gaz,'com quem teve ligeira
palestra sobre o serviço, indo depois visi-
tar as officinas da companhia.

Trabalhavam então ali cerca dc duzentos
operários e cincocnia bombeiros,-cuja boa
vontade tem sido digna de elogios.

Dc volta a seu gabinete, o dr. I.coni Ra-
mos chamou o dr. Astnlrho Rczi-ndc, i" dc-
lrgado auxiliar, n quem determinou de«se
as precisas providencias no sentido dc ser
prohibido o comício que os grevistas hj-
viam marcado para ás 5 horas, no largo dc
S. Francisco de Paula.
A FABhlÓAÇAO 1)0 GAZ E A

HiLVMINAÇAO DA CIDADE
O gaz até agora fabricado é de péssima

qualidade, não se prestando á llluminaç.lo.
A's 3 horas da madrugada dc hontem, o
fabrico atilngia a cerca dc 12,000 metros
cúbicos dc gaz, mar'a pressão era fraca,
altinsiitilo a pouco mais dc 10 milímetros,
Insufíiclcntc para a cànbuitllo;

A tentativa aitte-hontcm feita para a fa-
hrlcaçiio dc gaz dc petróleo, não deu o rcstil-
tado que se esperava, sendo sem exilo a pri-
meira experiência, lionlem proccdcu-sc a
nova tentativa, depois de modificada a tutui-
lagcm da Inslallação provisória, mas o rc-
sultndo obtido não foi ainda dessa vez uni-
mador.

Sendo a sua alta temperatura um dos
mais notáveis defeitos do gaz actualmente
fabricado, os engenheiros da Light tcin-11 o

vo, que é mais limpo, possa ser fornecida
aos combustores. . ! :•

NSO obstante, a Light vae tratando'de
illuminar novas riias' a luz electrica, tendo
hontem concluído a illuminação das ruas"
Mariz c Barros, S. Francisco Xavier e hou-
levard Vinte e Oito de Setembro, prose-
guindo também com a da rua dc S. Chris-
tovão. ¦ . 

' ¦•
u campo de S. Christovão tem sido illu-

minado a luz electrica por cincoentá lampa-
das de arco voltaico. '! .,

F.stão lirijpas é em fauiccionamento. todas
as retortas da usina da rua Senador lui- -
zebio.

A ATTITUDE DOS GREVISTAS
Os grevistas, que, desde a madrugada dé

hontem quebraram a linha dc ordem em
que se iam mantendo, continuam aferrados
á sua intransigência, querendo a cada mo-
mento uma nova concessão, fazendo a cada
passo unia' nova imposição. _ .'_¦ Continuam embiocados na sede da União
dos Operários do Gaz, onde houve, na ma-
drugada de hontem, nma grande sessão se-
creta, a portas fechadas.

Durante todo o dia, e noite dc hontem
lá estiveram todos os grevistas, que agora
já vão formando grupos nas ruas.

Os operários querem que fique patente que
só se declararam cm greve por não expedir
a companhia um aviso aos chefes dc sc:ção ¦
dizendo que não se opponham a que qual-
quer dos seus empregados pertençam áso-
ciedade dos operários do gaz, c que sejam
rcadmittidos os empregados.dispensados do ¦
Ribeirão das Lages, embora cm outra se-.
cção, uma vez que a companhia mande buscar
as suas famílias e indemnize os prejuízos
causados pela transferencia; que a compa-
nhia, cumpra á risca o regulamento ifppro-
vado por oceasião da ultima greve; que di-
minua para oito as horas de trabalho, coiv
forme promessa feita pelo sr. Mackcnzi-
por oceasião do wjfímaíiim da mesnía greve,
sendo esta cláusula extensiva até aos clectri-
cistas.

Sem serem attendidos nessas pretençoes,
não cederão uma linha, e, quiçá, não cedam
também, obtidas essas exigências, si náo.fo-
rem attendidos cm outras que daqui ate lá
appareçam.

Ainda hontem af firmavam os grcvistas< que
os clcctricistas de todas as usinas da Light,
inclusive a de Ribeirão das Lages, adherirão
à grévc, dependendo isso apenas dc algumas
horas.

AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO
Pouco depois do meio-dia, o dr. Lconi

Ramos foi á palácio conferçnciar com o pre-
sidente da Republica sobre o movimento gré-
vista.

Nos corredores da policia affirmava-se qttf
s. s. já teria agido com mais energia no pre-
sente movimento si não houvesse instrucçõc»
do governo cm contrario a qualquer reso-
lucão.

O nvnistro da Viação e Obras Publicas,
esteve na secretaria do Interior e Justiça,
onde conferenciou com o sen collcga dr. Es-
meraltlino Bandeira relativamente á grévc.¦A essa conferência assistiu o chefe dc po-
licia, sendo tomadas varias providencias rc
íalivas ao restabelecimento do serviço da
illuminação publica.

O ministro do Interior recebeu ainda os
directores da Light, com os quaes confercn-
ciou por muito tempo.

Ficou assentado, nessa conferência, que a
companhia rcsponsahilizar-sc-ia, a partir de
hontem mesmo, pelo fornecimento regular do
gaz á população do Rio.

Continua ainda de promptidão o j' bata-
lhão do 3° regimento dc infanteria.

O general Caetano dc Faria, inspector ilaf
•*)¦ região, determinou quc_ os demais corpos
ficassem dc prevenção, afim de poderem, de
prompto, attender a qualquer chamado.'

m

io que co' a gr»va do gsa,
*

* •
O Ocrvnslo foi embora para o Plauhy..,
Que mia sido Issor.Querem ver que ficou

alarmado com a gt.ver
cr»... ao»

expedido para os gn.omclros rcglonacs d.i
cidade, na esperança dc qtte,.dcpojs possa
ter alguma utilidade. Ao mesmo tempo, Ira-
ta-tc de dar escapaniento ao ar existente

l
————¦—¦ ' J- • —

nos gazometro., e do aperfeiçoar o serviço
de purificação do gar. cm fabrico, afim de

_£ 
.-3_-i_-_-____™ _____>__¦-_¦¦

que o gat guardado, livre do ar puro com
que m envolveu t mesclado com o gu ao-

O GAZ APPARECE
Pouco depois das 7 horas da noite, co*

meçou a haver algum gaz no centro da
cidade, sendo postos a funecionar alguns
combustores da illuminação publica é par-
ticiilar.

A luz era péssima, mas isso encontrava
fácil explicação no facto dc terem estado
vasiòs durante muitas horas os.encannamcn-
tos dc gaz, onde naturalmente se havia ac-
cumulado grande quantidade dc ar.

Hoje, o' gaz melhorará,' caso continue o
trabalho dc fabricação a dar o resultado
destas ultimas horas.

A purificação do gaz fabricado, que es-
tava sendo feito por maneira que muito dei-
xava a desejar, começou hontem a.scr feita
mais cuidadosamente, dando optimos re-
sultados..
OUTRAS PROVIDENCIAS DA POMCIA

Tendo resolvido não consentir na reali-
zação do mceting operário marcado pela
União dos Operários do Gaz para ás s hò-
ras da tarde, o chefe dc policia mandou o
dr. Jorge Gomes de Mattos à sédc dessa so-
ciedade dizer que não era conveniente 110
momento actual a realização do comicio, in-
cumbencia de que, com a .máxima urbauj-
dade, se desempenhou o 3* delegado auxi-

Havia, porém, na sédc da União, alguns •
exaltado., que gritaram ser uma violência
esse acto do chefe de policia, que, segundo
a sua opinião, não tinha o direito de pro-
hihir .pessoa alguma de fazer meetmg.

Assim recebido, resolveu o dr. Jorge de
Mattos pôr os pontos nos i 1, dizer as cot-
sas como eram, declarando que o chefe de .
policia prohihia terminantemente o meeling
c qtte estava disposto a manter a sua ordens
por quaesquer meios. > .

li o j' delegado voltou ao gabinete do
seu chefe, a dar conta da sua'missão, afim
ile participar a s. s. que a União respeitava
a ordem emanada dc s. s. c que não tenta-
va, siqttcr, levar a effeito o meetmg pro-
jeclado. ,, -,

Aproveitando essa opportunidade, os ope-.,
«•rarios disseram que a União já estava dis- ",.

posla a acceitar qualquer proposta da Light '*

para a celebração dc um accordo, e consc-
quente solução da greve.

Declarou o chefe de policia nao estar mal.
disposto a intervir nessas ncgoclaçScs, e
que, a respeito, elles se entendessem tlirc-
etamente com a Light. ...

Do que disse, essa commissSo ao chefe da
policia se evidencia que o facto jlc ter lia-
vido algum gaz hontem nas ruas da cida-
dc calou no espirito dos operários, moslrait-
do-lhcs claramente a dura perspectiva de
uma derrota. Também o não terem adlicrido
ao movimento os operários dc Ribeirão dos
Lages contribuiu para o ja agora possível
fracasso da greve.

Agora resta saber si, chegados que se- «
Iam a um accordo n Light c os operários
em greve, terá a empresa canadense o gesto
nifio de atirar & rim esses trabalhadores
que, durante tormentosos dias, tanto sacrifl-
cio tem feito por ella c pelo publico, orrls-
eando tudo por um e outro, ato mesmo _
própria vldn, ,'.:'-, . _ _

Parece que 1180 será assim, por Isso qua
a I.lght se comprometteu a nío despedir
nenhum dos operários novos, que têm revê»
lado a mnxlma boa vontade em se adaptar
Aquelle espinhoso e difficil gencro de tra-
l)__h_

Com o chefe de policia esteve «n eonft»
reitcla, â tarde, o dr. Parreiras Horta, d*

m

¦*j
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* legado do 14o districto, que lhe foi dar co-
' nhecimento das occorrencias da madruga- ,,

da de hontem, entre ellàs o «pedrejamento
;,dà usina dc Senador -EuzcbiB. I_ssa.auto-

ridade declarou ab dr. Leoni Ramos, que
os detidos por causa desse fado negavam
completamente a sua cooparticipaçao nellc,
e que, devido ao local do apedrejamento
e as circumstancias em que o mesmo se deu,
era quasi impossível apurar a rcsponsabili-
dade (I03 detentos"."- '¦¦ . ¦

Assim informado, o chefe de po icia, dc
accordo com o delegado do 14" districto,
resolveu pôr os presos cm liberdade, o
que foi feito, ao anoitecer.

O chefe de policia permaneceu em sua rc-
partição até tarde da noite, ficando tambem
ali os tres delegados auxiliares e o pessoal,
de cartório da 3* delegacia_--que estava de
serviço. ' 

_ft - 
'

NOS SUBÚRBIOS- *

B Continua* completamente ás escuras a vas-
ta zona ilos suburbias cntrc S. Francisco e
Piedade, até onde a Companhia ao-Gaz tem
assentado os-seusreombustores da íllumiiia-
ção publica,.. Vr- _*/.-¦: , .* \" .

?ât O corimcrcio bastantes prejuízo, lem sol-
frido. - , :_ *.

A população tem lançado mao do gaz
acetyleno e do kcrozene. tendo grande mi-
mero de casas commcrciaes fechado as suas
portas ás 8 horas da noite,

A" noile lem sido accesos alguns compus-
tores a petróleo nas nias Elias da Silva,
Amazonas, Goyaz,-Piedade e«Leopolditia, na
estação da Piedade, serviço este que foi fei-
to pela Guarda Nocturna de Inhaúma.

Os delegados do 19" c do 20° districtos
téin-se conservado nas delegacias, com.seus
comniissarios, fazendo rondas durante^ a
noitei

A Guarda Nocturna dc Inhaúma desde o
dia da grévc tem o seu pessoal todo traba-
lliando, sendo o serviço dc ronda iniciado as
8 horas.

Além disso o seu commandante, ajudante
_ fiscal do serviço inspeccionam os pontos
dc livre transito como sejam: Estrada Real,
Muriquy, Tres Vendas, ruas José dos Reis
c outras.

. O dr. Antônio Moreira, delegado do ao
districto, com os coiniiiissarios Gouvéa, Sá
o Miranda, tem andado toda a noite, sendo
presos todos os i>-.d<viduos suspeitos.

-OtONIS- POLICIAL
GUARDA NOCTURNO AGGREDIDO

Dionysio Francisco Dias é guarda noctur-
110 do 5° districto e reside na estrada da Fon-
tinha, 110 Rio das Pedras.

Saindo de casa para a estação afim de to-
mar o trem para vir para o seu scrjfiço, pro-
ximo á estação,, foi Dionysio aggredido por
um grupo de indivíduos empregados dc uma
olaria de Victor dc tal, que o feriram na ca-
bcça.

Os aggressorcs fugiram; indo o aggredido
apresentar queixa á policia do 23o districto.

A respeito, íoi aberto inquérito.

Estará acabada a greve ?
A's 10 horas da noite-o dr. Leoni Rii-

mos voltou á usina do gaz, sendo recebido
pelos drs. João do Rego Barros c Harrop,
qúe comnuinicaram a s. s. já estar sendo fa-
bricada quantidade regular dc gaz, esperando
a companhia restabelecer por completo o ser-
viço até amanhã á noite, posto que espere
já hoje dar gaz a grande parte da cidade.

Acompanhado pelos cavalheiros acima 110-
.meados, o dr. I.coni Ramos percorreu todas

as dependências ila usina, verificando que o
pessoal trabalhava em boa ordem e com
optinià disposição.

Depois uc correr algumas dependências
dessa usina, b dr. Leoni Ramos retirou-se,
acompanhado do major João Costa, seu aju-
daiile dé ordens.

A pressão dò gaz 110 centro da cidade era
dc cerca de 50 niillinietros, si bem que o gaz
fosse muito pobre dc poder illuminativo.

Segundo foi informado o chefe de policia,
os áccçndcdòrcs não adheriram á greve, não
tendo pelo menos pretensão alguma, apenas
se ausentaram do trabalho por temerem qual-
quer violência por parte dos grevistas.•Em vista disso, a companhia vae mandar
chamal-os c pedir-lhes voltem ao trabalho.

E' possivel voltem elles hoje ao. serviço.
O serviço dos accendedores foi feito hon-

tem por uma turma de 14 homens, tirados
dc outras secções da Light.

Esses homens trabalharam das cinco ás
nove lioras da noile, sendo cada uni delles
acompanhado por vários guardas civis.

Foram acesos os conibustores de toda a
zona comprehendida entre o mar, o largo do
Machado, a Saude c o largo do Matadouro,
inclusive lambem os bairros de Calumby,
Rio Comprido, etc.

Nas casas particulares a luz era "melhor,
devido a terem os respectivos bicos dc gaz
graduação para maior intensidade.

Na União dos Operários do Gaz, que, como
se sabe, está eni sessão permanente desde ás
vésperas da declaração da greve, falaram
hontem vários Oradores.

De volta do gabinete do chefe de policia,
a conimissão que ali estivera, dirigiu-se a
sede da União, onde commuiiicoii a resolução
do dr. I.coni Ramos de não mais intervir
nas negociações Cntaboladas entre a Light
e os operários.

Ficou resolvido que a mesma commissao
fosse ao escriptorio central da Light apre-
sentar uma proposta para a pacificação do
conflicto, partindo tres mensageiros para a
avenida Central, onde não encontraram
nenhum dos dircclorcs.

Tornando á sede, os comntissionados dc-
ram conhecimento á directoria dc que não
haviam encontrado as pessoas procuradas,
sendo rc olvida a apresentação á empresa
da proposta seguinte:"1" — Readmissão dos tres operários de
Ribeirão das Lages, nos respectivos lo-
gares. (?)

, -" — N'ão haver (lemis. "io de nenhum
dos grevistas, voltando cada qual ao seu
logar;

3o — Abono dos dias perdidos durante
a greve;

4" — Permissão para as commissões dos
operário,, do Gaz poderem ir a qualquer dc-
parlamento da empresa visitar ou levar soe-
corros aos seus companheiros, de accordo
com o que á directoria da União oíficiaraiu
os directores da Light;

5° — Une sejam mantidos c respeitados
os regulamento;, dc 1 do junho e 13 de no-
vembro de lyoS, referentes aos serviços itt-
lertio e externo do Gaz,"

* W 15
A' meia-noite, entrou dc serviço uma

nova força de 50 bombeiros, sob as ordens
dos alferes Miranda c Santos.

A força dc policia era dc 40 praças de
infanteria c 12 de cavallaria, sob o com-
mando do capitão Ga.íon.

Os operários distribuíram o seguinte bo-
Ittitn;"A União dos Operários do Gaz, cm vir-
titdc de não ter obtido uma soluçai, satis-
íõcloria dn Lighl acerca das suas jtistissi-mas reclamações, aliás ignorada., em scu
principio pela população carioca, vem, pois,
pedir ás suas co-irmãs, que ainda não con-
soltou, para a acompanharem neste sen nm-
vinicnto rcivindicativo, adlierindo assim á
Mia causa, tão humanitária c racional. Apro»
veita tambem a oceasião de declarar for-
malmente que o tiieeting aniuinciado parahontem foi promovido exclusivamente pelaUnião dos Operário? do Gaz, por internie-
llio da 1-cderaçfio Operaria do Rio dc ja-11 ei,"o.

ças ainda, Roque conseguiu desarmar Josi
Camarada", que fugiu. 9

Ante tal coisa, Roque procurou o quartel
da Guarda Nocturna de Inhaúma, afim de
pedir providencias.

Ahi se encontrando o commissario Miran-
da, foi Roque levado a uma. pharmacia pro-
xima afim dc receber curativos.

Sendo ahi recusados os soecorros, foi Ro-
que, então, mandado para a Santa Casa,
com escala pelo Posto Central de Assisten-
cia. «

Ficou sem effcito a nomeação do collcclor
federal, em Jatiuaria, Minas, sendo nomeado
llcrcilio Tupi

Detievcmilo de Figueiredo
to J" posto-fiscal do Alto

Jfc-Foi II.-MIMTI
encarrega
Acre.

QjjSffllo Offieial, de lioje, publicará a
cxBtjiiçSii que ao presidente da Republica
l>_'oMiiii,i«!rn (In . n.zçlltln, relativa no des-

.ielqui' dado, na Imprensa Nacional, pelo ex-
¦Brcsourciro . .inandoílc Araújo Cintra Vidal'• Junior. , -

Pelo que se verifica, o 'desfalque dado na
renda iln^fflprcníã Nacional atlítigc 
N30:..t-'$|i«,»\ sendo que e.«a quantia i tios
excrclcoa de ioo.í a KM. e a 40:_4f>$<.u
n dado ün Caixa dc 1'cmõci dn pciloal tia»
qucüc estabelecimento,

PARA "TUBARÃO"... "TAINHA"...

A's 6 horas da tarde dc hontem o traba-
lhador José Tubarão de-Faria, um tanto cm-
briagado, travou-se dc' razões com um dos
seus amigos e patricio.

Por ser "tubarão" nem por isso escapou*
á "tainha" pernambucana do companheiro,
que não lhe achou "espinha" na mão di-
reita.

Emquanto o aggrcssor fugia, o Tubarão,
com a mão a pingar sangue, foi curar-se 110
Posto Central de Assistência.

Do fa_cto, que teve logar na rua dos Co-
qâeiros, em^Catumby, toiíiotf conhecimento
a policia do*9° districto.

ENTRE DOIS TOROS DE MADEIRA
A's 2 íoras da tarde de hontem, na esta-

ção Maritima, da Estrada de Ferro Central
do Brasil, o portugucü Antônio Loureiro, dc
2. .annos, solteiro, ficou comprimido entre
dois toros de madeira.

Levado para o Poslo Central dc Assisten-
cia, recebeu curativos do dr. Silveira Lobo,
auxiliado pelo doutorando Moniz Freire c
pelo enfermeiro José Silva.

Apresentando grave contusão 110 abdômen
e fractura do illiaco esquerdo, foi o infeliz
homem transportado para a Santa Casa dc
Misericórdia, onde veiu a fallecer poucos
momentos depois.

QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE ! -
SI ELLE COMESSE... E NÀO UE-
BESSE !...
Abilio Dias da Costa foi empregado da

firma Ferreira Serpa & Cr, estabelecida na
avenida Central 11. 116.

Durante o tempo que ahi esteve, chegou-
lhe ao conhecimento que os patrões tinham
credito na casa dos srs. Lopes, Fernandes
& C, na mesma avenida n. 138.

Em disponibilidade, o Abilio, sem dinhei-
ro, lutando com difficuldades, entendeu que
o melhor desta vida, cheia dc sacrifícios c
de coisas exqttisitissimas, era passal-a « Ia
t/ordaca.

Lcmbrou-sc do credito dos seus ex-patrões
e foi experimentar si a coisa era realmente
como ouvira contar.

Dc uma feita, foi um appctitoso Morton,
verdadeirissimo, que pediu e.... conseguiu a
linda perna dc porco, envolvida na sua capa
de liubo e cuidadosamente conservada cm
profusa palha dc arroz.

Depois uns salchichões europeus, perfeita^
mente adubados cm cheiroso azeite, que até
elle dizia ter sido resultado, tão bom era
cllc, do Jardim das Oliveiras.

Finalmente, hontem, o Abilio entendeu que
vinho verde ou virgem eram bebidinhas vul-
gares para tão cxccllentes pitéos, c voltou á
carga, pretendendo levar duas garrafas de
louro cogtiác, d° tal que lem tres bellas cs-
trcllás marca d'água, 110 rotulo, c que os
apreciadores sabem ser fabricado pelos srs.
Hchticssy.

Mas, como não ha bem que sempre dure,
nem mal que se não acabe, a marosca tinha
sido descoberta e o infeliz Abilio, colhido
nas malhas da policia do 1° districto, foi cho-
rar o scu caiporismo no xadrez, tendo antes
de prestar declarações, as mais complicadas,
no respectivo cartório.

MORTE REPENTINA
A's 6 1.2 horas da tarde de lionlem. na

rua da' Assembléa, esquina da rua dos Ou-
rives, caiu repentinamente ao* chão, um in-
dividuò dc cõr branca, perfeitamente trajado.

Chamado o Posto Central dc Assistência.
compareceu o medico de serviço, que verifi-
con ser o homem já cadáver.

Pelo sr. João Vasconcellos, estabelecido á
rua do Rosário n. 181, foi o morto reconhe-
cido como sendo o engenheiro civil Francisco
Domingos dc Castro, morador á rua Conde
de Bom fim 11. 807.

A policia do Io districto, tomando conhe-
cimento do facto. arrecadou do morto um
cordão de ouro, diversos papeis c 2..$300.

Foi recolhido ao Necrotério Publico.

EiVrJ?E IRMÃOS
Eugênio c João dos Santos Forget, resi-

dentes á rua do Cattete 11. fi, na Piedade, são
dois irmãos, tuas são como o cão com o gato:
vivem cm continuadas disputas.

liontem. á noite, os dois tiveram uma for-
te discussão; c, cxaltando-sc ns ânimos, Eli-
çrcuio muniu-se de tini páo c riggrciliu João,
fazendo-lhc um ferimento há cabeça.

Eugênio foi preso cm flagrante c recolhi-
do ao xadrez do 20" districto, indo João para
a sua residência, após receber curativos em
uma pharmacia.

POR CAUSA DE UM BALÃO
Antônio Duarte Fernandes, ferrador c 1110-

rador á rua Pinto dc Figueiredo, c l.uiz Joa-
quim Maineile, pedreiro, residente á rua l'e-
reira Nunes 11. 62, são dois devotos de São
Joáo e S. Pedro, sem comtudo gostarem de
comprar fogos.

liontem, ás o.i|„ horas da noite, andavam
elles á cata de balões, quando deparando enm
tini que ia cair num capinzãl da casa da com-
modos da rua Conde dc Bonfim 11. 478, para
lá se dirigiram.

Por causa de um querer apanhar o balão
primeiro quo o outro, suscitou-se unia quês-
lão entre ambos, terminando por Fcrnaiidos,
armado de um chuço, de que se achava mu-
nido, avançar para Mamcdc c descarregar-
lllò 11111 golpe 110 peito dó lado esquerdo.

Sentindo-se ferido, Mamcdc gritou por
soecorro, emquanto sen aggrcssor fugia.

Acúdindo-lhc vários moradores da casa
dç commodo., foi chamada a policia do 17"
districto.

Compareceram, então, ao local o delegado
c o conimissario Machado, sendo dadas as
necessárias providencias,

Fernandes foi preso e trancafiado 110 xa-
drez, indo Mamcdc para a Santa Casa. com

ycscnln pelo Posto dc Assistência onde recebeu
curativos dns drs. Machado Bittencourt, c
Giroudino Esteves.

QUP.n.t DESASTRADA
A trabalhar nn trapiche Rio de Janeiro,

Victurino Thcodoro de Oliveira, nacional,
dc 20 anua. caiu, resultando-lhe du quedalarga brecha na região occipital, c ferimentos
nos lábios.

Foi medicado no Posto Central dc Assis-
lenda pelo dr. Carlos Leclcrc. .

FOIiTUGAI.
Lm «oa, as — Fundeou hoje dc tarde 110

Tejo ri cntveln Alaslta, tln marinha tte guerra
itoric-nmcrlcnnn, líntre oi offlclaci sttpcrlo-
res da corvcla e 11« íiuioriiladcs iiavaei por-
luniuvín foram trocada* as visitai da pra-

Ímallca, 
O ministro tini listado* Unidos cm

ilíbon, coronel P.ige Itry.in, offcrcccrí, por
estes dia- um l-uiupiiu- ii ufflclnlidiidc tln
Alasl/a.

— O ministro da Marinha c Ulltatuar rc*
colieu li.... um !i-li-_i:inini,i do governador tln
Cuíni', cniiiitiimleamMlic que ns liiitigciuts
da 1. irii. dc lliilitmn linvlnm pcilldo n pai,
coiiiproniellciulo«ie n nccchnr ioda* a* eon«
dlçiVt que lhe* furem Imposlas pelas auturl-
il.iilc. |ni lilllUi-'.;«.

O cnpli/ln tle enrvrla reformado tlr, Im»
|..i««.iin .ipi,'«cniiiii ao ministro <l,i M,uí-
nlm tun trabalho sobre daclylotcopla.

AGGRESSAO A UM POLICIAL ¦; *

Em caminho de sua cas?, dirigia-se pela
estrada do Engenho da Pedra, onde fica a
mesma situada, o soldado da Força Policial,
n 364, Pedro Eloy, quando foi abordado por
tres-individuos.

Sem lhe dizerem "tirte" nem "guarte", os
indivíduos, armados de páo e revólvers, ag-
gredirám o policial, disparando um delles um
tiro; cujo projectil o fói attingir na cabeça.
.Commcttida a ãggressão, os indivíduos fu-

giram, indo o aggredido apresentar queixa
á policia do 22° districto.

Ahi, taes foram as providencias dadas,*que
pouco depois eram presos Joaquim Marques,
José Gonçalves e L.uiz da Silva Lopes, apon-
tados como os aggressorcs do policial Pedro
Eloy.

Este foi medicado na pharmacia Mcm de
Sá, cm Bomsuccesso, e seguiu para o seu
quartel, onde está em tratamento.

TENTATIVAS DE SUICÍDIO
Dois casos de fracos homens que procura-

vatn ria morte uni lenilivo aos seus soffri-
mentos, mas que não conseguiram, temos
hoje a registrar.

Um oceorreu na rua Senhor dos Passos,
ria casa de ii. 224.

Reside ahi Elias Acharxe, syrio, dc 38 an-
nos, casado e mascate.

Vendo-se atrazado na vida, Elias, fraco dc
espirito, num momento de allucinação, pegou'
de tun revólver e apontando-o ao ouvido di-
reito, detonou-o, tombando ao solo mortal-
mente ferido.

Ao estampido do tiro, acudiram varias
pessoas, sendo avisada a policia do 4" dis-
triclo.

Chamado o Posto Central dc Assistência,
compareceu ao local o auto-ambiilancia com
o dr. Odalberto Ferreira.

Acharxe foi convenientemente tratado c
removido para a Sanla Casa, cm estado
grave.

— A outra tentativa oceorreu no Rio das
Pedras, sendo delia protagonista o pintor
Francisco da Silva, portuguez, de 34 annos e
solteiro.

Silva, desgostoso por se ver desempregado,'cm sua residência, á rua Pereira de Figttei-
redo 11. 4, ingeriu uma pequena poção dc
verde-paris.'Descoberto o scu sinistro intento, por pes-
soas da casa, foi chamado o dr. (.ornes Po-
reira, que o medicou, pondo-o fora de pe-
rigo. _

Silva, para melhor ser tratado, foi removi-
do para a residência dc scu irmão Miguel
Corrêa da Silva, á rua João Vicente n. 77.

Do caso lomoti conhecimento a policia do
23° districto, representada 110 commissario
Silva, que compareceu ao local.

QUEIMADO A ÁLCOOL

Ha tres dias o yassoúreiro Guilherme Al-
ves do Bomfim, morador á travessa do Sc-
reno, procurando accender uma lâmpada de
álcool, foi alcançado pelas chammas, quei-
mando-se cm um dos braços:

Só hontem pela manhã lembrou-se o lio-
mcm de procurar o Posto Central de Assis-
tencia, onde o dr. João Soledade verificou
serem as queimaduras de i" c 2° gráos.

Depois de medicado foi para a sua resi-
dencia.

AINDA OS CÃES VADIOS
Nâo têm sido poucas as vezes que nos lc-

mos referido ao péssimo serviço da apanha
de cães vadios pela Prefeitura. .

Entretanto, as nossas reclamações nada
têm merecido por parte das respectivas auto-
ridades, continuando os perigosos animaes
a pcrambular impunemente pelas ruas da ei-
dade, sherificando os que lhe passam ao ai-
cance dos afiados dentes.

Houtein, na rua Barão de Ilapagipc c ua
dc S. Francisco Xavier as viclimas foram
Antônio Manoel de Araújo,'que teve ferida
a perna esquerda, c Adão Joaquim de Sou-
za, que, além das roupas estraçalhadas, foi
mordido duplamente no pescoço, reccben'do
tambem escoriações no hcmi-lhorax c na
nádega esquerdos.

Foram ambos medicados pelo dr. João da
Soledade c pelo dr. Carlos Leclcrc, do Tosto
Central dc Assistência.

MACHUCADO A BORDO
Apanhado por uma prancha, a_ bordo do

vapor Wurzbura. o estivador José dc Souza
Brasil, recebeu fortes contusões na coxa di-
reita e na região lombar do mesmo lado.

Tranportado para terra, foi levado para
o Posto Central de Assistência, dc onde, de-
pois de curado, pelo dr. João da Soledade,
foi para sua residência, á ladeira do Barro-
so n. 223.

IMPRUDÊNCIA FATAL
Imprudentemente a tomar uril bonde ele-

et rico, que se achava em movimento, na rua
da Assembléa esquina da da Quitanda, o ila-
lianò José Cavallicri, caiu desastradamente,
fracluraiulo o braço e ferindo o ante-braço
direitos.

Transportado para o Posto Central- dc
Assistência, recebeu curativos do dr. Mon-
toiro Atttran c do doutorando Sandcrson dc
Queiroz.

José Cavallicri, quo tem 28 annos] é sol-
feiro, sapateiro e morador á rua da Qtiitan-
da 11. 2, foi recolhido á Santa Casa dc Misc-
ricordia.

Bovino a $480 e $500, suíno a i$òob e i$ioo,
lanigcro a i$ooo e i$40o, e vitella a?$8oo e
iÇooo. „

Serão abatidas bole 617 rezes, sendo:
91 de Duriscli 4 C, 29 de Portinho . C„

1.13 de José Pacheco de Aguiar, 65 de Cândido
Espíndola de Mello, 47 de Manoel C-irdoso
Machado, 41 de Augusto Mana da Moita, 34
de Augusto Burle _ C, 13J de Edgard de
Azevedo c 25 dc Antônio Caadido Ribeiro
Porto. - ' ¦ ' 

Pesos c medidas certos! ! ! Praça José
de Alencar, 3-C, "Colombo" 3-D.

O ministro do Interior concedeu as seguiu-
tes licenças:

De um anno, .10 tenon'e da Guarda í'ario-
nal Lanrindo Ribeiro, c de Co dias, ao sargento
da Força Policial U.Uiroi)ire dc Andrade.

O ministro .do.Interior receteu os .cguiiV.és
officios: -. -.,.- .'-.?

Do direetor da F.i-aldide Livre de Dirirío,
do Rio de Janeir . dr. l.eon.i., de Carvalho."Por inii'1 e cm niini» ds çóngrçgaçíío cor-
dialmente vos .-igr,ade;o ,\ coiiiiiiiinicaçüo de
terdes assumido o c.ir,;., detiiinistr-) da J.sl:..i
e Negócios Interiores.' Confiando cm o vosso
talento, illustr.ieiio e criterij, já exuberante-
mente manifestados no Congresso Nacional,
na administração publica c na importante ca-
deira de que sois digno lente neste faculdade,
temos plena, certeza dc que, no exercido da-
quclle alto cargo, prestareis ao paiz valiosos
serviços. Esperamos egualmente que, com vos-
sa notória competência e o efficaz apoio do
illustre presidente da Republica, que é tambem
lente da mesma faculdade.promovereis a refor-
ma do ensino sobre bases largas e democra-
ticas. - ¦

Bouque. de favalos
de A. Nieòlau do Almeida 4 C. Ltd.

4) Vinho Moseatel para damaa

•oi indeferido, pelo ministro da Fazenda,
c requerimento em que o 2" escripturario da
Alfândega desta capita! Jiiaqiiiii'. de Ccrmiiira
Lima, pede pagaiiuiiía de ajuJa de cnstD a ç_ue
se julga com dir;i'o.

mi, GODOY, medico c operador, do volta dl
SíiTopn, reassumiu a sua clinica. — Consultas dai*
I as 4. Hua dc Isotiçalvcs Dias 59» -

Foi exonerado José Soares de Moura, do Io-
gar de 3" siipplente do j'uiz federal na sede da
secção do Ceará, sendo nomeado para o mes-
1110 logar Francisco Philomcno I.efreira tío-
mes. ^

Í.INKPIOÍ. »°t> Jolas e cautelas do
yimii_ii\V/ Monta .Soccorrojeoiidiooijs
espeeiaes, 3 o 5, tua l.ui/. de Camões, Casa
Conihier, tiiududa em lr_ü7.

. O ministro do Interior recebeu hontem tele-
gramma do arcebispo de Cuyabá, dando peza-
mes pela morte do dr. Affonso Penna e par-
ticipando que, naquella cidade, celebrou exe-
quias pelo illustre morto.

MEIAS 
mobiiias para sala a 1.0$, com 9

pecas, na casa Henrique Boiteux & C.: rua
Uru_uayana 11. ..1.
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produzida,' segundo o douto parecer do ve-
icrinario, por absoluialta deHmpcfa.

Aconselha, por iss, o uso de uma forte es-
cova,,com a qual, pelo menos duas vezes por
dia, sé limpe os dentes ctos animaes, estabe-
lecendo deste modo unia antise, pela qual
dará cabo de quantos micróbios possam alo-
jar-se nas gengivas c nas mucoses da bocea
daquellcs ruminantes.

Em algumas herdades já se usa limpar os
dentes ás vaccos. Muitos lavradores, porem,
nao querem fazer aos outros (ainda que es-
ses outros sejam animaes) o que não que-
rem que lhes façam a dlcs,.. terminante-
mente declaram que não praticarão seme-
lhntc coisa. Esse luxo, a que não habitua-
ram a sua bocea, não o exercerão nos ani-
mães. ,,

Ha muitos milhares de annos, dizem elles,
que as vaccas não limpam a bocea c não
consta que, por esse facto, tenham envene-
nado o leite.

Quem,o envenena são os que com elle ne-
gcciam.

Por isso, a respeito de escovas de dentes,
nem pensar nisso...

Reforma de assignaturas
Attendcndo aos pedidos dos nossos

leitores, especialmente os do interior,
resolvemos, como fisemos em princi-
pio do anno, proporcionar-lhes, iam-
bem, agora, um abatimento sensível
das assignaturas do CORREIO DA
ffiiNHA.

'Assim, desde já, até 15 do próximo
mes, o preço de nossas assignaturas
obedecerá a seguinte tabeliã:

, .. 25$000Um anno .
Seis mezes i6$ooò

A importância das assignaturas
deve ser dirigida, cm "vales" on"rc-
gistrados" do Correio, ao gerente
desta folha V. A. Duarte Felix. .

Foi declarado sem effeito, pelo ministro do
Interior, o decreto dc 30 de abril de 1908, que
nomeou Ànanias Monteiro Mnniz para o lo-
gar de 3" supplentc do substituto do juiz fe-
deral no municipio de Serra Negra, na secção
do iiio Grande do Norte, por não ter prestado-compromisso no tempo legal,'sendo nomeado
para esse logar Julio Baptista dc Araújo.

Correio dc Nicthcroy

NAVALHADAS
Qup-.iíics dc amores tornaram AiiriisIo

Bencdlcto Roque c um Indivíduo conhecido
por 

"José Camarada", inimigos ir.ccòiicl-
Kavels.

lionlem, á.« o lU horas da .noile, Rnqtte,
que reside á rna Anna QuIniAo n, 12, diri-
glu-io n venda d» rua Cardoso QuImAo 11, 1,
.1 fim dc cfíocttiar umas .coinpr.v,

Ahi cncoiitratido-M eoiiV«uJoié Camarada",
Roque teve com i)lc'forte dlseuisSo, dege-
ncrnndo-sc cm lula.

Mnis froco que Roque, "José Camarada",
vendà (ini" levava desvantagem, pnxmi dc
tuna navalha e golpcoit-o nn tosta c ventre
do Indo ('«tjticrilo,

Vciido«ío ferido, mns com bnManle for-

BARRACÃO QUE DESABA
Nos fundos do predio n. 131 da rua Ama-

zonas, na Piedade; existia um velho barra-
cão, que servia dc morada a Manoel da
Silva.

liontem, pela madrugada, Silva dormia a
somno solto, quando n barracão, estragado
pelas ultimas chuvas, desabou.

Acordando sohresaltado, Silva não con-
seguiu fugir, sendo ferido na perna cs-
querda.

POLICIA DESLEIXADA
O sr. Antenor Ferreira da Cama, cucou-

trou-sc, ante-homem, á noite, a rua do Ila-
pini, com um cabo da Porca Policial, de
nome Ollvio, com quem teve tuna ligeira di-
vergencia,

O cabo Ollvio, puxando do scu cinturão,
deu-lhe forte pancada na cabeça, produziu-
do-lhe 11111 grande ferimento.

O facto foi presenciado pelos srs, Al ire-
do Soares Vianna e José Ferreiro da Cama,
que se nromptl ficaram n Ir até á delegacia
do o" districto policial, testemunhar o neto
tlçllcliiotò do cabo Olivio.

Xa delegacia, onde compareceu n vlclimn,
ncuhitma nrovldcticla foi lóínada pelo dele-
gado, sciuiQ necessário ir, lionlem, uma pes-
soa ,. 3" delegacia auxiliar, dnr sciencia do
occorrldo, para que a autoridade do o" distri-
cto tomasse uma providencia qualquer,

A providencia foi esta : sulimcttcu, lioje,
o ferido a corpo dc delicio, quando já sâo
passadas quarenta e.olto horas, c quando
eslá a vlctlnia dc cama, impossibilitada dc
trabalhar, ou mesmo dc sair, por se lerem
nggravadn os seus padcclmcnios.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO
Sob a presidência do desembargador An-

tonio Gomes, reuniu-se hontem cm sessão o
Tribunal da Relação.

Compareceram os desembargadores Carlos
Bastos, Ferreira Lima, Pamplona de Mcne-
zes, Castro Rebello, Figueiredo e Mello c
Biltcnsour. Sampaio, procurador geral do
Estado. .'., . .

Foram julgados os seguintes feitos:
Conflicto de juristlicção — N. 74 —- Santo

Antônio de Padua — Supplicante, João Ba-
ptista Brttm, 30 juiz de paz'do 3" districto
do municipio de.Santo Antônio dc Padua;
supplicado, Mariano do Rego e Souza, juiz
dc paz do 4° districto do mesmo municipio.' Relator, o desembargador Pamplona de Me-
nezes. — Não tomaram conhecimento do
conflicto p°r não ser caso delle, contra o
voto do desembargador Ferreira Lima, mau-
dando-se, porém, remeter diversas peças do
processo ao desembargador procurador geral
do Estado para os fins de direito, contra o
voto do desembargador Castro Rebello.

Habcas-corpus — N. 219 — Magé — Im-
petrante e paciente, José Francisco das
Chagas, Relator, o desembargador presiden-
te. — Concederam a ordem.

Appellação cível — N. 2.254 — Valença —
Appcllanle, o dr. promotor publico, na qua-
lidadc de curador geral de orphãos; appella-
do, Lupercio dc Castro, inventariante dos
bens do seu casal por falleçimento de sua
esposa. Relator, o desembargador Carlos
Bastos. — Negaram provimento.

Appellação eivei — N.2.009 — Sumidouro
— Appcllanle, Antônio Torres de Lima; ap-
peitados, d. Eugenia dos Santos Jordão c
seus filhos. Relator, o desembargador Fer-
reira Lima. — Receberam 05 embargos para
restaurar o i" accordão contra o voto do des-
embargador Figiicircdo c Mello.

Appellação crime — N..2.275 — S. Scbas-
tião do Alto — Appellantc, José Pereira da
Trindade; appcllado, o Ministério Publico.
Relator, o desembargador Castro Rebello.—
Deram provimento, contra o voto do desem-
bargador Pamplona de Menezes.
VARIAS NOTICIAS

A' d. Mariaiuia Gomes Pinto de Alvarenga,
profesora da 14" escola feminina do muni-
cipio dc Campos, foram concedidos 00 dias
dc licença para tratai* dc sua saude.

Foram concedidos 00 dias de licença ao
bacharel Arthur Travassos Prestes, juiz mu-
nicipal de Saquareina.

Ao desembargador Espiridião Eloy dc
Baros Pimcntcl, foram concedidos 30 dias
de licença.

O direetor das Finanças, dc accordo
com o despacho do secretario geral do Es-
lado, de 5 do corrente mez, proferido na pc-
tição do Mosteiro dc S. Bento, fará publicar
uo jornal offieial tini edital rccommcndan-
do aos collcctorcs a maior^jjareza na extra-
cção dos conhecimentos do imposto lerito-
rial, dc onde devem constar, alem das espe-
cificações que a lei exige, os nomes dos pro-
prielarios do foro e do cmphytcuta; c, ain-
da mais, que nas transmissões de nroprieda-
de, exijam que das respectivas guias conste,
si o iuimovçl é ou não íorciro, c qual a im-
portancia do laudcinio, còmõ preccitua o dc-
creto 11. 743, dc 15 de ínafçqnc 1902, art. 10".

A requerimento da firma Laport, Irmão
Sr C, devia cffcctuar-sc hontem, no juizo fe-
derai, um exame nos livro^.comnirrciacs da
firma José de Oliveira Campos, estabelecida
nesta cidade, u qttc não se realizou por não
lerem sido apresentados os respectivos livros.•Fói intimada novamente a firma para apre-
scntal-os hoje.

Servirão dc peritos os srs. capitão JoséPenna Firme Ramos c Jonathas de Castro
Botelho.

E' advogado da firma Laport o dr. Cassio
Pereira da Silva,

Pelo Inspectoria dc Vchiculos, serão
hoje submcttidos ao respectivo exame 24 car-
roceiros.

E' nosso representante* no Estado
do Rio dc Janeiro, o sr. tenente Ant o-
nio Julio Lopes Gonçalves, que conti-
nua a merccer-iibs confiança, e para
quem pedimos a sympalhia c bencvolcii-
cia dos nossos amigos c assignaittes.

õs nomes das ruas
Aqui, no Rio de Janeiro, as ruas distin-

girem-se por não terem nomes, ou antes por
não terem chapas indicadoras de nomes...As
queixas a esse respeito são geraes. Ha umas
flechas que substituem as placas e consti-
tucm para os e_lrangeiros (e mesmo para
os nacionaes) uma das melhores pilhérias
administrativas ! No cmtanto, -ni outras ei-
dades, as placas das ruas c das esquinas ja
não são sufficientes. Queixam-se os habi-
tantes (le Anvcrs, na Bélgica, qne muitas
vezes, da maneira por que são collocadas
ás placas, tornam-se ellas indecifráveis, a
noite. Por isso, a administração communal
acaba de inaugurar um novo systema que
parece ter dado os melhores resultados c
remedeiam perfeitamente o inconveniente
apontado.

As placas indicadoras dos nomes das ruas
são fixadas aos reverberos, dc maneira a
tornal-as visíveis á noite.

Eis abi uma innovação de muita utilida-
de e que merece a attenção da Prefeitura.

A. ÉPOCA

£yda Jjore/li

Por falta de numero, hão houve liontem
sessão no Conselho Municipal.

Deixará o nosso porto, no dia 2, o navio
escola Benjamiu Constant, do commando
do capitão de fragata Silvinato de Moura,
afim de soffrer reparos nos estaleiros da
Compagnic Forges et Clianticrs de Ia Me-
diterranée.

A viagem será feita a vela, so se cm-
pregando o vapor para abreviar travessias.

O Benjamiu Constant tocará cm Recife,
ilhas da Madeira ou dos Açores, Plymóuth,
Crcnoclc e New Castle, entrando pelo ca-
nal de Irlanda e contornando o norte da
Éscossia para tocar 110 mar do Norte. >

Eni Toulòn ficarão apenas o cotnilian-
dante, o immediato, o commissario, p en-
carregado dc navegação e o 2° machinisía.

Assumiu hontem o commando da flotilha
do Amazonas o capitão de mar e guerra
Costa Ribeiro.

QYMI\|ASIOS PETROPOLIS E
PIO AMERICANO

Estatutos o informações á Avenida Pas-
sos 92, moderno. Alfaiataria.

O capitão dc mar e guerra Tancrcdo Bur-
lamaqui apresentará, no dia 29 do corrente
nicz, ao almirante ministro da Marinha, o
relatório sobre estudos a que procedeu para
a installação da Escola dc Aprendizes Ma-
riirheiros em Pirapóra, em Minas.

Engenheiros c amigos do dr. Paulo dc
.Frontiii irão, boje, ás 3 J. horas da tarde.

cm bondes, á sua residência, 110 Cosmc Ve-
lho 11. 20, afim de manifestar-lhe o seu
apreço.

Mobilado elegante, com 36 peças,....
1:6oo$ooo—Aulcr & C.,ruadaUrugayana63.

Foram exonerados:
José Fernandes de Oliveira c Manoel Lopes

Ferreira, dos logares dc 1° e 3" supplcntcs do
substituto do juiz federal, no Municipio de
Macáo, Nio Grande do Norte, sendo nomeados
Francisco Xavier da Costa Queiroz c lldcfon-
so Galvão pura os mesmos logares.

Tratamento do cancro l^$õ
elcclrlcn. Appllca.ôos om domicilio. Cha-
mados para o interior. — Dr. TOLEDO
liol).WOHTIl - Avenida Central n. 87.

A CA1.NK
;.'.' matadouro de .tinta Criu, foram liontem

llli ili l.i- t
ltc.es 1,11. porcos ;;„ carneiros 41 e vltcllai

'O-
Coram rrjclisilm a nm, s\\ e 1 parco,A iii.ii Ü1..1 foi feita pelos t.MUliilci ic«

nluir.*:
Hiirlscli _ C, lílí rcic», 3 porcos e s earncl»

rosi 1'orllulio * C, .1 rcies: Jo.é 1'uelieeo de
Agultr 94 rctii, 11 |to..ut e II vlicllasg Can-

ilido Ivsphiilnln de Mello m nr-rn e R porcas;Manoel Cardoso Machado 35 retes; Augusto
Maria da Moita 34 rcici, 4 porcos e 1 vi-
lellasi Auirii.in Burle _ C. .4 reses; HiluarJ
de Aicveilu m; retes, 8 porcos e II vltcllns;
Antiiiilii Ciindldo Porto, .'o reses | Santos Fim-
tes * C, j.i carneiros e 1.' porcos; l.uli Ca-
11111)1.111,1 ij carneiros o Miguel Maio . C. 7
porcos, ,

Vlitorarlo boje, no entreposto dt 8. Diogo,
oipri(oi icnulntui

Itoupni Inniieiii, roupas sob medldn." òcs somai
tiibléa, 71,

Vciiiins a prostacOos somnnncs. — .llurlo
UlINlO- «V Çm Assou "

Aguarde opportiirildadc—foi o despacho pro-H-rldo pelo ministro da Viação e Obra. Pu-I1II1MS, 110 requerimento em que Álvaro Rodo-
piano G. dos Santos, offieial da Conladorla
dos lclcgraphns, pede contagem de tempo
para aposentadoria.

Sallltar.ft A ¦¦nliihaila- nminado mesawqiuians Gonçalves Zonfm & C.

O ministro da Viação c Obras Publicas con-cedeu ou dias dc licença cm prorogaj.lo t-oa.cn',1! de T c'a«s_ du Central do li.-.isil i'ria»in'. 1.. Sobral Pinto.

Papel Laurita para Cigarros
Koiinls i-iiro c h.vjdciilco

TãPF.TI5S, nelle.qs, caoachos,
dos, nnra rcnos.çlfos,, n nc.cos iora

çorreiicla, na casa llcitriiiuo
Urimunvatia it, .11.

'«. tf
1I0 con-
Ci tua

Escovas de denles,,, pura vaccas,
Um veterinário americano acaba dc publi-

car um substancioso estudo, tendente a de-
monsirar que as vaccas criam, na bocea, ter»
rlvids micróbios, que podem, facilmente, con»
laminar o leite.

A baba que esses ruminante, escorrem, 4

W.-^. ilegível

O Canadá, celeiro do mundo.
O continuo augmento da população crcoii

unia procura, cada vez maior daquclla stib.s-
tancia alimentar cujo consumo é mais uni-
vrrsalmcnte espalhado, por ser cila a mais
indispensável para a visla, isto é, o trigo,

A producção deste cereal não ntigmcnta,
na proporção da população, dc modo que,
muitos economistas já publicaram cstatisli-
cas, alarmantes, tendentes a provar que ¦ a
raça humana está eonilcinnada a extinguir-
se, num futuro não muito longínquo.

Felizmente, a cultura do trigo tem se des-
envolvido, nestes últimos annos, dc um modo
pliciiomcnal, nas enormes c férteis planícies
do Canadá occii1cnl.il, c essa producção vae
sempre augmcntaiido.

Escreve, a esle respeito, o Weslininsler,
de Toroiilc :"A' medida qne a emigração tem despe-
tado braços robustos no Canadá, a cultura
dn trigo tem-se tornado, pouco a pouco, mais
intensiva, c aquella região promcttc, hoje,
vir a ser o celeiro do mundo, como o Egy-
pio era, antigamente, o celeiro dc Roma.

Quando se pensa que r»5 milhões dc bus-
heis (o busliel eqüivale a 35,2 litros) bastam
para o consumo, do paiz, pódc , calcular-se
que enorme quantidade dc trigo fica dispo-
nível para a exportação.

Calcula-se que, em 35 annos, n arca da
cultura do trigo será dc 6 milhões dc acres
(nacre eqüivale n 41 Vi tiros"), e como n pro-
ducção média é de 1B.0S bushels por acre.
isto í, superior de 50 "|", á producção mídia
do mundo, o Canadá chegará a lançar, cllc
só, no mercado, uma quantidade dc trigo
equivalente a cerca da metade da producçAo
toi.d do mundo, qttc, hoje, não vae alem dc
3 \'t bilhões dc buslils."

A ultima colheita fez ganhar a bella som-
ma de nu milhões dc libras esterlinas aos
farmers (fazendeiros) canadlntins, que mos»
Iram tendência cada vez mnis ncccnliiada a
tibaiiilnnnr toda c qualquer outro gênero dc
agricultura, pnra se dedicarem, exclusiva-
mente, ú cultura do trigo,

* O mlnlslro dn VlnçSo c Obras Publicas
mandou despachar pela u" classe da larlfn dn
Central do Hrasll o iitnlerlitl Imporlnilo peloitovcrno de Minas Geraes e destinado nos mr-
lltoramciitos da cidade da Águas Virtuosas,
uaquclle listado.

MAI.A DK ItKHPOHTAU
Sr, Cândido Chaves-—Traje de rigor.

O S. Pedro punha no cartaz um nam;
novo c uma peça velha. Borelli e Dora.
Borclli, dizia-se, vagamente, é uma actri-
zita cheia de vida c de talento, que pela
Itália, apezar da sua curta edade, já tem.
feito prodígios. Accresccntav_-sc — uma
creatura, sobre todos os aspectos, capaa«de
impressionar. Bella, moça, com uma linda
silhoucttc, com um profundo cònhcciinen-
to do theatro moderno...

Ora, essas tradições trazem, em geral, to-
dos os artistas que não conhecemos. E os
seus emprezarios seriam* muito pouco di-
gnos desse nome si, porta-voz dc seus inter-
esses, não badalassem, por ahi, que as suas,
contratadas seriam estrcllas capazes de of-
f uscar o brilho das deste mundo e do outro.

Havia, portanto, ao entrarmos no S. Pe-
dro, para nós que bem conhecemos essa
eterna -pilhéria, cada vez feita com mais
cuidado e mais" esmero, pelo menos, uma
grande indifferença, sinão dissermos'gran-
de desconfiança pelo excesso de reclame
feita, justamente, com uma insistência que
já nos' indispunha.

Éramos, assim, uns seres implacáveis e
frios;» nas nossas cadeiras, apenas com uma
pontinha de contrariedade pela peça escolhi-
da para estrea dc uma companhia que se
dizia tão boa.

— Dora 1
O sr. Sardott tem o dom augusto dc ata-

car os nervos mesmo dos mai| calmos e in-
offcnsivos^

Subiu o panno, passou-se' uma scèna c
iamos para abrir, num gesto dc sincera fa-
diga, a nossa boca amável qttc poderia de-
clamar alio contra a semsaboria do drama
qne, além dc tudo, se divide em cinco longos
c intermináveis aetos, quando uin frou-frou
dc sedas ouviu-se, e, logo, uma figura es-
belta, esgalgada c esperta, rasgou um rc-
posteiro e apparcceu, como um pouco de sol
numa paizagem escura.

E só com essa apparição, que cascateava
risos, c que num pannejamento de litas c
rendas, tinha gestos de uma graça infini-
Ia, sentimos pela espinha dorsal esse frisson
voluptuoso que as verdadeiras emoções in-
tellectuacs despertam, numa cíficia que nos
faz cerrar os olhos e entreabrir os lábios.

Logo, uma salva formidável de palmai
ouvíUtSC e a voz dc um espectador avultou
entre as .áüda;õcs ;ittc á recebiam: — Br.t-
voJÍi.í.;-

Era justo o grito 4ue.tc.03 tinham ro
coração. •' "-*"'

Lyda Borclli, só com o apparecer, ven-
cia. Mas não era apenas a sua augusta bel-
leza, a sua graça fidalga e a mocidade ale-
gre dos seus gestos que fascinavam assim
a platéa, era todo o esplendor do seu talcn-
to que, muna explosão violenta, sobre os
seus companheiros dc arte os apagava e con-
fundia.

Podemos confessar que, pela primeira vcz_r
supportamos o sr. Sardou com a sua Dora,
até á scena ultima do ultimo acto. _¦

Os jornaes, no dia inaiediato, sagraram-
na. Dizia-se, entretanto, que Venus vence-
ra Thalia. Injustiça c erro comprchendidos,
felizmente, pouco tempo depois, com a rc-
presentação dc outras peças, dc outros ge-
ncros, levadas a seguir.

O coro, então, avultou. Já não eram,
apenas, as chronicas dc lheatros que bor-
davam sobre o scu nome fis mais luminosos
adjectivos. Os editoriaés das folhas dia-
rias c-revistas consagravam-lhe v artigos cs-
peciaes.

E por quasi todos era lembrado o no-
me da Dtizc, quando aqui surgiu com a sua
edade c com o scu talento.

Yimol-a, depois, fazendo uma Zasá que
perturbou a platéa? pela maneira original
c intensa por que era feita, e sem falar dc
outras creações, citamos a noite da Salame,
cm que o theatro vibrou sob o delírio de
um cnthusiasmo desconhecido -pelo nosso
temperamento moderado' c sóbrio.

Lyda Borclli c uma das organizações ar-
listicás mais completas que temos conhe-
cido.

Um temperamento eleito para o theatro
moderno. E' a Rcjanc moça, a Duze colhen-
do os seus primeiros triumphos. Felizmente,
o que o nosso pttbFco representa dcintclle-
ctnal c de entendido cm coisas de theatro,
não tem abandonado o S. Pedro, onde Bo-
rclli triumpha todas as noite á ovação una-
iiimc dc uma platéa sincera e cnthusiastica.

* * *
Foi, lionlem, a sua scrala d'onore. Thea-

tro cheio. Eram os fieis devotos da bcll.
aciriz c o núcleo dos que, levados pela fama
trombetcante do seu talento, iam buscar
emoções verdadeiras c fortes.

A peça escolhida foi Frou-frou, fazendo
Borelli, aquella curiosa Cilbcrta, que com
todo interesse Mcilhac c Halevy desenharam,
para dizer a alma trefega de uma mulher.
E, pelos cinco aetos que correram, sob ap-
plausos os mais calorosos, Lyda Borclli foi
uma encantadora, fazendo esquecer, com a
sua graça infinita, todas ns creações do
mesmo gênero, c aqui levadas entre nós.

Na scena ultima do 3" aclo, 110 dialogo
com a irmã, de um detalhe psychologico in-
tenso, Lyda foi tão verdadeira c lão brilhai!-
le, que o próprio I,c Bargy, que dc um dos
camarotes assistia ao espectaculo, se ergueu,
-inceramente commovido, applaudindo-a com
calor. Dc resto, o publico unanime já a vi-
ctoriava, alirando-lhc flores c batendo rui-
dosamente palmas.

Chamada ao proscênio, no final do acto,
oilo vezes, Lyda Borclli recebeu das gale-
rias, repletas dc estudantes, uma manifesta-
ção, que a fez chorar dc alegria.

O palco ficou coberto dc flores. Em mas-
sa, os manifestantes foram ao' seu camarim,
onde, mais uma vez, proclamaram aos evo-
hés ! todo o ciiilitbiasino das suas almas
moças. Lyda sorria com satisfação, com esse
riso qttc embriaga e que diz bem a ventura
dos que trltimpltam,

l'oi uma noite que lhe ficará, eternamente,
nn sua memória, estamos certos, pofqtie nãu
se pódem esquecer npothcosns como esso,
principalmente quando suo assim legitimas
c sinceras.

I.líH 1-I.T.TKf. MIOIIU
Desde anie-lionlcm são nonos hospedes ns"Mctilnns Mlcliu".
Chegarnm a eiia, por orn, enlciicbrcclda cl-

dado dc 8. Sebastião, e se aboletaram na run
do Passeio e, mnis propriamente, na mansão
da operem, 14 onde fa» colovello tuna ruatwda
senatorial.

No mesmo dln da ch.gadn as "mculnai" par-llclpnrain-noi quo A noile r.ccborlnm ai pessoas
quo a.» quli-uicm «utnprlm.ntnr, tnni perto dn
hon da recepção odiaram o loleniildnde,

A falln do lui o n chuva Inclemente que du-
rnnie a dln tudo enlameara a cldnde.porlam em
•trio parido a Inirjrhhde ptijuic* dos visita».
tei que antes do pcnitrar 01 humbrstt do I'a«

lace Tlieatre se sujeitariam a esborrachar o
nariz num poste da Light ou cair em cruz num
dos tantos caldeirões que esburacam as nossas
ruas.

O aviso foi opportuno. Hontem, porém, com-
quanto as trevas continuassem a envolver a urbs"e suas adjacências, o convite se repetiu e fora
censurável' indelicadeza, por nossa parte, ain
attcndel-o. ^

Fomos, pois, saudar as recem-chegadas, _
coinnosco uma legião de amigos seus e adaii-
radores que já1 "lhes houveram enaltecido as
graças e o donaire o anno passado.

Vimol-as nedias c rubicundas, gozando ia-
veja vel saude.

Uma chama-se, como é sabido, Branca Ma-
ria, na pessoa da sra. M. Scotti; outra, Marhi
Branca, na pessoa da sra. tina Lalioz. São
tidas por gêmeas, embora se pareçam tan;0
como um ovo com o espeto.

Os convidados deram sobejas deinonstrações
dc regozijo revendo-as, e se desfaziam cm mil

cumprimentos sempre que cilas entravara a can-
tar a musica de André Menager.

Entretanto, as saudosas pequenas não estão
sósinhas, trouxeram um luzido estado-maior,
capitaneado pelo maestro Ernesto Lalioz.

Principaes patentes são: Piraccini, Papá
Michu, que ainda sç não esqueceu do sestro fa-
vorito de torcer os olhos.

Colombo, ordenança Bagnolet que se compraz
em forçar a nota cômica; Agostini que no
offieial Gastão Rigaut fez garbo de sua bella
e progredida voz dc barytono; Danesi um bom
camponio Aristides applaudido nas cstropbcs
do í" acto; Sacchi uni temível general de Lis,
a sra. d. Acconci espirituosa directora do edu-
candado, a sra. M. Vcrgy que na mama Miclm
dá um apreciável typo de. caricata.

Afora o estado-maioí-ha um.esquadrão de
alentadas representantes do sexo .fraco, for-
mando um coro perfeitamente afinado, e um-painel variopiuto a_.radabilissimo a vista.

O maestro Lahoz estava niiih dos seus"mcllio-
res dias, apezar da noite pouco propicia: rc»
geu a orchestra com grande animação.

Assim seja sempre... — Enrico.
• * *

A TORRE DE BAIiVLONIA
A companhia Miranda, alcançou liontem, um

grande suecesso coiu a representação dessa ma-
gica original de Souza Rocha, musica dc Thu-
maz dei Negro.

Bem.enscenaila.com alguns trechos de musi-
ca assás acceilaveis e, o que c raro cm peças
natureza, com bastante graça, pois esta cheia
de desprositadbs dc uma doidice infinita, a
Torre dc Babilônia pôde se ouvida com relali-
vo prazer, tanto mais quando desempenhada
pelo grupo de arlistas' que hontem interpretou
os papeis de maior responsabilidade, assim
por exemplo, .Mattos c Edmundo Silva (jue a
ultima hora substituíram Julio Guimarães, cs'._
no Rei PintalcgTcte e aquelle no liei Mala
Mouros, tiram grandes partidos desses doÍ3
Jypos a quim o feiticeiro Belphorino prega duas
boas peças, duas peças de arromba, fazendo
crer a um que' tem um reisinho no real ventre
e pespegando no outro uma cauda que lhe põe
o juízo arder e fãz andar em polvorosa através
do 2o e 3o aetos.

Oliveira, desempenhando o papel dc escudei-
ro Pouca Sorte, andou sempre ao contra do
nome fazendo rir bastante.

Irene Esquiros tem na mágica, um papeli-
nho, uma rábula quasi, o que não quer dizer
que passasse despercebida, nada disso, pois foi
um bello c bem vestido principe Eleazar, can-
tando com graça os trechos a scu cargo.

Fr.incisca Martins dando bem uma rainha,
Preciosa bastante cômica; Elvira de Jesus, foi
uma viçosa Flor de Maio, Carmen Osório, me-
nos inal na Ozclia, especialmente no ,-¦ acto
por fim temos a Carlota Santos que desta vez
fez uma fada a Fada Diamantina.

Campos no feiticeiro, Emilia de Abreu na
Sopa, c César no Vampiro, agradaram.

Hje se repete a peça.
No final do 2° aclo, na apothcose a corista

Esther«TÕi vietima de uma quede; sem gravei
conseqüências felizmente.

Chamada a Assistência aceudiu promptamente.

10
dos Theafros

.NACIONAES K ESTRANGEIRAS
Depois de completamente reformado, propor-cionando maior conforto aos espectadores, re-

abre-se amanhi o Cinema Palacc á rua do Ou-
vidor, com um programnia variado do qual so-
bresac a fita de 720 metros com 18.quadros, cx-
trahida do grandioso drama João José.

Este cincmatographo offcrece aos espectado-
res a garantia dc ser o único que possuc cabinc
dc ferro, estando portanto livre dc incêndio.

tf *
Além dc grandiosas sessões cincmalograplil-

cas c liro ao alvo, nos intervallos, offcrece
hoje a seus freqüentadores o Conccrto-Avcnida
uma cxplcndida novidade.

* •
A magnífica revista A B C, cujo exito não

tem precedentes entre nós, reopparecc hoje
no Apollo, sendo de prever que o elegicte thea-
tro obtenha por isso uma enchi-.".-» Olcssal.
das muitas a que já está habituado, t.-ito mais
que a devertida peça resurge-nos ornamentada
com surprezas c números novos.

Amanhã dois cspcclaculos dc completa no-
vidade.

* *
O CARTAZ DE HOJE t
LYRICO—Demi-monde.
S. PEDRO—// padrono delle ferriere.
PALACE 'fHEATRE—Mascotte.
CARLOS GOMES—O eaminheire.
APOLLO—A B C.
RECREIO--A Torre dc Babylonia.
S. J0S1V—Sessões c variedades.
PAVILHÃO INTERNACIONAL—Novidi-

des e attracçõcs.
MOULIN "ROUGE—Cinematographo c va-

riedades,
rAKQUB FLUMINENSE—Diversões e cl»

nematographo.
CINEMATOGRAPHO

Sensacional programma.
CINEMATOGRAPHO PARISIENSE—Ma»

ravilhosas vistas.
CINEMATOGRAPHO

suecesso.
CINEMATOGRAPHO

mas fitas.
CINEMA PALACE—Sessões variadas.
CIRCO SPINULLI—Funcçüo.

RIO BRANCO-

PARIS—Fitas de

BRASIL— Bellissi-

Adquiriram iinmovcis: <¦
Prlmclro-tcncnte Antônio Mnrllns Vianna

h.stingarribio, terreno, & rua Silva Telha, poi1 :ooo$;
br. Pedro Bellm Paes Leme, predio, ú lr,v

vessa Navarro n, V-i, por 3:024$;D. Franelsea dn Silva Prado e outros, f redio
e terreno, A rua Monte Alegre n. ij, por
40:000$:

.liiãn Martins dos Santos, predio, & rua dr.
Joaquim Silva n, oi, por 17:000$;

D, Armlnda Garcia, predio c terreno, A rua
Maria Teixeira 11. 6, por 5 :ooo$;

Jo5o Alves Corrêa, terreno, A rua Santa Lu-
lia, por 1 :ooo$;

Guilherme Domingos Urutu, predio c terreno,
A rua Lanrindo Rahello n, y, nor a:noo$:

A Soclednde Brasileira da Educaçilo, prrdl»e terreno, A rua S. Clemente 11. Ijo, pur
jo :oon$;

José Cnmtldo Teixeira, predio no moiro do
V.iluii.ro 11, ,|j, por jao$.

Oeneroí alimentícios e molhados finos*
nau ha (iiinii venda mnis barato. Traça
José dc Alencar — "Colombo".

Em rouulflt 1, dc liontem, a conimissão de
poderes do Senado asslgnon parecer opinai!»
do pcln reconhecimento dn sr. Cnsslniin d.i
Nnssiineiitn, comi) senador pelo Itin tiran»
dc do Sul.

Foi declnrndo sem effcito, pelo inluUtro do
Interior, o drcrcin de íi do fevereiro dc lOOU,
que nomeou A, ll_tnnr.li» dc Oliveira FagtindM
pata o Ingar do iiliiilnnle do procurador d*
Republica, no município do Novn Crus, ltlo
Grande, sondo nomeado para cila lugar A*
tonio Auiuito dt Silva,
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PGLO TGLG6HAFB0 çãò é prohibida por lei; mas nao tendo fi-
cado provada a intenção cri_uuosa..do tm-

portador, attenta a circumstancia de ser pe-
quena a quantidade da mercadoria verifica-
da na oceasião da.conferência, o que justi-
fica a allegação da parte, para o effeito ae
iseiital-a da multa comminada no decreto

Maranhão
„ situação do governo

S. LUIZ, 25 — Continua a mesma si-
tuação, o mesmo apparato bellico por par-
te dos detentores dos poderes, a mesma
anciedade da população pelo restabeleci-
mento'do governo legal.

Bahia
Teslas sanjuanescas. Incêndio.'O "Dia-

rio de Noticias" e a renuncia do dr.
Ruy Barbosa.
BAHIA, 25 — Correram animadas as

festas de S. João. Apezar da prohibiçâo
da policia, houve bttscapés e outros fogos
«oitos, oceasionando muitos desastres.
Ura balão caído no deposito de madeira
da Companhia Industrial do Norte, in-
cendioit, causando um prejuízo de seis-
centos Msonlòs.

— O Diário de Noticias faz considera-

^55es sobre a conveniência da reouvida do
dr. Ruy Barbosa na presidência dõ Se-
nado, onde arrisca uma posição difficil,
em vista da agitação das candidaturas,
caso cllc tivesse que assumir a presiden-
cia da Republica.

8. Paulo
Pedidos ile emMego — Visita pastoral —-

Juryi.do coYSnel Camargo — Comício
em Campinas — Protesto da S. Paulo
Railivay — Homenagens do Centro
Calliolico — Verba — Terremoto de
Portugal— O arcebispo.
S. PAULO, 25 — Em Campinas, em

virtude do máo tempo, ioi transferido

para amanhã o comício contra a candi-
tlalura Hermes, estando inscriptos para
falar: Bazilio Magalhães, lente do Gy-
mnasio, advogado dr. Raul Soares Moura
c acadêmico Elisiarjo Alvares Filho. Em
seguida haverá uma passeata civica cm
saudação aos jornaes, sendo lambem sau-
i!af|Étóà.eputado federal Alberto Sarmen-
to/amór da carta aberta aa dr. Nilo Pc-

V"^f|»a a propósito da situação. Os pronto-
tòrés do comício enviarão ao dr. Nilo um
telegramma pedindo que mantenha-se
.eutro na questão, das candidaturas.

Perante o'juiz federal a S. Paulo
.Railway apresentou tini protesto contra a
resolução da Mogyana cm prolongar a
linha ate Santos, sendo intimado Bento
Quirino Santos, presidente da Mogyana.
Ãilega o protestante que o prolongamcnlo
da Mogyana constituo a invasão da zona.

Além de outras homenagens, o Cen-
tro Calliolico pedirá que a rua da'Pho-
céa passe a chamar-se Monsenhor Ma-
toei Vicente.

O governo officioti novamente ao' 
nistro da Viação, pedindo a expedição

de ordens, afim de ser entregue a verba
consignada no actual exercício para o pa-
gamento de juros do prolongamento da
Sorocabana.

A festa promovida pelo Centro Re-

riiblicano Portuguez, em beneficio das vi-
r.fimas do terremoto de Portugal, rei-- leu,
liquido, 4716$, quantia que já foi re-
medida.

O arcebispo irá novamente a San-
ios em setembro, permanecendo alguns
dias cm S. Vicente.

E' sabido que o dr. Cândido Ro-
drigues desde que foi nomeado ministro
da Agricultura tem recebido innumeros

pedidos de empregos daqui e dahi.
O bispo de Ribeirão Preto terminou

a sua visita pastoral, reenlrando hoje na
diocese.

E' geral a espectativa de .que o jury
absolverá por grande numero de votos o
coronel Eloy Pon.peu Camargo, que cu-
trará amanha em julgamento, por tenta-
tiv-a de morte na pessoa do ministro do
Tribunal de Justiça Ignacio Arruda,
actualmente na Europa.

Rio Gríimícdo Sul
Manifesto da convenção — Viagem —

.'Ipprcliensõcs — Romaria

PORTO ALEGRE, 25 — A Reforma
elogia o.dr. Cassiano do Nascimento por
não ter assignado o manifesto da con-
\enção. *.,. ¦_

O dr. Cassiano seguira para am cn;

julho, na primeira viagem do Sitio.
—- Vossio recebeu telegrammas com-

municaiido a prisão em Livramento de
uni indivíduo por ter morto um contra-
bandista, e cm S. Borja, ferido o auxi-
liar do chefe da força fiscal.

—•Os governistas farão a 29 uma ro-
maria ao túmulo dc Castilhos,

/ Rússia
Os soberanos cm viagem

PETERSBURGO, 25 — Os soberanos

parljrani, a bordo do Standaii, de Pilka-

paasi para Stockolmo, onde chegarão esta
tarde.

Alk-.uanlia
Os direitos sobre o cafâ — A partida do

príncipe de Bulow

BEKI.IM, 25 — O Reichstag approvou
hoje, por 187 votos contra 154. ° P*!?'.-**
cto niinisterial elevando a sessenta mar-

cos por cem kilos os direitos sobre o café
verde é a oitenta marcos sobre o café
torrado. „ ,

— O príncipe dc Bulow, chanceller do

inrierio parte brevemente para Kiel, onde

vae da,- conta ao imperador Guilherme
„òs trabalhos parlamentares desde a par-
tida de sua majestade para aquella ei-

sa.lo.

França
*As tarifas alfandegárias — Os canhões

de 75 inillinielros — 'As despesas com
as tropas de Marrocos — Tremor de
terra cm Marselha. — O caso dos in-
scriplos maritivws — Um discurso de
Jaurés.—* Um espião t.
PARIS, 25 — A Câmara dos Depu-

tados iniciou hoje a discussão do proje-
cto ministerial relativo á revisão das ta-
rifas alfandegárias. O deputado Gerald,
que tomou parte saliente nos debates, pro-
testou contra a excessiva protecção ás
industrias nacionaes c terminou lastiman-
do que o governp nada tenha feito no
sentido de melhorar o regi-men econômico
da França para com a.-Republica Argen-
tina;- .-.'-.'

Os jornaes .de hoje, dizendo-se de-
vidamente.autorizados, desmentem cate-

goricamente os boatos de que o governo
pensava em substituir os canhões de 75
millimetros cuja superioridade sobre os
outros está assegurada por muito tempo.

O Senado renovou hoje a convmis-
são das alfândegas elegendo os antigos
membros a excepção de seis.

¦ — O Senado, approvou na sessão de
hoje por unanimidade de votos, os cre-
ditos pedidos pelo governo para attender
ás despesas com a manutenção das tropas
cm Marrocos.

O deputado socialista João Jaurés
pronunciou hoje, na Câmara, enérgico
discurso contra o governo, atacando for-
temente-a sua orientação politica tanto
.interna como exferna e as suas medidas
econômicas e administrativas. O orador
terminou o seu discurso com estas pala-
vras: —"A politica do governo do sr,
Clemenceau pôde resumir-se em dois ter-
mos:. brutalidade na repressão c inefica-
cia das reformas". Este discurso produ-
ziu grande sensação.

Telegrammas de Saint Éticnnedi-
zciii que foi preso hoje naquella cidade
um indivíduo ainda moço, natural dc Lie-

ge, aceusado de espionagem c de ter teu-
tado por .varias fôrmas obter os modelos
dos. novos fuzis c os planos do cauháo dc
tiro rápido.

MARSELHA, 25 — Hoje dc tarde foi
sentido nesta cidade um ligeiro tremor
de terra

Os delegados dos inscriptos marili-
mos c os representantes dos armadores,
reunidos hoje sob a piesi-Jeuciá do niinis-
tro da marinha, chegaram a um accordo

provisório sobre muitas questões dc que
dependia a volta ao trabalho dos inseri-

pios que se achavam cm greve. As reso-
luções dc hoje serão ainda submcttidas
á approvação das duas partes interessa-
das numa reunião que se effcctttará por
estes dias.

Inicial erra
11 .fii.,!!<"n dos 

'franceses 
cm h'es —i'mis-

o.*i> rfí dcbeiiliires do Banco de Credito
iiypolhccario Agrícola, de S. Paulo.

LONDRES, 2í — Comiminlcam de

Tangei' ao Daily Tclcgraph que o cônsul
france/. eni Fez ordenou que todos o-

ír.nicczcs se retirassem para a çosft.visto
•uc o interior do pai/, não offerece segtt-

/-.iiu-ii, etn virtude dos últimos acpntcci-
mentor..

— Dizem dc Paris ao 1-inaiiaal Nem

qui: o Banco •'* Credito iJypotliccnno
Agrícola de S. Paulo 

'lançará, dc .'8 do

corrente a 8 do mez próximo, uma ciiiis-
?;,i de oitenta mil debeiilures dc qtiiiihcii-
t"! francos, ao typo dc 7Ó.80 c ao juro
uc 5 o|ò.

¦- tf _- *- *"-— —'

Itália
"A 

politica de Bc.nadir — Visita real ú
exposição de Vicnua — Os serviços
administrativos da Soinalilàndia — O
cardial SatoUi gravemente enfermo —
'A saude da rainha Margarida.
ROMA, 25 — O sr. Tomaso Tittoni,

ministro (lo exterior, pronunciou hoje um
discurso na Câmara dos Deputados, dc-
tendendo a politica do governo no Be-
nadir.

A Câmara dos Deputados approvou
ua sessão de hoje o projecto do governo
reorganizando os serviços administrati-
vos na Soinalilàndia.

O cardial Satolli está gravemente
doente.

A rainha Margarida está já comple-
taincntdrcstabck-eUla. Sua majestade dei-
xará dentro em poucos dias esta capital,

para passar algum- tempo 110 campo c no
estrangeiro.

VENEZA; 25 -— O rei Victor Manoel
c a rainha Helena visitaram a exposição.

T —

, Pérsia
A nova lei eleitoral — Pedido dc demis-

são do presidente do conselho de minis-
tros — Attentado contra o cônsul in-

gles.
TEIIERAN, 25 — O schah assignou

liojc a nova lei eleitoral.
Pediu hoje a sua demissão ao shah,

o sr. Saad-cd-Daoulch, presidente do
conselho de ministros.

Uns indivíduos desconhecidos c cuja

prisão não pôde ser cffcctuada, dispara-
raírí alguns tiros contra o cônsul inglez

quando esta autoridade se dirigia para a

povoação de Kouii. Ignora-se ainda o
motivo da aggressão.

¦^-«^^¦^-

Estados-Unidos
Os direitos de importação do calçado e

da sola de couro

WASHINGTON, 25 — O Senado ele-
vou os direitos dc importação ,do calcado
c da sola dc couro a 20 olo para ãquelle c
a 10 o|o para esta, ambos ad valorem.

AVULSOS
COMMIÍUCIO, 25 — Fallcceu o dr.

Thiago Costa, clinico dc Vassouras c rc-
dactòr do Município. — O Municipio.

JOAZIílKO, 25 — Acabamos de Iclc-

graphar ao ministro da Industria e Via-

ção, rogando urgentes providencias no
sentido dc cessarem os grandes prejuízos
que está soffrendo o commercio da zona

pela demora c estragos das mercadorias
rcmettidas da Bahia, bem como altera-

ção uas tarifas «lo assucar, aguardente é
outros artigos, c cobrança indevida dc
carga e descarga de artigos embarcados
na ferro-via dc S. Francisco. Muitas incr-
cadorias despachadas na Bahia dc 1 a d
dc juiilio ainda não chegadas, estão ac-
cumuladas na estação dc Alagoinlta,- á
falia de veliiciilos conduetores, tjçlcixo
dos arrendatários, á chuva c ao .-oi, Pedi-
mos o vosso valioso apoio, —• Olacilio
Nunes Souza, Costa Mima & Innãus,
loão 1-elix Martins, José 1'adilha, Luiz
Teixeira Bastos, Ciaudionor tlontcs da
Silva, Joviiio Ribeiro, Ignacio Macedo,
l-èrgliio Virginio, Manoel II. l«'ilho,Thco*
doro Atltauasio, Albino Marques Araujo,
Olivio Kimios de Oliveira, l.uiz Chaves
da Silva, loão Coelho dc Paria, Éticas
Ferreira Muniz, Antônio, Rodrigues, 1I0R0
Morgado, Francisco T«ítc, Rnpliacl Grisl
IX
I

n 2.742, de 17 de 
"dezembro 

de 1897, proce-
da-sc a inutilização das alludidas caixinhas
de papelão, logo que sejam cilas postas pelo
administrador dos Correios á disposição des-
Ia Alfândega. ,r. .

Companhia St. John dei Rey Mmmg —

Ao engenheiro Castro Junior, para examinar
c informar. ¦ ¦ ...• Siqueira Jorge & C. — Certitique-se, nao
havendo inconvenientes. ¦

G. Affonso & C. — Attendtdos a vista do
que refere o conferente Miranda Reis.

José Vieira da Luz — Certifique-se, nao
havendo inconvenientes.

Dr. Teixeira de Carvalho — Sim, as ar-
mazenagens vencidas e despesas.

Foi concedido a esta repartição o credi-
to de 415Ç052, cm papel, afim de satisfazer o

pagamento da restituição pedida pela Com-

panhia Nacional dc Navegação Costeira, pro-
venieute da multa de 10 ojo indevidamente
cobrada á esta Companhia em 1006., ,

Foi autorizada a entrega dos objectos
reclamados por d. Agattesire Sara, cm vista
da informação do escripturarío Montcncgro.

Por determinação do inspector foi des-
embaraçado o manifesto da barca italiana
"Câmara", entrada 110 dia 29 de,março ul-
limo, .

Foram concedidos os seguintes despa-
chos livres de direito:

Uma caixa, contendo instrumentos scien-
tificos, destinada ao Observatório do Rio dc

Janeiro; ... „
uma caixa, contendo um apparemo para

medir, destinada á Escola dc Artilheria e
Engenharia; .-

cinco volumes, contendo material tclcgia-
nhico, destinados á'Repartição Geral dos
Telegraphos; ; .

seiscentos e dezesetc barris, com óleo para
lubrificantes, destinados á Estrada dc Ferro
Central do Brasil;

cento c sessenta eixos de aço cornos res-

pectivos rolos, destinados á Estrada de Ferro
Oeste dc Minas;

unia caixa c uni pacote, contendo livros,
destinados á Bibliotheca Nacional do Rio de

Janeiro; , .
quatro volumes, contendo livros, destma-

dos á legaçãò japonesa;
cinco caixas, contendo cortinas c tapetes,

destinados ao palácio do Cattetc.
—Hoje, ao ir.éiò-dia, haverá leilão de nicr-

cadorias abandonadas, 110 armazém dc con-
sumo.

Distribuição de guardas para a semana
de 25 de junho a 2 de julho:

Ilha Fiscal — Luiz Caetano.
Vigilante — Torqualo de Souza.
Guanabara — Mario Nogueira.
Mocaiigué — P- Mariano.
Ponte — Gonzaga dc Brito.
Thcsouraria — Olympio de Carvalho.
Rosário — J. J- R- Guimarães.
Armazém 1 — F. de Andrade. ,

Reuniu-se hontem a commissan arbitrai
encarregada dc julgar do recurso apreíen-
lado pelos srs. Isnard & Ç. contra uma deci-
são da commissao de tarifa. _ .

A commissao manteve a decisão proferida
pela commissao de tarifa que considerou a
balança apresentada, para pesar ate 100 kilos,
sujeita, portanto, ao direito mencionado pela
referida decisão.

Serviram como árbitros, por parte ila 1-a-
zenda Nacional, os conferentes Miranda
Reis e Ataliba Galvão, c por parte do com-
inei-cio Carlos Schlosscr c Haroldo José
Hàmpshire.

Acham-se promptas para o respectivo
pagamento as seguintes restituições •

Cosia Pacheco & C, C-'4$45o; Azevedo Al-
ves & Mattos, 2o6$ü5o; Federação Brasileira,
iq8$-mo; Borlido Maia & C, 48$pR6;Luiz
Caniuyrano,ii.S$040; Pinto Costa & Ç.,7$025;
King Ferreira & C, ?2?79o; ^ Rj.Ç de Ja-
neiro Light and Power, 24?7So: Mcyrçllcs
& Moura Brasil, õ?J50, c Marco F. Beithea,
C94Í6.-0.

Manifestos de embarcações de longo
curso que tiveram entrada e foram distribui-
dos na 1* secção: .

N. 601, da barca russa Ilerners , proce
dente de Gulfport, consignado a Domingos
Joaquim da Silva, distribuído ao sr. Alfredo
Cunha.

N. 602, do vapor inglez "Tcnnyson , proce-
dente dc Nova Yorl>-, consignado a Norton
Mrcaw í: C, distribuído ao sr. Oscas Costa.

N. 603, do vapor inglez "Tintoretto", pro-
cedcntcdc Manchcstcr, consignado a Norton
Megaw & C, distribuído ao sr. Moura.

N. 604, do vapor inglez "Tcviot", proce-
dente dc Aiitiitrpia, consignado a Mala Real
Ingleza, distribuído ao sr. Thorné Rodri-
gúes.

N. 605, da harca noruegueza "Rona", pro-
ccdcntc' dc Brcnien, consignada a Herm
Stoltz & C, disüibuido ao sr. A. Ferreira: -.

N. 606, do vapor inglez "ür.icían Princc ,
jitocedcnte de Nova Yorlc, cònsigil.vlra Da
vidsõii Pulcn & C, distribuído ao sr. Fonse-
sci-a Hertms.

N. C07, do vapor inglez "Orissa , proce-
dente de Calláo, consignado a Wilson Sons
& C, distribuído ao sr. C. Cunha. .

N. C08, do vapor nacional "Goyaz , ptoce-
dente de Nova York, consignado ao Lloyd
Brasileiro, distribuído ao sr. II. Pereira.

— Foram processados na 1* secção 564
despachos pelos fiincciónáriós seguintes:

• E. Cockrane, 108; Calíct, 03 \ A. Ferreira.
&i; Oseas Cosia, 65: B. Moura. 60; Fonseca
Hermes. Ií; Jayme Guilhoii, 46; Catalão. 43;
Carlos Pinto, 40; Cândido Costa, 40; Raul
Dercaiiclíy, 30: B. de Carvalho, 20; Alfredo
Cunha, 20, c C. Nunes, 18.

qual se ve que o orador não era solidário
com aquella folha, e que a celebre phrase
tãò explorada, precisamos sair disto, cusle
o que custar, não tinha intuitos revolucio-
narios. _

Diz ainda a nota do Estado que a razão
está com o orador. A conspiração monar-
cliista de 1902 foi submettida a processo,
nella se acharam implicadas mais de cem
pessoas, mas, que lhe conste, nunca ioi ei-
tado, siquer, o nome do orador.

Na redacção d'0 Pais houve palestras
e confabulações, que não" se traduziram
cm factos. Representou ahi um papel paci-
fista; mas quando mesmo outra tivesse sido
a sua attitude, não seTia o orador quem viés-
se trahir o segredo confiado á sua honra.
Não haverá habilidade de. dialectica, nem
força de violência capaz de obrigal-o a pro-
cedimento diverso.

Respondendo ao ponto em que o sr. Sea-
brã se oecupou com a Junta Nacional, re-
bate a affirmação de serem tambem mem-
bros do Congresso os setís organizadores.
Estes funecionaram apenas como simples
cidsdãos, não indicaram candidatos c pu-
zeram-sc apenas ao serviço do paiz para
que este proceda com toda a liberdade. Ser-
vem assim melhor aos princípios democra-
ticos do que.os autores da-convenção de 22
de maio, que, nem siquer, quizeram attender
ao pedido dos políticos dc S. Paulo no
sentido de ser alcançado um adiamento por
trinta dias. ' . .

A simples existência de uma constitui-
ção não quer dizer que o paiz esteja prati-
cando, de facto, o regimen republicano. F,
preciso que a opinião seja ouvida a respei-
to das candidaturas prcsidcnciacs, c a con-
vcnção'dc 22 de maio não a quiz ouvir nem
consultar.

E' verdade que não foram muito rcgtt-
lares as indicações anteriores; mas oçcor-
rcu aqui o riicsmo que côm as duas prçsidch-
cias dos Estados Unidos: não tendo havido
concorrentes e lendo sido as escolhas fei-
Ias de accordo com o sentir quasi unanime
dá opinião, qualquer outro processo teria
dado o mesmo resultado. Desde, porém, que
tinia profunda'divergência se.'manifesta, co-
1110 no caso actual, é necessário nue essa opi-
nião seja directamente consultada.'; No Bra-
sil, onde vigora o suffragio universal, 6
preciso consultar a nação, c foi isso o que
a convenção não fez. A Junta Nacional-di-
rige para tal lim os seus esforços, c nisso
consiste a principal différeíiçà entre as duas
convenções. Era impossível que cm 60 lio-
ras pudessem alguns homens, que'passeiam
pela rua ilo Ouvidor, saber a opinião dc um
paiz tão vasto como o nosso.

Ahi terminou o discurso do sr. Cincihato
Braga, queí."ilçvèrá*cõnclúil-o na sessão dc
¦boje. ¦ ¦ -»

Deverá tambem occnpar a tribuna o sr.
íriiieu Machado.

Dizia-se liontem que nas galerias havia
muitos guardas civis e agentes de .policia,
a pedido do sr. Seabra.

CARTA pEPORTUGAL
(Serviço especial parao "Correio da Manhã")

6 de junho*.
Acccnlua-se a calmaria politica. A questão financeira t o parlamento. As

medidas do novo ministro da fazenda. Combinações políticas. Ataques aos
dissidentes. Fomentando a agitação. Comidos republicanos. A imprensa
republicana. Linguagem violenta. D. Carlos e o seu reinado. Palavras
justiceiras. O «Marqucz da fíacalhoa ». Prohibição de venda, bamüia
real El-rei e rainha soecon-endo um cyclisia ferido. El-rei fora de Lisboa
O «Matto Grosso». Passageiros do «Lanfranc». Ainda os terremotos
Varias noticias.

ia i
¦—¦—*——i«•"—¦¦¦¦ ¦
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O conselheiro Julio de Vilhena, notável
chefe do partido regenerador, encontra-se
em S. Pedro do Sul, onde foi fazer .uso de
caldas. O sr. Teixeira de Souza partiu hon-
tem para o Vidago, afim de tratar dos seus
negócios. O sr. Alpoim acha-se doente com
rheuntatismo, e os restantes políticos motes
da reino fazem as malas á pressa para dei-
xar a rap-tal...' . , ••' , ,

Desla maneira, a política nacio.ni, por-
mais que se esforcem os republicanos, nao

pôde deixar dc entrar num periodo de calma-
ria, sobretudo estando á frente da governa-
ção indivíduos que conseguiram momento-
neainente as sympathias de todas as facções
monarchicas. .

Antes de sair de Lisboa, o conselheiro Ju-
lio de Vilhena conferenciou com o presidente
do conselho acerca dc assumptos políticos,
entre os quaes a substituição das autorida-
des administrativas dos differentcs districtos.

Segundo a imprensa do bloco, o sr. Wen-
ccsláo de Lima affirmou ao chefe do partido
regenerador que tomaria medidas energicas
no assumpto. A seu turno, os progressistas
sustentam que a nomeação de novos gover-
nadores civis será feita de maneira a não
hostilizar o partido do sr. José Luciano de
Castro.

O governo, porém, não se mostra muito
apressado a resolver este assumpto. porque,
cmíim, emquanto o páo vae c vem, folgam as
costas, como diz o adagio.

# * *
Fntretanto, a imprensa do bloco continua

apontando a dissolução parlamentar como o
único remédio aos nossos males..,

Òuciii tal diria ! Ha um anno, esse mesmo
bloco, dava o grito de revolta contra a dieta-
dura do sr. João Franco c contra o continua-
do abuso da corúa em dissolver as cortes.
Hoje... o caso muda de figura, unicamente
porque c indispensável a dissolução para; o
bloco governar, embora o paiz venha a cair
nos antigos erros que o levaram

Cura Instantânea do HheumatÊ-smo
«PIPEROL>\

ATTE3TADOS VALIOSOS
A' venda nas grandes pharmacias

e drogarias.
Ao-nPiperol» nada tem que se

assemelhe—recuse pois offeitas de
outros preparados.

Aijeutc gerais
J. S CUNHA-riua

da Carioca, 50

actual

Inaugurou-se, ante-hontem, á avenida
Central n. 112, uma nova casa commercial—
a Casa Hugo Brill —de que faz parte o sr.
Augusto Lopes dc S. João, e que tem por es-

peciálidàde a lapidação dc pedras preciosas.
A casa Brill já obteve um grande prêmio c
duas medalhas dc ouro, na exposição de
1908 c acha-se magnificamente installada.

Aos sem appetité SX
mos a casa do petisquoiras á portugueza do
Bt-aguinha. Hua General Câmara n. 10J,
antigo79 bons temperos, bons vinhos, etc.

Floriano Peixoto
Na hora do expediente da reunião dc

hontem, 110 Conselho Municipal, foi lido
um officio do major Gomes dc Castro, con-
vidando o Conselho para comparecer a com-
memoração civica do marechal Floriano, a
realizar-se no dia 29 do corrente.

O sr. Tcrfiiliano Coelho, presidente da-

quclla corporação, designou os intendentes
Mendes Tavares, Eduardo Raboeira, Zo-
roastro Cunha e Alberto de Assutupção, para
representarem o Conselho.

| Pr. flfredo Bastos TsWíf
3 taes de Paris. Consultório. Quitanda 3
111. 87. Pulmões, ciração, rins o syste* g

fe*wf^nW?tww?w?wm»«mrrtn.*
O n. 354 tio Jl/n//it*, que será dislribuido

ao publico, vòtii rcplecto «le graciosa verve,
com as costumadas criticas 1
t-.ira- ucual. Lcniol-o lioulcm
agrado.

ruína.
Simplesmente espantoso I

* * *

Entretanto, convém accentuar que a situa-

ção cambial melhora dia a dia, diminuindo o
ágio do ouro 3 o|o.,

Dizem os entendidos que este faclo se rc-
lâeiona com o adiamento das cortes c a ex-
«-cliente colheita «|ue o anno nos promctte,
visto não haver déficit cerealife.ro.

Eífçctivámenie, sabendo-se que o nosso

parlamento é improduetivo, antes um ttia-
nancial de agitação, é evidente que o adia-
mento havia de influir uo nosso credito. Ia
fora.

O ministro da Fazenda prepara as propôs-
.'¦ías do Thesouro, resolvendo perfilhar as

apresentadas pelo sr. Esprcgueirafna ultima
se"ão, introduzindo-lhe apenas ligeiras 1110-
diíicaçoos, exceptuáiidó na parte que se re-
fere á Caixa Geral dos Depósitos c a con-
versão da divida publica.

Como se vê, o novo ministro da Fazenda,
independente dos partidos constituídos... dc-

pois dc estudar aturadamente a nossa situa-

ção financeira, chegou á convicção de que o
ccisa adoptar as medidas do sr. Es-

a deliciosa lei-
com especial

Aiistria-IIiiiiUTi.»
questões polilico-ctitnmerciaes'As qiíestões polilico-coinmerciaes da

Áustria eoiil os países balkanieos e eom
as republicas sitl-amerieaiias.
VIKXNA, 25 — Kculizoii-sc hoje nes-

ta capiiiii p mceliug monstro, convocado
jichiii lissocitiçOcí eoiiimerclnps o lildiu*
triiics para tratar das i'|liéllGbl político*
rotiinlcrcIttCs da Áustria com os pnitrt'i«*,ikaiiii'o.i e com as republica* Mil-itnicri-
cana.i. cípisclaliiiciilc Argciitiiin <• Brnill
datlo lamueni •» .rnntlc ilciciivplvliiicnlo
<\\\c lém .iltliigido, ícnilp digno tlc iiotn
03 lr«iis:Vc«;Ocí còhiincrclnc! entre o porlo
dc Trlénto e u Ârgciiiliui.

O COlllielo foi cxlraurdiiiarianiculc
concorrido, sendo approvntln inun inoçlip
advogando 11 ncccMidnde de tu travar
eiicruiea lula contra a política nté aqui
irgnidh ticliv< ngraHoí radicao.

... O Rçlcliiffll approvou hoje, cn,' con-
4*u.9i O pri_atll«iltO geral do Mstado.

k C., Miguel (Irisi, Antunio Títc, José
PVauclJco Moraes, llcnritiiic Rocha & C,
Lauro Dias, Manoel Tactatm B. dç Oli-
veira. Jaoi.il» 1'cri'iirv, Silva & Neto. M.
Santú»' Moreira, Iranciíco Fernandes
Coelho, Marcellino. dc i?ant'Anua, Auto-
nio Clcmcntlho, Francisco Clciiicullnò,
Ittvcncio 1'oniho, Severo Sant'.\una."Sotwii 

«it Coelho, Kayititindo dn Mattn
Silveira, còinmerclnnle.i,

ALFÂNDEGA
1'jln rcnarlIcSn nrrccaduu limiiciii a qtt.iii*

lia dr j,|i!it?S;K*i, «citd.i 88i?9líd6l, em
onro, c 14a :j>4$i2"i em papel,

Dc 1 a jj do corrente furam arrecadado!
.|i"jO!ioti$>"iyj.

líui fKitnl pcrtotlo do «uno findo foram
iirrccatlnilnn Si8j.(iJ5t?QJo, iciitló a dlílç-
ritiça. pnrn inciiu», 110 corrente anno, dc
1,115 M$iA7. , . ¦_- .—- Dcupiiilt"» da liifpcetnria!

ti. Iiirnulli' — Tratiutiln-íe dc «'.iImiiIm*
dr papoliio paru ptt (itiitíirí.t, com rojllloi cm
lingua estrangeira, mercadoria cuja liu-u-i ta*

Setjadoê^Qatrjara
NA CÂMARA

Houve hontem sessão na Cantara dos
Deputados. A affirmação sóbede iniportau-
cia si se souber que o faclo só se verificou
em virtude da presença, quasi providencial,
do 2° secretario, que tomou a si o encargo
de dirigir os trabalhos. Hasta dizer que cs-
tão ausentes quatro dos membros da
mesa, inclusive o presidente, o vice-pre-
sidente c o 1° secretario.

Acham-se apenas nesta .capital o 2° e o
3° secretários, não tendo sido até hoje ciei-
to o 1" vicc-prcsidcnte, porque não foi pos-
sivcl' ainda conseguir numero para tal fim.

Repetiu-se liontem a mesma scena das
sessões anteriores: apezar de cMaretu pre*
«entes loo deputados, foram apenas apura-
das 8j cédulas, ficando, portanto, sem ef-
{oito a votação iniciada.

Ouvimos a opinião dc vários membros' da
minoria sobre o facto, procurando averi-
j,uar os motivos da resolução que tão gra-
ves conseqüências pódc trazer íi marcha dos
trabalhos parlamentares, já.em lamentável
atrazo naquella casa do Congresso. Dis-
icram-nos todos que o alvitre adaptado pc*
i.i minoria significava um duplo protesto
a nfio ter sido cila consultada sobre ,1 esco-
lha do vlcc-prcsldeiitc e á maneira irritan-
lc pela qual vão sendo o.» trabalhos diri-
giilos pelo leader da maioria. .

Dc qualquer maneira não deixa dc ser
grave a situação cm que se encontra a ( a*
mara. Impedida de votar.qual<|iicr"-proje*
cto antes «uc seja removido o trambolho
tia eleição dc vice-presidente quo figura cm
primeiro logar na ordem do dia do* seus
trabalhos; ha cerca dc um titez.

A nota política da scsiilo de honlem foi
iluda pelo esperado discurso do sr. c1»"'-
nato Braga. ,. ....

O >«r. Citiclnato Braga, rodeado por uni
urupii de qu,* fazia parte o »r, Seabra, co*
nifç.iti dizendo que por poucos minutos, oe-
eitparla a atlctiça 1 da Câmara e que so se
ilcscmpénliava desse cortipromlsso por Iuc
parecer Inclvll nfto dar uma resposta aos
iilllnios discursos do .*r, Seabra. ti leader
óccupoti-se do orador r. pr.ipmitu dc facto*
dcèòrrldòs cm 1903 c, flrmando-se cm unia
!'iii7ii do /;'.niii/ii de S. /'.in/.'. contestou as*
icvcraçõci que foMiti feita» no discurso pro*
Ituuélado no dia'.i do corrente. Vi-jc pelo
lOm enVpreglido pelo it. Seabra que cllc pre*
iciidcii epiiliecer melhor do que o orador
faclos cm que nfio imitou parte. O sr. Sca-
bra referiu-se fi varia cm que a redacção
dn /í.</in/o disse ter havido, rcalincnlc. cm
Hioj. um esforço nu sentido dr f.i/cr iriiim*
pitar Ideai revisionistas por melo de um
movimento revoluclonarlOi

O orador havia de.-lai.nln que nJ.i toma-
ra parte no liiovlmehlp que houve cm 190.1
com Iniuilos inonarchlstas,

V, com oiilioj llltllltOI ? tpcrgunla o
orador).

NAo conheço otttio, O que o «r. Sefl*
lira nllt» leu â Câmara, c o orador o faa em
«tia dtfes.1. i n utiia nuhllcada 110 dia se«
guinte uo /iifui/ú dt b, Pauto — nota pela

T1ZAN.A LUIZ AMADO
O auetor desto maravilhoso preparado

oue na syphilis, cin todas as suas mam-
festaoòos, corrimontos do ittevo, padeci-
menti) dos olhos, rlícüniiitismò o em todas
ns doenras cuja origem seja a impureza «Io
sangue tantos trlumphos tem alcançado
nas suas assombrosas curas, ncha-so a dis-
posição do publico todos os «lias das 10 us
5 da' larde, no seu escriptorio na rua do
Ouvidor n. lü», esquina da rua Gonçalves
Dias.

QUERHIS COMER BEM ? só 110 Res-
taurante Candelária; preços razoáveis. Gui-
inarãcs Junior & C—Rua da Candelária 36.

Acaba dc ser fundada, pela Associação das
Senhoras da Egreja Evangélica Brasileira,
uma tttilissiiná instituição-*-* Esmolaria lira-
sileira, tendo cm vista soecorrer os pobres,
verdadeiramente necessitado.'-,, ç-recolher as
dádivas das almas caridosas. E', pois, unia
instituição que merece a protecção de todos,
c que muito se rccommcnda pelos seus fins
humanitários.

oommünlbii aos sous ami-
uos o It-cguozns qua mu-
dou seu estabelecimento

_. do lapidação «deposito do
pedras brasileiros para a AvoiiMi» Central
¦1. utt i-MUicio do Jiu iki' «'o llrasll.

KS.MOt.AS * 
"

Do major Antônio Pinho de Andraik', rc-
sidente cm CáxaiiibA'; recebemos, para a viu-
va Anua Leal, io$ooo.

ÜVOI)

O aiiniílro dn Interior nomeou Fclippe 1-cr-
reira ila Silva para o loiinr «lc 1" stippleníc do
juiz mlmitiito, no município «le Areias, hitado
do Kio Orande do Norte.

Bom calçado
ouerclí fazer economia.' Compriíò caU

Curti» só na t'..»t** ii" o.*«'VA, <¦ garantido o
Vi:.M»i: por proços bnfatlsslmosll Hua Lru«
guayuna?'*, antigo (Kl,

Inatigurouise hontem, .'1 rua do Ouvidor
n, loo, mais uma Importante chapctãrtaj dc«
nominada Pirassliuiiiga, com um lindo sor-
llniculo de cliapéoi. o.» mai.» modernos, c
outros artigo» nertencentes a csio Incsnio
ramo dc negocio;

n niliilitro da Vliiçlio c Obra» Publicas »n.
Ilcltnit du leu lotleiia «Ia pasta da Paienila
provltleitçlai pnrn neretu ileipacliailai, livre»
dc ilirrim» nilumidro», 900 liiiiilen.» dr cl*
1'ienio, destinadas ti eoiiuntsillo coiistructora
üo porto da 1'uraliylia da Nurle.

¦A BOTrl FLUmiHEÜSE
i;»ln cnori |ii liem ciimIiccIiIii «le nn><mi

imlillcn iT-nUiii ventler *eu uimiuIi'
«Iih'1,ile 1'iilvinln» » lii'1'.-n» *«'iii einil|irli*n-
ein iiiirn riiir eiilrmlii «le mivit» »ni llnini
l«i«i II ititIiit. Im-iiIiIii I'iis'.iii l.íl. Un
Irailii peln rim Mnreehiil I lurlniin,

Poratii il»«i«ji-li,i'ln- peln mlnlstrn il« Mu-
rllllll o» hkiuiüh ti'i|tiiriiiu*iiiii«:

.i..,'"i NUrlii ilu Aiuiiral—Coiiipareva na dl-
reelurln dn rkpnlltlilt':

usuil» V.ili.tr.i- Silk a propest*.

paiz plw...» _.—r -. --.-- .
pregueirh. embora recebidas com usearneo lia
mezes. somente porque ãquelle progressista
não tinha sympathias das opposições.

Dizem os" jornaes que o governo negocia
com os diversos agrupamentos politicos a

paz e concórdia tão necessárias, pretendendo
funcciònar com as actuaes câmaras.

Veremos si as inlrigalhas políticas nao

prejudicarão tão liberaes intcntòs.
Os dissidentes continuam recebendo acres

cemuras pelos mònàrchicos extremos c dc-
terminado grupo republicano.

Nessa campanha aos amigos do sr. Alpoim
salienta-se a imprensa amiga do sr. José I.u-
i-iâíio de Castro, pondo-se em relevo antigos
ódios c rivalidades.

Por outro lado, os dissidentes, atacam o
chefe do partido progressista de ter feito va-

.rias allianças com os repub|icanos, cm ocea-
sião melindrosa para a coroa.

A estes ataques responde o Liberal, pro-
gressista, que numa das asseiubléas geraes
daquclle partido, o sr. José Luciano de Cas-
tro declarou bem alto que para a republica
não iria nunca; que quando chegasse esse
momento iria para casa —- ao passo que os
dissidentes possuem no seu activo a fuga do
sr. Alpoim para Salanianca, a prisão dos
seus amigos mais chegados; a aceusação dos
cúmplices; e, finalmente, a própria con-
fissão. .

E' por isso, accresccnta o Correio da Noite
que o partido progressista pódc falar dc ca-
beça erguida, rosto a rosto, a monarchicos c
republicanos . ,

O jornalista João Chagas continua tambem
dirigindo fortes punlialadas ao grupo Al-
poinv ...

Na sua carta dc hontem, ãquelle rcpubli-
cano dirige aos dissidentes violçntos ata-
oucs, acccnluando que ainda ha muito que
dizer.

O Mundo, porém, e outros jornaes repu-
blicanos não fazem coro com João Chagai
motivo por que exist/ dctcrminaila dos-
união entre os amigos da democracia.

í« * *

Estes faclos não passam dc tuéro passa-
tempo, porque, repelimos, vamos gozando
relativa calmaria politica, embora os repu-
blicanos empreguem todos» os meios para
continuar a desordem nos espíritos.

Hoic deve realizar-se uni' comício, cm
Portalcgre, acerca da dissolução parlamen-
tar, «|itc se pretendi', c do tratado dc Lou-
renço Marques com o Transwaal.

Xa próxima quinta-feira deve rcalizar-sc
outro comício no Porto, visto .que até hoje
tem sido impossível, por cauni das rotna-
rias dos arredores da cidade invicta.

Para sustentar essa agitação, a imprensa
republicana voltou aos amigos tempos cm
que empregava a linguagem violentíssima.

"Si o íranquirmò suspeitasse siquer dos
ódios terríveis accittnulados contra elle c
promplos a explodir á primeira tentativa
mais audaz, nem pensaria cm resurgir. Esses
ódios são lacs c tantos, com pena o dizemos,
por nos repugnar o icmgtic, que não have-
ria cm Lisboa um jury capaz dc condemnar
o autor dc uma violência contra determi-
nados vultos do franquisiuo." — diz o
Mundo-"...Que o franquisiuo esta precisando
dc tuna aeção popular, c dc todo.'' os libe-
raes, para ; ser reduzido c inutilizado. —
accresccnta o mesmo jornal.

—" Pódc muilo bciii '«.-r qtte estejamos i.I-
ludltlos: mas cremos piamente que não faria
metade .lo caminho que fez João Franco, o
mlscrnvci que ahi surgisse a rccditar-lhc a
façanha, Uma bala justiceira detcrla o d«-s-
pita, logo aos primeiros passos que fizesse,
c valeria como .'•' fosse ouro de lei c»sc
bocado dc chumbo." — diz a lllla.

lMo tudo somente porque, cm Coimbra,
foram Inaugurados, mim centro frnnquísta,
o» retraio» dos srs. João Pratico e Vascon-
celloit Porlo I

No ultimo comício dc Setúbal, affirtunu
uni orador republicano nue "era preciso fa-
zir um novo primeiro dc fevereiro, não jú
contra o rei, que è inun creança, ma» cou-
tra os homens públicos portugueses",

Km Mariiíellelrn, outro- orador exclamou
nue era (empo de >e calarem os homens c
de falarem ai espingardas.

1-.' claro tine estas notas silo rccollndan
pelo» chamados jornaes reacclpnáriosj apoii-
laudo estes factos como licenciosoj,

Todavia, repelimos, csla.i phrAscs rubras
nilo pnssam dc tuéro effcito oratório, de quu
11 Imprensa conservador* tira partido. 

'

Cm onial nacionalista registra lambem
mie o tlr. J0S0 de Meneies, conhecido cau-
dilho republicano, tivera esla phrase, uo teu
ultimo discurso!"Quando o* reli» rram mandatários tio
povo <* c»tc Intervlnlin éin iodo» o» negociou
dn nitçíio, nós foiuoi fiiriei e grandes."

Accresccnta o mesmo jornal «pte o «r,
Orlio Cniiiticho af firmara que "um regimen
que dum ullo acriilu», epjiiin fiuttei* forem 0.»
seus erros c defeito?, cria, necessariamente,

raizes, isto é, torna-se a condição e a ga-
rautia de uma grande somma dc interesse?.

iü * *
Fazendo justiça ao reinado do infortuna-

do moiiarcha d. Carlos, o conselheiro Ma-
lheiro Reymão, ministro das Obras Pubh-
cas na situação João Franco, num discurso
pronunciado ha dias», leve estas .palavras:"A calttmnia enleou e torturou el-rei o
senhor d. Carlos até ao ultimo momento da
sua vida- Esse vil trabalho foi, durante o
reinado anterior, tão pcrtinazinenle condu-
zido que cllc próprio — não duvida con-
fessal-o — quando subiu aos-conselhos da
coroa, levava a 'respeito do denJitoso sobe-
rano aquella desconfiança, aquella preveu-
ção que os adversários da monarchia lança-
vam constantemente no espirito dc todos, e

que a maior parte dos ministros de cl-rct-
tor....vam a seu cargo, logo que passavam
do poder para a opposição."

Só pouco a pouco se formou com segtt-
rança, mas, por fim,. inabalavclmcnlc, o seu
juizo a respeito do senhor d. Carlos, c re-
conheceu como elle era victima, cm parle,
das calumnias dos seus adversários, e eni
parte, tanibctu, da traição o felonia de quasi
todos os homens que o serviam. Nunca
houve rei mais bem intencionado, mais sin-
cero, mais patriota c mais amargamente vi-
clima da sua extrema bondade."

* # *
O governo prohibiu a venda do livro in-

titulado Margiics de Bacalhau, impresso nos
últimos mezes do ultimo reinado.

A policia apprehendcu 120 exemplares
tlcsró livro a um alfarrabista chamado An-
tonio José da Silva, que foi preso.

A imprensa republicana não partilha da
doutrina desse livro, antes a repudia vclic-
mentemente.

O Mundo declarou, ha pouco, qttç nao
acceitava nenhuma espécie dc solidariedade
com o Marque; de Bacalliòa, accresccnlando
que a theoria dc que os fins justificam os
meios não lhe serviu, não lhe serve nem ser-
virá jamais.

Os restantes jornaes republicanos^ repu-
«liam lambem o Marques tle Bacalhòa, ad-
optando egual principio, lado que tem sido
elogiado peleis próprios jornaes conserva-
dores extremos.

•";*¦#

D. Manoel esteve em Vendas Novas, onde
assistiu abs exercícios de fogo de quatro
baterias.

El-rei brindou os officiaes da escola pra-
tica de artilheria, com o seu retrato, cm
ponto grande.

Sua majestade passeou pelas ruas de I,m-
boa, sem escolta, o que poucas vezes tem
suecedido. .

Hontem partiu para Cintra a rainha Dona
Amélia, onde vae passar a estação calmos».

Há dias estiveram no Paço das Necessi-
dade.-. sendo recebidos por d. Manoel c dona
Amélia, d. Baldomcro Garcia Sagãstume, mi-
nistro da Republica Argentina, na nossa
côrté, c sua esposa.

O cyclista Eduardo da Silva Carvalho,
que tinha ido a Mafra, caiu, no logar da
Loura, devido a uma avaria na machina, fi-
cando bastante ferido. El-rei e d. Amélia,
que regressavam daquella villa, soecorreram
o cyclista c coiiduziram-u'0 uo seu automóvel
ao hospital e dali á casa de sua residência.

Primeiramente d. Manoel conduziu o fc-
rido a uma pharmacia de Louves, onde lhe
foi feito o primeiro curativo, depois veiu
para Lisboa, amparatlo uos braços da_ rainha
d. Amclia, até ao hospital de S. José.

As majeslades assistiram ao curativo, que
foi muito prolongado, sendo o cyclista am-
parado por d. Manoel até ao fim.

Em seguida o ferido rcçollícii-se á sua rc-
sidencia, sempre acompanhado por el-rei c
sua augusta mãe.

* * !»

gio se fará representar nesse congresso pos ¦
elle e pelos professores de geographia e his*
toria, drs. José Piragybe e Jouathas Scci
rano.

INCRÍVEL
A casa ÁGUIA DE OURO

á rua do Ouvidor 169, ex-
põe hoje um grande saldo
de Bluzas de pongêe, bor-
dadas, artigo de
7$,*8*'e 9$

a 3$50O!!!
Acha-se publicado mais um cxcellente nufl

mero ú'0 Trabalho.

CURA DA TUBERCULOSE
Pelo c3pecinco do dfrNascimento Pereira

empregado com grande suecesso pelos pro--
fessores llouvres e Carlos Tavares, das Es-
colas Médicas tle Paris e Lisboa. í

A's pessoas do interior mediante 20$, que
deverão vir pelo Correio, será receitndo e
romcttido o especifico som mais ilespezas-
Os pedidos sarào dirigidos a Frederico do
Nascimonto Pereira Pilhb, ti rua da Constii
tuiçio n. a -, cons. de 1 ãs 3 da tarde.

Aos pobres consultas grátis.

Chegou hontem ao Tejo. procedente de
Glasgow, onde foi construído, o dcslroyer
brasileiro Multo Grosso, amarrando a boia
numero 26, do Arsenal.

Este vaso dc guerra brasileiro demora-se
110 nosso porlo pelo menos dez dias, seguindo
daqui para o Rio dc Janeiro, com escalas por
Madeira, S. Vicente, Las Palmas, Peruam-
buco, líahia e outros portos..

E' comniandado pelo capitão de corveta
Augusto Pereira.

O Matto Grasso, ao entrar da barra, deu a
salva do estylo. sendo correspondido pela,
torre dc S. jiilião da Barra.

*'*'¦'*

DIA SOCIAL
Datas intimas
Diversos amigos do acadêmico Ayres Cam-i

pos oífereceríujirlhe homem, uo Restaurante;
Campéstrc tle Ipanema, 11111.1 lauta ceia, uori
motivo de seu anniversario natalicio. íi

A' festa, que teve 11111 caracter intimo, con» : ,
correram muitos aniisos e collegas do anui-
versariante.

O sr. tenente Fernando C. do Valle pro-
iiiuicioii 11:11 discurso, offerecendo-lhe em nome
de divqrsos aiuiitos um bello alfinete para
gravata. ' •'

Falou ainda o dr. llieodureto Duque Es-
Irada, brindando o> ânniversaíiantê,

O acadêmico Ayres Campos eritueu .por
sua ven a taça c visivelmente coniiiiorido, agra-
deecu a presença de iodos. .*»

Estiveram presentes além das pessoas acima,
as seRuintcs: drs. Julio C. Ribeiro.- Luiz.
Cama, Oscar P. Guimarães, e César de Moura,
o os. srs. Fernando Quintas, Torquato de
Souza, Jestiino Motta e Adherbal uantos.

De justa alegria será o dia de ho,*,
para o sr. Estevão Pinto de Sá, comniissano
de policia do ;t° dislricto, por motivo do,?n-
niversario natalicio dc sua esposa d. Aline-
rinila Guimarães Pinto dc Sá.

Fez annos hontem d. Dcmilhildes Gon-
«¦alves dos Santos, diitna esposa do professor .:
de musica Clirispim Gonçalves dos Santos.

Faz annos hoje o capitão Joaquim Lopes
da Silva, mestre da oíficina de alfaiate do
Arsenal de Guerra desta capital,

Faz annos hoje o dr. Carlos Sampaio.
chefe da revisão do Diário Official.

iV hoje o dia do anniversario natalicio
de mme. Mario Ziegler, dedicada esposa do
conceituado ucRociaiite desla praça Charles J?.«
Zicxler.

Faz annos hoje o sr. Luiz Maia Filhe.>
Passa hoje o anniversario do sr. Manoel

Camilo tio Nascimento, estimado continuo da
secretaria da Guerra,

Completa hoje mais um anniversario na-
talicio o tenente Joio Favilla Nunes.

Completa hoje mais um anno de existeu»
cia o sr. Samuel Santarém. ,;

Completa hoic mais um anmversaru»,,
natalicio o coronel Joaquim José l.opes «Ia
Silva, chefe da 3- secção do Arsenal do
Guerra desta capital.

>:« * *
Clubs o festas
GYMNASIO DRAMÁTICO DF. BOTA'-

j.'OGO — Devido á greve da Companhia do
Gaz fica transferida a recita mensal que devi»
lealizar-sc hoje, 26. .^

* .*: *
Casamentos
Realiza-se, no dia 14 de iulho, na Cathedral

de Ucllo Horizonte, o enlace matrimonial do
ciiiícnlieiro dr. Claricio Torres Romeu com a
ueiitilissima senhorita Vera Cruz Calázans.

Realiza-se hoje o 'enlace 1nBtri1110ui.il de
mlle. Julieta Carrazedo, filha do sr. José Ro-
drigues de Souza Carr.-fzedo com o sr. An-
luiiio Joaquim Pereira, soçjo dn firma J. Car-
razedo & C. O acto civil realiza-Se cm casa
dos paes da noiva, ás j horas da tarde e o
acto relisioso ás 4 horas da tarde, na niatrie
do Espirito Santo, csreja de S. Joaquirçi.
sendo celebrante o padre Isaura de Araujo
Medeiros. .

Berão paranyniplio." por parle da noiva, no
relisioso. o •uiarda-livros desta praça sr.
iMigiiél Duarte Pinto c sua exma. senhora e
do noivo os mesmos da noiva.

No acto civil, por parle da noiva, o dr.
Ravmundo Orcslcs dc Aguiar c d. Juba
Soares Carvalho e do noivo, o sr. José Uo-
drigues dc Souza Carrazedo e o sr. Álvaro
Gonçalves Gomes. ....

Realizar-se-a no dia 17 «le julho pro-
ximo em S. Paulo, o consórcio do sr. Carlos
Alberto Lolilo, do professorado publico da-

auella 
capital e filho do antiso negociante

aquella praça, sr. Antônio Lolilo, com a
gentil senliorila Zaira Cipichia. ,

Servirão de paranyinphns 110 civil e rcu-
gioso, o sr. Alfredo Machado Pedrosa e se-
nhora. cunhado do noivo e Alberico Cipi-
chia, irmão da noiva.

Os passageiros do Lanfranc no lazarelo,
dirigiram um telegramma a d. Manoel, pc-
dindo-lhe que os alliviassc dc quarentena
prolongada.

O tnonarcha rcconimcndou a sua pretençao
ao ministro do reino.

Esle conformou-se com o parecer da hy-
gienc, acerca da quarentena, saindo hontem
os passageiros do lazareto.

Os vários indivíduos atacados com moles-
lias coinmuns melhoraram, bem como os dois
doentes estrangeiros atacados de febre ama-
rclla. , ,Como dissemos na semana passada, o /.mi-
franc, veiu dc Manáos, com febre amarella
a bordo.

Ante-honlctn saiu o bando precatório pelas
ruas dc Lisboa, organizado pelos estudantes,
rendendo 8oo$575, além dc peças dc ouro cs-
traiigCiras,' — A sitbscripção aberta ua lcgacão dc Por-
ttigal cm França, entrando tambem as qtiau-
tias recolhidas nos consulados do llavrc,
Cannes, Marselha e Bordeaux, rendeu cerca
de 5.000 francos, subscriptòs pela colônia
portugueza naqucllas cidades,

A Associação Commercial dc Lisboa rc-
solvcit entregar á grande stibscripção tiacio-
uai a quantia de 1 -.500$, sendo o rolo desli*
nado á eonstrucção dc casas na região asso-
lada pelo terremoto.'"

A subscripção eslá cm I2:,i40$ooo.
Em Iknavente e Salvalcrra continuam

a sentir-sc pequenos abalos, sem causar pre-
juizos. * » *'

D. Manoel enviou um tclcgramma dc Mi*
cilacão ao architecto portuguez sr. Alfredo
dc Andrade, a quetn os artislas italianos aca-
bani de prestar honrosa homenagem, El-rei
agraciou-o com a grã-cniz da Conceição.^

Parece que na assembléa geral da So*
ciedade dc Geographia, «pie se eleve rcalir.ar
atuanhã, será presente a renuncia ilo conse-
lheiro l''crrcira tlò Amaral á presidência da
referida sociedade, cargo que exercia ha i.|
anno*.

O aclor Mathias dc Almeida, do iheatro
da Trindade, raptou ha dias a sua collega
Isabel Fragoso, que vivia ha iclc anuos com
uma senhora chamada Kli-a Camacho dc
Jcmis. E>ta, ao saber da fuga. leve grande
desgosto, e principiou a dar indícios dc alie*
nação mental.

Deu entrada no 1iotplt.il dc Rlllinfoleí,
Tcni citado em Lisboa, vindo dò Porlo.

o arcebispo dc Wcslnilnitcr, que visitou va*
rio.» collcgios religioso»,

liontem, dc tardei quando andavam etn
exercício nd Tejo, dentro de tuna baleeira,
alguns aspirante! dc marinha, cito voltou-se,
estando prestes a afundar-se, arrastando us
ãihlrnntei.

Felizmente, o viuia da Alfândega deu pelo
desastre, correndo liara o local do sinistro
uni vapor, que recolheu lodoj ou naufraitu»,

—¦ 1'itrtc hoje para I,m;h», afim <lc í-ucr
as honrai á esquadra Inglcia qne nll c e-pc*
rada dcpoll dc amanhíl, o crutndor /'. Cai loi,

h.lrc! recebeu ante-hontein ò novo ml-
nlitro da Au-iria-ltungrlit, jiura a entrega
dc crcdcnclact.

l''oraiu imcador os dlieurnon da praüe,
3 o 80 fl sarro

A' coiiimlisfio orguiil/adrra do 1" Con*
gri.-i.o Draillelro da üeograptila, que se re-
unlrÂ, licita capbal, a ; dc lelcnibro proxi-1110,1 niiiiiitini.¦'•!'. no seu boletim dc adhesSo,
o dr, Mfredo dc Paula frclta», dlrector do
Collegio Taulu 1'icita-, qur o menu Collc-

Partidas
Seouc hoje. a bordo do ltaifava, para o

Rio Grande do Sul. o a" tenente intendente
João dos Santos Sobrinho, que vae servir no
i(i" reftiinciilo, com parada cin D. Pedritv,
para onde ioi classificado. '

* *. .»
Chegadas
Cheii.idos lioiitem, estão hospedados no Ilotel

Avenida, o» srs. ilr. Cláudio 1'nulla. A. Dias
Romero. dr. Estevão de Oliveira, coronel
Christovão de Andrade, E. }.osçhc, dr. Ja-
uuario de barros, Abelardo liogalup. 1'. ata-
plcdon Milcy. dr. J. Ramos e Josc banclies..

» »
Missas
LEONARDO TORRENTS .PILHO, — O»

inonces lienedictinos do Mosteiro de b. Bento
fazem rezar hoje, is o 11- horaa. na egreja
desse mosteiro, uma missa de sétimo «lia, em
suffragio «Ia alma «lo inalloRrado moço sr.
Leonardo Torrcnts Filho, bacharel cm ideo-
cias e letras pelo Gyuuiasio de o. llcnto.

* »
Fnllcclmcntos

Sepultou-se hontem, no cemitério de São
João Daplisti da I.anOa, a sra, D. Maria
Viila.lnho, c-lrcinceida progenltòra da sra
il. Maria José Vlllarinho Je Oliveiia, dis*
tineta professora mülilclpal.

Sobre o ataúde da vencranda senhora foram
sem numero as Dores abi collocadãs pelas
mãos do Brande numero dc pessoas «lc amisade
e parentes «iuc a acompanharam até i ultima
morada.

Foi sepultado liontem, no cemitério de
S. loão Unplísta, 11 engenheiro civil dr.
Pauto dc Frt-llns S.i, casado, de 6.t atinus,
cujo feretro Miirá da rua Kcal Gratidcsa nu-

Da rua I). Fellclana n. .11o, saiu liontem.
para o cemitério dc S. Joãii U.lUtlsla, oiuIb
loi sepultada, «1 feretro dc li. Muna \ ill.J-
liiilm das CandOoi, viuva, dc s.t anuos de

'No cemitério Ac S. Francisco Xavier
foi sepultado hontem ame. Joaquim 1'lijto
ila Silva, cn«ado, ds r«í__«1«-»«_natural ie
('ortugal, falleeido á rurfiWíb. Franciico ils
Pr.ili.lia n. .1". v>--SeiiuliaMiti-sc liontciiii

\n cemitério da S. Francisco Xavier:' Mnrlanin Horbosa, tSnnnns, viuva, rui d»
Alearla 11. am ; C.irlnnla. filha de Vranelsco
da Cunha lliucncuiri, 6 m,<;«í. rua Frei La-
nti-.i n. .1j6i Iracema, filli* de C.-ijemiro
1'lus.i l.lniá, •! meie» e aO dlns, rua 8, Ja" c ,lost« do310! .Ia«>*. filho dc ile .OH.muno IU.—... - — ., ,,
veira tírllii. i i!j lucres, rua do Alcanlnr»
ti. nu Si-li.inlini.i llasto», 3.1 aiuim, sol-
iriri, rua da I.u* n..-'.*; Joaquim 1'i.nto d*
Silva. -,i anno», caiado rua S. Francisco «1»
1'riiliili.i 11, -, ¦: Mil-uet tínerr.i, 47 atinoi,
v"i».nlo, Psijitt Caia' Smcro Ramlro. 7" nimo».
ejuaÜOi laiírlr.l Joúo lliniiciu II. III Oíéai
Gomei tia. P.ilxao. .|i, i.ntui;. caindo, rua
Sntitu Ctirl«t'i II, 'if. f«to. nllio de liuo 11«
rai'1-0 da ('"«ta, mi P.irahvlii n. 11,: utiloniar,
fillu de lihio do Andrade 1 i.«:,i, ji amios,
rua I). Sugenln s, «: fíij, lillu*; H-; Ali..«u,«u
«te Medeirin, Sainn l-'.ií |oírt.,iilli
llrii.it. 3 iiiMt»,. rua íjeiiinior Mlnu_
üulomar, (Ilha Ae tou Martins da CoacelíHo,
1 iii»/"», run -'VI t-anet.it 11. iK»:.' 

(¦•i.iiterlo de S. o&o: Biuitlsla 1
Iteceninajclil.i. Iilln, tle Josei.tliii C.>»tr>. f

hora, rua Hs» l urnilnrii* 11. »*•'*: M-«ili \H-
l.iiliilio «Ia» C.iii'li.1», ti .annos, .viuva, ru»
D, Fcllcliiiia n. |IJ! l«!»i Aittttnl.j «le Mello,

liivo, lliiiefkt-ncl.i rortURtieu;
. l'r.iiifl«ca 1I.1 U«itli.i, Co..amini,, viuva,

iia Ctiiule dc li,'l.i ,n. J.it, U«i«< Citidlim
'iiillio, jo ai'iti-, soIi.mm. rua immbintj 11. m
ui» Wnie rhaveü so imtio*. ,ç¦»« ¦••¦**. rua

l-i I- 1 :.!•«. dO Ilr.-

dc A\IU
itiro ili ,u!j

ICBOÍ

s/ aiiim
Auiellti

íinllm
illlli lil

Uul.iflio II.
paiios, vi.t.

i.i I
. ,'iavRi ma

ilr."' Vitiite..'!' Krclia» Sn
S, Oleinciite n. ittt

ru» íteal Orondtea n, iui \\iiiíieni«r, fiiiui
tlf Allt.llllp. Fnil-IllUI. (t l!*„ «'l"r», Hl»
Mtrflueu dr Bpnlos n, ui l*«iltii»r.;. (Illui
te MíiiioíI tln l<ii«'i.i.,a intrí». iu.i <t*nerrl
Rivernnii n, ¦ •!<*•: Vlctor. (Ilhi, dc Ce» II»
Marli ioiiinlna, ts iite'«*«,eliiifl««. iu» r/r.
iiantleâ floímartei n. <i«i; Lulr.. illno.íe An«'nnlo Martíni, 1 aititos, rua Pedro Aairle*
11, 101.
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GÜHA DA TYSICA
PBLO «IBTHOOe oe

Dr. Guilherme Eisenlohr
«•*. 10A' RUA GENERAL CÂMARA N. 24, antigoN.

RESIDÊNCIA:-A'RUA BARÃO DE MESQUITA N. 393
Enumeração dos casos de curas realizadas em pessoas declaradas

tuberculosas por outros médicos. .
Continuação dos artigos d ... dias 10, n, 14,16,19,.., 26e 29 de janeiro e dos

dias f, 5. 10,13,17 e 26 de fovereiro e dos dias 2,6, 11,16.19, 24, 27 e 30
de marco e 3. 6. .11.11.18, 21, 25 e 23 do abril e dos dias 2, 5, 9,12,16,
19, 23 e 23 de maio e dos dias 1, 5, 8, 13 e 19 o 22 de junho de 1909.

OÜTHOCASODB CURA
'* O sr. Antônio Perfeito Mosqueíro,;hospanhoJ, casado, 30 nnnos de edade»

morador da casa n. 2 da travessa Leal, Tijuca, enlre Estrada Nova e Estrada
Velha da Tijuca, Rio do Janelr.i.

Osr. Misquolro, quando entrou no meu tratamento, 14 estava soffrando
dos putmÕQS havia d.iis mszes. Elle queixava-se ds muiU tosse, acompa-
uli.-idn de uma expoctoraorVi de um cntarrtio amarello, esvorde.ido. Todas as
noitus ,«pparaoia*Ihe umi traiispir.içio abundante, que o obrigava n mudar
de r mpri de cama por diversas vezes na masma noite. De dia cll«§ via-se
atacado por uma íebre alta, que comoç.iv.i com arrepios de frio. O appetite
«lesapp.iraceu por completo e •¦ doente em pouco tempo chegou a um estado
de extrema fraqueza, emmagrecendo a olhos vistos. O cansaço era muito e
mniuladas vezes elle deitava sangue pelnbnoa. O medico que tratava do
il.wnte em vio appio tv.i toda a sua scienbia contra esta terrível m.ilestia,
que estava prestes a victimar mais um pao estremoso, atirando mais uma
família á miséria.

O ar. M.isqueiro, vendo que o seu mal de dia a dia se oggravava mais,
coraprehend"U, que só uma mudança completa no systemidu seu trata-
monto, pideria s.ilval-o, e ouvindo falar ms curas qua comsigo com um ro-
medi i iiesnoborto por mim, muito approy ido nu Europ:«. resolveu chamar-
me. O re.ulta.io dasia resolução nl > so foz esperar, pnis cón poucos dias de
uso du mau reme tio particular o doente exporitnentou melhoras oxtraorii
uariii-t. Com um moz apenas da tratainonto elle «atava oomptata e radical*
me ito curado, tend-i-sojri passado trás annos qua niinua mais o st». Mos-
qiietr i sentiu o menor ve-tigiii do seu antigo mal, esti\ forte, muito curado
«i tr.balhacom > antes, ganhando com quo so sustentar, asstm como à sua
fa nliia, c im o sau trabalho. Continua
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TERRA & MAR
» Exercito

>, O general Carlos Eugênio, titular da pasta
da Guerra, recebeu hontem os cumprimentos
.d» cfficialidade da brigada policial e do com-
mandante superior da Guarda Nacional,

S. ex.-recebeu a ofíicialidade da Força Po*
licia), que tinha i sua frente o general Anto-
nio Geraldo de Souza Aguiar, no salão de re-
cepção, e o marechal João da Silva Barbosa,
commandante superior da Guarda Nacional,

¦ em seu gabinete.
—O capitão Salatliiel de Queiroz, professordo Collegio Militar, pediu a gratificação id.ll-

cion.il de io ojo sobre seiis vencimentos, visto
contar ínai.» de 15 annos de exercício no tua--gisterio, »

—A repartição do estado-maior transfe-.-iu
honlem para o novo edificio o expediente doi
«abinetes do chefe e sub-chefe daquella repar-
tiçâo.

As secções subordinadas á mesma repaitl-
ção serãn removidas dentro em poucos dias.—Pediu permissão para residir no Kio
Grande do Sul, e bem assim viajar em todo
o território da Republica, o major reformado
Ambrosio Taveira,

—Em virtude de proposta da direcção geialde saude irá servir na 11* região militar o ca-
vitSo medico de 4* classe dr. Alfredo Menies
Itibeiro. que se acha no Rio Granda do Sul.

—O tenente-coronel Clodoaldo da Fonseca,
chefe da conimissão de compras na Europa,
oíficiou ao ministro da Guerra communhando-
lhe ter sido internado no hospital Hohcn- Hon-
nef, na Allemanha, visto estar soffrendo de'
unia lesão pulmonar, o capitão Eugênio Ramos
Villar, que sc acha na Europa em commissão
do governo e servindo na commissão Js com
pras.

Este official regressará ao Brasil logo que
melhore a estação invernosa que atravessa-
nios,

—'Foi inundado addir á 4* companhia iso-
lada o ca|iilão da *»• coíhpanltia do 55o bata-

.--.llião de caçadores vAntonio Ferreira Dias.—Foi proposto para servir na Escola de Es-
tadn-Maíor, onde desempenhará as suas* fun-
cções como medico, o dr. Felíciano de Casti-
Ilio.

Esla proposta foi hontem acceita pelo ml-
nistro da Guerra.

—Teve permissão para residir em Blumenau,
onde se acha, o sargento asylado I.obo dc Oii-
veira.

—O ceii-tral Carlos Eugênio, ministro da
Guerra, prorogou, por mais dois mezes, o pra-
zo dentro do qual os officiaes das differentes
armas do Exercito deverão ter todas as peças
<lo novo uniforme.

—Scii nomeado a" ajudante da Escola de
Eslailo-Mainf, em virtude de proposta do di-
vector daqueile instituto superior de ensino o
i" tenente de cavallaria Feliciano Pinto Pes-
soa.

—Por falta de numero não houve hontem
sessão no Supremo Tribunal Militar.—Foi approvaJo pelo ministro da Cuerra o
regulamento elaborado para a garage do Mi-
nisterio da Guerra.—O sargento Mario Ribeiro, do 19* bata-llião «Io 7* regimento de infanteria, pediu li-cença para inscrever-se no concurso aberto naRepartição dos Correios.—Teve permissío para demorar-se 60 diasem' Torto Alegre o 1° tenente Manoel»Panta-
leão Pinheiro.

—Conferencioit hontem com o ministro da
Guerra o general Modcstino de Assis Martins,
director geral de engenharia.

—Reunir-se-á, novamente, 110 dia 20 do cor-
rente, ás n lioras da manhã, na sala d'armas
do quartel do 1* regimento dc artilhem mon-
lada, o conselho de guerra a que responde otiargcrito artiiice Adolpho Marques de Mello,
presi lido pelo major do mesmo regimento
Marcos Pradel de Azambuja, funceionando
como auditor o auxiliar dr. Eugênio de Sá Pi-reira.

—O general Caetano de Faria concedoitengajamento, por dois annos, para o esqu-i-«Irão dc trem da 1" brigada estratégica, 110 2"sargento do i*" regimento de cavallaria 3a.y-
ro dos Sanios Silva, visto ter sido juizado apto
para o serviço do Exercito.—Assumiram as funeções dc seus respenri-vos cargo», na companhia de metralhadoras e
52" batalhão dc caçadores, respectivamente, os-•"' tenentes intendentes de 5" classe Augusto«le César Pinto e Avelino Pedro Ajhton,—O conselho dc investigação do |u.ii «•' pre-sidente o caiiililo do 9° batalhão do 30 regi-mento de infanteria Norberto Villas Boas, re-une-se hoje, ás n horas da manliã, na secçãotle justiça do quartel general da «."• brigadamilitar,

—Falieeeu, no dia 24 do corrcnle, cm suaresidência, nesta capilal, o major reformadodo Exercito Manoel dn.» Neves, encarregadado material cm deposito na inlcntlcncia da n"região militar.
-O general Insprelor da o* rcjji.ío nMil.-r,cm detalhe dc hontem dc sen quartel gsiieral,concedeu oito di.15 dc dispensa do se:viço ao1" tenente Affonso Pinho dc Castilho, d- i"regimento dc cavallaria.
—O ministro da Guerra mandou qttc fosseelogiado cm ordem do dia do Exercito, pelosrelevantes serviços que prestou como directorila Escola dc Artilherla c Engenharia, o coro-nel Uentq Ribeiro Carneiro Monteiro, «jue foinomeado rlu.ie da casa militar do presidented.i Kcpii.lii»,i.
—f.eijuc Hoje p.ira o Rio Grande do Sul,nfliu d. ftrvir m guarnl.Ho de D. Pcdrllo, oa" lettenio Jn."i,i dos Sanios Sobrinho,

... — Assumi» limitem ns fuucçoes do cargo de. niljiinto dn gabinete do ministro da Guerra o•a» lenenie Ibancs Cardoso.
—-N'.i próxima qu.irt.i-fclr.i, sc realizará, no

quartel dn i**> regimento de cavallarla, mala* uma ccnfcrdicl.i, da serie organizada pelo il-
lustre comniandante daquella corpo, tenente-
corniic! Jcc da Silva Pctioa.

O or.T.liii

fiHi -

serviço

official
-lí'Cl-1

criplo pnr.i esta conferência é
o tenente Thiago l)aiio.«o, «itie dliurtará -obre
«—A disciplina,

T-Scrvlço para bojes
Superior dc dia, major Grcyt'. O i" re« iinciilo dc itifiiuierla tlíAc cxlranrdtn.irlos c pai riilli.it;D *• rciiitnenio dc Infame-la d,'i-JP.1M dia ao quartel general iO i- rcslmciiio dc cavallaria di

para a miiiIíi',
o 1,1" regimento dc cavallarla d.i a ordenan»

ça_parfl «> superior dc dln;
Lui forme, ,|",

• 

'*¦•

Marinlin
O ••iénenlé Anlonio Pedro de Cerqueira eBouga rol exonerado d» carg,» de Initmctorua uieola dc Aprendlict Marinheiros du S.m»ta Ciilli.irln.i,
—O capiião de fragata Je.ín Adolpln dosSintpi foi «onerado de coinmund.iinc doHltehuelo,
—Foram exonerado!! '
Ou çahl!,i«»i dc frag.ii.1 Rebello de Lamare,it çípltío de porlo do Aniaionail Ferreira doiViille, de camm.iuiItMte do Carlos domei: ocaplllotenente Uuedei de Carvalho, de cucar-«tido de torpedos do Dtodoro.

—^Foram nomeados:
O capiião de fragata Gonçalves Tinoco, com-

mandante do Primtiro dt Março • 0 •• tenente
Rosa Ribeiro, encarregado dc- torpedos do
Deodoro; capitão de fragata Manoel Accioly
Pereira Franco, commandante do Carlos Go-
mes.

—;Foi concedida licença ao capitão-tenente
medico dr. Galdino Santiago para tomar .iisen-
to na Assembléa Legislativa do Rio Grande do
Sul.

—Vão ser despachados, livres de direito,
materiaes para as estaç.es radiographicas.

—Ao capitão de corveta Arthur Alvim,'que se
acha preso para responder a conselho de guer-
ra, foi concedido esta cidade pjr msnngem
para tratar de sua defesa.
—Foi posto á disposição da Superintendeu-

cia de Navegação o navio Tiradentes.
—Foram matriculados:
Os marinheiros Manoel Ottoni de Souza, nt

Escola Profissional de Inferiores Foguistas, e
Alpheu Fuudão, na de Timotiüroí, en.iarcados
este no Tamandart, e aquelie 110 Barr°so.—Foram alistados:

O» aprendizes Vicente Barreto de .Araujo
e os voluntários Christovão Josc dos Santo»,
João Macario c João Muqueira, no Corpo de
Marinheiros Nacionaes.

—Foi lavrado contrato com Dodsworth s
C. para o fornecimento e installaçâo de ma-
terial necessário á ventilação e illuminação do
Carlos Gomes.

—Conselhos dc guerra—Devem reunir-se,
na Auditoria Geral da Marinha: no dia 28 do
corrente, ás 11 horas da manhã, o conselho de
guerra a que responde o a" tenente commi.ua-
rio João Climaco Accioly Lobato, do qual é
presidente o capitão de fragata Francisco .'o-sé Marques da Rocha, e são juizes: capitão
de correta A. de Barros Cobra, capitão tenente
Tancredo Goinensoro e Armando Cenar Bm-
laniaqui; primeiros tenentes Tancredo Tele-
mont Fontes e Eugênio da Rosa Ribeiro, de-
vendo comparecer o réo; e no mesmo dia, ás
mesmas horas, aquelie a que responde o mari-
nheiro nacional de 2" classe Alfredo José de
Sant'Auna, do qual é presidente o capitão de
corveta Henrique Teixeira Sadock de Si, e
são juixe3: capilão-lencnte Jorge Henrique
Moller Augusto Guedes de Carvalho; primei-ros tenentes engenheiro machinista João Can-
dido Rodrigues e pharmaceiitico Flavio Nel-
son; a" tenente commissario Arthur Gonçalves
Capella, devendo comparecer o réo.—O uniforme dc hoje, o 30.

* *
Corpo do Bombelroí
Serviço para hoje:
Estado-maior», tenente Pasclioal;
Promntidão, capitão Coelho e alferes Er-

nesto;
Manobras de rerjislro, s* sargento fil^tici-

ras;
Ronda aos theatros, alferes Santos;
Medico de dia, major dr. Sectmdino.
Pharmaceulico, alferes Herminio;
Uuniforme, 70.

.: * s.
Guarda Civil
Serviço para hoje:
Dia á Central, fiscal Mendes;
Ronda geral, fiscaes Cavalcante, Carneiro eM. Cruz;
Rondam as secções:
Fiscaes Ávila, Lisboa, M. Maia, Cunha, Net-•o. Favilla, Madureira. Vieira, M. Barbosa.M. Torres, Barreiros, V. da Françj . Aguiar.Uniforme, a".

* •
Otiaviln Nacional
Serviço para hoje:
Estado-maior, tenente do 6» batalhão de in-fanterm Agenor de Vasconcellos;
Auxiliar, um official do 70 batalhão da mes-ma arma;
Os i* e 7" batalhões *le infanteria dão nsordenanças para o quartel general;Uniforme, 8".

* *
Tnstrurcão militar
TIRO FEDERAL—Amanhã, das 8 horns damanhã, havtrá exercício de fogo na linha detiro da Sociedade do Tiro Brasileiro Federalnns Laranjeiras.
—Devendo seguir viagem pnra o Norte daRepublica, com o navio Araguary, o cominin-ijanle Viclor Pereira da Cunha, e não po.l=ri-«lo achar-se presente á solemnidadc da emrcgados prêmios do ultimo concurso de liro, rea-lizado pelo Tiro Federal, por uma conccsiã*)especial, amanhã, na linha de liro, será enlre-

pue n tese atirador, a medalha de prata c. odiploma que lhe coube na prova dc tiro colle-'TIRO 
PETROrnr,ÍTANO-No próximomez. sob n direcção de seu instruetor tcn«n'elldefonso Uscobar, a companhia de atiradores«lo liro Petropolitnno fará uma marcha daPetropolis a Iiaypava, na distancia de .»+ li-torneiros, onde acantonará nn fazenda do «r.

Luiz Prales.
Ahi serão realizados variou excroiem» Acompanhia marchará com um effectl.o de Rjatiradores, armados e equipados, levando cm'.!at.ialor ração para um dia.
TIRO BRASILEIRO DO LEME—PeloConselho Director da Tiro Brasileiro do Leme.foi substituído o lypo «K» medalhas internacional

p.-lo novo modelo dr. Furquim Werneck; qn*estão «endo confeccionadas na bijoulerla Alvesá praça Tiradentes,
Por serem essa.» medalhas dc fino gosto nrlls-tico figurarão no grande concurso «le tiro dcguerra a rcnllrnr-Bo no din 18 do mez vindou-ro o lambem 110 concurso de liro reduzido cmhomenagem ao veterano Club de Regatas Vascod.i (.ama,
Na prova dc revilver c pistolas .iperfelç-n-ilas, destinadas no» turmas, figurão tr«»s me-da has dn hnvo modelo Furquim Werncèk.Haverá lambem umn prova dc revólver» cPistolas aperfeiçoadas . no» atiradores dc 2" c*• clnjscs do Leme c das demais sociedadescongêneres,

PPAtlAm 
*'lS doMeloaos o afamndns vi-1 vvvill n|,os (|0 |>l1rto; l,„cr|ujft , lari*.ll filo Lonutnllno}.

F.IUIi' (Quintas das Freiras'. ÍO. Folctitol»ras:) tl venda om todas ns principaes casa.e rostniirantcs.

E»F.Gentra[do Brasil
Nn estacio Marítima, lioje, _i 10 liora»,serão chamado) ít prova oral do conciirio

pnra adtnlssAo dc praticantes do ennductor
dc trem, confcrcntc» e lelcKraphlst,*-., o, .sc»
Kinittc» caiuliilatoi itiM»ri|itos:

Mario (luC.i.lr.i Nfonlcti-o de Crirmllio,
Mario do .\ntlratlc, Victor lloicllio Clia*ves, nlalinrt Adalberto Leal, Eiicljtles da
Coita Uodrlgtici e Pellclãno Pires Oaroiu.Sabemos que no dia 20 do corwnta
nüo ftthccloiinrío 03 cjcrlpiorlos c oiíici*
nas tia Isslfntln,

Ao Minislorio da Vl.i{ii. íor.iin re*
mcttldaSi com o offlelo n. 164, da scereiarla,
ns contas de fornecimentos felios A 15s«
irada pelo» sr». O.i.-.ir Taves St C. no cor»
rente cjferclclo. nas Imporlaiiclns dc 110S e
j:cif)00.

lííiSo dcipaeliados pel» direclori» o*
scatilnles rcqucrliurnio.*:

Alfredo SotiM Ayres c oulron — A' Cen»
lr.il para providenciar.Alccblitlcs OtilinarSes Alvei Nogueira —

Faça-se a restituição dos documentos, me-
diante recibo.. .

Argemiro Petronillio Padua — Os do-
cumentos podem ser restituidos, mediante
recibo.

I Antônio Rodrigues Junior — A festitui-
(ão dos documentos pode ser feita, median-
te recibo.

Beneventito Nascimento — Mediante re-
cibo, restitua-se. .

Carlos MilifSo Sant'Anna —"Sejam res-
tituidos, mediante recibo.

Francisco Silva Campos — Entreguem-se,
mediante recibo.'

Moysés Villaça Azevedo — Conforme se
verifica das informações da a* divisão, não
foram recebidos, na agencia da estação do
Norte, os documentos a que se refere o re-
querente.

Maria Sàlomé" Silveira Ewerard — Cer-
tifiuue-se o que constar.

Margarida Brandão Lage — Atfenda-se,
de accordo com.a informação da secretaria.

Nevers Oliveira Sampaio —* Concedo 90
dias, com ordenado, a contar de 1° do cor-
rente mez.

Octavio Trinas — Mediante recibo, se-
jam restituidos. "

* Octavio Miranda- Sá Barreto — Restltua-
se, mediante recibo.

Silvestre Souza Pinta — Restitua-se, me-
"diante recibo. .

—' O dr.* Aarão Reis chegou hontem ao
seu gabinete de trabalho pouco depois de,
3 'A lioras, tendo em seguida conferenciado
com' diversos auxillares;

Em 24 do corrente a estação Mariti-
ma importou 1.258.185 kilogrammas de mer-
cadorias e carvão de particulares e da Es-
trada, tendo exportado 437.222 dé mercado-
rias diversas, minério, milho e café.

A. ficada deste ultimo produeto foi de
3.870 saccas, pesando 234.134 kilogrammas,
tendo sido o rendimento dos despachos pa-
gos e a papar no dia anterior, de 35:41031900.
Nessa mesma data a estação de S. Diogo
importou 72.407 kilogrammas de mercado-
rias e eneommendas, tendo * exportado
507.082 de mercadorias, materiaes, carnes
verdes e eneommendas.

A renda arrecadada no dia 22 attingiu á
importância liquida de 943$3Ç)6.
—- Estiveram hontem no gabinete do di-

rector, o senador Urbano de Gouvêa, o
deputado Pandiá" Callogeras e o advogado
dr. Sancho de Barros Pimentel.

Foram lionlem mandadqs servir:
Em S. Francisco Xavier, o telegraphista

Flavio do Am»-*.'. V*=coticellos;
Em ?.'; -'egraphista
"•rico Figueiredo Pinto Coelho;
Em Pii 1.. 1) praticante Mar-

cilio Neves Corrêa Lobo;
Em Entre Rios, o praticante Huascar Ba-

rata Marcellos;
Em Sabará, os praticantes Tasso Rodri-

gties de Souza e Francisco F.gydio Martins;
Em Commercio, o praticante Ernestino

Chrispiniano da Costa.
Vão regressar aos seus togarei os te-

lepraphistas:
Pasclioal Neves dc Carvalho, na Central;
Toão Moreira de Souza, cm Engenho de

Dentro;
Eznnniel de Oliveira Cherem, cm Mathias

Barbosa;
Benigno José Pereira, em Guaratinguetá;
Annibal dc Sá Freire.

Estão com parte de doente 03 telegra-
phistas: José Augusto da Silva, de Com-
mercio, c José Ribeiro, de Sabará.

Pediram férias os telegraphistts: Je-
ronymo José de Freitas, da Barra do Pira-
liy, e Oscar Egydio de Carvalho, de SSo
Francisco Xavier.

Estão designados para trabalhar nas-
estações que se seguem, os conferentcs:

Arthur Leite, em Bello Horizonte; em
Barra, Alfredo dos Santos Nora; em Rea-
lengo, Manoel Boa Nova Araujo; em Ju-
paranã, Arnaldo Manoel Fernandes Junior;
cm S. Francisco, Antônio Pedreira Filho:
em Bímfica, Cândido Gonçalves, e em Tam-
boril, Raymundo Frcitai.

Ficou hontem resolvido que o logar
de sub-inspector do movimento será effe-
ctivamente oecupado pelo dr. Alfredo Mou-
tinho dos Reis,.

O dr. Aarão Reis esteve hontem no es-
criptorio da linha, examinando alguns pro-
jectos e plantas para a construcçao da no-
va estação Central.

Voltará ao seu logar, no 4* districto,
ao que ouvimos, o sr. Luiz dc Araujo, »úb-
inspector, que se acha em commissão 110
Ministério da Industria. .

Accentna-se o boato de que, por estes
dias, serão asignadas as promoções do tra-
fego, inclusive a da inspectoria do tele-
grapho.Consta-nos aue o escripturario Pereira
da Silva, que esta servindo na Intendencia,
será substituído por um dos ajudantes da
estação especial.

Escrevem-nos:
"Sr redactor — E' contando com o vosso

nunca negado apoio, quando se trata de uma
causa justa, que nos animamos a endereçar-
vos eitas linhas. ,

O que se está passando na Contabilidade
da Estrada de Ferro Central do Brasil, tal-
vez sem sciencia da digna directoria, não
encontra commentarios.

. O pessoal dessa'importante secção acha-
se sob a pressão de um déspota sub-dire-
ctor, que não tem a niinima consideração
com os empregados antigos e cumpridores
dos seus deveres.

E' o caso que s. s. entendeu-, de uma cer-
ta época para cá, determinar,, cm memoran-
du, expedidas ás secções da sua divisão, queo ponto do pessoal seria impreterivelmen-
te encerrado ás 9 e 40 da manhã, c que,
qualquer empregado que chegasse depois
dessa hora, não assignaria o ponto nem tam-
pouco lhe seria permittido trabalhar I

Ora, sr. redactor, é justo que a Conta-
bilidade seja uma excepção das regalias dc
que gozam as demais divisões da Estrada,
cujo pessoal pôde assignar o ponto até ás
10 horas I

O dr. Alberto de Andrade Pinto não obri-
ga, com essa medida injusta, que os seus
empregados sc tornem vadios, negando-lhes
até que sc conservem na repartição ?

Dc que fôrma poderá esse pessoal sc
apresentar .1 serviço ás 9 c 40 da manhã
para sair às 3 Vi da tarde, sem ter tido o
tempo necessário para a sua primeira c in-
dispensável refeição ?

E3tamo3_ccrtos que o dr. Aarão Reis, ten-
do conhecimento dc tão odiosa quão pre-
judicial medida, que, além dc ferir direi-
tos de antigos e laboriosos empregados, tem
trazido sérios embaraços nos serviços da
importante secção, dará um fim a isso.

A Estrada, como os Correios, Telegra-
plios, Tliesouro, etc, tambem é uma repar-
lição publicai c deve, portanto, gozar das
mesmas regalias que as demais repartições.

Fora disso, é a injustiça que trará, for-"
çosamente, desgostos c fará com que o seu
pessoal perca o estimulo, .que só por muito
amor ao trabalho ainda Conservai esperan-
do sempre melhores dias.

Oxalá_ que o dr. director, IcnibVando-sc
que a Estrada é tuna única repartição, tor-
nc extensiva á Contabilidade as regalias de
que gozam as demais divisões o que regule
o assumpto cm questão, como soube regular
o das promoções.

S.cx. deve saber que o expediente dc
quasi todas aí repartições dos diversos ml-
nistcrtoSj tem começo As tu lioras c lerini-
11.1111 ás 3 da tarde.

Uma providencia jnsla rjor parte dc s. cx.
on do iliustre dr. Francisco Sá, a quem,em boa hora, foi confiada a pasta da Via*
ção, torna-se urgentemente necessária.

Agradecendo, desde já. o vosso valioso
auxilio, penhorados ficarão — üs frejudi-
cados,"

ARMAZÉNS D'-A BRA-MIRA-
])es/únibraqte exposição das

ultimas novidades parisienses
paraa estação do inverno.

Costumes tailleur dos njais
ctjtcs modelos*

PREÇOS EXCEPCIONAES
Largo de S. Francisco de Paula, 42

DUti-Ilmlçio de brlnfaedM *áa ereanCM

~«r«*v*^s~.

A ESMERALDA
Inilinrlnci.il illrrrln de JiiIiix, reina,In»

n pedrni lirerloftn*.
Ouerolfl possuir rlcns Jolns o rol03los por

prei-nit uniu irxmtlplo ,'!.,
Ido ii en»n \ KSIIHIIAI.nA.
Travessn S. Franciico n. _, om frente ao

Mercado d. l.óros.-f.ttlMgSY.

A rada numero que surge, póde-ie affir-
mar que c.»te.»i'iuanarloliuninrI.»ilcii,iugincn»
Ia a sua popularidade, e ganha cm sympa-
thla.

O numero de hoje é esplendido, alegre, cs»
fu-i-iuti*. e fornece aos lunumeros leitores
«l" />-_•/'__ / uns magníficos momentos de
Intclllgdite dblracçlo.

Prefeitura do
Districto Federal

DIRECTORIA GERAL DE_^ POLICIA
ADMINISTRATIVA, ARCHIVO t.
ESTATÍSTICA

Despacho do prefeito:
Ladisláo Dias da Cunha, A. Tlitin, Ho-

norio Ximenes do Er.do e Manoel Tava-
res Pereira — Deferidos, de accordo com
as informações.

Antônio Marques Pardal, Hcrmenegddo
Ferreira Queiroz, Jorge Rodrigues Borges,
Jeronymo Gonçalves Paitn, Loup & C, Ma-
ria Rosa de Azeredo Pereira, Manoel Joa-
quim Fernandes Capella, Manoel E. Gon-
çalves e Pedro Ferreira dos Santos Collaço

Pelo director:
Rita Fonseca de Figueiredo — Deferido.
A. Martins & Macedo — Depositem _a

importância da multa.
Multas impostas pelos agentes:

Do Andarahy — Alfredo Baptista Cabral,
em 300$, por fazer obras no predio m 35
da rua Silva Pinto.

De Santa Crus — Almeida & Brasil, em
50$, por distribuir pão em saecos, á rua Grão
Pará n. 6.

De S. José — Maria José Nascentes Pin-
to, em 100$, por ter dado habitação ao pre-
dio n, 139 da rua Dr. Joaquim Silva;

Manoel José da Cunha Osório Junior,
Amaro Rodrigues da Cunha e Antônio Car-
doso Pereira, em 300$, por não terem cum-
prido os laudos tle vistorias realizadas nos
predios ns. 141 da rua Dr. Joaquim Silva,
21 do beceo dos Ferreiros e 10 c 38,da rua
do Cotovello.

Do Espirito Santo — Raphael da ' Silva
Lima, cm 50$, por conduzir pão da rua da
Misericórdia;

Antônio Chave», em 50$, por ter feito
obras no predio 11. 104 da rua Haddoclc
Lobo.

Vistorias:.
No dia 28 serão vistoriados os predios

ns. 51 da rua Paysandú, 67 e 202 da rua das
Laranjeiras, 53 da rua da Lapa, e, no dia 1,
os de ns. 14 da rua Santa Christina, 29 dn
rua Moraes e Valle e 39 da rua Dr. Joaquim
Silva.
DIRECTORIA GERAL DE FAZENDA

Contabilidade
Dertpacho do director:
Maria dr> Silva Boa — Ttmtc certidão do

pagamento feito.
Sub-dirrrioria de Rendar

Predial
Despacho do director:
Jacintha Moniz Domingiies, Manoel Joa-

quim Thiago, José do Espirito Santo Lopes,
Manoel Luiz Simões, Bento Alves Machado
e Antônio. Ignacio Vieira — Deferidos.

José Mathias dos Santos, Manoel Pache--
co, Amélia Fróes Sampaio, Manoel Borges
Martins, José Rodrigues da Motta, Maximi-
no Alves, Joaquim Soares Dias, Carlota A.
da .Silva Cabaça, Joaquim Fernandes Clarc,
Luiz de Araujo Rebello e Anna de Medei-
ros Pereira — Satisfaçam as exigências.

Alvarás de licenças:
Despacho do stib-dircctôr:
Antônio Pereira Silva, Rosa & Taveira,

Manoel Cotrina, Rodrigues & Domingucs,
Joaquim da Silva Ribeiro, J. P. Wilenmn
(2), Conte Se Costa, Brandão Junior & C.
Singer Sewlng Machine Company, Souza
Coita & C, Fernandes & C, Garcia & Fi-
guelredo, Siqueira & Ventura, José Nunes
Roque, Miguelina Louzada Montes, Maria
Leite de Vasconcellos, David St Silv* e Vi-
cente Colonezi — Deferidos.

Fonseca & Alver\ dr. Francisco Vallardi,
Rouchon & C, Ornellas & Gonçalves, Neves
& Irmão, José de Oliveira Ferreira, Jo««'
Antônio Dias Janiques, José da Silva. Mello
& Silva e Gonçalves & Rezende — Satisfa-
çam at exigências.
DIRECTORIA GERAL

DE OBRAS E VIAÇÁO
Despacho do prefeito;
Manoel dc Almeida Casado, Joaquim

Teixeira Coelho, Trajano Castilho Barbosa,
Alberto Moreira Marques, Bernardo Ri-
beiro de Freitas, João Manoel do 'Valle e
Eduardo Augusto Oliveira c Ladisláo Diat»
da Cunlia — Indeferidos.

Peres Rebello & C, moradores da rua
Senador Dantas, Alberto Jacintho Rebello
o outro, Joaquim Ribeiro Pereira Porto,
Modesto Berrciro (2), proprietários á rua
Barão de S. Francisco Filho, Augusto da
Rocha Monteiro Gallo e Seraphim Ayres dc
Vasconcellos — Deferidos, dc accordo com
ns informações».

José da Silva Balthazar, Anlonio Martins
Pinto, Lauro Alves (Ja Silva, José Rodrigues
Teixeira. Pedro Olyntho Coelho Cintra, Ro-
dolplio Ernesto dc Abreu, Ottilio Gcnnario,
Domingos R. Cordeiro Junior c Rodolpho'
E. dc Abreu — Restituam-sc.

Despacho do dircclor:
Alfredo Plotc — Deferidos, pagando 03

emolumentos.
Neves & Rodrigues, Anna Fcrrcg, dr. Mn-

desto A. Lins de Vasconcellos, C. Sul-Ame*
rica, Alfredo Pinto dc Vasconcellos, Ma-
chíido Baslo3 Sc C, Companhia Light and
Poivcr, barão dc' Vasconcellos, Agucda Ja*
cintha Marinho da Cruz, íosé Joaquim (li*
mes dc Carvalho, João Torres, redro Go-
dinbo Leal, Manoel Alves da Silva, Manoel
Pinto Ferreira, Scbastiana Mi Gomei» c dr.
Calmon Vianna — Passem-sc aivarás.

CARTA CADASTRAL
Maria Josc Nascente?, Anna Maria E<-

leves Pòiitcs, C, F. C. Jardim Botânico, Al-
fredo Comes Cardia c E. A. Hojiniga —
Deferidos.

Despacho das clrcunifKripçScs:
i" — José Atigmlo Vieira — Tasuc-sc

guia,
Anlonio José da Silva Torres — Jimlc

planta cadastral.
Lila ,c Ida de Oliveira Lobo e A, C. dc

Cerqueira — Satisfaçam ns duvidas,
a' — Elydio Corrêa do Sã — Pódc ha-

bilar.
Dr. Theodoro M. Freire Pereira da Silva

— Passc-rá guia,
4' — Espositor 5. C„ dr, A, Coelho Rodrl»

gue», Oícar Vieira dc Castro, José N. Pc-
relra Sampaio c Manoel K, Cunha Souto
Maior — Satisfaçam ns duvida».

Maria Ferreira de Oliveira Gii-marltes —
Facilite o exame do predio.

Antônio Gonçalves dc Carvalho — Indc
ferido.

Dr, Augusto de C. Monteiro, F. Pirais!»
mitiga, F, Ahuclila & C, e Scnhorlnlin G.
Brandilo — PrimctiMe guias,

6' — Josó do Soma Rocha — Hublie-sc.
.' — Agostinho da Silva Teixeira. Scgl*

fredo Cardoso Monteiro, Pedro Jo*é Mon-
tclro Filho c José Hcntti Alves dc Car»
valho — .Satisfaçam ns exigências.

Mario Joaquim Monteiro — Mantenho o
despacho dc n—5—oco.

Francisco Dutra du Silveira — Pó Jc ha*
bltár.

Seraphim Tcrclra ds Silva. ITounrto e Ju-
lio Leal, Pedro F.lculhcrio Barbosa l.lína
e Josó Anlonio da Custa o Sá — Paiicm»sc
guiai.

to1 — Dr. Raul Mamo SflySo — Pôde
habitar.

Vicente Ferreira da Cru», Vicente I.eSo
c Domingos dc Oliveira Mcneici — Pas*
tem 5C gulti,

11*¦ —: Alexandre de Mattos — Passe-se
guia.

Luiz Gonçalves Villarinho Júnior é Fran-
cisca Clara dós» Santos — Satisfaçam as exi-
geneias.

13* — Elydia Cândida Tinoco — Pas-
se-se guia.

CLUBS DA CASA
BAHBOSA FREITAS * C'.

Armarinho, fazendas, mo 'as, Cluli-I.
Mercadorias na lia par In nela dé GUOS
preslavõe» semanaes de ."»$ em 110 se-
¦nanas com HO sorteios. Prêmios de 8
flunos 

novos. I luli II na impo tancia de
OIIS prestacõeN semanaes 5$ em 25 se-

mau ¦ com CS sorteios.
O s.«'l«» sorteado na 85' preslacno.temdireito á <IOtlg mercadoria.

Pecam prospcc.o AVENIDA CENIBAL.
43ttó

VIDA ACADÊMICA
.. , DIVERSAS

Convidam-se os graduando! de pharmaciaá comparecerem nesta Faculdade, segunda-feira,
28 do corrente, to meio-dia, afim de elegerem
impreteriveljmente o representante ao Congresso
de Estudantes.

—Na Faculdade Livre de Direito iniciou hon-
tem o bacharel Codofredo Maciel* defesa de
tlieses para obter o gráo de doutor em teien-
cias jurídicas e sociaes, tendo arguidó pelos:lentes conselheiro Cândido de Oliveira e drs
Mario Vianna e Raul Pederneiras. Hoje á 1
Hora, continuará a arguiçío, sendo as tlieses
11,pugnada» pelos lentes conselheiro Leoncio de

Carvalho e drs. Lacerda de Almeida, Frederi-
co Borges e Araujo Lima.— Defendeu these no dia 23 do corrente, o
doutorando em medicina Miguel Feitosa, o
«íual foi approvadõ com distineção pela brilhan-
te defena que sustentou perante a mesa exami-
nadora composta dos profesiores Rocha Faria,
Miguel Couto é Mareio Nery, os quaes fizeram
innumèros elogios pelo «eu trabalho original
sob o titulo Contribuiçã0 ao tsludo das alttra-
çõet dai glândulas supra-rtnats nas ntplirilcs,
trabalho este nunca feito entre nós.

FACULDADE DE MEDICINA
Hontem, houve uma eleiçio na primeira serie

medica para escolha do representante que de-
i-erá ir a S. Paulo tomar parte no Congresso
Brasileiro dos Estudantes.

Essa eleição foi feita com grandes irregula-
ridadet e além disso não representa a vontade
dos acadêmicos da mesma serie que é compôs-
ta de mais de quatrocentos estudantes e só
votaram quarenta.

Convidam pois, todos os alumnos dessa serie
a comparecerem hoje ao meio dia na Facul-
dade de Medicina (Pavilhão de Historia Na-
tural) afim de se escolher com critério umnome que corresponda á vontade de todos osestudantes e que não vá cdmmetter "gaffes" na
capital paulista.

***************a**********

EMJCi_SP0R5p_
COM SOR ElOS

DtABIOá*
PBI.A LoTBtJIA l»"l!DEn.»,t,

Feuãm iir.speciu-
n BARBOSA & MELLO

147 KUA DO'HOSPÍCIO, Antigo 135
********** * ******* ********

m
RECLAMAÇÕES

POLICIA
Pedem-nos, vários moradores da baixada

de Villa Rica, em Capacabana, chamar a
attenção da autoridade competente para al-
guns individuos que se reúnem ali, num
barracão, passando a noite numa jogatina
desenfreada, c isso tudo no meio dc grande
algazarra e dc palavrões os mais obscenos.

Urge, pois, pela tranquiilidade c .1 liem da
moral, tomar uma enérgica providencia,
afim dc evitar o proseguiincnto dc scenas
tão deprimentes.

Aqui fica o aviso.
^vm^^m

VIDA OPERARIA
SYNDICATO DOS SAPATEIROS-A festa

cm homenagem ao Syndicato, realiza-se hoje,
sendo o pregranima espetáculo, conferências c

^CENTRO 
COSMOPOLITA — Segunda-feira,

28 do corrente, haverá assembléa geral dos
empregados cm botequim.

ASSOCIAÇÕES
ASSOCIAÇÃO RAHIANA DE BENE--

FICENTCIA — Esta associação, devido ao
lamentável íacto que cultuou a nação bra-
sileira, a morte do dr. Affonso Penna, pre-
sidente da Republica, não levará .1 effeito a
festa commcinorativ.1 do dia 2 dc julho, e
que sc devia realizar nesta data.

Outrosim, cm sua sessão de assembléa
geral, 

'realizada cm 20 do corrente, fez la-
vrar um voto de profundo pezar, por nqucllc
fado, lendo sc feilo representar, por sua
comnilssão dc representação, cm todas as
homenagens, levadas n effeito, ãqucllc illu»-
tre morto e hasteando o pavilhão social, cm
funeral.

FEBRES1nnluslras. Intormlttontos, ma*
latia, su/.(ii»s, mnloltas, curam-
«o 0111 si «Uns com umn só
«urrara do prodigioso ANTI»

SE55ONIC0 Di'. JKsus. Mllharos do curas
nllastmn a sun olllciicla. llmu garrara 0$.
Diip.: v, Marocliul Floriano rolxoton. I3ü.

SPORT
ITHF

DIVERSAS
E' provável que o Dcrhy-Cluh aproveite o

programma dn corrida que devia rcalljrar-sc
ante-hontem, nara n sua reunião dc.|.dc julho
próximo, tendo, entretanto, dc fazer parle
delle o Grande Premia Ittitiiim, cm que fo
vão encontrar, novamente, os poldros Ado»
nii c Hora.

—'Comia-nos que n potranca Thcmlp, fa-
vorlla do r parco da corrida de amanhã,
serft montada pelo jockey (?) Vasco dc
Souza,

Turbino scríi pilotado por seu próprio
cttlraincw. o jockey liraulio Cruz.

iJcvIdo ao descanso a que foi forçado,
nelo ferimento qué loffrcu, 11K0 niio lisou-
jelras as condições do cavallo Orcnadier, do
stud Uantcs Junior.Tem galopado muilo hem a cgua Toicn.
A rcpr«"»*iit;intc do stud I.yrico c n mais
provável vencedora do parco .l/ii/tir Suekow,

A honrada commi»síio tle corridas do
Jockcy-Cltib acaba de tomar uma rcsolu»
ção, por todos os motivos, dlgnn dos mnlo»
res eucomlos: da corrida de 11 de julho em
ilcanii*, .arüo sempre pni li» dos programmas
da velha sociedade dois parcos, dcMluadosi
um A turma de nacionaes perdedores e oit-
tro _ de a annoi. Essa beneflea medida vem
preencher uma sensível lacuna, ha multo ob»
servada e lamentada por quantos ne In»
teimam pelo proirciiu e deieiiYolvInwnto

do nosso turf, e daqui apresentamos aos
directores do Jockey nossas felicitações. ,

— No clássico Rtpabliea Artjehtma so «
certo correrem o» tres ánímáes seguintes:
Virago, Monarchà è Almirante Tamaii-dar..

• ••><.
CVCLISMO

INTERNACIONAL CLUB — Deplo ao
máo tempo, qne causou grandes estragos
na pista, fica transferida a corrida _mtima,
que devia réàliíar-se domingo próximo, 27
d- corrente, para dotningo, 4 de julho.

.:'***
BOWI-ÍG

A REGATA DE AMANHA
Mais algumas horas, a formosa Guana-

bara, esta mimosa bahia, que tão artls-
ticamente a natureza collocou em Botafogo,
revestir-se-á do mais» b.llo encanto, dando
mais vida e brilho ao primeiro certamtn
náutico da presente temporada, organizado
pelo bravo Club de S. ChristovSo.

A festa, que será deveras maravilhosa,
tem o seguinte programma:

¦ i* — P&reo — A's 12 h. em ponto ¦«-i.ooO
metros — Sócios beneméritos — Cânôas' a

.dois remo»-— Junior — Prêmios: medalha
de prata ao 1 .vencedor e de bronze ao 2*.

Jacy— Club de Regatas do Flamengo —
Patrão, Marino Borges; voga, Carlos Vi-
veiros da Costa Lima; proa, Raul Ferreira.

Jura — Club de Regatas dó Flamengo —
Patrão, Álvaro César Leal; voga, Oswaldo
Nobrega de Vasconcellos; proa, AlVaro
Borges Leal.

Nadir — Club de Regatas Vasco da Gama
Patrão, Innocencio Leite; voga, Luiz

Gonzaga Cardoso de Souza Brandão; proa,
Albertino Guilherme Amorim.

Mascottc — Club de Regata»» Icarahy —
Patrão, Darcy Fróes da Cruz; voga,- Gui-
Iherme da Silva Araujo; proa, Carivaldo
Vaz.

Igua — Club de Regatas Boqueirão do
Passeio — Patrão, Salvador Gammaró;
voga, Claudionor Provençano; proa, Fran-
cisco'Leonardo. • 

¦ Caeté — Club de Regatas S. Christovão
Patrão, Mario do Nascimento; voga, Mu-

cio Teixeira Junior; proa, Carlos Imbassy.
Aracy'— dltib de Regatas Guanabara —

Patrão, Apollo dc Oliveira; voga, Raul Wcl-
lisck; proa, Orlando Tavares Basto»

2\pareo — A's 12.25 p. nt. — 1.000 me-
tros — Coronel José Ferreira dc Aguiar —
Canoas a quatro remos — Veteranos —
Prêmios: medalha dc prata ao i" vencedor
c de bronze ao 2°.

Ávida — Grupo de Regatas Gragoatá —
Patrão, Luiz Lacerda; voga, Mario Almei-
da; sotra-voga, Arnaldo Voigt; sota-prón,
Guilherme Lorena; proa, Raul Telles Ri-
beiro.

índia — Club Internacional de Regatas —
Patrão, Ângelo ^Gammaró; voga, Benedicto
Pereira do Nascimento; »ta-voga, Arthur
Amendola; sota-próa, João Jorio; proa, An-
tonio Assumpção Doutel.

3o parco — A's 12.50 p. m. — 1.000 me-
tros — General Marcellino de Sousa Aguiar

Yoles a dois remos — Juniors — Honrr
Prêmios: medalha de ouro ao i* vence

dor e de bronze ao 2*.
Midosi — Club de Regatas Botafogo —*?

Patrão, Heitor Doyle Maia; voga, José Car
neiro Monteiro; proa, Jorge de Oliveira.

Iraly — Club de Regatas do Flamengo —
Patrão,. Heitor Malagutti de Souza; voga
Norman Hime; proa, Amilcar Alve» d»
Souza.

Kacy — Club de Regata?. Guanabara -¦
Patrão, Apollo de Oliveira; voga, Raul Wel-
lich; proa, Orlando Tavares Bastos.

Amapá — Club de Regatas Vasco d;
Gama — Patrão, Innocencio Leite; vog."
José Lopes da Cunha; proa, José Casar
Pinho.

Orion — Club Internacional de Regam
Patrão, Ângelo Gammaro; voga, Jam«:

Stcrvart; proa, José Francisco de Souz:
Porto Junior.

Marabá —- Club de Regatas Icarahy -
Patrão, Darcy Fróes da Cruz; voga, Mari
Léon; proa, P. Luiz de Souza Lobo.

Kosmos — Club de Regatas Boqueirã*
do Passeio — Patrão, Arnaldo Gomes
voga, Miguel Costa; proa, Arnaldo Bor
mann.

Tafir — Club de Regatas S. Clirlstòvâr
Patrão, Mario do Nascimento; vogn

Olavo de Souza Aguiar; proa, Eduardo d
Souza Aguiar.

Mucury — Club de Regatas S. .Christo
vão — Patrão, Arlindo Cunlia; voga, Jacin
tho Prado de Carvalho; proa, Nilo de Car
valho.

4" pareô — A' 1.20 p. m. — t.000 metro»
Dr. Julio Furtado — Canoas a quatrr

remos — Sênior —• Prêmios: medalha Se'
prata ao 1* vencedor e de bronze ao 2'.

Avahy — Club de Regatas do Flamengo
Patrão, Heitor Malagutti de Souza:

voga, Antônio Franco Junior; sota-voga
Antônio Franco Junior; sota-voga, Antônio
Cunha de Andrade; sota-prôa, Amleto Ca
rusi; proa, Sylvio Rosa.

Cyrene — Cluh de Regatas Gttnabara —
Patrão, Ewaldo Villaboim; voga, Mario Pc-
reira da Cunha; sota-voga, Gastâo de Al-
meida Magalhães; sota-prôa, Rubem dc Oii-
veira Mello; proa, Othello Maciel Cirnc.

Arthenia — Club de Regatas Vasco d?
Gama — Patrão, Lucindo Saroldi; voga
Herculano Jesus Araujo; sota-voga, Alber
to Moreira Soares; sota-prôa, Roberto dc
Oliveira; proa, Duarte Carmo.

Meiga — Club de Regata.-» Icarahy — Pa
Irão, Darcy Fróes da Cruz; voga, Sylvi.»
Short Nunes; sota-voga, Joaquim Hirdes*
sota-prôa, Alfredo Lacerda; proa, Ayres
Martins Torres.

Tttpan — Club de Regatas S. Christovão
Patrão, Arlindo Cunha; voga, Carlos

Sclmck; sota-voga, José Ferreira Tavares:
sota-prôa, Américo Pereira Guiniarãct'
proa, - Ulysscs do Nascimento.

5" parco — A's 2 h. p. m. — 1.000 metro»
C/116 de Regatas S. Christovão — Canon °

a dois remos — Veteranos — Honra — Mc-
«Inibas dc ouro ao 1° vencedor c dc bronze
ao 2°. '

Iva — Grupo de Regatas Gragoatá — Pa-
trão, Luiz Lacerda; voça, Mario Almeida;
proa, Raul Telles Ribeiro.

Jura — Club de Regatas do Flamengo —
Patrão, Álvaro César Leal; voga, Philippi
Balirá; proa, Oswaldo Palbarcs.

Aracy — Cluh dc Regatas Guanabara —
Patrão, Apollo dc Oliveira; voga, Irineu
Ramos Gomes; proa, José Bernardino da
Silva.

Calurritá ¦— Cluh Internacional de Rega-
tas — Patrão, Ângelo Gammaro; voga, João
Jorio; proa, Arthur Amcdola.

Áurea — Cluh dc Natação c Regatas —
Patrão, Pedro Glech; voga, João Salittirl;
proa, Ahrahãn Snlilurl.

Caelf — Club dc Regatas S. ChristovSo
Patrão, Mario do Naücimcnlo; voga, José

Mario Castello Branco; proa, Sylvio Magro.
6" parco — A's 2.25 p. in, — 2.000 metros

—Prova clássica Jardim Hotaiiico — Taça
Jardim Botânico.-— Yoles a quatro remos
Scniors — Prêmios: medalhas dc ouro ao
1" vencedor c dc bronze ao 2".

lititliia — Grupo de Regatas GragoatA —
Tairão, Luiz Lacerda; voua, Luiz Draga;
sota-voga, Antônio I„ dos Santos; sota-prón,*
Angcliuo M. dc Faria; proa, \V, Monk.

Tabayara — Cluh de Regata.*» do Flamen-
go — Patrão, Álvaro Ccsar Leal; voga, José
dc Almeida Cazcs; sota-voga. João José dc
Araujo Pinheiro; sota-prôa, Amleto Carusi;
prtVi, Oswaldo Gomes.

Fenianò — Club Internacional dc Regatas
Patrão, Ângelo Gammaro; voga, Del-

phiin dc Andrade; sota-voga, Antônio dos
Sanlo»; sota-prôa, Joaquim Soares Junior j
proa, Pedro Henrique da Silva.

Marat — Cluh de Regata? Icarahy — Pn-
irão, Henrique Laz.iry; voga, Braz Valentim
Dias; sota-voga, Alcides. Short Vieira; sota-
proa, Antenor Kelly da Cunha Lagc; proa,
João Grccn Short.

UiimaylA — Cluh tle Regala* Boqueirão
do Pnrwio — Patrão, Francisco llriclo;
voga, Fraucisco Mattos Silvn; sola-voga,
Manoel Tavares Pereira Junior; sota-próa,
Joaquim Teixeira da Fonseca; proa, Eugc»
nin Azevedo.

Yrapaan — Cluh dc Regatas fl, Cltrlslo»
vão — Patrão, Arlindo Cunha; voga, An-
Btii»!n Corroa de Sâj sola-voga, Luciano
Roulicr; sota-prôa, Antônio Joaquim Cor-
dovll Maurity Sobrinho; proa, Ignacio I.ou*
üada.

7* parco — A's a.50 p. iti. — T.000
metros — Prova clássica Midosi — Taça
Midnsl — Honra — Canoas n quatro remosPrcmlosi medalhas de ouro 10 1- ven»
cedor o de bronze no a*.

Avaliy — Club dc Rcgalos do FlamengoPátrio, Álvaro Ceiar leal; voga. Nor-
man Hhnc; sota-voga, João Antônio da
C.IU Cirvilho Filho; lota-prô», Oswaldo

Nobrega de Vasconcellos; pròá, Alvará
Borges Leal.

Cyremie — Cluh (fe Regàtts Guanabara —
Patrão, Ewaldo Villaboim; voga, Matiricit.
Rodrigues de Souza;. sota-voga. Rolando d-
Lamare; sOta-prôa, Paulo C. Laport; proa,
Paulo Corrêa de Oliveira.

Arthena — Club de Regatas Vasco Ha
Gama —, Patrão, Lucindo Saroldi; voga
Antônio Augusto Ferreira Vaz; sota-vn^a'
João Rodrigues"de.Barros; sota-prõn, Joào
Guimarães; proa, Francisco Caporaso.

Geishà — Club dè Natação e Regatas —
Patrão, Jacomo Glech; voga, Alcixn La-
mothe; sota-voga, Màrçal Silva; sota-prôa
Huascar dè Figueiredo; proa, Camillo Ut.'
tuca.

Scylla — Club de Regatas Bonueirno (|0
Passeio— Patrão, Alexandre Gammaro;
voga, Claudionor Provençano; sola-voga,
Weneesláo Cordovil Maurity; sota-pròa,
Eduardo Colônia; prôh, Carlos Imbassy

8o parco — A's-3^0 p. m. — 2.000 me-
tros — Dr. Francisco Peteira Passos — V0.
lés a oito remos — Juniors — Prêmios:
medalhas de prata ao l" vencedor e d-
bronze ao 2*.

Ypirmga — Club de Regata» do Flnmen-
go — Patrão, José Azurem Furtado; vo-ja,
Alexandre Dale; sota-voga, Francisco Car-
doso; cóntra-voga, Luiz Ribeiro do Valle;
i* centro, Victor Midosi Chermont; 2° cen-
tro, Paulo Affonso Prarièb; contrn-prôn,
Amilcar Alves de Souza; sota-prôa, Raui
Ferreira; proa, Cario» Viveiros da Cosia
Lima.

Leviathan — Club de Regatas Vasco da
Gama — Patrão, Lucindo Saroldi; vors,
José Ignacio Póvoas; sota-voga, Domineos
Ferreira da Costa; conlra-voga, Bernardino
Corrêa; i" centro, Salvador Sá Barbosa: 3°
centro, Gaspar Salgado; contra-prôa, Nel-
son de Oliveira; sota-voga, Osório de Al-
meida; proa, Arthur Fernandes Martins.

Nataçõo — Clubjle Natação e Regatas —
Patrão, João Y.n^anf vògáJSHuájvar de Fi
-rueiredo: sota-voca, Marcai Silva; con'ra-
voga, Oswaldo Mohrstcdt; i* centro, Rattl
Seabra; 2° centro. Alfredo Costa Filh .
contra-prôa, Aleixo Lamothe; sota-priia.
Osmar M.* Silva; proa, Gastâo Veiga.

9° pareô — A's 3.45 p. m. — 1.000 metros
Dr. Julio Ottoni — Yoles a dois remo«
Veteranos — Prêmios: medalhas de prata

ao Io vencedor e de bronze ao 2°.
fo-ii — Club de Regatas Gragoatá — P,v

trão, Manoel Francisco; voga, José Driendl;
proa, Jorge Driendl.

Amapá — Club de Repatas Vasco da
Gama — Patrão, José Maldonado; voga,
Joaquim Carneiro Dias; proa, Antônio Car-
neiro Dias.

Ori'011 — Club Internacional de Regata-*,
Patrão, Augusto Pedroso Filho; voga,

João Jorio; proa, Benedicto Pereira do
Nascimento.

Gtiaitfl&aro — Club de Natação e Rega-
tas — Patrão, .Jjralo Glech: voga, Manoel
T. Novaes; proa, José H. Uma Filho.

Kosmos — Club de Regatas Boqueirão
do Passeio — Patrão, Francisco Torres Ta-
veira; voga, Antônio Coutinho; proa, José
Garcia Serrano.

Tapyr — Club de Regatas S. Christovão
Patrão, Mario do Nascimento; voga, José

Maria Castello Branco; proa, Sylvio Magro.
to* parco — A's 4.15 p. m. — 1.000 me

tros —- Dose de Outubro — Canoa* a doi»
remos — Seniors — Honra — Prêmios:
medalhas de ouro ao i* vencedor e de bron
ze ao 2o.

Iva — Grupo de Regatas Gragoatá -
Patrão, Luiz Lacerda; voga, Luiz Braga
s rôa, W. Monk.

Jura — Club de Regatas do Flamengo -
Patrão, Álvaro César Leal; voga. Owalrtr
("iomes; proa, Mario César de Oliveira.

Aracy — Club de Regatas Guanabara -
r'ctrão, Apollo de Oliveira; voga, Mario
ni'rcira da Cunha; proa, Othello Ma-Jel
Cirnc.

Calurritá — Club Internacional de Rega-
tas — Patrão, Augusto Pedroso Filho; voga,
•\ntonio dos Santos; proa, Amadeu ilns
Santos.

Áurea — Club de Natação e Regatas —
"•atrão, ítalo Glech; voga, Augusto Gomes
Ia Silva; proa, Euclides P. Machado.

Mascotte — Clnb de Regatas Icarahy -
^atrão, Darcy Fróes da Cruz; voga, Alcides
Vieira; proa, Ayres M. Torres.

Iguá — Club de Regatas Boqueirão do
Passeio — Patrão, Salvador Gammaro;•¦•«ga, Francisco Mattos Silva; proa, José
Io Valle Frias.

Caeté — Club de Regatas S. Christnvão
Patrão, Mario do Nascimento; voga,

\merico Pereira Guimarães; proa, Ulysscs-lo Nascimento.
II* parco — A's 4.45 p. ni. — Demetrie

Constantino Sfetso — Yoles a quatro re-
nios — Juniors — Prêmios: medalhas de
prata ao Io vencedor e de bronze ao 2*.

Ubiralan — Club de Regatas Guanabara
Patrão, Ewaldo Villaboim; voga, Hora-

no Torres; sota-voga. José Laranja; sota-
proa, Raymundo de Faria; proa, Alfredo
Ceylão.

Alcyon — Club de Regatas Vasco da
Gama — Patrão. Lucindo Saroldi; voga,
José Ignacio Póvoas; sota-voga, Bernar-
dino Corrêa; sota-prôa, Salvador Sá Barbo-
nn; proa, Nelson de Oliveira.

Minerva —" Club de Regatas Icarahy —
Patrão, Henrique Lazary; voga, Augusto
Chagas; sota-voga, Flavio Fróes: sota-prôa,
Robert Asppinelli; proa, Manoel Lazary.

Huinaytá — Club dc Regatas Boqueirão
do Passeio — Patrão, Francisco Bririn;
voga, Alberto Eticnnc; sotá-voga, Eduardo
Luz; sota-prôa, jDsé Babcrini; proa, Josc
de Mattos» Sobrinho.

Yrapoan — Club de Regatas S. Christo.
vão — Patrão, Arlindo Cunha; voga, Eduar-
do de Souza Aguiar; sota-voga, Eduardo
Colônia; sota-prôa, Weneesláo Cordovil
Maurity; proa, Olavo de Souza Aguiar.

12" parco — A's 5.10 p. ni. — 1.000 mr-
tros — Almirante Alexandrino de Alencar

Yoles n dois remos — Seniors — Pre*
mios: medalhas de prata ao 1° vencedor c
dc bronze ao 2".

Jr/jr — Grupo de Regatas GragoalS — Pa*
trno, l.uiz Lacerda; voga, Neotor F. Pinto:
proa, Oito Schrcnicr.

Iraly — Club de Regatas do Flamengo —
Patrão, Álvaro Ccsar Leal; voga, José dr
Almeida Cazcs; proa, João José de Araujo
Pinheiro.

Kacy — Club dc Regatas Guanabara —
Patrão, Apollo de Oliveira: voga, Rubem
de Oliveira Mello; proa, Qctaciio Alvares
Pereira.

Guarany — Cub de Regatas Vasco d.i
Gama — Pntrão, Gabriel Menezes; voga,
Jorge Ferreira da Costa; proa, Alberto Mo*
reira Soares.

Oi-ioii — Cluh Internacional dc Regata»
Pntrão, Augusto Pedroso Filho; voga.

Jor»» Vcncclotti; prôn, Manoel Joaquim de
Almeida.

Guanabara — Cluh dc Natação e Regata»
Patrão, Alfredo Glech; voga, Euclides

F. Machado; proa, Augusto Goi*,ics Aa
Silva.

Marabá — Clnb dc Regatas Icarahy —
Patrão. Darcy Fróes da Cruz; voga, Br.i*
Valentim Dins; proa, João Grccn Sltort.

Kosmos — Club de Regatas Boqueirão dn
Pa«v>cio — Patrão, Francisco Bricio; voga,
Joaquim da Cunha Cardoso; prôn, José T.tiu
Affonso.

Taplr — Club dc Regalas S. Christovão
Patrão, Mario do Nascimento; voga,

Ignacio Louzada; proa, Antônio Joaquim
Cordovil Mnurily Sobrinho.

Pelo programma acima, são tiMSOS pai-
pites os seguintes barcos: ,

Nadir c Mascotte.
Ávida.

Amava' c Mi'ci:ry.
Arthena c Cyrene.
Iva c Áurea.
Uumayta' c Inudia.
Artiiüna c GmsiiA.
Natação c Leviathan.

r,i-.\NAnAUA c luis,
Guanabara c Íris.
Arai-y r Cncii'-,
Alcyon c Yrapoan.
íris c Guanabara.

A* disposição dos sócios do Natação
haverá, amanha; As 11 horas, unia laitclii
no cáes do Pharoux.

Rcallruou-se hontem, ft noile, umn av
scinhlea geral no Cluh Boqueirão do Pa»'
selo.

Até hontem, _ noite, n Boqueirão da
Passeio nintlii não havia feilo coiumunlca'
ção oflicial dos mibslitiitos des IrinãüS rr»'
vcnç.1110.

E' possível que hajn alaumns niililw
ças nas representações dos clubs nauilcoi
federados,

CYCI.ISMO
C. A. DIAS JACARÉ' - Foi traniíf

rida parn o dia 4 dc julho • certatuen, e'i-
nunclido p«r_ nm.nhli

í _•¦ *? '-4-**-
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NOTICIAS FORENSES
EXECUTIVOS FISCAES

EMBARGOS DESPREZADOS
Desprezando os embargos dos executados,

mandou hontem o juiz federal dr. Gòdofre- cola 'Normal.

do Cunha prosegúír nos executivos fiscaes
movidos pela Fazenda Nacional, contra as'
firmas Godoy, Fernandes & Paiva e Silva
Monarcha & C, para cobrança de 'direitos
aduaneiros.
RECURSO CRIME

Poi hontem negado provimento ipela 2*
Câmara da Corte de Appellaçao ao reeijrso-
crime interposto por Manoel Freitas San-
tos, da sentença de primeira instância, que
o havia condemnado.
CARTA TESTEMUNHAVEL

A mesma Câmara julgou improcedente,
hontem, a carta téstemunhavcl de Manoel
José de Oliveira contra John Edward Jan-
sona, mandando a Câmara que fosse negado
o aggravo contra este interposto.
AGGRAVOS

A a* Câmara nlo tomou conhecimento,
hontem, do aggravo de Ramos * Alves, na
questão em que esta firma contende com
Franciseo Manoel. .... -,— Quanto ao-aggravo de d. Alice Drum-
mond Gonçalves interposto de,um despacho
do juiz da^rimeira instância, julgando pio-
vadn uma excepção de incompetência, man-
dou a a* Câmara que o.juiz se julgasse com-.
potente.
PENHORA SUBSISTENTE

Pelo juiz da i* vara commercial foi hon-
tem julgada subsistente a perihora feita no
executivo de José Gomos de Souza conlf.i
José Sampaio e Casimiro Santos & C", para
cobrança de 8:200$, constante de uma "nota

promissória vencida e não paga, sendo o i*
acccitantc e o 2° endossante daquelle titulo.
FALLENCIA DECRETADA

Foi decretada pelo juiz da 3* vara com-
mcrcial a fallencia do negociante Manoel
josé Pereira, hoje Manoel Pereira Barcellos,
estabelecido cm Madurelra, e a requerimento
de Borlido Moniz & C, credores do mesmo,
pela quantia de 10:800?, constante dc uma
conta corrente verificada.

Foi nomeado syndico- a firma requerente,
sendo marcada a primeira assembléa dos cre-
dores para o dia 20 de julho próximo.
"HABEAS^CORPUS" NEGADO

Foi negado pelo juiz criminal dr. Costa ^"J",1^'
Ribeiro o liiibeas-corpus impetrado em favor
de André f-Vrèmpo, aceusado de, crime de
morte, no morro de Santo Antônio.
JURY

.,,.' t* Tribunal
Sob rjprcsidcncia do dr. :Rodrigues da

Costa, juiz da i* vara criminal, servindo
como promotor publico o dr. Souza Gomes,
foi hontem julgado o réo Zacharias Clemente .
dos Santos, aceusado de ter, em 1$ de outu- ¦
bro dò ãnno próximo passado, assassinado,
na rua dos Bencdictinos. a José Paes da |
Fonseca. O facto foi largamente commenla-
do pela imprensa e prenfle-sc a questões en-
tre o Syndicatò de Trabalhadores em Tra-
piches e Café e os patrões, por effeito de
gréve.

Serviu como auxiliar da Justiça por parte
dn fcniiiia da victima o dr. Brenno dos
Santos.

O réo foi defendido pelos srs. Evaristo de
Moraes e Wcncseláo Barcellos c condemna-
do a 1 anno dc prisSo, gráo máximo do, ar-
ligo 303, do Código Penal, por ter o jury
desclassificado o delicto de morte para feri-
mentos leves.

A sessão terminou ás 7 1)2 da noite.
2* Ti-ibtmal

."ioíi a presidência do dr. Elviro Carrilho,
sendo promotor o dr. Pio Duarte, foi jul-
gado o rco José Pedro, aceusado do crime
de homicídio.

Defendido pelo sr. Cáp de Barros foi con-
dehinndó a 15 annos de prisão.

O defensor apprllou.
'*f***+<t*m

—O prefeito, por aeto de hontem, conce-
deu as seguintes licenças, na fôrma da lei:

De 60 dias, á adjunfa effectiva Marianna
Frias Pereira de Moura; e

Ae 30 dias, sem vencimentos, ao engenhei-
ro Luiz earlos Zamlth, professor da Es-

t———————

COMMERCIO
Rio, t& de junlio do 1509.

• amljlo .
NSo houve alteração nas taxas officiaes de

15 U18 c 15 i«9 d-, solire t.ondtes.
O llanco do Brasil abru fornecendo letra»

a "15 1|6 d. para as duas primeiras malas e os
outros liancos a 15 11IC e is,?|:i9 d., sem reatrl-
ccões, Hcndo cotado o outro papel alSiiSe
15 S|32 d.

o movimento foi pequeno ao mercado fechou
estável. -

O valor oHlclíl do -soberano rol do 151868 a
151931."As taxas ofllciaes âlHxadas petos bancos fo-
ram as seguintes!

Pragas:
Londres... 15 l|io "15 l«8e
Paris «al C.bfr.
Hamburgo 779 782 m.

A 90 DIT
«¦1116 a 

'*
«31 a
779 a

nir' "Offl.á
328 a

_ 3íia'^31819 aa
a li-a

8si70 a

Itnlla ,.„,.
I.tshon o Porto...........
Cidades de Portugal
Novo-Yoru
Maurld
Turquia
Huenos Aires
Monteviiieo
Ouro nnc.-por 1» (Vales)

o valor ofllcial de lt foi de 1558 a 1501 ouro
«onda* finca*»

RECEBEDORIA lin ESTAUO DB
Arrecadação cioilla 55
Ue 1 a!!5
Em egual periodo do nnno passado

610
330 •/
ítl-i.

3i!'.I0
581

7|8 d.•llítt
31176
11793

MINAS
I?i428«fl2t•I$l(705«l8l

12(1(1MS7U

Moroado d* ooü
As vendas no quarta-feira fornm calculadas I

cm 3.000 saccas- ,
Os commissarios apresentaram a venda

menor quantidade de café c os compmhelros
mostraram-no rotraliidos, teiulo regulado no ._  . _...
pequeno movimento os preços dc lissoo a CliiOO Trimsp. o Carruagens

'festadò'do~N!ò,"4 •/.....
tt •/-). 
oom. ... m******

Bmp. Municipal'• 
(MS) Z....*» (1903) .4..'. itíjl)..,;.............deNIcttíoroy........

¦Debenturesi
Carrls Urbanos (300))....I. Botânico...............nom

(8.8)...
Cantareira
Botafogo (fal),)....M. Fluminensenom ".....
Docas de Santos
Mercado-Municipal......
s. lento
Transp. e Carruagens»

Aeptitt tte bancar.
Brasil...*. ii..
Commercial
Commerclo
Lav. e do Commorclo....

Carns de Cerro;
J. Botânico ,."¦» 6U*/. ¦.

Estradas dt ttrre:
M. de S.Jeronymo... ...
V. Snpucatiy
V. e Minas......

Seguros:
A. Fluminense..
Conllança
I111 icmnízadora...........
Vai egistes

7«irtos
AIIkiih.r.
hrnsit Industrial
Botafogo
Cotiiiiinoa
Carioca..  .
Corcovado
Snponembn
M. Fluminense
limpreg. no Commerclo.
Poiropolltaiia
Pro.ivssoIndustrial... .
S. Aleixo..

Diversa*:
Docnsde Santos ....""
Docas dn Bahia..
I o orlas Nnclouaes
Terras e Colonização....

para-o typo 7.
i'Nàwxpoi"tBçSo o trnballio foi dlmlnuio e a
procura ioi lão somente pnra completar em-
liariiucR, orriciciulo estava frouxo. •

Eiitmiairi 5.922 saccas por ca botageme barra
a dentro. •:.:¦• . . „.Pela Estrada de Ferro entrnramoté Asa hora»
2.0r.C saccas.

o mcrnwlo de Nova-Yorlc .ochou na quinta-
feira sem alteração no disponível ecom altu de
5 pontos nas opções; o do Havre com baixa de
25 n ••0'riii eoiif Hamburgo com baixa de \\4

Ia.
Hontem n Bolsa de Novn-Yorlt nbrlu Ivinl-

terueta ea do Havre e Hamburgo Inalteradas.

Saneamento do Hio..

nt
mt
mtmi
11»
MMint

COI»

Í17Í

IM»

SOU
16»

880»

INI
931
llll
1281

1H500
S7I500
Í0»

40f
35|

SS5*
1931
20»
17Õi

481
2C0I

%i
8511
lil
18-250
3i5l)0

MS
681

ii ao
4251
420»

roí _ms '
tm :iai|v>

2021
íW
3151
514»
2081.
2001¦'MU
t»H
IW»
*»l
220» .'

92*500
1281
1261 .

Í00I
1201

10I75Ó
26 500
184500

4901
S7»
30»
60.

2051
2221
200$
1951
28U»'«31
S*l|

2501
2811
85»

319'
13 750
18
31

851
051

Marítimas
VAPORES A ENTRAR

tt Portos do norte «Ceará-
17 Hamburgo e escs,«Bahia».
27 Santos, «Santos».
27 Rio da Prata, '.Sieaa....
IS Southampton e esos.,»Avon».
21 Londres e escs., «Rãdlll... .30 Nova York e escs., "Cansdla".
30 Rio da Prata,- «Asturlus».
DO -Portos do sul, «Florianópolis».

Julho 1
1 Gênova c esos.. "Rétvitalta*."t Rio da Praia, "Zaaland".
1 Bremen o escs., "Crefeld".
1 Portos do sul, »!tapacy».
S Santcis, «Temiysoii».
3 Amsterdã m o cs cs.,«Amttelland».

Havre e escs., «Ceylan».
Rio da Prata, .Mendoza».
Rio da Prata, «Cnmbodgo».
Rio da Prata, 'iChill".
Valparaiso e etes-, «"Ortega*.
Santos. .Syria». .
Santos. «Wurzbu rg» -
Sumos, .Pernambuco».
Aamburgo c escs., .Cap Blanco».illo da Prata, «Minas».¦Rto da Prata, »Konlg V. August»-Nova York e escs., «ToonntTns..
Amtterdam e escs., .llollandia».
Hio da Prata, «Avon».
Santos, .Cap Verde».
Rio da Prata, .Hljsland».

4
4
5
7
7
7
«
*'«
it
10
li
14
li
15

liOTER A MlíÜLAH
ESTADO .1)E «ER61PE

Télêgfrámmifllos-ptBmlos da 7.5* loteria!
do plano 33, exlrahfda em Aracoju om 85
dê junho déliX». '._

EXTRACÇÃO 143»

COTAÇÕES POR ARROBA
Typo 6...

¦ 1....
» "» .

a
a
a
a

6S5"W
6<"?H0
51900
5.G90

ENTRADAS *CEIUES
Estrada de Ferro:

Dliis-2'.ie»  „ ,„.„.Do 1 n21  2.152.787
Cabotagem •¦

Dias 2:1 c 24
De I a 21 252.597

CfliTii adentro:
Pina t'3 0 21 
Do 1 tt 31 - 4.150.556

MOVIMENTO
Existência 110 dia 22..
Embarques nn dia 23 ••••

Entradas nos dins 23 o 21
Existência no dia 21.

P?'í*fHhira
Continua hoje o pagamento de contas de

fornecimento e alugueis dc prédios, oecupa-
dos por agencias e escolas, uo mez de abril.

—Estú aberta, na Directoria de Obras Mu-
nicipars, ate o dia 3 dc julho próximo, a
concorrência para a reconstrucçío da facha-
da da Escola Souza Aguiar.

OniO«imenio foi o -B-Mine.-• VENDAS
Ai>o|"*hr..

Emp. IM, Sn
Emp. 1009, 10 
Emp. Vniinclinil, 2 

» 10 a...'
Emp. M. de Petropolis, 1.1a
fcsi. do nio. 4 ¦!•. ior, 

» (0 •/.) 58 
Bancos:

Colnmc.rclnl, 50 .......;
uínn /.,'•(•..

Minas do S. Jeronymo, 230 
Victoria o Minas, IS7 
I.otoi" Nnclouii 's, I li 0 
Nnclonnl Mineira (l •;.), 10 a. 
Cantareira. 5 
Docas (la Unhia, 3.303 

. 1-7H0 • 9fl0 ¦ / thritt-i res: ¦
A. Emp 110 Commercio, 10a
Botafogo itoc), 10:1 

01-TEHTAa
Remilaiain a» sei.ruio.ss:
Apólices: »•

Oor.ics ds s •/  . • —
F.ilip; df! 10 '3  102f,(
Knp. da 1!H0  tm-OI
Est.do de Minas 82n$

?1C.8C0

33.571

4'>:. 178

110.510
2..cl

137 ' 7!l
11.166

141445

1:0221
1:110(1$

1.3
1R7S
10*>»
721

12*1

9»

111
18$
18*
Sm

135'
1W0
I3>75
lil

18'
2101

c.
i-.mr.i
liliSÍI

DWaniM nota*
Devo efrcetuar?so hoje a asssmbléa geral da

Companlna Viação Ferrou do Sapuçahy

Telejrra mm o»
Rio Grande do Sul, 24

O vapor .Campei o« da Emprcíi do Nave-
gacSo Sul Rio Grauuense, seguiu dlrecto para
o Rio.

EM 23
Arroz plla.lo 217 saca., abóboras 300 613 sac-

cns.
Banha 1.219 cs-, batata doco 1 caixote.
Cnrno síilgarta 8 cs. e 70|2'cs., cebolus 5.400

resteis, ciiinn.OcH 50 barricas c R|2 liarrlc.s.
ceia do cu n.-uiba I sac. camisas I C. cal 700
saca., cofres 2 cs., capitclios 2caixas.

Knrliilio de niuidlocu 2.1)99: hiius.', fe jfta 9*.R
iiacs.. fumo 9;i5 f .rdos e 3 pacotes, fazendas 2
cs. «71 pnco.es, ferrugens 4i cs-, lltas cinoiim-
tog np<ncks3 caixas.

UoikIi «dii 13 imrricns, iroinma 31 barricas, 20ri
ban>icas e '.0 cs., girrufa» vaslas2';caixas.

Ileivu-miiits I .bHTlca.
MiHité'lga*.v.i et., iiiGlau dc algodão 21 cs., mi-

llio ifi6 Saccas.
Plnlirtrts I c, 1 mnlae 1 sac.paliKi l sac, sebo

7(1 t>lpas. sftla 915 rolos, tapiocn 30 saes., tecidos
Si fardos.

Velas ftearlna 150 cs., varas 1 amarrado.
Cafi liilos

Vapor tCarangoIa»
S João datíarra..  34-110

MuburciiçAon ilANpar.Uuiltlfl
EV, 25

Rosário—Vap. Ing. «Nadln», com 1557 tons.,
conuig. Moinho Inglez, c. lastro.

lien s-A res—Vnp ing «Nora», com 2.539
tons., cnn" (r. I.nce Irmãos, c. lastro.

Rio Orando o Sul -Vnp. Ing. «OreciaiiPrlnee».
consi. . D ii .l.-on 1'ullon, c Insiro.

Símios Vap. nll; «Wurzburg". com 3.216 tons.
eonsig llerni Stoliz, o. lustro.-mito- Vau lug. ..Teniiyson", com 2.537
tons., consig. Nonon M«fía"W. c. lastro. .

Il.riv.d.! -Gil. Pai. ..Canarii", com 1.495 tons.,
consig JoKeph Girmid. c. lastro.

II inonslíl. CsnaiiA-Har. nll. ..Rellòs", com
851 tons., consig. o capitão, c. lastro.

#¦ ,1 l . .1 -» ...i|'tÜ

ENT 'AHAS NO DIA 55
Callilo e escs.. 26 .is., 1 de Santos — Paq. Ing.

• Orlssa». comm Taylor. c. vários gêneros a
Wilson Sons k C.

Antuérpia o escs., 51 ds., S 1|2 da Bahia - Paq
Ing. «Tevlot», conini. I,. Holland. c. vários gc-
neros íi Koyal Xlml k C.

SAÍDAS NO DIA 23
Liverpoòl o c«'.">T. - Paq. Ing -Orlssai, comm.
Taylor. „ ,,Sniitns-Pnq. ali. «Pernaniliuco»,comm. koklcr.

VAPORES A SAIR
Rio da Prata por Santos, «Umbrti».
Portos do sul, «Iblapaba»-
Portos do sul, »Halpava»,ths.
S. Matheus e escs., «Fidelense».
Santos, «Wurzburg».
Ponta «CArelniOescs., .Muqtiy», 8 lit-
Rahla e Pern mbuco, •Itaqiil»-
Ar caju e escs.-, «Guanabara». 8 hs.
Gênova e Nápoles, .Slena».
Amarração e eses., -Rio Formoso»,
Nova-Yòrk e eses:, «Ooyaz», 10 hs.
Rio da Prata, por Santos, «Avon».
Portos do sul, »SlrIo», 12 tis.
Portos do norte, •Araguary».
Santos, .Tijuca».
Soutlnimpion e cses., "Asturlas", 12 hs.
Nova-Yorlc, «Esltsldo».
Rio dá Prnta o escs., «íris», 12 lis.
it.imliurgo o escs.. «Santos», io hs.
Portos do norie, "Maranlulo", 10 lis.
Poma n'Areia e escs-, "Mnyrlnk",4hs.

Julho:
Santos o Buenos-Alres, «Ré dltalla».Amsterdam e escs., .Zanlmid».
Nova-York e escs., «Tenuyson».
Rio da Prata, «Amstcllatiu».
Rio di Prata por Santos, «Ceylan».
Gênova e escs., .Mendoza».
Reclfo e escs., «Cubntilo».
Itorddos eeses., «Conibodge».
Portos do norte, «ile.iríi», 10 lit.
Rordé.ise eses, .Clilll».
Liveriool eeses.,«Onoga».
Hamburgo c esos., «Syrla».
Rio da Prata, «Cap Blanco..
Hamburgo o escs., «perna buco».
Bremen e escs., iWiirzImrg».
Hamburgo eescs..«Kronlg F. August».Nova»York. ¦Consican P-iuce».
Gênova o Napolea. «Minas».
Illo da Prata, «llollandla».
Soutliampton e escs-, «Avon».
.Amsterdam c"escs.i, «Rljlnnd».
Hamburgo e escs., «Cap Verde».

12023...,
49175....
i*1550....

741....
Í6l7...,

23976,..
33*9...

3669

790

llr. Um • '« Almoi.i.i —Uitisilltorin.
ua da Al umiega n. '79; rssiiienciii, rua

nul n. 7.
Dr. lllsiiol Snmpnln—Moléstias da peitec syphllis, das 10 dn mnnhü :is.'.l iri da

inrde. ltua do Hosario lio, antigo 100.
llr. Alvino Aguiar—Moléstias internas

Consultas das 9 ás lt, Rezende Wl, travessa'forros 17. residência.
Drs. Monta Freire o Pereira da Silva.

advogados.—Avenida Central n. 103, 1- an
dar.

oonitRio-EsiarcniriiçSo expedirá ma.
Ins pelos seguintes paquete*:

tlnie:
NADlA. para Rosário, recebendo Impressos

até As 7 horas da manhã, canas para o exie-
rior nté ás 8.

KiliHLENSE, para Cnho-Filo, S. João da Bar-
ií. Espirito Santo, Guarapaiy c S. M'itlieos,

r<;celieudo Impressos até As 9 horas di nvrllií,
cartas para o Interior até ás 9 l|2, Idem com
po. >e duplo até As 10.

TENNYSON, para Snntos. recebendo Impressos
nté A 1 horas da tarde, cartas para o Interior
ti(t A I l|2, idem com po'ie duplo até ás 2 e
('Iroctos para registrar até A t-

ITxIPAVA, pnra os portos ilo sul, reeshendo' 1'pi'fissos nté 12 lioras dn manliâ, cartas para
Interior até 12 I]2 da tarde, Idem comporte

duplo ald A 1 e objectos para registrar até As
ll in msnli*.

WUR7.IHJRG, para Santos, recebendo Impro -
sos aié As 12 noras ds nianliã, cartas parn o
Interior aié As I21|5 da tardo, Idem com porte
duplo até A 1 e objectos para registrar até As
11 d» mniihi. --•_.';'-'¦-•_

IIllApARA", pira Santos e Rio Grande, rece-
bendo tiiipreasos até As 12 lioras da mnnhã,
canas paia o Interior aié A12 l|J hora da tirde,

lom com pone duplo aiõ A 1 e objectos para
registrar até As 11 da mnuliC

^AWtoilnM^nWs/IWrihW^
recebendo impressos %té ás :i horas dajtorde.
oartas para o Intorlor-,até »a SJP» ««SÍSSÍ
íortídulplo até ás- 4 efobjectoo para Mglítrtr
*tltKliDB.™ra.JÉiit(>Si-'ÈüMaCatharina;;*^
Grando do Sol,, roeebendo fm* ossos a«é Al
hora da tarde. Wltaa para o|ntetlor'até l'l|2.
taim com porto Uuõtoa^ô »•"« e objeétog para
registrar aié"H»18'da manM __J____

LOTERIAS

prêmios db soojero
3799 9903 23632 31287

42100. 43853 43889
PRBMIOS DB ll 0J00II

13153 14871 228S6Í 26786
30025 32006 34861 48012

15:0001000
3".0ÕÕ$ri6O
2:000»000
1:000»000

500S000
DOOfooO
B00$000

WS12

29P01

APPROX1MAÇÕES
12024 «12026 ...........;, 200ÜO0O
49174 o 49176 M.S000
41849 e 41551 W»

DEZENAS
12021 a 12030 20S000
41*171 a 49180 15S0M
41341 a 41590.. 101000

CBNTÈNAS
12001 a 12t00 6S"00
49101 a 492"0. 8J000
41301 a 41600 4S000

Todos os numorns tormlnadòs em 25
têm 4S00O.

Todos os números terminados em 8 tôm
2S000.

Os dois finaes do primeiro «promlo nüo
tfim dlrelt-i 4 terminaçAo^simples.

Fisenes do governo, Herculano Samango e
Jttuinó Dantas.

Cessionários. Pereira & O.

SECÇÃO LIVRE
Besp>'sU a João.Teixeira Moreira

Homem, no Fórum, soube como coisa certa
que um official de justiça, justamente offen-
dido nos seus brios, procurou, no escriptorio
dos srs. Pacheco, Moreira & C. a Joio Teixei-
ra Moreira afim de exigir-lhe uma explicaçio.
Estava ausente o procurado, mas, presente
João Moreira Junior. Este na intenção, alias,
louvável, de salvar seu pae, confessou que o
aulor dos artigos publicados no Jornal do Com-
mercio sob a assignatura de Joio Teixeira Mo-
reira, eram escriptos por João Luso. Ora, Jo5o
Luso é o pseudônimo de Armando Ersede Fi-
guciredo, redactor daquelle jornal e mando de
Lydia, uma das filhas, sinão adulterina, pelo
menos natural, de João Ttixeira Moreira. Pro-
vas em meu poder.

Ol.lSIO dí Carvai.ho

(ijoiiinslo Dramático de Botafogo
Dev.i.o .. gréve dos operários do Gaz, fica

transferida a recita do mez, a realiz«r-se hoje.
para 3 de julho próximo. O I* secretario

C. S. Moraes

Aos Kxmos. Srs. Drs. Prefeito o Dlrector
de obras da Prefeitura

Os ARRANJADOKES, OS 1'ODEKOSOS "E O MANO/.'

tomam a sOptíiümar sua pretencão e quercn
embrulhar o negocio do barracAo do começ.
da Rua do Haddock Lobo. Desviando para ou
tro lado o que querem, esperam levar a effeito
o seu desejo. Cautela e cuidado com a planta.

Quando será demolido o TX/MB01.HO fll
Pobre Prefeitura 11

3542
iu, abaixo assignado, formado pela Facul-

;iadc de Medicina do Rio de Janeiro, attesto
iiue ha 18 annos emprego, e sempre com gran-
dc proveito a Emulsão de Scott, de oleo de
(igailo dc bacalháo e hynophosphitos de cal
c soda, nós indivíduos lymphaticos, rachiti-
cos, escrofulosos e em geral nos casos dc
depauperamento orgânico.

kio de Janeiro. drcamiiofonseCj.
Depositários: Julio de Almeida S C. c Silva

Gomes & C.
Pelotas, 39 de novembro de 1907.

O critério de ttm "homem de letra» tta
weriha de «lee-^esMeate

Ao Wencesláo Braz tirefiro Joaquim Sil-
verio dos Reis; ao Joaquim SllVerio prefiro
o Chico Salles; ao GMco prefiro o:p*rú'"de!
Plorian; ao peru do. ftibulista prefiro -*o -íá-j
bino Barroso; ao SabinoD»efiro o Alvesía-''
checo da 'Correspondência de Pradialit Men-
Ses; ao Pàrteco prefiro -o Bernardo Monteiro;

"e Oo 'Bemaldo prefiro a "burra de Balaam,
que esta, ao menos, falava.
>f. 66 Mintiro'de batas.

Motores electricos "Tltan"
Centenns de ottestndos à- disposição dos

srs. freguozes, provandoque.sao os mnis
resistentes e duráveis, de economia ainda
nfto egualada ho consumo de onergja da
Light.

Ao Para-Bnio Universal
Rua Sete de Setembro 38

Caixa Çeral das familias
Sociedade de segam solire • »1d»"

em mntanlldnde
me

NSo ha duvida
'E' iireparado maravilhoso, plenamente sã-'

tisfatoriò o Especifico de Luiz "Carlos, 'para
etlrar'«raicálménte mornío que se tottsideraya">
Incurável; UoiWidro do Especifico e«um'pote'.
da pomada curam, em quatro ou cinco, dias, o
mesmo, Segtfindo-se o direítorio do vidro.

Depositários: no Rio, Drogaria Silva Gomes
a C; em Santos, Pharmacia S.-José; em-Ub*e-
raba.Ratto Machado * C; em Sorocaba,
Pharmacia Silvio, e enrS. Paulo, Baruel^* C.

Salve, 2G-é-9õ9
Completa hoje mais um nnni-

versarlo a nossa * preüada mie
Marte Madotefne Zugier, Multas
felicidades o snudaçSes lho dese-
jum seus filhos
8578 LUIZoIOAO

fl

Fundada em. 1881

-87 - AVENIDA CENTRAL - «7

Sinistros pagos Rs. 2.0110:000 
'

Pagamento de Ks. 10:0000000
Como procurador de José Cândido Bloi

e de d. Anna Batia do ftazareth Blos
beneflelnrloit iIoh esnlratns ns. 4.843 •
4.844 tnstlláldos pelo Bnado di*. Antônio
Barcos Blos, recebi da Caixa Cerni dai
Famílias n qannlfa de dez contos de
réis per ll^uldngío dos mesmos con*
tratos.

Rio de Janeiro, 22 de Junho de IDO».-
JOAQVIB FKBXANDES »E OL1VUIBA
BIOS.

iX

Agradecimentos
Rezende, o de junho de 1900. ,
Eu, abaixo assignado, doutor em medicina

pela -Faculdade do Rio de Janeiro, etc.
Attesto que na edade de 76 annos, e sof-

frendo de nydrocele dupla, fui subiucttido ao
Êrocesso 

especial' do míu illustre. eollega dr.
eonidio Ribeiro, residente em S. Paulo, e

acho-me hoje perfeitamente restabelecido, sem
ter tido febre nem soffndo as cruciantes dores
dos antigos processos.

Agradeço e dou 03 parabéns ao meu illustre
eollega por mais este successo, aconselhando
a todos oa que soffrem de hydrocele recor-
rerem a este tão suave e seguro processo.

DR. JOAQUIM COELHO GOMES (me
dico, residente em Rezende, Estado do Rio
de Janeiro).

oXasceu pelire»
mas pede srr bem fadado o innocentinlio Jayme.
se quizerem buscal-o, devido A indigencia do?
pães, no porão da rua Curuzu' n. 1 (bonde d(
S. Januário). 35°')

ll critério do um republicano aa escolha
presidencial

Ao Pinheiro Machado prefiro o Murtinho:
ao Murtinho prefiro o Ruy; ao Ruy prefiro
o Oulntino; ao Quintino prefiro o Glycerio:
ao Glycerio profiro o Modtsto Leal; ao Mo-
desto prefiro o Rio Branco; ao Rio Branco
prefiro o Hermes; ao Hermes prefiro o Ro-
drigues Alves; ao Rodrigues Alves prefiro o
Rosa e Silva; ao Rosa prefiro o Ubaldino
Io Amaral; e ao Ubaldino prefiro o Assis
Brasil.

Xavikb Gonçaives Caneca.
T.-67

Sociedade brasileira de
£ent*ficetjcia f 7

FUNDÀDAVEM 1853
Garante medico e pharmacia, dentista e ad-

vogado, auxilio de viagem, funeral. Um conto
de" réis de uma vez e uma pensão vitalícia á
familia do sócio. A secção do montepio, creada
ha menos de cinco annos, já pagou vinte *
nove contos de réis,

Mentalidade: Dois mil réis.
Expediente: das 10 ás 4 hora:.
E' a que offerece maiores, vantagens.'Edificio 

próprio; rua Visconde do Rio
Branco n. 49.

Consulta medica: das . ás 3 horas. — O t*
secretario, dr Gomes de Paiva.

Caixa Çeral das fanjilias
SOCIEDADE DE SEGUROS SOBRE A

VIDA EM MUTÜALIDADE.
FUNDADA EM 1881.

AvenidaCentuai. n. 87
Sinistros paços Bs. S.OOOiOOOiOOO

Hs. 5:0000000
Bccebl da Caixa Cernidas Famílias a

quantia de cinco contos de réis, pre*
mio que conbe á lulnhn npoltce n,
4088/4«SO no sorteio realizado bojei3,
do Junho eorrenle.

Blo de Janeiro, C3 de Jnnho dc IOOI
ALFREDO CARXEIHO

Como testemunhas 1
Teimo-de Bello.
Amerieo Sanehes.
Augusto Uzêda.
Ilarlo flèndonea'8anlos.

Sociedade beneficente dos J/la-
chinistas da Siirada de ferro
Centrai do Jjrasil
Dc ordem do sr. presidente, convido ps

srs. sócios para a assembléa geral ordinária,
que se realizará, hoje, ao .meio-dia, na sede
social, para deliberarem sobre as seguintes
matérias :

l\ leitura da acta anterior; 2", expedien-
te; 3*, sobre o parecer da commissão de
contas; 4*, solire o parecer da commissão de
contas, extraordinária; 5\ sobre o bem so-
ciai, e, finalmente, procederem a eleição da
directoria c conselho, para o corrente anno
social. — O 2° secretario, Paes Barreto.

DECLARAÇÕES
}{eluem-Gh b

Dc ordem do sr. presidente em exercício,
convido os srs. sócios, proprietários, quites,
a se-rcunirem, cm assembléa geral, para pre-
stação de contas da actual directoria c tra-
tar de interesses sociaes, no dia i° dc julho,
ás &'/i horas da noite, ir- O secretario, An-
tonio T. de Siqueira.

Pr. jPflru/o de fronitii
¦ Prcvinc-sc aos srs. engenheiros, indus-
triaes c amigos deste eminente engenheiro,
que sc associaram á manifestação dc reco-
nhecimento é dc admiração pelos relevantes
serviços prestados pelo mesmo engenheiro
ao serviço publico, que haverá bondes cs-
peciaes, hoje, 26 do corrente, ás 3 lA horat
Ja tarde, na estação da Jardim Uotanico,
avenida Central, para conduzil-os á sua re-
sidencia, devendo os mesmos se reunirem,
antes desta hora, no novo edificio do Club
dc Engenharia. — A Commissão.

PEQUENOS ANNUNCIOS

O FILHO DA FLORESTA — por Emílio RtcnEnoimo
biuliotheca do CORREIO DA MANHA'

XVIII

A CARTA BE JOANNA

A's sete lioras quando Gcrtrudes chegou, ficou admirada
dc achar n porta aberta. Antes de entrar olhou para todos 03
lados, pensando que Joanua tinha saido para conversar com
alguma vizinha, provavelmente espantada da trovoada da
noite. , . ,

Não a avistando, porem, penetrou cm casa, deixanuo
;i poria cnireahcrta c começou o seu serviço no pavimento
terreo, preparando em primeiro logar o almoço, que sc com-

punha invariavelmente de uma chicara dc chocolate e dc
mnn torrada com manteiga. Ella mesmo trazia o leite todas
as manhãs. Oitnndo o chocolate ficou prompto, o pao torrado,
chamou loanna, persuadida que a moça tinha subido para o
('uarto. Não ouvindo resposta, disse comsigo:

Está no jardim. ..... ,
Saiu dc casa e fez a volta do jardim, olhando por toda

í pnrte c clinmando:
Menina Joannn! menina Joannal

Nada de resposta.
E' cxqttisiio, murmurou cila, lançando os olhos para

n jaiiclln do quarto da moça.
Vendo n gelosia pendente, uni pouco desunida e a es-

cada conlra a muralhai ella sentiu unia violenta pancada 110

peito; Meu Deus, o que significa isso? pensou.
Presèntia unia desgraça.
Muito perturbada, entrou depressa cm casn e subiu qua-

tro a quatro os degraus que conduziam no nndar superior.
A puna do quarto dc Joanua estava toda aberta, entrou. Deu
loyo um frrito enorme.

Viu o pobre Fiel estendido 110 assoalho, morto, c o quar-
lo, salvo o vestuário de Jonnna que nhi nno estava, na des-
nrilcni que se sabe, o que indicava sufficiciittinente uma
llita terrivel que linlia lido logar entre a moça c um ou mais
indivíduos, , ,-

ÍVrdiiln, louca tle espanto, Geri rudes desceu a escada tao
rapidamente como linlia subido, lançou-se fora de casa e

palliila, (icsgrcnhnda, ppr.-sc a correr na rua, gritando:
'Soccorro 1 no ladrão!

Algumas mulheres c meninos correram c formaram um

grupíi. A aldeia estava quasi desertn, porque", agora, todos
estavam occupndos 110 campo em segar o trigo.

Üertruiles corria sempre. Dirigiu-se pnrn .1 cnsn do ad-

junto, (nule entrou comn iniin tioinb.i. Esle estava alu, bc-
bendo um cálice tle kiwcli com o guarda eainpcstrc c 11111
nutro indivíduo.

Scnltor adjunto, gritou Gcrtrudes, venha, vcnlin ile-

pressa! Meu Deus! que desgraça, qne coisa espantosa! Vç-
nha, vcnlin depressa. • _.

Acnhiiaitc, Ücrlrutlcsj vtjamos, que o que liar Dc

pc sc trata? _. .
— Mns eu n.io sei ainda... Ali! meu Deus. meu Deus!

Que dirá o cnpiliin cjiiniitlo voltar? A menina Joanua...
Enifiii? perguntou vivamente o adjunto.

«—¦ Dcsnpparcceu I
OhI •. , ,,-- A gílosin tle sua Janella despedaçada, tudo revolvido

ciií ren quarto, Fiel, o pobre Flel, morto I... Entraram no
minrio peln janclln, com n escadn ilo jardim que pozernm
conlra o tutiio... Ahi meti Deus, que desgraça 1 qne des-
çrnçnI

O atljunlo tornou-se de uma pâllldei mortal
CorraniOí, spuliores, disse cllc, corramos 1

Não peninrairi maíi cm esvaslnr os copos.
Deante ila rasa dc Jacques Valllant havia uma (luzia de

.iitilliercs. outrns mulas crenncns c Ires lioincns; mas nin-
ctioti linha ouiatlo entrar 110 Jnnlliií.

TvMrs nlntln nada sal.1l.1m; interrogavam-se mutuamente.
tUrirudes foi fi en«n tio adjunto. Chamava por soe»

•orro, gritava por ladrSol
Kll-os, ell-osl „

Gcrtriulci e 01 tr« homem e1ie|av»m. Entraram em

casa, can-.inhandq a creada adeanteí Os outros quizeram se-
guil-a, mas o guarda campestre na soleira da porta, disse:

Não se entra.
A ordem era formal, respeitaram-na.
Todavia, como elle não prohibisse circular 110 jardim,

ahi ficaram, contornando a casa.
O adjunto e os que o acompanhavam viram no quarto

de Joanua o que Gertrudes tinha visto; não havia mais que
duvidar, um ou muitos malfeitores tinham-se introduzido no
quarto. Joanna defendeu-se contra elles. Para impedir do
gritar ou de morder, Fiel foi estrangulado.

O adjunto tendo aberto as gavetas da commoda de Joan-
na, notou que ellas não tinham shlo remexidas. Tudo ahi
estava em ordem, lim uma pequena caixa, bem á vista, havia
umas vinte moedas de ouro e de prata. Além disso, o relógio
c a cadeia de ouro da moça estavam ahi, pendurados no
prego, onde, de noite, antes dc deitnr-se, collocava-os habi-
malmente. Não podiam mais suppôr que Joanna tinha sido
victima dos ladrões.

A menina Joanna foi raptada, opinou o guarda cam-
pestre. Rapto com violência e premeditação, accrescentotl

- o adjunto; isto não padece duvida.
Fiel morto, o estado cm que se achava o quarto pro-

vavnm que Joanna tinha resistido a seus r.iptorcs. Demais,
não sc introduziram cllcs pela janella?

Quando o adjunto appareceu na referida janella c disse,
inclinanclo-sc para fora:

Eis ahi a gelosia quebrada, a escada...
Aquelles que estavam cm baixo começaram a compre-

licuder um pouco.
No cmtnnto, depois dc ter feito minuciosamente ,,a in-

specção no quarto de Joannn, o adjunto penetrou 110 de
Jacques Vnillant.

Ahi, tudo sc achava na ordem costumada.
Ia retirar-se quando seus olhos caíram na carta escripta

por Joanna c deixada sobre a secretaria aberta, Elle leu: *

... A meu pae.
Reconheceu a letra da moça.

E' singular, murmurou elle.
Tomou n carta c voltou-a entre os dedos, pensativo, pro-

curando comprclicndcr. O enveloppe estava fechado, não
ousou rasgnl-o, Por que escreveu Jonnna? Dcixnrain-llic en-
tão tempo para isso? Mas, que podia cila dizer a Jacques
Vaillant?

O adjunto perdia-sc em toda a sorle dc supposiçõcs,
não conipreliendia mais. Tinham peneirado 110 quarto de
Jonnna por escalada, provavelmente durante o soinno; cila
sc linha energicamente defendido, ludo o provnvn; iras dc-
pois, que se tinha passado? O adjunto deteve-se ahi, não
oiisníulo ndeaninr-se na obsctiridadc. Fazia 110 cmtanto a si
mesmo esta dupla pergunta; .

Foi realmente raptada com violência ou vencida na
luta, consentiu dc boa vontade cm seguir seu rnptor?

Mns cllc mio podia decidir-se a acecitar unia ou outra
destas liypotliescs.

Concluiu muito simplesmente, nietlendo a carta 110 bolso.
Na volta dc Jacques Vaillant o mysterio sc esclareceria.

Nada mais lendo a fazer nn casa, retirou-sc, confiamto-a
A vigilância de Gcrtrudes, que desejaria, talvez, que essa
inisiiio fosse confiada a oulrcin.

Anles de deixar estes logarcs, o guarda campestre cn-
tendeu fazer evacuar o jardínv. Em seguida juntou-se ao
adjunto. , , ,Negocio grave; disse elle ao segundo magistrado mu-
nlclpal.

De tal modo grnvc, pae Merílcr, que julgo liulispcn»
savcl liiforinal-o liiiiiiedlatamriitc A justiça,

Sim, 6 preciso. Si tivéssemos somente gcndnrmes no
lognr principal do cnntilo; mas todos os da redondeza acabam
dc ser chamados para o exercito.

CA para mim, pae Mcrcler, os gendarmes nüo sSa
iilcls ncslc negocio. Demais, mie podemos nós fazer? Nada.
E' preciso que uni homem da ici, um homem dessa nroflsslii
se oecupe disso. Na ausência do malrt, como o caso interessa
duplamente, é dc meu dever advertir o juli dc pai.

IV verdade.

visto o caso cm que julgasse necessário fazer-se reconhe-
cido, é que então a moça estaria disposta a acecitar as suas

Pr0PEnif°ini, 
para tornar-se desconhecido, para afastar as

suspeitas de Joanua e evitar suas duvidas, tinha-se disfar-

^S 
Vestiu um collete dc lã dc palafrcneiro, poz uma cábel-

leira velha, achada em um babú do castello e metteu os pes
cm umas chinellas.

Quando julgou o momento opportuno, levantou-se, laii-
con ao redor de *si um olhar rápido c foi buscar uma escada
«íue Jacques Vaillant deixou encostada a um pé dc ameixas,
carregado de frueto. Dirigiu-se para a'casa e sem ruído,
apoiou a escada contra o muro, debaixo da janella dc Joanna.

Olhou uma segunda vez ein torno de si, estendendo o

pescoço, applicando o ouvido. Nada viu, nada ouviu; so-
íuentc o grito monótono dos grillos. Estava, pois, seguro que
todos dormiam cm Marcilio, que estava só, ninguém potlm
vcl-o; não hesitou mais, subiu. . . „ t .

Quando sua cabeça chegou a altura da janella, afastou
com cuidado a geloisa, depois continuou a subir.

Um grunhido surdo fez-se ouvir. Fiel acabava de des-

pertar. „ ,
Um molosso teria talvez feito Raul recuar ; ira; pe-

tuicno cão não podia fazer muito, apezar da dedicação a sua
ama c seus dentes bem aguçados. .

No emtanto tinha-se posto nas quatro patas : vendo
esse vulto uo angulo da janella, pôz-sc a latir furiosamente,
sem duvida pnra despetar Joanna. Mas cila dormia profun-
damente. No mesmo instante o trovão cobriu o latido do vi-

gilante animal. .; .,
Raul aproveitou o mido para passar a perna 110 peilonl

da janella t saltar 110 quarto. •
Fiel saltou sobre cllc c ficou suspenso, com os dentes

enterrados no collete dc lã, que linha somente seguro.
Este fraco inimigo não cra dc temer, comludo Raul

não queria ser mordido.
Era preciso, portanto, desembaraçar-se do animal. To-

ninu-lhc com rapidez o pescoço enlre .13 mãçs c apertou-o
com todas as forças. O pobre Fie! não teve tempo si quer
«lc dar uni gemido; os sons não puderam mais sair-lhe da

garganta; sacudia as patas com desespero, torci.i-sc lodo,
fazendo esforços desesperados para csr-apar ao estrangula-
mento. %

Tudo foi inútil; seu Inimigo o seçur.ivã li.íiti e o nper-
tava cada vc4 mnis. O pobre Fiel teve unia ullima convuHão
e não sc rrukfd mais. Estava morto I «Seu nssiuiíito atirou-o

ji.it a o lado '

A moça acabava, emfim, de sair dc seu pesado somno
e abriu os olhos. Ao clarão livido de um relâmpago, ella
viu um homem em seu quarto. Não o reconheceu, noloti
somente que tinha uma cabeça enorme, longos cabullos que
cain-lhc 110 pescoço e occtiltavnm a metade do rosto; pare-
ceti-lhe ter um talhe dc gigante. Deu um grilo rouco, des-
esperado. Louca de espanto, saltou da can.a c prccipitou-sc
irnra a porta gritando ...

— Soccorro 1... Um ladrão I... Um assassino I...
Raul ntirott-se a cila c cnlnçoit-n peln cintura.
Houve 11111 momento de horrível luta.

Joanna defendia-se contra o miserável com 11 piicrgi.t
Ho desespero, lím vúo cila queria gritnr, chamar ainda, nfio

Íiodia 
mais. O sangue gclnva-sc-lltc nas veias, a respiração

ite faltava. Por fim, ficou inerte nos braços de seu inimigo;
tinha perdido os sentidos. O cobnrdc deixou escapar uma cx-
clamaçílo dc trlumpho. A infeliz Joanna, nílo podendo ngora
(ilefender-se mais, eslava cir; seu poder 1 Levantou»» e a car-
regou para o leito.

Nesse momento um grunhido rouco, terrível, que nlto
tra mais o dc um ctlo, retlniii fora, mistiirando-íc .10 riboni-
to da tempestade e tlominando-a.

A gelosia foi violentamente arrancada e nm novo per»
lonagcm saltou no meio do quarto.

Era J080 Lobo t
Como se achava elle nhl, nesse Instante supremo, para

Ucfendcr, nara salvar a noiva de seu amigo Jncqucs Grandin?
João Lobo, com seu Initiiicto dc selvagem, tinha adi»

ílnhado as más Intenções de Raul de Slmalic e depoit, sem

i,
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rçue ella podesse desconfiar, tinha velado por Joanna. De
noite, tinha visto Raul dc Simaise sair furtivamente do par-
que de Vaucourt, disfarçado, como já dissemos. Isso o sur-

prclicndcu levando-o a pensar que o moço tinha cm mente
algum máo desígnio.

Quiz saber. Seguiu-o. E emquanto Rnul se conservava
occulto na sebe do jardim, elle mesmo procurou tambem
occttltar-se.

Vendo ao clarão dos relâmpagos a moça estendida sem
movimento no leito, julgou-a morta. Deu um. grito terrivel
c saltou sobre Raul que, cobarde c medroso eomo são todos
os miseráveis cm face dc um perigo real, recuou pallido e
tremulo até a extremidade do quarto.

O cobarde não teve mesmo a coragem de se defendei
contra o terrivel adversário que dc um lance o tinha esten-
dido a seus pés. Elle se sentiu perdido. João Lobo não tinha
esquecido as chibatadas, João Lobo ia matal-o 1 Hfc

Sim, segurando emfim seu inimigo, aquelle que lht
tinha batido, João Lobo pensava cm vingnr-se; dispuuha-se
a csm.ig.il-o debaixo dos pés como um réptil, quando repenti-
namente a -doce imagem de Hcnriqüela passou deante de
seus olhos.

. Este inimigo, que estava em seus pés, terrificado, cuja
vida tinha entre as ir.ãos, era o irmão daquella que elle ado-
rava. Já nina vez Hcnriqueta, cm lagrlhias, tinha implorado
por cllc c apparccia-lhc nesse instante para gritar-lhe ainda:

— "Perdão para elle, João Lobo, é meu irmão 1"
Enlüo estremeceu c toda sua cólera dcsapparcccu.
Em logar dc esmagar o miserável, recuou a seu turno

c cruzou os braços 110 peito.
Raul coniprchcndcu que João Lobo o poupava, perdoa-

va-o; inas não adivinhou a que sentimento obedecia o sei-
vagem. O moço levantou-se vagarosamente; Ao clarão de
um rclnmpago que, durante un; segundo illumiiioti todo o
qtinrto, cllc viu João Lobo, com o braço estendido, nuJstran-
do-!!ic n janella»

Elle ngora só queria salvar-se c foi o' que fez com uma
precipitação que bem indicava quanto lhe ern agradável não
sentir mnis sobre si o peso do olhar terrivel do selvagem.

Desde que Raul desappireceu, João Lobo approximou-se
dc Jonnnaj tomou-lhe .1 mão, estava fria: inclinou-se c appll-
cou .'ligeiramente o ouvido solire o coração da moça; uma
leve pulsação lhe revelou que Joanna não estava morta,
como ,1 principio tinha supposto; Respirou, fira unia syn-
cope. Conhecia isso: tinha visto Hcnriqueta 110 mesmo es-
tado 110 dia cm que a salvou.

Completamente socegndo, pretendeu retirar-se, mas pen-
. sou que Raul poderia voltar. Ficou.

Viu sobre a mesa dc cabeceira uma vela c unia caixa
dc pliosphoros; podia áceender n luz; preferiu esperar no
escuro. Tomou uma cadeira, sentou-se c com os cotovelos
nos joelhos, .1 cabeça entre as mãos, ficou Immovel.

Duns longas horas se passaram. A tempestade ia longe;
nno so ouvia mais o trovão; n.io sc via mnis que raros rc« ,
iampngos. Do lado do levante o horizonte começava a cia-
rear; ora o nascer da aurora, o dia dahi a pouco iria dissi»
•>.ir a sultimas sombras dn noite.

Jonnna ngltou-sc, abriu os olhos, deu um longo suspiro,
depois tini grito, depois um gemido surdo, Elln lembrava-se,
Levantou-se c com os olhos desvairados olhou em torno de
s|, Nndn viu a não ser sun jnndln aberta c a gelosia despe-
dnçndn.

João Lobo, pnra não ntcmorlsnl-n com a sua brusca ap«
pnriçfio, tinha-se.oceultado cm uniu larga dobra das cortinas
do leito.

Deu tini novo grito, deixou escapar um novo gcmldói
Atirott»se do leito abaixo c necendeu íi vcl.i. Enlfio pôde ver
cm que dcíordetií eslava seu quario: sun roupa sobre o as-
sonlho pisada, suja de poeira, duas cadeiras virada», unia
bacia de porccltana feita cm pedaços, n coberta c os Ien-
çòes arrancados do lcllo; sua camisa rasgada, deixando o
peito descoberto, em ttm dos braços mis um grande signa!
vermelho feito por unia unha; depoit no extremo do qunr-
to, sob tuna pequena mesa. Flel, icm movimento, com as pei-
nns esticadas, a língua fora dn boca, iiitclrlcado.

Tomou o pobrn animal, abraçou-o, depois deixou eait
os braços «]itc largarair; o estimado Flel.

Ai lagrimas ultaiam-Hie dos olhos; pói-se a tolaçar.
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CORREIO 1ÍÂ MANHA-Sabba_o~ 20 de junto» dé 1909

I Sociedade Unido dos €stabulos
São convidados totíos os srs, sócios (ara• assembléa geral extraordinária, que se rea-

lizàrá, hoje, sabbado, 26 do corrente, ás 7
horas da noite, em sua secretaria, á praça dà
Republica n. 13, sobrado, para resolverem
assumptos dc grande interesse social.

Tambem terão ingresso todos os represen-
iantes da classe, embora ainda não sejam so-
—OS. -

Rio dc Janciio, 26 de junho de 1009. — __'directoria.

3 j/issociação $ahiana de
beneficência

ASSEMBLÉA GERAI*
(Em continuação)

Dc ordem do sr. presidente, convido os
srs. sócios quites á se reunirem, em assem-
bléa geral, amanhã, 27, ús 11 horas, na sede
social, para discussão do parecer da com-
missão fiscal e eleição dos membros do con-
selho administrativo, para o anno social dc
1909 — 1010.

O 1" secretario das assembléas geraes, dr.
'tyç-ão Daptista de Campos Tourinho.
"Club de Regatas Vasco da Cama

Communico aos srs sócios qtie, para assis-
lirem á regala dc domingo, 27 do corrente,
lem, á siia disposição, a Ia|fc!ia Bcrllta. Par-
tida do cáes Pharou, ás 11 horas, precisas.
-— Dias Ferreira, secretario.

jft' praça
CONFEITARIA PASCHOAL

•Manoel Lopes de Carvalho, Manoel Fer-
mudes da Silva, Bernardino Ferreira Car-
doso, Mareellino Fernandes Teixeira c Da-
jiicl Pereira Bastos, os primeiros sócios so-
lidaros e o ultimo dc industria, componen-
tes da firma Carvalho & C, estabelecida á
rua do Ouvidor ri.' 158 c 160, declaram que
por (listrado social, dc at do corrente; dis-
solvcrani a referiria sociedade, retirando-se
o sócio Mareellino Fernandes Teixeira, em-
bolsado dc seus haveres.

Rio dc Janeiro, a- dc junho dc 1009. —
Manoel Lopes dc Carvalho, Manoel Fer-
iiàúdes ila Silva, Bcrnardino Ferreira Car-'doso c Daniel Pereira Bustos.

Confirnio a declaração supra. Rio de J.v
neiro, 25 dc junho de IQOQ. — P. p. de Mar-
ecllino J:erntinilcs Teixeira, Manoel Lopes
ile Carvalho,

V* JF Praça
CONFEITARIA PASCHOAL

Manoel I.opes, de Carvalho, Manoel Fer-
uandes <la Siívá, Hernai.liíio Ferreira Car-
doso e Daniel Pereira Bastos, fazem publi-
co dc qtie, sob a razão social dc Carvalho
_ C, organizaram uma nova sociedade so-
lidaria c mercantil, conforme o contrato de
21 do corrcnle, para a continuação do mes-
1110 ramo dc negocio da firma antecessora,
110 scu anti.no estabelecimento, á rua do Oti-
vidot" ri. 158 c 160, onde esperam continuar
n merecer a protecçâo dc seus innuiucros
amigos e a sympatliia do publico. Outrosim,
declaram que são seus interessados os anti-
ros empregados Manoel de Oliveira Paiva e
Silva. José Lopes dc Carvalho. José Anto-
nio Gonçalves Uastos, Piérrc Pochat, José
Fró.s c Hniy.ilio César.

Rio dc Janeiro, 25 dc junho de I0OO. —
Manoel Lopes tle Carvalho, Manoel Fermin-'des 

dit Silva, fíeptartlino Ferreira Cardoso e
Daniel Pereira Bastos*

EDITAES
In tende 11 cia Geral da Guerra
Papelaria — Sirçuciro — Ferragens c uni

locomovei, dc 30 lí. I\, c mais accessorios.
A agencia de compras desta repartição

distribui! memoranda; para acqúisiçãò dos
urupos acima, até ás 2 horas da tarde, do
dia 28 dò corrcnle mez.

Iiitciídèncià Geral da Guerra, 2" de junho
de i9_9. — O agcnle dc compras, Cartas
Wraga.
C5__
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Lloyd Italiano
Societá di Navigazíone w Vapore

Serviço postal e commercial entre a Itália,
Brasil e Hio da Prata

O RÁPIDO PAQÜETK

MENDOZA
Commandante V. E. Pnrodi

Sairá no dia 4 de julho, directamente
pnra
Barcelona

e Gênova

Possue esplendidas accommodacões para
passageiros do 1" o 3* classes, tendo cabi-
nes luxuosas para uma, duas e tres pes-soas.

A 3" classe oslà installadn com conforto
e do accordo com o.novo regulamento ita-
liano,

Para cargas, trata-se com o correter sr.
Campos, á rua General Câmara 11. 5, so-
brado.

Para passagons e outras informações,
dirigir-.o aos srs. :

F.'" MARTINELLI&C.
2*9 %ua Primeiro dejtfarço29

saqubs~e"cambio

Coipiiiia Naciouail fle Navegação Costeira
Serviço semanal de passageiros entre oHio de Janeiro e Porto Alegro, com esca-las por Paranaguá., S. Francisco, Horia-nopolis, Hlo Grande e Pelotas.

O PAQUETE

Com excellentes accommodacões parapassageiros de 1* e 3* classes, sairá paraParuuugii.i,w 
I loii.uiopolis,

Itio CiiiMinle,
Pelotas o

1'ort» Alegre
liojo, "G do corrente, ús . boras da tarde.Valores pelo eseriptorio, hoje, 2G, atéás 2 horas aa tarde.
Cargas e encommondas pelo trapicheSilvino.

LAGE & IRMÃOS
o nu a r>o hospício 9

Jr sMztMod*^

Hainburg-Sudamerikanische - Dampf-
sCmfffahrts-Beseliscfiaft

Compaivhia de paquetesallem_.es entre
Europa e America do Sul

O PAQUETE

SANTOS
sairá para
Bahia,

Lisboa,
LEIXOES

e Hamburgo
no dia 30 du corrente, ás 10 horas da ma»
nha.

O preço da passagem de 3* classe para a

Europa é de 85$0O0.
incluindo o imposto federal, vinho de mesa
o coaduecao paia hordo, sendo o embar-
que no cáes dos Mineiros, no dia 30 do
corrente, ás 8 lioras da minha.

fura iiussugeus e ouli-u. luforaiuyücs
com as agentes

Tiieoclcr Wille & G.-Ayeuiaa Ceutral 79

Jr V" it-^j^*5*^
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ITÁLIA
Societá de Navigaziono a Vapore

o magnífico e rápido paquete

SIENA
Sairá no dia 27 do corrente, directamente

paraGênova e Nápoles
Este esplendido paquete foi espeoialmen-

te construído para passageiros do 1* e 3*
classes, os quaes encontrarão nelle todas
as vantagens, commodos, boliches em vas-
tos e botn arejados dormitórios, salões pararefeições, lavatorios, banhos, etc.

Para cargas trata-se com o corretor sr.
Campos,, rua General Câmara n. 2, so-
brado.

Para passagens o mais informações diri-
gir-so aos srs. :

Flli. Martineíli & C.
29, Rua Primeiro de Março, 29

SAQUES - CAMBIO

LLOYD *3R.ASII___-IUO

M, BUARQUE & C.
©¦_e__l____S_P Vapores a sair:
T\f A I_ A TVIT Ã I _ Portos do Norte, ató Manáos, no dia 30 do corrente, ás 1--_--__*-^.r"*ll_.fi. _F horas do manha.
SÍRIO Po,'-''03 d0 Sul' "alf5 p9^° Alegre, no dia 28 do corrente, ao meio-

íl.fí*_ Pol'*9s <*° Ri0 «Ia Prata, Indo a Paysandú, no dia 30 do corrento, ao-._¦.___.-.." , meio-dia.
GOY À*Y, Nova Y9rlc* escalando nos portos do Norto até Pará, no dia 28 do*-**-* *¦ **¦*-' corrente, as lOhoias da manha.Passagens, fretes emais lufoiina.õcs- Ágeiiclu Uo Lloyd Brusilelro-avcnlda Central.

LLOYD REAL HOLLANDEZ
Saidas para. a Europa I siiidas para.o Rio At Prata

'R.NLANÒV.... «'•> 15 de julho" amSTELLAND  3 de julho
ÀMSTELLAND........ .29 de » |i_OL_A-DlA  13 de julho

O rápido paquete liollandez .

2..&ANL J_L_D_ JO
de 9.000 toneladas e illuminado a luz electrica

¦ sairá no dia 1 de julho, paraLisboa, Leixões, Vlgo e Amsterdam
Preço das passagens de 3* classe 8§$k

Nestes vapores os srs. passageiros de 3- ciasse têm, vinho duas:vezes por
dia o cosi nha portugueza.Nota importante—Os srs. passageiros, na oceasião de comprar as passagens, pode-
rao munir-so dó moeda effectiva om ouro ou papel, assim como do cheques, saques
e vales postaes. sobre qualquer praça da Europa, Nova York, Montevidéo, Buenos
Aires 6 te

a' companhia fornece eonduccao gratuita para bordo nos srs. passageiros de
3* classe. ¦„•

Todos os vapores desta companhia possuem esplendidas accommodacões para os
srs. passageiros, tendo mesas, refeitórios, lavatorios, banhos, etc, tambem para
3- classo. Pura cargas, trata-se oom o corrotor da companhia, sr. Campos, á rua General
Câmara n. 2j 1. andar. Para passagens e mais informações, dirigir-se a

FLLI» MARTINBLLI & O.
29, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 29

ANTIGO 17

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

C_______» ijggggi'^ <a<gijjU.
DERAM HONTEM

Antigo  1*0 Porco
Moderno...  250 Gallo
Rio  803 Avestruz
Saltoado Peru

AO CÒItiMERCÍO
Acleanta-se dinheiro

sob caução de mercadorias ou outros valo-
res, bem como para pagamento de direitos
na Alíande.a; ii>lorraa<*_cs cornos srs.

Castro Guiclíio & C.
COMMISSAH10S

7. Rua _• de Março, 7
(Antigo A-l)

HIO DB JANB.RO

AtUOAM.SE 
duas boas salas de frente,

com duas janellas, a moços do com-
morcio, sem pensão; na rua bento Lisboa
n. 52, moderno" 3.30

ALUGA-SE 
o predio da rua Figueira

n. 27, !_. Francisco Xaviar; a. chaves
estão no n. 33 e frata»so na rua Joclcey-
Club iv". 197, estância de lenha. 3.0S

LUGA-sE um bom quarto; na rua Ha*
i râo de S. Felix n. 28. 3412
LUGA-SE o predio n. H7, antigo 111, da

i rua do Rosário. 3391

ALUGAM-SE 
quartos o salas na rua

D. Luiza iv. Gõ moderno, 33 antigo —
Gloria. 3U2

ALUGAM-SE 
uma sala e um quarto

bem arejados, de fronto, por _K_ a -15
com toda serventia na casa, á ruu Morno*
0 Valle, sobrado, N. 13-Lapa. 342s

BEK-S- Di*. Álvaro
Moraes ga-blnuto com
todos os up-

parelhos olectricos, colloca
dentes som chapa, trabalhos
garantidos, T».ig.unentos em
prestações. Cons. das 7 as 8
da noite. «-» 40, Praça Tira-
dentes, «16.

TELEPHONE 193

ÁLUGA-SE, em casa ile familia, a pessoasserias, uma iiiaRni£ica sala de frente; na
rua Itapiru n. 24. ^_6_

ALUGA-SE uni liam quarto, a operários; na
travessa Cerqueira l.ima n. sy. estação

do Rlachuelo; trata-se na rua Itapiru' nu-
mero 24. .1261

A 
LUGA-SK uma boa sala a moços soltei-
vos. Houlevard 28 de Setembio n. '19 —

Villa Izabel. .301

ALUGAM-SE 
— Vendem-se a soo réis. "ba-

nhos cie mar em casa"; na rua de S. Pe-
dro 24. Silva Gomes * C. 214.1

A LUGAM-SE dois gabinetes; na rua do Ou-
jíi-vidor 11. 150, sobrado e trata-se na casa
lorres Carneiro. 3326

A LUGAM-SE dois quartos com pensão, a
--Aar-cos módicos; na rua de N. S. de Co-
padUam 11. ---A (só cara senhora.). 2961

ALUGAM-SE 
novos ternos de casaca e so-

brecasaca, a .10$; na rua do Hospício nu-
mero 222, sobrado, esquina da Avenida
Passos. 1885

ALUGAM-SE 
ternos de casaca com clack

., e de sobrccasacii, novos e na moda, a .*.o$:
fia alfaiataria" á rua do Hospício 11. 282, em
frente ao Club Gymnastico. 1668

ALUGA-SE 
uma excellente casa com con-

f.rlaveis accommodacões para faniilia; na
rua Vieira Souto ri. 4-C, em Ipanema; as
chaves acham-se na rua Valladarcs 11. 2 e
trata-se ua Ue S. Clemente ií. 303. 3141

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, pro-

pria para eseriptorio me_ico ou para 1110-
dista de chapéos, em casa de família de tra-
tame.nlo; na rua da Carioca 11. 38, 1" andar
e trata-se na mesma. 3355

ALUGAM-SE 
costumes de casacas, a 30$;

na rua do Ouvidor 11. J4.1. alfaiataria Pa-
gharo. 3286

\ LUGA-SE um bom e ..ciado quarto com
X-Lpeiisão. a moços sérios, cm casa de fa-
milia;' ua rua da Assembléa 11. M_, i«
antlar. 3383

ALUGA-SE úm bom gabinete, próprio para
•4--—criptorio de doutor, adevogado ou den-
tista; no largo do Rosário n. 32, primeiro
andar. ."880

\ LUGAM-SE, por cinèoenta mü réis, es
i—criptorios; no 'primeiro andar. 4» rua
«âTOuvidor n. 108. 3428

ALUGA-SE na rua das Laranjeiras, pro-
«íJUdmo ao largo do Machado, em casa._de
f_jjiriia respeitável, um quarto com.pensão;
informa-sc na rua dos Ourives n. 30-A. .1504

. Ã"Êt.GAM-SE aposentos mpbiliados, hygie-
_t-_nicos e _e?l-ot.aveis para os senhores via-
jantes c pernoite dè casaes e pessoas de-
.elites, abertos a ioda a hora. H. Formosa;
rua General Caldwell n. 73. esquina da rua
Viscohde «de Itauna. .1581)

ALUGA-SE 
a um casal ou a homom de

tratamento grande sala ricamente mo-
bilinda, coth tres janellas do frento, en-
trada independente, em oasa de multo
asseio o do toda a confiança; na bonita run
Conde de Baependy 11.90. 3i3i

A*S«UGA-SE, por 300$, o i° andar da praça
Tiradentes 11. 38; trata-se na loja. 3886

ALUGA-SE 
uma co.inheira, para casa de

faniilia; na rua Commendador Teixeira
de Azevedo 11. 3, avenida, casa 11. 2, En-
gènho dc Dentro. 350S

ALUGA*SE 
um commodo e mnis com-

rriodida.es. a um casal ou senhora só;
na rua Barão de Iguatemy n. 14, Mattoso.

ALUGAM-SE 
dois quartos, a empregados

110 commereio, casa ' de familia; na rua
da Relação n.,47. 3565

ALUGA-SE 
um quarto, em casa de familia,

a rapa...s do commereio; na rua do Hos-
picio n. so. 2" andar. „ "."...Cr

A I.Iil-AH Si: optimo. cumuiudos; Hnn
do Lavradio u. 53. 3517

ALUGA.M-SIi 
bons commodos, iudependen-

les, a moços solteiros, preços. 25$ c 50$;
na rua dc Santo Amaro 11, 40, antigo iS, 3244

ALUGA-SE para familia, a loja do predio
da rua Silveira Marlins 11. Go (moderno. ;

trata-se 110 sobrado, onde estão as chaves.

ALUGA-SE 
a casa da rua Floriano Peixoto

11. 80. Copacabana; a chave eslá no ar-
niazein da rua Nossa Senhora da Còpacã-
bana n. 15-A c trata-se na rua dc S. Pedro
11. 68. i° andar. 3248

AUUGAM-SI- 
dois bons conimõtlos de

freute, com 011 sem iieiisnn, cnsa <lo
família; mt run liarão do Uuari.fifia
n. IU A, pcrlo do bonde. 8USÍI

ALUfiA-SE 
a boa'e nova casa da Travessa

do <^ru_ ri. 10, junto a rua Haddock Lobo;
na avenida Central n. 8.7- Preç» iriòdicó, 3272

ALUGA-SE para faniilia. unia casa nova,
por iCo$; fia rua Haddock Lobo 11. „78,<]iii-

landa. 3473

A LUGA-SE para eseriptorio ou consultório,
---Mima confortável sita de frente, com quatro
saccadas; ver c traiar na rua Sete dc Selem-
bro n .nj.., moderno. 341.2

A LUGA-SE uma boa casa com duas salas,
_tJ-dois quartos, cozinha, banheiro, por 75$,
á rua do Dí. Silva Pinlo 11. ,|8; trata-se no
Boulevanl Vinte c Oilo dc Setembro 11. 367.
Villa Isabel. 3468

ALUGA-SE 
na rua Frei Caneca 46, sobrado,

^trin.a boa sala, com duas saccadas; á casaes
sérios, ou moços do conimcreio. 3462

A LUGA-SE a casa n. 11 da rua Nossa Se-
«---.hora dc Cotuncabaua; trata-se na mesma.

3460

ALUGA-SE por iSo$, mensaes, uma con-
-O-forlavet casa com excellentes accommoda-
ções para familia c admiravelmenle localisada;
na rua Vieira Souto 11, . C, Ipanema. As cha-
ves, aehnm-se ria rua Valladares n. 2 c tra-
ta-5e rhfeJ*t_-fle 'S'. Clemente n. 303. 3459

Al urr _..<_:_->» ,,m trrande (orreno em11 "Dt.i »«-•.. ciirislovilo, proxi-mo no mar. próprio pnra fabrica, serraria
oúinstâllá.-OS olectricos; carta a F. A.,nes-
e jornal. 195.

ALUGAM-SE, por 50$, uma eala e ,,,..alcoya, a um casal, em oasa <je um 
""?

casal,. A casa tem um grande quintal e „,„„adan.cia de aguí; na rua D. Polyxeua 11 ,,, itafogo. ' *'**• ,fc*

A LUGAM-SE. em casa de familia. um bom
-*-*»_";.lüo, c uni quarto, com on sem pciisão,
nreçp módico; na rua U. Luiza 11. 5? —
Gloria. 3243

ÁLUSA-SE 
uma casa com duas salas, dois

illi—los e cozinha, por 80$ por mez; na
praia do Retiro Saudoso 11. 207, antino riu-
mero so. 1242

LUGAM-SE dois bons quartos; na rua doLCattete n. 127. 35S5
mtmyia^3t.V!mrXlSA'lS.9^WlWmVKX

ALUGAM-SE 
bons commodos, próprios <_r.família; na rua Padre Migueliíó , -"

Catumby. .:.'

ALUGA-SE, 
com ou sem pensãoa cavalheiros, uma sal; ' '

dò Carmo n'. 65, 3" andar
Aa .cavalheiros, uma sala _eVííenté';'Vn™'r_

.Ul.)

ALUGA-SE 
a Villa 0./;./i-éonstrü_i. Sn -,

terminar ná rua Nossa Senhora de Tn
pacabnna, junto do n. aj j. _.»ta _» n _mesma rua n. 30. ' ...;,.

ALUGA-SE 
um esplendido commodo mobilia*o e com pensão, magníficos banli-irnie grande jardim, para recreio, só a pesiò-..sérias; na rua do Rezende n. 134, ""'.15')

ALUGA-SE 
uma sala de frente, n nau so"nhora só ou a uni casal sem filhos ..'.';"

ou sem pensão; na rua Tlieophilo Óltoní
'«547

128, moderno.

ALUGA-SE para pequena fabrica ile arti
go limpo, que só trabalhe ali ús !i IíóVmda tarde, umsobraclinho no centro da cldade. Informa-se, por favor, na rua dõLavradio 121. ., 3^

Ai.UG.A-SE o predio assobradado da rm-Ti-Farneze n. 12, morro do Pinlo. iim J-,rua Bomjardim, tendo duas salas, irrs nuaí-
tos, cozinha c quintal; para informações no."• ""*• 3551

ALUGA-SE 
uma casinha para familia „».quena; na rua Oito de Dezembro n iV-as chaves e mais informações ú mesma ruin. 124, armazém. ,..5

ALUGA-SE 
uma excellente casa com con-«fortaveis accommodacões para faniilia j,.tratamento, num logar muito saudável; na riaOito dc Dezembro ri. 148; as chaves i- mai'.informações na mesma rua 11. 124, -,-'

mazem. ,.,.

* LUGA-SE uma confortável sala de (ren-i~\ te, com duas sacadas, a casal sem n-lhos ou a um sonlior, no 2- andar dopredio ri. 11 da rna Uruguayana, etn casado família o trata-se no 1* andar. 3;';.

ALUGA-SE uma sala;
mengo 11. 12.

na praia «Jo F].i

ALUGAM-SE um commodo por 355 • outro
_ por 55S, em casa de familia;' na rua \\0Rezende ti. 87. ,1540

ALUGA-SE 
uma sala de frente mobiliáriaou n.ao, eom ou sem pensão, em cisafrance-a, para casal ou senhor solteiroLavradio 121, 2- andar. 34^7

ALUGAM-SE 
uma grande sala de frente emais dois quartos.' têm luz c-leclnc. _ iodoo confortji, a cavaüfeiro.''rcsneilavcis 011 ca-sal «em filhos; na rua da Coiuiiiuicão mi-mero 53. ..j

A JfU('"V-."Slí ,rC3 easinlíásj na rua Ma-•ii-tlieus Silva 11. 12. Inhaúma. 35_jj

AI.IjGA-SEo predio n. S, antigo, d,i niaBella S. Luiz, Andarahy; ns clim-osestão no armazém da esquina; trata-se iiiirua dos Ourives n. 86, das 2 ús . horas.

ALUGAM-SE quarto c sala próprios par.duas costureiras; na rua Barão de ítapã-
gipe 11. 46. 3526

ALUGA-SE 
a casa da rua Major .òliseca

n. 12, em S. Christovao, em íreiv.c A
praça Visconde do Kio Branco; (rata-sr narua de S. Luiz Gonzaga 11. 160, armazém,
antigo. 35-3

LUGA-SE uma cozinheira estrangeira;
.cartas nosto jornal a G. C. 3122

ALUGA-SE 
a casa da rua Visconde «lt !'|.•gueiredo 11. 7S. por 150$; as chaves rs-.ân

no n. C3 da mesma rua. 35.,

ALUGA-SE 
uma boa casa rom duas sa!,--,

quatro quartos, copa. grande cozinlia. «li;-
pensa ,gaz, agua cm abundância e. quintal;
ua rua Flnclc n. 10, antigo, perto da estação
e bondes do l.iachuclo. ;,íió

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Cntlelé

ri. 20_; trata-se nn Camisaria Especial,
_ tua do Ouvidor 11. 103. 313

ALUGA-SE 
um bom e arejado quarto, com

ou sem pensão, a mocos sérios, em casa
de familia; 11a rua dos Ourives n. 1Í7, 1"
andar. ..í7.1

ALUGA-SE 
a casa da rua Oito de Dc.c:-.-

liro 11. 1.6. com duas salas, dois dúártò!
e quintal; as chaves eslão na rua Oito de D.-
zembro 11. 104. onde se trata. 3515

PEQUENOS .NI.U_.CIOS DE Jk.lvL^a-$e9 "Venãe-se e P&eci®a>-s§e9 NO "CORREIO DA MANHÃ"-3 VEZES, 200 RÉIS.

50 O FILHO DA FLORESTA* - ron E.rn.io _.tci._*_ou_(. \ EiBUoTiiíCA do CORREIO DA MANHA 51
Men Deus, meu Deus! mas o que sc teria passado ?

exclamou cila dc repente.
Apertou febrilmente a cabeça nas mãos.

Uni homem ! um homem ! pronunciou com um voz
«aturai.

Uma idea espantosa, horrível, atravcssoii-lhc o ecrebro.
Deu uni grito medonho.

Perdida! perdida! estou perdida!... exclamava des-
esperada.

Cambaleou como se fo.se cair; parcceu-lhc que ia Ior-
liar-se louca. De facto scu olhar vitreo, com as pupilas dila-
tadas, cra o tlc uma louca.

De repente, atrás de si, ouviu um gemido.
Sobro_altou-si*, vultando-se vivamente. João Lobo estava

ideante dc si.
Ella saltou para-trás, dando um grito dc espanto e dc

Horror.
João Lobo olhou-a tristemente, com compaixão. •

Monsiro, monstro ! exclamou a moça com a voz cs-
trangulada, com explosão dc furor, por que, estás ainda aqui?
li' para ver a minha dôr, minhas lagrimas, para gozares«bs soffrimentos dc tua victima ? Diz, diz, miserável selva-
gem !... Para trás, infamo, para trás ! Yac-te, salva-te !...
Ah ! tu me espantas, ttt me fazes horror, causas-nie asco !

João Lobo não comprehcndia, mas bem via que não
eram agradecimentos qne lhe dirigia a moça. lira a cólera
que brilhava nos olhos de Joanna, c cada uma de suas pala-
,vras repercutia dolorosamente en. scu coração. Ah ! se ello
podesse falar !

Fez a unica coisa ; >.e podia fazer : com os olhos cheios
ue lagrimas, ajoelhou-se deante da moça, juntou as mãos c
olhando-a com melancolia parecia siipplicar-lhc.

Joanna, porem, não saiu de scu erro funesto, interpre-'tou tle oulro modo n humilde c dolorosa altitude de JoãoLobo; julgou que elle sc arrependia c pedia-lhe perdão.'Rc-
pclliu-o liorròrisada com o pé, voltou a cabeça com asco e
atirou-se dc novo para irás, como sc tivesse receio de uma
mordedura venenosa.

Õ pobre João Lobo deixou escapar um suspiro, lcvau-
lou-sc c foi enxugar as lagrimas no canto irais escuro do«gttarto.

XVII *
CHKCA A JOAO 1.0110 UM S0CC0RR0 INIISnlIlAno

Joanna ficou um Instante immovel, absorvida nos si-
nislros pensamentos de um sombrio desespero.

Todas as suas esperança, estavam tlcslriiiilns. em um
momento nulo sc tinha aimiquillndo !... O futuro dcsappa-
recett, eslava perdida ! A infeliz menina náo raciocinava
inais, havia om sita cabeça ardente, prestes a estalar e muilo
cheia de pensamentos tiimullóso., uni começo dc loucura,

líiulirciiou-.e bruscamente, listava terrivelmente pai-lida, tinha a pliysioiidmla decomposta. Seus olhos seccos
«brilhavam dc um mudo estranho. Havia ím oxprcssfio de scil
olhar alguma coisa de estranho que indicava uma resolução
ilesejpcratln, Torcendo as mãos, levantou us ollios parn o
céo, invocação muda, qtu- eorrespòitilin a um de seus pensa-mento* secretos, Xáo sc occupnvn mnis de loão Lobo, talvez
julgasse que cllc não eslava mais abi.

Vestiu-se rapidninciile, cnn,* movhncnlos convulsivos ;.•ijiiiildii .seus licllos cabellos negros, ciiroloti lio alio iia ca»
beça c prciulcti»os eom unia louca üc linho, Fcitú islo, nbrltt
a porta c entrou no quarto do jiictjiiõfi Vaillant. .Seiiiou-se
•Iciiiiie da secretaria aberta e cm uma [olha* dé papel escre-
veu "Jístou dcdionratlfl,
mi

* Meu iiiu> lastlnia-iiTo I
Coiisola«tc, Jacqttcs I
Adeus, meu pae, adeus t

Joaitita Vittllanl.n
Dobrou o papel e nicllcu-o cm mu cnveloppo que «Ila

«cJioü c iii) «jii.il iraijoti i__tt.»« palavra.'* ; A meu pnc.
Joio Lobo a csjiiawy» muilo íii.juiciu; sentia vagamente

"Jíslou ilcdionrada, manchátla. O homem selvagem, o
nscravcl João Lobo é o crliiihtosn. N'áo posso maia viver,
ou morrer !,,. Acharão o meti cadáver n.« rio,

que ella tinha tomado uma grave resolução. A agitação de
Joanna, scu espanto, alguma coisa dc feroz cm 

'seu 
olhar,

tudo isso lhe fazia medo.
A moça entrou no quarto, parou deante dos retratos do

Jacques Vaillant e de Catharina, juntou as niáas c ficou Üminstante immovel como em Oração.
Depois passou tristemente o olhar pelos objectos qtte iadeixar para sempre e dirigiu-se para a porta.
João Lobo saltou c poz-sc deante delia cmbargando-llie

a passagem.
Joanna estremeceu toda, seus olhos inflanimaram-sc de

cólera. "Repelliu-o 
com violência. Elle agarrou-lhe o braço.

Ella batcti-lhe no rosto e lançou-lhe tini olhar terrivel,
fulminante, que o fez recuar. Abriu a porta c precipitou-st»
pela escada.

João Lobo ficou tini momenlo como aturdido, bestifi».
cado, com os olhos Imundos fixos no chão. Viu alguma coisa
de brilhante c ao lado um outro objecto que brilhava tam-
bem. Abaixou-se c apanhou tini aiinel dc cavalleiro que cllc
reconheceu por ler visto no dedo de Kaul dc Simaise c uma
pequena carteira na qual havia duas iniciaes gravadas R. S.

Ia atirar íóra os dois objectos, porém, mudou de idéa.
Sua calça usada, rola, esburacada, tinha um bolso cm bom
estado, tanto mais solido quanto pouco delle se utilizava.
Quando voltou o angulo da casa, avistou Joanna que corria
pelo prado, dirigindo-se para o rio.

Hem que ella já fosse a uma grande distancia, cllc te-
na podido alcançal-a; não ousou, porém, fazel-o: limitou-se
a scguil-a, o mais perio possivel, todavia, para que olla nãc,escapasse ás sitas vistas.

Posto que não fizesse ainda dia. o campo já eslava suf-íicieiitcitíciite esclarecido; porém não sc via ainda pessoa,alguma. Os camponezes se apressavam, no entanto, paraacabar a ceifa*, ma» esle anno o trigo e a aveia achavam-se
do oulro lado de Marcilio.¦ De «repente a moça dcsnpiwrcceu no meio das moitasverdes de vime quo bordam o rio. João Lobo sentiu um cala-frio ao longo da espinha. Seria possivel? Joanna iria real-nieiito.atirar-sc ao Lrou? (

Preso dc uma aneiedade horrível, correu desesperado ficm menos de dois minutos chegou á margem do rio.
Era já muito tardo para deter Joanna.Ouviu o rtiido dc sua queda na ngua o viu-a turbilhonar

no logar cm que ella linha caitlo. Conheceu esse logar, umdos mais terríveis do Froú; foi ahi que cllc salvou o meninodc Hligiivcourt, quo se afogava.
Sem perder uni segundo, prccipitou-sc no rio c mcrgtt-lliou. voltou á superfície com os braços vasios j mergulhounina segunda vez; nada ainda. Deveria ter cítiiló na véspera,mais acima, dò lado do Ulallicourt, fortes agunceiros, porquer» 1-roii subia o a corrente tornava se excessivamente rápida.

João Lobo compréliendcu (pie Joanna já tinha sido arrastada.
Mergulhou uma terceira voz. Reapparcccu trazendo a moça,c poz-se a nadar vigorosamente para a niargeit,*. *

Ouvia-se no caminho, que se alonga polo' rio, o rodar deum carro e o galope apressado ik um cavallo. Um poucoahlcs do chegar ao logar cm que João Lobo lutava contra acorrente, unia ladeira bastante pronunciada começava. Ocavallo lomoii o pas-,
A carruagem, do quatro rodas, muito leve, entre calccltec velha berlinda, trazia um só viajante.

_ Era um homem de bonita estatura, que parecia ter seu»cincoenta a cincoenta c cinco annos. listava vestí.0 muito
simplesmente, porém sua cnnilsn dc fluo linho ile Escossla oclc uma alvura dc neve indicava quo olle devia (or uma certa
fortuna. Tru.ia toda a barba qne começava n embranquecer,
quando, já, seus cabellos eram brnncòi, Tinha uina physlo-nomia bella e expressiva, poslo quo fntlgada o, podia»» sup-
pm*, nue esse homem eslava minado pelos desgostos.

O olhar era ardente c orgulhoso; mas quem o cxainN
itn.-c com aucnçfio, descobriria chi ueus ollios c na pregasaliente dos lábios alguma coi.a dc triste, cohlo que um dos-
tuiiiiio que rcvcllav* um pensamento atro.. Evidentemente,
e.i_e homem tinlin 80ffrido multo c devia ter no cornçAo uma'
chaga profunda, uma grande dôr que o 'tempo uao tinha con-
seguido np'tg_r.

O movimenlo singular mie sc fada na agua ntlra.u a
attenção do liomeiu que condütia o carro, o qual cra certa*»

mente um eoeheiro, mas um eoeheiro dc casa nobre, porque
sua apparcncia o fazia adivinhar, posto que uão trouxesse
nesse momento o costume dc suas funeções.

Voltou-se uo assento c inclinando-sc para a portiuhola
do carro:

«— Senhor, disse elle, olhe, ali, na nossa frente, no rio.
O viajante poz a cabeça fora da portiuhola c olhou.
>— Vê, senhor?, ...íji,.
•— Vejo.

Deve ser uma fera, ttnv lobo que atravessa o rio ou
entio um javali, porque parece que neste paiz ha muitos.

Espera, Laiulry, espera! ordenou o viajante: o que
nós vemos nem é um lobo, nem javali; é um homem que so
debate desesperadamcnlc. contra a corrente que o arrasta.

O cavallo parou, o viajante abriu vivamente a porti-
nhola e saltou, emquanto que por sua vez, o eoeheiro sal-
tava da boléa.

«— Mas, são dois, senhor, são dois! exclamou Laudry.Sim, são dois, respondeu u amo, c um homem' qtiesalva um oulro.
Elles atravessaram depressa a distancia que os separava

do rio.
João Lobo, tendo em fim conseguido approxitnar-se da

margem, acabava dc tomar um ramo dc salgueiro que pendiaiia agua. Todavia, como cllc não tomasse pé c fosse obrigado
a conservar a cabeça dc Joanna acima da agua, ora-lhe dif-
ficil, podemos dizer impossível, sair do rio. Com effeito,
tendo somente livre sua mão direita que segurava o ramo,
elle não podia agir. Si cllc abandonasse Üm instante o ramo,
a corrente que cada vez se tornava mais forte, arrastava-o
novamente. Quanto a abandonar a moça, não pensou mesmo
«isso, teria preferido cem vezes morrer com ella, siippòndd
que ella ainda vivesse.

Coragem, coragem! grilaram-lhe de repente.
Ello deu um grito do alegria vendo chegar os dois ho-

n.ens a margem do rio.
Ii' uma mulher, uma moça! exclamou o viajante. Dc-

pressa, depressa, Laudry, salvemos esse desgraçado! Vô, vê
segura esto ramo; puxa-o com cuidado, olho quo não sc que-bre; faça íssq direito... Assim, assim; cllcs so approxi-
snam.."-. Ainda tun pouco, Laudry.

E o viajante, do joelhos na margem, estendia os bra-«ços para deante promptos a receber a moça.Estão salvos! exclamou; bravo, Laudrv. meu bravo
laudry!

Elle segurava Joanila pelos hombros solidaincnlc; sem
muilo esforço tirou-a da agua c a deitou em tuna cama dc
folhas seccas.

Durante este tempo, sem o soecorro do Laudry, que lhe,
estendia a mão, João Lobo saiu a scu turno do rio, depois
sacudiu-se como um cão da agua.

O viajante lançou tini olhar de surpreza para esle ro-
busto rapagão, cujos cabellos extraordinariamente longos
para um homem, as pernas c os braços cabelludos, formavam
um lodo para excitar a curiosidade do mais indifforcntc,

Laudry contemplava João Lobo com a cstimçfacçSò nin-tada no semblante.
t No emtanto o desconhecido apressava-se cm prestar cui-dados á moça.

E_Urá morta? Estará viva? Eazia ancioso eslas duas
pei-fo.iim.is a si mesmo.

Ao cabo dc tun instante, exclamou:~ Vive!
Joanna acabava de mexer-se, Joanna respirava, fólioLobo unha visto. Caiu dc joelhos e po. sc a chorar de'ale-

gna.
Havia nas lagrimas desso homem do utu aspecto llio

estranho, alguma coisa de soberbo c de commovcnte ao mos-mo lempo.
O estrangeiro c scu creado seiitiram-sc profundamentecomum vidos.

Mas ora Joíiiinn. lóbrcltulo, que oecupava o viajante'.Ferido; a principio, por sua maravilhosa bclleza quo a tor-nava muis Interessante ainda, pos-se n cxuininal-a com tuna«liciiçSo que, em qualquer oulra oocasiilo, pareceria incoii-ivcnicitle. Com effeito, a íixide. dc scu olhar no rosto daB.oça idiu ern coisa natural.
De repcnií estremeceu e seus olhos abriram-se desiue-

didamente. Uma exclamação escapou-lhe do peito offegante.
Continuava a olhal-a ce__ uma attenção pertinaz, analysaiido
todos os traços dc sua physionomia.Oh! que semelhança! murmurou elle. E' ella, absolti-
tamente cila 1... Mas, esta aseaina não tem mais dc dez-
esete ou dezoito annos! Sim, mas si cu fui informado cm
Londres, ha dezesetc annos, seguramente, que Carlos Clicvry,
e Zelima tinham desapparecido. Dezesetc annos, dezesetc an-
nos... e Zelima eslava grávida. Meu Deus, meu Deus! Si
fosse... Por que não? Esta semelhança tão viva... Vamos,
sejamos c.tlmo, sejamos forte ... Ah ! Providencia, Provi-
dencia! Qucrerás tu, afinal fazer alguma coisa por mim?!

Poz-sc cm pé de um só movimento e collocando a mão
no hombro de João Lobo:

Meu rapaz, lhe disse elle, responde-mc: Quem é esla
moça? Onde mora cila? Tu acabas de salval-a; ella atirou-so
ao rio; por que? Fala, meu amigo, fala!

João Lobo encarou aquello que o interrogava, sacudindo
tristemente a cabeça c pronunciou estas palavras:Senhor, Joanna, Joanna, c mostrava-lhe a moça.

O viajante interrogou-o ainda, João Lobo que o não
comprehcndia, respondeu somente sacudindo a cabeça e dan-
do longos suspiros.

Elle não me comprehcnde, não sabe falar, disse o
viajante; eu já duvidava, é unv pobre idiota.

O quo não o impede do ler coragem, bravura c co-
ração, tanto como cem homens de muito espirito, replicou o
creado que, decididamente, tinha scu fraco pelo selvagem.

Laudry, replicou o desconhecido om um tom breve,
nós não podemos deixar esta moça aqui,

«— E' verdade, senhor.
Lcval-a-emo3,

•— Onde, senhor?
Para onde vamos.

O creado olhou seu amo com surpreza."
•— Não seria inais simples, entendeu elle observar, con-

fial-a a pessoas sérias na primeira aldeia que encontras-
senios?

Não. eu levo-a, eu guardo-a, já lhe disse.Nesse estado, molhada como está?
- — Que importai

Senhor, não receia que cila lenha frio? .**O sol apparcccrá; daqui a uma hora estará mnis
quente. Além dc tudo, cu cuidarei delia: nós temos cobertas,
licores, assucar, vinho Bordéos; tudo o que nos 6 preciso.O meu amo sabe melhor que cu o qúé\devc fazer,
disse Laudry, comprehcndendo em fim que seu amo tinhu
razões para tomar uma resolução tão singular.Partamos, Laudry, paríamos!... Ah! dá unia moeda
de ouro a esse pobre diabo I

Joanna acabava dc abrir os olhos, seus lábios começa-
vam a colorir-se.

O desconhecido tomou-a nos braços e caminhou rápida»
mente parn o carro.

Laudry poz uma moeda dc vinte francos na mão dc
João Lobo.

liste olhou para a moeda c entregou-., ao creado ia«
cudindo a cabeça.

Delicado o orgulhoso como um grande senhor! liltir-
murou Laudry, dcitando-lhe o Juiz uo bolso, sem que cllc
presentisse.

Depois afastou-se rápido parti tomar o sou logar ns
bolça.

João Lobo viu levar Joanna sem fazer um movimento.
Eslava pasmo, estupefacto. Flcòtt no mosmo lugar, cm pé, lut-
inovei, como sc o.s pés estivessem agarrados no solo,

Pura com nutras pessoa», furioso, cllc so leria liiiiç,"d«-
u defesa da noiva dc seu amigo; mns o viajante desconhecido
com sua apparcncia nobre o doce olhar invpuhlia-ie»llie. O
que elle nao experimentava, portanto, era medo; ma. sim
um s-nlimeiito de profunda admiração c respeito.

O cavallo subiu com vagar a ladeira. Chegado ao logar
plano, tomou tun galope rápido e dahi lia p««ueü nuo mui- *e
ouvia o ruido da carruagem.

I.iitflo João Lobo passou muilns ve«s as duas niBei |ic!alesta, como se quizesse expulsar um pensamento que o abior-
via; depois partiu como um ralo parn a floresta, onde dete
aupareceu,

I
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jÊÊk SAUDE DA MULHER
Xaborahrío em j^rio jfíle$re: Daudt & Lagunilla

Encontra-se em todas a» pharmacias. Vendas em grosso nas principaes drogariaí

Hermorrliagia uterina. — é uma effusio do sangue provenien-
te da matriz. a

Symptomis —Caracterisa-se por dores em todo o corpo, falta de appetitte,
acceleraçuo das pulsações do coração, irritação do systema nervoso, etc.

Gausrs — A hemorrhãgia é freqüentemente originada-por-um parto, um
aborto', que são muitas Vezes acompanhados por ella,,Outras causas freqüentes
aão as affecções do apparelho geriital. . '

Tratamento é crçll^- Na occasitWdas liemorrhagtas não ha remedio que
' se compare A' Saude 

"da 
Mulher. N-io só faz estancar o escoamento sangüíneo

como tambem evita a reproducção do mal.
• Usa-se —¦ A Saude da Mulher, quando ha hemorrhãgia, tomando uma co-

Iher das de-sopadiluida em água de duas em duas horas. Cessando o escoa-
mento de sangue, continua se a applicar o remedio, tomando-se de duas a tres
colheres por dia, tambem misturadas com água. ^

ALUGA-SE, 
por 3S$, uma senhora para.co-

zinhar e lavar e dorme no emprego, afian-
cada; na rua General Câmara n. 124. so-
flirado, fundbs. 3566

ALUGA-SE, 
por ioo$, uma ama de leite,

nova, branca^ sem filhos, limpa e afian-
cada: na rua.0eneral Câmara n. 124, so-
bradai ' , . " 3567

PHKCI8A-9E 
dc- boas ajudantes e per-

felt -s corpiiihelras.
Dn-Mo'nliuooo o Jnutnr. — Rna nova do

Ouvidor 11. 18 - Sobrado. 3560

PRECISA-SE 
de bons apenles de annuncios.

Dá-se boa commissão. Cartas a M. H.
3333

tjHECISA-SE alugar uma casa assobra-
1 ilndn, da Lapa ao largo do Machado,•pnr.". familia de tratamento; cartas á A. D.,

na redacçfko do «Correio da Manha». 3390

jIlECISA-SE de um commodo pnra duns
senhoras, no coniro da cidade; cartas n

A. C nesto jornal. 3403

PlUiCISA-SE 
de ncehcindorcs e cobradores,

a ordenado
tle Itauna n,

e commissào
23,

na rua Visconde

Precisa-se 
do uma menina para cuidnr

do uma' crcnncn e mal» serviços
leves; na
4aliii.il>]*.

I.tiUelra do 11. Al,

PRECISA-SE 
de uma cozinheira estranhei-

ra para dormir no -aluguel, paga-se 70$:
na rua General Câmara n. 134, sobrado. 3568

VENDE-SE, por 8 contos, duas fazendascom 300 alqueires de boas terras, pastosc mattas; trata-se na rua da Assemblea nu-mero 58, armazém. Sr. Dart. 3510

VENDE-SE 
uma

esmalte, novas;
açougue.

blnheira e uma pia de
na rua Barão de Ubá,

. 35 58Í

VENDE-SE 
um novo . predio nobre, em

Villa Isabel, por 18:000$; na rua da As-
semblea n. 58, angazem. Sr. Dart. 3..20

VENDE-SE, 
baralissimo, uma machina de

escrever "Hammond",,garantida, perfeila;ver e tratar com José, porteiro; na rua do
Ouvidor n. 68, sobrado. 3507

VENDEM-SE 
vinhos verdes e virgens, com

sellos, á 54$ e -.8$; rua dos Ourives 135

VENDE-SE 
unia banheira e uma pia de

esmalte, novas; na riia Barão de Ubá,
açougue. 3558

VENDE-SE. por 1.1:5008, um novo e ele-
gante predio nobre, perto do Jockey-Club;

na rua da Assemblea n. 58, armazém. Sr.
Dart. 351 q

VENDEM-SE 
tres sólidos predios; 11a rua

de S. Leopoldo, por 24:000$. rendem 130$;
rua da Assemblea 11; s8, armazém. Sr. Dart.

35 i.i

TTENDE-SE vinho Rocha Leão, com sei-
V los, e legitimo, a i8$soo; na rua dos Ou-

rives 11. 135-

1>R. 5CISA-SE de tuna
JL serviço, 1
Sação n. 47

creada * para todo o
casa de familia: 11a rua da Re-

3564

fazer
PRECISA-SE 

dc uma menina para
serviços leves e tomar conta de uma

crciinciiiha de peito: na rua D. Carlota nu-
mero 77, Botafogo. Faz-se questão que durma
«io aluguel. 3536

T>RECISA-SE de um menino para serviços
X leves, casa dc familia; na rua da Assemblea
n. 60. 3í7'<'

PRECISA-SE 
de uma boa copoira e arru-

madeira; na rui das Laranjeiras nu.
nero 271. 3303

PRECISA-SEdo Carmo
dc uma cozinheira;
65. segundo andar.

na rua
34S1

"ORECISA-SE de perfeitas inanguistas, boas
JL ajudantes de corpinhos e saias e uma
aprendiz; I,'Art dc La Modc, á rua ua As-
semblea.n, Cg. 3577

dc uma búa cozinheira; na
Andradas n. 85, loja, esquina do

largo do Capim. 3400

TfENDEM-iSK duas casinhas; na rua Joa-
V quim Teixeira n. 5. Rio das Pedras; tra-

ta-se na mesma. 3529
*ÇfENDE-SE uma

V esmalte, novas;
açougue. tt

banheira e uma pia de
na rua Barão de Ubá,

. 3 «8

JUVENTUDE
A caspa é uma das maiores causas

de Setembro 81; Casa Cirio, Ouvidor 183

' 
-Alexandre ESSrSnWflfí SgM£j£S

tendo nitrato de prata, (as com quo os cabellos brancos voltem 4 co.
PnlX?e!.tudUemterTdo os melhores louvas das; pessoas cui-
dadosíí na conservação do f^m^m>^&:^^Xl

do cábòllo, tornando-o abundante e maçlodo cabo o, tornanao-o nminaanw o "'''J'": n.n„..in \i___tos rua Sete
da oalvleie; a Juventude extlnftuo-a eni qualro dias. Preço, 9|M>. Drogaria Mattos, ruaa«
3. Perfumaria Nunes, rua do Theatro 25. Em S. Paulo, baruel & C.

mm DE COSTURA
e moveis, em pres-
tações, com direito
a sorteio pelo que

está COOPERATIVA entrega moveis a
seus freguezes qualquer que seja seu va-
lor; entrega com 20S machinas dú costura
e fa/ concertos garantidos ; ruu Visconde
de ltaúna n. 23. .

Clúb de $icyckties peugeot
A prestações de 5$000 semanaes

Todas as semanas sorteio do uma esplendida
« bloyolett© Peugeot*

UMA 
MARCHA TRIUMPHAL tem feito

por todo o Brasil o meu incomparavel lo-
nico Caraiiutrit, regenerador do cabello e cii*
minador da caspa. R. Kanitz; rua Sete de
Setembro n. 127.

Avenida Central 14 o IG. 0n„*«0*n
Antunes dos Santpiíau.

VENDEM-SE 
chapéos Mangueira. . duros

esuaes c melhores oue os estrangeiros.**
iq$. 18$ e 25S; rua do Ouvidor n. ai.

TTENDE-SE, oor 7:500$. tini.i grande fn-
* zenda, em Friburgo. com in:iis'tle* 100 íl-

.lueires: trata-se na rua da Assemblea nu-
niero sft. Sr. Dart. 3514

T7ENDE-SE vinho Villar d'Al!cn, com sei-
V los, legitimo, a 27$8oo; na rua dos Ouri-

ves n. 135.

"«riíNDE-S-E uma
V esmalte, novas:

açougue.

banheira e uma pia dc
na rua Barão de Ubá

3558

PRECISA-lrua dos

PRECISA-SE 
de um rapaz de 13 :

para creado em casa de familia;
«ador Euzebio n. 62, moderno.

14 annos,
á rua Sc-

34 S4

PRECISA-SE 
de uma creada, que

em casa; na rua do Cattctc 11. 127.
durma

3584
"ORECISA-SE de uma hábil
-1- rua Basilio n. 6 A, Meyer.

costureira; n.i
346-

"ORECISA-SE de uma cozinheira e de
X unia ama secea; na rua do Dr. Sá Freir<*
n. 64, moderno, S. Christovão. 3 ,6f
"ORECISA-SE dc um menino para serviços
X leves, casa de familia; na rua da Assem-
bléa 11. 60. 3578

TJREC1SA-SE de um meio òfficial barbeiro
CL rua Dr. Joaquim Silva 11. 113, sobrado

340'

TTENDE-SE por RoSono um bom piano par
V principiante: para vêr e tratar n.i rua Con

sclhcjró M_p.vr.n1i n. íí. ratarão rio Rocha
"XTF.NDF.-SU nma divisão dc pinho dc rijw

V com cinco metros de comprimento; na tra
vessn f'o Commercio ti', o. lariíó do Paço. 340''

V£F.NDEM-SK ovos de puras raças,
S. do Copacabana 2 E.

rua
33!K>

TTENDE-SE. por 8:500$. um polido predio:
na rua Laura de Arauin. rendendo i;ioS-

trata-se na rua da Assemblea 11. sS, arma-
zem. Sr. Dart. 35:2
"*S. ENDE-SE uma machina de canhão par:.

pospontador, aperfeiçoa c adianta o ser
viço. ensina-se a fazer o trabalho, tudn por
120$; na rua de S. Diogo n. 231, casa, o.

3-:8-
1. ENDE-SE uma

V esmalte, novas;
açougue.

banheira e uma nia dr
na rua Barão de Ubá

XTENDE-SE, nor 8:<oo$, um solido predir
V á rua Tlieophilo Ottoni. ran.Uridd Í50S

na rua da Assemblea n. 58, armazém. Sr.
Dart. .'."ii

jTO 
^ F A0 EGA ni MELHORES]'

grviNHãÍ-BI0-6RANOENSEsl
TYT^vSElE OE StTtHBB077.rlildror

\7 
IOLINO—Precisa-se de um professor—
('.mutirões e cartas á Caixa do Correio

11. 313, a Nobrega Junior. 31Í3

DENTISTA Dr. C. (le Fip.uet-
redo, trabalhos pe-
los processos amo-
riconos, espeçiá-

lldade em extracções ' completamente
sem dflr por meio dós anosthesicos mais
modernos, aurifleações, coroas do ouro, do |
alumínio, plvots, duntaduras snm chapa 1
(Uridgo Work), obturuções a esmalte, pia-
íinn. restaurações, etc. Preços raznavois,
acceitii-so pagamento em prestações; na
run do llospicio n. 2J2, esquina da Avenida
Passos, dtis 8 ás 5 lion.s di tarde.

¦*__ ._

A CC. A—Vende-se uma legitima tourinn,
10 abundância (.0 leite, com uma

cria : para ver o tratar à rua Iiaddock Lobo

DE FREIRE DE AGUIAR FILHC
Verdadeiro cspeelücb do moléstia «^^^^^^nW^^

moléstias provciiIcntCH do paliidlsmo, etc. cie. =
O BIOGBNOL OE PKE1RB UB HGD1!IR PILHO

dá forças o vigor, regenera o organismo em geral como reconsti-
tuinte enérgico.

Únicos representantes: Vianna * fourcade
$2, Pandar — t\ua do Rosário — 92, 1° andar

#' RIO DE JANEIRO

PATEK-PH1LIPPE & C.
Ctneltjor relógio do tijunSo

a prestações \
temanaes sen, augmento

de preço
fnicos agentes no Urasil inteir»'

VO.\UOLO * LAUOUitUU
nBLOJOElUOS

:inUADAüUITANDA7l

Club WaVdemar
A rácitn de junho qua devia tor lopar

I oe, lieo.dovido ti falta de gaz, transferida
pur.t o dia 3 do mez vindouro.

O 2' Secretario, llcga Sunior. .13*23

CASA
Vende-se uma com 3 quartos 2 solas etc.

e grande pomar, rua Porto Alegro 20, bjnd
de Villa Isabel o Engenho Novo.

r
V'

n. 134, antigo Af 3392

TTENDE-SE uma boa machina pliotogr.i
V phica e ensina-se a tirar retratos, tu»!.'

nor i2o$; na rua' de S. Diogo n. 33r, ca
n. ç. 9r

Sí-ENDEiSE •
V desde 2*;$ a

'irho
8nS*

Porro, vcUíiss'
df.r. Ourives n.

Colla-twlo Mesmo o ferro utn»_^tnií*-Mf'iw bisiiagn  S",00
Uma duzia de biántigas..  V&oo

118 — Iina do (lnvidor — HS

(^1ASÁ'MENTOS — Trnta-se dos n.ipeis. cii'%
V^e religioso, em 48 horas, muito barato
nn ruitíçi) l.avradio «. 2». irr

VENDEM-SE 
papeis pinlados desdo 30fl

róis a t>eça, ti rua do Sacramento n 21.
Cnsii Snvím. 34*3".

Vrua dn Sacramento 21, Casa S:.yíio. 312C

TTENDEM-SE os doÍ3 predios da^rua d
V S. João Ilaptista ns. 43 e 44; trata-*'

na 11. 42. 326
¦^TEX'n,rM-SE 

tunas benfeitorias comnost.v
y dc nuatro casinhns c arvores fructifer.is

na rua Maria Tosí n. si. estação D. Ciar*
c trata-so na mesma. V7

TThSPE-S E:.nm terreno em lotes dc n* metrôs d<.* frente nor 70 de fundos, sen-1*
:ilauiis situados em lindas colinas, Ingar san
ilavpl c tá povoado, dc MoS nara cima, a di
nheiro ou imi; prestações; nara, ver c tratf:
:'is auarla3-feini3. donnni?n«;. dias sanios o-
f.ri;. te, com Macedo, na Villa Nova. estará'
do Realerieo; ai^'
"T7ENDE-SE 

o bnm predio da rua D. Amv
» Guimarães n. 82. com tres nuartns, iltr*

salas. etc.: trata-se na rua S. Francisc*
Xavier n. 800. 3301

17iitt/l*iu Parn tm tn me 11 to do hnv-
llilil.'ln ijííi . inguitpnos, crurae..

etc . de pellica. miirroquiin, camurça e bnr-
ruclri, de tortns os syitemas o p*.ra todo<*
ns preços. Vendem-so na Cnsn Moreno:.
— Rua 

'do 
Ouvidor n. 1-42; — Rio d s Janeiro.*3f: ____

A CCAO ENTRE AMICOS — A de um .*
il-vólver que devia cxtrnbir-se hoje. fi•-nnofprirla para o dia s de iullin. *>-'

rVill«* Iiiii/. Mesmo o forro umn
40lia-Ul. l.Q bisnüga  SSOO

Uma duzia do blsnagas
I4S — Iina do Ouvidor ¦ 118

3S50I

t INFELIZ MÃE Maria Silveira, com
i\ nm flllio de 2 annos, fraca e itilo tendo
recurso algum nem para o alimento neces-
stiri.i de seu Ilibo doente, pedo à caridade
publica uma esmola.

1 )K«FI'SSon M.IURKM.. Mnlhomatica o
! -«ciências physico-chimicas. Largo do
Uci},35. 3318

/>L'HS0 DE MilDUREX.t, para qualquer
(..curso, diurno e nocturno. Largo do ilo-1
cio, 35. 3318

(CARTOMANTE 
habilitada, dizendo com cia-

-'reza os atrazos de vida commercial ou par-
ticular. aconselha para melhor futuro; na rua
Frei Caneca n. 331, moderno, antigo 241.

33S3

€âSâ AURA
=^i

* M?llS B^RJ\TEIRj\ P£ST^ C^PlT^l
fabrica de chapéos de palha para senhoras, stnhoritas amai
r 'Chapéos modelos artisticamente en pitados do 15$  dMUOO

rrjtntnas- )II
3SO0OII

Çràftde sortimento de foi mas do pulha Uosde.

tmaartacãa directa de/antasias e artigos para chapéos
jmportaçao airt-r» a*j Qfjidnas 

de coqfccçSts, conetrtos a reformas

Corrêa Carvalho <$ Conjp.
167 Rua 7 de Setembro, próximo ií travessa ^m^J

^ffjMB o ]W flL__J__7 í^fcw.
r % % » b V ^. V Sr w ^

gP^F» U» P» G /si. T l \S O^ffl

licr-

•1 CCEITAM-SE ereanças oara criar: na n
^•Martins Costa n. 7. estação da T*i
'lade. ic":
, ,' -.¦¦¦- ¦ .." ¦-¦'¦¦ •*>!

T>IKA dc um carrinlio e uma machina, o""'devia correr em 24, fica transferida par
Me. 26 do corrente. .1--'

Coiia-tudo í;Sc:(0.!?r:'0 vm"
Uma du. ia do blsnagas

113 — Ilu 1 do Ouvidor - MS

srin:i
3S-'i00

GUIMARÃES S- SANSEVERINO —
Tvessá do Theatro n", *; — Pcrdeu-sc
•lá de n. 0.7S7 deita casa dc penhores.

Tr

VENDE-SE VINHO MOSCATEL" valos, recebido directamente: na
S. Pedro n. 210 (moderno) armazém.

dc Vf
rua d'

3*1'*'

\TF.NDE-SE.umn 
fnzondnln, terras prn-

piinii liaslanlo plnntiçrtos, ngii.'i do ri.-.
(VOiirn, bn.i c.*is*i do morada o lovnr saiu
liro, ilUnnio tros minutos dn est .ç.1« dc
Maclinmbiunbn ; iratn-so na mesma com 0
proprietário Oasphr Josii Soares. 3110
¦TTivNDEM-SK enxertos do laranjeiras,

> divorsas qttaliilades, a 1.2'"*
dn

1200 o pó. cento
1 pis: llinooiros 'zedoí dc enxertos li 3Í, fnt-
teirns dn Conde nlSopi5, cm rodos ns
Sant.'s. A rua Salvador Pires n. 40. 338*

\7" 
ENDEM SE rnchorrlnlios do raçaingle-
v.:\ ••lllor.. o ..'ran*., pequeninos o mim»-

nn rua D. Mlnervina 33.sos 83W

LOMBRIGAS-;Extérminaçaq
coiiiplptii.coiri
ns pnstil luis
coinprlmiibi",

do chocolate vermifugo pnrgntiviis. E' nm
.lodioamento prompto o cfllcaz, ja pela r-nn

cimpnsiçft» chimica, ja pela facilidade rie
sun ndmtnistracnn, necoitn mesmo pelu*
nreançfts mnis rebeldes, lí' do efTeltn i:i-
fnltlveli t-Miis piiRtilbns sfi" rlgornsamon
mento dosadas parn cada cdade. l're.;o, lí.
A Ruas te C. Priiçh T rndentes n. P, phnr
uinclar rna dos Andradas ti. 83. osquinti.
nharmncla o drogiirln FnÍROSO &'C.;; tf
Meyer, pharmacia N. S. Aparecida.

IID1S. i=LLj
Pelo sou aroma o seu gosto agradável 6''ninado com o mesmo prazer quo um bon-

bon o substituo vantaji.satneiile ns agitas
piirgativus amargas e os saes sompre re-
pugnanus ao palndar.

IpM casa de farfWlia de tratamento, aluga-se
i-Juma espaçosa e arejada sala dc frente, a
casal ou a duas senhoras, com pensão de pri-
meira ordem c esplendido banheiro: na rua
i;.s Laranjeiras n. 344, antigo 104. 3063

LOTERIA POPULAR
Concessão do Estado do Sergipe - Lei n. «02 de 21 de outubro do I89D

CONTRATO COM O GOVERNO DO ESTADO-26 DE MAIO 1901

Extracções diárias, na capital do Estado, presididas pelos fiscaes do governo"" ' culano Satnaiigo e Jesutno Danuis
Magnllloos planos!!!

16:000$ por $260* ás segundas e quintas-feiras.
20-000$ po«* 1#3oo, ás terças-feiras.

25:000. por 1S3oo, aos sabbados.

30:000$ por 1$300 no dia 7 de julho
40:000$ por 2$600 no dia 14 de julho

ATTENÇÃO.!!! Todos esles itlnnos lôm frncvõos.
no nio de Janeiro, com o dr. João de

IMPOTÊNCIA
1'uru cnranlliln com ns COTIAS

KSTIllULiXTIiS * .

leiíositarios QÍRaííàDO & COMP.
RUA 1° DE MAliÇO M

ACTOS FÚNEBRES
Viscondessa do Moraes

O VIscoikIc dc «ornes, sons flIlios (presentes c nuscnios , i-unhii-
dos e sobrinhos, inundam celebrar
num luissn dc UO- dl», por alma damuS^!SÍÍV"!Í esP°s». >"5e, Irmã c tln.

u ¥SC£?I?E1,SA 0K ««»»*KSi hoje. snfc-bndo. 26 dc junho, ús 01(2 lioras. n->
egreja do S. 1'rauclsco dc 1'auln. Uõíí
mmmsm»*aÊk^k*mk*t»*^k*^»^mm*m

j. i

í Clara Uarcollos dos Santos
Capitão Horacio Caetano dos Santo\

(ausente), senhora c filhos agradecem
a todas as pessoas de sua amizade, que

 acompanharam os restos mortaes dc sua
inesquecível mãe, sogra e avó CLARA 11AR-
CELLOS DOS SANTOS, e de novo convi-
dam para assistirem á- missa dc setimo dia,
que mangam rezar, hoje, sabbado, 26 do
corrente, ãs 8 i|a horas, jia egreja dc S. Fran-
cisco de Paula.^iefb que se confessam agra-
decidos. *>

Joannn Guimbortoau de Souzat. Horacio Carnillo de Souza, sua mu-
Iher e filhos, Eugenia Camilla Nogueira
e seus filhos, impossibilitados de o fa-
zer pessoalmente, summamente penhorà-

dos, agradecem a todos os seus amigos e pa-
rentes ipie cercaram do seus cuidados c desveloa
até o ultimo momento, sua pranteada mãe,
sogra e avó JOANNA GUIMBERTEAU H>E
SOUZA; bem assim aos que piedosamenteacompanharam á sua ultima morada. 3527

D. i.vangolin.. Victoi-ioa.se llacellup

1 \idal Bacellar, seus filhos, cunhado,
tios, irmãos e sobrinhos, agradecem pe-nhorados a todos aquelles que acompa-
nbaram até a ultima morada, os restos

mortaes de sua extremosa e querida esposa,
mãe, irmã, sobrinha, cunhada e tia EVANGE*
L1NA VICTORIENSE BACELCÁRJ e eon-
vidam seus parentes e amigos para assistirem
a missa de 7" dia, na matriz do Engenho Novo,
no dia s8 do corrente ás 9 horas da manhã, á
iodos protestandn graiidão eterna. 3538

i
CHAPÉOS PARA SENHORAS

Executa-so qualquer encommendn pelos
uttlinus (l(.urinos,p"r preços oxcepclonnes ;
ret vmani-se o enfeitam-so por !ií, com por-
feicao o gosto ; na rua Clnle, nutigu rua
da'Ajuda. n. 31, moderno, 1* andar. 3aG'J

ONORREÈAS
antigas ou recentes, cnilinr-
ro da besign, llores liriui-
cas, curam-so radicalmente

em poucos dias oom o Xarope e as Pílulas
dc Hntlco forrnglnosos. Únicos medica-
mentos quo pela sua comnosioio innocente
e reconhecido effeito podem sor emprega-
dos sem o menor rodeio; não contem nüsi
coiwiiyba. Vendem-se na pharmacia lira»
giiiitina, Uruguayana 103 o ein todas at
pliarmacías e drogarias,

Josó dc Pinho Salgueiro
Fra.ncisca T. de Pinho Salgueiro

seus filhos, genro, nora e netos cor-
dialmente agradecem á todas as pessoas
que se dignaram acompanhar á sua ul-

... morada o corpo dc seu muito prezado e
Uolatrado marido, pae, sogro e avô e de novo
convidam seus parentes c amigos para assisti-
rem ás missas que por alma do mesmo filiado,
mandam celebrar no dia 28 do corrente, ás 9horas, nas egrejas de S. José c de Nossa Sc-
nhora da Conceição do Engenho Novo. 3531

f

Para informações e pagamento do P"fO"-J?< ...
Souza Vianna, á fravessu S. Francisco de Pnnla n. 1«.

Queda dos
cabellos,
lnirlia. so-
brancelhas,

seliorrtién, tryco

"asacaria 
Ouvidor

piirüin : na rua do
.lutaria 1'agliaro.

1 Alugam-so costumos
do casacas «siiiiirt»

Ouvidur lü, loja, Al-
1813-

f.TMA moça muito habilitada, lecciona piano
tjpòr 20S mensaes, em sua residência, á rua
Capitão Salomão 11. 22 (amigo 4).mem

Uw MT ARO, BLAYN & O", da Paris.
Um Siculu os Cxito

O matt barato t n mais tfflt-as para turan
I IrrltaçSf» do Peito. ConstlpaçSes. Dora,

l'(lieunialleinos,Lumbaao.FerlünB.Cli»a»«.
ro. ico exMi/unterantrJ 01CÁLL0S.OLHOSdnatLLO.
mmm E»conr«i-u um runu a Piunsiiui. smmm»

„.,  com as garrafas
le catuába, remédio vegetal, vindo do sertão

Ceará; encontra-se na rua do 1'roposito
18. *1'.18

IMPOTÊNCIA —.. Cura-se

\f|*.N'DlíM-SE moveis cm .prestações sc
* ninnaei, com direito a sorteio pela loteria

tn rua General Câmara 11. 174. Fabrica dc

-VTKNDE-PE por 16:000$ o solido predio ar.
? lobrãdado, com quatro quartos, ires salni

cozinha c porão, com 2.mctros c So centimetro
«le altura, construído eom pedra c cal, e n*.
redes dobra.Ias, saccadas dc cantaria, cm ceii
tr.i di* terreno próprio, perto de liondrs elo
ctrlco-. estarão de Todos os Santos; trata*»1
com Carvalhos.*! na rua Senhor dos 1'assn
11. ;.', sobrado, das 11 ás 4. .llt

\riiN*niíM-SH ns seguintes propr.leili.Hcs 1
t tratam-se com L. de l''igue:rc*lo. it ru'

.da Alfnndcen n. 240, 1" andai*, de.i ás 5:
.10:000$, superior palacete, A r.ia de San!.

Ilcnrl.iur, ncrlo do lareo :1a Fibrir.*.
10 :oon), prcdln novo, á travessa Matliil ¦¦

perto do inylo llom Pastor.
11; :ooo$. nr- 'In t* rlinearn da rua Uom Pastor

na Fabrica das Chitas.
<i:oooS, nre'lo para reconstruir, da ru-

narUó dc Mcsquiia lli 26, perto M
Ávila.

6:000$, prcdln n rua Monte Alvcrnc, rcn.»
mcn«nliucnle 115$. bnm emprego.

71000$, prnlln novo, em S. Clirlstovão,
OtoooS, nredio e chácara da rua Tenente

C.kI.i 11, 14, Meyer, perto da Im
perl.il.«>:on.., nreilln novo da rua Manoella Ihr
lm«a, Meyer.

4:oon$, duas prnucna-i i**i«*n, tiertn dn pnntn
.Im lum Um dn Kmicithn dc Ortilro.

fi:oou$, j'oin nrnllo A rua Teixeira Nobre.
Knvcnlin Nnvn,

8:d...i., t.iirrlnr t*»Mln com Rranilc terreno,
Toda* os Santo».

:: :.'.n.J. bom prcdln, ã rua /, cm Catumbv
>lii|.'I.) boa renda. M.(>'t

A Lavoura
Fornecedores dn Sociedade Nacional

do Agricultura

15' o mnior amigo da
lnvotirn o unlco que
tem prestado importou-
tos serviços na oxiln*
cçáo dos formigueiros
o ttnico quo iipro.-oiitou
reaes rõsultadosníise.v*
perleiifiias ulVectu.itlus
por ordem do governo
do Kstado dos. Paulo;
..ndo supplnniou todns
ns marcas quo concor-
taram ii os.sas ex^elien•
cins o demonstrou pra-
ticamonto ser o formi
cida "1'ASCHOAL" (.
mais enérgico destrui-

dor das tormlgns e mnis econômico 100'...
conformo o relatório publicado por ordem
d.i governo do mesmo Estado.

Aproveita nncctislfto pnra parllelpnr-llics
quo foi o unicii premiado na Exposição
Nacional cnm mednllin dc onro.

Por mais osta victoria espora a eoiuu.ua-
çao do suas estimadas ordens.

PASCHOAL VAZ OTBItO
75 — llua do llospioio — 73

^m

Qtímr**io
toosHosricio.Ii** Mriae.es

1 SliBSALMEHTB iHICS I
« Os ultiirtns MODELOS de GllAPEOS, f
3 .'iu dl versas PALHAS, retirados da ::
?t ALFÂNDEGA osta SEMANA para 11 f

SMAHT chupolarla _ ?¦
Rua do Hospício 73 &

t&inlo du dos Ourives)- £
í.*-,*^ff?*?fíwmfww«mwm»ww?wftK

t,rIDROS OUEBRADOS -,- Cotnpraiii-se; na
> Fobriçn dc Vidros; rua do Livramento nu-
nero 151. antigo. J°47

Pellada, aiopécia-
cnlvice precoce, caspa': seliorr
phlcia o todas as moles ias [
d" curo cabelludo eda barbt
completamonto com o PILOGhNIO, verda
deiro regenenidor qne fortillca e estimula
os folliculos pilosos, faz brotar infalível'
mente os cabellos, dando-lhes opulenc a
brilho o vigor o oxtiuguiiido totalmente
os n.insitas. Hepositngeral: Drogaria (.lt
fnnt, li rua Primeiro de Março n. 0, o. nos
Estados nas boas pliarmaeias, drogarias o
periumaiias

MnillI.IAS 
nacionaes e cstrnnaclras.

> .-ndus a dinheiroc rm pr«*slaçoi-s;
rna du Alfondcga T.l, cnnlo da rua dos
Ourives'.

sem meslre e som musica;
Só conseguireis aprender

comprando ii Novo Methodo
do l.uiz Silva. 2500J. Cisa

Mozart. Avenida Central lil. 3172
Violão

sob hypO:
lectt dentro da cidade,

negocio direeto';" nüo so tidinitte intorine-
diurlo. Marte e Uarros 453 com o sr. lieis.

.1 iJü

40:<>00$ ffe-SB

IIlitTiniiost nJuro sob hypptliepa
Ulti IIC1! IO do prédios, particular
empresta qualquer qiiiuiil.i, ;C0ndliôes (a-
vuravei> ao devedor na rua do S. 1'udron.
28, sobrado, com o sr. Gouveia. «31

um homem para cobrador

SABÃO HUSSO Mara-
vultosa

SsVõnci.íi preparada por Jaymo Paradeda,
upprovada pela exma. Junta do llygione
tidblica desta capital. Innumeros ccrtillca-
nos do médicos distinetos o dé. pessoas do
iSdo o critério attestam o proclamam o
vnl.âo Itusso pnia curar queimadura, no-
pralgins. coiitusoes,* darthros. empigens,
caímos, caspas, espinhas, dores rheumiti-
uns, dores de cabeça, (orimentos, sardas,
c'.ing.is, tuga-, erupções cutâneas o morde-
duras dc Insectos venenosos, etc, etc. A
unica o melhor Aru.i de loiletie, o reuntn-
do om si todas as propriedades mais afa-
unidas. Vi-nde-seom todns as drogarias,
pharmacias e lojas de períiiniarias. Falul-
cn e depusito : Hua Dona Maria 107, Aldeia
Campista, Caixa do Correio 1241.

LEITE 
PALMYRA, com .1 densidade de

3S gráos e io. de creme, o melhor que sç
pódc imauinar, vende-se no dcuosjlo; cru
ou esterilisado e entrega-se a domicilio em
vasilhame lacrado — Ouvidor 141. amigo
n. no.

Rheumaticos e gotosos
• Na Europa nilo sa toma outro remedio
paro curar os casos mais tonazes de arthri-
iisnío, rhouinatlsnío chronico, gota ou lutn-
bago do quo *':"¦-.

Lli-or de Colcblcinn Salleylat» dc Ilo-
nUusou, approvado é licenciado pela exma.
directoria geral da Saiulii Publica.

Este maravilhoso preparado causou mui-
to interesso durante o ultimo Congresso do
liritish Mediüal Associt.ti.in.

Numerosos certideados do pessoas cura-
das continuam a ser enviudps aos fabri-
cantos. ,

Encontra-se ti venda nas principaes dro-
gaiius e pharmacias, ou com os própria-
tatios e únicos fabricantes, os srs. Haiss
Ur thers & Stcvenson Ldt Jewry Street.
Londres E. C. e Walter Urothers & C, á
rua da Quitanda 11.141.

1'nivit.EGios
Jules Geraud Leclerc & G.

Rua do Rosário N.tóô
ANTIGO 110
HIO DE JANEIRO

I micarregam-se de obter patente* dein?
j vcnçiio no llrasil e no estrtimjeiro

llyppolito V. Pederneiras
Laura V. de Moraes, Américo F. de

Moraes, Laura Santim de Vasconcellos,
(ausente), .CármCn dc Moraes, Laura
dc Moraes, Luiz Pederneiras e Eduardo

-rneiras, profundamente pehalisadòs com o
lállécimcntò de seu querido filho, enteado,
uéto e irmão HIPPOLYTO DE#ASCONCEL-
LOS PEDERNEIRAS, agradecem penhorado»as manifestações de pezar de todos quantoslhes trouxeram o conforto de sua amisade no
doloroso transe.

E comniunicam que as missas em sufíragioT
dc sua alma serão celebradas na egreja de São
Francisco de Paula, segnda-ícira, 28 do cor-
rente, ás 9 tf, horas. *3544

. ^áaany-*7 ' -*-• • ^.(üsn^ebhmmmi
Antônio Josó Soares

Será celebrada, segunda-feira, 28 do ;
corrente, 11.1 egreja de Nossa Senhora da
Conceição e Boa Morte, uma missa, por
alma de seu extrcinoso irmão ANTON1Q

ii' SOARES, mandada rezar por Vicente
oares, Annibal J. Soares, Galdino J. Soa-,
c Maria Amélia Soares, que convi-

Jam aos demais parentes e amigos a assistir
este acto dc religião e caridade, confessando-se

• ísde já gratos a quantos comparecerem.

I
J. S
res

Monsenhor Mauoel Vicente
A familia do monsenhor Manoel Vi-

cente, fallecido em S. Paulo, convida a
todos os parentes c amigos, para a missa

_ que pelo descanço eterno dc sua alma,"Tda 
rezar hoje, setimo dia do seu fallcci-

..tento, na egreja de S. Francisco de Paula, ás
ij horas e pelo que sc confessa desde já agra-
decido. 3587

t

IL.EIA3VL!
Eu abaixo assienado.

medicina pela Faculdade
doutor cm

do Rio dc

ESPIRITA;SOMNAMIUILO-
Desvenda com ela-
reza todos os s o -
gredos o mystorios

da vida hutuann, fazondrt dcsnpparecer os
.trosMis, oinliartiços o rlvalldtido. por mais
dilllccls quo sejam; Irabnlhos sclontlllcose
garantidos; das 10 us 5 da tarde e das 0 ás 8
da noite: prnoa da Ílopublica n. 20a, antigo
u. 111, sobrado. «-í"8

r*ASA — Prccisa-sc comprar uma casa
V. terreno, nté dez contos;

¦\'l;,S'l>lí.5*.lí nm sonnpliouc com grande» ntimillil. de de èlianni. Inteiramente nova..
nooíircllio dc iiml«r lu«o. lem corda pnra n
minutou, pira v.i c trnlnr n,i rua AffnnxiVrirrlra it. ij, estnçflo do Engcnlio (leDentro, n\?

VWÍDBM^B cinnrl.i*i~ mm, mm mu.1.1 feitalrua .Io ouvidor 11, 61.
liollimJeíc». Icgltl*

na caia Mon; A
,1 «,17

*IT|.\l.il.* SK pnr j|!nnA$, uma? re.icçj.i, formato d'0 /'«íí.(iiiatf.i tull o*eiiiplnre» por hora¦I.i Mi..'il.'iir.lbi n, 6,

Mnrlniinl
il.iiiilu

de
Ire» a
ladeira

.14C1

\ri'\*l>KM Plí lerreiioü de nXw, em preitn.
.«flf* dc n.i nienítief, lotes dç 70$,o J,o»lle S vista «0$ e Hn$ o lote: na. fnumdn Na«a.

retli, eituçtn de Anrlilfla, lí. F. C. IÍ.. M»
«ir e limjr coin LulitMi.ua menna liienJi.

 com
da Lapa 110 lareo

do:Mãchãi!o e ruas trnnsvcrsncst cartas a V.
M , A caixa do Correio da Manhã. ,nn(,

Col1a-Uidòl;{08rCa0.f.flr.rcS
Uma dttxlti do blsnagas  3j.itX)

lli — Hun do Ouvidor - 118

POHTUGUEZ 
o frar.coz — Ensino praHco

das duas línguas; endiio pratico da
lingua frnncoza polo moUiodo llçrlite. IM-o-

¦os1 multo módicos *, ruir Tlieophilo Ottoni
1 40, 1* tindar.

OFKERECE-SE-'¦-..
na praça; para informações com o sr.
neste jornal.

Frócs

GONORRHEASJrr
ml (l.u •uto itl.»*., jíiif i.i.U» iilIllUlH *>
¦•(íliolilus quo soiu.ii*, ár.iu du Al1.111.lo.
ga 11. "I», jik.iriuucii..*fi

COMMODO 
cm casa de família, no centro da

cidade, com pensão c mobiliado, prcclM*ic
para um moço solteiro; o preço não deve
exceder de uo$. cartas com urgência, a J.
Silva, na caixa deste jornal, para ser pro-
curado. .1*15*

janeiro, condecorado pelos governos ila
Allemanha, Portugal e Itália, medico
do Hospital dc Misericórdia desta ci-
dade, etc, etc. ,Atteslo oue lenho empregado muitas
vezes o lilixir de Nogueira, Salsa,
Caroba c (luayaeo, preparado pelo sr.
loão da Silva Silveira como ,11111 po-
(lcroso agente cm casos de infecção
Hvpliililica c diathcsc cscrnphulos.i, pa-
rccciido-me superior nos análogos que
nos vem do estrangeiro.

Por me ser pedido, naiso este, cuia
verdade af firmo em fé de meu grão.

flimlo de ItaPitocax. Firma reco-
nhcciiln, na fôrma da lei.7 pelo labe-
lião Luíí 1'Vlinne <lc AlniCKlu.

VENDE-SE NAS BOAS PHARMA-
CIAá E DROGARIAS DESTA CI-
DADE.

r\. e de

JOSE' 
Cahen, rua Silva Jardim n. .*.. Perdeu*

sc a cattlclla n. 7.80.1, desta cas». ,14<>'

TERRENO — Vende-se um, com 1.1 meiros
Ide frente por .11 de fundos, A rua da \ ist.í
Alegre n. 14* trata-se,na rua
Fevereiro n. 178, Uotafogo.

Dezenove dc
aofi.t

/CASAMENTOS, , ..... -,-,
VSouzii. ii run Scnatlor i-.uteblo 11.

No cscrinlnrlo do »r.
. .luteblo 11. .1.18. ino*

derno, lraln*se dp». papeis, «em ccrlidnc»,
cm ü4 liora», no civil e religioso, por ao?, casa
síria, sem competidor. .15.14

CALLOS
Com nppllcnçAn do remédio do lt. S. Pin-

to nettBsc livro dojtto flagello. Vondo-se na
liarrafu Orando.lUta da Urugitay.uia 0).

(WRTAS 
de (Innçn — DSo-ie linrjito, de

.bons fltidorc», negoclatilcí c proprietário»
Ila n,tia rua du Lavradio 11. ss. .rm

Golla-tudo b„nnffA.
Uma duzia dt btenagas

Ht - Bm 4» Om**4»t -

Mesmo o ferro uma
«DUO

ojmk)

CIIHOSIITlli.BlIlMllllO
(DB FALCOEIRAS)

1*1 o medlcnmonto por oxcollencla conlra ns
doenças dn polio, bronchitos clironlcns,
tosses roholilcs, tuberculoso o fraqueza
pulmonar—Um todas as phurmtielao n dro-
gtirlus.

VIDHO,'...., «..,. 3$OOI>
DKfOSITO o.n.M.:

35-Hun du Liai>a—3»

rtiriiiilriis ts rrcenle»
— Cura radloiil pelos
processos (Io dr. Jaús
AhlTIl. Ulta d> Ilospl*.

elo SS.Uus D As Uo dui tis 4.
Gonorrhéas

MANTEIGA VIRoEM nüo kvi. lint.i.
còr ••:it:i.'d ; estertllMda, vendc-si

cm lindas iiianteíu.i.-is dc p.ircell.ina (iccln*
mes) a iSin. e, 1 !,i:o .ii«o*. •: frccn íÇi.l
sal a 4S.IU.1: na Lcilcria Palmyra; rua dc
Ouvidor n. uo. moderno.

GRANDE
PREMIO

Na Exposição Nacional de1908
PHOSPHOIÍOS DE SEGURANÇA.

Banco Hypothecario do Brasil
CAITPAL  8.000:0003010

Caixa econômica, abonando o juro dt
ts-]. ao tnm...

luipicstliiio soti penhores dejolas, pe-dras preciosas, etc. a Juro de 1» •[. ao ánno •
(Decreto 11. IMI 15 du lí de novembro da

18W.)
Dua Primeiro da Marco35,llio de Janeiro

TRABALHO
nnilllll

São os jelhores
JP venda em toda a parte e

na

Rua da Quitanda n. 145

AS 
exma». família» devem visitar o e»*

crlplorlo da Univcrial Anciicladora, Ave-
nida Central MO. Nesta nova empresa onde »c
obtém os melhore» servidores domésticos, ,1475

rpRASPASSA-8E uma cmpcí.i luxuosamente
imontada, cm pontn mai» concorrido da ave*
nlda Central, c negocie de muito futuro; car-
ta neste jornal A S. 8. .1474

todas as doou-¦\*t do estorna-
co, curaimao com o .Trídlgoítlvo Chu. nia
ilo Llvramonto n "M h..-i.i.*i.i-í «i:.nr.i iio
Capim Dli.

Dyspepsias \- -¦—¦¦---- ..Trldlgo....
ÍO, llospicio a o largo do

VRKSCURA IUVEX1L fIRI
.•iaÃfii.Tqülrc*»ê pelo uíii c.._njt.*ii*tc

sn'
R
sabonete liosá do iiritijl. ultima

Entilt». run Sete de .Setembro.n

n bellcía dn nelle
do li (amado

cre.i.-.lii do
IJ7

QUIÍM nuUer ver*»e livre do» atrases c todos
inale» da vida, wtbcr a plissado B*o tu*

luro, Imitir (ie feridn» c tolo* us docuc.is,
obter o.uue desciar, por dl
rua Padre Lapa n

Icjl quê selai nn
o, cjl.K.m Ilr. Frontin. .

¦U.lfi

rxlr.icçde* do dentas
wiii dor, denlcfi nrtlll-
claoa, porlelta ItiiltacAn
doa naltiraos; tiremos
no alcanço d» tinl.i.» no
ooníultoTlo dn dr.

FIIIMINO DE 01.1 VF.IIIA, ti rua .Solo da 80;
tuinhroii. IU* -lill

Dentista
TOSP,'CAHlíN — H«a Silva Isnlltu n. .1 -

(IPcdieu-se a cautela n, to.t4t.uesU casa.

AEMüLsio;:,;' Olco do
-iiviiin v o unlco me»

mmmhh dleumcnto .u" cura a
Aniiiilii. tliloiiisc, >i*iiriislln'iilii, Tu»
lipreidoNC, liiipiiliiilUiii.i, AHlhiiin «•
«liiticii".. i! o molhor llccoimiliulnte ati
hoje conlioeldo; |iemé«voü «nlcf» de liu«*r
uso iln rninl-.iio o HO «llti-» ilcpnl» <Ip
nsnl-nc vortflonrolsontigmonlodo peso o
a volta das forçn* perdidas. A vomln nn
plinrmncla da rua da Airnssíejjis ss. Sm a
em todas ns drogarias.

OSaMohvgMftphllOnoAT
dica, v uni ninlpo it» liygleno do corpo, tendo
por btiso uni l_nctcrlcltla cnei*g:co ipiu proslti
l.ons servlvoH nos olrurploos pnrn nliter a ns*
saneia dn rcftíAo opcintorli. O 871BÍ1P HV-
UltiorHII.0, (pio m.Tcceil a npiiiovnciio do
uma i*oi'ai'ii.,'iio «anltnrln, d reiii.-.lin Indispcn*
snvcl cm c.sn dd ranid-ii n In-uilistltiilvel na»
NCitiilutc» liidi.-. i;i'.as nos qnclmsdur**, nas
morde duras do Instei..» vsnonosos, ns»
eomlehòci. ns* breloslss o pnn lavnr o
ros o. Para baldios p.ircincs e uerae» basta
uma ciiiber das da sopa para um llln. de ni_iia
pari iiliti'1'*»!! um liniili.. |i.'i'fiiiiiailnipio tonlllcn
o a.VHtniiia iiiiiscular. To.lo» duvi-m ilcllo u»nr
como melo prnpbyl.iilco dos molOHtlus trans*
mlsslvols.

Pnrn lavagem iloseroançasrccem^tinscldns e
hcoiiiollifldo poio»eniiiieutes moilicos-inrioiros
exmo». ar». Hl». I-BK.IANI.O DII MAGA*
1.11 1113, IIBNHIQUU BAPTISTA, JOA*
CtIJIM Dli seUZA HOAttBS s MOUHI
GUB8 I.I.MA. parn evllnr lll. «st.dnn.» n de»*
triilr o» pnrnsyla» da pello. O ft.iHAO HY*
(;li Oi'lliLf) caco ti*ti*»e cm S, Paulo na
P1IAIUIACIA AlülOIIA L'm vidro otllta llVOe
pelo correio fiima *.'(«»'. NAo enoptitrnndo nn»
drogarias desta capital o» preparados do nlinr*
iniiceiitl' o Sniutiel do Macedo Snnre», dinulr
onpcdiiloH 1'iiiiia imsaism vci.v auisu*
IIA, IUA AttnOIIA IT, S. l'At'I.O, i|U0 ptOlll*
ptnnionto »üt*Ao attendidos,

\ MJ a_m^___L^ f m$w*\

(tSAlÜlEJ

BLENNORRHAGIA
GONORRHEA

IRoleitlMdsBBXIQA
«Mi RINS

¦ ¦ *» ¦¦

rMis,ii,iurui;niii.(itui,
tm tais* IS erlticlput

Phsmiclu » DniviU.

AO

DIA.niOS
PHKC.ISA-.SE em todas as terras de lio-

niotis c senhoras quo desejem trabalhar nas
liorns vagas, por nossa ou própria conta,
em suas casas, em um artigo do grando uo-
vidiulc, fticíl, sírio c elegante. Itemette-su
grátis franco, á morada, mnstrunrlo com
iodos os csciiirecimoiit.is. .só se altende ao*
pedidos feitos por escripto dirigidos a L Fer-
rer — lloprescntante da Sociedado Ame-
ricana —Itua Idi ti. 82 (antigo l.l), E. .da
Itociia—Hio do Janoiro.

SUCCESSO SEM EGUAL •
O Gitaco do Rio Grande do Sul, como pei-

toral, não tem competidor, principalmente
para as ereanças, que o tomam com pra-
ter. Cura com rapidez as tossses, broncht-

•s e astluna.
Só foi licenciado depois dc annos de ex-

•riencia, com resultados assombrosos.
E' o peitoral preferido pelos robustos

gaúchos. Vidro :?ooo.
N. B. Os rótulos tr.17.em a firma do pitar-

maceutico L. Noronha.
MATTOS SALDANHA ft C - Ru»

Sete de Setembro n. 47.

ANTB8 
do conuirnf

saiba q prece di ar
dt Sctciiibio 11. ti.

. rciucdlp nconislhado
roxarls Amlrii & rui aeu

m
MAItCA HIÍüISTUAüA

Grande deposito do
calçado nacional o ns*
trangolro, nara lio-
meus, sen li o ras o
crannfi 10. Hun dos
Amtrndns 11. t! A, 2'
cnsti.pi oxlino no largo
da ti. Franclscu.

1>ODRE 
CflOA.— Vranelsea da Concel<ile

llaiiiii. ..''i.i de ambut us ulii..«. nlcljiiiln
de "lu dns 111A0», ticJc unia c/miola 11 lodiis
as bons nlmn» ciildimni, 1'ade ser enlremie
A rr.l.ii**;.'... (leste |"IM.il Otl ii rua dos Arcus
11. *.o, sobrado,

li
de ttiadtireia ,—Preiiarniii-se .nlti>1» pam titntrlculi. nus escolas,ile Medi-

.Direito, rolvtcclmlca, etc: i rua dt
i^iiiii

tini. ,11Rosário ns. 14.14

CATUMBY

AVISO—\ nossn cnsn nó Icincm leda*
Brasil uma sucr.ursnl uo Kio de Janeiro.

Cigarros "Avante"
O premio do S.oooSooo destes mngnill*

cos cigarros, sorteado pela Loteria do S4o
Jofto, cotilio ao n. 7:t.i:tl. o sorti p .go á vis*
ta 11:1 Uiiiiuiui-lii.ii Modelo, Avenida Mem
do Si, 12.

Os eniipons para o 2- sorteio, tambom daS.sooSooo, já sftn oticontriulos nas cartel-ias. Esse sorteio será feito pola Loteria d»!\>tnl,
¦»—- ¦ , —_fc—____^

Trabalhadores
TrnlinlhndorCN, pedreiros, ciivonquel»

ros We., encontram Irnlmllio, no prolon-
^iiiiiniiii dn rsimilii de 1'ci'i'i» Leopoldina
cm Siiiiln I.ui 11 do Cnrangoln. Pa..n*
nicnlo giiraiilido. 38*10

Vendem-se seis cBSlnlins Juntas, ou sepa-
radas nn travessa do Navarro ns. 25 2- a20 H (antigo).Ilondem :i,V>S'Xin mensnos, para tintar na
rua Viscondo do liiliuumu n* TU, 2* andar.

«Ci

EXPRESSO NIEMEYER
122-^vcnlda Ctntral-122

A.NIKMEYKU&C.
Aliigiiin-RO automóveis du luxo da tJiiia.ro

llcrllot n carros para etisamoiitos, piisscíoo unterros.
íáervlço do rápido.
Atlontla-so no cluttnado a qualquer hora

do dia ou dn nollu.
'rEUlSPlIONBS

N5. 197,2.240, 2.394 C 3.066

BELLEZA OOS OLHOS
-B-

CONSERVAÇÃO r»\ VI9TA
A Atrun Sulfatada Maravilhosa restaura

o lonllleaa visla, torna os olhos claros.iura ns d-uinçai mais rebeldes 9 nu Igas,
nssim iisiipiitaliniascuiu purga.,*ao, oaspo,
bcllldea dores nos oltius, iracliiiiiia, «teut
curado catai ata*, etn começo.

Deposito: rua sote do Sotembro 81.
MATTÚS. liAl.tlA.Stl.V . i'„

VENDEM-SE
umn escrivaninha, vitrine o balcúos, & rua
do Hospício ii. :i:i moderno, 2* mnior.

iMPniSOADO
Itacontqmnnlo oliegndo da rorttnt.it, com

iilMiimaii litiblllliiv*riau da oscrlota cnminor-
i-lnl düttnjn amprogar-so om i|iiali|iier ramo
do c imiiiontlo nesla c.ijilt il uu no Ititorlnr.

Carlus im escriptorio d«sU (oltlt oom ns
ItilolavsJ. I'. W7»

OraçSo poderow
Nova oriiçAo 'dllnila 

pelos e.iplrltos, ooiA
mala dc HKlú 111101.1111.111 do curas, livra atra»¦/."n da vida o da t-orlu em tmltm nti |irctan»còuk. Nu ruu Laura do Aruujo IC',1 — Todos
os dias. mt

CAFÉ CARIOCA
V('iíili--.*-c a goo réi.i o kilo em toda a pirta— Torraçao; rua da Alfândega a, 940.
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leão de ouro
A mais antiga, mais. a^jj^fUEffi-^

em todo Brasil, ftmdaqa-em 1858

i grande secçâo deToufés, sob medida
Preços baratissinjos para todas as roupas

feitas por enconjmenda
íoodendoòssrt. freguezes escolher as melhores qualidades de

fazenda, de forros e de aviamentos, tudo a gosto ).

•-/ - ' : ' * '

Terno de palltot, ohevlot inglez (azul ou preto) 80* è
Ternos de cores, feitio moderno 60Í o * • • • ••¦••• •
Ternos de cheviot, de cores, moderno ....••»...¦
Temos de frack preto 90S •..'. • • 
Ternos de jaquetão, frente de sedaSOS o.........
Ternos de smoking 90ft e .......•¦•• *******.*••»
Tornos desobrecasacà 100J ****.*,*
Ternos de casaca... i»••¦¦••• ¦ ¦••••¦•¦• ¦ •

9o$ooo
8o$ooo
7o|ooo

100*000
9o$ooo

1108000
12o 000
1 Boi. 000

grande
para
idades:

B5«ooo
4o|ooo
3ojfooo

GRANDE SECÇÂO DE MÜPAS PEITAS
preços njais que baratissimos pára o

stoclc de roupas já njatju/acturadas,
homens, rapajes e meninos de todas as
Riquíssimos ternos de casimiras inglezas para ho-

mens, de 40$ a... .........»••••••
;,Para rap zes,de2B)ía .,...•••••••¦•••• •'¦•• • 'Vj
Para meninos, de 20<t a .....»• *. •»»¦'»¦¦¦¦¦ ¦'* * • ¦ •

PARA INVERNO
Sortimento colossal de sobretudos e capas para

homens, rapazes e meninos

«* R«commend«s5o muilo ulil: - Nao comprem roupas fei-
tas nem mandem fazer sob medída.sem primeiramente visita-
rem a notável e importante alfaiataria ¦ ¦

LEÃO DE OURO (unica no seu gênero)
166 RUA DO HOSPÍCIO 166

ESQUINA DA RUA DOS ANDRADAS

F. Pirassinunga participa a seus amigos que inaugurou
hontem a Chapelaria Pirassinunga, a rua :

do Ouvidor%120, com um completo e moderno sortimento oe

Qhapèos, bengalas eguanlaétchuva nacionaes e estrangsiros
PARÁ HOMENS E MENINOS

aproveita a opportunidade para agradecer a distincçãoque
sempre lhe foi dispensada por seus amigos

e convida-os a visitarem o seu estabelecimento* onde
se àc/ja d sua i/jteira disposição*

km

AVISO ÚTIL
A casa Ypiranga, rua da Carioca 38, recebeu

um colossal sortimento de calçados de borracha, para
homens, senhoras e creanças, bem assim sobretudos
impermeáveis, etc. . rr

Sortimento variado de calçados para hon ens, se*
nhoras e creanças. ||.:

• Pernéiras, meias e foot-balls.
Camisas para sports de 5$000a7$000

.- 38JRÜÂ DA CARIOCA 38
Biombos e colchões

Vende-se na avenida Passos n. 55—Painii
dé seda kilo -$000.

Armazém e escriptorios
Alugum-se o armazém e o primeiro andar

do soberbo predio da run Seie de Setembro
n. 33. Trata-se na rua General C mnra 63.

DELICIOSO REFRESCO
POLPA DE TAMARINDO DO NORTB

ES-ECIALIDADB
Abreu Sobrinho

FAINA DE SEDA
Compra-se. Rua Theophilo Ottonl 128.35*is

120 RÜA DO OOVDOR 120
CERTAMEN

Cgarros Veado, delicada mistura de
fumo cubano, lindas carteirinhas, bella
eollecção de Photo Stereoscopio, á 300
réis, nas principaes casas de varejo da
capital e do interior, alta novidade.

mPETIT LOUVRE
=1

fabrica.de chapêos de palha

s Chapéoa para Senhora» e Meninas
IMPORliÇÍO DIH-CU yT OHAPáOS MODELOS DE 20», 25» E 30«000

(le filltasia e y¥W' RICAMENTE ENFEITADOS
iitlgós para /JF Grande fabricação de fôrmas de palha de arroz de 4$ a 71000"""" /jS r, Silva Sobrinho &. Comp.

180, RUA 7 DE SETEMBRO, 180
Em ft-etito ú Papelaria Vlllas Bôa. i

TELEPHONE 3023 B'0 DE JANEIRO^

m^^mtmmmaimmmmmmmmamm

— Sua mulher soffre de irrcgu-
larldadcs e fortes eólicas futorl-
nas Com o Regulador, medica-
mento do dr. Siqueira Cavalam-
ti, a cura é infalllvcl. Vocô en
contra na Drogaria Granado, rua
1- de Marco, U.

THEATRO CARLOS GOMES

91
Êomoanhià Dramática do Theatro Príncipe Real, de Lisboa, de que fazemv parte os dlstinotos artistas"Maria Falcão, Brazão e Ferreira da Silva

__ jirtetor d* s*er\a: Chrlstiáno de íoiyrar

HOmTE-3* representação -HOJE
da peía em.3 aotos, em verso, de JUAN RICHEPIN, traduzida por Jullo Dantas.

0 Camioheiro
DISTRIBUIÇÃO - Caminheiro. Forreira da Silva; Antonia, Maria Falcão; Fron-

cisco. CttriS d? So^MWzulmlra Ramos; ^X^To^tVlXts'Emilia Reis; Tonio, Theodoro Santos; Marthiuho, JoSo Silva; fhomaz, João Lopes ,
Um mendigo, Leio. :': ______________

Amanha-Em matlnée e á noite, a peça de grando successo

O CAMINHEIRO ¦ ãV, Os bilhetes estio á venda

SEGUNDA-FEIRA - Festa dos aetores Theodoro Santos e F. Sampaio.
Em enaalos-AMOR PE PERDIÇÃO.

PARQUE FLUMINENSE
Empresa- PASCHOAL SEGRETO

Praja Duque de Caxias 13

HOJE $ÍK HOJE
Grande festival, 13Iver»8e_, Votlnaçâo,

Joaos diversos • einsmatoorapho
ESPECTACULOS FAMILIARES

programma eineniatographtea-. Sessões sermananeutes
1* pnvte-A ílla cômica— Que defliimo J
2- parte-A ilta dramática—Ladrão dc lio-
tel. . _

3- parte-A fita cômica— Comedor de ro-
°f- 

parte-A fita artística (colorida)-Cora.
cão «le Thellys. ,

5- parte—A fita cômica—Bolrean noivo.

PREÇOS
Entrada dei-, adultos ISOOO
Creancus »r*J
Entrada de 2*. adultos. S»»
creariQas ••».» *-w

PATIiVAÇlo- Sessões ás 7, 0,11 e
lt2 horas da madrugada. Entradas com.ill-
reito íl patinação com patins sem mina
|2 horas), IS ; Patins com bilha, 28; Cama-
rotes ou frizas com 5 entradas. 58000.

CONCERTO AVENIDA
PAVILHXO INTERNACIONAL

Empresa: — Puscboal Scgrcto — (Tournée
Seguin de 1'Amérique du Sul —Telepho-
ne 180 — Avenida'Central —154.

HOJE-26 de Junho-HOJE
2* represontáflo de 

Dl. Uf ITA Celebre bailarinaI lliIVLil I ÍV hespanhóla.
Buèoeaso colossal do

ROM^NOFF
Ultima maravilha do século XX

Unico rival do celebre calculista IN AUDI
LES WILLIOTS

. Jonglcurs cômicos
Nos intervallos grandiosas-ifessões cine»

matographicas Gênero alegre.
Prejo da entrada  l$O0O

1'ípo ao nlvo no Concerto Avenida
BleganU • distineto passatempo

Ua espectaculo todas asrioltes.alnda que
chova e.em caso algum será transferido; e,
mando isso succeda.os bilhetes serão sub-
.tituidos para o espectaculo dn dia se-
guinte.

Ciuenmtographo Paris
50- PRAÇA TIRADKNTES-50. Antigo 38

Empresa Pinto Pereira & C, operador e
elcctricistii Joaquim Tiradontes

XIO.IE. HOJE

jtssombroso programnja ijovo
un* coi\}uncto d* ijovidades

A pedido será conservada neste program-
ma a grandioso flta histérica — Napoleãò,
ultima edlcjáo da casa P.uh. Frères.

MATISÉES A ll3 13 oOinÉES Á9 C ^2 ¦

1* parte—Sonlio de um fumante — Deli-
cada fantasia mimo do arte e belleza.

2- parte-Mascarn de ferro — Kilm darte.
Drama histérico passado om França no rei-
nado de-l.uiz Xlll. ., .

v 3* parto — tastello de Cartas — Linda
coinposi_Ao fantástica de um encontro sub-
tli; primoroso.4- parle — Tia I.lly — Scenas cômicas.
Como os maridos devem enSinor os caras
metades que tom... tias.

5* pane — Xapoleão — Soberba fita bisto
ri«ca, com 060 metros, a mais recente crea-
çilo de Pathé. A vida do arrojado guerreiro
nos s«-us minimos detalhes. Successo sem
precedentes.

6* pnrte-Did enlre • cellbnlo e o cana-
atento — Aventuras cômicas do impagável
Did. Successo do riso. 3575

SEMPRE NOVIDADES

PALACE-THEÃTRE
Empresa Theatral Brasileira - Director J. ^^X^N aTn . .Hffl-

Grande Companhia^ »«»• "™

HOJE - Sabbado, 26 de Junho de 1909- HOJE
Estréa da sra. JUANITA MANY

Opeteta em 3 actos de Chlvot e Duru - Musica do maestro Audran

MASCOTTE
Dlstrisnl.jio - Nina, la Rubiconda, J. Many; Fiametta, princlpessa, G. Acconci
uiHinriuija»» .,_V__.' „,„ i> n„_ci. «A.nn_n ninrir n. P. Fnmncralli -. Una damaniRirlSnl»jão — wina, ia itiiuicuniiu, j. «iuhj , ».«.«.««.«««i .......r-™ -•—; •

Fllsa L Castelli; Primo paggio, R. Rossi; Secondo paggio. P. Fumagalli; Una dama.
K Temiestlni Soldato.L. Ch iantore ; Principo Felice, A. Colombo ; Tonio pastore,
D. Acwnci; Príncipe Lorenzo. G. Piracclni ; Andréa, íattore, E. Sacehi; Matteo, oste,
L< 

ptóiS™*^'wS,d,,,,l,••cavalllerl-soldati-ctc-et0*La sccna é a Piom-
bro (Itália) Maes|r# dlreclor da orchestra Sr. L. DALI/ARGINE

Os bilhetes; á vonda na casa Hermanuj, Avenlda*Ccntral n. 1«8, das 101/» áa
5 i;« te tkrie ,

Amanhã — 2 espeotaoulos
Matlnéo-LES PH1T1TE3S MICHÜ-Noite - MASCOTTE

ClnemaUárapho Rio Branco
42-RUA VISCONDE DO RIO BRANCO-42

Empresa WiUmm k C.-Mucsti-o , ¦¦
AGOSTiNllO DE GOUVEA—Director musical.

IIA IP Da 11|2 da tarde ks 5 e dal HA IPnUJC o l|2cm diante MWJfc

CINEMA-PALACE

Grande festival em beneficio de um cego
chefe de familia, com ura sensacional pro-
grarnma composto de lltas de-Pathé, llu«
toseope e Gnantont»

1* parte —. Maleta Ineossmoda—Graciosa
charge de Mutoscope. ¦

2» parte — lloniem de bem — Drama no
carinho e amor--ao próximo-. praticado por
humilde cura da nldela.

3' parte — faprlcho de Lndy Helena —
Linda comedia de alta escola clnemato-
graphica por Mutoscope.

4 parte — Vm marido felizardo — Come-
dia de Mr. Lafurgue desempenhada por
Mme. Mlsilnguclte, a creadora da dausa
dos APACHES, em Paris.

5* parte— Conspiração na Corte de Ben-
rlque IV — Drama histórico do famoso fa-
brlcante Mutoscope.

6* parte —O ebUri-bl-rl-bl — Engraçada
fita cômica fal.mto, cantada pelos artistas
1' tiple d. Claudlaa Moutenegro e bary-
tonoS.Pepe. '¦-...

7* parte — Aleljadlnho amoroso — Des-
opilante t-harge de Gàumont.

AVISO-Na matlnée a 6* parte será 6\ib-
stituida por uma importante fita colorida.

De JOSÉ' LABANCA
185 — Rua do Ouvidor — 135 — Próximo ao láfgo de S. Francisco

Unico estabelecimento doste gênero nesta capital qne possuo a cabino completamente
de ferro, aue impude absolutamento qualquer desastre do incêndio

ELEGÂNCIA, CONFORTO, SEGURANÇA - Gerente : Ç. D. MUisSO

HOJE * Sabbado, 26 de Junho HOJE
Solenne reabertura

com a soberba fita dramática em 18 quadros, intitulada

JOÃO JOSÉ
arranjo do actor EDUARDO LEITE, representado por diftinctps actores nacionaes,
executada no At.lierda Photo-cinematogtaphia Brasileira, pelo operadur sr. A. Loal.

Divisão dos (|uadpòsr^
t annos depois, João José Mendigo ; .* quadro, João José sevleiado, proloc.ao
Inesperada ; 5* quadro, qualor.e nnnos depois, João José aprendendo olflelo ;6
qu.dro, Primeiros amores; 7* quadro, A tentação ; 8' quadro, Rusn e Toncla sno
despedidas ; 9 quadro, O Anjo mao ; 10* quadro, A Orgia ; 11 quadro, João Josc e
Poeo; 12- quadro, Sem trabalho e sem não; 13* quadro, A miséria e a eublça; IV
qua.lro, Ladrão por amor; lü* quadro, João J««»è é condemnado a 8 annos do pri-
são 116- quadro» A moeda misteriosa ; 17* quadro, A fngn ; 18* quadro, A vingança
do eoi.demna«lo. .-. .'¦'... ,, ,

N. D. — Este elegante e confortável estabelecimento tem passado por uma radical
transformação, sob a direccfto do habll mestre do obras sr. Abel Alves Pinto.

AVISO — Ficam sem valor os cartões permanentes.

ORANDE CINKMAT íQRAPBO PARISIENSE
179— Avenida Central - 179 - Proprietário

J. R. StafTa — Maestro director
da orchestra A. Cavalcanti.

hoje- 26 flejiífâe 1909 - hoje
Maravilhoso e encantador programni»

repleto de
attraetivos e seducções

Matinèo al hora da tarde om ponto
Soiréo ús 6 UU

PRIMEIRA PARTE
Vm dln em Washington — lnstructiva

fita d,, natural, que nos proporciona bellis-
sinios sceharios da grande capital amerl-
Cílllíl.

Flechn mágica—Delicado drama bastão-
to sentimental, de scenarlos encantadores
photographias de qualidade superior. At
escolhida enredo. '¦'¦ __ ,

Domador de serpente»— Fantasia com»
pletamonte colorida, produeto da afamada
fabrica Eclypse.

SEGUNDA PARTB
O pcoucno vendedor de eyelamens-.

GrandiiS-o drama, em que vemos o destino
manifestar-se ante esta scena tocanto con-
correndo para reatar a amisade abalada
entro cônjuges, por intermédio do fllho ido-
latr.ido. .... , _Iild sportman por amor — Hilariante e
grotesca scena cômica, constituida de pas-
sagens interessantíssimas.

1 li k. \ » i.*> ía \ itieo
""'""' 

Sociedade Theatral Italo-Argentina

HOtPF"""8313^0, 26 de iuntln — HOJE
íi* RECITA DM ASSIGNATURA.

da CompanhIa«Dramatlca COMEDIE FRANCAlSE.de PARIS, da qual faz parte o

Illustre artista CMRLES LE B*RQV
A oomodluom O aotos de Alexandre Dumfts, ílls

DEMI-MONDE
mm i mm

Amanhã — Domingo, 27 de junho « Amanhã
Grandiosa «Matlnôe.. extraordlnarl» • Preços reduzidos"™ com o comedia om 4 actos de George Sand

LE MARQUIS DE VILLEMER
E,„ que toma parte o>™fàfi§?^

Presos nara a matlnée - Cumarotes do 1* ordom,5M0OO ; camarotesde 2* ordem
mimo' Siuteuils'O voraiidas, 101000 ; cadeiras de 2', &S00O; caloriaMOOO

os bilhetes áwanda-naíConfoltàrla Castollõos «Ias 10 As 5 l/S da tarde,
segunda-feira, 28 de junho — 3- recita do assignatura. s

THEATRO APOLLO
Companhia de opera-comica, do Theatro Avenida, de Lisboa. — DlrecçHo

musical do maestro ASSIS. I'ACI 11XO

HOJE - GRANDE SURPRESA! - HOJE
E-p-ctacnlo Intransferível visto qne o theatro se aeha lllnmlnàdo a Ins electrica

Uma unloa representação da revista de notável aueoesso
em S aotos ei* quadros

3.
i A 1

CIRCO !S»'iiNhLi_l

Novos números so' pnra esta noite I Enorme oxlto de
toda a oompanlila' Oarsnlliada constant o I

^manhi: — fllaflnée unlca e extraordinária; — GEISHA
A* NOITE ESPECTACULO DE SENSAÇ.ÍOI

Brevemente-Rsvista-O' DA GÜARD1! - Revista-Bravdmente!

Companhia eqüestre nacional da Capital
Federal. •

Boulovard S. Christovão

2>irtctor eproprietário Jtffonso Splnellt
HOJE! "Sa1)Mo26ueJiÉo HOJE!

Successo l Sempre successo I

Maravilhoso e variado
espeetaoulo

no qual se fará representar, na segunda
parto do programma, n pedido, o espiou-
dido drama nacional de factos passados cm
tempo da escravidão, em 3 quadros e uma
apothcoso

iBrjMiumi
Extrahldo do apreciado romance A Es»

erava 1 .«tura e accomm.idado ao pic.idoi-
rã por lienjamin do Oliveira.

TITULO DOS QUADROS
1« quadro — O mdo senhor — 2* quadro— O encontro da fugitiva — 3' quadro — A

mao da Providencia.
Terminará esle drama com uma linda
Apotlioose allegorica
Amanha 1 — Imponente espectaculo I

Theatro Recreio Dramático

ü Companhia do theatro Gymnasio de Lisboa de quo faz parte o notável
ao tor VALLE

4***.fr'. Estréa- ira, 1 • Estréa
Com a peja em 3 actos original de GEKVASIO LOBATO

SUA EXCELLENCIA
O Importante papel do protagonista 6 ilescmpnnhado polo uotá»el

actor VmALJLE
A seguir: PAE MÃE

Repertório do popular actor CARDOSO
* -«rlcrk* Rncerra-se hoje a assignatura aberta em casa dos srs. Ml»

 .. í»»la"> Ruelrau* Macedo, (Rua do Rosário, canto do becco daa
Cancellas) para IO réellaa com dei pecas em t* representação.

Sogunda-feira 28, começará a venda fra nca de bilhetes, para a estréa da eom*
panhia. N&o so accoltauí encommendas.

THEATRO S. JOSÉ
Empresa PASCMOALSEGRETO

IIO.I I: Sabbado 20 do junho HOJEI
4 DIAS UMCAMKVrK 4

— DS —

CINEMA-OÓNCERTO
Sesttes eon. pregrainma ie /Hat da

casa T.OLYPSK
KB8flLUT{lMBNTB NOVAS II

Estréa das attracçoes
OILL'S, o liomotn tios dedos do nço, e

OSTEN E WETEN, colobres
equilibristas

PROOn,\MMA CINEMATOaRAPHIOO
I* |n,ll- Pm* Mlloiic.

¦A !í« pnrto-l.a num» a papi.»
:i* parto—('."lln ludn» uic»mo • Nrr>»»
<• parlo-l.a Faune.
fi' pai to- loiior de luiircu unlor.

PREÇOS POPULARES

AO AtiOANOId D13 TODOS

Adullos-Caiiiorolo» r.$000. cadeiras do 1-
«OOO cadeiras dfl 8' JWUJronn. ai-Clidol.
rus de 1' (SOO, cadeiras üo !1* fm

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO

tm
Empresa ALFREDO MIRANDA A C. — Grando Companhia de Oporetas.

MoHloas e Revistas, do Thoatro Carlos Alhorto, do Porto, de quo fazom
parto as dlstlnctas actrizes AMÉLIA LOIMCCOLO e IRENE ESQÜIROS.

MOULIN 1IOUG13

Mncslro director da orchestra JOAQUIM ALAGARIM

I Cstr
V DE JULHO

Estréa noTHBATRO S. JOSÉ' - 1* roproson»
toçílo dn GATA DIUNCA

HOJE - Scxta«fcira, 36 <le junho - HOJE
8* roprosonta.fto da mnglca em 3 actos e 12 quadros, orlclnnl do SOUZA ROCHA,

niusloa do maestro THOMAZ» 1)1*1. Nl.GHO

ATBBEBM»

Empresa Paschoal Si>(rreto
HOJEI HOJEI

[BrwS|| l.nupreiiYiiliiesI

TOMAM PARTE TOPOS OS AUTISTA»

O programma eom oa personagens tsotk distribuído no iheatro.

AMANHA - A TOPRB DB BABYLONIA

Temporada thoutral do Cinomn-Tlieatro
Cum o concurso dn grande nttr.i.ao

LITTLER PETER
eomlco fmncez, que hojo cstrOn o das nrlls-
tns Mina 4'lrl*. no grande succobso da
cançoneta portugueza Cobre-mel Cobro-me I
Veitcdii Union, na cançoneta portuguoza
Ualancó da novo pura-.VIiiM l.orduu nu can-
(oneta brasitolra O Vatapá.

Programma novo do clnonintographo
1* parto - CAÇA DA LKIIRE.
2' parte - POLICIA AMAUOI1.
»• parlo - VOLTA EüTEMPORANEA.
*• parto - RAPTO.
5- parto - UM DEDO MAI. COLLOnADO.
8* parte - OS NOIVOS DE MISS MAOOYi
A empresa dá om cada sossAo clnemato-

graphica um numero do variedade > grn-
tultiimonto — ToiIon ao Clncina-Thoalro.
Moiilln Houiie — UratidloHO successo i
pi'r«,'0N nopulure» ao nlcunce de tndos

Tlioutro o clnvniatographo:
Camarotes, St; oadolra da r classe, ltooo

ditas pnra croanyas, $"on; Cadolra do '.•
classe, {SOO *, ditas para croanfas, 1200.
NO PARQUE — Curroiifiol modorno, b/i

lAcs rotativos, tiro no nlvo, jogos diversos,
o Japono-. oto. Entrada franca no Porquo.

THEATRO S. PEDRO DE ALCÂNTARA

Empresa paradossl Consláli—Tournée Ru^eri-Borelli

HOJE — Sabbado, 26 de junho de 1909—HOJE
12a FUÊ-CITA DE ASSIGNATURA

• . A'* • 3i« DA NOITE
oom aoelobreoomodla on» *t notos do O. Obnet

d a nii miií1 nn i v m\ mmmml mu \\\\\\\\m
(LE MAITRE DE FORQES)

. Clara de Donullou, I.yda ¦orelll — Plllppo Dorlilny, Rugftrro Rnggcrl
Magnilli» • irniUr-cii-scriir

O mohiliiiri-ii«» estylo «1 fornocldu graclosamonto pula afamada fabrica do Aulor .4 C.
¦

AMANHA, nOMINOO-Grande mnlln«'«o com FROINVIIOU.Os bllhotos dosda jd k venda nn Confoltnrln Castolhlos.Um ••N|ipc(tu*iil«i«. no lli<iili'ii «l«* H, 1'cili-o >*i\„ ln|i<nii»«ro-
rUoU, liuvciitloa cni|iit*/.a fcllu u liiiliilliuAti du Iii/
oleotrloiit

PF"

CINEMA-BRASIL
UNICO SEMI.FALANTE. Praça Tiraden-

tes n.l —Sobrado —
Propi-lotarin : 1. Cruz Junior.

Este saldo é o unlcs dotado do todos o»
preceitos de hygiene, coúunoiildiido o con-
{«¦rto, adaptado du accordo com on reqiiisl-
tos o.\lgld««8 pelos srs. engenheiros du Po-
licia, Prefeitura e Light.
Matiiii^es diários do 1 hora as 5 da tardo—

Suiréus d,is G l|ü horas As 13 da mlle
t jjelllstlmat fitas t

1* pnrte-PKSCA DK SALOMAO-BulIlS-
slma fita tirada do naturnl,

2* parlo - HILIIETE NO SAPATO - lm-
per tanta fita dn extraordinário assum;ito.

!l* parte-AS NYMPIIAS-Exlraorilliiarla
lltu fantástica.

*• parle - CRUEL DESVENTURA - Es-
plcndlda fita c.milcn.

5* parto - AT1IAVE7. DAS FLORESTAS
VIRGENS NA ILHA 1113 JAVA.

6- parto- DIVIDA DE JOGO - llclllsslm»
fl-ndrninntlcii.

7* pnrlo-l-*.t«TEITOS ÜO ESPIRRO - IM-
pononte flm eotnlca para as mnis ruldosna
gargnllindns.

H* pario-UM PINTOR DK UM MORTO-
Comodlnreprosontadn no pnloi pelos cole»
Iftbrci H.i-tlstas LES IlAlIlIERIS, MARIO
IIRANI.AO E PIQUIO.

Prrjiim t» conlunie
Ilrovemonto o Impurtanto drama rupro»

sontndo no palco - UM RIVAL DE CAR;
LETO. 8501

fe-Vf. 18$OGO
Vm toruo do flnnclln

Mincrlcana

: 12$000
Paletoli «Ipnca

filtrada com
tono.

159000
Calçai de tecldoi

j prctoi, íanlaala

15$000
Do-Otan •

calça branca

42$000
Llndoi lernoi

caieinlrni, dlvcruai
corei.

42$000
Vm terno de che-

vlot preto ou aiuL

6$000
Paletoti de alpaca

listrada, aem loiro.

20*000
Um paletot larja

pura llt

ASA PARI
43 RUA DOS ANDRADAS 43

< ANTIGO 27)
Esquina da rua do Hospicio

60$ 60$ o 70$ Ternoa •ob-medlda. Teoldoa do pura lil
Distribuição de brindes aos freguezes

f H 12$000
Uma calça de tarjo

pura lâ

38*000 .
Um terno de inrja

pura ll*

30*000
Um terno de caio*

mira Parla

48*000
Um terno do tecido

preto do lantaila

15*000
Um costume de

brim pardoUnho para homem

12*000
Para colcglaei, um

coituino do brim
pardo Unho

22*000
Um paletot cail-

mira, novidade,

13*000
Magnífica calçado

caicmira

J


