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1) O velho imperador Francisco José cia Áustria,'que aos 84 annos de edade acaba de ver desapparecer mais uma vez o herdeiro da sua coroa; 2.) 0 novo principe
herdeiro da coroa imperial Karl-Franz-Joseph, por oceasião do seu,casamento;. 3) 0 mesmo em companhia de sua mulher a princeza Zica de Pariria e dos ||^^lhosi
4) O archiduque Francisco Fernando; 5) O mesmo em companhia da sua esposa, condessa de Choteck e duqueza de Hohenberg*, ambos assassinados ante-hontem^''£0.
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"»'»¦•¦ Uin ilctaüítt-lo. viwlo s^ríi 0 «Itiitto
Viillhft ti Mr.f IVítK^niii ÍI--'liTfifô*
Iiiiliji-Tino íi' M-U*' h t)t»
i|il.»; i;« **«^i»»i?filj Sawjavoi
.,
.
:l:, ,.,,,..1,,,.
iW-h-HUt-ii^tlMnl.MlS».
lll l||fll|ll|!."ll-M!-Í.*.
iMilUi
'(In
*li*t»l*
uv*»^t? . '*- mperplcl»*.-.* íi.vmuríir..o na vida
|hm«p
\iii. ha diivIUu mio cfíu ftlíil'- nnJuOom
1'rwrfUo
para rolmitc
moofid iiíiW<M'A um pouco «W (liou, n|) nos il.sWkln-- ijli/wj fo » crença J,s«if,!«ncmô.
« mija
dc
a
IcUatura
quo
iró/ilttlorin, lauto mnis dflfitfc t|ii«» nropõtfni Utí pí?l'|)Qll'ai* ubinw \m- «r
commcritAmo-i , nmtl
Ilii pouco» ili"
verdadeira«rruça,
«crá
ç»m
realldadp.
imiti \iiiin] cm «jue o -r, .fofto jttriyiuod Ali il' .1" »/¦•«¦* í» í'(to«, como mus...
Mti»fto>*>'» pUtem cm "coelieíe" ilo V. R. C, Ccarmip; nlaN . tpie coiíuci-iio os íiidiw p«- W.«$ V»».-rjcuaíory"
oiüuiiõu i-eiiDeoUiõíó tio ««hiato
cava <](*«<it.riilumcnir n *r, dr, .Sylvio
*•- ?.'•"—r nto notório;
íoiiüq «••
^Wcngia
\*i-nui -1....
ii»»» yi*-m
Wloi- uúò
coufòi'- nuuiM»,
nuioxu». vuv*
desilaiiliou cuunj'nfio (ies-fl.3llliou
mofo;
mota! mui
* fãernl dã mccÃo
..V....
ÕemioMlo
ÜiVin
o
ciplr
«o
P... gmtoj J^0%ffH
procurar dmrtdr,
,S JSl!
niui-.c com ò ligo cjilQ numdft 11111 fim muilo modfftol «el* fjnu.lla crença
na cabula, us propriqi os- j-,. por jmcrforflIVC|j| do sr, 'Cltòmú
Ci.COJlftói' ti- nriljOS ü n///»»" ''"''" ifyw um edlll-rnsU) p^y^holOglCO. Mico
f-imilúfilfl .'«Jil- piri»-»-» .Í1U0» «ío devem refngar levln. viilciuui e rrcehWo coin líraiuléi fillèPara Süffocriv
ile lódá ruillíMulii I »Jü!mc-!l'.i'i» «- '«tiflpticfio
'nó Hicn lofí» 6 ffOVtfrriò naiuente ewa crenía, coiròborada por lulas.Mtmpicllo líitndo, .pelo meímo.ir,
.....jl
"conlratfcfio
><*.or.lo» ^^^^ítóíSg:
il».''itifi
o,....
.«• connacrioi.,.
cwi.*Ho.. wue
escmpios
ile «Uio.
Mim. 'ttirioí
g* o»
«-vi» mo
"penecislii" dos sr«. lliifii
o 1 «lailo So
«5 *Ó eplun qiie
Mlis tt
piWomor Orlado
quo pruelailiar
explfexpli"i'iiii«piriu,'tio
«luvitlaitlv
duvidai
K
èoino»nfia
rcMn
coniosnfit»
rcMa
ifodçinoi
pouemoi
Iü,'\.'AcúiôlV.
cila
logo.
novòrarVÍyoí."i-ainda'inüii
COlISpiraÇÍlO
nina,
]Tií.
lia. porem,
mora. DOSOpporCí-O
porónt, lllíia
¦• ;nuitío do ur JHun
níoIpiiion
a
.ic:.n«e!lia
.ic'ni»e!lia
contra
c«ío*.
csr
eir
f»«ifi»
caio»,
cmcí
prudência
prudenci»
>ilío
c*lado
iiâu
SllffOÍUOio
so
de
0
o
que
roflccío que
niinmlo
-••
¦¦•--¦
do
llii.n
•
*^^^f
(ntc W*pp**.
íio» ncolhamo» A (.fllriraçílo
tolera eom mm ria »<m<,/|fl- cúu nló agora: h con^irneaò m
!fifSlt,£SStdfnS3feá|
«ni™
tó^riS^iStó
e.Ute
ní
.pundo
di,
leio.
nue
hnifc auriüülar a» oxplosõos dns coiilra o talento.
eoi»»
r-,ti<i
a
nos*» vfl piiilouophm trttnserlficlio
muita
verdadeira
do
a
irella
como ,„,......-..¦
,,,..,,¦», ,,¦,.,,,
atlcncfio
oiiaiiiu
õonlrappo,
é,
parcial, :..i
|..,,v
.»
Iialas,
mas
para
»lum
pelo
..«.
ii
....-:...:.
1...1..
„i.......» Icgltll„.,!ii.
rio. mais qüe o- expiailur
dos
rnraUrlliin
1'lU'ioMdinlr,
o
nfto
CipCCiulllieiltC min*
snipeitar.
núo
pode
lios
Kila
ás
expiodo
Desdo
Cliefú
hostil
icdiiclivetnieute
quoi'
policia.
"
.
crinie.
r
1110
um
rnro
descompoituríi
modelo
do
jiupòr a tiifladura dii Imbccilippilogos csl4 proferido por
entro nmiuós". Ki* afguns. pcda<,os d ti
IJnlrc a ili'k'iii;àn c 1 Paul IICOII- fòi'.!1: ilos talentos,
•íwmiobvoivcalwça-ílq culpado;
obedade.
Nrlheray
assas.-inu
dp
Presente \irego, offcrecido pelo sr, João
O
i>
a
apoPena
o
Uodigo
>o >ro a entro
homem em ei liUncia neste 1110111 :!ito ii; i:-'i'!" no seu j 11 ir. federijl:
f\
dcídc quo osso cabeça, cio iu- logla, a diáanoia não t!,. ita ili'i'cii. eom n sua num homicida,
Ferdnnndo Borla.
" Koi um iiresciite
^^
entre o* no»so< vizinhos da Argengrego o une nos fe/
qual passaram cm noitesde orgia •America do Sul, lilo avullada á elhii-a cuiumuiir, iiia^ é treso
iiiandatulo-iio.s para
LVlbunnl.
•'
•
Supremo
ada
clc
o
I.ui'.
Drago,
dr.
lina
pela
noites
ciiminiiin a queni oito
snira.-ão o cm
llielica
eoinu
nfto
seccional,
aqui.
ccom i » còntm
ín|iii,
copio
criminoso
dum
o
juiz
1
¦.»
.:......:...•..,!»
pa.-.-ii
orientação pacifista que esta imprinnndd (|(.
• erebro
seu
o
0o sr. Sylvio
churrasco,
de
reis
Q
clu)rragcoj
ráia
o
«s caravanas symplvomcns dos qiio
coni
offendeíj
{Já
para
n possa preencher.
á discussão nobre o projecto da venda dos c,x-nVto, bacharel em- direito da fabrica
tâslrós o as Wulkyrias dçsospocreador!
a
aqui,
SomOs apostnmudos,
novos couraçados do seu pai/t. Nesse icr- acadêmica do Uio. Os produetos dessa
Eis explicado porque a peia,
atacas -da Tragédia, cuvyoit-*c fijiiMtlerar a uggpessuo eomu um
reno o antaKÕnlsta nr.iural do dr. Drago caia encontram mercadoi_a'eçiial do qus
«ob a vergonha entro filoiros-<i'0 •aclu do legitima dtfèsa;
a que elle psltí desde anlc-hun•
•» 1 11
1 .....»„ .^„ temos para os desta capital.
o sr. Zcballo».
è
cliegoii.a
que u eloqüentes ora- A cd'ucai.üo é „,„., n,,',,^,
frpmentes;
sujeito, foi uma peia íjòm^ st,n.
leiii
liaé.
enlre
nós.
o
5>opülai'es
Inveleradt
•hora cl• que sc pode, eeni faltar
ções dc seu adversário collocaram em pn.t (|os nossos peccados originaes, mis
ao
lolciito.
minada
í)ilo de lomar as anu;i> em conlã
nina dciagraduvcl posição perante o r.eu em certas academias dõ tiric-il ncnliiiiiiii
<lo piedade para eom uma morto, iile aecéssoriús iiúlispciisavejã
Tivesse .loão Pereira Barreto
e perante a America. As origens da ¦"•• rccclje, que corrija os vícios ;'c oript.iz
palavra
a
depois
primeira
escripto péssimo.- versos,
cidadão
p-onünèiav
todo
do
indiiuienlos
dos
-tia
poliiica alarmista .;je durante algum.temcie humanidad-> cjii allivio
Mandado oara o XécrotecJo o
O eco, homem, manteve-se limpo daqtio so respiMle
" Desse scm-lctras. mas dc muitas
po presidiu ás relações reciprocas do
vencido.
aMiasse
dum
111'os
Ih
iao
ptaqui' critico- que não
peia
sc
realizem
Uir-.-e-ia
o, dia.
todo
rante
qiíd
llrasil c da Argentina, ci cando descon- tas c ticias em abundância, talhunuu o
«A senionça. quo retem por — cpm algum
df,
eao
cerlos
ó
"
suhlimes;
que
e
19.S
verdade,
de
foi
ininiiua
ó
A
temperatura
perigo,
fianças, suspeitas c livalioades que a si- juiz federal para ó Ceará, que aliás
v.inlc c uni imiios .110 réelusorio
a iiieOlumidudO dos tran..- nesta liora. cin xo/. ilo entrar a máxima dc 3$,o.
'atlnil.aia
i> destino (• o iniercise dos dois abunda c:n typos dessa ordem.
tuação,
Nictliepòy,
— as grandes mano-^cahisbaixo pela'porta'do cárcere,
p assassino dc
Aqui, porém, còme-se iiüiís c licbc-sf.
eUntes.;'.
media,
762.6.
bãromctrica
Prcssno
um
povos não podiam justificar, süo ainda melhor, emito se quasi todos tivessem
ge menos um uxoricida que
,bra,s da y^-ixii Arínada dus anti- tiimhfi dns \ivos. peneiraria elle A manhã esteve calma, predominando, obscuras.
Mas no desenvolvimento dc.«sa de \'oé a Urgucza dc garganta"
poeta.
. . . :i)ililafi.>l;isJi!iiropiii--. do fronle erguida 110 Syltoav.ii. á tarde, os vento» dc Ií.
a
responsabilidade principal capolitica
Cahir-sc-ia num grosseiris^iEm outras parles do imundo PanlhcOn-dos vivos...
"Atordoados com os "habcas-corpiis"
'soçtol
De nenhuma das zonas houve tele- be, sem duvida, ao sr.'. Zcballoa. O seu
pèyehologia
erro de.
Tivesse elle. como qualquer iframnia»
— por exemplo, tia Europa Onde
'cirijjoão
elle expede ditectaincntn, e com tan/ mo
ouliar
"L
talvez
íorraleedo
que
por
Pereira
patriotismo,
-uma certo nialenteudida liyper- compeão das. linhas de liro naalvejando 'victima
•ncuos nobres, embora tas ordens já expedidas, os nossos amiiros
sentimentos
t"
troto uma
sensibilidade ilo -escrúpulo faz cionaes, se deleitado em lazer
gos do sertão nos perguntam cada dia. o
humanos c comprchcnuvcis. levou aquelle que ha de novo pela superficie do munalvo
obrio
--.
^u
semelhante
ipara
Código.
du
sujas
.
i..
sc
esperando
TJ
tornem
íquc
¦politico a dedicar uma \ida laboriosa ú do judiciário.
„,„„„, K..... òóní que,
, ,
''Aguarde dpportunidadè-'', íoi o
O seu holocau.-lo e mtnos dui ,
^ Qs n,aos Iin„a Vt,7< mm., gatorio das suas miras do pre- *"
Nós lhes respondemos, com paciência
obra da divisão c da discórdia, cujas consymüonco. •_
dç despacho
,C\ML\Ü< .H.|0 stVtiguib alhdiu -- cisão* o ficive lamhem cerlos
guez o mais <acnttea(lo
qiicò ministro da l;azenda lan- seqüências os dois paizes têm sentido tão jobiana:
'prêmio,
viuma
— Nada. nada, apenas um homem dc
Vè-se 110
^.^ ;Jo mm^ qi,c çOusegtiiria cllc, om
my aukiy!.
çòti 110 requerimento dc um candidato a
:l'ima. do Ialento, ;l, ^„ i...i.i.«a ^.j,!^ ,aca]jo tlc tü^ur. t-onsütiiem uma cadeira üe deputado ou a cargo dc Fazenda. Foi o caso que c<se pesadamente. A razão volta, porém, neste menos e uin burro dc mais.
dias
Não lhe repliquem c, se cllc fòr cm
momento, a inspirar ;i pciitica internacioque. desvendou aos restantes
ns anmas, para quem puxe dei- iífoumbencia de chefiar .alguma candidato, vendo aberta a inscripção para nal dos dois
cumprir os seus a restos; já sabem
o
carpessoa
outro
uni
e
do
Km
uoHc
a
longa
paizes.
do cultpado
banda dc jagunços...
felinklade
dc
las.
uma
denuncia
i|itc
devem fazer: ainarrciii-iío mini
o
os
entre,
se
alistou
pretendeuconcurso,
a
cere, nãfo puniu no assassino
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Outro membros dfi sua faiitiliã
^seca
um que sondar os aby. mus*
de glo- do sacrifício pfferéeidç. por
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j crime dum poeta
ea

conspiração conlra o talento
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O dr. José Carlos Rodrigues refuta o
«Times» ,

A questão dos Estados
(Inidos com o México
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A TRAGÉDIA DE SARAJEVO

herdeiros
os
túmulo
ao
leva
servio
príncipes
O ódio
do throno austríaco
.

....

•?
A tragédia de Saravejo & .uma nova
intimem
nacos
terrível lição que os povos
de
ás crantlcs nuç«*ies iniperialista**. Aluado
dc
conquista
sonho
alto
cujo
II,
Guilherme
comprehcndia e sonhava lambem, «» archi-duquc Francisco Fernando não podia
ser amado, nem mesmo supportndo, pclos pequenos povos dos l.iilkans. O Seu
advento an throno de Francisco Josc acnr*
retaria, íataliucnle, a ab.-orpc.lo da SerVia, da lttilRaria. da Albânia, do Montenegro c da Kuiuania, pois que a sua ambicão maior foi sempre, como era nnlorio c elle mesmo proclamava, levar por
Ioda essa parle do Oriente a espada c a
coroa dos llabsburgo. A confederação
aus-tro-balkanica, de «pie íosse cllc o so-

Hoje ou amanhã, cm uma .esquina clc
rua ou em um campo de batalha. Fran»
cisco Fernando havia «lc cnhir sob a niã
vingadora «le. uni servio. O ódio com
«pie estes se voltavam para a fronteira alu
constibailtniravelnienic
Áustria está
Htanciado na palavra daquelle patrioii
de Belgrado, que dizia,' uma vez, a Rene
- ¦
Finou: " A Bosnla ti a nossa Alsacia
1': l.orcna... " Privados das suas proviucias (la llosnia c da llcrzcgovin.i, «pie
1 Francisco Josc, inspirado por um «abinele iniperialista, «le-.niembrara «la Serxi.i <-, a prcteslo dc proieetorado provisorio. anuexara ao Império, os servios
não podiam, jamais, perdoar aos seus vi
1 zinhos do norte, «pie tão audaciosos ;a

a AtueBrande parte du F.ttropa c sobre tarios
rica Central c Meridional. Mas
V neto dc Maximilíano, partilhou o vas*
lissiiuo império eiiirè seu filho iMiihppc
11. rei da Hespanha. e seu irinao ternando 1. Imperador «la Allcmanha. A li*
nhn austríaca sc dividiu cm dois ramos:
o primeiro extinguiu-se cm "U.»* P,,0 sf'
filha do
gundo cm 1-10. Maria Thereza. desposoii
ultimo imperador. Carlos VI.
cm i;i6 Francisco dc l.orcna, que se
em
Allcmanha,
tornou' imperador da
1-45, sob d nome de Francisco 1. c fundou 11 nova linha de l.orena. Seus dois
filhos, José II e Leopoldo 11 (trmuo dc
branca)
Maria Antoniclã,' rainha da
1 transmittiram a coroa imperai c osEs-

-'-|

foi suppriiniila. Finalmente, a 1" de ja*
nciro de 1 *».»-•. o imperador revogou n
em
carta qtio llnlia oul,orgndo ao povo
1840, e «pie, alias, só existia dc nome.
Fia o restabelecimento do rovciiio sibso*
lulo,
.
, ,.
A decadência do imp.* 10 de l-rancisco
em
que as lorlosé começou cm 1859.
cm Solças aiislriiicas foram derrotadas
lerinu pelo exército fnnicc-iudiano. sendo o imperador obrigado a assignar com
dc
Napoleão lll o tratado provisório
Yillafranea, cn oreve seguido do dç tolrich, entregando n Lcmbárdia .1 diaba.
Essa ¦.•iti-rra desastrosa toi nattir.ilmente
seguida dc no\a icbclliáo «Ia Hungria.
ín. cuião o impsràdor da Áustria, impeilido pela necessidade, concedeu ao povo
instituições verdadeiramente consumemnaes. nas quaes conservam sua autonomia
:ts diversas nacionalidades do império.
Sob o novo regimeni a Áustria pareceu
com
levantar-se; cm fins dc 1S6.Í, l|gOUrse dc
I a Prússia para despijar a Dinamarca
chegou
paru- de seu território. Quando
•1 oceasião'dã partilha da fácil conquista,
em
as tluii-, aluadas não puderam entrar
acedido, rebentando uma guerra lernvcl
enlre a Prússia, allinda á Itália, «lc- nm
lado, e do outro. 11 Áustria com os principaes Estados dn Allcmanha.
•\ bal.illrt dc Sadowa 11S06), perdida
ftpela Áustria, õo-s fim n essa; «perra,
cando a vencida excluída da Con federação
Germânica, começando cnlão o surto prodc
digioso da Prússia, guiada pelo gemo
Bismark.
Por oceasião da guerra friinco-prussiana em 1870, Francisco Josc conservou
nao
neutralidade entre us belligerantes;
opnoritia
aproveitar
julgando prudente
iiidadc «lc tomar uma desforra da huim¦,
lhação dc.Sadu.va.
Com ;i nova. situação creada na -Mttopa pela vicbrla da Prússia c rcsitrgimenío da Coiifederação Allcmã, as ne-a
cessidades da politica externa levaram
Áustria a formar com duas adversárias
dá vcspíia (tiália c Allcmanha 1 a lnplice Alliança. a «pie sc contr.ipoz poste,-iorntémc a alliança írtneo-russa.
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uma
Çotho já nssignnRmos ha pouco,
sinistra fatalidade vem pesando, ha lon,'os áiirtos, sobre a familia dos Hab•htirgoK
.
.'-.,'¦'.
F.xccpUiando mesmo o peior clc todos
»s «Irantas, o «lc Mayerling, cm que. o

Carlos Luiz e Luiz Victor
jean Orth c os archidtiques
For

tele{*t**.jp:
mal da côr.te de Vienna.
de Francisco losé, a d.cccilar o throno-lo ma. o imperador demittiu do commando
Mcxico. Depois de , rudcnies liesitaço:s, del.inz o archi-duque João, que, em rc- M:
o principe acciitou o perigoso ollcreci- sposta, lhe dirigiu sua demissão cie oficial
ne-.
menlo. seduzido pcláa promessas do vaido exercito.
roc fatídico de ii de dezembro, e pela
Em ií"8i>, resignou, cgualnicnle. o titudosa ambição da espósri.-h árçhtduqueza lo archidiical*, com todos os direitos e
Carlota. que .•,rd.»iv?mente desejava cm- I apanágios, tomando simplesmente o nome
! ik- loaó Orth; de um castello qub sua
gil* o diadema imperial.
Xão podendo os Estados 1.'nulos ma i-j mãe" possuía, nas margens do iâgo de
Monroe;:
ter o prestigio dá doutrina dc
¦
*Br
*fl
tlnuinden. • lJoucos mezes depois,, partia
in
¦ .-'-:-"•¦-'-"¦' %fc.ír* 'f* ":'::'B
e repellir a invasão estrangeira, por sc, o ex-arcliiduquc; em companhia de,uma
'-^fl
'-^Sk!** '
acharem a braços com a «ri-uunda iiuer-| formosa actriz,'Margarida Stuebel, num
¦
••*¦
*
A&m
^MMWtX
M
ra da Sêòcssão, a's..lropas t'rauçe,z*is con- vcIí-iriV que büptizati*" Santa Margarida ,
*.ííjM
¦" .'^HBP^BS*"<v'
c|iiisl'ar«mi, com i-.-lativa fácil,dade. a anli- do nome «lt siu*.'_an)anie, èiii AJX&Ç& ¦'
-:<jj-:jW
W-r-i-'¦>.:¦:¦»• ^ w
«»•¦«--'¦;.
M
%.-¦:,
J
igo
paiz dós Az.Vec.ts, destViííiuIb ô govér-1 Republica
Argentina tocando apenas éxh
,,,,,,„,,„ Argentina;
' ¦yy^MKr'. ¦Vm*y*+ '¦\-'y/.--Xy.'.'.\mW
t *w
Mfay.^
.;,.*.;.;
no republicano '.ou antes a dictadura mi- iuenos Aires, largou velas cm demanda
litar)'.e empossando no tlirono o arclii- dd Chile. Sahindo o veleiro de Valpaduque Maximiliano.
raizo, minca mais sc ouviu falar de João
Em 1.S67, porém, tciniinada a guerra Orth. Ao redor dessa ínystertosa,.o,dys'.i-i-uiipiio
do Norte, a dipiocivil, com u
séa, formou-se uma lenda. y .macia americana orótcstoit energicamenDizem alguns que o cx-arclii-duque
mondo
tiolação
flagrante
te conlra a
Imrguczmcnte numa estância da Arvive
a
roismo, vendo-se a França obrigada
Ura. a mãe. que elle adorava cafic-mina.
o
retirar do Mcxico as tropas, deixando
recebeu noticias
nunca
rinhosamente,
imperador Maximiliano ontrcgtie_ ás pro- suas. O mais provável é. pois, que o roprias forças. Antes íuetfino do.-, francezes mancesco princípci piloto inexperiente, téembarcarem, o povo mexicano lcvantcu-se nha locado em algum recife, ao dobrar
cm massa contra o principe estrangeiro; „ cabo Horn. e que tenha naufragado o
que foi cercado c p.r.cso cm QúereUtro '•-Santa Margarida", apezar da égide
pelas forças c.pnimancládas pelo heróico amorosa é devota de seu bello nome, tenBeiiito Ju.arez.
do os dois amantes por túmulo o mar agiApezar da ini.ervçiTção diploniàticp. de tado, menos talvez do que os seus.coraalguns paizes da Eiirapa, o iníçliz Maxi- 1,1
miliano, stibnr.ULido a conselho dç guerra,
Seria mais caridoso talvez não alltidir '
foi Cp.ndçmiiado á morlc, sendo fuzilado nos escândalos mais recentes que se. mania 15 de jiinliò de 'S67. no Cerro «le la testaram na familia de Toscana.
Campana, qtic domina Qtterclaro, juntaAinda está bem viva na memória do
mente com seus generaes Mirainon e Mes. a. r.
publico a fuga sensacional de
jia.
filha de Feriando IV,
Saxe.
de
Luiza
Desde esse higiibrcdia, occullairlo í-cu
de Toscana. a qual hay^B*«ii'-^
infortúnio 110 fundo de um castello de grão-dticíue
herdeiro de Saxe( que
o
principe
posado
desolação e dc dòr, a imperalri:: Carlota subiu ao tliroiio, após esse accidente conHl|
. m
'louca.
está'I'ratemos
pelo falleciniento do seu tio Alagora do celebre incidente jugal,
morto sem descendência., Sabe-se
berto,
conhecido por Escândalo João Orth'. Tra;'i princeza Luiza deixou a corte de
que.
''*%^-IÉ9h
de
ramo
do
^^Bs£w
ta-se do árchidüqqe João,
cm companhia cio preceptor dc
Toscana, personagem infinitamente mais DÍ-csdè,
iunvjoveii belga chamado Cifilhos,
seus
recomniehclavel que a maioria , de seus rou, com
quem se refugiou eni Gênova.
primos.
" Ao mesmo tempo o irmão de Euiza de
Sob o titulo '" Dressage ou Educaiion
Saxe raptava uma actriz c coui ella se
de
brochura
publicou cllc, ein íSX,;, tuna
"JBBlfe'^l,wi£'f^>áÉ^******-K^jlJ^J
instatlava na margem direita do lago Lecritica, acerba, relativamente ás institui- •mano,
cm Lucerna.
.
.
ções que regem o"c'xcrcito auslro.lumgaro.
Deixando de parte escandalosos incisensação
causou
grande
publicação que
'arcliidiu|tie dentes, aliás communs em quasi todas as
O imperador, chamando o
cones, em que estiveram envolvidos ouJoão, censurou-o asperamente, lianiu-o tros ¦*príncipes da familia imperial ausda corte,- onde elle residia, mandando-o
abordemos agora a simstra traO imperador c a imperatriz da Aus- comandar a divisão de Linz, na Alui- triaca,
Mayerling. .
de
.
Áustria. Nessa oceasião. tendo abdicado gedia
tria quando sc casaram
herdeiro nrclu-duq^e Ko.0.
príncipe
deste
o
Bulgária,
da
gòvcrnp
Alexandre,
despti.s.áya
1858.
em
nascido
irincipc herdeiro . Rodolpho- encontrou a paiz procurava tun principe de boa vojita- dolpho,
por insinuação de sua familia^ a- filha?
norte/ incidcives 1 ragicos_ appa.rc-ccm nu- de. O arehiduqne João propoz, cnlão, O do
rei da Bélgica, princeza Stephania,
ncrosos uo. curso t';i , existência - agitada principe Fernando clc Cobiirgo, que itecei- i
í
de
'.c Francisco
logo se aborreceu, apaixonandoforopposicão
apezar
da,
quem
accciio,
foi
e
tou
José 1. Um-dos que.mais
¦norte
my.stcriosa dc
1, peritirliaíani.
' foi' a
'II,
dc Bavicra,, primo da imperaLuiz
riz,. tini Wittclsbaüh, e,,por isso mesmo,
.¦cprcscniiiiido. a nriis degenerada dc tolas ás cortes caiholicas da Europa.
O que torna ,o drama dc Berg mais
.¦liirticiilarmcnle terrível é C|tie parece
não soihentc Luiz II se
quasi certo rjúe,¦,'inda
commeltcu um lioaiicidou,: -nas
uicidio,. antes clc malar-s'c, estningtilniidò
¦ afogando o .uecKco alienisU von Gud-

Ay.s «*; «"^nH^Mk
'&. W^ilililik
t?
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O" Kromprinz Rttiolf c abaroiuzt Maria' Vifsclicra

¦íl :

H

capital, era sc haviam mostrado ,11a. consimimaçiãoalcs
beráno e tivesse Vienna
'o seu por
dc sa violência -iiiiioniinavcl, que escaudanfixa.
pensamento
idéa
a sua
'«ara
toda a luiropa.: Subterrânea-ou õ:com-que
olhos
iuáòs
todo dia. Dahi, os*
ciosos
tensiia,
queimando silenciosa nas conera visto pelos paizes balkanicos,
abertamente nos
da sua liberdade tão heroicamente con- spirações oti apparcccndo
011 nas manifestaimprensa
nn
sanlivros,
j
drama
esse.
ainda,
dahi.
quistada; Q
e i ções populares, a .ançia.dc-. vingança c «ie
grento de ante-hontem, que conimovcu
| defesa preveniiva contra novos alleutados
abalçm o mundo inteiro.
1 era um faelo,' não So na".Serviíi, V«|iie
ma.lloesse
por
As paJavras proferidas
caso, o . coração da .península,
horas
do
tlirono
poucas
| era, no
Krado herdeiro
¦ em toda: a" região balltanica, socomo
anl.es, dc íallcccr cm «Saravcjo, fazendo ;
-Dos seus palácios clc
observações impoliticas-c ásperas ao btir- lidaria- com.cila.
Balgraçlo, dc Sofia, dc Cettignc c_'de"IA*.discurso'intercujo
cidade,
da,
go-mestre
ob¦rompera,: dão bem -a -idéa do espirito ag- carest, os soberanos
'.agiam,' da peninsuia'
.os,
senalimentando
c
servavam,
gressivo de Francisco Fernando. Kd.uciido timentos hostis, dos .seus : subditos. 'A
entre soldad.os, era,, lodo elle, timyCQdi«o
José
militar.* A -sua politica,- principaliricnt.c morte, 011 a abdicação'dc.Francisco
soar
sc'
nas relações com os pequenos povos, do apovorava-os, como dobrepr<couvissc'nV.
suas lioriente europeu, enr toda bellicosa. Gui- com cila o ultimo facto, pelas
desse temor,
llicrme II era o seu modelo, o seu exem- herdades. F. desse trágico desfecho de
mais
que
.justo,"esse
Ainda
lia
seu
mestre.
quanpouco,
pio, o
levou-'niàis tiiii.t vez
do os pequenos Fstados' balkanicos. se ante-hontem,, qtic, se
itt,n grande einde.
ao
coração
o
luto.
espedaçavam con flagrados, foi'necessário
monarclia e a mãgua- ao seio
forlnnado
seus
dos
no
fim.
Francisco
já
José
que
vae valer, cm coindias amargurados reunisse todas as suas cleíuín grande povo,
annòs
dc, traiiquillidnalguns
pensação,
energias para impedir que o arehi-duquc
econômica c ile Itaherdeiro, levado pelo seu gênio iinpul' de. dc reorganização
aos' povos fracos, que a
'Francisco.Fernando
sivo c pelas suas aspirações militares, a balho profícuo
desunia c
dc
ambição
os
c
os
forte
gcpadres
que davam mão
neraes, empenhasse a Áustria cm unia ameaçava.
guerra dcscgual c terrível, de que seria A casa Habsburgo — Loréna
conseqüência a nniicxação da «Servia c
da Albânia, dc onde a Áustria marcha ¦
0 atítòr dessa dyninnstia perseguida
ria, depois, rumo do Bosplioro, através d;i pelo desiiiio é o conde Rodolpho dc llaliRumaiiia, da liulgaria, (Io Moiilencgro.. . - bur o,, que foi eleito imperador
da
v joji li a cm 1 ".!• Por- cansa do casaFeito isso, conseguida 11 unificação, %
Viária de
j; Mítxiniiliíiiio
formação desse Império que não calna
(Sil (Ia
(i.|86), o
mais nos limites (ia sua imaginação, Fr;r
sobre
sc csleiifb
cisco Fernando, soberano desse Iuija^
Aniiiba**'*.%
Maerdonia,
dessa
Alexandre
•sa Carlliago, Ccfiíir dcssn Roma, °i
leSo dcíisa nota Frnnçii, aj uniu ria
•<a,f
'-rJhiiN conlas com os lm
"clígillO (' (JllH «.tils .,(

tados hereditários a Francisco II (filhe
de Ueopoldo». lmncrador da Allemanha
de 1792 á 1804, Francisco II abdicou c
reinou na Áustria sob o nome de Fràn•cisco I (1804). A casa de Lorena conta
actualmente diias linhas :'¦ 1" a linha ini*
pcrial, dividida cm dois raiuos princicia
uni reinante
(.imperadores
paes,
Áustria c reis da Hungria), outro não
reinante (grãos-diK|tic.s dc Toscana) ; -'"..
linha não reinante (duques dc Moclena
ou casa da- Áustria — Kstc.'), exlincla
quanto á descendência masculina desde
1875.O actual imperador da. Áustria Fran-,
cisco José 1 (que a ]8 dc agosto fará
84 annos) é filho" do archi-duque Frande
cisco Carlos -e da princeza Sophia
Bavicra, por cuja .solicitude c do conde
recebeu
de Bombellers, seu preceptor,
desde os mais verdes annos, instrucção
solida c brilhante. Aos 18' annos o heranslriaca
eleiro prestunptivo da coroa
foi íioineado governador da Bohcniia,
cargo que abandonou pouco depois para
assumir o conluiando do exercito austi-iaco nii Itália, lim seguida, importantes .acontecimentos politicos obrigaramno a regressar a Vienna, e ascender ao
do
throno da Áustria, pela abdicação
imperador Fernando c do archi-duque
Francisco Carlos, seu pae, a .- de dezcinbro de rS.»S.
imperador
novo
A proclaniação tio
apresentava uni seduclor programnia dc
justiça c ílc liberdade.
Fnlretanl'1. 11 Hungria recusou sub
.meltcr-se a Francisco José t-, -nos 14 «lc
j/fdinl dc iS.tii.consliiuiu-sc em Republica,
>!'
II sob 1 nrcsidi-iu-ia do
- tcnüo*"vii
.1,
,1 i-pln-iiici-it

patriota Kossuth,
esse *f'dvei:*i<í re

voluiuiiiiiiii'. Após a bal,-«Pia dc Novar.i
«rf*5- fimcstt
Áustria, _^—
.;,»-••*

¦len.

.

heroina era filHa unica' 1 vencedor
Custozza — ,1 .u-cii-duquc Albrcclit. tio
dlí
lc Francisco "i.-t.|*:.
José e autor responsável real
Nutrindo uma
revolução de
secretapaixão i>clo ciía-uo que fumava
os
... o havcreiii proliibido
mente, por lli

médicos, dcsseivicio lhe proveio uma morte horrorosa: {o <csto dc uni cigarro ;;c•rso. aJirMo )u-gli.!.;i;'*-iicnte. incc>.ii'"u
tmiunmmmlr
\ v,'.Jfi^y.,fl.iiz, cnn

Io real de uyi» «M-o
¦;,<¦

MU

.

esse o .mico nem o primeiro
Não foi. 'agitou
0 menatie iii tão pcrluvIronia que
¦t'm lotr.o
jado.dos soberanos atisínaeos.
do drãit-.t
0 irot.i;,'onisl,i
afogado foi
mais iiiysteri.OKO; nina joven tuberculosa,
litcrcccndó nns cha.nnas, foi a persona•em da niiineir.i tragédia, Essa dolorosa
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O IMPARCIAL
lie loucamente pela formotitwma Imro*
se
ncia .Maria votichern, com quem
Hlnailou e pretendia casar-se. emitindo
no popa l.cfio NIII uma petiç.lo de «ii- j
vorcio, que o Sunimu Pontifico não at*
tendeu. Calcula-se o formidável escandu*
lo que esse facto causou na còitc de
Vienna, i'nrcce que os Inicllici paes,
i-ranclico José e Isiihel, em importnntc
conferência secretn com o filho, consi- |
BUlrnin deste a promessa de nbnndonar a
baronesa e regressar a legitima espnsit.
Entretanto, na innnhil dc 30 de janeiro
dc 1880. no (iiiarto dc dormir dc Kodol*
pho, cm MaycrliiiR, encontraram-se dois
cadáveres estendidos: o dc
Rodolpho,
com um tiro*>ua cabeça e horrendamente
"»• mutilado... na
virilidade. c o de Maria
Vctschcro. estrangulada. Correram varias
Versões sobre esse drama «anguinolcnto,
sendo, entretanto, a seguinte quc nos
parece muis conforme á verdade, Tudo
leva a crer quc contrariamente fi sua
primeira intenção o principe herdeiro
mio communicou o projecto dc ruptura
coni a amante aos dois amigos Philippc
Uc toburgo c conde de Moyos, seus com-,
panheiros da projectada caça. A noite
, sc passou, como todos os serões anteriores, entre os quatro'Íntimos, isto «?, soii
o olhar inflexível de Vctschera, os tres
Homens absorveram tanto "champagne"
c álcool quanto podiam beber. Conforme,
as declarações dc I,oschck fscu creado
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jo

BR

JUNHO

un _*

hojo, Estudou tambem algum tempo cm que licite momento punise o coraçUo do
POÜTICA FLUMINILNSI!
Ucluntdo.
imperador 1'rsiticUen Inue,
i
UM ROUBO ANTIGO !
VlKNNA. jo — TelfurapliaiH dc Iseli ¦
Ao ser interroRatlo, decluron que lm
comnuinicnnili
nlta
muito tinha resolvido, eliminar uma
l-Vin*
que ò imperador
personalidade por motivo dc questfie* na* fisco Joio regressou pela iiinnliil a esui
»
i
cionalistas e contou que pnra commelter . ciuade,
0 attentado esperou que » carruagem do* t A noticia do {.(tentado de Snrajsvo I
hrnssc a e«i|tilna, aíim de n poder alvejar ' causou profúndn euitMernaçílo nesta en*
na momento em que caminhasse com mc* , Ijllnl. Por toda n parte sc vêem hun*
«or velocidade.
j deiras u melo pâo. Os tlieatro» estio
Acerescentou que no saltar ao estriho, i fechados desde hontem.
*CVc
VlKNNA, ,jo •- Telegramma recriado
umn ligeira hcsitaçAo por ter visto1
dentro do carro a nrchi-duquezo. Como, . «e Sarajevo {nfor-im (|UC ft nopulicAj
nlj liontem c hoje varias iii.nlporém, já nfio podia recuar, resolveu I J«i"«ou
ç3e» contra a Servia,
Serviu, tendo apedreja
nneilrciaconsiiinar o crime.
crime.
I *é»tnçô>»
consumar
AS DILIGENCIAR DA POLICIA
O destino, como se vc, tem sido in- do a cim dc nm chefe, politico scrvlo.
As tropas da guarnlção foram chama*
cxoravel pura com o velho imperador da
das
a
fazer
o
serviço
de
policiamento.
Áustria.
JHv 1.0 RADO, 39 — Causou grande
Um revolver que appareee
Tendo subido no throno como soberano consternação
nesta «.pitai a noticia do
absoluto de um grande império, viu des* alternado
em* scena
A
das
noticias
correntes,
gravidade
contra o principe herdeiro da
membrnrcm-sc as suas mais bellas prov iu- Áustria c sua
desde ante-hontem, sobre a |tolitiea flucspisa.
Pouco
estilo apparcccndo as
;i
pouco
cias pelu guerra, c hoje, temendo ver n
em «mc
minense, c c»>
se unyn
dava «mo
uma pane
vs icjing
As
festas que liontem
que •"•*
parte
hontem sc estavam realiprimeiras luzes sobro o assassinato do
reali- •"",,:**!,r>
.... coroa,
IlllllKIlll separar-se
,...,..«.
.«„ zand
Hungria
«,„„„,-«¦ da
Francisco
ido para commennrar a reconquista das '.'c rcspoiisahiHdade nos suecessos do dia
desordeiro Francisco Carvalho da lio»
José está reduzido ao estado de soberano prov
ivinci.is servias, perderam todo o bri- " S" "fi'1"10 militar e ao scu inspector,
chu.
constitucional, sem autoridade para si lho c enthusiasmo ao
A policiado 22' districto espera ínier
chegar aqui essa n '"'• R*ri'cral Carneiro da Fontoura,
c sem esperança, para scu suecessor.
noticia.
icia.
levou-nos
a procurar, hontem, h. ex.,
por esses dias esclarecer completamente
Golpes suecessivos tem sido vibrados
Informa-se que o ministro d.i Servia í c,m 8ua residência, onde o sr. general
o facto.
cm suas affeiçôcs mais intimas: esposa, em Vienna communieára
Fontoura se prestou, gentilmente. <t darA prisão do conduetor José Corrêa rcha
tempos,
I
offifilho, irmão, parentes, a morte tem cci- ciahncntc, ao governo nujlrinco
saltou
"0!i
do uma co-.t.tsi'havida entro o
os
esclarecimentos
dc
careciaque
sc
fado cm grandes golpes trágicos c impre- estava organizando um " complot" que
Riiardu-íroios Ricardo Vieira c o soldacom o j,ll0!i
vistos, com sua foice implacável. Será o lim dc assassinar o iirchiduquc
don. 111 da 2* conipanliia do 3' bata»
Francisco
ultimo golpe a terrivel tragédia dc Sa- Fernando
?ervc 110 22".
li _r ¦ rui ttilt.
As declarações do sr. inspeclor da 8* _____¦ 4^Séé^*r'% k ¦• /l3!^ -df**
^H Ilido, quo
ràvejo?
O guurda-frclos, segundo apuramos,
.'VIKNNA, ao (A. A.) - A presiden- região giraram, todas, com a maior
indagou, no dia 27, o seguintu do solcia da dieta de Bosnia telegraphou no franqueza, cm torno da noticia que honde quarto) Rodolpho, já muito embriagadado \
*..*.r-_.it1.*vl
imperador Francisco
***-iu^?»
e
a
i iiimnui junvi
tem
demos
sinistra
Uma
l
.1
"*
sobre
mwm^.mi
prophecia
sumiu
a
situação
(iu
exprimindo
r.M.Kit
cxprimilmO
do
Estado
os
José,
OR !
do, rctiroii*se, cerca dc dez lioras
—lím quc
ras da noi
not*
„l
.'. . .
seus sentimentos, e os do povo,
do
Rio,
c
a
sua
influencia
pó eslá o inquérito sobre o
nella
possivel
que está I
tc, cm companhia de Vctschera que d
fatalidade do n. 13
do «Chico l3abào» ?
assassinato
indignado com o perverso attentado,
**•
contesta,
firmemente, e sob pa
ns-!^'
Bp^
Á^ÊW
sustinha. Tinham combinado uma caça^_________
¦••'^Wj
O l
respond'*u quc estava parado;
ao mesmo tempo ao velho mo
;ivra de honra, haver conferenciado
Refere o dr. Cyro Azevedo, nosso es* segurando
da para o dia seguinte cedo e todos dea policia
narclia
ll in quc
a
F"
,
sua
com
o
sr.
fidelidade
ao
da
Republica,
throno
com
austriapresidente
em Vienna:
veriam estar promptos para partir íis seis ministro
¦:-,
,.
1
esperava
co.
^______.
/^'
'
________F
"Em i84fy
audiência
qualdo
sr.
Oliveira
Botelho,
com
horas da manhã. Entretanto, áa cinco
quando francisco José,
BljLGRADO.
quer cousa.
(A. A.) — \esta quem não fala, segundo assegura, ha
horas, Loschck quc, durante a noite, com o auxilio do imperador da Rússia cidade, hontem, 20
—Aquillo
não
á noite, todas as casas mais dc dois mezes. Quanto á sua cx.espertado por um tiro.quc clle attri- annexou a Hungria à sua coroa, treze publicas de divertimentos fecharam
est A bem. O as*
mW^m* ¦ ' Jc
cursâo,
se
disse
suas
ter
sido
feita
em
que
estalou
buira a algum couteiro ou guarda-caça, dos cabeças da revolução quc
sassino uão escomo medida de prevenção, isto conipanliia do sr. tenente Sodré, can«não contra a Áustria foram condemna- portas,
encontrava-sc no gabinete do
A entre os
em virtude de se notar, desde algumas se- didato do sr. Botelho e do
principe dos á
governo fcTti£En__*S___7
morte. Uni delles, subindo ao pa- manas,
imperial. Ellc não costumava despertar
companhe
ir os
Dois
agitação
dos
contra
grande
Bacalltdos
deral
a
á presidência do listado do Rio,
Bosnia.
o amo, porque este, soffrendo de insoni- tibulo, prophetizou que a fainilia dc Ilado «Chico»...
Officiaes austríacos, mesmo quando o sr. general Fontoura contesta tambem,
E'
tradicional
nos
dc
bsburgo
subúrbios a famitreze fardados, tem
Mais tarde o
pagaria com o sangue
«ias, levantava-sc sempre á hora préviasido freqüentemente apu- dizendo
_B_\ HE
ha dos «Bncalháos», a celebre
113 contou ao
mente fixada. A's cinco horas c meia, dc seus membros a vida dos treze mar- pados c insultados, tendo 6Ído ate assai- clheroy haver, é exacto, sabido de Ni-, •Hia
quadriao
de gatunos
mesmo tempo que
quasi que
ha longos annos
dr. M a t li i a s
porem, Loschck empurrou levemente a tyres.
tados aipins funecionarios austríacos.
o tenente Sodré, mas com destino a vem operando na que
zona suburbana.
CostaaconvcrE a prophecia foi cumprida á risca. O
porta. Nada dc resposta. Bateu forte—
29
A.)
O
actual her- Itaborahy, afim de assistir ás manobras
(A.
Os roubos commcttidos por esses layiENNA,
sa quc tivera
archi-duque «"»«™
i.*** membro
"'-«";'- deno
Fernando cç «o -o
mente. uO mesmo silencio. Contrariamenmenie.
do throno é o archi-duque Carlos do 58o batalhão de caçadores, de
Contrariamen, ¦»¦*-»¦•""4"*onde drões sâo innumeros e sempre elles concom o guardatc a todos os hábitos de Mayerling, Ro- í,a fam,lia de Habsburgo que morre vio* Francisco José, filho mais velho do f
seguiram
Macahé,
"
escapar
passou
;i
com
o iniuito de
acçao das autoridapara
ireios.
lentamente.
dolpho — ou Vetschera — tinha fecha-' lentamente
lecido archi-duque Otto, contando ago- inspeccionar
ainda a Bateria Marechal dts.
Inconlincntc a
do o ferrolho. Loschek preveniu então
ra 26 annos de edade.
O
caso dc que vamos tratar é antigo e
Hermes. Dahi, então, seguiu s. cx. para
autoridade
Vieira
Philippe dc Coburgo e o conde Iloyos As viçtimas do attentado de
Jiicardo
Tendo cursado as universidades de a fazenda da Piedade,
onde se acha o relembramos apenas para salientarmandou prenPraga, nas quas estudou philosophia e ju- aquartelado, ha
que, após inúteis chamados, fizeram salannos. o 70 pelotão mos uma nota: as jóias que a policia do
der o chefe do
4
ante-hontem
lar a fechadura e penetraram no quarto.
rispmdencia, mostrou ser um estudante de entafelas,
que pretendia, tambem, in- 27- disficto conseguiu apprehcndcr, ha trem Eduardo Silva c o conduetor José
Sabe-se que horrivcl espectaculo ali os
tempos
se
encontram
O archi-duque Francisco Fernando, que applicado e intelligente.
speccionar.
ainda no car- Corrêa, conforme já noticiamos.
jd,
«P«ava.
........
O herdeiro tem actualmente o posto
acaba uC
de ser
aer assasinado,
__„nm
era o herdeiro
Sobre^ essa estação militar, o sr. ge- tono daquella delegacia,
"legitimo com grande
de
tiis
major
o
e
é
se
casado,
suppõe.
com a princeza neral Fontoura confirma, em tudo.
Entrando os dois da coroa imperial da Austria-Hungria
que
dono.
para o scu
s, •
o pezar
no quarto —• Rodolpho, que, entre os
O roubo foi commettido no dia 5 de
Hontem proseguiu o inquérito, tendo
ser o 'mais' velho dos• filhos vivos de Zita de Bourbon de Parma, de cujo con- que dissemos hontem. O eslado sanipor
•
"
'
*
vapores da embriaguez, esquecera o ju- Carlos Luiz, irmão do imperador Fran- sorcio nasceu um filho.
tario ali, segundo diz s. ex., c nós ha- abril do anno passado, em casa do sr. sido ouvidos novamente pelo delegado
Virgílio Gusmíio de Mello Rego, escri- o conduetor Corrêa, que continuou a
LONDRES, 29 ÍA. A.) — O rei Jor- víamos affirmado,
rameuto feito ao pae, e Maria Vctschc cisco
c o peior possivel.
José, cujo unico filho varão, o
V enviou sentidas condolências á cór- Todas as
ra, quc o escravisava, sob a dominação archi-duque
da contabilidade da Leopoldina negar o crime, declarando nao saber
pturario
Rodolpho, pereceu, como vi- ge
ali
destacadas, Railway, na estrada
para
de seus encantos e sortilegios sensuaes— mos, em condições trágicas, em 1889. te de Vienna, e. em signal de pezar nelo encontrou-aspraças
da Penha, em Ola- tambem quem foi o assassino.
o sr. general Fontoura na.
cahirani nos braços um do outro... Ho- A vietima da tragédia de Saravejo casa- lutuoso acontecimento que enluta-a fami- atacadas dc febres
O interrogatório foi demorado e o
e
atiradas
em
um
Entre as jóias roubadas figuravam um conduetor CorrOa, durante varias vezes,
ras depois, dissipada a embriaguez, o ra-se em 1900 com a condessa Sophia lia imperial austríaca, ordenou que não
cm
minas,
apezar
pardieiro
de
adquirido
rico collar de pérolas com uma cruz de perdeu a calma e manifestou-se
principe confessou á amante a resolução Chotek, dama da corte imperial de Fran- se realizasse o baile em sua corte, que já ha pouco tempo.
presa de
brilhantes do valor de 10:000$, um annel crise nervosas.
achava annunciado.
irrevogável de abandonal-a. Num acces- cisco
Relativamente
como
a
noiva
Mas
não
ao
José.
de
novas
perforpedido
de
ouro
—
com
VIENNA,
Depois
brilhante
e
29
foi
interrogado novamente o
Novas e
so louco de ciúme, a impiedosa mulher, tencia á estirpe real, realizou-se o casa(A. A.)
pérolas em redor
authenlicas noticias chegadas de \Ssrav-e- ças para esse logar, que s. ex. mesmo do valor de MOS, um par de bichas com chefe de trem Kduardo Silva, que estacom uma navalha, mutilou-o.
mento niorganatico, com a condição de
«os
informava
ser
assim
insalubre,
dissebrilhantes
do valor de lUOg, um cordilo va presente na occasiüo do conflicto,
Então 0'prihcipe, na nevrc._e do deses- que os filhos do casal não manteriam o jo, sobre' o attentado, dizem que hs prin- nos, textualmente, o sr.
general Fon- de òúro e duas pulseiras tambem de tendo sido mesmo uma das viçtimas,
cipes estiveram nos últimos dias mais
pero, estrangulou a.am?-'.e 'fatídica, niet- direito de suecessão ao throno.
loura:
ouro.
vezes naquella cidade, nada se dando de
pois recebeu uma forte pedrada na catendo, cm
•—" Eu não requisitei soldados; o
Por esta razão passou o direito de maior, e
O roubo foi avaliado em 12:OOO$O0O.
^pi<l?, az' óoeca o cano da
beca.
isso sentindo-se -em/segtiranque
por
carabina d^caça,
houve foi o seguinte: precisando de
suecessão á casa do terceiro irmão de
que disparou.
Apresentada a queixa á policia do 20*
As suas declarações foram idênticas ás
EV £âS<a reconstrucção mais provável Francisco José, o principe Othon Fran- ça .0 casal não podia prever q' quc lhes uma banda-de musica
acompanhar districto, as autoridades tomaram as prestadas anteriormente.
para
ia
sueceder.
da^tehebrosa tragédia de 30 de janeiro cisco
José, já morto, mas tendo deixado
Eduardo Silva, que estava detido desde
Devido a essa circumstancia, tambem, o unia procissão 110 subúrbio, e não tendo providencias cabíveis ao caso, porem,
" de 1889.
filho varão, o archi-duque Carlos Fran- archi-duque Fernando , dando-se a
providenciado neste sentido na. uiinlia durante mais de um anno nada desço* hontem de manhã, foi, após suas novas
fridez
annos
Quasi
depois, a to de se- cisco José, a quem cabe actualmente a meira tentativa, ordenou a diminuição
declarações; posto em liberdade.
da partida, fil-o depois por telegramma, o briu sobre o furto.
lembro de 1898, a imperatriz Isabel,
Certo dia 6 preso ua iurisdicçüo do 7O interrogatório dos dois emoregados
quc herança do throno. Este archiduque é marcha do auto em que viajava, para que. deu logar aquella injusta supposi"pelo
nunca pudera esquecer o sanguinolento uni joven de 27 annos. Nasceu cm 17
districto c remmettido para o 22* o ce- da Leopoldina foi presenciado
ção."
adobservar
melhor
poder
se
o
que
passadrama, cahia na Suissa, cruelmente vi- de agosto de
lebre
Depois,
Bacalliáo, chefe dos Bacalháos vogado da mesma companhia.
s.. ex. asseverou-nos ainda
$887 e se casou çom a prin- va.
ctimada pelo anarchista Luccheni.
ceza Zita, da casa Bourdon, nascida em
Depois de ser atirada a primeira bomba, que é inexacto. haverem sido destacadas suburbanos.
Como havia fortes suspeitas contra
9 de maio de 1892.
''Atrãgedia de
já o auto estava crivado de pequenos 5S praças para reforçar o 70 pelotão <Jç aqtiellc
O guarda-freios liicardo Vieira, quc
famoso gatuno, a autoridade
eslafetas, e assini correspondeu aos nos-"'
Sarajevo será
furos.
interrogou-o por varias vezes e mima está no xadrez incommunicavcl, aceusa
sos cumprimentos de despedida:
O archi-duque Francisco Fernando naso ultimo golpe do destino ? ceu em 1S63. Era filho do archi-duque O segundo attentado. foi comniettido "Devo, por ultimo, af firmar-lhe, sob dessas Bacalliáo confessou ter sido o
fortemente em
por Prinzip, conforme já telegraphamos,
auetor do roul?ò da. estrada da Penha.
suas declaraAfinal, ante-hontem mais um terrivel Carlos Luiz, .jrmão de Francisco José, e teiido ellc lançado primeiramente .tini pe- minha palavra; de -bonra, -a miifta"* rieContou qité*Vbmp<nhara varias jóias
nhuma interferência ná. politica <U Esções o conduMaria
Annuriziata,
filha
do
rei
Fernanacaba
de
golpe
ser vibrado na íamilia
e-T. casas de,pwihofev.dR.cidadè.
•'-¦¦ -ctor José Cordo II, Seu pae deu-lhe uma educação es- tardo, e em seguida, aproveitando--*e da lado do *Rio, á 'favòr^ou^çontraí^âuem
^m
fita_L.
¦Habsburgo. O
'-'"""
-v-^Na-^-câsa Ga^'
archi-duque
*\' :..'
confusão e alteração que então si estaFrancisco
rôa.
"Treinando
___B __^_ mw
.
e sua esposa cahiram viçtimas sencialmente militar, tendo sido approvado beleceu, fez fogo da direita para a cs- quer «ue' seja'.""',,:'":"-'.'
Ricardo foi
hen.e
em
oucom
elogios
no
exame
grandes
do Gyde um bárbaro attentado, semelhante ao
uma
das testetrás
querda.
a
policia
mnasio
Militar de Direito, para o qual
do Terreiro do Paço, em Lisboa, em
Nessa oceasião a duqueza esta va. do sexta-feira, sendo em • seguida inliumados
munhas do íaaprehendeu toque se preparara com os melhores professores
íoram trucidados D. Carlos c seu filho,
cto e em scu
das as jóias,
da epocha. Em 1876, isto c, aos 13 an- lado direito, achando-se o.principe her- os corpos em Altstatten, no Tyrol.
deiro á esquerda juntamente com o conde
;;g firincipe D. Luiz.
dcO archi-duque Carlos Francisco Ferse acham
primitivo
que
^
nos,
entrou
como,
*__**•
náo
no cartório da
nando, herdeiro do throno, represen.--...Quando o cortejo em que seguiam os mento de infantariatenente no. 32o regi- de 1-farrac, que lhe protegia o corpo.
poimento
^_T£tti'.".,
'da Hungria. Em
.herdeiros do throno imperial marchava
contou o que
As primeiras noticias para ahi transmit- tara o imperador Francisco
delegacia.
ifT11
José em todacm. direcção á Municipalidade, um ty- 1882 foi promovido a capitão (Oberleu- tidas dizem que os príncipes foram imnie- as cerimonias.
sabia, facto
ao
Quanto
tnant)
no
mesmo
regimento,
de
onde
esse, aliás, que
pas- diatamente soecorridos no segundo atpographo, por, nome Cabrinovic, natucollar, Bac a BERLIM, 29 — Annuncia-se official¦ ral de Trebinje
sou então para o 40 regimento de dra- tentado,
nào passou
l/mo disse que
depois de alvejados, ain- mente que o imperador Guilherme re(Hcrzegovina), arremesporém,
despercebido
sou contra a carruagem do archiduque gões, onde, em 1S85, for promovido a da o Feld-Marechall de Pottiorec, quc solvéu assistir aos funeraes do
o vendera a um
archido
delegado
uma bomba cheia de pregos e cujo envo- chefe de esquadrão. Em 1889 o archi- tambem se achava na carruagem archi- duque Francisco Fernando
ourives
dos
sue da archiduque passou a major e em 1890, como ducal,
Mathias Costa.
burbios.
. lucro era constituído por uma garrafa.
ver o archi-duque e a sua es- duqueza Sophia, herdeiros do
poude
throno da
Essa testeA bomba, batendo no assento trazei- tenente-coronel, assumiu o commando do posa recoslados como se nada tivesse Austria.
Chamado
a
munha affirma
ro do carro, cahiu 110 chão e explodiu 9o regimento de hussards. Em 1902 re- arniHccido. e por isso acreditou fora frusdelegacia o ourives, que resique foi Corjustamente quando sobre ella passava cebeu o archi-duque o titulo de almirante. Irado o attentado.
rC-a quem deu
de na estaçfto
a segunda carruagem, onde seguiam va- Em 1913 incunibin-o o imperador de diJosé Corrca
Somente depois de voltarem a Kónack,
os tiros que aide Ramos, conrios
membros da comitiva, entre os rigir as grandes manobras, como general- e ao retirarem da carruagem a duqueza,
íessou ter com- cançaram <Chico Babão*, quando este
c que se percebeu que ambos èstawn
quaes o coronel Merrizo, ajudante de inspector.
Telephone 707, norte.
Em jqoo, uo dia i" de julho, casçm-se mortos, tendo o archi-duque a bocca lincampo do archiduque, que foi attingido
O Bacalliáo, chefe prado o collar, fupria, perseguido por aquelle e outros.
declarando, poDisse qne CorrCa costumava andar
no pescoço por 11111 estilhaço, e o conde com a condessa Sophia Chotek de Cho- ta de sangue.
ra
róm, que o vendeo a um negociante que armado de garrucha, facto que coníirdc Booszu-Waldeck, que tambem ficou fe- tkova e Voguin. Em 1901 nasceu do
VIENNA, 29 (A, A.) •*- Por oceaOANBHIL E 0 ANBMIOL T0STE3 ouram se acha na Europa.
mou, pois o conduetor, uando foi preso,
rido. Além destas tambem ficaram feridas casal uma filha que recebeu o nome de
Apenas tinha u cruz de brilhantes do tinha em sen poder uma garrucha,
Sophia e em 1902 um filho que foi cha- sião do primeiro attentado o archiduque rápida e .radicalmente a OPILAÇÃO OU
mais noverpessoas.
O pânico que então sc estabeleceu foi ,,1.,:,do Maximiliano, em 1904 um segundo Fernando, que guardava admirável sau- ABARELLAO E ANEMIAS. Tratamento mo- collar e esta mesmo com falta de cinco que foi apprchcndida pela policia.
E, caso interessante, as balas dessa
gue frio, conseguiu apanhar o petardo drrno sem purçrantes Deposito: Sete de pedras, restando apenas duas, pois são
^cjiorn^e, fugindo desordenadamente a filho, Ernesto.
sete ao todo.
garrucha são idênticas, em seus miniO archi-duque Fernando era um ca- rahido dentro da carruagem c lançal-o Setembro, 61 e SI—Rio.
maitír parte do povo que se encontrava
á rua, onde explodi^ dentro de 10 seE as jóias do dr. Virgílio Rego, à ex- mos detalhes, ao projectil encontrado
nas ruas, emquanto os agentes de poli- recter muito enérgico.
Dedicava-se aos
cepçào do collar, ficaram depositadas 110 corpo de «Chico Bubão», que foi recia c soldados effectuavam a prisão dc estudos de marinha e guerra. Era um gundos, ficando assim salvo o casal.
no cartório do 22* districto com pezar mettido ao delegado do L'2- districto
Após esse attentado o burgo-meslre
Cabrinovic.
grande caçador. Gostava o archi-duquf
daquelle que, comquanto
estejam as pelos medicos legistas que autopsiaram
Percebendo o que se tinha passado, o te coisas de arte, t,endo em seu castello teve oceasião de reprovar a pouca scjóias garantidas, preferia tcl-as cm sua o cadáver.
archiduque Ordenou quc os feridos fos- de Konopischt uma admirável collecção gurança que offerccia Seravejo, expriA convite do capitão ístelhta Wer- casa...
sem transportados para o hosptial e con- sobre a qual lhe attribuem observações mindo o seu mais alto contentamento
O Bacalfido-chote, que conseguiu fujunto ao principe pelo niallogro da ódio- ner, osr. presidente da Republica coratinuou a caminho da Câmara Miiuicipal. judiciosas. Sua influencia sobre o
Ura revólver quc entra cm scena...
Ali chegando, o burgo-mestre prepara- envolvimento da marinha austríaca des- sa tentativa de assassinato, a que esteve parecera, no prorimo dia f>, ao concur- gii* do xadrez do 22* districto, ainda nfto
uni facto que veio atrapalhar um
Ua
foi
foi
capturado,
continuando,
entretanto,
exposto.
so.
de
aviação organizado pelo Aero
va-sc para ler a saudação, mas o herdei- tão grande que lhe consagraram
us diligencias policiaes.
officialas
diligencias
a
sua
pouco
prisflo.
para
Entretanto, na segunda tentativa dos Club Brasileiro.
ro do throno fez-lhe signal para quc não mente o proleetorado da Sociedade
E' uni revólver de cinco balas, um
da malvados, eram o archiduque Fernando
começasse, c exclamou, visivelmente emo- Marinha. Austríaca.
mysterioso revólver que veiu entrar em
ciondo:
Sua viagem pelo mundo, em 1892 tor- e sua esposa, em Seravejo, atlingidos
scena, como que para p.irecer, a arma
OS
BONS
ROMANCES
:-«João
d'A-^-"Isto ó indigno! Vimos aqui
arma
homicida
de Prinzio.
para neceu grande numero dc episódios in- pela
utilisádà para o assassinato de «Chico
do AÃ'i=,s"
gròvo, delicidissimo romance í°
Em Serajévo, todos os edifícios tra- SííS^W^
visitar a cidade c recebem-nos a bomba teressantes.em
Bilbao-.
quc
qualidades
curiosas
do
&S&A,"»m,? ?rA?ffi"
de dynamite!".
scu caracter foram postas em evidencia. zem as bandeiras em funeral.
Esse revólver foi encontrado, dez ou
A.MOL«A
BJRAZILEIRA»
BERLIM, 20 (A. A.) - A imprensa r/r
Depois de um momento dc silencio
dòí*e;dias depois do crime, num local
¦ -* immnmxmit-,»tar£is»t»Kiai
^A, OiitH^re
1.íj'^};-CttS*
f-Kio
Quitanda,
.
allemã,
fazendo
commentarios
Bccresceiitou:
sobre Q
uo om que se deu o conflicto.
Os últimos telegramnias
—'^i;ora pode falar!"
e a attentado de Serajévo, diz ser elle a
Tem á disposição de sua clientela próximo
Estava enferrujado, tinha tres cápsu"da
conseqüência do fanatismo sul-slavo, proE?i;is palavras causaram terrivel im._
repercussão
bello sortimento de mahteaux, las deflagradas e so achava em logar
testando vehcmenlemcnlc contra taes COLLYRIO
wvki. 1 niv curaf)esas inflamma- um
Wircsião c|ii todos os, presentes, muitos
que poderia ser facilmente descoberto
d(JS
0|h
vestidos e costumes taílleur — POR pela
tragédia na Europa
dos qijaes'aiiida pão estavam informaattentados.
MOURA BRASIL Rua Uruguavana, 37
policia quc, por oceasião do delicto,
BERI.LM, 20 (A. A.) -- E', completados do qtie tinha acontecido.
PREÇOS BRljATISSI|VlOS
fez varias batidas nas immedinções 6.
«Times».
__
LONDRES.,29
o
A recepção' durou apenas meia hora,
publica mente destituída de . fundamento a noprocurada arma que se s uppunlia ter
' agglomcrando-se
cm volta do edificio nu- um telegramma de Sarajevo coirinumican- tícia propalada de ter o imperador Guisido atirada fora pelo criminoso.
FAZENDA
do
o
anarchista
quc
Príhziõ,; antes de fa- lherme; desistido de sua viagem á
APROVEITEM A OPPORTUNIDADE
ntcrosàs pessoas que, sabendo já do atO revolver loi achado pelo ex-nfuarda
No'
uso
do revólver, atirou sobre o archi- ruega, tendo adiado
tentado, acclamavani enthusiasticamente zer
Moacyr Mendes, que; ignorando
civil
mais
tarde
'bomba
a
para
os visitantes. Estes, acompanhados da co- duque Francisco Fernando unia
sua partida, unicamente por se adiar
arma viesse a ser mencionada
de
tal
"a
Ur<jo
ie
São
Francisco
fo\ih
quo
'«àJjitivfr
"•:: ¦
¦ expio- contrislado
então para visitar 110 de dynamite que »ão chegou
no inquérito sobre o assassinato de
v
pela morte do príncipe herdir,
.
hospital os- feridos,' .repróduzindo-sé as
deirò
.¦Chico Babfío». tratou de desfazer-se
Diz o mesmo jornal, apreciando . os nituto da coroa da Austria, de quem era
delle, vendendo-o 110 dia 27, por 2|'d(W,
amigo.
y>Y. .,:;,.ii;i>es da .-itaiiltidão.
acontecimentos
de Sarajevo, que a iraNo momento;' porém, em qiie o cortejo
ao traballiador lo?ó Leonardo, morador
BUDAPEST, 2., (A, Aj S Tè.n-sc
dobrava a esquina das ruas Rodolpho e gedia ali desenrolada .'hontem ' vira próá 1'cia Teixeira Ribeiro n. 10.
Osr. presidente da Çamara dos Depu
Francisco jOsc, um mancebo quc se des- vavçhnente fortificar' os laços quc unem «tado aqui grandes mánifestacCés conlra
Essa historia ó contada pelo próprio
tacou bruscamente do publico apontou a Áustria c a Hungria, inas fortificará a Servia, estando- a leBação e o coiijtu- tados esteve hontem no ministério ua
Moacyr Mendes.
lado
ainda
desse
Fazenda,
-policia
conferenciou
onde
mais a união dos slavos do Sql
longa ò
paiz Riiardados pela
tuna pistola Browing e desfechou-a qua1'arecc, entretanto, como trata do
'A fflá roservadamente cora o ministro dâ roKm companhia de sua exiuii. esposa e uma arma velha e do pouco valor,
RERI4Mv>tf (A.VA.0
tro vczcjs coplra a carruagem de suas por. verem afastar-se a'probabilidade dá
realização das suas esperiiças,' c , dos nalidade desl.i cidade enviou mu semi- ferida pasta.
sua casa militar, o sr. presidente da ke- al<v;H'iu, interessado em atrapalhar quo
tis
altezas.
dissimo
Ila,a
temer,
telegràninia
ao
pública esteve lioniem no tlieatro Muni- diligencias policiaes. a tivesse collocado
imperador FranO ah/ni-duiHic, qué a.principio se dizia'¦f,uacs
por isso, o perigo dc
-<¦
¦•
i
cipal onde assistiu «Ln bello aventure»; uli,"mesmo
cisco José c mandará depor duas co-'% ,^', s?do
attniKido no rosto, ficou mor- uma explosão fina'
para ser achada.,.
I.ONDKhí,, 20 — Os jornaes
ruas
Bom
sobre
e
bonbons
finos
as
caf6,
urnas
chocolate
Ji' o quc parece.,..
encerram
ferido
desta
lade
direilo
no
os
quc
ventre,
do
talmcVfe
S.
ex,
Santa
Casa
irá
á
~so
capital sao unanimes cm condemniir' o corpos dos príncipes.
nó Moinho do Ouro.
1
,-,o mesino tempo que a archi-duqueza, còm assassinato
do árpltíi[iiqiic i-rancii-co FerVJKWA, 29 (A. AV) í- A mocidadc
EllÇenio Carvalho di Rocha, o irmão
Nu próxima quin a-feira, o sr, pro-i1 carótida cortada por outra bala, Ihc liando,
hontein oceorrido na.- rins
de croata nialioinetana peroclrreit as ruas
dento da Rep ibliçn ini ii Santa Cnsa da de «Chico llubào», qua deide: o dia do
sobro \'t, joelhos.
aliiu
T"*itr'ei.'into,\o cocheiro
Misericórdia, iilim do assistir ú festa dü 11 sus-inato deste se achava preso no 22*
fustigava os .Sarajevo, c manifestam =-,0 nc.jtuo tem* cantando o hymno ntislridro e pfoiiiõvcti
disiriciu, loi hontein posto em liberdade,
Santa fzttbel quç tili so roalisani.
s e "tljja feègitir a carrua8«iu pr,- po 11 synip,*itliin que lhes inspira 0 impe- uma iiuuiifeslaçíio dc hostilidade conlra
'nide os médicos de ser- rador hr.incisco J08J4*,
ípiulo ficado, unicamente, presos incoiiia Servia,
1
Antigo pilado ira toriai
Acha a imprensa oue a Anslría - Hun11Wnicaveis o tftiurdu freio Ricardo Vi*
itro.s, depois dc ex.imiVllíNNA, so i\ A.) 4 A policia ,
PETROPOLIS
"¦GRANDENSES
cin,
o,p conducfOr Josó Corrêa
s. reconheciam a imiti- fina «ume umn grondê perda .com a" Sn-iijevo prend.- Cem nflgotlR, Sitípc
VINf
(ostit dc S, João, dá
morte do príncipe herdeiro, ,,i0 ((.ndo da cumplirítfiQfc
Por
òccitRlfio
da
iiilerrencàri
da I mcMiiíi.s no
iraliallioii pela fcorgntiUnçílo „. oii»t)ljilo
1 cliam:[|l|0 o
forliis ato ",' da julho.
nos printficü lu
fiylAOlUPPE-*Aborta iiilluonzu e cura
eo rin,
'.•iilriii
|'('fÍi-OH,
VH.'.V\A._.*i) (K A )
'l', J 15' innit eporh 1 propicia paru niutri11 (Im *m< In
lições.
,
.'iilur
novos
'IH d'#' tMlk>.j ,,,-..,
llliiinilOS.
,

O "Chieo
assassinato do
ainda nào foBabão"
entregues a

0 sr. general Fontoura contesta Porque
as aceusadas dos jorram
naes, e assegura-nos, sob pa- seu legitimo dono as Será o conduetor Corlavra de Iwira, ser absorêa o criminoso?
jóias apprehenlutamente nsutro na questão
didas ?
do
Estado
presidencial
A iamilia dos «Báeado Rio
lháos»
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Bebam Café Ideal

O concurso do Ae. C B.
será assistido por s. ex.

O presidente da Câmara
conferência eom o
sr. ministro
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encontra
Coraemmorou-se, hontem, cora grande brilhantismo, a data Valença recebeu o sena- Umaem senhora
feto dentro de A praça da Harmonia estevedor jiilo PeçanhatriumIiontem em polvorosa
um fogão
do falleeimento do marechal Floriano
phalmente
GHAXDIÍ TIUUTEIU

NO liSTADO L'0RIO

O mausoléo do iilustre morto achava,
RcaUxou-íc Iiontem n coíiumadn so»
leiiinldiidc jjlorlfiçfldora tln memória do se ornamentado com flores naiuraes q
bellas corras, nouindo-se «Iiiiih ricas pai»
marechal Rlorliiuo Peixoto.
Pela manha diversão bandas dc 11111» mas com expressivas dedicatórias, ali
sica, clarins, tamliurcs c corneins «lus depositadas pelas cominlssOcs da liscola
nossas corporações arinadas tocaram ai» de Guerra e Collegio Militar,
Depois dn \isiia oo ituniilo o sr, ,lr.
vnrada ein frente a esiaiua du conso»
Jidndor da Republica, ,1 qual ge achava Coelho I.isboa usou da palavra e fei
ariisiieniiicnie ornamentada cum fcStOCB o pnncgerlco do morto, sendo coustnn»
temente interrompido por vibrantes rpc flores naiuraes.
¦liamos.
O prestito
Ao terminar, o dr. Coelho f.lshon er*, iva- ii Republica e ;i memória
dc
Pelas
horas da tarde já M. notava gtieti
Floriano Peixoto.
no local dn estátua grande numero de
Seguiram-se com n
«1 alu,uno
pessoas, 11 espera ,1,, organização do da liscola tlc Guerra palavra
Alexandre Mae.no
preslito,
Pelas i horas, sob a dircccüo dus ineui- dc Moraes, o nluuiuo do Collcuiõ Mili»
tar Turres
bros da cpnimiséSo glorificadorn, srs. Snddck.de Homem, e os srs. Francisco
Sá e Albuquerque Gòdini,
coronel Joaquim Ignacio, dr. Amlnide
I ermiuitdos os discursos o povo enII.IM
.eoiianlo Torrem», tenente Al- caininli<iu-:ic
lredu Lemos c capitão Abilio Cruz, foi dos bon les para a sabida, cin procura
que cs conduzisse ao ponto dc

ati
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Mello, JoSo,Pacheco e Manoel Torres.
-•- 0 1" Ijialliào ih*'anilharia foi ic»
prcscutndo pelos srs.: capitão Scrapniin
Siinehc, 1" tenente José Joaquim c -•"
Icncnle Alonso da Silva.
— Fizeram-se representar por com»
missões o batalhão Tiradentcs, Gúnrdn
Nacional, Congresso Ilenifie{*iite Pinhci»
ro Machado, Caixa «Ir Montepio Wencesláò c Urbana Santos, Associação Ope»
taria, Centro dos Fiilivndorcs, Gremio
Republicano Portuguez; Gremio
Nacio»
nal Floriano Peixoto, Untnlhílo Pntriotico .Municipal,'Club Mililar c inferiores dc
diversos batalhões do lixercito, Policia
c Bombeiros,

Oi diicnnoi do ei-preildento di Republica
o do deputado Maurlolo de
Lacerda loram do-*
lirantemente applaudldoi

\'Al.liN(;.\, .*«j • - o senador Nilo i'cçanha foi recebi.Io como um trhinipli/idor. A |iopiil'i;io inteira da cidade es"•¦are" da cflaçilo c siudoti-o
perou-o ua
com prolongada salva de palmas,
lim segt|ida orgunizou-sn. grande pres, litü, «pie nconipnnliou o notável bráslleiA sessão civica
1 ro ate o palácio do coiuincndiidor Jaunuz/i.
A's 8 horas da noite, rcalizouse no
Ahi se hospedou o senador Nilo, liou»
sessão
Monroc
civica promo- ve uni
a
palácio
grando bamp.tetc. no qual discur»
sou o dr, Nilo, com grande eloqüência,
recordando a antiga opulcncia valenciana,
0 deputado Maurício de l.acerda produziu vibrante lisctirso. ¦ Ambos is oradores foram delirantemente applaudidos,
O povo valenei.iiii» é grato ao dr. Nilo
por ter elle çònlriCiiido muito para o reiiriscüncnto dc,Valença, àssignándc, como
j presidente da Rupublica, o decreto que
I citou ., Rede Fluminense.
U discurso do depuiado Mauricio «le
foi icnsacional. Falou o sr.
; l.acerda
i.Syh io Martins Teixeira em 110111c do municipio dc Santa Tlivrcza.
D senador Nílo.d-eçanhn, ao terminar
-^TmU\.Mtu\
^^M^B
^—^g
I o disctii'50 que proferiu, foi applaudidis1 simo.
... O .sena Jor fluminense falará 110 dia
{3 dc julho, iicla iiianhã, cm Magc, c á
tarde, em Thcrcsopqlis.
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I
VAI.ii.\*r.\, si) (Do nosso corresponI dente) --- Coiitiuurtin as. festas promovij1 das pelo povo valçuciano ao candidato-da
resistência,
A oonferencia leve lugar 110 edificio tia
! Ciunàrn, que se achava repleto.
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CAMPOS, --o — A nossa
vida estã
a meu;.'! d.a. Prc.eudciu tambem cmpnstcü^ívO no'.«so jornal;
.\lt«i> ,/lt vinte pessoas forani espaldrira'ljfr. c presas. — Redacção do liio dc
.Jciifii-o.
ClNAIPOS, -'o — Todos os lypQgiaphos
fórain presos. A red.acj.ip
foi cercada
poi' capangas, agentes de policia-:
Slispeiideinos a luiblic i-,*io por J¦_Ita de
gráij/vntias. Appellamos.para os collègas.
— Redacção do Rio dc Juiieirj.
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O tenente Sodré chega a
Gampòs, onde é recebido
friamente —- Á policia provoca c «nflictos e effe»
.Lia prisões
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CAMPO;'-, .iij — Chegou a esta cidade
o tenente Sodrc. linire quairo bandas
de musica, 11111 pcloiãb ,!c esrafetas c cmsanc.iiufiiitq. .«Je
pregados da Cantara,;do
'.Maça1!/:,,
Nictbéròv,' C imj>pis.'c
.soldados, á
.paizaua ç guardas nuinicipáfs, não hr,\ia
íV«.''W'"*cTlo^V1%^11i'l'?'.^'?j:,?,'W/ "A iiiiuori ¦:
A in(lii'i'crrr,',-a ú c6.iii;pl:..i..0pl.l_.13
dcscsp.:riid:v, provoca conflictos , prendeudo a torio e a direito, visto a pòpuiiu;ao
ser .(oda uilisla.
Ante ameaças
dificilmente estamos
cciilcndo o povo.

HkJmV^ma^vjÊaW

i^K ur^.- flfl ________P^____________________D_________l o

j__fcA_______^_____ye9__ _^_S
^íSm^í^S^W^MF^S^IaWf WPr^mlr^^ÊZwF^iM ___»_¦ W1
___t^.t^jF^I____bSw
ffi
me^fSiMBs-JMi^r'
^íSHfcj5S e&___El$l
___SÍW_________?Pia______| ^_^_____F sfli
Kl

' 'Í^BBlM^^^^^^^^síI'
ctS^mH 88fll «*iB
BB
4iBf^^^l
¦^'^H
hL'Í ^^ilHflKKiEuKdBMfiSjBff^'

¦yc 'ly^r^g .»
ÍL_[-k_________mS.jril____J
M BKpWC^^aiyJHcaHpf«^B"J'Mfr'''^v<f ^___S

___B^^.' «K
^EmL^«L«Íi^9

aHSfW^^tV/"

15BhIcq_r!!k>HÍ
HTM
mR
•ií«riínirii«iirh*"*['i'r*'i'
—ri—imii

i*__.

'

íii^ífaíí
•

im

BSHHMWsWâíí^^^MsíwKlw:'
:***
•*-"
"¦'

iv'ii«i«»íi«iimiiíiV«hI'' h

imiiiüirti- ;

I
R romaria ao túmulo do marechal
Floriano.—Em eima : os srs. Coelho bisboa e o alumno da Eseola
•Je Guerra Alexandre
de Moraes, discursando— Em ijaixo : os
manifestantes junto do jazi-o.
organizada a romaria, composta dc autoc
partida,
abi
o
prestito se dissolveu.
j
vida pela Associação Glorificadora Eloinoveis c bondes ("'"''1'"'*'
A»
commissõcs
Nos automóveis iam as cpmiiussões 1 romaria foram as que .tomaram, parte na riatiò Peixoto, lendo a cila. comparecido
seguintes:
officiaes dc terra c mar. commissão dc
da Escola Militar, Collegio Militar c os
Commissão da
representantes do sr. presidente da Rc- ra, composta dos Associação Glorificado- diversos grêmios c grande numero de
seguintes senhores: dr. pessoas do povo,
publica c dos srs ministros:
J'aul Guedes, presidente; coronel
A sessão foi presidida
Joasr. minisNos bondes iam a comniissão da Asquim Ignacio, vice-presidente; dr. Ar- troda guerra, secretariadopelo
dr. Ansociação Glorificadora, ofiiciacs do Ex- thtir
pelo
José dc Andrade Bastos, i" se- drade Bastos c capiião Abilio Cruz.
creitò. Armaria, Brigada Policial c Guar- crelaiio;
capitão
Abilio
Gonçalves
da
Aberta
«Ia
Naciona!, aliumiòs da
Escola de Cruz, 2" secretario; Jeronymo de Sá Pin- dor officiala sessão, leve a palavra o oradr. Raul Guedes, «pie remeGuerra, Collegio Mililar, senhoras e to Cerqueira,
tenente AI- morou netos da vida cto grande extineto,
procurador:
grande, numero dc populares'
fredo Lemos, Leonardo
Torren- segiíindõ-sé.llic com a palavra o. alumno
A's 2 i!_' |)òz-se o prestito em movi- Is, capilão-tencnie AlamiroSevero
Mandes, dr. da Escola Mililar César .Plaisant c o dr.
mento, ao som de marchas tocadas peJoão Coelho Gonçalves Lisboa, João Igna- Coelho Lisboa.
las bandas dc musica, eom destino ao cio Cardoso, Luiz Gonzaga,
0 sr. presidente da Republica fezdr. Venancemitério de S. João Baptisla.
cio Labalut c Adolpho Madruga.
se representar pelo tenente coronel James
; Quando o preslito chegou ao cemite— O Gremio Nacional Floriano Pci- Andrcw,
e os srs. ministros foram reprerio já o aguardava elevado numero de xoto. fez-se representar
pcla seguinte com- sentados pelos seus officiaes dc gabinete
pessoas que tornavam difficil a entrada missão :
.*"" -^'.s '-> 3|4, terminou a sessão.
das- commissões no mausoléo do glori- Oscar Peixoto, César Torres,
'Diversas bandas militares tocaram
Luiz Cosia,
ficado.
capiião Leão Horta, coronel Martiniano cm frente ao palácio Monroc

«Rio de. Janeiro» ámeãçado de ein pas telame nlo

A Câmara de ítaperuna quasi
foi assaltada
SA.\"i'ü AXTOXIÜ DE CALANGOLA, ..'o .— Graças á intervenção do coroliei Álvaro Diniz e dos srs. Mac.irino Garcia e Francisco Teixeira Uabello, a Ça.mara de Ítaperuna não fbi assaltada pclos pinheiristas, chefiados pelo coronel
Monteiro de llarros, por,oceasião da íecepção do lencnte Sodré.. ,
Eoráiu enviados
Içlegruinnas,
neste
sentido, aos deputados Pedro Americano
e Mauricio dc l.acerda.

Eítftnip» nn epocha dos encontros ma»
cobros e dos infnniicidios. A poliieln
nesses ultimas tempos lem andado ás
voltas com os achados myMcriosos dc
feios, 'do
Ainda lia bem pouco tempo, na
I'lniiicn|_o, foi' encontrado um
pi .iia
recém-nascido estrangulado; as aiilori»
dades pesipiizando esse caso descobriram
um feio escondido uu porão de uma
casa; e em uni morro foram encontrados,
liu dias, dois brados dc um recem-niischio.
D. Elisa Sclnvart/ alugou
o predio
da rua Senador Euzebio n. 123, de propriedade do pliarinaceuiico Leito Meuezes.
1). Elisa, ao fazer a limpeza em um
fogão, na cozinha, encontrou 110 forno,
um cadáver de ereauca, já em adeaniado
estudo de ' putrêfncçSo. Innncdinlniiicntc
ciiiumimicoii o factò no sr. Leito Meuezes. que lem o seu estabelecimento no
andar térreo do mesmo predio.
O sr. Leite foi então á delegacia do
i.[" disirielo, onde foi ouvido pelo commiâsario Raffard que, acòhipanhado dc
um guarda, se dirigiu an .local, requisitando á elicfatiira de policia um mcdien legisla e um phdtographò do tlabinele de Ideniificacáo.
O feto eslava dentro de uni sacco dc
linho e já se achava carcomido pelos
vermes, exhalando 11111 fétido insupporlavei. .
mediei) da policia chegou ás 17
horas e depois de examinar o local maudou levar o cadáver para p Necrotério
¦da Policia, onde será iiulopsiiido
boje.
Imitem mesmo as autoridades iniciaram as pesquizas, procurando logo quem
havia habitado antes aquclle predio.
A inquilina que dali sc havia mudado
era d. Noemia Moreira Coelho, que mora
actualmente na mesma rua n. 11-.
O coininissario foi á easa de d. Xoemia levando-a cm companliia de uma
sua creada para a delegacia do ij" districio, onde as duas ficaram incoininiinicaveis.
D. Noemia, cujo marido está internado no Hospicio clc Alienados, nas suas
declarações nada atleantoü. Quando 1110rava 110 predio onde foi encontrado o
feto, habitavam cm sua companliia seus
dois filhos menores c uma moca irmã de
sua creada. quc acltíalnieiitc reside na
rua Silva Manoel 153.
A policia do i.|" districto aluiu rigoroso inquérito a respeito, estando segura
dc descobrir o niysicrio tpie envolve o
facto.

A. grippe ou inlluenza
combatida com as PASTI-é
LHAS HERBER.
A antiga Kelojoaria c Joalhcria A* Pen(luh Fluminense mudou-se
a rn'i
sete dc Setembro h. 215. para

pressão a navalha e a
y 1 . , garruci/â-^*...
.»!* v jn??!".
. **i ' *;
cin casa dc,n. _»io da riui Hár,róso'rcsi.dcin, entre jtitfos inqtiiinííi*!, ¦¦'háquini
Antônio, d,.- .ji annos, poi*ttS_;.ijcz; empregado 110 coniinercio, c Frédenco dc Alincida.
Iiontem, por-questões- de somenos' im;-;a.'-icnti'irr.nrri' os «iois a discutir e
po,
passaran. ic"'euois'.pàra o terreno da lula
corporal, tendo _* r-lerico, armado de navalha, golpeado seu contendor, limilando-se este a arremessar-lhe garrafas c copo=;
Finda a refrega, estavam ambos feridos: Joaquim Antônio'; gravemente golpcado. a .navalha -io luaço c ante-braço
direitos, c Frederico, de Almeida
com
um ferimento, produzido pelas garrafas,
lio hcmithorax direito.
A policia cio 7." districto providenciou,
mandando aggressoi
aggredido ao Posto
Central dc Assistência, afim de rcccbeíèhi
curativos.

Luvas e leques só FORMOSINHO

Restaurant Suisso

Fugin com as mercadorias alheias

Cozinha e serviço de 1* ordem preços
módicos. Experimentem— Praça Tira
dentes, 11.

izaac. Dooff vendia mercadorias
O IMPARCIAL encarrega-se do pre
a
presi' ações. Certo dia, quando tinha cm paro de quaesquer clichês cm zincoseu podei- objectos no valer dc 10 ;ooo?, grapliia 011 photogr.ivura.
dcsáppa receu'.
A maior parle da mercadoria quc tinh
Moveis, capachos e tapetes.
Izaac pertencia á firma Kobilsky & lia
chberg, estabelecida á rua Visconde de Largo da Carioca 9, em balan1 latina 11. 109-.
ço, pelo cnsto, a iodo o preço.
Izaac, segundo souberam os lesados, 1*01
sc estabelecer éin.i Güaxupc, 110 sul dc MiO coronel Emilio Sá, vereador da Ca- nas.
Com uma caixa de PASmara da Fortaleza, recebeu hontem, o
A' policia do 14." dist.-icto foi apresen- TILHAS
HERBERnão
se
seguinte telegramma, noticiando a ten- tada queixa
tosse mais.
pelos lesados.
tativa de assassinato contra o seu filho
Cauby.
'Fortaleza, Si).-Cauby, bontem, no
momento de entrar cm casa, foi aggrc__________
dido por um grupo de;'.'jagunços, rece?
beiido uma bala na perna eoutrasna cabeca, sendoos ferimentos leves, sem nerigo.—Carva lli o, .SY..»
—O sr; Emilio Sn parte hoje.
ás 11
horas, para aquclle Estado.
—Foi, tambem, bontem, recebido nesta capital, um telegramjua dc For.talezu.
çomriiiiriicaiido qne a esposa do sr Corfòa Lima foi atacada em sua residência
por 11111 grupo dc cerca dc quinze homens, quc sc siippòe serem (Sgunçbs. logrando escapar com grande cu-.to.

Arthur Campos, finiíjader da
Os jagunços perseguem os amn
do
Exercito
Soldados
Casa Standard, foi preso pela
gos do sr. Franco Rabello
perigosos
maritima
policia
Ha tempos noticiámos a queixa apreSentada ao 2' delegado auxiliar por m""!
Lespinasse contra Artliur Canino-, o
fundador e ex-cbelo da Casa Standard,
quc gyrav.a no nosso meio comracrciál
com a firma Artliur Campos &C.
M'"p Lespinasse declarou á policia
que
Campos, por nieios irregulares, *o apoclerou dc granclcs quantias quo lhe pertendam' cujo prejuízo monta èm mais
de GOO contos.
Sabedor de que mi!" Lespinasse havia
dado queixa contra <;u:i pessoa; Artliur
Campos fugiu parti B icnos Aires.Montem,"pcla manha, foi pelo inspector geral cl t policia maritiníai maior
J-iaily, :x bordo do vapor ullemào iCap
Arcona», procedente dc Buenos Aires,
preso Ar.t li tir Campos, quc se destinava
à Europa.
Artliur Campos foi levado para n
cia central, ondo prestara hoje, 'áspoli1 I
horas, declarações na :.'• dilcgaéia
auxiliar, por onde corre o respectivo
processo.
Deverá acompanhar o inquérito,
por
pane dc ni"1" Lespinasse, o advogado
Evuristo du Moraes.

Armados de sabre/tentam
deshonrar uma menor

Dirigia-se bontem ás !S horas para
stiíurésidencià, á rua Capitão Madeira
ií. 77, u menor Cecília de Souza Bastos,
de 15 annos dc edade, quando, ao chegar
próximo a sua casa, íoi cercada por um
grupo tle soldados do lixercito, que lentaram dcshonral-a. :
Nâo conseguindo seus desejos, porque
sua indeípsií •.ictiuia o.s repelliu energi- :
camente, o; bárbaros soldados' sacando
dos s.-ibrci que traziam, espancaram
a ini' li.', vielima, deixando-a com o cor- I
retalhado a sabre.
j
po çohíp.'et;unent<3
A 'árias pessoas ouvindo os gritos dn 1
victi.ir.t d.irj^iráui-se ao local, encon-1
tranclõ :t pobre moça caliid.fao solo.
!
CbUinuda , Assistência, compareceu !
iiiiin<?di'.ítaiitfinte, picslatfdo os nece3s;t
'
rios BÒccorrds á joven Cccilia!
N'a " liscola he.niinglon ". com
(Js soldado:! srfítcadorcs du honra fugi
presteza,
I
perfeição ( sigillo absolutos, Qtti tanram a ncçílo da policia.
i «la, ;.',

""\m.

• Y\
Deste iiiiporlnnto ostabe! cimonto
'•'ilulo/ío, verda
echenios o seu nlt
d'.'ira nnvidadi' ip
pois, alimi Kua S,
'««s,
d.i lista d«' convi
cnèoii- í
¦
trit-se uni 1 "i
i(^s ile iioç»
• a rapii I
le plaplu
dn /««'

.....i...

A vendados ((dreadiioiívfhti»
— O duello lí)rago»
Zeballos ~- Grande temporal
em Buenos Aires
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BUENOS AIRES, jo (A. A.) —
Acliando-se inscriptos numerosos; orado-'
res para tomarem, parle na «iisçjissíio/lflo-,
projecto subre a venda dós couraçados'
argentinos, ficou resolvido que o 'Con-;
gresso continue a reunir-se em sessão'
secreia, até se encerrarem os debates so-1,
,br**>o re/eriiiiy.projcelo.ffU. ",
-ri%n;'próxima ¦¦¦t\uim;\-itíiit.,:Ji-ilíxxiÓ.
srs'. :;:Manoél: • .Moríi ' \- Araújo, deputado
]icla província de . Corricntes, .Alexandre
Carbó, representante de Entre Rios, Alfredo Palácios, eleiio por esta capital,
losé Olmedo. eleito por Córdoba,*'ç o friinistro do Exterior; dr. josé Ln'?_:>!;Mura-:
ture, e Saenz Valicntc, ministro
da,
Marinha cquè lambem oecupa interina-;
mente a pasta da Guerra.
BUENOS A.1K1-S. jo (A. A'.) — .E"'
provável quc seja nomeada, por estesi
dias, uma comniissão especial, quc fica-'
rá encarregada de estudar todos os pro-.
jectos do lei relativas á venda c ás propostas para a compra dos dreadnoughts;
em consi rueção. nos Estados Uiiidos.parai
a Marinha argentina.
. ,,
BUENOS
AIRES, j«/ (A* A.) — Fal-.
'«'
Icccu
«Ir. julio Pantliou, jiiiz da Ca-mara de Appellacâo. '
BUENOS AIRKS. j«i (A. A. 1 — Desabou hoje pela madiugada .sobre esta
capilal. um fortíssimo temporal, produ- :
ziudo grandes estragos na.4j iardins . e
ruas arbonizadas, desla capila'1,. ...tend >
tambem causado prejuízos ein- 'niuit'as
casas, arrancando telhas, -partindo \i-,'"'
d raças. clc.
A chuva torrcncial que acompanhou a
forte ventania, ainda não cessou, están-?-',
do as partes baixas da cidade, completamente alagadas.
BUENOS AIRES. 29 (A. A.) — As
testemunhas dos deputados Luiz Maria
Drago e Eslanislau Zeballos, devem reunir-se amanhã, para examinar novamente, na Iranscripção lachygraphica do diseurso do primeiro destes dois deputados,
a phrase «|iie foi considerada offeitsiva,
pelo segundo, dando logar ao desafio
para um duello entre os dois.

lí,E.\ATO \)E SOUZA Lül-KS
Especiíilistii «m mplãslihí dd
Apparelho digestivo e da nutri«'im. Exar.iíf.s
"'J--l>o *.' pelos raios X._
as 1.
jo ,

Incendiou as vestes

¦

Pi^r^entina

Copias a machina?

:A5ft COLOMBO

»

O mez de junho estú rubro, e tem da»
Io que (azei* á rep irtiigeiu policial, que
lem st* vislu ' ' abarbada'" com UH tre(mentes ' encr ¦iicas" ipie nclle SC lem
desenrolado,
Siintò Anlonio, ,S. Jnão c S. Pedro,
coni as suas festas muito tèm concorrido
para iiiho.
Ora *'• um fogueic que " sapcci" as
saias dç nina respeitável mnirona, oraunia bomba que com o seu estrado ••foc'
cm Hobrcsallo ioda a vizinhança; movia!
mentando a policia ú caca de conspirado-1
res, e isto iiimrido u "gaz" de uni balão
iiflo incendcin 11111 predio, quc quasi sempre está no scg«iro, nias assim mesmo dá
prejuizò áo dono...
conflicto de liontcm criginou-sc ainda a propojito dc um balão.
y. I
l''estcjiiva-se S. Pedro. Na esquina da '«
1
rua da Ca mima com a praça da llarmo- >
nia eslava armado iim coreto, onde unia'
eliaranga 'particular deleitava os devotos1"
do dito santo com os necordes niaviosos
dos. seus iiistrunientosi
Dc \cz'cm •quando subia aos ares,
acompanhado por numeroso cortejo, de
toguelCj), mn balão, e a enorme assistencia, cada vez «pie '_so. se dava, proromnia ein npplatisvs ao balão c ao chaveiro
do céo.
I*. assini iam ;.s coisas, quando tnn popular (pialquer, 110 momento em «pie se
enchia uni balão, resolveu *'tascal-o".
lin '.luirn. discordando daquella idéa,
resolveu, muito simplesmente, mnnifeslar o seu desagrado eom un>«'t.íro-de. rc*'volver i
'11111 praça de policia, quc fazia a ronda 110 local, correu a prender o'atirador,
o quc não conseguiu, pois a Lso sc oppuzeram os seus companheiros, todos estivadorés, que, armados dc revolvers, 'aliravani com mu iicnie sobre as praças que
t ilibam ido ao local, attrahidas pelas dctonações.
'M
¦Depois dc a guns minutos dc fo|*tc li~ ,.!:,
roteio, fugiran todos o.s malandros, sói
conseguindo a policia
prender um, o»
Anlonio Don ! Sgues,
vulgo ** J'*az Força".
X«> conílielo sábirani feridas duas praças, unia das (pines vravemente.
São ellas: Pelagio oe Souza Dias, numero r».:, da 1." , ompaubia do 5.." br.-,
talhão, ferido á Haia na cabeça c na verilha. e Antenor .'««sé dos Sanios, numero 203. <lo mesmo batallião e coinpanliia,
ferido lambem á bala na cabeça.
listes soldados, depois de mcclicrujos,
foram recolhidos
ao hospital do balalhão. •
A policia do i.i-.? districto anda á procura dos demais desordeiros.

t~mt

.1. R. DE RÕSENDAL cr COMP..
representantes dos H.rtinclorcs liarden c
iiiachimis para gelo Arlic, conimuiíicãni
aos amigos c freguezes que se mudaram,
com' escriptorio,
exposição e deposito,
para a Avenida Rio Branco, i»,7.
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PRORLIÍMA NV11S
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Os concursos para a admissão
á Escola Havaí

THKt.A l''l*:m.\,

FACTOS DE H0NTEP1
FAZENDA

da escola. «Posso assegurar
V. S. que a comniissão nao teve procedimento criminoso
nem mesmo delinqüente»

còplu dv innii cartn fiííltfnít»
d por Aimuiio P«l|uof. Lima VoíUo.so»
piro uma criminosa
dõ peita
mie iiliiçtu os créditosproposta
dn directoria da
(inn socifdiidp, diii]tin| solicitou
expH»
i'a«,*iips.
'
—Não houve expediente,
hontnm, nas
e inntos e dt tal compostura ernm esses repnftiçooí snbordlnndtts no ministério
uu 1'iizendii, a exeepção do
interessados;
gabinete do
.|". ipie, admirado com o .pie lê do ¦ sr. ministro.
Inquérito ijue lhe é i-èmettido, procedido
na escola, não saiu* o que mnis estranhar, !GUERRA
Sçrvíçd
boje:
se a iiinoccncin dc quem denunciava ou I, Niperlòr para
do din, capiiác •"•ftjmpcti da
sen ia de testemunha conhecendo o at* ; silvi Loureiro.
ii ii,. lamentável provocado por má in1'lliiial dc serviço d «.1
i.isuecçáo, 2'
icrprctngfio da lei, ou sc a deslealdade ! tciienic (Jastão Pinientel.
dessa denuncia, sèm indagar dn mesa a ! Auxiliar (io ofllclal de din, auxiliar de
causa do canccllamcnio, ,i visla da co- escripta Nogueira do Almeida.
nhecida insistência do senhor entílo dida guardas do
recior ein intcrprclnr o rêgulamphto de .„.*.,*""^'"««ratefl-lca
da Gucr-,n ° Hospital Central.
.eno
modo contrario ao expresso uo respectivo - PW«llm pnra a estação de Madureirii
artigo, mnis tarde confirmado;
para ° *1 «artel-goncriBl da '.)• in*
5". finalmente, se a insistência em de* spcc ão"
A brigada n.itta dil o.s olliciacs
fender nflo. fosse tuna ordem superior,
para n
nada poderia exprimir, já que a comniia* ronda o auxiliar do superior de dia u
são examinadora via-se de lal modo com- guitrniçuo, ;i guard.i do palácio dn Catíl pair.iHiH para a estação dc
primida, conlrnfeitn, organizada com n I Mlcr..t;
n. Cyira.
maioria generosa c dcscjòsa dc servir,
Uniforme, 5*.
procurando ao mesmo tempo ser justa
e -imparcial, que dc um modo ou dc CORPO DE BOMBEIROS
outro havia dc cahir no desagrado de
Serviço para hoje:
alguém.
hstailo.maior, capitão Be/crra.
As authcnticas eram arcliivadás diáriaAuxiliar, alferes Mendonça.
mente, (inde o procedimento criminoso.'
1'romptidão:
I * soecorro, capitão Adelino
Desejo, sr. capiláo dc mar c
guerra | corro,
; 2- soedirector, caso sobre tempo a v. ex.,
nlfercs Zaeharias.
que, ! •jtonobrns
relendo os depoimentos,
dc*
registro,
capitão Carque me forain i n
tambem cnlregucsj possa ãnalysar o
qitanRonda
aos
theatros, tenente iMiranda.
to de inconveniente, intempestivo de.Medico dc dia, capitão dr. Graça,
clara uma testemunha em relação a exJ-niergcncia, capitão dr. Trigo
ame dc pilotos, cujo livro imaginou estar
e
b X te*
(Icirandado. Kllc sc refere, declara-o. sem nente Alcântara.
Uniforme,
."••.
subterfúgios,

DK
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THEATROS

Notas diversas

o in«|H«utnr dc sciíuros enviou
0 presidente da mesa examinadora oficia ao director| remo
no a*.
dii Kociodiido do pccnlios «Trlaneu.
o .Mineiro.,

jo

ben ru nacional,

T

S. Podro.
A reviiín

¦Ò g.ibinl» voltn hoje t
Continua no sen calmo nomno, n;t pas* •scena no S. Pedro, ondi* lem cniisndr
r."--,'j
d
siiccosw. lão cOdo não deixar;,'
fjw}
ta do sr. Plodontdo Rabocira, o proje* Brando
o carta/,
cio quu o intendente Luitc Kibeiro,num
gusto du verdadeiro patriotismo, elnbo»
I.oro np(,s o» ultimou exames •>, ,
ron sobre a organização do nosso thcit* Jjccreio.
a matricula tm Kscola Naval,
\ «A ilíinm roxa» dil hoje sua ultim;»
"%"\
'^¦•'":Tcc^f tmtÕít .1ti111iKt.Au
in» corrente .anno, cltcularam noticlt..
iqprosontnçflo no Recreio. Os admiratro.
.le
it-rftftilnruladcs mais ou menos
flores da linda oporetii n.lo devem
crave*, .me
O sr, Leite Kibeiro, espirito culto que» (ler oceasião
perdu nssistila mais umu
-v &u_r lassajterpM^BM". teriam
provocado a r.hertiira ilà um ií.»
i|tii*riio, ordenaüp
6,
compreiionde
vnntagens
o
the.i*
as
que
director
pelo cntfio
contra-almlrantc Prancluco dc Maii.is, e,
tro traz a um povo,
finalmente, inovlvado a exoneração «Ir»O mesmo nfto acontece ao sen collcgu
ac» nffiri.il general,
*l0r''
Solire esse- assumpio, o lente
Plodoardo
e nos scus satellites; dahi o S.• «ludo no eixo», porque é reálinenque
presiuira a conjniissfto cxiuniiudor,, dirluin,
Brancas 10
10 uma im .*,
1(.,„ „ttraliido graiuk
somno dõ que .'• victima o projecto.
ii-jora. ro actual director o seguinte
concorrência p0çn,
ao S. |o»é.
Mntccin S lances
ofOs dois intendentes que, cheliados pelo
ficio, que liontcm publicaram' o-* nonos
Problema .\. 110
d"!A Noite". ,» uèrmlltin. aos
sr. Rabocira, fazem opposição ã orga
collegas
leitores fa*cr uma idéa do
Gomes.
sc nasqtie
Por K. Tràxlcr
nização do thentro no Kio, para justifisou no concurui pnrn a matricula
A peça
Carlos
- ¦ dc Olympio Xo
¦
¦ «O bobo»
nn
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Lscoln Naval, Conhecendo ao inesino temcurem sua altitude, disseram que estn- .,„»;.. - "v58"".1. bL' '"'P01'
" «'nipatliis
ptiblíc*!
po os motivos .pie ,. presidente dn comi
vam
agindo
dc
accordo
com
o
M
modo
do
missio allega cm s.ta defesa :
Todas as noites 0 npplaudida com
¦NEen*
"Km obédisiteja
thiisiasnui.
WtA
pensar do general Bento Kibeiro.
i.o despacho do sr.
-ministro
dn Marinhai nandando
Xós demonstramos quo o prefeito tio
inforX
j mar sobre «. meu procedimento, diio crtDistricto Federal deseja que se laça o
_.VAWM»V,,_,
mínoso. nn i|ualidide.*dc presidente dn
apollo.
mesa de exames pnra a matricula teu-ithealro, que s. cx. não mudara dc opi- rj
1 ffi, ..1
«.Meu bebú>. ainda hoje volta d scecurso), iciilio a referir :
nião.
nn do Apoiio, onde tem agradado
S'J\
i.
mie o:ial|ucr insistência cm acApezar disso, parece que os referidos muito.
ciisar c. dn minha parte, ru defendei o
_
.
mewb
•'.jt>i
legisladores municipacs continuam a laacto dr. dita connnissão dc canccilar os
grãos- dc approvaçflb indevidamente on
zer aquclla errônea itlTirniativa.
Mio Branco.
nntccipndamcntc concedidos" aos cx.i**.ii¦¦>'-víi x W2A
Ci''-x h m"
\ Xcsie popular theatro acha-se cm
Xo
minimo
é
o
se
que
pude concluir do ensaio
***«,, ^,^»í,„.,.,,.^4,,f * * "sra*
mandos, antes dc qualquer soliieão a ilua peça ..\o pniz dos ni,.*l;tis».
vida no modo dc interpretai* o rcjjulnmcnli interessai!,issiinà.
que escreveu «O Diário» 110 seu numero
.*$ «Wj
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Í§$
to Cuias de que", por sua \cz, os cândidadc 211 do corrente.
tos não tenham conhecimento,
soporque
Diz o confrade:
menu* era lida cm publico a íipprovacáo
Ihenin*.
«Alguns srs. intendentes não
ou reprovação), nas concedidos indivi- I
querem Palace
A conipanliia do z.trzuclris .|iic se
theatro
è
a
elle
a
se
um
exame
oppòcin
com
dualntcntc
ent
(pie
tchiiciíoi
nn opinião, por censura escri- i
acha no 1 alace tem proporcionado agra»
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dade.
pta. do cnião director. sr. contra-almiran- reprovado uni candidato a pilotagem e GUARDA CIVIU
ativeis noites aos scus freqüentadores.
Ultimamente
fizeram
circulai-o
boato
te brancisco dc Mattos: e niihlauer ineie.
Malc cm)! lances
P^W? ou interessava
Serviço para boje:
qualquer insis- Ij l':'0 X" fE™
dc
o
sr.
•M''"" Uma\ (*l.,c aI"1?-' nr'°
linhas travesque
tencia em Recusar, e, da minha
prefeito,
I«»
,l>ia a ;édc Central, liscal Napolcão sas, teria leito constar por
parte, l™^
aos legisladores
i temeu a essa commissão como não per- Eugênio
cm defender, repito, »,,
. PRÓBLE.MA N. 150
Leal.
poderia trazer co- tenceti a
Paris
do largo da Mãe do Bispo
uão seria Rinema
(Invertido) /
ucliuma das mesas dc matrinio conseqüência pratica, final, a anniilla^^ lístu casa dc diversões
d° dÍa' aj'lulanle Bcncvonuto conveniente óecuparetn-se qne
faz passar
cuias.
agora
l'crccbc-sc
deste
o desejo de dcsmorali- Bue1*'11'11
cao desses exames c por conseguinte das
Por.l. Q, Mello c Souza
boje, por sua tel; lindas litas cinemato*
assumpto.
zar. peloo cscaniaio,
escândalo, cm conjunto, a commatrículas, excepluandó
Ronda
com
ruu
justamente
geral:
geral fiscaes Cilmon nv,*H,*„
Procurando saber o que haveria de graphrcas.
Offerecido aa dr. Francisco Feio
candidato, antes matriculado, 'iue missão de matricnlas. mas assim fazendoiBtíàantõfm^ití^m^^CVóPi
'¦"'¦ JUUIor O verdade estivemos honiem na Prcfeijmico
dc um modo
nodo velado,
veado,
im
rmn
,,,,-c
,.i„
ninrf...,.^
vr
.
iC.,.;.
logrou escapar ao concurso;
indirecto,
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misturando ajudante Manoel Felippe.
j
tura.
tactos sem
Dia ãs secções : iiscaess Veiga,
2o, que desse procedimento, dito cri- interessam. analogia e .|uc, afinal, não
O sr. general Bento Ribeiro adiavaarisiense
MaI
Qncm e»tá livre dc pedir por noel Almeida, Santos, Leonardo, Bar* sc oecupadissimo.
mínoso, teve conhecimento verbal o sr.
Sabendo, porcin, que
Todos os dias 1» luxuoso c conforta.'
r um candidato?
«»so.
Oliveira,
Augusto, Fernandcs.Avi* o procurávamos para
ministro da Marinha, que. já resolvendo '¦-.
pedir esclareci- vel Cinema Parisiense cxhib,; m.iguiliIa
e
-Nicanor.
'
O que. porem. repttgnàr'ma. não o
• dentei
mentos sobro o theatro nacional, auto- eus Iilas.
a lavor da commissão sobre o. modo de
galli
?X,.y ¦
Secção de vehiculo:
:*-sMr :¦¦//¦.':
iligo por meios disfarçados e. ao íoiitrarizou o sim distineto secretario, o dr
-¦efinterpretar o regulamento e concedendo
\iy»V
¦¦/.:,;:>.
|
* rio
E&;»..
Fiscalização geral, fiscal
assevero, sob a minha respònVabili¦¦vv,-;-'.
demissão pedida ao então director,
v4
Gon* Gregorio da Fonseca, a dar-hos as in;
João
Carreiros.
per* dade. é o mão veso
formações que desejássemos,pois estava Ideal
cebeu logo s. cx. (ptc essa mesa havia
dc sc envenenar a çalvcs
j
1 Este cinema c-stã hoje con um es,:r.*y
ficado no dilcníma de insistir cm con- tudo para cevar ambições no desoalibro DeímbvâP^0'' fiSC''11 Nap°H C 'nJ1,dRrtto perfeitniiieutc habilitado, visto conhej, alheio. n„
cer o modo de pensar do sr. prefeito. plendido conjiinclo d. litas íjue muito
descrédito, na deshonra. nas
Iranar o sr. director, sem esperar
Ronda aos postos: aitiíliares de veiua intrigas «|uc
O dr. Grrgorio da Fonseca mostrou-se vae agradar.
solução, ou, cm signa! dc dcfcrcncia
prejudicaram Silvinay. de
•
ao
surprchendido com a existência desses
"rC/A
viÜ
Moura (" Guarany").
.
mesmo sr. director, anmillar o
que haboatos e asseverou que o sr. general
Desejo que essa minha iílformaç-Jo
via adeantado, guardando,
Uniforme, IJ*.
,-eja
porem, a rc- tomada nos
"'&%>.
Bento Ribeiro continua á ter o mesmo Qbciilx
''«í
¦
scus
salva
devidos termos.
a.l
cm actas diárias assimiladas, la$M%
mM
$íM.ití'j
cjuc BRIGADA
'-llif-W
interesse
Os Irequcntadorcs de cinema não
pela causa do theatro nacioPOLICIAL
contra
MÊLr-s-WÈ
Wm
os denunciantes eu só
c arcliivadás, para no caso da so*m% ¦ ,j*„,,7íil .,.;.. kmé *=? j
asnal e que sú ao Conselho compete agora devem deixar de ir hoie a 1 Phenix.
çradas
segurar a v. cx. que uão tenho posso
Serviço
litçao favorável (como vem) não
hoje:
para
o
menor
resolver.
O seu programnia cita iitídameiue orpreSuperior de dia, major Alfredo
judicar o julgamento relativo aos in- espirito ou movimento dc vingança: mal
BaO sr. prefeito de modo algum procura ganizitdo.
duro»
nao
me
fazem
teressados
pelo despeito. K ate desee que em scimida lavrou, leintervir nas resoluções do Conselho Mu.-.>./--,: «ite y$—í <£? t ¦ '/i/A
^ * ^^^ Capitíl? Di" nicipal.
galizando, como era dc sua uniea com- to que qualquer delles chegue, como me
"íí.
,r^—H tzri ra ¦¦'¦í
potência .os resultados que perinittiram sinto hoje, aos 35 annos de serviço c -o m?Nunesíe
Depois destas declarações que nos 10Médicos dc dia: ao hosnital n.ainr
Braz Lítir'a
de magistério, respeitado,
a classificarem dentro da lei, sem
ram feitas hontem, ãs ti IjSJ horas, que
querido e certo
a dc ter
drr
sempre
menor reclamação;
««ff/S
Todas
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acusa Braz Lauria
dirão
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intendentes
se
prZoppõem ã
^HC0
que
p idfto, dr. Galvão
alhe.io e com a maior calma de
Bueno, c interno de discussão do
recebe os mnis interessantes jornaes c
coiisci- dia, alleres honorário
sobre
o
theatro
3°.
essa
b*can<*as
projecto
que
c
obrigam
as
participação*,
verbal
jogfim
u.tA*
a
of,m-j
cncia em beneficio do serviço.
pretas
Luiz Macedo.
revistas nacionaes e estranaciros.
nacional ?»
Posso ss
ficiosa do presidente dá commissão
. ' dar-lh.s mate em 3 lances
-*"i
D.a a pharmacia, alferes
ao segurar a v. cx.
Rua Gonçalves Dias ii. X*rj. Tclepho*
pharmaceuque a cbiniuissão iião
sr. ministro foi dada antes dc assumir
C Pratic0 Fires de
teve procedimento criminoso c nem
Companhia
l',li'S.
nen.
do
Apollo,
de
Lisboa
o cargo o novo e actual director.
mesmo Oliveira.1"'1' Üe
c dclinquentc. O cancellàmento
que
Com a peça de , grande, suecesso em
d.is nota*-dC VÍSÍtU' aIferes Djalma UISolução do problema n, 11?, pelo pro- v. cx.,_afim dc que este, assumindo o Para a sua maior
publicidade vicior;'osV rick°nda
Portugal Sotihò dourado, deve òstrecargo, nao se impressionasse com as
in(.(lc
accordo
/e. sòr kenc Barreto.
frescura, mocidade
•,|,-,d-[
o
artigo)
¦formações dos denunciantes
ar-se 110 Apollo d,'esta capital, a 21 de. Belleza,
.era dc .-,-,'
PrompUdao na Brigada,
ou interes» e...e>:cktsiv(i competência
&r-mç*.à'
> c a pro", a Joaquim Brilhante, tenente òs srs. major julho, próximo, a companhia, tle opePretas
sados cin anarchizar as matrículas,
da pelle ?
taes dc ser. a comniissão disciplinada '
Arthur San- retas e revistando Thealro
R y,C on R 3 B
1. BõB
Appollo, de
tos e dr. Campos da Paz.
1. GijCou BID mate
Lisboa.
SIGMO - CREME
Par ida, a banda de musica com
mn
B3R, por causa dc DSCx, seguido de»j
Sonlto Dourado foi o maior suecesso
tambor do 1- batalhão.
B^PBr.
d'essa companhia, em Portugal, dahdo
Musica de promptidão ao
•.S-oltiijUio do problema u, 113
quartel do só em Lisboa ;iOd representações conseD-ITx
6
por W
co-po, adoo- batalhão.
R1C
Bixbv.
5'íhl R1T
D3Cx
èútivas.no Apollo.
Guarnição das metralhadoras,
o 1Theatro Municipal-.LA
PXB
O elenco da referida companhia ú as,s
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D>>B
1. B3BD.
1. R3R
Poi uma representação
pa.r?da' ura official subál- Fernandes,
encantadora a terno
D^Dx
f.&dS
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PõD
r,..DÍ*,ClCD
'i-Qualque
Jorge Roldão, Joaquim Prado -1* ue
batalhão.
dc hontem, não temos
D^Px
ta. Augusto de Souza, Arthur Rodrioutro adjectivo
11
Hontem, ás 11 hor.is, quando pretenT3I3
3- DiSÇDoü S CR mate.
Coadjuvante no regimento dc
cavai- gues, Carlos Machado, Eugênio de Ko- dia atravessar a rua Primeiro
que melhor exprima a impressão
DxTx
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R1C
lana,
de Mar.
alferes
Aristides
nos
que
Chaves
A
deixou a comedia de Flers,
ronha, Álvaro Pereira, Narciso Vaz e ço, em frente á repartição geral dos Cor»
DTC
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Mate
Guardas: Amortisação, alferes
Caillavet e
NobreLsta
Antônio
Gouveia
foi
TXB
partida
; actrizes : Amélia reios, loi o menor Antônio Valenario d.*
jogada, numa brilham ui. Kcy.
ConverSi}°. alares Roque da
«)1. C1CX
te secção de cinco simultâneas, «sem
Pereira, Rafaela Fons, Georgina Con- Azevedo, residente á rua do Lavradio
f-n=? Thesouro,
t?;
R move
Costa
Mesmo sem ensaios
alferes
Ignacio
Valensufficiente.
ver
o taboleiro», pelo campeão bnugaro
tal- •ira, e Casa da Moeda,
DIR mate.
çalves, Lúcia Garcia, Beatriz Baptista, lll',, atropelado pelo automóvel n. l.tiüli,
alferes Amaral josephina Soares,
Bor ri s Rostic, em Rosário de Santa Pé. vez sem nenhum, ainda que truncada
Carmen Martins, guiado pelo cinesiphoro josé de Sònza
B
aqui
c acolá, embora cheia
O sr. Kostic ganhou tambem as resHermenegilda Barco, Consuelo Fernan- Pereira, que por ali passava em vertidc cortes
Hstado-maiotnos
corpos:
no 1- ba- des ; maestro : Félippò Duarte ; machi- ginosa carreira.
tao grandes que nos custa
tantes.
li . .
1.
crer não fos- talhão, capitão Horacio de Campos;
no nista :
DõCa*.
*'. R3R ou ó
Pereira ; ponto : Jorge PerNOTAS DIVERSAS
sem feitos, em má hora,
O menor Antônio ficou com a perna es2-,
capitão
Souza Telles; 110 3-, tenente reira eJoão
pelos autores
electricista
Dj)B ou G 5 B mate,
:': Castelio Branco. qtierda frãcturádà e diversas contusões
O professor Kostic, um dos maiores com todos esses senões, cuja
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capitão
Toão Margravidade tini; no
é escoriações pelo corpo.
mestres da Hungria, acaba de percorrer e_ cxaggero pedem uma
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Almeida
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ao
da
Argentina
sr.
no
corpo
de
e
serviços
do
Uruguay,
auxiliares, tenente anetor d'0 Bobo', em scena no Carlos Posto Central-, onde este recebeu ospara
onde Brulé ter-nos* feito conhecer
DIC
(Qualquer
curadeu varias sessões «pagas..
em scena Barbosa Lima.
Gomes,
D1BD 0/ 1 R mate
recebemos
um
cartão
de rativos necessários, sendo depois levado
gántií
O nosso meio, infelizmente, nem se- La Belle Aventure.
Uniforme,::-, com polainas brancas.
ngracecimentos pelas justas referencias para a Santa Casa.
D
Má era possivel que as
quer attinge á manutenção de um modosfizemos
áquella peça por oceasião
que
A policia do 1- districto prendeu em
¦I.
to club, por isso não teremos a honra da sentadas pela troupe Brulé peças repreC?D
da sua prentfcre.
dessem too desastrado cinesiphoro que,
flagrante
visita
do
i-lagnifico
campeão,
2. pTC^
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nem
razão
sabão
de ouaos que affirmam a
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depois
autoado,
de
foi recolhido áo xadecãdcntros.
oxigenico
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em pó0 suecesso d',-0 b bo»
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lios foi dado conhecer
A nova peça de Olympio Nogueira
infecta a ' roupa
houtem é ,,
Pnviaríim-nos a solução eiacta os srr.
sem esfregar, sem coradouro e sem es- «O bobo !» tem levado ao theatro Carlos
Annaia—Como sempre o primeiro na
Annaiv, !•" Cunha, Amador, Aritra,
pensa! no rdesapparccimchto do
tragar,fervendo-a li2hora. Lava tambem Gomes numerosa concorrência'. E isso
liça. Gratíssimo pelas saudações.
espirito
Ltigerijü Coiitinbo, Álvaro Mendes Pi"
LuaVtipâ.— Tém razão quanto a cor- francez, dos expoentes da cultura i,., soalhos, metaes, vidraças, mármores, se justifica pelo bom desempenho que lhe
mente!, Alberto C. V., Yoveimar, A. V. rigenda. «Cujtisvis hominis
K'ctirando-se temporariamente para a
ps-vch0]0S^ finamente - etc. Únicos fabricantes: Lyra, PoIitzer& dá toda a companhia, pelos bellos e caest errare»
A., Pblox, \V. Flip. Mcbiir, Amadeu Ladeixa subs ituindo-o na sua cliEuropa,
racteristicos
números
efdV lo
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de
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pelos
'Pacheco,
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á rüii dòs
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c
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com regular velocidade, bem em frantè arte as
1.VXÍ
P W P
PUBLKITE EUROpÉEHNE
professoras Suzanna e
Os
engano. rp,e se nolavam
a'>garage», o bonde 11. 321, da linha Sylvia dcpianistas
D 3 G
P .} I!
Figueiredo.
cm scenà
COMPAX1IE1RO* INFIEL
s'adresser
'¦"'tos exaggeros cômicos,
Pormosa
Praia
e
Barcas,
H2l3r\
conduzido
No programma: C* quartetto, para
a f;,lta
D 2 B
'p'
,»'e
segurança
motorneiro
dos
Erculino
Calabrio
1 R
pelo
autore-, X „„„•,. L ,.„.
a Mrs. Jep & Guilhot
re- instrumentos de cordas, de «Becthoven»,
BM B
'<!,o52.
'*
l-Mca naturalidade, salvo dó
?f{T'ÍÍ
22
B r. D X
Sonata ein sibcmol para piano c violi,. tive- giilamenlo
80,
Rue Vaitbout — Paris
Apezar
dos esforços empregados pelo no d: «Mbzart»,
Rii T
C 7 B X
peças para canto, e o
motorneiro .não foi possivel parar o Trio
lame /.,/ Helle .Ireulun
R- J*2 T
e :, r
pnra piano tr cordas dc «Schiiot-.ro lado, ,„„ noVn-a.VraSJrdli bonde, que se chocou com o utito.
C V, C
PBXC
bert».
vehiculos
Os
eu
T XP *
dois
lades
0 adestroyerK do Cattete vae
ficaram
extrema»
bastante avaB>í PC
de» uma icpí-esentação
Peque- * reclames
riados.
Ein um qunrto dii riu Martins 1 niró 11 r
condições "
I1CT
esforço evidente •O „'elia,iffeiii'> responsável
\ ser
substituído
n. Wi residem David Jo-ó da Silva e Edú* los ac ores, a
BIBD
pelo des.lsbealro M
\
(ji-ama.
tre,
urdo
Manoel
de
Paula
Pereira,
nada
'ãeulo
«dè-jÇÍrOyer»
«Piiiiihy.,qiie ha dias so
sof*
O
l.).IC.
Hoje r
no MuniIionteni muito cedo David siihii ' (|-i uue
f.irtt, o mpsmo nno tendo acontecido
ÜIBR
çni'ontr.1
iViiuleado
de
cipal.
á ponlo
"'
ser
próximo
coíhccída em com o motorneiro
xr-.ndo uiiüt mala dc sua pi-,,,»(-,
|.,V,|2,.«/0.l»ciin*a
que ficou contunclido
r:',TR
do C-Klteicl esteve hontem recebendo
,\ Co 1
1
Amaclirula.
cotovellos
nos
c
joelhos, devido ao cs«ciaiii niritr: em li
irarvrio par.ix-ser snbstiliiido.
rco uue le/ pai^prir.ir liisiantaiioa.I llllh da
A' noiic, 110 regressar, no!,
n,
L
a*»/'
sciiclinva
iifionibíida
mcíinn
'»IVÍd
'
-1 lea.uc desse fní
•¦/ ¦
mis, _t;i -Ir.
í|
" P'1'1 _B
R xT
'
jfek.1"1 '"
'-áX-,
•
nrtf-ix 1 a policia ile
íiria<'
,
«»,
Hffl^ij
.
RiC
d 1 como rtuitir dc
l"-¥ll)il(.'x,
'Cl
-r-iiK :u,
cb- quario Kdtiar
"dç.
O
i'urt(i.
Iridruo
nir.il.'(Í»J|V«.
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PRIMEIRAS

Os automoyeh continuam a
atropelar üs traseuntes

Lavolina

Dp. Antônio Pacto.

Tres loucos que vão para a
policia central

Bonde «versus» auto
UM FERIDO

cr, c.

Arrombou a mala do companheiro e sumpiou os haveres
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JUNHO

DIS

dtiíir.i n.i tmiirliuk* K, |ofto Unptlütit, As
Ki hora». tfyrfto padrinho., do nulvo, oi
m», Carlos t'iii/ o, di nnivii, o% dt*. Alv.tin Alvim é Armando Torro* do Cur*
valho u sim . rctupsctlvrti ólposni,

foram por ella projectndoii'ei.tiidiiilosoii
«o" conutantei nperícIçoBhién- .on?ii iiidi^.iic-andi.
mi «un clftl.u uniu re.
.>•»¦ »!•¦
Sraijii»
to*' que ko têm Introdtwldo
putuçAoda conipetenclíli ii qut) recorrem
tortuida ii-i-qu.-iiu-mi-nii: r.>iup;inlii.i?, tanto mtparelho», u nrtc |.liuioBraphiCii.
.¦iima---, como ostrnngol.m.
divertio
Pela motivo do mu niitiillcla, o tir.
usmiu mai* nccesslvfl, conmllue
numero de Pedro Vorfdnni lerrt hojo o grato en*c«
mento predllfcto dè grande
com todo o carl- jo do receber oh cumprltiicntus dovimo
circulo du scu* amigos p admiradores.
pefiioai que n cultivam
c rccuríort
„ho, na falta dn* habilidade*
Rex nnnos hontem o pintor Pedro Cumpoliorlto.
dos pròíiiisionac»;
Peste j a n d o
Cumpre, porém, ao» amadore». acom*
data
os
otnn
a* opera ntt phoamigos c disei*
a
cvOluçllò
que
panhat*
pulos du iinnitOKruphia. bem como em tudo mais.
vursiirianlo
li*
"|>0»e"
-.oram-lho
o
era
problc
vn*
Antigamente a
rins demonstra*
•ma essencial a resolver. Nilo se compreçôes dc estima,
"vietima"
ifimindo-so cm
licndia um retrato sem que ti
coiisegrande numero,
solemne.
figurasse numa posição
suu icsi*
em
-"ISro
*''
¦.
indiviU
É
Wcv.
dencia, cm SAo
Kiiida após um esforço enorme.
ChrUtoVAo.
e
duo apurava dc tal modo nas roupas
— Passou hon
diffieil*
tem o imiti ver*
no penteado, que, pcÍo retrato,
Ènrio natalicio
Se su j
mente poderia ser reconhecido.
do in nu-. Judith
certeza:!
era
aquella
GüImnrAcs Co*
tratava de um casal
___________
•^^™*T~"
sírios
mes, esposa do
os dois. numa altitude forcada,
tenente do líx*
olha*
Pedro Cainpofiiorilo creito Fluriuno
como sc voltassem dc um enterro
delles
Gomes.
uin
Sc
frente.
a
vaia firmes para
—Pc* nnnos hontem c loi por cs.c mo
no
mão
a
outro
punha-lhe
tivo muito felicitado, o dr. Henrique
sentava, o
de AlMoss
hoinbro invariavelmente.
meida, clinico
do
natural
o
Ilojc procura-se obter
nesta capital
—liontem dia
melhor modo possivel. Eis porque uin" tnilcttc" e penteado de sou iinnivcrsario natalicio.
gucni deve fazer
especialmente para tirar retrato. Quan- o general Pcdro Ivo da Silin mais fjagraiites forem o meio. a posi- va Henriques,
director no Arção (' as altitudes, tanto uicllioi*.
¦¦'" ¦ ¥m\mm
imWmV
senal dc GuerEsse cffeito pódc c deve ser consegui- ra, recebeu
dn com relativa facilidade pelos amado- muitos cumprimentos O dc*
tes. .pie tím a vantagem de operar eni monstraçócsdc
I
^_JB_m \
easa. nos jardins ou quintacs. em lím estima de seus
amigos e comambiente propicio á desejada naturalid.idc
panheiros
classe.
dc das scenas c pessoas.
—Faz annos"
Nesse particular a pliotograpliia perhoje o pliar- General. /W/O Ivo
interessantissi- maecutico Mu»
fiiiUc conservar scenas
lembranças dc thias dc Andrade: que oor esse motivo
serão
tarde
mas, que mai.?
tcrA sua residência repleta de amigos.
da familia.
archivos
grande valor nos
exemplo,
PROCLAMAS
Uni grupo dc creanças. por
Na cathedral metropolitana foram lifica muito melhor quando surprehcndido
ns
scauintes prodos ante-hontum
no meio de seus brinquedos e exacta- clamas :
Rdjard Dias Moura c Argentina Olimente na posição cm quc brincam os
veira.
deitabalanços,
pequenos. trepados nos
Carlos Martins Silveira c Laura A',
dos na areia d;.s praias ou no grainniado do Vai.
Luiz G. Valente c Olympia S. Modos jardins.
reira.
1'cst'arlc. qualquer coisa por mais naJoão Ramos e Maria G. Pinto.
Kduardo B. Colônia e Gcorgina da
rural que pareça dá cm resultado uma
Silva Cunha.
,
lindas
lembra
grascena deliciosa, que
limiliaiio Marques e Maria Championi.
vuras de cartões postaes.
Vicente R. Moreira c Anastácia dos
Isso c o que, cm linguagem technie.i, Santos.
"gesto
Ccsar G. dc Almeida e..Maria F. da
se denomina a photographia do
Silva.
",
interrompido
Tancredo M. Baptista Leão e Paulina
irrequietas 1*\ Vieira.
Tralando-sc dc creanças,
Suriato Sabbado Sophia e Ercilia Pipor natureza, a bjincar ao ar livre, nos rata.
¦Francisco
'JosSc Pereira Neves c So?
úyii.-Y..
conseguirá
pl1rqUçS c jardins, o amador
P.
S.
de Barros.
Monteiro
melhores resultados utilizando as chapas phia
Octavio da Silva Braga c Regina N.
orlliõclironiaticas c o atitiíialó que visam Vianna.
Ananias CorrOa e Gilda ldaüna da
remediar os inconvenientes resultantes
Costa.
dc
c
abundância
dc
côrcs
da diversidade
Delphino de Almeida è Brigida de
Jesus.
luz.
Manoel Alves de Carvalho e Aurora
Quando praticada no interior, a pho- da Silva.
Isaac Penha da Costa e Maria Thofographia exige a observância dc outros
niaz Aquino.
egnal
relevância.
dc
preceitos
1'mberto Cassoni c Laurinda Oliveira.
Manoel \"icente de Carvalho c AdelaiOs amadores inexperientes procuram
Fernandes Cruz.
de
luz,
cm regra aposentos com muita
proJosé Augusto de Andrade e Ludovin-.i
veniente dc varias janellas; arranjam um Maria Aguillr.si
Arniatido Fragoso Costa e Clementina
fundo muito claro ou muito escuro, o
Pedemonte Filha.
a
lutam com difíículdadc para fixar
Joào Baptista de Souza e Josepha Ro"pose" do "•paciente"j
drigues da Silva.
Bernardino Machado de Andrade e
"sfc
sabe, deve vir do alto, Cândida Rosi'.
A luz. como
Eduardo Oliveira Novaes e Orminda
dc preferencia dc uma unica janclla. A
G. Mendes.
quc vem horizontalmente c antipatliica;
Arlindo Teixeira Osório e Maria Emisc parte dc baixo para cima é fúnebre. lia de Oliveira.
Antônio Lopes e Isabel Dias Braga.
O fundo deve ter unia tonalidade méLuiz Jannuzzi e-Eugenia Ferreira de
dia: nada dc lençoes e cobertores. As CamOsso.
Francisco da Rocha Tristão e Ida da
mãos devem estar no mesmo plano do Conceição Decaino.
rosto, e melhor será que lhe sirvam de
CASAMENTOS
apoio, para quc conservem as devidas
Realizar-se-á hoje o enlace matrimoproporções.
nial do dr. Luiz Carlos de Oliveira com
Os cultores da arte pliotograpliica tal- a senhorita Heloísa Gomes de Mattos,
íilha dosr. Henrique Gomes
vez digam que, com este dcspretencioso gentilissima
de Mattos, guarda-livros na nossa praça.
O acto civil será testemunhado pelos
cavaco, estamos ensinando o padre nosso
drs. Bruno Lobo c Virgílio dc Oliveiao vigário.
ra Castilho
Nesse caso, paciência. Já não está
Na cerimonia religiosa, que se effeaqui quem falou. Mas a nossa intenção
era a melhor possivel, e, como valem as
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CÒNPBnÜKClAS
Q illustru orador gncro padrd
José Mrirlii Nu*
\u//.i liirrt hu|c,
A* IA horns no
MilAo do .Jornal
do Commercio»,
ii sua iinnunclii*
¦»
dn cénferoncln
l
\
' 4. "knf
sobre o tlicmn :
"O nmor píotogo o coruçAo»,
confO'
Ilesa
rencia do cru*
dito siiccrdoio
destina-se it nttxiliur,com osuii
produeto, ii nbrn
dc protecçAo iis
nioçns solteiras
do íiriisil,
líssc lim lm*
manituriit, o u
/».,/. Xhliissi
palavra inspira
da do orador, silo sufflclentcS para altrahir unindo concorrcncin uo luxuoso sa
lAo do «loriial'.
—Adistinctii poetisa Julia Ccsar lani
iimiinliA, lis Itl horas, no salAo nobre du
AsSocirtçAo dos liiiiprogados no Commercio, a sua conferonciti subordinada
ao tilulii «O liomcni julgado pela mulher..
Durante a conferência da apreciada
poetisa, far-se-á ouvir sou esposo, o tonor de Marco.
—O sr. professor Hcnjiiniin dò .Mello
foril no dia I do mez próximo, no salíío
da Associiiçilò dos Empregados no Commercio, a sua conferência sobre a «Fc*
licidade pelo amor*-.
FESTAS
i.i ás
das
.1.A .?
julho viililòiiro;
iS horas, no Jardim Zoológico, realizarsc-á uni festival cujo produeto revertera
em beneficio da Associação dos Hmprcgii*
dos do Llny.l Brasileiro. Alem da franca
exposição de bellissima collceção de animães, haverá partidas de qiiinicllas, matcli dc foot bali, basqiict-ball, cxcrcicios
de esgrinia, por distinctos amadores, sob
a direcção do professor Raul Machado;
assaltos de sabres, espada e bayoneta,
cançonelas por lídunrdo das Neves c liahiaiio. disVrihuiçãò de bonbons ás creanças c sorteio de \abusos brindes.
RECErÇ^S
casam-u*to
do
contrato
o
Para festejar
dc sua genlilisiinr.i lilha m!L'. Luiz.
Mandroni com o sr. Gustivo Sennn
o conhecido induriil sr. I*'e i.x Mar,droni o sua senhora olTercc-rim em S' a
residência uma «soin::* As pessoas de
•
suas relações.
A' festa, que esteve b islante animada.
compareceram iníiiinienis ptSioa< .•ntre
as qiiaés as sesuintos
Mllr-s. Pepita Vives, Edith Trajano,
Noemia Silveira. Rachel Scnna, Romani Fonseca, Heloísa Fonseca, Adelina
Sentia, Gcorgina Martins, Guiomar o
Olga Zenha, Ainalia e Julieta Espirite
Santo.
Mmés. Espirito Santo, Soledade, Rita
Orncllie P. Vallc.
Srs. Alencastro Guimarães, Pinheiro
Machado, Sylvio Fabrizzi, Humberto
Carvalho, Paiilo Vianna, Alcides Lintz,
dr. Gubker Cerine, Braziliano Petra de
Barros, Carlos Figuciredp, Nyrio Bruni,
Luiz P. Barros, Armando Monteiro.
Mario Gonçalves, Dionysio; Corqucira,
Henrique Giirraiti Pessoa c muitos ou-1

pe.o nciidemlco

\ nieo

do

Aiidrudi'.
Psitnim d.t p.ilitviM, proiiiiiiciuiido enthuiinstlcõs c híllns dUcursós os iicíi(lomicoi Cândido Lobo o Attllio Viviicqiia
it o dr tiítsiiiodr Alnuidii Graça, ex-alttnino du Fitculdado u fundador, do Cen*
iro do E«tuilunte».
Como ie áchitva multo nvAnç.uln i»
horu, o nendeiniuo Vasco do Andrade'
declarou quo dtixnva du ler uma brillinnto peça oratória do I* unnistu Aleidos Gentil, qne ostil actutilmcnto na cidade do Puni.
Alòin dc ur.indi* numero do c?tuduntes conVpnron*i'tfni no aclo o dr. Abelnrdo Lobo o o dr. Francisco de Oliveira,
secretario da Fnciildnde.
.' REUNIÕE3
Por motivo de força maior, a sessflo
ordinária da Sociedade dc Medicina o
Cirurgia do Rio do Janeiro, desta semana, effoctlinr-se-il umtinliA. quarta-foi*
ro. I* de julho,na Liga Brasileira contra
ti Tuberculose, As 30 horns.
Ordem do Dia—I* parte—Vnccinotho*
ni|Mii nn gonoeorclii
pelo dr. Silva
Araújo (Puitloj.
3' pnrle—ConliniiaçAo das discussões
sobre o triitiimonto du nsthmu e d» ctiopathogcnia dn diabetes. .
MUSICA
'?Anoitecendo"
Iniiiula-se
uma nova
" de Francisco
c apreciável " Scholiisch
l,in, editada pela " Sccçfio Chopin".
O autor leve a gentileza dc nos enviar
uin exemplar desse trabalho, que é uma
bclla prova dc sua habilidade como composilor.
K03PEDÜ8
Hospedaram se no Fluminense Hotel
os srs; dr. José Augusto Cinlra, dr. P.
V. Larscn, Domingos Martusccllo, dr.
Silverio Freitas, Amador VascoiiCctlos,
Bernardino Suutos, coronel A. Marques
,1c Oliveira, coronel Jorge Mendes, capitão José Antônio ilibeiro Silva, Manuel
Silva Santo*. P. Favarin, dr. Li Kyly,
Antônio Coelho, José de Freitas, Alfrêdo Loya Bastos, Alfredo l.oya Bastos
|unior,"dr. José Damaciano, dr. Antonio Augusto C. Lacerda, José Guarino,
Donato
ciipIlAo José Lemos Marta,
Francisco, Podro Timpani, Francisco
Tiilipani, Cicilio TupinambA, Guilherme
Ribeiro, monsenhor Affonso Carvalho,
Manoel M. Silva, Samuel Costa, Manoel Além, dr. Fcíix Apostolli, Eduardo
Silva c Eduardo Barreiros.
VIAJANTES
Com baixa do Hospital Central do
lixercito, chegou honlem, dc Lorena, com
sua expia; familia. o sr. maior Josc do
Prado -Sampaio Leite.
"»j*—
Partiu, hontem, para o sul, a bordo
do '* Aslnrias", O sr. dr. Octavio Affonem S. Paulo.
igistrado
. .
,
4 dt .Mclk
if— Regressou da Europa a bordo do
"lAMiirias". o sr. dr. Pinto Portella.
'"
.-'_- ,\ bordo do
Àsttirias•" chegaram
srs.:
E". Taylor e família,
os
da Enrona
Kinesto Uarold, Gustavo Silva e família.
R. Fausticrr dr. Raul Metcllo. dr. Joaquiiíi Pinto Portella e familia, Felicia
Voicovibsch. Vjrgihia Vaz, Alberto Guisand e familia, Maria Reis, Francisco Ccsar da Cunha, Antônio Lopes GiliniRl-ãés.
Anua fãcques Giiimarães, Joaquim Costa
o família, dr. Manoel Thomaz Ilarrisofi,
Ernesto Somprclo, Antônio José da Silva, Carlos Dantas, Jcvin Peffly, Mareiano Fontes. João Joaquim Neves, J. H,
Furclied, dr. Filogenio Peixoto,- Azzi
3'ouad, dr. EraAcò Ventura e Oswaldo
de Gouvêa.

ASTHMATICOS, CATARRHO
tendes um peso sobre o p

¦1
__^feB^___________
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Olllnc para este homem c pensaé parn comvosco,
mesmo que é a vossa imagem desgraçados bronchiticos,
pobres cajarrltosos, tristes asthmatrcos! E no entanto
sttia fácil de vos alliviardcs e de vos.cúrárdcs.de Verdes
dcáappateccr todas estas misérias. O unico remédio quo
vos possa curar c o Sirop des Vosges Cazp e não ha*
certamente outros. Voltae vos para todos os lados, pergtmtac, interrogae, toda a gente vos dirá que o Sirop des
Vosges Gaze. faz maravilhas, precisamente nó vôteo caso.
Quantos desgraçados encontrariam de novo uma vida
normal se seguissem o exemplo do Sr Dauzat, mercador
de feira à Prevel (Hautc-Vienne), que, apanhava.todos os
invernos, bronchite sobre bronchite.
O seu estado, tinha se agravado bastante; não podia
andar sem ficar logo sem fôlego, freqüentes crises de
soffocaçócs o acordavam durante a noite. De manhã, os
escarros abundavam, a tosse vinha, ad primeiro frasco,
ressentira melhoras imniédidtas. Os escarros dt-sprèn d"ram-se, a respiração tornou-se, mais livre c já não tosse
e pode marchar como'antes da sua doença, graças ao
.^
< ;^
Sirop des Vosges Cazé.
Seestaes pois' «itacado de Consttpaçao. dc Bronchite
chronica, de Asthma penosa com suffocaçâo e sibilar dos
bronchios, dc tosse incessante coni numerosos escarros
qué vos despedaçam o peito, não dcscsperels : tomaôo
Sirop des Vosges Cazé que ja curou milhares de doentes
e que fará para vos o quc tem feito para muitos outros.
Estaconvicçtlo, nós a temose vós a tèrcis depois de
unia experiência.
= Veade tc cm lodis as phirmaciai e dr«|imi.
Ubonlorioi Glw, 68 bis. Avenue de ChâlUloa, Paril, Fr«ace.

XAROPE DES VOSGES CAZÉ
üma queixa ao úÀ to «j8*

.1
cina especialisada, BulhOes Carvalho ;
CiTeixeira;
M.
Pharmacia, Antônio
rurgiit especialisada, Abreu Mülio ; Sei*£<£ ^°
Antopia Pires Cabral, pV* '*?
cilcías appiicádas, .Oswaldo Cniz.
áe.dac,tores.,dos anüaes:
do» seu advogado, solicito l-1
utn in*
Ferreira div Silva, Henrique Autran chefe dé pôlic a, a abértu Ira
desvio
{¦)%.
e Toledo Dodswortii.
qtierito para apurar um ca
dè dinheiro.
. ENFERMOS
C0MMKM0RAÇÕE3
O caso é que _________
con- do Exercito .IjíBBr'
Botafogo,
cm
residência,
sua
Em
DE
MEDINACIONAL
ACADEMIA
i
• ,.?_¦•• -•¦
o sr. dr.J. J V Rodrigues Quatro mezes i
tros.
CíNA. — EsUi douta .instituição conitBe- tiuíia enfermo, director
do serviço medi- trai do Exercito, delirando a quantia de
dê
SantAiina,
ftihde
sua
— O sr. coronel Joaquim Gcrrárgue mora hoje o Sõ* anniversario
dc Santa I :*20 $, que loi encontrada amarrada em
Municipal
Matadouro
do
co
Muita, guarda-livros desta praça, feste- daçilo.
um dos seus braços.
tempo
de
sua
Cruz:
.
largo
natalicio
esse
proo
anniversario
Durante
jou ante-hontem
Õésse dinheiro,desappareceram cerca
IrarrazaContinua
nimc.
enferma
Naa
Academia
existência,
uma
veitòsissiina
de scu filho Hermes, offerecendo
cional dc Me- vai Zanartu, esposa do sr. ministro do de 450$, segundo a declaraçilo da quei'•soirée" intima ás pessoas de suas rcxosa.
i-iifziâ
d i c i n a tem Chile junto ao nosso governo.
laçòes.
A pespeito foi aberto inquérito.
os
prestado
Murta
sr.
FAIXECIM2NT03
do
A' residência
Joaquim
mais notáveis
áffluirani muilas pessoas de suas rea o
Falleceu hontem. no Recife, a exma.
serviços
láçõés, dando-se inicio, ás S i|'_s horas,
A nos- sra. baroneza da -Soledade, viuva do ba- PHOTOGRAPHIA MÜSSt)
e
Brasil
ás danças, que se prolongaram até alta
sa classe me- rão de Soledade e filha da baroneza c do
Retratos artísticos, esmaltes, ampliamadrugada.
dica. Seriaoci- barão de Souza I.eão, sr. dr. Ignacio
cmematogranhia, etc. Telephone
ções,
Dentre os presentes pudemos notar
enume- Joaquim de Souza Leão, antigo politico 1(529 Central—Kua uruguayana, 12. •
o s o
as seguintes pessoas:
e
rar, siquer, es- dc destaque no passado regimen
presiMines, e mlles. Cacilda do Lago dc A.
s c s serviços, dente da antiga Provincia dc PernanibuMarSilva. Helena Jacome de A. Silva.
que estão na co.
tha Jacome dc A. Silva, Nucilia Reis
lembrança dc
A - finada deixa uma filha casada com
Siomara .Murta,
Dòralicc Reis,
Lago,
todos.
o dr. José Saboia, engenheiro, residente
Para c o ra- nesta capital.
Por actos de hontem do sr. ihiiljStro
Joanna dc Meilo Azevedo, Isabel dè
Mello Murla, e os srs. Tito Jacome de
memorar a dada da Viação, foram promovidos ttá Direlioras
Falleceu
duas
ás
hontem,
dc
ta de boje, reuA. Silva, Josc Heis, Paulo Reis. Tito j.
de Oliveira, ctoria Geral dos Correios: a cViefc
n i r - s c - á a tarde, a senhorita Octavia
secção, o sr. Toâo Baptista de Almeida
de A. S. Filho. Waldemar Burros PcanliOliveira,
de
Academia em filha do sr. Desidériò
Feital; a 1* oflicial, osr. Fraftqsco de
reira do Lago, Francisco' Rozendo, Scuma sessAo so- go guarda-livros desta praça.da tarde, da Paula Oliveira; a 2*official, o sr.Candibastião Eslàhisláo Assiiinpção, João IlaO feretro sahira ás s horas
lemne, que tedo de Almeida Valle e a 3* oflicial, o)sr.
ptista de Santa Kosa, Mario Americano,
Casa de Misericórdia, onde a fiSanto
no
logar
rã
Vaz Lobo Lassance. .'., ..^,". <
da
Silverio
Guerra,
capitão Vaíeriõ
José
José
subse
internada
foi
dias,
Coitlo
para
Dr. Miguel
Syllogeu Bra- nada, lia
Siha, rbraliim c Georges Kyrillos, Arao
cirúrgica,
para
sileirõ,ás8ho- nietter a-uma intervenção
mis Murta. Djalma Murla, Jaeohte de
do Caju'.
O sr. me desculpe màs..
Silveira dc An- ras da noite de boje. Foram convidados cmiiteno
Mello Azevedo, Jor.quini
'.Cincinatd
Oo nossos collegas do Jornal do Com- 0 MELHOR DSSINFECTANTE DOjjlüND
muitas
sessão
essa
a
pesassistir
NasCíiiiehtO,
drade, coronel
para
¦•"
mercio estão hoje de condolências por «CRB&IJLATINXln fl-BJCi
Tancredo Silveira, Oscar Vclloso c Car- soas gradas. ."
motivo do fallecimento do auxiliar daactualmente
dirigida
é
Rigorosamente pura e lí»\ifead?
A Academia
los Vclloso.
Paquclla redacção sr. José Rodrigues
mesa:
oito
grandes Exposições IMTKRK.
pela
de
na casa
PELAS ASSOCIAÇÕES
NAES. Não é cáustica.—Depositários
Miguel Couto, presidente ; Ismael da checo, liontem verificado
Der Wclk & C, Rua de S. Pedro, 5
DA Rocha, vice-presidente; Olympio da Saude dò dr. Eiras.
CENTRO DE .ESTUDANTES
O distineto moço, que pelas suas raras
FònscCarsecrelario geral;'p^á^dejòü;
FACULDADE DÍÍ ÍMRIÍITO UO KIO 'Za,
de
todos
orador; Ccz-ar D.ogo, thesoureiro ; qualidades era muito estimado
DE lAXEíRO — Conforme li">ra annunVaz, 1* secretario, Henrique que naquella casa trabalham, achava-se
ciado, realizou-se na Faculdade dc Di- Fernando
enfermo, ha duas semanas, succunibindo
I reito a cerimonia da. posse da directoria Duque, 2* secretario.
secções:
de
ataque ureniico que a dedicação e a
do
Presidentes
Fstudantes
de
I do Centro
CrAustregesilo
;
A.
Medicina
sr.
profisisonal dc seu medico assisexmo.
geral,
perícia
Hontem, nas docas áo Mer.áflo VeA sessão foi presidida polo
MediBaptista
;
Benjamin
Veiga Lima, nâo conseguiram lho, achava-se sentado-J
dr.
rui-fna
tente,
c
sogeral,
>*Jincisco
conselheiro Cândido de Oliveira
debellar.
de -10 annos, servente fda
Nh-'
j-Jansa
dentaria
,
pela cional e residente A rua M W^oniána
Diplomado cm cirurgia
MANIFESTAÇÕES
Faculdade de Medicina do Rio de Ja- n. -10, quando foi inopina.Bnte íag-,
neiro, onde fizera um curso muito, bri- gredido pelo menor conheciWJTt,;4ijl.
intenções,.(
lliantc, José Pacheco trabalhava no Ar- de «Bi'anqttinho>, de Ili anuòs, que; .ir¦ ^-<-_»_---------•-«~~-^**----*»**»;
¦
«cii ii
. ..i
i
ANMVERSARIOS
chivo Publico Nacional, occupatido uili mãdo de tinia navalha, lhe deu vários
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_______
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Eozein annos hoje:
' <3_rTtíí
. f
V
corpo, ünijdõs quaes, bastante profundo,
______[
SF ____C-I__I ^^_______* O
hilidades.
Mine. Dulcina Alves de Carvalho, es\
-."-:." ::-«-: '
'**::.*:::X-v-.*_Xw- ¦
se estendia do lobttlo du orelha direita
*-^^P ¦¦-.-''- V o
concurso
_\_
,
^B
*""'v%*">;-<váí»t..
emprestava
noite
clle
A',
**
*
•';'•&¦•'¦'¦¦•'.
.
ow«.,.
^_W
% 4SWt*
ao queixo.
¦|
:,:,S.posa do sr. Antônio Alves de Carvalho;
»^\-¦-;-•>¦--;.
:."v: -'. .
..'.'¦§;:',' .-__»»..- -_,_»_:
,..-»
do
Jornal.
de séu'a esforço á redacção
a exina. professora Carlinda Dias PaO menor nàvàlhistá fugiu José l-"ranvinha dolorosase
ausência
sua
onde
'.''•'¦
dilha;
foi enviado pela policia do l* distri
"
.™*^ *y fc- '*^k.-*^_í
•?
.Í j^ - - -": <w-i*'^'V"'- ¦ JeSB^*'
•¦
. v.
í
B
M
^Ê_\ • sent ir desde o inicio de cisco
fazendo
mciile
cto pata o posto central, dahi seguinde
mlle. Klydia Soares, filha do sr. Ansua
a
e
onde
enfermidade
sua grave
a Assistência.
tonio .Braz da Cunha Soares, negociante
morte veio abrir unia vaga enipreeiichi- para
nesta praça:
vel.
mlle. liiicy Pires, filha do sr. Ainandio
F.ra sobrinho do sr. deputado Felix
AS GOT-TAS SALVADORAS fãc
Margarido Pires c de mine. Carmelita
secretario daquella folha, c nas- tam o.
Pacheco,
Pires;
partos.
cera no Estado do Piauhy, donde viera
mlle. Iracema Freire, filha do sr. Pcannos.
ha
alguns
cap.ilal
esta
para
dro Freire,;
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effectua-se no ceSeu eiiterraniento
mme. Haniilcar Nelson Machado;
feretro da casa de Saude do dr. Firas,
o sr. dr. Raul do Couto;
feretro da casa de Saude do dr. Oeiras,
o sr. Luiz Anlonio de Mattos, negoeiConsta que o vapor «Carlos (",oi_|es,
á rua Marquez de Olinda.
ante em Villa Isabel;
que se acha em Baptista das $r
o menino Luiz, filho do sr. Rodolpho
disposição do director dá lEjpòla'}
MISSAS
'
• Lopes, despachante da Alfândega desta
vae ser substituído, sendo :$r.ayst%
Celebram-se missas hoje; por alma de: para o seu logar vil o cruzador}*!»
capital;
AiitónioFelix Monteiro, ás 10 t/2 hò- da ré»
___________¦ ______L * ^_fe
IM
^b —-^ í^^^^B ____»:*:^«v^___l
_______!
1
o sr. Aiitonio Vclloso;
m
ras. naeproia de $'• Francisco de Paula.
o sr. dr. Augusto César Boisson, adM
1/2
Rocha.
;is
Silva
da
Maria
José
^M
vogado de nosso foro;
ím
B
HF,'i>-/™
fl__r^_______B'^*^%^[_________^
__E
l^___l
__H
PARTOS DIFFiCFTf.
horas, na egreja da Candelária.
o'joveir Jósè Buleão. filho do sr. dr.
com as gbttus salvadoras
,is()
horas,
Pinto.
dc
de
Araújo
Antônio
do
Aragão
Uulcão,
chefe
Queiroz
José
na egreja de l3on. lesus do Calvário.
gabinete de baelcriologia da Guerra ;
Mariada Rosa Silva 1'óixolo, á.'.Mioo sr. Paulo Marcai dc Freitas, funecioÇom a Saude pubi .
ras, iiaegrcjii de S, Frnnciáco dc Paula.
nario da Repartição Geral dos Telcgraiis'.i 1'2 horas, na
Plménlõi.
Belginjio
plios.
Moradores dn rua D. Mttrinr.
egreja do S. João llaptisla.
•—Paz annos hojo o dr. Graça Couto,
líoüilWo,
pedem chamemos u .«Ue
Frniiçlsc.i iJéildé^nio, lis,*! w. horas, db director dii Saude Publica') par,
direaior geral da Saude Publluri.
dc 1'nula.
na pgrcjii dcS, Francisco
—.^-~m—mm*m^^m—t «
lerreno baldio qiid «Ili existe, o»
--Passa bojo o aniiivoisr-irio niitiiHeio
¦n— ¦
—mmmw mmmmmmtm -— ->-•¦¦¦- ,
^^^^JI^^tmÊmmwmmmmimmmtm^m
KÓchi.t, ás '.) :'"'. horns na lixe mu abundância dá pastou um
/iilmíra
¦
¦
t
do illu.tru éngetihiilró dr. Pedro Ver¦egrojii tln Cnndóliirin.
móíjjiillos -jiló us pcrsi.gticm
siani.
hora-', na dc
luso du Silvn Grillo, rts
'
O dr. Vi.T?iuiii,qun m. ecoou uma èspootiroja de N'0lS(i Suiilmru da )orou, um montei
No liistiiutü de ProlecÇAp c Ánsistdiicln á liifáikhi - Pcsaõa» prcsoiitcs :'i festa cm liemenagcnj ao
Ahi fica o podido c esperemos i
i ialidadc- nu cxploriu/ào o i-ntislriici.-no do
S
sr. iir, Sylvio Icícg')
)llMlllii'iO,
,vidi dclti*.
'
estradas ilo Urro, >• uma das nossas
Adolpho Frolroi ns ü |/i liontH, ti ÜTo sr, di Sylvio lv'.'un, co/icoltiíndo cllnic/j nc?ia ranital >¦ vier- dlr.-.'lor do liifitlluto dn Protccçilo-ti A.nyiit'ónel;i rt ogrojii
muis acatada, iiuiorldiidos nesses uuS, l''niiiiils.(to do 1' .mia.
de
*
iiimptoii
Inlanciii, reuoben Itomom uniu çnrinlioiit irtrt.iiiró»tiiçi_d do apreço hc»» i'-labi'h.u.'íii).'iito, uo i|inl tom proitado 0« iiiuih
loaquim Moiitinlio iV.S Illlipçílòl ns HEWIOOLOBINÊ
VlirlüS iiiipiirtuiili? trecho» dc- viim lioiiivcN scrv|i,'oi,
i
om cíçito o
""'^ ''
contra
VrnjitsdaíS, Pitltlp, Minas, Rio do lu
O Ur dr. sylvio Kèjíb, qm-' cltefu dir«tírvíço niodlco rlhíriílco do lii.ili.utOi wtiot', „, «..rclclu dwnaaivo, con-^ailm!',
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Promoções nos Correios

Menor navalhiáa

O «Garlos Oomes»

£

mm, líiplrlto Santo o MiUio-CroMO, qui.tur muitas ãmlí-Nde*- dc quu ii iiniiilfc#tnçfiodc hontem è it pcovu «vidente,
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8PORT
hà BY-CLUB

i- a ter efícctuada domin*
V ara a
• «\
ficaram,
jiroximo. no Uciby Club.
tt.uto, pnv.Aptot* os seguintes parcas :
ÍJtiininralv" — 1.600 meiros —• Pre*
y: 1 iKoo**! c ,i6o$ooo.
ard l.istcr, F.nnjinn, Voltaire. Demo*
o, Miquita. iloubigant «* Diamant.
Excelsior" -- 1.000 metros — Pre*
.os: aioooS e .)oii$oio.
'Mistella, Ftiíil. Cacilda, Houlfvnrd, Vo
/Mis
/uplé Cliaste, llliss, Amazon e Houbi
gani.
"Grande IV* nío Extra" ••- 1.750 meos — Prêmios,: 10:000$ c jiuoo^oju.
Vitdtlino, Campo Alegre II, Mont Hlanc,
¦>Argentino, Chileno, Dictadura, Cruz Al*
«ia, Alcalá, Dagon, Sultão, Tufão, Cirano,
í You-You. Janina, Iiatingn, Miss FbrcnGeneral Popoff,
Racincr, Diomed.
f ce.
"-.trombou, Poeta e
Simone.
A .inscripção para os restantes parcos
» foi encerrada hontein, á tarde,

ryen
Riktiit. ui, tord,, por lídoúrd lll e
Rodouuiic, de M, A. 1'ould...,.
Le Corsaire, 111., cant,, filho «lc lía«
lidais e Xyléne, dc M, A. Pel*
li-rin
Moheli, 111., casl.. pur Kl! e Mario
Galante, de M. J. 1). C0I111
Ganho nor pesci-o; «Io .:," ao 3,"
tra corpos.

fia pi 1*1 a
Indeferir o requerimento do Jockey jf«»-Klgolicrii»
tConcórdia Proletária I' 4-4
Renato l-iiun, >« .Lllll.. iiiiiiiiciilii;
»i-i
renllwir uma corrida extraordinária ua a-*~Urlanl Júnior
jH*—l*oinin*to« Yurio (l'o«
dia m dc julho,
4,1
lha da Noile)
A ilclegaçáo paulltdn esteve hontem,
ií linde, na síde dn Centro do* Chio» jo*-*Nciio Machado tA Noi*
te)
U
¦..»
nisiiiH Sportivos, onde lhe fornm servido*
,10*—Konirii Maina (Gaxriít
chá, blscoiilo», cie.
•I»'
de Noticia»-)
A coudelarla BrásileJrá adquiriu a
Meirellr* (União
31—-l.itla
«U
puiiiuica Tordílhii, -• aniioti, por Uncle
Militar)
Mac c Grey Mari, Imporladn pelo sr, J. ,1.'—Ilenriinip
liamos
(A
-I»
UrniulAo,
Gargalhada)
•— Tufão c Janina serito us represen»
Carneiro
J u n i o r
33—C.
"Grande
j
Imites do stud Expeditus no
(Mundo Sportivo) (J
Prcmio Kxtra". a ser disputado no do* .tl—-Alui Novaes (Thealro
mitigo próximo, no Derby-Club,
36
«•;• Sporl)
35—Jonipilm Guimarães (A
-*••
4°
Semana)
Com a corrida dc domingo, a collo* ,j0—Ariítidci Machado (Ga.13
zela Municipal)
ficou
sportivos
pia* cação dos
çlironlstns
sendo 11 seguinte:
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37

60

I oi

17
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•i-i

.tS

46

38

•19

33

Fernando
vista da Kpoca)
Cleahtho .lequiricá (A
Republica)
14- Kaul Waldcck (IIlustração Brasileira)
15- Victor Alacid (A Imprensa)
16- -Aldo Klaes (A Nolicia)
Martins
Virialo
Josc
( União Social)
-Vigicr Filho (11 Còrriér
rc Italiano)
«(

•1.1

.16 \

46
46

33

.(G .',-* 78

45 33 7S
45 3.i 7S
46 31 77
44 33 77
50 . 2<á 76
-',-' 34 76
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TrSCTHIt CITY «VEBSUS» HACIXG

Xo match entre o team profissiona
inglez co do Club Athletico Racing aa

Argentina venceu aquelle pelo score dc
2 a o.
Eram estes os teams disptttantes:
EXC-TER:
R. Loran
Ford — Strettle
Hout — Lovett — J. Whittaker —
Marschall Goodwin
RACING:
Arduino
Ocboa — Re\'s
Pepc — Olazar — Betular
Canaveri — Ohaco — Marcovecchiò .—¦
Hospital — Perinetti
Match entre marinheiros
Rcaliza-fs boje, finalmente, 110 bello
canipo do ['tuimtieiisc, á rua Guanabara.
o aiimuiciado match dc foot-ball entre
Armada dc
da nossa
os marinheiros
Guerra.
A's 2 horas terá inicio o jogo do São
Paulo versus Minas Geraes e ás 3 i|2 do
Benjamin Constant fcríití C. M. Xacionaes.
Foram convidados para assitir a esla
bella fesla os srs. ministro da Marinha,
chefe do estado maior da Armada, commandantes de divisões c demais autoridades navaes.
A entrada será franca e tocará durante o jogo a banda do corpo de marinbeiros nacionaes.
As gnarnições serão licenciadas 110 maior numero possivel.
Os leams do Benjamin e C. M. nacionaes estão assim organizados:
BENJAMIN, CONSTANT:
J. M. Carneiro
J. M. Ii'; Cox — João Gualbcrto
Januário J. M. M. Carneiro — Dclmiro
Anaclcto — Franaso— Sargento Leovigildo — G. M/B. Sodré —Amcrico
»
NACIONAES t
Teixeira
Góes — I.cvino
Cláudio — Tobias — Silveira
Duarte — Moraes — Navarro —Uchõa
— Barbosa
Actuará como referee o tenente Carlos Villaçã.
S. Joaquim F. C. «versus» Scr**ch Brasileiro
domingo,
2S do corrente, o
Rcaüzou-se
match entre os clubs acima, sahindo
mais tuna vez vencedora a equipe do São
Joaquim F. C, pelo score de 1 a o.
O S. Joaquim F. C. dominou complctamcntc o adversário, jogando todos
muito bem, salientando-sc os full-backs,
Jacy c Jacy II, c o center-half, César
Bastos;
O mignon Paulo Vianna, in-side-rigth,
jogou admiravelmcnte.
O S. J. F. C. jogou desíaleado dos
halfslílcziario c Washington, que foram
muito bem substituídos por Anísio e Ribeiro. Actuou como referee o sr. Arnaldo
dc Oliveira, do Diocesano F. C, que foi
imparcial.
Guarany«versu3» Ipiranga
Kealizou-sc domingo ultimo, 110 ground
do Guarany Foot-Ball Clnb, cm Nicthcroy, um match de foot-ball, entre estes
dois acreditados clubs.
Nos primeiros teams sahiu vencedor o
Guarany, por 4 goals a o, sendo conquistados por Lydio 2, Monteiro 1 c Fclmiiii,
do 1.
Nos segundos leanis, verificou-se o empate dc 1 a 1.
Nos terceiros teams, venceu o Guarahy, pelo score dc 2 goals a o, sendo
qiiei foram marcados por I-.cilão.
CM.
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Durbar II /'g-nHendò
lu Roi, m„ casl.. por Siunl líris
,• Gaflanl and Gny, de M
Lctii1'.-!'
Uahtrro.se, ni.. oaijt., por S«iini Gnhirão
b;
do
c
Sakkarhi
inlcii
"^'jtiiand
"•iii.
m.,

de

M.

'-

I"»'

•¦¦••''"*,''

I.i > *!"'y

Kpedcrer.

.' vi'..; f .il-, ilha dc Kíiuii'
vi-,,,,,,*, M. \„ Ubry l<
imi*

do
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M, II.
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PEDESTRIANiSMO

Iaci'.monte o Derby do Epsora

(CorBarreiros
portou por oceasião da partida do sexto | m-.lnlio '1" ^l""'1 •'
I'
'tomar
„,rcój
i'1'1"
.|i
conhecimento das seguintes pu- j ao—Mario Alves (A l-tuai
<•
Costa
(«Mar
-m—
Joaquim
slarler:
|
niçòes íniposlas pelo
'
lerra)
:*•„•.'•'
suspensão por uma corrida ao Jockey;
i\ In
li. Ferreira, no piirco cm i|U« niontòu 21—Daniel llhitter
',J
CoVindòn;
.";i)
."
• A d j a I m «- •,;
tor
rea
*;.;
11
nu
;
a
,|,
,.*•
nicsiiio
jockey
i-jU|',i
H/Kiullu du Kuil).,.. .\j
pardo em nue montou Campo Alenrc,
¦-Taciaiiu Ismciitcl Ki*
auiipcnuílo por uma cinida 110 jnclti-y '. -'-i
lêiru (A Vatixiiarda).,
|u
|, siuai-i. , iiitrcu cm qim suoitiou In

i^íneia.
¦vs~Arili«r
i'1"''^
I
A directoria rwbKvn ram:

Viaiinn

carece de vitalidade e energia
sufficiente para gosar a vida e
desempenhar devidamente as
funeções de seu cargo. Milhares
de pessoas têem encontrado a sua
regeneração nas Pílulas Rosadas

do Dr. Williams
Comecem hoje mesmo a tomar este remédio
tônico e observem os resultados

fW9fík INK

f\ faca e a foice

40 .1-1
45 •.Só

A ultima victoria do terceiro collocado no Grand
Prix" de 1914

H':"'-\.-i;-'í« 3mm\ Wmm\.

Quem Tem o
Sangue Mau

Entre irmãos

l-l

devido a' impericia do jockey de Sardanapale
O «Prix Lupin», ganho por La Farina,
Cosia
(Rc1;

U

ALE,

,

I

PU

sos imitada,
Porque motivo os players da Patibcta
eram mais certeiros em seus shools c
ágeis em seus passes c escapadas?
POR.
Porque estavam tremidos. A Associacão Paulista subineltcu-os a rigorosos
inlcrruptatrainings ipie sucediam-se
mente.
v.v
¦i.«Q»»\\<l«<*«tM.'«*«-»«
Com os nossos dava-se o mesmo.- Nao.
A Lima Metropolitana só muito tarde
deu ao scratch carioca uma organização
Faeslmilado pacot*. At letra** estão impressas om rolov», etm
definitiva, de maneira que os players que
tinto roxa sobre fundo rosado» o são sonsivois ao tactodois
com
86
unicamente
compõem jogavam
isso
j u*) trainings! Para completar ludo
'
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da
rua
field
no
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| scratch que apparcciam
. ...
¦
i,~"~, mZZZZmm ,i.,m '
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84 Gaúnabara cm dias de tráining.
—300
Fiavam-se naturalmente na excellencia (|ue não tenham mais dc i victoria
TENTATIVA DE ASSASSINATO
J
83 | do seu jogo c como criaram fama dei- metros.
5° parco — Corredores dc 2' turma.
! taram a dormir...
Deixemos dc historias, o empate de t|tie não tenham mais dc uma victoria
8^
—100 metros.
a 1 foi tuna surpreza para os cariocas
6o parco — i" turma — Corredores
tambem
adversário
11111
com
(ine
contavam
81
tpie
não tenham mais dc 2 victôrias —
resentido de trainings.
j.ooo metros.
Mas paulista não c carioca...
So I
'
As inscripções serão gratuitas c cnos
lirados.
estão
ensinamentos
Qs
So
ccrrani-sc 110 dia .1 dc julho, na sédc do
ba.-»nntc
devem
trenar
Rio
do
playcrs
Xtini pequeno rancho da serra tio Nor prepararem-se para enfrentar com ga- Club. á rua S." Pedro 11. 299, ale ás 20
distante cerca dc cinco kilo"Fxcler
gueira,
70 lhardia
horas.
da
os profissionaes
d.t sede do -.'4- districto, moram
metros
dc
dc
medalhas
Todos
os
serão
parcos
City", os Argentinos e ainda mais uma
os tres irmãos João, Belniiro c Álvaro
prata c bronze.
73 vez os distinetos sportmen da Paulicca.
Ferreira Lapa.
Muito tempo viveram elles na mais
r78
Match internacional
um dia uma
completa harmonia, até

O -ultimo encontro dos dois-primeiros collocados ao
«Grr£*.xid. Prix» disputado hontem, em L-oncjch-aiTips

¦ rectoria do Jockey-Clttb resolveu:
Suspender por oilo reuniões, de ac! cordo com.o artigo 161 do Código dc
Corridas, o jockey Luiz Rodrigues, que
I montando Chileno c Dttvaiigry embaraçou
! as carreiras dc Carovy e Corindon;
cassar, de accordo com o art. 66, a
i matricula do Jockey-aprendiz Claudíonor
: Tavares, por se ter. apresentado á pezagem com 54 kilos;
suspender por unia corrida o cayallariço
'Cásimiro
Gonçalves, encarregado do ca'
vallo ;Werther, pelo modo por* que se

JtUMIO

ILLS

Varias noticias

%

73

trainings.
,
Fnzin goslo vèr-se aiptellcs 011/e pluycrs
paulistas movimcntareni-sè inccssijnlemen'e sem demonstrar o menor indicio de fao adcontra
diga e arrcinetercin-se
versario de uma maneira iiitelligenlc .0
combinada ipie. com franqueza, só em
alguns momentos da pugna foi pelos 110»-

'^^TJ^B

V

francos ao criador do vencedor :
c
Sardanapale, 111 ,*, casl., por Prcstigc
Maurício de
Geniniá, do barão
Itotlischild, George Stcrn •..
T.a Farina, 111., al., tior Sans Souci II
Hduardo
e Malatesta, do barão
Rotbscliikl, 0'N'cill
Durbar. tri., cast., filho dc Rabelais
e Arnichiái dc M. II. B. Duryca,
Mac Gec
S.
Lc Grand Pr.essigny, m., al., por Saint
Bris e Gracc Guniberts, de M. A.
Mon ni cr

30

Ó jogo anie-honteni disputado entre os
cxcellenies conjuntos que representavam
a Liga Metropolitana e a Associação Paulista dc Sports Alhleticos deixou bem
(ptc presen*
patente no espirito dc Iodos
ciaram o epianto de indispensável são os

'

li

J-yr?*?' -

7A

Dl,

30
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O Grand Prix de Parlz
Conforme noticiámos, foi disputada do:.:ingo_ii.llini(.». -no .hippodromo dc l.ongí, o?" Grande Prix" dc Paris.
chi
1 üs... Tnjporlaiite prova foi levantada
por Sardanapale, qtic assini confirmou a
excellente corrida feita 110 Prix do Jockey
foi
Club, parco este em que tambem
vencedor.
Km segundo chegou La Farina, a uma
Sardanapale, vencedor do «Granel Prix» de Paris
a beca do filho de Piestige.
1—Jorge Cunha (O ProPedigree do vencedor:
Coube o terceiro a Dttrhar II, que desgresso)
iFripon
1 t
ta vez, comqinir.o -vão tenha sido o vea2—Maurício Belmar (Pora
corrida
Pompon
fez,
Lc
cedor,
entretanto,
que
tugal Moderno) ...
•f.La Fondrc
via fazer.
"¦arina, *- tDl
'¦«•der
3—Augusto Corrêa (Leiltt*
—1'*5<
para Sardanapale c La Fa
ra para Todos)
(Reverendo
mesma co:Í3 que perder para Di1A
Seixas
4—Guilherme
CnfOrgucilleusc
I..-*. -Corsaire.
Cidade)
/Oroya
em
acha*.*
a
. .., pois. unhamos
que
5—Oscar dc Carvalho (O
rrcira do filho dc Rabelais não havia
"Prix
Paiz)
du Jockey Club".
sido regular, no
Almeida
dc
6—Cardoso
Para isto basta citar «pie Lc Corsaire, que
í St •Sim
. (A Bomba)
o havia derrotado 110 Derby, foi
por
'^Pcrdita
lorizel II..
elle batido 110 «Grande Prix.
7—Raul de Carvalho (Jornal do Commercio)...
Segundo os teleg.-.immas recebidos, foi
o seguinte o resultado do parco :
Bahia
S—Eduardo
"
tMaciror»
'• Grand Prix dc Paris
— por animaes '
Ferreira
(KeüfBouny
9—«fiinõcs
—
Jean..
dc tres annos. dc qualquer paiz
3.000
vista da Semana)
Agros
(Boiiy
Le Grand Prcssigny chegou em quarto
Nascimento
do
10—Luiz
logar.
(Figuras c figurões).'.
metros — Prêmios; 360.000 francos, apValle (O
Reunida hontem cm sessão, para jul- , i—Francisco do
ao vencedor;
30.000
proxiuiadamente,
.¦
.
Diário)
di;
domingo,
dc
da
corrida
francos ao -*.". iS.joo ao 3.0, c 20.000 gamento

ue **'e-

ao 7,1

FOOTBALL
val-*m os «trainingi»

j TURF ESTRAUO

I

(TIÍKi;.Vl'V»IHA,
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.15
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8port*Club

Stanií': rua

da

Janeiro

Fonte n.\ Sâuòadí*

Com grande concorrência, realizaram-sc
110 domingo 2S do corrente, os concursos
de tiro ao võo, 110 aprazível Stand da
rua da Fonte da Saudade,sendo disputados
o primeiro concurso mensal, relativo ao
mez de junho, tendo como prêmios aos
vencedores — rica jarra de crystal, com
de
encrustações dc prata ao 1", pote
porccllapa. coin- encrustações ao 2", c uma
columna para flores ao 3".
A esta prova concorreram 1.1 atiradores, sendo seu resultado final o seguinte:
Em i" — Manoel Duarte Barrocas,
;,
com 12 x ií.
Em 2" — Alberto P. Braga, com'"i«x 1*2 c em 3o Cario Ccruti. com 11 x 12.
A segunda prova para classificação dos
handicaps foi cffcctuada a i^ metros,
com 20 pratos por serie dc 5 pratos, ascendentes tendo ainda sido vencedor o
sr. Manoel D. Barrocas, que conseguiu
a bella serie dc 20 pratos, sobre 20 tiros,
conquistando a rica taça que era offcrccida com prcmio unico.
Devido ao resultado desta prova, ficou
assini destruído o handicap para os fuluros torneios.
Manoel D Barrocas — 19 metros.
— 17 metros.
Alberto P. Braga
"—16 metros.
Cario Cerutti
O. Rocha Miranda, Eduardo May c
Carlos Plácido — 15 metros.
— 14 mclros.
J. R. Roscndal
Silva,
Jorge da Costa Leite, J. Fonseca —
13
André Giiardati e A. G. Cunha
• Paulo R. Vianna, Ri varo Antônio c
M. G. Oliveira — 12 metros.
Camillo Fernandes — 11 metros.
Dr. Oliveira Motta e Alberto Mendes
,— 10 metros.
Opporlunamente publicaremos os programas dos próximos torneios.

A.J.MONTEIRO

NÃO É PRECISO

VIZBÜ DE ABREU

sacrificar economias com catas estadias
em Petropolis ou Thcrczopolis; basta
procurar o esplendido clima do

CIRURGIÕES DENTISTAS
Trabalhos pelo systema americano.
Collocaçâo de dentes artiticiaes imi'tando
perfeitamente os naturaes.
Extracções sem dor. Tratamento
de pyorrbéa alveolar.
Carioca 61. Telephone 5.792 central

Balneário Hotel Restaurant Bar

Teleph. 1012—Sacco de S. Francisco
Bondes de S. Francisco —)o(— Nictheroy

O submersivel «F 3» fa?
experiências
Realizou-sc finalmente hontem a tão
aniHinciada experiência do stibmersivc
uF'3».
Dirigido pelo seu commandante q
« F ri»
pelos mecânicos brasileiros, o bordo
seu
tendo
a
Mocanguê
de'
partiu
os srs. ministro da Marinha, chefe do
estado maior e respectivos ajudantes de
ordem, commandante Belloni, representando a casa «Fiat», e tenentes Segadas
Vianna e Landim.
Depois de passar junto dos. couraçados «S. Paulo»'e «Minas», contornou os
outros navios du esquadra iazendo varias evoluções vindo depois atracar no
cáes do Arsenal dc Marinha onde lica-1
ram os srs. ininistro e chefe do estado
maior.
Em seguida o «1* 3» tomou o rumo
da barra -e navegou até a ilha da Cotumduba contornàndo-a e regressou ao
porto ás 3 Ü2 horas da tarde.
A experiência de bontem foi somente
de velocidade tendo-o «F3« conseguido
píir 13 milhas horárias.

Curso de preparatórios

que
questão sem importância veiu alterar a
paz que reinava entre elles.
Dc-de então João e Álvaro tornaramse ininiiííos c não raro discutiam acalonulamente, terminando sempre essas
discusíões em luta corporal.
Bclmiro, o mais velho dos tres, intervinha" sempre nessas rixas, apaziguando
seus irmãos.
Instantes depois, port-m, empenhavamsc-em novas lutas.'Ainda no dia 2(5, mais
uma v.ezjoão e Álvaro, depois de forte
disc-ussão, entraram a esmurrar-se.
Em meio da luta, João ptichou de uma
navalha, idrindo com ella seu irmão no
peito e no rosto.
Belniiro, que de longe presenciava a
briga, ao ver'AWã**0"ferido, correu-cm
seusóceorro, afriütrtto" de uma faca.'
Ao cliegar perto dos lutadores intimou loão ;t largar it sua victima, e, como
não fosse attendido, cravou a sua laça
por varias vezes 110 peito e no ventre
du João,que, apezar dos ferimentos, continuou a lutar.
Belniiro, enfurecido com a resistência
dc seu irmão, muniu-se de uma foice,
voltam!) a golpear João na cabeça, até
que, gravemente ferido, este cahiu ao
chão, banhado em sangue.
Ao vcr a. sua victima cahir, Bclmiro
poz-sc em fuga, o mesmo fazendo Alvaro, que foi pedir agasalho cm casa de
um amigo.
João itinda ficou estendido ao solo
muito tempo, até que foi encontrado por
alguns yisinhos que já tinham notado u
sua ausência.
O facto foi então communicado â policia do 21: districto, partindo para o
local o commissario Barbosa, qne fez
remover o ferido, em estado grave, para
a Santa Casa.
Álvaro, o outro ferido, ainda com
guia da mesma autoridade"; foi tambem
internado na Santa Casa, sendo lisonjeiro o seu estado.
Foi aberto inquérito a respeito, estando a policia do 21* districto á procura dc
Bclmiro.

POLÍTICA.

PIAUHYENSE

0 sr. Antonino Freiro soücltou representação
do P. R. C. estadoai, mas
o directorio lhe não
confere
THEREZÍNA (Do nosso correspondeu*
te) _ Dizem que o deputado Antonino
ao directorio do
Freire tclcgraphou
P R.C. daqui pedindo que o elegesse
representante desse partido uo Rio dc
Janeiro.
Grande inaioria do directorio votou
contra semelhante pretensão.
Em vista disso licou apenas resolvido
telegrapliár ao general Pinheiro Machado manifestando apoio ao sr. Antonino
Freire cao governador.
Existe, porém, grande desharmonia
entre o governo estadoai e o sr. Antonino
Freire.
Emquanto este procura sustentar os
Corroas, o vice-governador, de accordo
com o governador, continua a rcehassalos de todas us posições.

20X000 por mez todas as matérias. Rua
S V P 11 I LI S E RIII-i.I.MATISMOS
da Quitanda, 63 — Instituto Universitucom n Salsa de Holanda.
ciifiun-üo
rio.

realizara,
hste novel grêmio sportivo
no 'lia U dc junho proxínio, uma corrida
officia para a qual foi approvado o se-fiiinle
COLÔNIA DK OAXIA8
projcclo dc lllHCrlpçfiCí,
UfOOO«— IU
•'ri.garrnliis, tinto, lofOOO - IS
ató m nniioii,
Corredores ate
1" parco -¦
pirralas bráhoòi
',W)D
domicilio.
a
—
Hai-bora,
KClll victoria» — jun metro*,
ISgarrnlas,
tiíOOU
rçló,
parco- Corrcdorea dc ii' turma
I'líVOLVEM)'' 0 VASILHAMIÍ
uictióii,
-

VINHO

',•>'¦

,'"

TIRO

Socieiade de Tiro ao vôo Rio do
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GRANDE
garrafas,

TELSPHONB,
87
parco --¦ CoiTcdorea de 1' turma » pRAÇA TIRADGNTES,
nipiroí,
KVA l*K- .MANUEL ViCTüHlNO- W-líntíeiibo dõ Ucuiio
/parco ••••* Corredor*}» uc ,r luniio*
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191,1,

1PW E HHWB81 Compagnie de Navigation Sud Atlantique
incen-

IIONORIO OURGEL

PM

Filho perverso e
diário

Rio de Jinolro,!!') de Junho ds 1Ü1V,
Mercaio de cmfè

V.m Loiiiirr» n mereado abriu eiuvol
com baixa de D a '.'d,, cotiitula-set
-i:i I. '.' d.,
Julho,4] «. O d. o dezembro,
Ntt oitfiçflo lldnorlo Gurgòl n.ldiaa por ll'í libra».
preta Mnrlu du toncelçfio, quo contfi 11
nvnnçttdft mtaile da 78 nnnos, em compaEnt llamliuroo o morcido abriu ettovol
nliiii de *"*n lilho Joftu de Almeida.
Murla du Coneeiçào litibltiivit em uma cuin balsa de 5t) c, a 1 plunnlp;, coianuo-»e:
ensinhu do um proprlodado 0 vivia dòs
Julho, «17 e detombro .8,50 pfennigt
rendimento* que lliu duvnm muis qu ltro per 1/Ü klle.
casebre* iiiisenivHs.verdiideirns runelios
de cupim, que ficavam continuo» d sim
abriu
No Uavrs
'" oitavol com
morada.
"5 o mercado
c, cotando-io!
lloutem, por uniu qucstflo insignlli* bai\,i d-J
Julho, 58100 o do_«mb.o, 50,70 iuucui
rante, milc o filho tiveram umn lorlu
W kilo»
exas*
filho,
dtirnnto
por
o
ti
discussão,
quul
perando-so, faltou com o devido respeitoa :-.u.i in.u-, i.i odor a, a ponto do cs*
Cuixm de Comverako
pancul-u.
F. 11 suu fúria íi.lo parou ahi; arniiuUi
do dia:'):
Mcvimento
dc um urcliotu Jofio atoou fogo no cnse*
Sahilat
bro, pondo*so em fuga cm seguido.
Moedai Entra.lat
O logo destruiu algumas dns choças. Libra*
-•
lOtl
•A'
—
policiado 28*districto Mnriu opre Francos
sentou queixa, dizendo quo presumiu Dollar»
•—
*~
estur scu filho .soffrcndo das faculdades Ouro Nacional...
10
mentaes, .- ter sido presa, nu occiisiiio, Marcoit...,.....'.
do um ataque furioso
P. Argentino....
Pesetas
O. Portuguei:..,.
Coroas Aiu.tri.icai
Lastro:
18i}.330!212»jl3
ptorio á ruu de S. Pedro, 1-14 (Centro Ouro cm deposito.,.,;o
Judiciário c Commercial) telephone u. Responsabilidade d
1'he'souro (lèi n. 2.307
. 1355 norte, cncarrcgam-sc de toda c
19.330:776W1G
edecreton. 8.512)...
qualquer causa 110 íóro desta capital c
Estudos, como sejam : concordatas ami205l75'988lÍ2<J
1 Otiâl MMMtlMHI
javeis ou judiciaes, fallencias, escri*
Emissão:
itas, contractos, distradtos, cobranças,
205.667:050$000
ntc. PRÉDIOS,' hypotheca, compra o Notas em cirenlaçio...
8:'J38$I29
renda de predios .1 juros módicos, adi- Moeda subsidiaria....»
una-se custas para inventários—Rua dc
205.675:9881120
Total
.. Pedro, Ml.

Será um louco ?

(Compafiitie Qenerale Transailantique)

Serviço rapldó-Luxo - Conforto- Grandos coiumoüluados

,

Advogados-.s^ís

LINHA POSTAL
Paquete-i correios Imsondo
1 llnhu ontre Uordoauí, Lis.
bn.i o Kio de Jniieu-o, indo u
Mm^ç^^^mrWMvnnr.imTii^y^i,',, - -*'- *¦ • «* I
Montevidéo o Buenos Airoi.
Viagem rupl ias, sondo ;
^_mmmSÍ_)ÊÊ____m___m '
_\_. entro Lisboa o Kio do
Ju*
leiro, 10 DIAS li 110UAS.
Kntre Kio do laneiro o
li MEIO DIAS.
IJordeaux.l.l
_K_Ü? ^_____fM^__[

_wm # / ^kW^^

LA

13 de julUo
CASCOGNE
O PAQUETE

JA BR13TAGNE

1? do julho

O PAQUETE

LA GASCOGNE LJL BRETAGNE
Comniandante Giugnon |
j)e vo*tll ^o Kio dn Prata sahira
'
Esperado dc Hordetiux e escalas no din 12 dc julho, pura l%
subira 110 diu ia do julio, para MON'- DAKAK, LISBOA, . BORDEAUX,
o BUENOS AIRES. LEIXuES o VIGO (viu LISBOA)
TEVIDE'0

Estes paquetes atracam ao Cáes do Porto

Passagem de 3* claaae pm ia a Europa, ra. JO«JOO#.
Paasmgem de 3. elasso para o Kio tf a Praia, rs. 48$000
0 mmia o imposto do governo.
Todos os paquetes desta Companhia tôm exccllcntos accontmodações
de
para passageiros de 1* classe e 2- intermediária o alojamentos dotados
todos os requisitos hygienicos para os de !!• classe. Cabines dc luxo, cama*
rotes para uma só pessoa, etc. Camarotes de duas camas na 2* classe.
Conducçfto grátis para bordo. Para cargas-trata-se com F. Rolla, corretor
da companhia — Telep. 25!) — Norte.
ANTUNES DOS SANTOS ítC—1* e 16, AVENIDA RIO BRANCO, 14 c 16. Rio
dc Janeiro—SANTOS. RUA QUir-ZE DR NOVEMBRO 70 S. Pauto—Rua Direita 41.
CAMBIO—Compra e venda de moedas de todos os paizes em vantajosas
condições, Antunes des Santos & C—14 e 16 AVENIDA RIO BRANCO, 14 c 10.

(OI AS
Portos do Norte, i<Aymo.é»
ENTRADAS
Bremen eeses. «SierraSalvadt»
PHOTOGRAPHO
"Guru- Portos do Sul «S. Paulo»
De Santos — Paquete nacional
Especialidade em retratos e au-jjmenNavegado.
Rio da Prata «Erlanger>
de
C.
C.
a
Carga
puy".
tos em todos os sy st emas. Deposito dc
in-—
«Habsbnrg
Paquete
Santos.
e
escalas
De Wellington
material ptaotographico — 52 RUA GON"Rnshirc". Passageiros: 6 em Rio da Prata «Darros...... •••¦•••¦•a
glez
••••§
.cColuinhia»..
ÇALVES DIAS 52, sobrado, tel. n. 997
••
•
escs..
e
Trieste
transito.
terceira classe c rriais 198 em
—End. teleg. PHOTO—Rio de Janeiro
«llaip.va»...
e
escs..
Itajahy
Carga a Lago ít Jrmão.
:i
<LiR'r>
—
Prata.
da
Paquete
Rio
escalas
c
Aires
Buenos
Dc
4
«Paraná»••.••.••••
allemão "Cap Arcona". Passageiros : Rio da Prata
.
4
I
ubantia...
esc.
•
AnAmsterdam
Ernesto Thobino, José dc Queiroz,
5
Bilbao e escs. «Leio Xlll>....
Maia,
Augusto
senhora,
e
Campos
tonio
CRUZEIRO
CAFÉ
5
e esc., Anna-..A. J. Borbido Dedi, dr. Luiz Arana,I FUrianopoli» e escs., «Alcântara»
O mais puro e saboroso. Rua MaréSouthampton
Vieira,
Antônio
Brio,
Josino
Santiago
C
chal Floriano, 142. Kilo 1$300.
do Norte, « Pará»
\
Amélia B. de Azevedo e fainilia, João Portos
«Cap
Finisterr«>
ti
da
Prata.
Ria
e
Costa
Thunn, Antônio R. de Araújo
de
Moraes»..
0
«Prudente
do
Sul
Portos
e
íamilia, dr. Vieira da Silva Filho
7
escs. «P. Mafalda
Francklin
senhora, B. Ykoíf, nime. Monteiro de Gênova Prata «Araguaya»
Carlos Drummond
8
Rioda
GuiCastro,
de
Florinda
Chrrstina
Castro, Maria
mulher Alzira
sua
e
CORREIOS — Esta repartição expeVapores a subir:
c-família,
Vargas
fiseus
Silva,
José
lhenriinà
Francklin,
seguintes
Drummond
dirá malas pelos
paquetes:
30
P. da Silva, Agostinha Lescoiles, P. lguape e esc, «Villa Bella»
tia, irmãos, cunhados e
mãe,
Hoje:
,-.¦'.,
lhos,
S0
«Itapacy»
A. Lolasque, Cicero Bastos c senhora, Aracaju
agradecem penhora«Orita., para Bahia, S. Vicente, Las
sobrinhos,
- • eesc.
-•
¦
-?
-¦:to
Maria dos Anjos, Alfredo Besser, Geor- j pü^tõVdo Norte. «Ceará».
Palma. Europa via Lisboa, recebendo
dissimos aos parentes e amigos
CamaLuiz
Muller,
30
.«Regina
Helena»....
|-Gerl0Vi ,_ ^c,
ges Porte, Grickc
de pezar e amizade
impressos até ás S horas, cartas para o
30 .„ ...Jlosas provas fallecimento de sua
cho, Albert Douchy, Rogert Salvador, ^owa York c esc., «Japonese Prince»
interior da Republica até ãs 8 \\2, com
manifestadas.pelo
de.
30
L.ve.|>ool e escs. «Orita»
Silvano dc Mello c familia, Regina
e "«fa*1.1118'.
porte duplo ato ás 0 c para o exterior
3' saudosissima, cândida
Vianna, dr. Cincinato Braga, Ramon is'ovi York e escs., «Spenc*r
até ás 9 horas.
e prima ELVIRA, c
sobrinha
neta,
irmã,
Frcdc-1
30
Chameyil,
«Goyaz»
de
esess.
e
Cabedello
«Ceará>, para Victoria e mais |»rtos
Ulmann, Lucctte
recommunicam que * por sua alma,serão
rico Wakmann, Carlos Fucha, Paulo |
do Norte, recebendo impressos até ás
Candelária,
da
matriz
na
missas
zadas
I
HerJulho
Walter, Jaincs Mellon e familia,
íí horas, cartas para o interior da Re¦
¦¦ 9
amanhã, quarta.feira, -x de julho,
niann Rangel e senlnra, Adhemar Fran- Rio G. do Sul, «Itaqui»,
Villa
em
publica até ás 8 1.2 e com porte duplo
de
Lourdes
matriz
horas c na
co F. William, Frederico Huntrcss, G. Villa Nova eeses., «Rio Pardo»
ate ás 9 1[2 horas.
1)2. horas.^
ás
2,
T
_.>8
Isabel,
quinta-feira,
reMaucessam.c
Sul,
.Itaqui», para Rio Grande do
B. Huntress, C. A.
PortoAlegre eesc. «itapuhy*
cm terceira classe c mais 577 cm tran- Rioda Prnta, «Aquitaino
cebendo impressos até ás S horas, carsito. Carga a Th. Wille.
tas para o interior da Republica até ás
Panamá eeses'. «Ordvna»
Joc.csi . Nova Yorke c,escs., «Tçnnyson».,....
8 lpí e com porte duplo até ás 9 horas. Dc Santos — Vapor austríaco
«Itapacy», para Ilhéos, Bahia e AraCarga á Ronibauer & C".
S. Fidelis e escs., «S Joio da Barra».
ii A ragu ary.».;...._
caj ii, recebendo improssps até. ás. 6 hp- De Florianópolis, e escalas — Vapor na- Maceió e csc. '«Gaaliybaii............
ras, cartas para o interior da Republica
cional" S: João'da Barra". Carga a Portos do Siil
(ausente), d. Arina,'Joaqnina Lisaté :is üli2c com porte duplo até ás 7
Companhia S. João da Barra e Cam- Rio da Prata «Sirio»
da Silva, Alfredo da Sirva
boa
lioras.
.
Rio da Prata «Byron>..'.V.
pos.
(ausente), dr. Carlos' T.
Rocha
«Spenses», para Victoria, Bahia, TnnPrata «Sierra Nevada»
Rioda
Faria, senhora e filho,
Rocha
da
dade e Nova York, recebendo impressos SAHIDAS
Rio da Prata «Quesant'
Rocha, Antônio
Francisca
—
e
Zélia
o
interior
escalas
cartas
e
horas,
Aires
«Columbia>
Buenos
Para
até ás 12
para
paquete Rio da Prata
d. Josephifilhos,
e
"La
Campos
de
:
comporte
Mendes
1.2,
ás
12
Passageiros
até
Bretagiie".
francez
da Republica
Bremen e esc. «Erla.gen.
e mais
filhos
e
Rocha
da
da
Rce
exterior
na Siqueira
duplo até ás 12, para o
M. Lhcpiial e senhora, Rose Licci
Liverpool e esc. «Darroii
desolados
regisparentes, profundamente
çom
mais 15 cm segunda c terceira classes. • Hamburgo, c csc. «Habsbúrgi
publica até ás 13 c objectos para
..,?..
o fallecimento dc sua sempre saudosa
tar até ás 11 lioras
Para Villa Nova c escalas — Paquete :n- Dordcos"e escs. «Liger;'
cunhada
"Íris". Passageiros: Otto' Fick, Portos do Sul, «ltu\ba».,
.Goyaz», para Bahia, Maceió, Kecile
esposa .filha, mãe, sogra, avó,
glez
DA SILVA
e tia, d. MARIA JOSÉ'
s Cabcdello, recebendo impresso? ^lé ás
Carlos Senra, Octa/io Lourens e mais Portos do Norte, «Ciurupy»
«Paraná.
convidam a seus parentes e amie
esc
12 horas, cartas para o interior da ReROCHA
2 em terceira classe.
Marselha
'
de sétimo
Para Londres c escalas — Paquete in- ! Rio da Prata «Tiibantia»
gos para assistirem ás missas serão ceiepublica até ás 12 U2, com porte duplo
"Rushire".
!, Rio da Prata...Leão N1I1>
que
fallecimento,
até ás 13 e objectos para registar ate ás
seu
dc
dia
glez
11 horas.
bradas na matriz da Candelária, hoje 30
Para Bahia Blanca c escalas — Paquete Laguna eeses. «Ahiia*
"Cotòvia".
:
Amanhã
Recife e escs. ¦., 1 taqr.e.a'*
corrente, ás 9 i|s.
do
inglez
..Regina Elena», para Dakar, Barce- Para Santos — Vapor belga " Republica It;,jaliv e esc. «Itaipava»....
Antecipadamente agradecem este asy
lona e Gênova, recebendo impressos até
Hamburgo e escs., «Cap Finisterre»..
(
Argentina ".
gnalado favor.
ãs 7 horas, .cartas para o exterior da Para Liverpool c e-scalas — Vapor inglcz Rio da Prata «Alcântara»
" Cedar Franch ".
Republica até ãs 8 e objectos para rcPaysandú e esc, «Scgipc»
.-scalas — Paquete ai- Portos (io Norte «Maranhão».;
gistrar até ás 18 1(2 horas.
e
Hamburgo
Para
.Tennyson», para Bahia, Trindade,
lemão "Cap Arcona". Passageiros : Rio da Prata i.P..Malalda».»
a».
Barbados e Nova York, recebendo im(i° ANNIVERSARIO)
Mme. Kellcriiiànn Arlveld, Julia Perci- Amsterdam eeses. «.1'ris
o
Rita de Andrade Silva e suas
Tc- Sonthamploa e esc., «Araguaya»
pressos até ás 12 horas, cartas para
C.
T.
Small,
il.
L.
e
familia,
ra
interior da Republica até ás 12 U2, com
filhas,
gratas á memória dc scu
ckens, Anna Iridré e filhos, Walter Baexterior
o
13;
ás
até
duplo
c inesquecível esposo c
para
nuerido
porte
her, mme. Reno Grinber, dr. Eduardo
da Republica ate ás 13 e objectos para
JOAQUIM DA-SILJOSÉ'
Felismina
pae
Melliiiger,
I.iuhvig
Tavares,
rezar amanhã, quarregistrar até ás 12 horas.
fazem
VA,
mme.
Moraschc,
dc Vaseoncellos, E. H,
«Itapuhy*,
para Santos e mais portos
'recebendo
ta-feira i de julho (primeiro anFelinto
deputado
Jíarcello,
Wellette
até
ás 7
impressos
ilo norte,
•
niversario de seu fallecimento),
Sampaio, Ubaldino Bastos, dr. FernanA PREÇOS REDUZIDOS
horas, cartas para o interior da- Repuda egreja de S. Francisco
Kauf-;
altar-mór
Fri.tz
no
Frazão,
Machado,
des
José
blica até ás S 1*2, cora porte duplo até
ás
9 horas, uma missa pelo
Paula
102
cm
terde
e
mais
niann, Nelson Bastos
ás 9 e objectos para registrar até ds
confessando-se
descanso dc sua alma,
.
ceira classe.
ll) 1*2 horas.
a todas as pessoas que se diPara Buenos Aires e escalas — Paquete !
penhoradas
acto de reinglez " Asturias ". Passageiros: Adol-c
gnarem comparecer a esse
—
vaBaccarat,
e
Alberto
familia,
Portugal
e
ligião.
Saques para
NOTA
pho Bastos
Francisca Màccuço, dr. Canto e Mello,
les postaes para o interior nos dias úteis,
(
Théodureto de Carvalho, Raul Glycc- j
até ás 2 li2 da tarde.
— Recebimento de encommendas pára
rio. dr. Daniel Rossi, Ovidio Machado,;
c
Robert Lee, dr. Azevedo Marques
Portugal, Açores e Madeira nos mesmos
(FALLECIDA EM PARIS)
senhora, Gastão Ctmi, Jansey Jones e
dias, das 8 horas dá manhíl ás 5 da tarSua íamilia participa que hoje,
dos
t!e, até a véspera cia partida
paquefamilia. Samuel Cavalcante. Carlos Hyl30 do corrente, ás o i|3, horas,
Clistler,
tes que se destinarem a Lisboa, excedebrand e familia, Kduardo
serão celebradas na matriz da
Gustavo Olyntho dc Aquino, dr. Guiptuando os da Compagnie Méssageries
¦
Candelária, as missas de trigeside
Azevedo,
Eugênio
Maritimcs ; e entrega tambem nos mesHieriiic Rubião,
da
tarde.
mo dia de seu fallccinieuto, conás
2
da
10
manha
das
Anto-j
dias
mos
df. Octavio Affonso de Mello,
vidahdo para assistirem a esses
nieta de Garvallió, José Soares Valeu-,
aclos seus parentes e amigos.
familia. Oscar
e
Pigarrc
Ignacio
te,
'
Peterson. M. Brunberg, A. B. Barreto,!
Manoel de Campos Filho, César No- j Falpites para hoje:
celti, O. Nocetti, mme. Blandino c ía-:
milia, commendador M. Augusto Afayu,
M. Gomes, Ilida Anlonio e senhora,
'YZtf
dr. Leonardo Grossi c família, HerniiCosta Moutinho
Emilia ¦ da
D.
P.
Daifur,
nia Boguati, Suzahne
d'Assumpção, c' filhas,L João José
Máctland c senhora, Izaac Sevilha, Es-j
da Costa, Antônio da Costa, José
teplieii Annetle, mme. -Jcvita Saldanha, j
Fernando Pereira, e Joaquim de
Bertha Levy, Joaquim Macedo, Leo- \
¦ W *. í_\\^r
^uttH _\ _\J ^~" "j^T
Oliveira Monteiro,, convidam a
nardo de Árailjo, Antônio Câmara, Pau- ;
todos os seus .parentes e. amigos
lino Fonseca Lago, Henrique Telles Ri- j
assistirem á missa do,-trigesimo dia
para
I
Mioli,
-pran. dge, João da Cunha Bueno, J. L.
do fallecimento de seu saudoso e
•
C. Stáccey, L. Latan, J. Rushworih, A.
teadn esposo,-pne, genrn^ cunhado, comBorges, .Arlhur Ityllanri, Herbert Hauippadre e amigo IOAQU1M MOUTINHO
Albcrtres,
Henry
'celebrada na
Cro.rii,
Victor
shim,
DV.SSUMPÇAO, que será
Basios
Domingos
J.
Lawrance Bhvin,
Laureado com Grandes Prêmios,
Doa
Morle, hoje,
c
ila
Conceição
egreja
e inais 10 em terceira classe.
com medalhas de ouro e de prata,em
ás.
do.correiue,
o 1J2 hoterçà-feira,
,.o
—
Paquete j
Aires e escalas
Para Buenos
diversas Exposições Univeçsaes, Ineíeriiaiiiciitò gratos
ras, confessando-se
" Saniara ",.
'acto
Nacionaes
e
a
francez
con*
ternacionaes
que
de religião.
" Strath
por este
Para Sanlos — Paquete inglcz
correueo-Otrabalhosdesuaproüssi-o.
".
roy

ACTOS FUNEBBES
Elvira Drummond
Francklin

Maria José da SUya Rocha

t

José Joaquim da Silva

MESAS AMEH6U..8 E GBFRES

1

GUINLE & C,

107 -Ay. Rio Branco -109
A BICHARADA

Professor, Teneate-Coroaol
Sr. Silvino Mattos

Esperado

Comronndanto J. J. GRAAT
dn Prata no din 8 dc Julho, subirá
do Rioás
li: lioras pura.

1

365

911*

i

Cirurjiio Peaiistí peta faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro

|

Extracções dedentes,sem dor.a SfOOO
Dentaduras de vulcanite, cada
5»000
dente,
Obturações de dentes, de íig a 10$00(1
5}üU0
Limpeza de dentes,
Concertos cm dentaduras quo*
bradas,feitos em cinco horas,
10$000
cada concerto
lio
nesta
]£ assim,
proporção
pro«
ços ru«oiivcis, silo foi tos os doruaiu
trahnllios cirurftico—denturio., no
coiiüultorio elcclro-dontnrio d,4

Noticias marítimas
Voppro3 cpiioradoj
S.mtos, icjapoiiosó Prince»
I !alláo e esc*, i.( IritRii
U, da Praia -> Kcglnn lilcna».
Rio ua Prata i.TeiinytoiiMa,.
Pòrlomlo Sul , «S»iiiriioii.i..
Rio d» Prata, i*Toiiny»i .ii»,
Lívci|ioul c cuca. i'Üii

esquina da ruu dnCiirlociioem irente
hu liirc,') du Cnriociij dii>i 7 hora» dn
muilliaúl &dtt tarde, lodo* om din».

Porto» do Nòr.li «Gil liiyli.i»,,
« omi .iAi|iiii,iíii'J'i,
Muncllifl
'V. Vniii ii etsi v livrou»,..,
põrtoi doSiil ' tini) i» ., i
|,ivr_ e ot,'t Qiie<fuiitn,
vitui! in í.!)l| «li'iij|i,;rj'1. ni,,,,„,,

814

500.

674

Iri

BALIKAN
--——;:_

dia

Nova
Bilhòtes.diroctos para Paris c Londres. Emittcm-sebilhetes•¦- * paru
Amstcrdun,
¦
ou
sim
Boulouno
York. via
do luxo de 1-e
Todos os paquetes tocam 110 porto dc Lcixocs., Camnrotcs
2* rlhssos Chani.i-sc a attençâo dos srs. passageiros para os preços rcdiwicl«s8ü« Atraca ao caes do
^^i\^?0^!SXvm9^^
Porto.
',.
,
O luxuoso c rapidíssimo paqueto

TUBANTI

^It*

Commandante K. K. Wijtsmn
no «a 4 de
20.700 toneladas dc deslocamento. Estrado da Europa1BUfcJvOS*^
sahira no.racs.no. dia para SANTOS, MÒNrEVID^Oe
Camarotes de luxo, 1-c 2- classes o elasso Intermediária.

Para passagens emais informações, dirigir-se a Sociedade
Anenyma MARTINELLI, rua Primeiro de Março n. 29.
#Saques-cambio.

Companhia
Charçeürs RéOL.

<L___W_____\\m

ü GRANDE E KAPIüO PAQUETE

_.

OUESSANT
Munido de telegrapho sem fio." Atracará ao Cáes do Porto
Esperado do Havre, sahirA no dia 2 de jnlho para
Santos, Montevidéo e Buenos Aires
Excellcntes accommodações para passageiros de 1* classe, 3* interme«»diária e 3* classe. Preço da passagem em 3* classe 50$400
cluindo o imposto. A 3' classe é installada com as modernas exigenawoe
ra»
hygiene e conforto. Os passageiros de 3* classe «m viaho de mesa.
Coatalem.
G.
sr.
o
agente
com
trata-se
informações
mais

35 A, Avenida Rio Branco, 35 A — S«*»fc«

Àustr

Ameno?

/ fll \
ÍSsSV^lw-íSíf
>^"ii-^_______M__-_i flE^NA

SSjbPÕ^^.tI aJaPlu y-, ^_ü
ri^^/f-^tvi*.--!^- Vo^"*^'lo5-T',~>''

m^^^S^ÊÍ^SaL^^SBSBBmm

•

U1U

ÍÈÜR0PA õ SUL AÍIERICÃ

,ele<rapho sem fio a bordo dCj
todos os vapores

I

SAHIDAS PARA A EUROPA
2'.5 de julho
»
:j0 de

Columbia.
Laura....

SAHIDAS
Laura...
Euirenia.

[Eugenia
jAhce

20 de agosto
»
27 »

PARA O RIO DA PRATA

11 de
14 de julho | Alice...
Sofia Hohenberg...... 28
31
O PAQUETE
O PAQUETE

Bl^EVEMEnTE!

FRANCESCA o

COLUMBIA de

-.j-jf.

II

:"

Esperado do Kio da Prata no dia 9
de
3
dia
julho, sahira no mesmo diav para
no
Esperado da Europa
Palmas, Almeria, Nápoles, PaLas
dia,
para
iulho, sahira no mesmo
Santos, Rlouteviclí-o e .Buenos Aires. trás e Trieste.
de 1*,?- e 3*
Estes vapores dispõem de accommodações paraa passageiros
3- classe. Os pâqnc»
para
classes.Fsoaçososrefeitórios e dormuorios
.Oceanta^todo^mr
.Ka.se. F. losepl. L, .Laura», < Alice*, .Argentina.e cabines externar do
p.
numero
de
dispõem
grande
helices,
lofaduas
torneada aos srs. passí.
ímã só pessoa. Conducção gratuita para bordo, édos. Mineiros
As bagagem
^ros de )• classe sendo o embarque no caessô serão acceitas atô.avespe*
fie porão devcriiosW entregues na Wncia e e mais informações com
ra la sahida do paquete. Para passagens

R0MBAUER & C. - Rua Visconde de Inhaúma n. 84

^^wh^'"'yí'^''^^!tf^^i^^^jj

Liverpool, JBr*siI Ánd
Plate Steamets

Hiteor
,
|

LINHA LAMPORT &

*.T

SÇRVIÇO DEPÁSSAGEU

í\

?f

Nova York-Bpasil-Rio x*á
Prata

'; j

SAHIDAS PARA A NOVA-YORK
. 1 de>julho
TENNVSON.
VANDYCK........ 1'lidc-:: .»¦ '
29; de ,: *
BYROXL.,
Hide agosto
.VESTRIS..
»
2.Y de,
VOLIAIRE...
clc- setembf
, S 'de
VAUP.AN..1-..
TENNYSON........ 211
.0 PAQUETE

C de outubro
i VANlDYCÈ,....
*.
20def
VERDI......1..
;t de novembro
; VESTRIS....'..
17,-de - ».
I VOLTAÍRE-...-.
¦ 2 de dezembro
TÉNN.YSObJ....
15 de
\ VAS ARI.,,
Zí.de
VAUBAN;*. .">•-.
O PAQUETE

';

Teiiiisrson B¥MOISr
Sahini no dia
da tarde para

:-ESperado'-d'e Nova-Yorlc, no .dia l de
de julh:o.'âs: 'íhorasj julho,"-sàliirú .depois da-itidispensavel;
démara,: pura.

Bahia, Tiinidad,
Barbados e
NOVA YORK

Montevidéo e
Bueiíos Áirie

b'
'
o¦ conferi^?
^^^Sll^ÍÍ^K^â&;
:i*çla^e.
dc
os
passageiros
modiiçOcs para
»"'"•*
VAUBftra eQ yAND
VtSTRtS, y-y-.-,

novos

Pelos
paquetes
vende pc
(PORTUGAL)
helices, 12.000 toneladas) a Companhia
(duas
dbspezas *ot
Paz,
Cal
João
as
I Anlonio Peixoto
incluindo
York,
Kova
a
Pòòreiò
ffirtide
com d.r
iU- Kreilas Peixoto c sua esposa, .
e estradas de ferro polo preço de }>*O0"»
leis
noticia
a
infiiitslii
rccéiiido
icndp
|
de voltar, exclusivamente pelo mesmo paquete.
Tr -^
do falleeihienlo de sita lirnuleada
Liverpool, houthampton, H wf^
A.-.ltiin-sc
pniMscèlros
para
DA
A
da^jmh.»
ROSA
Kl
'
mfie, c Bogrn, MA
Nova Yorlc), cm correspondência com os paquetes
H,c-m n iv
mrfete»
Europa,
pelos
da
SILVA PKIXOTo, oceorrido em
^Slí^hUc^e^tnericâi voltando
mis& rua da
ife (Portugal), mttndítin célchrnr
A llal en I èlexa e Pacifico. Í3arn carga trata-se
infor
terçao mais Çande
hoje,
repóúno,
passagens
telophonon.'J.8G'lre.
pelo »c\\ eterna
para
sobrado,
üi;
riaít.
da
feira jó di) corrente, m> ttUnr-irtor Ah
os
ágenleu
ções com
y
eareja de S. I/rnncí»c'o dc Paula,
fle
as
lodnn
pesíotis
horn», e coiivídam
rissistirem a
hiiiih reliiçOM o fltiiiünde a
ente neto plcdoio, ttlHCcIpiimlo a«raikci r_Vs*^«-*inw.cn**ir-!
tmÊmmmíirmutàimrit
iitcnloi.

J

II

.

agosto

1

julho

Li,

-?

Maria Rosa da Silva
Peixoto

ao mesmo

Lisboa, Leixões, Vigo, Boulogne s|m, Dover e Amsterdam.? ,

Zulmira Rocha

Joaquim Moutinho da
Assumpção

564

Fodiral
Tílflolionen.iti 1.5D5—Çopiioi
—
' —¦'
¦¦¦¦iiSif

FRISIA

Chegadas da Europa e~s'ahi<las. Chegadas do Rio da Prata e sa»
para o Rio da Prata Ilidas para a Europa

O cruzador «Tamandaré>, que acaba
dc ser concertado, vac por estes dias
emprchender experiências dc machinas
110 interior da bahia, indo depois regularizar as agulhas.
Caso a experiência dô resultados sa*
tisfactorios o «Tamandaré» ira fazer
uma cstaçfto na enseada Baptista das
Neves.

i

AMSTERDAM
1INIIAPAKA O BRASIL li KIO DA PR."
«A1110AU PARA A I.UHUPA
H de. iiillu
FRISIA
'liatANTIA
»
üiSíio
-¦• r'.' -SmVL.^i
l»d« n(f»s
ZE8LAKDIA ,
-^»''"*
•
I'1 de.
H0U.ANDIA
2dofjete«
QBLRIA....
ldde,
FRISIA
'IWdo
TUIIANTIA .'
SAtlU»*. PABA 0 RIO DA MATA
15 do «eoi
liKLlUA
4 dc julho
TUBANTIA
:il dc
FRISIA
»
dc
V.»
ZERI.ANDIA
13 do 8ekm»Rrb
TUIIANTIA
3d0 UgOStO
HOLLANDIA
27 de
ZEELANDIA
O confortavol o rápido paqucio

Movimento do rorto

O «Tamandaré»

:

LLOYD REAL ttOLLaN.DE

i i r\ r\ n

i

J
- io-—r
INDICADOR
PVOOROÕR ,-"¦

ALÕysTu NEIVA - Rua d» Qui.
nda n. ."4.
PAULO HI- LACERDA — Rua do
ividor n. S4.
. MARIO DB CASTRO R C. A.
3RÜIRA GUIMARÃES, escriptorio
rua da Quitanda n. «4. „-.:,-¦:
J. C. ÜE SOUZA BANDEIRA m do Rosário' n. 111.
JOÃO PEDRO DOS SANTOS a da Quitanda n. ias, 1* andar.
; LUIZ NOVAES e MANO!».
— Rua dos Ourhm
fTO
|TO JUNIOR
V. Dn» a ás 4* horas -— Telepbo.
Ys87--Norte.
Advogado
1 RT MOSES
do Rosário 11a.
;iI.IO C. CÂMARA*' — Rua do
.ilcio n. 84.
dencia, Curato de Santa Cruz.

O IMPARCIAL
DR. OCTAVIO DB ANDRADE, cura
rápida das moléstias tilrrlnas e dns
nvarlos, sem apuração c sem dòr—Rua
Sete de Setembro 186, sobrado, de 1

)H. (ALFREDO DE AZEVEDO — lif>
peélÁIlUltí du. Pollcllnlcii Geral, pm ———f-'M ÍO-üü-a!
-»5-.-annns.>«Jo pratica, tem o «qu consúl- ÜYMN',\SI<) MACEDO SOARES - l«torio níobiiiilo com todos os npparellioi
itrticóta primaiia o secundaria —' 'EaInitilciiuiulòi. A*»u'à*ei.pfcl«lldnde'¦— Rua
ternato, Riía Veitiiçiro. aosi #¦
-j
do Ouvidor is-', sobrado,' dàü \. ú.t
lernatoi Rua do Auniche, jl, Sio
ln 1.1. da tarde.
Paulo. %t'r
' '

TERÇA-l«íIRA. .to DE JUNHO DE 1.14.
no limlo pr» dit» ila hu KiM A LUGA-Sli o-predli» novu rom trr«
drluo'Silv,i n, 6, íe»t|iiiiiii de S.iJóhi J\.t-\t.i,»-„,
ALUOÁMlí
quarto*,. 1 lu.i - xalai, diit.|H(-iiilii|u6 '/niiriosíliiohiliiidiiH', (_u,i 11 I" ii-..».'banliritu r umi<< drpemlenciát.,
•mu • . .iiitiUiidii-KvlKiii. coxlnliu
CitVÍIpróprio para- pfipieim familla de trata»
lhi-|roti e çíikmI *rm,fijhoi-.
mento, com entraUirào lado, á rim PI1110
'_('
l.l't'i.\»S|'. pnr ('200$ .ovsohrndp nobrd Guedes 11. 71*1. „Muda «Ia TIJuea, Aí chaJnL,' moderno
erno du iivcnliln
liveiililn' Salvador dc ves cmflo no armancin próximo 11. 99.
c
n.
i'i|,
Sá
pelo iucmiiu predio
a, i',.-,. nova com, uu sem
ciiiiti.ii.i na rnm'de S.'Roberto 11. ..
AI^GA-SH
|>lriiiliil(i-iii;in;úeiiii coiii'iii(iiiidii.
com 3 grandes quario», .• - A,,-,, .- nulo
o sobrado du rim d»
mais neceshiirio, com lti« electrica, Rendo
fandciiit n, ign.
ALUGA-SE
muito
arejada e lendo
terreno an
11'hon casti da rua Tav-ircs lado. As chaves estão «raude
favor
na nm de
por
rniiii
11.
.-o,
Ehtiiçfni
do
Uoclm,
Ei
ALUO\-SE
Carlos 11. nn, trata-se na rua da As>
S.
de
ijuuito
com sete quartoH, ires miiIhk,
semblía 11, 87,
bonito, despensa, copa, eu/inlu, quiirtos
.1 caía da rua I). Maria
par.i cii.ilos, biinliviro du chuva, tanque,
11. 1 jj. Piedade; para ver c iratar
Kriinde qulntnl e jardim. Aluguel 270$, ALUGA-SE
As chuvea estilo ii iiiesmti rua 11. 70', tra- na mcsiiia. dus S ús 11.
tit-sc nn run Üaiubiiiu n, 07, lloinfouj.
LUGA-SK unia boa moradia com
ou vende-sc tuna boa ensa,
quarto, sala e cojtinha, por 5.-,$. com

j> RD ..'' DR. NASCIMENTO GURGEL
- —Lente r.itht'ili;iiii'n da Faculdade! de
Medicina. Consultório: Rua'da Assembléa n. yj. das »• íis 5. Residência: Rua
AKtiiar 28, Tclrpli. 617-Vllla.
DR. CELESTINO VICENTE, i.tedioo o DRS. PIRES DE CARVALHO « MUDO DR, C. DE FIGUEIREDO, ev
operador, especialista dar. tln» «enito»
RILLO CAMPOS. Gabinete: Rua Setracçôes completamente sem dór, eoiurlnarlas. Rcsi.le ã rua Nova America
nador Dantas, 33. de 1 As 5 horas d*
IncaçAo de apparelhos u Uridge-Work,
n. -.0; telephone n. -9.446, Villa. Contarde. Tel. 4.4--I1 Central.
dentes n pivot imitando ui naturaes,
suites da t\. hora ás . i|.', nu iua
coroas de ouro, dentaduras a ouro, aluUruguayana n. 37,
Moléstias do olhos, ouvidos, nariz
miuio, vulcanite, etc. Todoi os traba*
e
gorgonta
Operaçõea, parto*, moleatiaa
lhos silo fcíus peio systema americano e garantidos; pieços módicos •
data aeahoraa, iumorea do ven. DR. GUEDES DE MELLO, medico e
oculinta effectivo du
Policlinica de
prestações; Aa» 7 Aa manhã ái o da
tra 0 rima urinaria.
noite; rua do Iiospicio n. m. esqui,
Creitnças, da Santa Casa»- dc* Miserina da Avenida Passos.
i-.uiji.i e da Policlinica de Uotafoso,
com
DR. DÕMfiQUE DE BARROS.
chefe de vários Kcrviços clínicos de
longa praticu dos principaes hospitaes
UEÜaOEIROS
u rua Álvaro 11. d|, Eu. cuho Xovo; flador; na rua José Bonifácio 11. 16, em
ALUGA-SE
du Europa e ex-assistente dou profcKsua especialidade. Consultório: Rua
as chaves i-slão na rua Iluráo dc U0111 frente a estação de Todos os Santos, não
cm
Bumiii,
Berlim,
c
clc S. José 74, telephone 3.307—Cen- VIRGÍLIO LOPES
Pozzi, dc
sores
RODRIGUES. 65. Retiro 11. 178, pada ria, c trata-se na rua sequer creanças.
. DlCOS
Parie—Cons.: Quitanda 11, ás 3 hotrai, d,i8 s 11_• ás 5 p. 111, Residência:
1
Rua da Assemliléii, 65. Teleph. 2.27O— dc S. Pedro n. :8S. offiiina. '
uma boa sala bem limpa
tua Euphrusin Correu 29 (Carvalho de
ras. Rcu.: Laranjeiras, 308. Teleph.
dc
Central,
Rio
nariz,
Janeiro.
garganta,
de
WÀ/CESTIAS
cm casa dc familia unm ALUGA-SE
c bonita vista, tein hu electrica ("••
Sá).
4,79 ti—Central.
— Escriptorio, rua do HospiLAGES
v ouvido e bocca — dr. eurico DK.
J.
sala dc frente c quarto, por So$, com casa de familia, sem creanças; na rua do
ALUGAM-SE
FRANCISCO I.IMONGl — Gpcra- DR. OASTAO GUIMARÃES — Rua
*
cio n. 85. Teleph. i.qqi.
DE LEMOS -7. Especialista. Consultodireito a scrvcnija.c um quarto pequeno Cattete 11. 3, sobrado. Gloria.
dor c parteiro. Especialidade cui moRodrigo Silva n. 28; dus 2 ús 4 hovrio: Carioca ,16, das 12 ús 6. TelephoCASAS DE CALÇMOO
por 20S; na rua dos Aicos n. ij, sobralestins de senhoras. Cons. Assembléa
ras. Telephone 11. 2.902. Central.
uma casa proprja para f.inc, 0.:01)—Central. Residência: praia
do^
l
Terças, quintas c sablindos de 2 ás DR. PACHE Dlí PARIA — Profes5J.
milia ou i|iialqucr negocio próximo
ALUGA-SE
dc Botafogo ri. 114. T.'lephone, 1.296
2.432—Central.
da
E.-enla
de
AnResidência:
sor
dc
ophtnhnologia
4. Teleph.
|ior 500$ a ct.sa da rua Ba- 11 estação de Engenheiro Trindade: para
-Sul.
Laranjeiras 192. Teleph. 5.819—Cenplicação Mcdlco-Militar; cncurrcRfido
rão dc Itauiby 11. 21, construída a ca- tratar com o proprietário Joíú Marie
ALUGA-SE
PR. II. LACOMBE —- Medico effectivo
Hospital
Cen- barato
da clinica de olhos do
trai.
cstubclc* pricho, cnm excellentes commodos para Lopes.
que cm outro
da,Santa Casa, docente de pbysioa-me- DR. MARCONDES ROMEIRO — Da
trai do Exercito. — Residência: rua cimento— 120,Avanidu qualquer
Paisos, 120—Te- familia dc tratamento. As chaves csião
dica! Hospício, 54. das 3 ás 5, c Cato sobrado da ma do LaDesembargador Izidro 12a; consulto- k-phono tl:'l central
Policlinica Geral — Consultório: Asna Praia dc lloi.ifogo n. 166.
tetc, 215.
vradio n. 103, trata-se na loja.
ALUGA-SE
rio: largo São Francisco dc Paula
scmbléa 51, de 3 ás 5 da tarde. ResiLUGA-SE um quarto dc frente cum
25, dc 1 ás 3 da tarde.
Matriz 87, Teleph. 1.535—Sul.
ai uso Homniio-scic dc so dencia:
'VALENTIM
por 50$. u predio da rua
mobilia, por 55$ooo; na rua Uru-,
«'oro si, das ,i horas cm deante.
BITTENCOURT,— DR. RODOLPHO PETROSINO — Das
DR.
Mario Xazarcth 11. 45. Piedade, fren»
ALUGA-SE
n.
131
guayana
clinicas de Itália c dc Paris. EspcciaCura tumores dos seios c do ventre, as
-.cria 98. Tel. l.tíii.
te de rua. com uma sala, (piarto e cn»
lista cm moléstias dos olhos. Cons. Asmoléstias, das vias urinarias, genitacs,
zinha; trata-se na rua Frei Caneca nu»>
DR. OSCAR DE SOUZA, professor da
scmbléa. 29 (das 12 ás 3 horas).
as niclritcs, os corri mentos uteriuofc e
mero 311.
—
faculdade dc Mediei.»a. Cons. 83. Af
FILHO
DR.
Olhos,
A.
GUARANÁ'
vaginaes e regu lá riia n mcristrúaçüo
'A chambres, bainet
:'
.
salles,
Aycc
cu
'o;6.i6
seiÀ.&t,' «fts a ás'5. Res. 98, Vieiri
o predio da rua Figueira
c
ouvidos; nariz
garganta. Iiospicio
e
por processo .seu.- Applica
sine. Trvs bonnc situation. Louer meu- ALUGA-SE
11. 80. cmn 3 quartos. 2 salas c porão
couto. Ipanema.
73, esquina dc Ourives, dc 2 ás 5.
914, com ou setn injecção' c esta- sem
suei Us. llfiSOOÜ. Run S. Francisco Xa- aluguel 140$; trata-se no n, 7X.
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
dòr: os seus serviços são/pagos cm
DR.JÒAO ABREU — Rua S. Pedro
Moléstias
dos
olhos
vier n. 719. Los cies se trouvent ti Ia
—
Gonstiltoi»io
módicas.
das
S
ás
11,
e
da
1
ás
04
ri.
ptrfei5.
LUGA-SE uni quarto dc frcnlc. con:
prestações
L" convocação
n. 1.
maison
—
lamente iipparclhado, riia Rodrigo'Sil- DR. MEIRA DE VASCONCELLOS—
Prol. da
DR. AUGUSTO PAULINO
.luz electrica. a rapazes nu a uma* se»
sócios
SAo
convidados
os
srs.
quites
Faculdade. Cura das hérnias e hydrova. 21); esquina da rua da Assembléa. Especialista cm moléstias dos olhos. Asuni commodo com dois nhora na rua Dr. Dias da Cruz n. 8n
sistente da Clinica de olhos da Faculda- da Associação Commercial do Kio dc ALUGA-SEgrandes c duas bellas salas, Meyer.
eeles — Tumores no ventt.' — Hemor»
Das .12 ás. 3 horas da tarde, telephoquartos
thoides. —- Hospício. 54. das a is 4.
Residência.
Marquez de
dc dc Medicina do Rio. Cons. Assem- Janeiro, a sc reunirem cm assembléa independentes; na trat essa liarão de
ne 5.275.
LUGA-SE uma esplendida casa acaANNIBAL FALLER -- Clinica
DR.
bléa, 85 das 3 ár> 5 horas. Resid: Rua geral ordinária, na sede social, ti rua Pctropolis ii. 21. Rio Comprido.
Pombal n. 67.
Primeiro dc Março n. titj, :i 1 hora da
Â hada dc novo, para noivos ou fami»
medica — Cons. rua Assembléa. 83,
Thereza).
Monte
Alegre
169
(Santa
—
DE
GOUVÉA
ProNABUCO
tarde do dia !'¦ dc julho futuro (c nno
— Rm. Avenida Gomes DR.
idas
a boa casa da rua São lia dc tratamento, com lodo o conforto,
'-»irc,3 ás 5)
íessor livre dc gynccnlogia da Facul- Clinica exclusiva de garganta, na- Sf.i do. corrente, como vinha, sendo an- ALUGA-SE
Paulo 11. .)8, cm centro dc grande com cinco quartos, duas salas, dois ba114.
dade de Medicina, chefe do serviço
ria e ouvidos — Dr. Castrioto Pi- niinc.iado'. 1
chácara, a utu minuto do bonde c da nheiros. copa, dispensa, cozinha,
?S. NARIZ, GARGANTA. VIAS
da
Gamboa.
cirúrgico do Hospital
Nessa rcuniAo serão discutidos o rela- estação" de Sampaio. As chaves estão c jardim; na rua de Santa Sophia quintal
nheiro, cx-a>sistente da Cli. do prof.
n. 76,
\RIAS»
E OPERAÇÕES —
Rua Primeiro de Março 10. Das 4' ás
torio c parecer da Commissão de Fi- na rua Francisco Manoel n.
dc
Vienna.
Con.,
2
na rua Major Ávila, esquina
Urbantschctd,
principia
onde
59,
Sete'de
Setembro
,'j*.','-K.OLT,'ru:i
6 da tarde.
líançns, referentes ao biennio 1912-F.IIÜ sc trata.
da rua Barão de Mesquita: trata-se na
ás 4. R. Sete dc Setembro, 82.
....o,-,, r andar de 1 ás 5 horas da DR. SOARES RODRIGUES — Medico
c eleitas a Directoria, Commissão de
mesma, das
ás 4 ou na rua dc S. Cie»
uma linda casa na rua mente 11. .44.3
tarde.
Finanças e seus supplentes para o bienoperador c parteiro especialista: Mo- Cirurgiões
Rosa
Sayãon.
do
20.
ALUGA-SE
191-1-1915.
dc
senhoras
c
creanças.
largo
nio
Trata
lestias
peno
{.PROFESSOR HILÁRIO DE COULUGAM-SE as casas da rua Barão dc
Rio, 21 dc junho de 1911.
do Deposito, tendo magníficos apóscndas affecções da garganta, nariz, olhos. DR. EDUARDO MOSCOSO — Tiatatemporariamente,
VEA. retirando-sp
das
affecções M^iHlKMHiBaiMHaMMBHH los para duas familias. muita abundan- A Bom Rei iro ns, 200 e 200. As chaves
mcdico-cirurgico
mento
cérebro.
Consultório,
ouvidos
e
rua
deixa
aos
seus
clientes
a
previtie
que
do
tubo digestivo—moléstias dos os5. Christovão rt. 219. á 1 hora. T;lq>!i.
cia de agua, gallinheiro, grande logar estão 110 n. 17.S ; trata-se na rua Werna
sua clinica éntrerne aos cuidados do seu
sos. do mero, vias urinarias. Cons. As509—-Villa. Resid. rua dWssiunpção
para quem estender roupa, preço barato; Magalhães n.
assistente, Dr. Raul David de Sanscmbléa 74, ás 3 horas. Teleph. 40.Í—
trata-se na rua Pinto Sayão n. 22.
45. Teleph. 210—Sul. Consultório Uruson.
o predio da travessa da
Central. Res. Estacio de Sá a. 38. Teguayana 3, das 4 ás 5, ás segundas,
DR. R. DAVID. DE SANSON — Da
ALUGA-SE
Universidade ii. 43. eom todas as
uni
esplendido
bons
commodo;
co11.11101.los
a
:11olephone, 891—Villa.
Santa Casa;de Misericórdia, assistenquintas e sabbados.
na rua Figueira n. 65, S. Francisco comniodidadcs para familia de tratamenÂLUGAM-SE
ços solteiros; na praça da Republica ALUGA-SE
te do professor Hilário dc Gouvca, ex- DR. CÂNDIDO BOTAFOGO — Rcccm- DR. R. CHAPOT PREVOST —'Me- n. 18y.
to; as chaves cslão na rua Xova ri.-' V
Xavier.
assistente do professor Deutschniann,
dico e cirurgião do Hospital da (Michegado, da .Europa. Vias, urinarias;
(na travessa da Universidade), casa do
uin
commodo a um casal
iinr 130? a nova c espa- sr. Vieira Lima.
se.icordia e da Associação dos Es.de Hamburgo, e da Real Clinica da
das
senhoras,
c
opemoléstias
partos
ou a tuna 011 duas senhoras serias; ÂLUGAvSE
çusa casa da rua do Rocha n.,60,
Universidade dc Hcidelbcrg — Cônsulpregados no Commercio, as;istent». e ALUGA-SE
rações. Tratamento moderno das ureum esplendido predio tenestação do Rocha, tendo todas as comdocente de clinica cirúrgica na Ta- na rua Xi/.i n. .•(>. Meyer.
tas das 2 ás 5; todos os dias utets.
trites
clironicas,
estreitamento
da
urcdo seis quartos, tres salas c mais dcculdade de Medicina — Consultório,
•.nua .sala c uni ..|iuu"lo, modidades; :i chave está na rua D. ALUGA-SE
O • 'iltorio — Assembléa 26. Teleph.
tra c hypcrirophia da próstata pela elecom gaz e clectricidade: na
rua da Quitanda n. 15, das s ás 4. ALUGAM-SE
""entrai.
dc frente dc rua, a rapaz solteiro uil Anna Guimarães n. 65, onde sc trata. pendências,
Residência:
ctricidade. Ourives
54.
'KRMANO
rua Xova 11. IX. (na travessa da Univern. 5.3Si-Central.
Telephone
MEDEIROS—(51ca casa nova da Villa Ju- sidade): ás chaves csião na
Mariz c Barros 251.
— Livre docen- a casal sem filhos, boa aj-ua e vista para
rua Nova
jucz). Cirurgião dos hospi- DR. ALBINO PACHECO — Dos hos- DR.. RAUL BAPTISTA
o mar; na rua Chefe dc Divisão Salgá-lo ALUGA-SE
licta, á rua Uruguay .11. 191, a chave n. V.. casa do sr. Vieira
Lima.
assistente dc clinica cirúrgica da 11.-201 .
te
c
isboa c ex-assistente da Fana
So$ooo.
está
casa
ri..
11.
aluguel
de
Lisboa.
Rua
Sete
Setembro
pitaes
Faculdade de Medicina. Cirurgia cm
e Medicina de Lisboa. Cono predio n. 20. da traves'J5$ a casa da rua Dr.
117-t", consultas das 8 ás 10 da maa casa nova da travessa ALUGA-SE
geral. Consultório: Quitanda 6. Teleph.
consultório, das 3 ás 6 horas
sa da Universidade, com dois quarnhã e das 2 ás 4 da tarde. Clinica geMiguel
Ferreira
ti.
com
sala,
ÂLUGA-SEtpor
Carvalho Alvim ri. 3S, a chave na
Muralori.
Rcsd:
Fr.
quar- ALUGA-SE
97,
07S—Central.
Rua da Assembléa n. 29. Re»
doenças
das' senhoras.
ral—Partos,
lo, cozinha e porão habitavel, luz i.-l-.-cjri- esquina da rua Uruguay 11, 222. Alu- tos. ílduas salas c' mais dependências; as
Teleph. 1.334—Central.
.•ua Visconde' dc Figueiredo
chaves estão na rua Xova n. V, (na traTratamento racional da syphilis pelo DR.36. CARLOS WERNECK — Cirurgião ca, agua, grande ipiintal, uni minuto da
guel iro$ooo.
11 á 1 hora da tarde. Televessa da Universidade), casa do sr. Vici606, 914, etc.
estação
dc
Ramos.
dc
Casa,
cirurgia
adulda
Santa
geral
a
1,37,4. Villa. • Chamados
uma casa na travessa do ra Lima.
Telephone central
attende a
4494.
tos c creanças, moléstias das vias-uria casa da riia ALUGA-SE
iora.
Portella
ió, Madureira, c outra
por
J5$
!cm
toda
hora,
enfermeiro
senhoras.
para
LUGA-SE uma casa na travessa Ali•RI
narias c moléstias das senhoras. Cons. ÂLUGA-SE
Dr. Miguel Fei;reira n. 93, uni mi- no- Rio- das 'Pedra 110 beoco Manoel
QUE DUQUE — Cônsul- DR. FONSECA JUNIOR—Medico ope'^cocadio,
cc Figueiredo 11. 24 (Riachuclo),com
Rua dos Ourives 5, das ? ás 5 horas. nulo da estação de líamos.
da Assembléa, S3; residenAlves; trata-se com o sr
no Â
rador. Moléstias dc senhoras, creanças,
tres quartos c duas salas c mais depenRes. rua Senador Octaviano 52. Telejomes Freire, 114.
'.imã esplendida sala,-.dc Rio das Pedras.
nariz, c ouvidos.
Consultório:
Rita
dehcias.
. .
'e^sa
phone—Central, .1.042.
D
•Uruguayana n,- 3*, das. 3 ás 5 horas.írcntc, cf,:m ..duas janellas, cm
ÂLUGA-SE
'>WS()P& Stt.iado3
,le
LUOAM-SE
/ * fo inf anci*
—
DR.
ERNESTO
PEDRO
Operador'48Íc dc familia, a
por 60S • mensaes a cisa
Residência: Ptjwa-,ij de Junho 11. 133.'
novo, na ripií
casal-, som filhos-. c. dç rcn. 52, da rua Silva Mourão.. em Toparteiro. Resid. rua Silva' Manoel,
14. ÇAZ M. V.—Con.
•.¦rp^St. 60 dá ALUGA-SEspcho, ou :i ràp'à":ts dc ttatatiicnlo,'com Froritiri ; as oit.T.xá
çí&*M
Partos. Moléstias da mulher
Tclçph. 1.063—Central. Cons: 25, Lar- ou sem
dos os Santos, com duas salas, dois quarTeleph.
iS.
hauuuu: Küa- da • tapa
pensão, próximo á rua do Senamesma rua.
'
Francisco.
Consultas
de
S.
ás
tos. cozinha, agua abundante, etc.: tratergo
Tobem Tc Vi 11. 21,
do; travessa
so2.250—Central. Residência: Rua
DR. OLIVEIRA MOTTA—Resid. 21 Christo» l.U(7A-Slv.-; c.s.i)aço.so "'arsoorai i.-rlo ta-se na mesma.
ças, quintas c sabbados das 3 ás 3Ü10- brado.
riclcros /oo—Copacabana. 1
"da
vão Colombo. Cons. Asscmbiéa, 46.
ca a da rua D;;Auna G.tjras. Teleph. 5.537—Central
./>'porão
PAZ — Clinica mediLUGA-SE um
esplendido
ty.R. CAMPOS DA
quarto
nina casa nova, própria marães h< 65, estação do Rocha. .'£'. F.
—
franco
AffÓnso
t-.
Mediicafwiiojcstia.? "da infância e syphilis. JA o lestias dos pulmões,""»
dr. j.
i
^
dois
na
rua
ca*acs;
dos
CocjuciÂLUGA-SE
pira
c.--*-fA«*lli
*
^ApfAiea'*^ )Sb6 e 914. Consultório. K.na
co c cirurgião. Especialista de vias uri- ros us. j00 c 102, aluguel 1211S; tis chaConstituição i, 36-ALBERTO SA'LiMa? —* JUjflcò".
narias. Raios N c suas applicações .a ves. estão na avenida .Mem ¦ dc Sá nuAps Andradas 52, das 4 ás 5. Teleph. DR.
LUGAM-SE,.juntos,ou separados, os
internas,
Moléstias
especialmente
LUGA-SE uma boa casa na rua Dr.
dos
domicilio. Consultório 127, Avenida meros 1.', c 15.
1.736 Norte. Residência Barão do Bom
1" c 2" andares, próprios para tudo,
Nabuco de Freitas 11. 117: trata-se na
pulmões e coração, febres, moléstias
Rio Branco. Dc i ás 3.
Retiro.35. E. Novo.
pintados d novo;.na praça Tiradéritçs rua do Rosário n. 169, . i° andar, as chadas senhoras, partos, syphilis
(com
tuii quarto em casa
de 11.
OR. MONTEIRO DA SILVEIRA, cheou não do 606 c 9.14), ope- DR. BARBOSA VIANNA — Docente ALUGA-SE
applicação
ves estão no 11. 110.
família,
entrada
independente;
na rua
fe de clinica da Policlinica de Botafodc Ar.aionib". cirúrgica e operações da
rações de pequena cirurgia. Residência.
magnífico 2" andar com
Matriz
6S.
da
ii.
Sampaio.
LUGA-SE uma boa casa na rua Fóngo e da clinica dc creanças da Santa
Faculdade de Medicina. Medico adRua Dr. Maia Lacerda 34. Estacio de
JÍJLquatro quartos, duas salas, banheiro
uma cazinha
| Casa. Rcs. rua-Bambina 153, cons. Sete
com sala, dc chuva é immersão. cozinha com fojunto da Santa Casa. Cirurgia em geSá. Consultório : Assembléa 73—Sode Setembro 139, dc 1 ás 3 .horas.
ral. Vias urinarias. Tratamento da sy- ALUGA-SE
quimo e cozinha, por .35$; na rua gão a gaz, brilhante installação electrica. Rosário 11. 160, 2" andar; as chaves estão
brado, das 3 ás 4 horas dá tarde.
Teleph. da residência, 603—Sul. '
philis, (606-914)—Cons. Rua Rodrigo Amclia u. 66, Si Ch ri si o vao;
trala-se grande terraço com tanque. Este andar na mesma rua 11. 45.
:DR. TAMBORIM GUIMARÃES—Mo- DR. RAUL; PACHECO — Partos, opeSilva, fr. Teleph. s.254 — De 2 ás 4. com o .sr. Amaral.
LUGA-SE a casa da rua de S. Fran»
rações, iiijecções dc 606, 914, endoyeestá preparado com luxo, conforto e em
lestias internas especialmente" das creResidência: Avenida Henrique Valiacisco Xaviier u. 5,5
nosas (syphilis), intratraclieas 110;itra»
tendo duas s;
sa»
novo:
rua
do
Rosário
n.
14$.
tres
casas
1.
predio
1$
por'Ó6S.
dares n. 40.
ancas. Rua'de. S. Christovão, 482.'Rua
las, tres quartos, área interna, bom quin»
tamento • da . tuberculose
'
a
.-*
10'J»?.
com
bom
c
c
luz
pulmonar.
dec.riALUGAM-SE
quintal
—
s.
Cirurgia geral c vias
da. Assembléa. 73, das 12
em casa de íamilia de tal e mais dependências; .as chaves 1111
Cons. Ourives 3S, das 2 ás 4. Teleph. DR. POSSOLO
urinarias. lhtmaytá 30. Teleph. 258— ca cm todas; irata-sc na rua Padre Mi- ÂLUGA-SE
lodo o respeito, a tini casal sem armazém em frente c tratar na rua Barão
DR.-MARIO MAGALHÃES — Cirur— Norte. Chamados,
"105.
Avenida
3-731
11.
guclino
77, cm Catumby.
Snl. Uruguayana,
filhos, um bom quarto independente, com ¦de Itapagipc ri,
gião adjunto da clinica de creanças
Salvador dc Sá 23, Teleph, 4.082 —
35.
unia sala c um quarto'; luz electrica: na rua Prefeito Barata
|'¦-• dó Hospital da Santa Casa da MiseCentral.
LUGA-SE uma casa para qualquer
CLINIÜA DE MOLÉSTIAS BO APPA- ÂLUGAM-SE
ricordia; clinica niedico-cirtirgica; ci- DR. ADALBERTO FERREIRA —
separados, com ou sem mo- n. ¦.£ (antigo morro do'Senado).
juntas.ou
Clinegocio: na rua Frei Caneca 11 4.)6.
RELBO DIGESTIVO E DA NOTAI. ! bilia, cm casa dc familia, a moço do comrurgia especial das creanças c orthonica medica. Cons. rua da Carioca, 44,
um quarto bem espaçoso, Trata-se na rua da Luz 11.
— Consultório: largo de São
oedia.
DE
SOUZA .mercio, ou a um ca.-al;na rua do Cattt,
ÇA0-7DR. RENATO
'
ás
Resid.
rua
com
tendo
(das
D.
c
Anna,
ALUGA-SE
electriei3
5),
.-9-—
janella,
gaz
r'.'lephpnc'
rancisco de- Paula 25, das 2 ás 4.
LOPES — Novo c efficaz tratamento tele n. 2S, 1.' andar.
LUGAM-SE
co:n
uma. cs,
Botafogo.
pensão,
Teleph.
dade, com pensão, e com ou sem mo495—Sul.
Residenda .obesidade c manifestações artriticas
5.-537- Central.
. plcndida sala de frente e dois coma
.im
rua
LUGAM-SE
casal
ile
bilia;
na
lodo
Uriíguayana
11.
2"
o
43,
A" alta- Pereira Siqueira 75.
(asthma, rheuiuatismo. diabetes, etc.—
modos mobilado com luz electrica, nc
ifèsncitò dois diumodos sem mobiliá, andar.
,'
GUILHERME DE MOURA— Mc- Ouvidos, nariz e garganta. BronExames pelos raios X—Rua S. Jòsá cm casa de
.1 outro' casal, com farnquia' cm
magnifico predio da rua do Riachuelo
cho-Esophagoscopia
dico ¦—Moléstias das creanças — Conda
2
ás
horas.
a
casa
rua
dc
por 70$
4
3y,
n. 247.
toda a casa; na' rua Taylor 11. 22, Lasultorio: rua da Assembléa 46, da 1 DR. CASTELLO BRANCO —Trat.
n.
Maxwell
ALUGA-SE
414, Andarahy, as chaBronda
pa^
da
syphilis
e
rua'
ás 3; residência:
por 60$. uni quarto dc
ves estão na venda da. esquina da rua
peíle
Junqúilhos 35,
chite asthmatica. De volta'da Europa, jWotestias
na
frente:
avenida
Rio Branco 11. 27,
.UGA-SE
ÂLUGA-SE
um
oom
Santa Thereza ¦— Telephone 2.789.
Comes
Trata-se
dc
Braga.
ná
rua
da
Canquarto
—
porão;
dá consultas á rua da Assembléa' il-l. DR. CARLOS VILLELA
Especialis-,
2o andar, casa de íamilia.
na rua Taylor ,i. 2. :, Lapa.
JR. OVIDIO PEIXOTO MEIRA — Do
délária ti. 42, loja.
das 3 ás (j.
com pratica dos hospitaes da Eurota
Hospital da Misericórdia. Orthopedià,
. pa. Cura das espinhas, cicatrizes c ruLUGA-SE uma sala com quarto a
um ],c-qucno chalcl, , coin
.UGA-SE um bom
quarto muito
• ' cirurgia.dc creanças e.em geral.. Tra- Instituto Physiotherapieo
moços solteiros ou a casal senrfidois commodos apenas, próprio para
.dc .lacqitct e Levy, ÂLUGA-SE
arejado,
limpo'
e
a
moços
011
a
casal
pelo
processo
gas
tánento especial das escolioses. Inva- Do DR. GUSTAVO ARMBRUST—Dolhos;
lhos na rua de S. Pedro 11. 12S.
de Paris. Applica o 606. Assembléa 98 solteiros ofi casal; jià rua Taylor n. 22, sem
em filhos; na rua Larga u. 137.
liços 159. Consultório: Rua Quitanda,
cente da Faculdade de Medicina. Rua
ás 3 horas. Residência: Gomes Frei- Lapa.
LUGA-SE uma casa com tres quaruma
boa
casa
com
LIGA-SE
dois
i
ás
de
5c
3.
Senador Dantas 43. Duchas, Massare ri. 153»
tos, duas salas, cozinha,
dispensa,
casas por Si$, 71$ c
quartos, duas salas c mais dependeugein,. Thermotherapia, Dietetica, etc. DR. WERNECK
MACHADO — Rua ALUGAM-SE
61?, á run José Clemente, avenida cias, á rua Dr, Garnier 11. 19, casa tanque, banheiro c quintal; na rua Barãr,
Tratamento das doenças agudas e chroPrimeiro de Março ii'. 10: Só ai tende a n. Si, S. Christovão; inferma-se c ira- n.
3; as chaves no armazém da esiiuina, de S. Francisco Filho n. 257, as chaves
nicas pela physióthcrapia. Consultas de
doentes dessas especialidades.
la-sc ná rua .Senhor dos Passos :i. 2:6, á rua Di Anna Nery; trata-se na Caixa estão pegado.
BANDE1RA.DE MELLO,
st ás 3. Uruguayana 21.
DR.'ALFREDO PORTO
Especialis- onde tambem sc aluga
.clusivâmente de'Crcaiiças —
itiii sobrado.
de Amortização, com o sr. Cantara Cocum 011 dois bons com»
tá cm syphilis c moléstias da pelle.
9 Colori' > : ha, .ntá ,da'Assembléa, 43, Ktolestias e operações do apparelho.
modos juntos, ou separados; ria rua
a
casa
da
Â-LUGAM-SE
rua
dos
Hospitaes
da
do
Europa,
Com
Livralho urinario
pratica
i* ]^j_i _ ás 4;' horas; (Só attende a domento 11. «_>, as chaves estão rio riuLUGA-SE 1 casa da rua Haddock Visconde Duprat 11. 12. Mangue.
membrü da Academia de Medicina, ALUGA-SE
•éntés" de sua. especialidade). ,
DR. CARLOS VEIGA — Operador.
Lobo 11. a-,, as chaves cslão na loja
cbcfc de clinica no serviço dc moles- mero 84i c trata-se. na rua do Theatro
LUGAM-SE dois quartos, uma sala
Cirurgião do. Hospital da. MiscricòrDoenças mentaes e nervosas
c trata-se na rua do Mercado n 43.
tias da pelle da -Policlinica, etc. Con- ri;. 5» Cantisaria. .
c
cozinha inteiramente independente;
dia. Especialidade: moléstias c operaandar.
sultorio: Rua Rodrigo Silva, 5. TeleApR.,A. SODRE' ^ Professor da Fabons quartos para rapana rua Barão dc Guaratiba n. 114.
das vias urinarias. — Consulto'cidade
ções
2.271.
Residência'
Avenida
phone
de. Medicina. Clinica medica.
zes solteiros; na rua
ALUGAM-SE
do Rezende
LÜGA^SÍf a casa da rua Souza Barrio:'rua da.-Carioca,S, da 1 ás 4;" rcAtlântica, 272. Leme. Teleohonc, j.493 11. 62.
especialmente) doenças, nervosas, estoros 11. 25, própria para pequena fasidencia: Senador-¦ Dantas '79.* Tc,dc familia, a moços solteiros; na riia
Sul.
mago, figado .-c, intestinos. Rua do Romilia, tem Iodas a.s conimodidades, iu- Costa Bastos 11. 16, próximo á rua do
iephonc 5.143-Central.
'sario
250?
mensaes
uma
por
140, das 2 ás. 5, ás segundas,
'-Vboa easa, com dois pavimentos; na clusive bonde á porta c proximidades da Riachuelo.
ÂLUGA-SE
DENTISTAS . '
DR. CARLOS
NOVAES
FILHO
c
\ quartas' e sextas-feiras.
da Republica 11. 95 : a chave está estação de Sampaio ; informações
praça
Membro da Associação Franceza
"lado. chade
CR. W... SCHILLER — Consultório: 3.
LUGAM-SE duas vcasas ns. toS e
no
n.
loja; trata-se na avenida Rio ves por obséquio na easa ao
gr,
Urologia.
Tratamento
moderno
das
Na
ás
segundas,
rua
da
das
rua
Â 114, na rua de Santo Christo dos Mif
Uruguayana, Branco n.
3
5,
Quitanda,
•
sobrado.
J.'GA-SE a casa da rua Taylor 1111- lagres, sendo uma
50,
moléstias do jpparclho urinario. Urerua
3, sobrado, canto da
para familia c outra
j quartas e sextas. Rer-idencia, 40,
'
mero 110, própria para grande fatroscopia, Cystocopia c applicação dc
o novo c chie predio tia
rua da Carioca, onde
1.143—-SuL
Bambina.
Teleph.
para qualquer negocio, e tambem com
I
milia,
tendo
tres
pavimentes
correntes, thermo electrieas, galvanijardins, residência para familia. Trata-se á rua
rua Duque Estrada 11. 17, Gayea, lcnsc encontram hábeis ÂLUGA-SE
Habito da embriaguez
cas, galvanpsinusoidacs e faradicas.
grande quintal e-bella vista para a há- de S. Pedro 11. 72, loja.
profissionaes, legalmente diplomados, fa- do ires dormitórios c mais dois quartps hia;
as chaves na mesma rua ri. 135;
Consultas diárias dc 9 ás ir e"* de 2 zcm-se dentaduras completas, bem ada- para criados c deposito, salas de espera,
p DR. CUNHA .CRUZ.'por processo cs»
LUGA-SE em casa dc familia uma
ás 6. Consultório. Rua da Carioca nu» piadas, perfeitas c correctas, segundo visitas c jantar, pequena copa, desperisa, trata-se. na rua da Alfândega 11. 93.
• pecial, tira o'habito da embriaguez raou quarto de ficiite, a casal sem
xis
,sala
mero
')onito
50.
fogão com serpentiuin novo e privilegiado processo. Todos cozinha ç.0111
uma boa sala, cm casa filhos ou moços solteiros; á rua Senhor
, pidamente;..t.raia de. doenças nervosas.
lua da Carioca n. 31, das 3 ás 5. Re- DR. ANTÔNIO PEDRO. ¦— Moléstias os afamados trabalhos dentários desta na, pia dc mármore, etc, excellente ba- ALUGA-SE
familia
dc
sem
creanens:
na rua do dos Passos 11. 10, 2." andar.
internas — Assembléa 98 — Segun- casa, são garantidos por muitos an- nheiro com agua quente e fr.ia, VV". C, Ia- Cattete 11.
idencia, praça-Serzedello Corrêa n. 17.
9, sobrado. Gloria.
das, quartas e sextas, da 1 ás 3.
LUGA-SE o sobrado da rua do
vatorios
dc
agua
corrente,
nos e feitos
com
banheiro
escrúpulo,
c \V. « LUGA-SE," na rua
minudo Iiospicio nu- «£JL Cunha 'n. 83, com
DR. RODRIGUES LIMA — Cous. rua cioso cuidado, absoluta
com dois quartos, duas.
segurança c C. para criada, tanque, etc, bonito jardim
cm casa de familia dc «alas, cozinha e bom
Assembléa n. 66. Rcsid. Praia do Fia- incxccdivel rapidez. Chapas — 15$
bom quintal.
e quintal, luz electrica; trata-se ria rua
meUgo n. 88. .
cada dente — 4$; concertos cm den- Marquez de S. Vicente, ri. 256, onde es- todo o respeito, um. quarto com luz ele. TOLEDO DODSWORTH — Prouma boa casa com jardim
clrica. tem banheiro e fornece pensão.
íssor da'Faculdade de Medicina e DR. O DR. EDUARDO MAGALHÃES tem taduras quebradas c defeituosas, a 8$, tão as chaves.
na frente, gaz ou electricidade; na-'
ALUGA-SE
clinico
á
o
seu
consultório
rua
dc
Sete
concerto;,
obturações
cada
?QEJ?F- TOLEDO DODSWORTH
um bom quarto muito rua General Polydoro ri. 29, as chave?
de
LUGAM-SE bons quartos; na praça
Setembro 11. 135,' c morada á.rua 'La- espécie, a 5$ c a 10$; extracçòesqualquer
arejado e claro, em casa de uni ca- no 11. 37.
ALUGA-SE
dentasepte da.
Tiradcntes 11. $7.
"e Faculdade, de Medicina "ranjeiras 21."'Teleph. 2.42S—Central. rias, absolutamente
sem dór. a 5$. Qualsal sem filhos, a senhor do commercio;
«ames
photographias das mouma casa nova com diíá"
por 200$ a casa da tua na rua da Alfândega n. 190, sobrado.
1 internas pelos raios X. Trata- Tralanlcnto efficaz da dyspepsia, neu- quer obra dentaria só será dada" por
rastlicnia, rheuiuatismo c manifesta- prompta ou entregue, r.o caso dc estar ÂLUGA-SE
¦ pela electricidade das moléstias
salas, dois quartos e mais dependeuALUGA-SE
Torres Hòiiviiii n. 240, tem cinco
.LUGAM-SE
ires
grandes salas de cias, tem electricidade.. por ooífooo; na
ções arthriticas; da astliina, b,-onclii- nas condições, conforme ás regras mo- quartos c duas «alas; as chaves cslão na
«ral; toS, Avenida Central, poi
A frente, ria rua Sete de Setembro nu- rua da Republica ri", 67, estação Dr.
tes chronicas, 'anemias e fraqueza pul- dernas, c a contento do cliente. Os
esquina
da
rua
venda
da
Barbosa
Luiz
da Confeitaria C^stellões, de 1
mero 58-AI canto da travessa do Ou- Frontin, as chaves estão
motiar; doenças do figado, intestinos ços da tabeliã são os mais razoáveis pre- ii. 106.
por favor no 11.
teleph. 21326.
posvidor. Trata-se lia casa dc fruetas. ,
e rins. Cura com o melhor exito pelo siveis c sem competência.
63, c ptffa Iratar na rua Barão de São
S
'ini
ccinriiodo
com
" Radium" as
sala,
i-j--»8 das senhoras
ncvralgias
rebeldes,
LUGA-SE por
por 100$ -a casa da rua Felix 11; 1S9. sobrado. <
Os pagainentps podem ser feitos em ALUGA-SE
quarto c cozinha, lem agua e fogão;
rhcuinalisnío, orchites, cezemas, feri» prestações e á vontade do cliente.
Dr. Miguel Ferreira n. 104, pror
JiDIDO DE ANDRADE—OpeLUGAM-SE em casa de familia uma
Prudente
dc
Dr.
Moraes
na
rua
n. 184,
das cancerosas e varicosas;- ninvtis, anximo á estação dc Ramos, tem duas sa3. RUA URUGUAYANA, 3
| parteiro, especialis*» em do';"•*"«¦"as
Dr.
Frontin,
grande sal a c quartos limpos . areestação,
rua
da
vasculares),
Asman- (Canto da Rua da Carioca—Rio de Jasenhoras. C->ns.
las, dois quartos, luz, agua, etc. Cha- jadda serve para uni casal sctii filhos bu
giomas (tumores
o predio n. 359 da rua ves 110 11. 03.
chás, cicatrizes viciosas, signaes "da
ca- nciro).
59, entrada pela rua da Quium bom escriptorio, querendo forViccc-se
'
D. Anna Nery. Trata-se ná rua Benbcliudòs c verrugas; tuberculose
ALUGA-SE
11, diariamente, de 2 ás 4
uma magnífica casa, com pensão por módico preço; na rua da
TABELUlAo
'cpithclin.
t
e
das
da
(tiloria).
Voluntários
tmicosas,
onstíint
Rcs.
(lúpus-)
45
iamin
da tarde.pelle
ri..
147,
2"
andar.
da
Quitanda
duas
salas,
dois
ALUGA-SE
quartos, copa, quinornas e tumores nuiligjios. App!ic-i- 1
i.m, consultas: ás segunda!-.
» LUGA-SE unia excellente sala, em tal, forração e luz cleclrica; na rua Dr.
LU.»IA-SE Uni andar térreo cm um
ções sem dôr alguma. Tratamento cf- ¦ TARELLIAO, dr. Bclisario favo»
c sextus, dc \3 ái s horas da
¦Ferreira
Pontes 11. 33. preço 91$; IraJtiLeasa dc familia nu travessa Murat-iri
predio recentemente), construído; n&
íicaz da siphylis c da mòrplica. j Ilof,]iicio, 46,
ri.. ,39»
ta-sc na mesma. Aridaráhy,
rua João Rotnariz ri. 127, Ramas.-
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Grande sorilmento de mobiliários para
.
quartos de dormir, salas de
visitas e jantar
E PRESTAÇÕES
VENDAS

A DINHEIRO

MARTINS MALHEIRO & COMJP
.
111, Rua cia Alfândega, 111

•k>:d f-SÉ nm piano velho para rs»
LUGA-SE o predio ri. im, da, rua
LUGA-SE n «un n. 108 da rtm \
marca
LUGA-SI' por nos 11111.1 chia com
uma bicycleta
A!
Luiz Hiirboia, cm Villu l.ubcl, cum Â dc S, Joné (Madureira), logar alm A!itics galas, 110 pianos, com pomar;
ludo. pnr joSiitVi; ua rua do Ciiiieio VENDE-SE perfeita
o rcM-dcntc *.
Ini» quartos, diiini Halafi cotinhn, hn- e saudável, cum duas «.ala*, dõlt «piar- ua num D. Alice 11, li, Aririnraliy.
3, solirftdo
para tratar » rua «loi Andntdcj 11. N. -'
ttliclro c «ininiiili a» chovei então no los. cozinlia, chuveiro, jardim o ItU ele»
cum d, Mlncrviiia.
andar,
LUGA-SE o predio du ruu Itapirú
trmaxeni pro**.iiuo c initn-»ie na Ave. ctrica. Preço, óu.liooo,
EXIiKM SE 30 c*.rtãeR por 28$poo,
Ã!
um
11. 3113, uclin-Kc abril": tralá-ío na V
EN
nida Uin Branco n, nu, com David
cnni*»l'ioiiilentc á 311 refeições; IVji- V! DEM'SE"Tis^itenTiliõrTrie
LCGA-SI* unia nua cisa nova, para rua
rua do Rosário n. ioj, casa boa c maíçougiiê tem bom cípo, balefio, 3,111»
são
Praça
da
11,
.'«i«i.
Navarro
Kepublica
A/família: nu rim João Caetano 11. 37, unifica
marudii.
gniíi
chos c mnis pértenec*; u rua dos Andra»
por cima da onfeltaria lí. de bVrro,
itími cazinha na nvènidn aluguel ilirato.; as chaves na vcudii.
dus
ila'nia
LUÍ1A-SE por 55$ a ca*»a
"~Í'.N'DlvSlv"»JlwP3(i.n.^irântido
da run Nova de S. Leopoldo n.,oS, Traia sc 11:1 rua liarão dc Petropolis
ÂLl'GA-SE
Ã!
Oito de Setembro 11. .n, antigo uj,
o íi»
flores iinllaçflo 11 blscuit;
us clllive* na venda e tratar na rua II. H)7.
Meyer; a chave está no 11. 1, veildn, VEXpHM-SE
rosas c eliiy»„nieniiis 6$ooo 11 duzia: V!iro a .ido réis; nn rua da .Misriieor»
Jhiríui dc Petropolis n. 107.
um moço italiuno, tem Bondes de Cachiiinby.
esquina du nm do CotOvcllo,
trepadeiras 1515000 o meiro;
dia
11,

Comp.

|j

17 turnos de edade, decente e de
ins um ipt.irto. 11,1 ALUGA-SE
rua da Lapa ll. 11, «obrado, a moço boa presença, tem certificado de gua conAi.i.u.vm*.
ilucia,'lem pliotograpltili da policia italírio, cam du familia
"chauí-LÍ-GAM-SE «luis «ra mies ciiiiunoilos liana, quer ir coma ajudante de
fucr". de familia particular, ou outro
serviço qualquer, lendo muita pratica;
dependente; ua rua do Senado n, 323.
pede-se o favor de escrever a N. Dona»
LUGA-SE uma psn na rua Alegre vila. Ladeira da Misericórdia n, 20.
eom duas salas,
,11, 41, com
salas, dois quarlo*, A LCGA-SI' uma casa com iodas as
'cozinha, li,ipilntal e jardim na frente,
por í* commodidades para família, Rua
i.*(«S; as chaves estão na rua dc Saiu,'.
Bomfim n. 145. S. Christovào.
Luiza n. 52, Maracanã.
LUGA-SE por mof, o sobrado da
UV.ASK uma casa na rua S. •ran- Â rua dos Andradas 11. 115. próximo
¦ cisco Xavier 11. it'!i, avenida, casa •i praça General Osório: trata-se na ru.**
n. 10.'
1
da Quitanda 11. 127. sobrado.
LUGAM-SE salas c quartos a moços
por 30S. casas com sala,
«Iieiros; im rua Senador )ahlas ALUGAM-SE
quarto, cozinha, grande terreno, todo
71. 34, sobrado,
cercado, cm frente dc uma estação <subiirbios)'. Tratar com o dr. Eloy Piores,
LUGAM-SE uma •ai e um quarto, á rua Christovão Colombo 11. 50, Cattete
rua ou largo de S. Francisco 11. 6, sobrado.
Mu ri a Eugenia 11
1. Botafogo;
"\
casas para pequenas f;v
LUGA-S". uma •ala dc frente, pci 1 ÂLVCAM-SK
milias. na rua Real Grandeza 11. 246,
J\* li|r.'bilillada, a cav tlbcirn distineto ou as chaves csião na mesma com o sr,
.un quarto: na «rua Pedro Américo nuJosé c lrata-se ná Avenida Kio Branco
meru 70. térreo. Cãttcie;
ri'. 102. com David & C.
LUGA-SK ium quarto por 15$. i«.
«'uas casas, com duas
.rna Prudente de Moraes 11, 110, em
cozinha, badois quartos,
salas,
ALUGAM-SE
Dr. Proiiirn irata-sc com o encii rc- nheiro c bom
Dr.
quintal, na rua Luiz BarBrito;
K.idü
gado
bosa 11. 118. casas ns. 1 e 3: chaves
"TUftvCsí
uma sala com janellas dc ua easa 11. 4 c trata-se na Avenida Rio
frente, .1 rapazes do commercio', cm Branco ri. 102. com David & (.'.
rasa de easal sem filhos, c aluga-se tamLUGA-SE a casa da rua Ur. Pesoa
bem um bom quarto, á praça dos Gover.dc llarros 11. 10, reformada dc novo,
tiadòrcs 11. 8, cruzamento da avenida Oocom installação electrica. por ;22$óoo
mes l**rcirc c Mcm de Sá.
mensaes; as chaves estão na vcpda da

LUGA-SE por
p

A
A!

a:
A

a:
A!
A

LUGAM-SE em Villa Izabel á rua Ku,fino dc Almeida n. 38, Villa Alda,
balsas,, eom 2 quarlos. 2 salas e mais dcpcndr.ncias, bu electrica c bondes á por.ta, A chave na mesma rua n. ;i, ármazcrii
orrde se trata. Aluguel módico.
A LUGAM-SE optimos commodos ntobiaiios
cavalheiros
decentes; na
avenida Mem dc Sá 11. 102.
para familia a boa casa da
rua'Pinto Guedes 11. 22. As chaves csALUGA-SE
'.ão na rua Conde
Bom fim n. ; 22 e tra"rúá
tn-sc á
Tlieophilo Ottoni 11 74LUGA-SE uma casa na rua Adriano
,11. .So. com 2 salas, 2 «pianos, en1 rada ao lado, quintal, luz electrica etc;
Irata-sc* 11a rua Archtas Cordeiro, iu.^474.
Todos os Santos, sapataria Elite. : *V

Ai

o sobrado 11. 1S4 da rua Benedicto Hippolyto. tem 2 quartos, 2
ALUGA-SE
salas etc. Aluguel barato, c* novo.

Ai

LUGA-SE o novo c confortável pr*
«lio com ires salas, cinco quartos e
todo á 'Conforto moderno, vasto porão c
sotão, utilizáveis; na rua Carvalho Monleiro 11. 46, aberto-até. ás 9 r'.2'horas\da
nianhã.
., «La.:
...-.•---.---¦:..¦.¦¦
'e 'loja
da
LUGA-SE o sóbraílo
rua
"64.'*"
e traia-se
Â Visconde de Itauna 11.
na rua Marquez dc Pombal 11.. 7. .
um bom quarto em casa
dc tratamento: á riia Paulino FerÂLUGA-SE
mandes n. .59, Botafogo.
iun sobrado com cinco commodos e uma loja ; na rua do Monte
ALUGA-SE
n. 49, Livramento.

esquina

da

rua

Machado

Coelho.

LUGA-S lí. perto da Avenida Rio
A Uranco, um quarto muito bem ntoWlado, tem telephone c luz electrica; na
rua Xova 11. 150. esquina da rua liarão
dc S. Gonçalo. em frente ao Theairo
Phcnix.
7> esplendido prcJio dc
sobrado, estylo moderno, n. 39 da"
ALUGA-SE
duas salas,
rua Engenho Novo, com
quatro bons dormitórios bem arejados.
banheiro, watdr-closct, despensa, cozinha c quintal murado, com tanque dc
lavagem c \vatcr-closct
para criados,
grande terreno arborizado c cercado a
zinco, todo o predio é illuminado a luz
electrica. tendo gaz na cozinha c banheira, distando dois minutos apenas da
estação de Sampaio e linhas tle bonde.
Está aberto, das 3 ás 5 horas da tarde:
para tratar iia rua Elack n. 133, estação do Riachuelo.
Í"X'GÃ-SE a um casal de tratamento
uma sala com direito á casa toda:
na rua Mariz c Barros 11. 337.

J

OWJAl
DAS MOCAS
-

LUGAM-SE duas casas muito baralas, na traveska Tenente Costa nuuma sala independente, em meros 22 c 17, perto do trem e bonde.
casa de família; na praça dá Repu- Pode-se tratar hoje com o proprietário.
ALUGA-SE
blica n. Cm, sobrado.
Todos os Santos.
unia casa com dois quarpór 45S000. á rua Monteiri-.
salas, luz electrica. ele,
duas
los;
ALUGA-SE
u> da Luz 11. 239, Encantado, uma
ALUGA-SE
"cásá
da estação dc Todos os
defronte
com todas as accomodações. ínuita quasi
água e terreno, eslá aberta e trata-se na Santos. Tratar na rua Arçhias Cordeiro
U. 472.
rua do Hospicio ri. 15.5.
pequeno e bom sobrado
uin grande predio com bom
254.
Armazém e dois andares, por contra- flLda.rua Conde de Bomfim 11.
ALUGA-SE
to; na rua de S. Pedro ri: 214.-as cha- fariibcni uma boa cazinha na avenida.
ves estão 110 1" andar e trata-se nn rua da
bo;
'
Assembléa 11. 04.
independente; na rua dc Catumby 1111ALLIiA-m-m.*.
¦
]X
'i:x$'"X
LUGAM-SE uma sala e quarto niohi- mero 103; as chaves estão com o encar
:::'
0111 casa de uma senhora sú, regado, na casa n. 12 A.
lados.
¦.'.'¦.¦
y
para descançar; na rua da Gloria 11. 102.
para
a casa assobradada, acade construir com todos os rebada
ALÜGA-SÊ
LUGA-SE a casa da rna Visconde
hygiene da rua
da moderna
Ja.1.
.de ltamaraly ri. 5. 1 rata-se. ua mesma quisilos
Ferreira Pontes 11. 85, Andarahy.
tua il. 17, duas salas tres quartos, copa, Dr.
Tem duas lindas salas, dois oplimos c
-cozinha, banlieiro
quente, chuveiro; \V.
com janellas. W.
C porão habitavel. dividido cm quatro confortáveis quartos
despensa s
commodos, tanque dc lavagem, W. C. e GVjTcòm banheiro esmaltado,
cozinha com optimo fogão e pia de marquintal.
"¦)*_"
6'
more. As paredes destes últimos coniuioLUGA-SE por
$000 a cavalheiro dos ser. revestidas com azulejo branco,
XX um bom eommodo coni gaz, banlieiro, luz electrica, Ianque sobértó c regulai*
limpeza e. entrada independente: na rua
quinlal, entrada ao lado. Trata-se 110
Prancisço IJelisario 11. c. 1, antiga 'los n.
V;
.87.'
Arcos e próximo'ao largo dai Lapa TeleX
cazinhas muito deccnn.
5.045.
phone
tes, a 100$, próprias para familia reALUGAM-SE
LUGA-SE uma sala de frenie com
guiar; na avenida da rua Frei Caneca
.quatro janellas eum quarto; a moços n. 252.
do commercio ou acadêmico, cm casa dc
o predio da rua Joaquim
familia; ria rua Silva Manoel 11. 54Meyer ri' 56, com quatro quartos,
ALUGA-SE
¦py
LUGA-SE uma sala com pensão, ca- duas salas, despensa, água, gaz, bom
X"
, sa de familia, a um casal sem filhos quintal c jardim; trata-se ao lado 110
ou ;a um ou dois senhores, preço medico ; «11, 54, aluguel i27$ooo.
na 1rua do Areai ri'. 1, sobrado.
na.
LUGA-SI uma sala com terraço, inLUGA-SE a casa da rua da Çoncor- Â dependente, ;i fui. casal: na rua • da
dia ri". 31, cm Santa Thereza, aca- Misericórdia 11. 145, sobrado, em casa
liada de construir, com dois quartos, duas de familia.
salas, cozinha, com fogão a gaz, elcclrici?
«1 predio assobradado da
dade, abundância dc água, terraço, qiiinrua Emilia Guimarães 11. 1, Catuniby,
tal. etc. local aprazível c próximo. aos ALUGA-SE
bondes dc Paula Mattos. Trata-se iia rua com quatro quartos, duas salas, bom quinLuiz Cama u. 40, durante o dia com Ari» tal c mais dependências, luz electrica;
trata-se na rua do Hospicio 11. i;o, loja.
tonio Eisaggio.
?*.
uma esplendida sala com
LUGA-SE o bom armazém do largo
vista para o mar e jardim da Gloria,
da Gloria 11. 7. próprio para qualquer ALUGA-SE
negocio c com moradia para familia: as a moços solteiros do commercio; na lachaves estão no açougue junlo; trata-se deira da Gloria 11.-¦***-.
11a travessa de S. Francisco n. 32, Conem casa de familia 11111
feitaria do Anjo.
ALUGA-SE
quarlo a uni easal que trabalhe fora;
lia rua Theodoro da Silva 11. 101,
LUGA-SE o 'predio da rua cie Santa
Â Christina 11. lüi, com duas salas, qua- casa C, Villa Isabel.
4ro quartos, banheiro, etc.: as chaves 110
LCGAM-SE as boas casas ns. 3, 4
'ti. 127, c trata-se na Confeitaria do Ane 7 da rua Senador Alencar 11. ;o.
jo, á travessa dc S. Francisco n. 32.
Villa Zulmira, com dois quartos, duas
uiiia boa casa para familia salas, installação electrica, etc.; trala-sc
dé tratamento; ria rua Conde dc Bom- 110 n. S6 da niésma riia.
ALUGA-SE
armafim n, 571., as chaves 110 11.
o predio da rua Cachamiiy
atemi
11. 208 A. e trala-se na rua da Al.
ALUGA-SE
LUGAM-SE o sobrado do becco dos fandega 11. 102; as chaves estão 110 nuFerreiros 11. 17. completamente re- mero 208.
formado- de novo. próximo ao Mercado
em casa de uma senhor*
Novo. Trata-se á rua Dezenove de Fe- ALUGÁ-SE
edosa. de todo o respeito,' uma b«u
vereiro ri. 34, á noitinlia, e o armazém se sala de visitas è dois quartos com diíjífjS. ?{'
pretenderem.
reito a Ioda a casa, lendo electriciilaai:,
%>
rua' Bit bom banheiro de água quente e fria.
:>ó
$_*
ÂItencourt da Silva ri; 65 eom boas jardim, quintal, dois chuveiros, etc.,,
ijmii*.
* accomodações.. bom quintal e varanda ao sc aluga ã casal sem creanças; na tralarfo. preço i82$ooo: trata-se .110 mesmo, vessa dc S. Luiz n. 26, bondes do An'
darahy.
i*t 'das 9 .âs 2 da tarde.-

Ai

a:
A

A

A

.t\«

'

-/

-¦'"

A

râTlC"Ma7*iã
A'"TL*GAM'.".SÍrcãílãS"Y
11. 71 (Aldeia Campista 1, transversal

ra Martins n.
hon.

v:
v

rua Silvei76, casa V. Avenida LU-

'ENí)E».SE uni
piano em bom estado*,
iiiíiuinações com 1'rnnciscoj na rua

«lo (di* Mor 11.
do

183.

¦¦

ííd'((
<à

"
um automóvel " Barata

40 II,

P., cm perfeito estado, com

lugar
logi'
para 4 ptui«igcjròs i trotn»sp ria
Meinile Su ri", isi. CtJÇriptòrlo.
avenida
avei

V

Èxtracções publicas soh a flsr.ulli{
ilu- govorno loderal,.
,;|s 2 lt2 Iwrae « aos sabbados ,is 3 liiraa, N
il rua Visconde do Itaborahy 11. 45 0

AMANHA, 1 (le julho - 324 - 9*

20:O0QNOOO
f-r

Por :i*5200,- em quarto?.

Â tações mensaes, os lindos e couforlaveis predios ris, 2. 3. e 3 da Travessa
da Universidade, na rua'Paráo «le Mesquita, por 270$, para aluguel c 370$ para
Avenida
venda, cada 11111. Trata-se na
Rio Branco 11. 100. 1" andar, sala 11. 3.

Avenida Anna. na
rua Barão de Mesquita, os predios
ALUGAM-SE
ns. 13, 15 e 18 por 120$. mensaes. cada
•un. Tanibcm
Avenida
alugam-se
ria
Luiza, na nicsina rua. os prédios ns. 1.
.. 3 c (>, pòr 130$ mensaes. Traia-se na
Avenida Kio Branco 11. ioy, 1" andar,
-ala ri, 3.
ria

A

LUGA-SI-".

uma

cnsa

nova

V ENDE-SE
V!

1 de Azedas, para uso
industrial, caixa de 5 kilos.
7S000;
rua
UruDrogaria Granado & Filhos,

gítaynua 11. 91.

v:

ENUE-SK 11111 piiiiuiconi cxcellentes
vozes, por ,ioo$ooo.: na rua Joaquim
Estação do
Mever ri. iS. (1" porão 1.
Meyer.

própria

batatas grcl.ladas para
planta; na rua de S. Pedro 11. 118.
ros 1111. loo c 102, As chaves na .avenida VENDEM-SE
Mem «le Sá, 13 e 15. Aluguel [20$ooo.
boi.

P

de um menino de 11 a
brasileiro. At boa conpara sen iços domésticos;
Lobo 11. 53.
RECISA-SE de uma menina dc 12
a 15 annos, para serviços leves em
.•asa de familia: á rua S. Francisco
easa
Xavier 11. 753.
Xavl
UECISA-SE de uiii caixeiro dç í-a
a 17 annos com pratica dc balcão dc
seccos c molhados; na rua S. José 11. 2,
estação Anchieta.
RECISA-SE
11 annos.
dileta e activo.
dttct
na rrua Haddock

P!

P!

RECISA-Sí
P!
de família
n. ;
P!

de uma criada para casa
na rua Haddock Lobo

V!

EMDEM-SE Ires carroças e um
juntos ou separados; na rua José dos
Reis H. 59.

'ENDEM-SE flores imitação biscuit,
TXENI).'*
V1r«)sr.s (e clir.vsaiitcmos, Oíooo a durosinlias. violetas; Sfioo «luzia. Ircpa•as, iSíoo. Rua 2 dc Dezembro 11.
"Malhos
Poli- 011 .
EXL'EM-SE
•I" e ;"
dos 1".
Caretas",
."
annos' diversos números, a contar dc 1
coiVe d Silde novembro: na rua Viscorie
va n. 3S, 13 01 a fogo. com o sr. Xarciso.

V!

dc .serralheiro cm 11111 dos melhores pontos
desta capital, movida a electricidade c
com boJi freguesia, precisando o seu dono
retirar-se do negocio, vende em qualquer
Condição para quem ilism"e de pequeno
capital: traU-se na rua General Polydoro
n.; 254.

315»
RECISA-SE dc uma empregada para
casa dc uni casal; prefere-se dc 16
a iS annos dc edade. Praça da Republica 11. 124, sobrado.
(••.xniíM-si' e, reiormani-se colchões
dc uma moça para casa
moveis, na col?
to fa;?,,
faí.,111
c tudo quanto
dc 11111 Casal, para lavar c pnsshr
PRECISA-SE
Iioaria Pinm Jesus, á r.ua Barroso 11.
roupas c serviços leves. Ordenado 20$;
liúopaeàbaiia.
ria rita.dos'Inválidos 11.' 84, sobrado.1*"'

V

dç uma criada de còr
PRECISA-SE
para sen iços dc casa : á rua do Riachiiclo 11. 241.

IpíÚtí-Sfe mnã mesa para machifa de
escrever, com quatro p-avclas: liaran.
ta. Pauliac: 11a rua Tlieophilo Ottoni
146. sobrado.

'
Rio Branco 11. 61, 1 andar.
de uma « riada para iodo
o serviço de um casal que seja limpa
PRECISA-Sli
e-dc boas referencias; á rua Magalhães
Costa ri. 8, Meyer.
de
iò annos, para
PUiiCISA-S.
rija Souza Barros 11
taçãô do Sampaio.

unia pequena ate
serviços leves; ;i
42, cazinha II, Ps-

de bons cobradores e
vendedores, na loja da Companhia
PTiliCfSAM-Sl'"
Singer. do Meyer. Dá-se muita cobrança.
Exige-se fiança.
dc uma criada para todo
o servigo em casa de pequena faPRliCISA-Sb'
milia; á rua Valença 11. iú, Catuniby.

P

RECISA-SE Je unia
bem o trivial c lave c
ferro; trata-se á travessa
la ii; iS, Fabrica das
Saenz Pena.

moça que laça
passa roupa a
Soares da CosChitas.
Praça

de uma criada:
Tenente Costa 11 . ÍO, Meyer.
PRECISA-SE
RECISA-SE de uma joa cozinheira
c lavadeira para casa dc pequena famili
milia; na Estrada dc Maria An ;il 11. 319.
Est;
Estação de Olaria.

P

P

RliCISA-SE de uma'boa cozinheira;
na rua Senador Pintado n. 93.
de 25 vendedores com
boa éòiiducta. Avenida Salvador clc
PRECISA-SE
Sá ri; 1S0, sobrado.
de uma ajudaiilc.de corPRECISA-SE
pi**ho; á rua do Ouvidor ri. 1.(7.
RECISA-SE de uma criada par 1 os
serviços dc uma familia; na rua

SanfAnna 11. 1,

RECISA-SE de. uma criada para todo
o serviço de iun casal: travessa São
PRliUlSA-bL*.
Salvador ri. 3S, casa 1, Haddock Lobo,
de vendedores com prarua Miguc dc
tica dc bebidas; na rua
PRECiSA-SE
com o Guimarães.
Frias ii'. 36, ea

v

Grande chácara

ENDE-SE um bom predio sito á rua
do Leão 11. 30, em Laranjeiras. Informações 110 mesmo predio quc pódc ser
visto a quf (juéi* hora, pelos pretendeu-

tes.

v:

IÍXDA DE PREDIO.S A PRESTA?
—Véndè-sç a prestações menÇÕES
saes de 3So$, os vastos c confortáveis
predios acabados de construir, na travessa da Universidade ('nia Barão de -Mesri. C37) ; trata-se" ria Avenida Rio
quita
i líraneo ri, 109. 1" andar, sala rt. 3.
um toilijt', uma cama c um
criado mudo. ..Preço 40$; lia rua dé
VEXDE-SE
Diogo n. 150.

V

mensaes
EXDEM-SE a prestações
dc 5S0S. 400$, sSoif.c 300? ps vastos
e lindos prédios' acabados.de construir
á rua Jardim Botânico. Trat sc' na Avenida Rio Branco n.: 1119, 1" andar, sala

n. 3,

uma quadra de galliTdland Rcds. um terno
uin terno «ic marrecos
na rua S. Luiz Gonza-

— !
mobília dç. peroba, es- |

uma
VfÈNÜli-SE
tofadã com velludo
iriaehiria de cos*au*a.

"
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200:000S0CJ

Por iC$0?0, cm vigoslthps
'.prêmios
sttporiçreí.ti *[•."áOOS"»*.!)
.V.li—Os
•
estãu sujeitos ao desconto du 5
Us.j3edid0s._de bilbciesdo interior df*
veíifsbr aeoiíipaithadoi dc maií .iOiré s
paira o porte' do' Correio à Siri jiilo»? aos
\'Ci*ut(;S Gerqes; Na-caruth í; C—llu*A
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DÍARRHÊA
DKXTIÇAO,
CALCARINA
CALCARIXA,

dura-lie com Calcarina.
a Calcarina facilita.
fortifica as creanças.
iia rua 1" dc Mar«.;o, .

DO

Estado do Rio Grande do Sul
Única cjue distribue

75. o jo

z.0'*.1." ."/".'ehi prêmios

Cabellos supérfluos
Òbtcm-s? extincçãii confpletn dos cabcllos do rosto, collo e bhiçi s, eom o
dipilat.oiio liquido e antíscptici' De Miracle,o qual ,• de miiitu fácil eir.prego.
VèndeVíc nas semiiiuo.s casos:
Orlando Rantrel, C. Hasin. Ilerniany,
e nò deposito, Casa Cirio, rua Ouvidor,

Èxtracções por espheras. e globos de cr_

Chocolate, Cacau soluvel, Café
Globo c Bonbons
SETE DE SETEMBRO, 103

Artigos para trí^
'da

Üquidaçãç

AVElSipA^^^*

HMA

Hoje, *5Ü do corrente.
BRONCHITE

40:1000^000
Por lOsOOuü

• -

jg-.im-u--.m--. ... r.n u±LlLZ*a

Vejam o^ preços

V!

dc uma criada poriuPRECISA-SE
gueza para cozinhar <.• lavar, casal
dc pequena familia'; rua dos Ourives
n._9linhas Ubodc
VEXDEM-SF
de unia criada para lodo Lincoln .Bnffse
Buffs;
o serviço de uin casal: riia Constau- Orpinglo"
PRECISA-SE
n.
483.
ga
Ramos
11.
113.
Copacabana.
te

de uma criada para a
Tijuca: trata-se na rua Visconde do
PRECrSA-Sli

'¦'Wll/illrl"^í;¦f-'f*'rX''¦'f^

¦?-y„-r

,para dois casaes, na rua dos Coquei-

de uma perfeilii corpínheira, não sendo perita é inútil àpre?
PRECISA-SE
sentar-se; na riia S. José n. 35,. 1"
andar.

TPPHCHiOL-

SO jogarti
".

SABBADO, 4 DE JULHO ás 3 horas da1
tarde 303 -4'

um bom piano Stcck, com

c perfeito, pur metade do custo: junto ou
separado; rua da Alfândega 11. 270.

**

ÍW.ljW billfeii;-:'

Vi

- OPPRESSÕES

Curadas pelo,
PCOfC
Cigarros ou l os. ¦¦i^^» '-*;mm
i-.al.aisa. Imii çc,i<,m. yo.r.ri.Lutur,:

d

r

P.iri/.-Kxiijir-i
"uin a'si-.ná'.u!-'.i
c;nla Cigarro-'.-,,:
</. £spici

"

apenas jojím 15.000 bilhetes

1'LPTOL CURA: estômago, traqueza,
prisão de ventre.

:*).(

: uma

Gcnova
" Singer " feitio com-

tomoda. com cinoo gavetas. nova, com do
das as peças e tres estores. 1 ravessa

i

Em 6'de julho

40: OOO $

pi.S CiMiinridõ n . i.i •
meia inóbilia dc
liXDE-SE barato
"dai
(
estufada"! quasi nova: na rua
peroba
Por l(i$«.0:.i
Visconde de S Tsabei ri'
ENDE-SE uma armação completadivimente nova. Geri? balcões e uma
cld Quitanda
são dc escriptorio na rua
n. i Si*._"_
c compram-se sellos de
Setembro
rua Sete
iia
;
collecção
VEX~D1'I,M-SH
"Cli rutaria Gomes 'L
ri.', 53collecção de muEXDK-SE grande collecção
¦ 'llll"*"'***" W I I ¦ ¦¦————¦¦WMNIIMW1
das dc flores para guarnição dc jar- ^¦f»^*
Fonseca,
Horto
no
cento:
o
2$,
cíim
Villa
n. 2T4.
ria rua Torres Homem
Isabel.
X
EXDlvM-Sl*' lindas plantas para potangermeiras, . e
hiráljeir •is,
mar,
completa collecção, a preços razoáveis;
'l|(j-CHXTRAL:
Mo
TELÈPHOXE
110 ITprtò Fonseca, ria nia Torres
_
mcm ii. 27A...
'
_- EKDEM-SE.'mudas de" borracha do ' RUA DA MISERICÓRDIA ns. 50 a 54
de' pinhos,
V diftercntcs variedades, e arvores pro- |j Cirande
pinhos, matiei
Grande sortimento tlc
de ru ::< _ praças, ras do
e cinientos; muqjiinas para
prias para arbori/.ação
paiz
baratos; 110 serrar e apparelbar assoalhos, forros,
plantas grandes, por preços
forio Eònsçca: 11a rua Torre;-; Homem . portaes, cimalhas, molduras e gregos;
"¦ -74*
ii
,-.,....-.... !1 remettem-se para a capital e interior
mudas de setenta varie- com rapidez e a preços razoáveis.
dades de palmeiras, de todos 03 laVEXDEM-Sf
no
manhas, por preços baratissimos:
Horto 1'onscca, na rua Torres llomeni
ii» J74, Villa Isalipl;X
Xão comprem sem primeiro ver os
lim dormitório de peroba •I'
preços da liquidação dè AÓ PARAÍSO DAS
Américo
Pedro
rua
na
novo;
clara,
V~EXDE-SIÍ.,
ANDORINHAS, Avenida Passos, ri. 109.
n. 79, térreo
uma iioa" e perfeita maPEPTOL—Oigere,"nutre, faz viver.
A"; á rua^Rodritypographica
eiiina
V-EXDL-SE
go Silva 11. 0.
EXD1ÍM-S1' lindos cachorrinhos fei
V pudos,
pudoí bem pequenos, de raça, Teffe: na rua Santa Clara ti. 65. Con cri ffe;
Com grande officina fará concertos
pacabana.
de relógios de iodas as qualidades è
EXDÉ-SE'uma cachorra huincr. por autores.
30$'; na rua Joaqniui Meyer 11. iS,
Relógios de bolso, de parede
2" portão -iNl.cyol'
de torre.
e
IvXDJ • SE uma excellente c nova bi
cyclela lliuiiber; riri rua Conde . d«
Bomfim n. 577;
ENDE-SÊ uma niacliina registrado
Dr. ¦
ova
. •-. :!
-1:
de Dentro.
Padilba

V
V

Apenas joífam 15.000
lhetes

bi=

HABILITAE-VOS Üi

V

Madeiras e serraria a
vapor
MESQUITA BASTOS & C

V

Gravuras
Sohre qualquer metal
E

Douração a fogo
Oíliciha dé dourar em couro,
seda, ou outro qualquer objecto e
a mais- j)ei*f'é'íta nesta capital.
C.ravuras as" mais béin -feitas e
por • preços seni-- ci>m.petidotvv
(Espeeialidado.esn moldes c'"eiar
y,
par;i;S;iborietes.'i
*pas
'Recònimeiídávse riIdbúr-açííó aos :
srs. fabricantes de calçados e
-,
cli a réos. •¦
HUA' D0á INVÁLIDOS'8'í, _obr'.'idoJ.

.fe

^__B_______H______*__BHHI^BV>WiBBMW

: Roupas hraneas para senhoras *\.
e|ô s*yfi
Casa Especial

V
V
V
V
V

EXDE.U-S1* gnarnições de , arreios
para" carros novos ,e usados; ver na
366.
rua
com varaes
uniPliacton
l-.XDE-SE,
c lança em bom eslado. próprio para
um particular; ria rua do Riachuelo numero 366.

RELOJOARfA OA BOLSA
F

KÜSSIWANM

Rua do Ouvidor n ,54

SO

CERVEJA PRETA

GUINNESS
0LDT0M0IM

MAIJC^

V!

ft nn

>|

GATQ

A' venda eri^; todas y.
y as easas; de primçic-a^'
.pedem
UftíCÓ3.-fepRESEf{TANT|S

eai
irtoi
üawá
' AVEHfOA
RIO BftAHCf\M
RIO DE JANEIRO

. PORQUE 0 PIWGENIO^

E CALVO QUEM QUER
"EÍIDE OS CABELLOS QUEM QUER
'
'.XDKM-S!'" lindos enxertos de planTEM A BARBA FALHADA QUEM QUER Fn»«iascer novos 1.'il.i«íl'','5-i"|llf(h"i.a?/'*
.
c.ui»v;ui;
ci)iiii,'<'!,',""'ll,''a
as de todas as qualidades, para po:
p
CASPA
TEM
QUEM QUER
"Bom
dr-osaritts (.-riM-lumaniis enaíap
e barato-lim todas, as «lincmacias
mares e jardins, por preços liaratissimos;
'Primeiro
M irço, ;—\iio tle Jaueir,'.N
d
ã
Augusto
FonscÒII*"íl*'O.Vt--Rua
sito.OROCIARrA'
catálogos
grátis
peçam
«'.
•. <
, ca.-;=- Mercado dc Elorcs n. 40. _

l

WM

•Companhia ,
de Loterias Nasicnàos do

ri. 45.
loja de ferragens, tintas e louças a pre»
harafiiilinoSi
ços "ENDE-SE

V

feíeiwi ;„

CHP1THL

101.

•11 tos
c
a Pereira Nunes, inteiramente novas, com
ENDEM-SE superiores
ENDE-SE pur preço vantajoso um
«le
existe
dois quarlos, dites talas, cozinha, ba»
aiiluniiivcl .Minerva iu II, I'., com
melhor raça
Riifolas o que,
nheiro u tanque de lavagem. lódOs os Kixiiuetrii c pouco uso, prompto a funecio- irauce/a;
rua da Alfândega 11, iSí\
commodos illuminado*) a luz electrica. mir. Pliifiirn nova: paia ver 1: tratar á sobrado.
Chaves no íocal: trata-se na rua Gonçal» rua Condo de Bomfim 11. 5733, até ás «i
ves Dias 11. 31 : distam próximas da ci» lioras da maiCiã ou depois das 5 da inf
dade r-pouco* passos dos bondes de Al- dr.
deia Campista., cuja passageu* eui duas
íceções c de 100 réis, Preço iio:?úo«i e
ENDIv-SE 11111 piano Allemão com
....'..;,:.;.; X> ¦«pejS$&7';>;& ft''*
1 i.-$ooo.
cepo dc metal, e cordas cruzadas: na
rua Jorge Rti.luc ii; 7N. casa o. Villa
LUGAM-SE ou veiiileni.se por pres- Izabel.

m%

illustrad
A melhorr revista illustrads
e
senhoritas
senhoras
para
LEIAM AMANHm

A!

os predios i|a rua Corréa de Oliveira ns. 23 é 2y, em Villa
ÂLUGAM-SE.
Isabel: as chaves estão no n. 31; tratase nu rua Frei Caneca ií. |S', ofíicina,

:;:yA:.;:. ,

DA -

cIlOH

das 11.

*
1
;-".;

LOTERIAS

llieiniHhui,

(d

»'•

I
S'

™\J

>I..Jfp,w^

tmmmM^mm^~-^

1

*

\r:

LD ENGLAND

» *

TiíKÇA-lMÚKAi

CASA FUNDADA

Confecções de fino QOKto

22,

Hotel Victoria

.jí»'JMru-f. Ribeiro, parliculaiiucnic, tinge
£.nicjla*. cnm mn preparado vegetal inofterusivo, de sda
as senho*
•jítqup. desejarem,propriedade:
dirijam-se
á
rua Ro* RUA DO CATTITl,
-!'.'?" "•}'-*• an'1J*»*1 dos-Omives ii, iu, 1° lutaUaçtet
miti: entre as ruus dc G. Jos«* e Assem•

* m,wa.

TELEPIBJiE 274 Rua

fentrc .Sete de Setembro e Carioca)

i PINTURA tíE CABELLOS

«JM —

CM 1878

MAMAS PARA CASAIS OESOE 14SOOO

MT

j-tiÒJE-3
V "JOCÍNE*.»

FEIRA,

3Q DE

THEATRO S. JOSÉ I

1

Por motivo de obras
ffloveis, Tapetes, Capachos, Olerios, Pelejos, Cortinas, Vasos, etc.

Tabeílllâo

T

!ÇO«

ií. %:!Tco^Jti^oa^o£\

Co"'Pa"hiapSatic a JOAO CAETANO^ Dlreccto do actor
EDUARDO
•wjfclas, coruèrdias,,.*1waudeviiics, burletus, HbREIRA - Regência do maestro COSTA.IUNIOR
'

nia-*ic;iN-c revistas—l>irec«,-àoscéniea BOJE* ™
A A'fi 7' ItO
Ho ««{f« A. -haü-m
*T*o o
© QItO
ei 112 Üa
dn actor Domingos «ruga. Maestro1""
nOltC <^ HOJE
4H
>' director da^rebestra José Nunes.
1)015
-AC
'19,
> FSPFrTftPIII
'
tòPLCTACULOS
ds 20 !t,í rTas 22 *1,2 horas
À's
UVId
Festa artistica do actor
QRANDIOSO ACONTECIMENTO THÊATRAL l
^^^
Tres unici.s represemtSçoTs da opSSu Afantazia cm *"» jW ?j* quadr.os «'^asfapothposes. Poema e musica origiem .tress actos
actos
alv do ts-entoso actor OLYMPIO NOGUEIRA .

V
m
A.

O BOBO

jr^arodia^ interessantissima ;'t VIUVA
rrmimgmmiatm" •-'••;
ALEGRE
beneficiado
tem
nestu
TOM«. PARTE TODA
O
peça [uin dos

OXYMPIO MO GUEIRA
A COMPANHIA

" """l* ""í
a companhia e a
¥*:S «"""""^ '"»'""« « «A ORIGINAL
Í|%^aoa§e1oda
"
ias
canções da minha roça i... O Festim Japonez ' O
dc cnsembiistas.
(üscipiinudc.corpo
'''fa
borrei espera a

Pic-nic "aS
•*9f?i-los
presença dos
!
nas ™ne*rí-s
PAÍnAli***>c *.••
i 'hatótüçsrdoi S. Josó c do publico, ti sua
„P1,^C
C
rKliÇOb-—
• :.4istà./V
Camarotes
de
—Camarotes
1*
e
Frita
.'.
15$:>00
dc *>• 10»iik»_i •«»
d.st.ncto 3iQ00-Poltronas 21000-Cadeiras 1^-ígScSs*1WWíhíatos^
4,i^>^m*inhã,il*.de julho-Grandioso festi-i
C°m"' . Aman^ e todas as noites - O maior c mais legitimo suecesso
'«ií^-ffi^nn^rr^n0
theat7a"fch
«dfeSta
(•
' cp0Ca' Scgund0 a °Pinia° -manimeda imprensa c do
f
pXco-Ó BOBO |;
. ** ¦ ,
llfS;/

7IDOR, 87
Joio vn

Oilr. Álvaro Kaüriuucs Tciicira, an»
tigo ajudante ilo tabelíifto ICvaristo, ten*
do assumido o oxercicio «lu 151 - oilicio,
continua com Evaristo Valle dc Barros»,
nu tucsnui o.isu, . a rua do Rosário
n. 10*).

LOTERIA

LEILÃO DE PENHORES
¦

E.Co.Ld.

JSatmbelmcida em 173*

S. PAULO

SEIMPMinHDÊPOlirO

Garantida pelo Governo do Estado

CABOS de Maniiba, Linho, Cairo
CABO IIK AÇO paia Iodos os lins
CORRENTE BE FERRO,
Adcws, Moitões, Cadernacs, Sapalilhos, llhozes, Gatos. Tintas
LONAS IE ALGODÃO
LONAS DE UNHO
. LONAS IMPERMEÁVEIS
Enceradas para Terreiros
BARRACAS de qualquer tamanho, ae
Lona Impermeável

20:00ü
Por

lfSJO

54-küj «-rs.
Luiz ae Camões - 54
Roga-se aos
Mutuários

reformarem'
suas cautelas vencida** a tá ii .
véspera do leilito

-

?

¦

DR

EURICO DE LEMOS
Consultório:

Por ÍSSOI

RUA DA CARIOCA, :!',-- De 12 ás ii da
tarde - Telephone 0.109*Ccntral

Todos os bilhetes i,*to divididos eni
íracções «lc '.lOi.irc s

Aeceitaaoi eBcommenaas para nossa
fabrica—Port—GlMgo**r,Inglatarra

•

Tratamento doOZENA (fjtilez do nariz
processo inteiramente uovo c
com resultado

20-000

ESA PRIMEIRO DE MARCO 119

n

Poengas da (iaráanfa, Nariz. Ouvidos
c Bocca

Quinta-feira, 2 de julho

RIO DE JANEIRO

tn

Km d de julho dc Í-Jli
£3 CERQUEIRA

Terça-feira, 30 cio corrente

• Bilhetes á venda em todas
ascasasloterieasdo Estado

CINEMA THEATRO PMEWlXl theatro s. pedro

w*â

(ALINCOURT FONSECA)

EXOEPOIONAES

I

GOMES

lr.liiiw2(3|
telíph. 4975-C-ntr-l

JXJ3VHQ DE 1314-HOJE

THEATRO CARLOS

«S 4

GENEE «Cusinier»

do Rozario 55, 58

EMPREZA

*, tfÉj* 1

«CASA TOLUS»
j
f

GRANDE LIQUIDAÇÃO

—» MagaifltMt
era todju tu

^USSSR CBS."10,*•,B, KOÍOí4° * * •,M

•SJ-- \

1*

Únicos conslgnalarloi

URUGUAYANA, 22

ALFAIATARIA

,„,,,.

doa
Tini» bygienicuOLSlNA, XUnmmtte
afamado»
JNOmBEIm
! Licores* Xaropes e OXV-

Ternos por medida de cheviot, diagonaes c
casfmiras das melhores marcas inglezas

AlT"**»»"mm—;¦

|)y

JUXIlw

OrnndeVarlcdndc
Grande Vario-Jnde do Chocolato e Bonbons finos

60$, 70$ e SO$
Q

m

jo

1 /fll=

BORLIDO MAIA & C.

DIRECTA

«

*í

OIMPflRCIAU

; « IMPORTAÇÃO

)

ii*

, . :' ';

t

E

Residência:
,
RR AIA DE BOTA FOGO, 1 M-Telephonc
J.2»5-.*>'ul

THEATRE

•A, ,
.'"-••

Em Irente ao Jockey Club Grandioso e sempre
Empreza MORAES «St COMP.
?¦';'¦¦
crescente suceesso do fcinema Empreza Paschoal Segreto — Direcçilo
Companhia de zarzuelas e operet.is da qual fazem parte as
primeiras'tiples'
Theatro, o unico e-íistente no t**io de Janeiro
Josc Loureiro
Consuelo e Lola Bneya-Maestro director e "concertador de oschestra I. Soriano
Kooert —I* actor c director Carlos Freixts.
,. y .HOJE
HOJE
Novíssimo e escolhido repertório pelos distinetos artistas
nossos p-ngrainmas cada» vez se toma mais palents: a
especialmente contratados
%VivsniÉorl(lai1è«los
*
mfiíistlosiâaae com:pe organizamos os nossos
é
o
programmas,
"
TRIUMPHO
ENTHUSIASMO NOVIDADES
| :f j'
• 'exmo.
AS 9 HORAS
Toma parte
publico Carioca
v^tf^^SfisrÈdó; ús/jíiiej^eçc^com ^hc somos.Jmurados pelo
HOJ tC
__
HOJE*
ÚLTIMOS ESPECTACULOS
•Nasessíloder-tli2.1s 5 l|? e na sesstlo noctur"
de
A graciosa zarzuela em "J quadros g
As IO 1(2 exlhbírisc-ào os notáveis bailarinos inglezes u Wi
film' scientifico de grande fnteresso
IntèrtósaKtissimo
Cantora italiana
';¦ ., •¦¦"
TEtua.birao àe.S. Goncalo

. HOJE— Terça-feira, 30 de. junho de 1914—HOJE
novo! Sempre os
£w*'i Magestoso programma
'nwlhores films
£-,••* :•**.' J-Z.m. .

á-

PARTE

*5TANIPA

v^v 1-11 ll «_* * v. w*i^í t-,-4

^

BROWn AHD KEnriEDY
na verdadeira e insuperável

Hb»u -, **-'-*- ••-¦*-¦*'

»*«v*»» *-**--Y •-••*»

-mv*

DOIS GAMINHOS

os ce^iyas

!

ri feriíKri Eseamoteador
p^wio^^
s^fti^Se^prs/I^itiiL^^„r^
'
; excêntrico quadro-revista VIAGEM A' EUROPA, com 0
-_ de Janeiro.
vinte
. , ."

i>, Hoje.f. Amanha... e sempre: O inexcedivel e megualavel personagens.

I

RITA DORIA

dançaTANGO ARGENTINO p na I
~m 'V- arrebatador drama da vida real èin DANÇA
»»p.,. UWSO. i'A ultima uovid '
. ,. .
'
coipmoveUíJres actps>.ev1.60ü raetroârda conceituada fajbrijcít de o o grande suecesso dos salOes dç Nçw-York. .•'""';
GLORIAi *de verdadeira sensacàpí e encanto
i\as sessões de 7 e 15 tis «J 1*2 e na de 10 li2 ás 11 li>
exhibir-ss-fio no seu primoroso repertório
I
Os
notáveis
duettistas
e
dançarinos
CHICS
drama realista da provecta tabrica AMEEm'pOT{*arite,
"•AN
^STAi-JpARDV-icm
1 emocionante acto c 500 metros
'
'çandé belleza.f
f,
Os melhores e mais afamados artistas do gênero. Sce* i
narios e guarda-roupa do insuperável CARAMBA.
\
Impagável comedia em Jacto'da incomparavel e inveni
Brevemente— Estréa do popular transformista e cançocível fe.brica CINES, de umi gostosco c cômico irresistível.
*»

â

DE SANGUE

1

HOJE^MAIS

UM

iW-

te-:'?:-..-. y---i '..:-.-À
;¦'
""^r
••«•:•!

"

'

I h*^-@2MIkHPp

CUIDADOSA

PARISIENSE

PARTE

DOIS PERSONAGENS, COM

DOIS

TERCEIRA
ii'

PARTE

H>e I_jticei?na. a. IVIilão
Film panorâmico e de viagens nos Alpes

DEPOIS DO* CONCERTO (CORAÇÃO DE MULHER»

;

•t

peça

"' ¦caigaiBaaBa

BEBE

K

O grande exito do Theatro Rejane, de Paris! .
Mais de mil representa, **!
em Londres !
ções
¦"óma parte toda a companhia
Amanhã—Pela ultima vez MEU BE'BE'

QUINTA-FEIRA-Suecesso ! ! O grandefcrámà-6 AEROPLANO VENCEDOR.

Sexta-fiira-0 SR. JUIZ.
¦

CINEMA PARIS

NEIWA IDEAL

50, PRAÇA TIRMEITES, 59
Emprez: Couto Pereira í C.

~^ "
Projecções nítidas em vidro riespolido—Privilegio diTÜÍNÉMÀ PÀRÍS^
Garantido pop carta patente 7.167 programma—HO JE HOJE " NOVO E PRIMOROSO PROQRflMMA - HOJE
Grandioso e scíisacional lilm

cora l.SOI^metròs, em
¦policial,,
>
partes, sendo I prólogo e 2
actos. Renhida luta de üm sa'
gaz d ectetiye contra um temiveí bando de audaciosos celerados

Sensacional film de palpitante actualidade—Conjunolo soberbo !

NARCÓTICO Pramaem5aetos

«'lajjttral c etfiocionautc drama da vida cruel;,interpretado peia rainha da plástica

a primeira actriz dosiiáíticos de.Berlim. Film da-MESSTER.
tEpRl^POIÍsTEiNf,
' coírfeí..O<l(i metros,[%tti*'l partes.
*':'í;:
¦ . '
,.
,.
t*~—
-ms
.*% Sp - 'm,^.

TROCA

- Penúltima representação - HOJE
I HOJEda celebre
norte-americana

.

PAPEIS CaDa UM

m

Devendo realizar-se na
próxima sexta-feira,3 de
julho, a recita da actriz
(VDELINA ABRANCHES, com a peça em
3 actos O SR. JUIZ, vão serinterrompidas, em pleno succéssó',as represeutações do MEU BE'BE'.

PARTE

- Comedia tinissima, interessante trabalho cinematographicp com trues verdadeiramente
assombrpsos — Film em 2 partes com 2C7 quadros

^IfUíTASMA BRANCO
¦m

THEATRO APOLLO
Empreza Theatral — Direcção JOSE'
LOUREIRO
Companhia Adelina Abranches
c- Azevedo
>.

SUGGÉSSÕ A HOJE

( 60,"RÜA DA ÒARIOCA, 62 PROPRIETÁRIO M» PINTO
v
TELEPHONE
iBiiBrnwn*. 1937-CL
im/ - <wWi . .
-m^

-"

MISE-EN-SCÈNE

NA PONTA POR UM DIA
'

-

PREÇOS—Frizas com t entradas, lõSOl'0; Caniitr.otcs com 1 entradas. liSOOO*
! Poltronas, 4S0U0; Cadeiras, 2SUU0; Ingresso, 1$*JÜ0.' .

SEOUNDA

*

.f

MUSICA LINDÍSSIMA

CORAÇÃO DE MULHER

9\H-^nBWnmmmmmW^Wí^í^i
'^
f'«
M^SsmBWMMm'- fflLWmiiTi

*;

A novella da revista MUSAS LATINAS, por LOLA BRIEVA
Bailados hespanhoes pelo TRIO PARISIEN

GABIRÚ
DE

"*

SOMOS TREZ

lúnissimo trabalho, jóia mimosa da cinematographia moderna, drama em 3 longos actos com
•107 soberbos quadros. . Obra de mise*en-scène do conhecido artista Decroix

f f f f ff f f f í

X fí O J E—Portentoso

' "'"

1* rjprcsentaçào da linda zarzuela em um acto

Grandioso Intermédio pelos artistas do Palace Theatre.

PRIMEIRA

I T" '-¦"-'¦-f"-l ti -"' ~i—rijií| pn i-jwii^-M iini

/ -

ps;¦£. ijjSt ç.m ponto

35 YA

Um dos maiores;suecessos do repertório hespanhol

HORAHIO DAS SMTaADAS- 1 hora-1,30 ^5-2,35-3,15-3,50-4,30-5,5-5,45-6,20-7 -7,35-8,15-8,50-9,30-10,5
h
e 10,40

RH

• mmf^

X-ia rxiarclxa. de Oacliz

-PI C^ \&z-

PROO-RAMMA

opereta em
:;:actos, musica de üROBERT WINTER
;BERG
f

l'l

84

Primeira sessão, 7 3[-l; 2*,'.! 3*1.

W'
,H©JE
. -"Ultima representação da
.*!**..

Representações ii
afortunada revista
ttej. BRITO, musica
<ie LUIZ MOREIRA

CINEMATOGRAPHO

THEATRO RECREIO

Empreza Theatfal— Direcção JOSE'
•:
LOUREIRO
íGraii.de companhia de operetas TAVEIRA,
' da;
;a
qual faz parte 1' actriz-cantora
.; - portugueza JUDICE Da« COSTA
' "«^.-^ATTENÇÃO —A
Empreza no intuito
.-' ..*"!«•'••.-- *•
, 'íji*v;^ãnar 'os seus .espectaculos dá
, .AMiASÍJíA ri' -1* recita de assigna^¦'fiiça^víoní^o maior suecesso de JUDICE
W*/ÍM---€0STA3A.1'RINCEZA DOS DOLLARS.

HOJE « Terça-feira, 30d^unho de 1914 — HOJE

A's 7 3|4e93|4

DA

'NOIVA

ujüiparaác comicoVHilariantissiniiMcomedia burlesca<pela troupe da provecta fa. *•
JiàM ¦ . f?m'-, brica GAUMONT
^^-'¦"«HiViCÍ EXTRAS
IMA
MATINÉE'
^'TíWHeressantes ebellosiilms do«patural

¦•*}

m Arrojada composição
dramática,
de scenzs impressionantes

ORIENTAL

TH E AT RO MU MIC1PAL
Concessioríario: W* IWIOCCHI— temporada official de 1914- Sob a fiscalização da Prefeitura do Districto Federal

ITALIANA
GRANDE COMPANHIA'" LYRICAEMMA
CARELLl
do Theatro Costanzi de Roma. Direcção geral:
EST RE'A, 16 DE JULHO

REPERTÓRIO PARA 12 RECITAS DE ASSIGNATURA
PÀRISINV (Mascaçni), FANCIULL/i. DSL WEST (Piiccini), GUARANY (Carlos Go*'
mes), TANNHAUSERiWatrner), PÂR3IFAL ,(\Viieiier\ HUGU NOTES (MèyerbeeY)
BARB1ERE DI SIVIGLIA TRossini), RIGOLETTO (Verdi), MIGNON (Thomas), MANOti
(Massenét), FAUST (Gotinod), FAVORITA (Donizetti).
.,

M
#'

Acha-se aberta na casa Arthur Napoleão, Avenida Central 122J a assignatura para l'*.rôcita*s, dn temporada lyrica, iios seguintes preços:
" ,
Frizase'camarotes de 1*...... I:500S'"'0 | Poltronas
2648000
>
Camarotes de 2*
("OOÇi'0 | Balcões A
ÍSOSOOO ;
1 .
*¦ Balcões, outras filas «...
,
150S000

'NARCÓTICO 0RI1**\TTAL
é Um drama vigoroso moderno, cuja acção decor- '
*
f A Pr.eferencia^aos srs. assignantes da temporada do anno passado, «terrnire
parte no Tliibet, diiwintc tt revolta dos natiiráes contra os expedicionários napã.yOTE,;J0de
Ê^TADÒ
¦•
improi-ogavelmente,
CACHEMIRA
as
;
>
boras
m
da
tarde.
junho,
O
pagamento
em Paris, o;;de se deáenrolam as mais vebementes
francezes c
scenas de das assignatüras será feito no acto da inscripção.
"'
';
E O
PATHÉ-JORNAL (Ultinio numero) amor e ódio. parte
>¦'
« • ' ' '.' '*'
Suecesso
ii'M
iINTA-FEIRa—a'Filha, do Almirante, por Stlzanne Graudais, na
As recitas de assignatura' terão logar iws dias'dc segunda-feira, quarta,
'
sexta
eça respoiidcudo a esta interrogação : «Pódc a íelegraphia sem fio; apuros
¦
com a sua cara metade. *i-4V'
' e sabbado.
A' disposição dos novos assignantes acha-se um livro rubricado pelo 'secreta* ' £**%$
¦'VI
«r desgraças ?». 2.ÜIV) irietròs, cm 4 partes Entre a disciplina e oW
*» ^
rio da Oirectoria do Theatro para as novas inscribções.
\"
.
. .-<*».¦ -.
m^rAm **'*.?*,"¦ ¦**" cimeiitfts
mtmaia-es, ,.
m-, O ALI ..-, grande drama militar, com Í50U metlros', éiji Z partes.
'rrande
A aSsigníiturit c garantida pria cláusula XIII do contrato com a IVcfíiturado -' tí^
. OUI..,fi:.\-li'EtRA^-.Soberho üvibalbo da
artist:! ní&Rlft CAR.MI,,'no niijíricto-.
MAX LINpGSi^oiii sua ultima creação : o * EN ff*"ORO ADO
> bcderal.
^
dram:i em '.) actOi-^CCORI.)E EM NOTA AÍENOR.
'í
,'
'
pMj*
'ÓE

GONTRANcastigado gftS^gv^'^

ECLAIR-JOÜRNAL S^tlt,mdSs^d^todosX acontc'

•TO

é- \

«-'C'

».'»i,i.

*h:À'f 4'
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