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DOMINGO, í-0 «Io setembro dc
t"__.— vil'.!' dia do anno e 20a do
ij. ,„,,.,. _ o sol nas.. 5 h. 53 m.,
oco. 5 li. 0í tn.—A lua nasc. 5 h.
IM m. M., occ. 5h. 29 in. T. -20«
dia da lua.— O dia cresce 'St mi-
mitos durante o mez.—IC' domin*
co depot3 de Pentecostes.—jlejum.
—S ÍSuOtachIÒ, f.un mulher e dous
Alhos, Mm.; S. Theodoro o sua
má •; Santa Félippai Mm.; Santa
Suztna, -Santa Martha, Mm.; .ban-
ia Fausta o s. livelasid, Mm.; ss*.
Dionysio d Privato, Mm.; S._Prís*
•o, M.r Santo Cândida, V. m.j
*>. Clicero, tí. coni.— l''eriado no
Sstado do Uio Grande do Sul :
..ovolução republicana do lgvJ-

Calendário Jutiano, 7 de setem-
.ro do 1003.

Calendário Israelita, 28 do Eloul
rie 5GG3.

Ct»/íiK.(irio Musulmano, 27 de
OJemazl-ul-Alíliir do 132Í.

Calendário Cophla, io do Tut do
1020.

Calendário Chinez^l do VII nicz
rio íü-aniio ilo .'J° cyclo.

Calendário Positivista, 11 uc Sha-
!.-.'-iH*aro «io ltã; Voltalre.

:;,'..—A. do J. Christo.—.Morre
com a odado dn 32 annos tendo nas*
í_*oero 350. Alexàndrf, o Grande,
notável guerreiro o conquistador
ih antigüidade, quo formou sob
-ni iton.inio uni grande Império,
nui! ho dividiu depois do sua mor-
-..*. Desde quo subiu •¦*"'• throno da
Macodònia. no anuo 336 nao des-
cantou uni só momento, .«miiío
_emj.ro o suu exercito em pó tio
cuoiv.i o atirand-i-so A luta para
engrandecer o rea Império.

ir-rr-.— Irrompo no lli" Orando
do Sul ii guerra dos Farrapos, re*
v.ilui.âo armada qua só terminou
a 1 do março rto 18.3.

•STO.—Entrada das tropas Itália-
nasom Ituna c proclarníteüo da
unidade da Itália, S'-b o governo
do ll.l Victor Mmmanuel II. D.*.s-
de então o Papa, despojado tios
licits Estados o do poder temporal,
se conserva prisioneiro no Vatl-
cano e nào maia percorro as ruas
aa cidade eterna.

USO!).—Alfredo Dreyíus é posto
<:m ttboriiàdo cm virtuue do inclui*
to concedido prrlo governo.

A Inglaterra cedo u Mcnél.k,
Imperador na Abyssinin, grande
extensílo do tetra nas margens uo
lago Il.rilolfo, África.

ü prosidento Krugcr, do
Transvaal, repelln as Indicações
¦In ministro inglez Chamberiain,
para qtie as forças boers aban lo-
¦•¦cm a httttudo hostil nas íruiuci-
rar? In ítannicas.

i..«j7. — [.tn Fanhodn, o general
Anule/, Kitchencr convidando ao
general francez Marcham! a curi-
sar a íocnluladc p.>r sor ingleza,
esto resiste dizendo que alii cs-
tava a a!h ficaria o quo todos dó
primeiro no ultimo morreriam cm
deferia daquelle território quo era
tranc.uz.

r.íjl.— Km Canton, Illinois, Es-
tadoii Unidos, realizam-se 03 olli-
iiii.-a fúnebres do Mac-Kinley, fa-
sendo o panugyrico do finado o
tir. Manchostci*. Finda a ceremo-
nia o mau io ó con iuzido a mão
por marinheiros nacionaes acom-
panUãdO- de grandu multidão até
o cemltcrio. onde o esperava o
prosidcr.tu Theodoro Roosevelt,
os seus ministros, membros do
corpo ditiloinatieo c altos porso-
nagons. L'm operário italiano de-
clar.indo em altas vozes estar sri-
tlsíeíto pelo assassinato do presi-
dente, dlfllcllmenta íoi salvo pela
polícia quo 0 queria lynehar.

Ém Maceió, continua a dis-
cussão sobre o remédio do ph.r-
maceutico Duarte contra a tuber-
culoso.

Em Bomsuccesso, Mina.-, Go-
raos, continuam os tremores de
terra, obrigando oa habitantes a
deixarem a cidade.

1.02.— Em StõOlíOlmò, Suécia,
•m presença do liei Oscar, o capi-
ido Unge o o engenheiro VVillcan*
der fazem uma ascensão cm aeros*
lato fiialfiirnie, quo a uma altura
.Io 2.0Q0 metroj explode, salvan-
•jo*so os dous aeronautas no pari*
luOda.

A Langosund, Noruega, apor-
ta o navio Fran), trazendo a expe-
Jlefio nretica ctieOada pelo capi-
lãò I.uordrupunlcs, que explorava
o littoral da Ellosraerland.

—.Em S. Paulo, ií promulgado o
iecreto autorizando o governo a
joncedor n quantia do 200:000;.
para auxiliar o governo federal
;ia fortiflcaçôo do porto de Santos.

No llio" do Janeiro, appareco
O Malho, revista de inquérito aos
uos costumes o aos factos da
actualldade, artística o caricata,do
desenhista SChrtspim do Amaral.

l.vnugcllio do «iiii,— Jesus cura
um hgdronlco no dia de sabbado.
Sntínn a humildade, S. Lucas,cap.
XIV, vs. I a 11.

«Acontecoti.qiiP, entrando Jesus
um sabbado cm casa dos prinei-
paus pharlsoU3 a tomar a sua rc-
feijão, elles o observaram, por-
quinto diante clellce-tiva um ho-
mem hydròplòo, Jesus dirigindo
a palavra aoa doutores da lei e
aos pliariseus lhes disso fazendo
esta pergunta:

E* permittido fazer curas nos
dias de sabbado ?

Mas elles llcaram calados. En-
lio Jesus, tocando no homem o
curou e mandou-o embora. E di-
riglndo-80 a elles lhes disse:

Quem dentre vós, tendo o seu
Jumento ou o seu boi caindo no
poço, em dia de sabbado, o não
tira logo no mesmo dia ?

E elles não lho podiam replicar
a isto.

Observando também como os
convidados escolhiam os primei-
ros assont >s- A mesa, lhes disse,
propon io-lh"s utha parábola:

<« Quando fores convidado pnra
alguma boda, não to assentas no
primeiro logar, porque pode ser
qua esteja alli outra pessoa mais
autorísada que tu, convidada peio
dono da casa, o quo vindo este,
que to convidou a ti o elle.te diga:
dã o teu logar a crrt-.r. Ií tu etivt-r-
gonhado, irás buscar o ultimo lo-
gar.

Mas quando fures convidado
vao tomar 0 ultimo logar para
quando vior o que te convidou to
alga: Amigo, senta-ta mais para
cima. Isso to servirá então de;,rIo-
ria na proson.a dos que estive-
veiam Juntamente sentados a
mesa; pori-ua t-ulo aquelle que se
exalta será humilhado e todo
aquelle que sc humilha serdexal-
tado.»

Esto Evangelho ensina qne não
ha lugar nem tempo em quo não
a-j t conveniente faz. r o bem ;
que o respeito humano nunca
Aüva ser um Obsttèulo para isto:
nuo ouando so sabá que sc estã
sendo observado, deve-so fazer
para oiliflcari que a natureza, que
falia em favor dós animaes e que
Inspira compaixãopara com elles,
quando 3_n"rem.coi_domna a aspe-
reza daquelles que não so com-
movem com as penas alheias, ou
nuo recusam ollivlal-as : que Je-
«us Christo,filiando do ultimo lo*

1 
;ar qud sa deve tomar nas festas,
não' quer regular o bem estar do
¦tiundojqu-3 eomtudo elle o con*
lemno, o que ensina por ahi os
thristfiOS que espirito do liumani*
lade o dc relit.i:\o devem obser-
rar-, quo seu desígnio ó antes
aostrar como na egreja ninguém
ievô escolher o próprio logar ;
r;uo apprn..imando-so da santa
ronirounhão ó preciso reconhecer
_U0 nã'i so ó digno delia.

soutos do dia.—S. Eustachio—*
São "ha muita corteza sobro a au-
Ihentictdado do que a respeito da
nida o supplicio dc S. Eustachio

6o b_ no Martyrologio. CrO-se,
no emtanto, que o seu martyrio
oceorreu no anno 130, no reinado
do Adriano, sendo elle o sua mu-'•nn santa Theopista, o dous ü-

lhos, Agaplo e Theopista, encer-
rados cm um touro dc ferro de-
baixo do qual foi aticado fogo.Em Cyzica, na Propontida, a
festa de Santa Fausta, virgem, e
Santo Evilasio, martyres, sob o
imperador Maximiano (2S5 a 305).
Fausta, tendo tido a cabeça ras-
pada por Evilasio, qua era sacer-
dota dos idolos, e os cabellos cor-
tados ató o ridículo, foi suspensa
no ar o torturada ; em seguida,
como elle quizesse cortal-a pelo
meio do corpo e não tendo os car-
rascos podido fazer lhe mal algum,
Evilasio, admirado, creu em Jesus
Christo; o emquanto era também
elle cruelmente torturado por or-
dom no imperador, Fausta tendo
tido a cabeça atravessada por um
instrumento o todo o corpo per-
furado por pregos, foi eollocada
em uma fornalha; uma voz do cóo
chamando-o, paitiu para o Senhor,
cm companhia do mesmo Evi-
lasio.

Na Phrygia, Turquia Ásia-
tica, os martyres Diniz c S. Pri-
vato.

Também S. Prisco, que depois
do ter tido todo o corpo ferido por
um punhal, foi degolíado.

Na Perge. em Pnmphylia, São
Theodoro e Santa Philippa. sua
mãe, o seus companheiros, mar-
tyres; sob o imperador Antonino
,138 a 101).

Em.Carthago, Santa Cândida,
virgem o martyr, que recebeu sua
coroa sob o imperador Antonino,
tendo tido o corpo dilacerado e
coberto de chagas.

ií também Santa Suzanna, filha
d*AithomioJ sacerdote dos idolos,
e -.anta Martha, martyres.

Nó mesmo dia, Santo Aga-
pito, Papa (535 a ;>:;G) cuja santi-
dade _ confirmada por S. Gregório
Magno (500 a GO!).

Em Milão. Itália, S. Glycerio,
Bispo o cònfessor.

S. Montante, venerado como
martyr, em S.aint Vulfran d'Ab-
beville.

Na diocese de Guimpér, Fran-
ea, o beato Maurício, abbade de
IÇernóet, da ordem de Citaaux.

Nas visínhanças de Eennes,
Franç.1, o veneravel Ivo do Mayeu,
llis[0 ue Kenncrs, dominicano:

mmmaemtammmmiamaaaai^aatBmam^mmmmaamim^mataam^mmimmmmmmi^i^^^^m^m^^^mai
Mftl

O!»

ua préamar noMnr «ís.—Hora
Rio oe Janeiro:

Segunda-feira, 21 do corrente: 2
horas o 39 minutos dá manhã e'J
horas e 00 minutos da tarde.

s_pli-o
VlXCl AS

SfM.M.iiuo:^ Xoticias (io Florençh, Vicch-
za, *-.ilerno, ariiidiiri. Boloetia, Chiu-
si, Cli!.oiic,CntU|iotiasíO. Jlontosnrehia,
Mns-i. Ilairciiiiigi, l.'npna. Cergaiiio,
Mutilevarclii, Alfoiisiire, Vtttorio, Vero-
na, Cttppacio, Cav.. cot Ttrrciií, ITalo,
Ortona :i maré. líimini, riaccnza, Ebo-
11, Calania.Savígn-ino tíe Piigiiaj l.eeee,
n.,ni.ii!oá5ij|a, [.'nine, Tiniu, Bagnii
llüiiiiMUlIni. Napule.i, 5icssiti:i.riovara,
Hciieveato, Alliitiio.l; ¦rlintuo. Ferrara,
Vare.e.JIadiialían, Nicotora, Braziano.
Parmi
voiiu o Miliü

i.i, AYCZ-rino, SpOiiii, Li-

1'Ios* iirn —F.
ténibr.» partiiii
4* companh
teria, aqui

Còmmai
i

a melados do se-
para Tien-tsin a

i, oo :)",'¦ de iiiírin-
estacionada.

ial-a-ã ó capitão Pao-
letti, fazendo parte delia os te-
ncnt'..i IJaruardclli o Négri do
Sanfront, um lu.-iíel, quatro sar-
ííúr.tus, oito graduados, quatro
sápatíorês, quatro cornètas e ses-
senta e noyu soldados, todos- vo-
luntarios.

Cominunicam do Cástelflo-
rentino que a lavradeirã Artimta
Bertini, de 2J annos, seduzido
pelo noivo Sestilio 1'ucci, de 23
annos. achando-se ein calado in-
teròssãntc conjúrou-o a despo-
sai-a-, liste, em vez de tranquilli-
sal-rt tratou de dissundil-a, uizen-
do-lhe que em setembro oesposa-
mia outra. Iia dias a joven Arti-
mia, encontrando o soduetor no
C3mpo,m_t'iu-oa golpes defouce,
inoo depois contar o faeto A irmã
da victima.

Telegrapham de Stradá nel
Chianti que um tal Ugo liianchi,
rio 2j annos, florentino, casado e
pae, andando ri caça foi morto pela
própria espingarda, que por des-
cuido, ao (iispr.ruu.

Vice iua— Esereyem de Riese
quo Sun Santidade Pio X tem
mais unia sobrinha, nascida a 17
do agosto c Üiii i de um filho de
Teresa Pàrólíti, irmã do Ponti-
fice.

A crian.a recebeu o nome de
Pia Thoreza e, logo no dia do nas-
cimento, foi photographada duas
vezes,

Rioso continua a ser invadida
pelos forasteiros, entre elles mui-
tos de Veneza. Prepara-se para se-
tembro próximo uma grande pe-
regrínação ao santuário delle Cen-
trallc predilòcto de Pio X.

A familia Ja irmã do papa não
alterou os seus habitas modestis
siinos. 'Todos os seus membros
se oecupam com egual zelo dos
seus estabelecimentos respe-
ctivos.

Houve quem ouvisse uma irmã
do Papa exclamar, suspirando de
pena pelo irmã Pontillce: Fovero
don Bepi I E uma de suas filhas :
Poro sior barba; noghc poteva capi-
tar dc pezzol (Pobre tio ! não lhe
podia acontecer desgraça maior I)

Em San Giòvane Ilarione, Ce-
sare Biondaro, dc IS annos, an-
dando A caça,. feriu gravemente
com um tiro de espingarda, nor
descuido, o seu companheiro Vit-
torio Panarotto, de 15 annos de
edade. O homicida, aterrado,
fugiu.

Salerno.— Filiberto Mascati,
do 18 annos de edade, robusto,
moreno, nci tmcente a illustre fa-
milia salernitana, apostou com
alguns amigos atravessar para
Cotara, a naco, sem tomar repon-
so e regressar a Salerno. A após-
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lsystema telephonico Bruné*Tur-~ 
chi, começando em seguida a íua
ccionar a linha Ycrcelli-Turin.

— Após breve soffrimenlo, fal-
leceu no hospital militar o capitão
Carraro, do 70* do infanteria.
O capitão" Carrara, paduano dc
nascimento, era um dos oiliciaes
mais..Ilustrados do exercito. Uma
das suas invenções 6 a bicycleta
articulada, actualmente em uso
no exercito italiano, e qua deu
magníficos resultados nas ultimas
manobras.

O ministério da guerra tinha-o
encarregado de estudar varias
applic:çóes do cyclismo ao exer-
cito, especialidade que o falleeido
sempre cultivara com paixã.***.

Infelizmente, a morte roubou-o
mais cedo do qua cra licito cs-
perar, aos carinhos da íamilia e
ú admiração dos compatriotas.

Dagui Jl.nitecrit.ti_— Foi inau-
purauo um busto de Gtuseppe
Verdi no salão da Locando Mag-
giorc, onáo o maestro comi-». Mu-
gnona regeu magnífica orchestra
composta de sessenta professores,
que executaram operas verãia-
nas.

Assistiam os ministros Balen-
zano e Ottolenghi, deputados Cas-
ciani, Pavia, Bimabai, Perroif,
Coiosimo, Gianturco, Capitelli,
prefeito da Lucca, o escülptor
Mont 1 verde. Gallori, o nnrquF;*:
Gravina, ex-nrefeiío de Ilorr.a:
M-.ttso Schiii_zi, maestro Campa;
nini. o cantor Giachettí. Cassiani
representava o ministro Nisi.
R-.ir.aelio Melani pronunciou es-
plendido discurso.

Xapoles — A actividade do Ve-
suvio mantem-se estacionaria. A
cratera tío cona explosivo emilt*;
enorme quantidade dc vapores o
pouca abundância de lavas; a
corrente lavica N. E. cessou ;
continúi a do leste.

Subsistem pi ob-ibilidades de
outros focos eruptivos na ver-
tente oriental.

Enorme concurrencia dc curió-
sos acompanha a marcha do ph>
noineao.

Sicssian— A sra. Maria Andro-
naco, esposa dn cav. GalL-a,
diréctor da Penitenciaria òe Au-
frtntíe èx-*directorda ne Messina.
foi aggreõi-.ia n i rua por uma tal
Grazia Privítera, qne-contra:cila
disparou dou= tir<_«s de revólver,
feizmente perdidos.

D:z sa que o cav. G*ii!*.n,
antes de contrahir matrimor.i -,
trvera reirieõjs com Priv;í-?ra ha-
vendo delia dous üiho=. Estes, r.a
manhã do crime, visitados por
sua mãe, receberam-tfa mal o a
í'; 1 «ii.it-!-_] suppondo-os suggest:<';,-.-
nados pcia sra. Ancronaco. esne-
!o*a-a na vai c desfechou sobre
ella.

A nsrgrossora foi presa. A sir-
gre.iioa
UHlit. d

pertíjiic? a u:na ísuiiiia
btineta de Messina'.

A-«va**;i— Em Maggiate, Ferra-
ne Venahzto, de Aquiia, òe -1 an-
nos deedáde, p. o seu »•*: mterrap.eí»
CatoriiO Rrnnldo, dn r_7 annos, lm-
vãrara-se de imzõjí=, morrendo
Caí mio crivado de nunhaladas.

Benevento — Entre espasmos
atrôcis-nos morreu a sapateira
Eazzetti Anfonis, «ie -i annos
de eda:.-*, éhveaanada com u:r.a
solução oc phosphoros.

Lazzetli declarou tir sido lc-
vadá ;i dar aquelie triste passi»,
por causa de uma doença de esí.-

i mago, que havia íresannos a ior-
turava.

D :s iuvsstigaçõas d-i policia, r.r-
I suita. poréio, que a pobr__ãnljase
j suicidou p-.r ter sido" abind-juaiii
i pelo noivo.
í — No kiiometro 1<>J. da Unha
j Beneverito-Nãpolès, o filho do
càntaneiro Pontillo, de nome Er-

I ncsto.e que apenas contava cinca
i annos de e«ia.io, ao descer a esca-

da, cahiu e batendo com a cabe«:a
om uma pedra, morreu instar_ta-
neamente.

Albano—Realizou-se a inau_ru

mentado o autor d? monumení_
escülptor RiíTaella »..iman.*_5i.

F_llar_.in o dr. Pan-acchi, c
actor Ciro Galv-in!,Er_aeic Njvelli
e o syr.dico Pasim.

Haddalcoa. — O sr. Grrs pr*1_ ireoi*.., representante áa Lma*
Militar c conselheiro conimunü
andando c.»m algnns am-g-is i
caça era Port» Pozza di C. âilur*,
foi scconimetttrio por uma õ«in-
gestão cerebral c,cerca de «aiiüs ím
ras depois, expirava nas _irr_«-.is
do sr. Giuseppe Míllclira.

A esquadrilãn de tarscd.sris
pertencente ao inspecionei» «:c- C>
vit» ' Veechia, tendo a fcr--r-:-*» «tí
alumnos machinistas da I_s_] !-:-.-
colade Venesn, in:ck>:i uma via
gem da ín.-=tr-_c:;ão cm vnlt. A»•Sardenha cnm escala por _li..i.-
leiia, de I«3 :>_:;<:_ setembro.O official machini-Una mr
rinhare.i!, sr. Aj.if.i N___..-_l, :«-
cebeu ue S. A. r* duque Aos Abrcz-
zos, um remont ur coza cadeia _«.
ouro massiçò, cncerr.do » .i um
magniüao e^t«.j.*i sien-fic; tiv_ k-jn
branca da viag-ni «ie r-íi*.a Art t.z
a borda d«> Ligaria. O miir.í» < r»
acompanhaao «ie esplendida pi-o-t«*gr.aphia com deiinuitjria ziuui-
g-r-Tpha.

XI coicra—Kta uma ias:r.ha cí
campo em C.rbní doi:m.i iih»*»
criança de 30 mezs?, < oaíiatia â
guarcace aan iri:ã2in!:a de cintai
annos, emquanto a _nãa sa afis-
i«ra isara ir buscar agua a alguns
hilometros da _áis_riiic:i. Wa r#
pente, u:na ca:xi ce ph *»sph*>rí_i
cabida de uma pratr-irin inllrun-
inuu-se e as chathciss comman:-
carim-se u í-jaa a cal«n3.

O siovo, que accadnra ao incen-
dio, encontrounsaous i:inr,crní«a
carbomsauos. A menina apeit .vi
nos braços o ii_aão_i:ilj<-., ã q_r:t
teniara salvar «s. cnaminas.*

ir.-:.*.'-i;;-! — _\ c-ir.des*a Man-
rzanf, oescspei-a-sa com a íil:.*nr;ia
e í«:ga «io seu esposa, cnnae Fran-
cesco, que deixou um ««.*2cíI cia esn
senti** mil hris, snici :oa*se, t__>"
tánco pr:;n«r<*» as*p!six.ar-se e. »:«.*-
pois disparando um tiíO ns revòl-
ver no c-jraçãa.

Paraia — rmri menina tíe dons
annus o seis meies, Callani «:i àl*i-
des iii.i. salvou uma irraSz-nrha
que caliiracm uni canal, s-rgur-n*
ao-apt-lo vestido niéq-ae, "os _cu?
gr.tos ue soccorro. iáscndiu qa.;r
po:_sse tirar a piiraliia ui agiio.

Gra-iva — _\".i Iribnnal de Xjvj
Ligun f-d jn!*í »d-» o prícess-i oi-
tra !> dr. Kit -r-: iViSâr-ii accnsaiif-
«ic. cm novembro pas*aio erái*-
paradn um tiro .ie-revolver canírz
o sr. D'Amít-3. n:ajard»*-«x*;rcno,
uiodi__i:!«io-Iise uma lesio iW j-_i-
l.>. curavel cm 11 «::as.

Os deb-.t?s pSwra*" **m evi-lcn-
cia a -tüiude c<iri-__".__r -"_--.«!« ae-
cusado. rieiiinijo «» ptãprfü MirÂs-r
l?ri!> Húbiieo a úbsolv*!i;ã-*> «i.*» ;«5 ».
- Os tí f.iisurc-?, áav«*»gadbs C irt*,
xr««rassi e Caveri. dcmo::ít!a*-<*tJi
que a absoivi«*áo se i:ni«urr;si^_
c.-.rr.o uras atrta dê juaiic», _ sss ::i
l-z -»irJbanai manuande cai _\ha «»
dr. IJiiar.ii.

O auditório apr-lau'ia.
.*«.\-e:..*.as:o — Ksi -_-n suhnrb:*

les; i cidade denominada r_«í^|

lèstrain «iuas cisas da!avra_---r_i*.
uina delias. a múiftr, pcrieaccnt"a Ccnceua M_ssamian*_

**-pj*iía—Ni poiyíhetmn Dum a
'Irtisr-; r<aia,-.u-sí imponíiii^- co*
m:"c:o tie empregados õ«» Ar.-cüi:,
para air-cuur e approvat o mem t-
:i,i rcnigido pslrá c.«lil_nis>ã • ei-ri-
ti i cia liiu-ara do Tíabtiho, par.»
;;:*"*iI:-'r.incnto das conãiç<>ís d__
operários de constrru.;."*iS nr.v;c--.

Ií:n defesa da própria cíass«* ial-
1 a* un os operanos 

*rc-lijj__. 
Itiva-

ra, ^gorbmi. Ai taran«\ Succi _
IUU!U»S QUiriiS .

Lsar-im lambem na palivr*,
Leniconé, pela Feuera-ü-», e l;c-
nszzi. secrclario ca O-imara di»
Trahalno. sendo votadas pr«r ac-
clamacão varias ordens co dia.

Livoraa- G:na Y-sn-iM, dc 5
ração uo Congrêssb Regional Re- j anuo<. cançonetistas «:c 1

___^^^^^^^__3_^^___?S^_^^___^__^^^^^^^^^^^S^^^S^^^^^^^^^^^^^^

mw a a3
— Se

di:
papa Petpopolis).

o mosquito se desem/oh/e e ss pPopac*|a i_a ageia, a pMméiPa eoüsa a íazep para exterminap o mosquito é sapcí-x
ella, a opeposa fíyciene. (Entretanto, os mispobios rebentam a easea ao ealor do verão e ((safe-se qui peut»...

na, um destes explodiu, commu-
nicando o fogo a lodosos outros
e a unia porção do pólvora que cs-
tava próxima. Dentro em pouco
toda a casa estava em chammãs
e dentre ellas sahiram tres ho-
mens com as roupas inilam-
madas.

Logo compareceram os guardas
municipaes com o respectivo cabo
e, arriscando a vida, jugularam o
incêndio que ameaçava tomar pro-
porções assustadoras. Dos feri-
dos, um foi immediatamente tran-
sportadopara o hoápitàl; esper.an-
do-se que escape, mas perdendo a
vista. Os outros apresentam quei-
maduras relativamente leves e o
seu estado não inspira cuidado*

Bolagna—No celebre processo
Murri 

"foram 
pronunciados:

Linda Murri, como mandante
de homicídio qualificado com pre-
meditação. _• furto.:..'

Tullio Murri, por preparação e
execução do homicídio.

Pio Naldi, por execução do ho-
micidio. -, ---"''

Rosina Bonetti, por cumpliei-
dade necessária no homicídio.

Cario Sccchi, por cumplicidade
no mandato.

Severo o Ernesto Dalla, por en-
cobridores.

— Durante a demolição da an-
tiga porta Marzini, alluiu a parte
superior, arrastando comsigo
dous pedreiros que sc acham no
hospital.

Parece que o íacto deve attri-

prevenido a tempo, conseguiu sa-
far-se para os lados do lago dc
Montepulciano.

Ha dias obrigou um criado do
sr. Pietro Galeotti, desta cidade,

Antonia P. Teixeira dc Vas-
concellos

Estudante do Io anno de direito
da Universidade de

Coimbra, que ha pouco se sui-
cidou naquella cidade.

(Vide correspondência de Por-
tugal,.

a levar-lhe a determinado logar
200 liras, e conseguiu o seu in-
tento, devendo notar-se que todas
as proezas de Spiganti têm sido
eíleetuadas em pleno dia e com
muita habilidade c astucia, illu-

viCTuvm dos photoghrpjios

— Pois scmiGrcs, se continuam assim os pliolographos de minha
pátria, garanto que o papel álbuminado augtnenta de preço © a minha
paciência. diminue de intensidade.

ta foi ganha no dia 20 de agosto
pelo jovem o valente nadador*
que percorreu em quatro horas
oito kilometros de mar, acompa-
nhado de perto, em um barco,, pe»
los seus amigos.

No regresso, grande massa po-
pular fez a Filiberto Mascati en*»
thusiastica ovação.

Urlndlsl.- No dia 13 de agosto,
no momento em que alguns pesr
cadores preparavam em uma casa
situada A beira do riacho Sanl'An_.
tonio Abate alguns cartuchos de
dynamlte para a pesca clandestt-

buir-so a não ter o fiscal da obra
tomado a menor precaução.

Cbiasl — Chegam de Pozzuolo
noticias de novas jaroeza's do fa-
moso bandido Spiganti. * .\

Mandou uma carta ao abastado
proprietário, sr. Alfredo Sarto*
retti, intimando-o a entregar-lhe
500 liras, e marcando-lhe. para
entrevista, um campo próximo, a
200 metros do povoado. Tendo»se
espalhado a noticia, juntou-se
muita gente no logar designado
pelo audacioso meliante, mas este, t

dindo, por completo, a acção po-
licial.

Clusone — Chegam noticias de
uma tragédia nos Alpes. Tradatti
Giuseppe, de 2í annos, typogra-
pho, natural de Milão, cahiu de
uma altura de 30 metros, quando
tentava escalar o Pico. do Diabo,
sendo esmagado contra a rocha e
ficando suspenso pelo cabo que
trazia a cintura, até que o seu
companheiro Luigi Segu e outros
conseguissem recolher o cadáver.»

O Pico do Diabo só foi, até hoje -

attingido tres vezes» A sua as

cenção é difücilima e fura*des-
aconselhada aos dous rapazes
pelos sócios da Sociedade Excur-
sionista Milanezj, a qua ambos
pertenciam.

A victima deixa mãe, enferma
ha oito mezes, e uma irmã.

Campoliasso—Em Boiano mor-
reu horrivelmente queimado Fran-
cesco Picchiello, criança de qua-
tro annos de edade. O infeliz sue-
cumbiu A própria imprevidencia
infantil, pois elle mesmo lançou
fogo a um monte de-, palha cem
que estava brincando. Ainda o
tiraram vivo de casa, mas expi-
rou duas horas depois.

Slonfesarcliío — Em San Mar»
tino Valle Candina, Clementina
Clemente, de 20 annos de edade,
matou com 20 golpes de íouco;a
septuagenária Ventura Mariate-
resa.

Ignora-se ainda a causa do
monstruoso attentado. ¦

Slassa —A falta à'agua, nesta
cidade e communas proximas,téjm
provocado viva agitação popular
que ameaça tomar graves propor-
ções.— Um tal Pucci. marinheiro,
confiando demasiado nas suas
forças de nadador e querendo ex-
hibir-se aos olhos da população,
atirou-se á agua, da extremidade
da ponte de carga e descarga.

Ia-lhe custando a viía e deve
ao advogado rrancesco Betti tel-a
conservado.

Com effeito, este, vestido como
estava, precipitou-se atraz do im-
prudente e,Jajudado por um ba-
nhista, conseguiu trázel-o para
terra.

Juntou-se rapidamente muita
gonte,que fez ao conhecido advo-
gado uma grande ovação.

Raccoíiigí — Por occasiâo do
onomástico da P.ainha Helena, as
senhoras desta localidaite-oíTere-
ceram-lhe magnifica corbeillc dc
llores naturaes, da qual foi porta-
dora a dama de Sua Magestade,
coudessa Trigona.

A promotora da manifestação
íoi a sra.Giulietta De Bartoiomcis,
viuva Zuccoli. sendo também of-
ferecido A Rainha um esplendido
aUbum ern setim côr do rosa com
cs cores de Saboia e Montcnegro
gravadas a ouro,obra dos ourives
Vezzosi. Além das assignatura.
das offertantes, o alõum continha
a seguinte dedicatória.

«Alia sacra Maesta dalla Regina
tí'Italia — Eieua Petrovic-Savoia
—Nel fausto giorno-onomástico ~-
Le signore racconigesi—Invocai!-
do dal cielo ogni piü. eleita boné-
dizionc — -Suila Reale Famiglia —
Offrono modesto tributa di flori
—Símbolo dei loro riverènte af-
fetto — Verso Ia Donna Augusta,
benéfica — Che degnasi áilietare
questa eíttà — Delia sua ambita
predilezione—IS agosto MCMIII.»

A Rainha, que íôra de manhã
dar um passeio de algumas horas
em automóvel, manifestou, aò re-
gressar, a mais viva satisfação.

Também -ã soberana as damas
de palácio offereceram magnifica
corbeillc de llores naturaes com
fitas brancas.

' 
Çapua — Perto da passagem tíe

nivelda estrada provincial Ca pua,
S. Tammaro. a cerca de -300 me-
tros da estação, malfeitores ten-
taram fazer descarrilar o directo
n. 91, na noite de 20 de agosto,
damniücando a plataforma gi-
aante.Felizmente, graças a um con-' curso de circumstancias excepcio-
naes, o trem passou seni avarias,
falhando por completo o intento
perverso. i 

*-:: '¦•¦~_ic 
>

Compare_eramimmediatamente
no local o procurador regio, o
juiz instruetor e o capitão, de ca-
rãbineiros, ordenando a prisão do
tres manobiistas. mas, até a data

das ultimas noticias, nada haviam
apurado dc positivo.

: Rcrgamo — Na presença das au-
t.ridades políticas e civis reali-
zou-se nm Clusono a inauguração
de um monumento A memória de
Umberto I.

Foi orador official o cav. Fo-
gaccia, appíaudidissimo.

gIoiitev;.i-c!-.i — Em Mercatale, o
colono Vanneschi Silvio, de 20 an-
nos da edade, foi apanhado pelos
fagulheiros de uma debulhadora
de trigo, que lhe esmagaram uma
perna.

Transportado para o hospital,
fizeram-lhe a respectiva ampu-
tação.

_-. Alfonsine — Realizaram-so aqui
ás costumadas feira e festa an-
nuaes com corridas de bicycletas,
fogo de.artificio e as bandas locil
e de«Longasbrino.' — lla dias, audacioso bandido
percorre os arredores, assaltando
as casas dos lavradores.
' 

Vi .torio — O filho primogênito
do industrial sr. Antônio Torres,
de 15 annos de edade, achando-se
na fabrica, íoi colhido por uma
engrenagem que lhe triturou os
hracos.

Pouco depois o infeliz expirou,
tendo o íacto causado a maior
consternação.

O pae da victima está como
louco.

Verona — Noticias de Monteca-
tini informam que Bellini Carne-
.sali, diréctor do Adige, ingeriu,
por engano, um veneno em vez de
um calmante. Medicado a tempo
acha-se fora de perigo.

C.ppaeio — Apezar de se haver
gasto mais de 40.000 liras cm ca-
nolisaeOos o povo estã ainda a
ósperaQ-gua, tanto mais ancioso
quanto a pouca que existe c uma
peste, grassando aqui o typho
com grande intensidade. •

ÍCav.-i dei Tirreiii—Por iniciati-
va dos professores Antonino Gior-
dano e San toro Francesco acaba
ae fundar-se nesta localidade uma
seeção (ia importante Sociedade
Daiíie Aligiieri.
..Constituiu-se um comilà provi-
sorio e. daqui ha oito dias. haverá
as eleiçOes definitivas. Foi no-
meado presidente honorário o se-
nadar Atenolfi, pronunciando o
professor Giordano uma bella con-
f«rc ticia.
''Prato — Um grande incêndio

destruiu a phãrmacia.Central dos
Bettini, causando prejuizos su-
perióres a 35.000 liras.
•Não houve desgraças pessoaes

ãlanientar, devido laivsz ao he-
roismo dos bombeiros qua cora-
josamente.conseguiram salvar da3
chaminas muitos barris cheios
do bensina, álcool e outros in-
flamniaveis.

Nada ficou dos depósitos dos
fundos do armazém, abarrotados
de"cera e outros produetos colo-
hiaes.

Ortoana marc— Realizaram-se
com grande briiho as festas em
louvor de S. Roque, constando
de regatas, fogo de artificio, mas-
tro de cocagna-e.illuminaeõas. To*
càram, sendo_ applaudidissimasj
as bandas der Ghieti,. Lanciano
e"Ortona. O Corso Vittorjo Emma-
núeiQ estava brilhantemte , illu-
mina-dò a luz electrica c lâmpadas
de coras. • '¦ -

•i Grande -concurrencia de foras-
t.eiros. .
'-niiaini— Por difOculdades pe-

buniarias i suicidou-se, ingerindo"forte 
dose. de. ácido prussico, o

negociante Romolo Capelli, de 00
annos de edade." Foi durante
muito tempo professor commu-.
nal e" era muito bem visto no
paiz. ;..
í;P-aeeur.a •— O conde-Calciati,
tiB-ídeuto na sua villa de Borgo-

novo,vendo entrar completamente
embriagado seu filho Alberto, um
viveur de vinte e dous annos,
exprobou-Ihe a viria desordenada
que ha muito tempo levava." 

O rapazoia ameaçou o pae com

Antônio dc Sonza cVasconccUes
autor dramático,

falleeido ultimamente.

uma faca, disparando em searuida
contra este vários tiros de éspin*
garda.que felizmente erraram o
alvo.

Preso, o valdevinos, depois de
tentar resistir aos carabinciros,
cahiu na tarimba do cárcere e
adormeceu como uma pedra.

Eíioli—Nas nossas escolas mu-
nicipaes pari o sexo feminino,
realizou-se uma exposição dos
trabalhos effectuados pelas alu-
mnas durante o anno escolar de
1902-1903.

Assistiram ã inauguração todas

chegada, no coreto da praça nos ,
Martyres; o outro, no dia sc- I íeno
guinte, no jardim Bellini.

-.nvignano dl Fiiglia — Em
Monteleone di Puglia, nas festas
de S. Roque, um rapazinho de
nome Antônio Sullo di Pietro,
apanhou uma bomba ainda não
explodida, a qual, rebentando-lhe
na mão, amputou os dedos indo
um estilhaço vasar-lhe o olho di-
reito.

Lccce—Será brevemente inau
gurada no Jardim Botanieo uma
exposição de machinns agrícolas
e do cereaes seleccionados para
semente. A exposição é promo-
vida pela catliedra ambulante
local com a adhesão do ministo «*.a
agricultura, deputacão provincial,
municipio. câmara dò commercio,
commissõas agrícola c ante-phy-
loxerica, etc.

As experiências serão feitas nos
terrenos da Escola. Pratica de Agri»
cultura, o comprehcnaerão todas
as machinas e instrumentos ex-
postos.

Domodossola—O operário Ve-
nanzio Ferrari matou com tres
punhaladas o companheiro Ri-
naldo Cattonio. romano, que o in-
juriara por ter-lhe Ferrari pedido
o pagamento de uma divida.

O assassino foi preso, quando
ainda empunhava a faca tinta do
sangue.

Udinc — Na presença do pre-
feito, syndicOjSenadtr Di Pram*
pero, deputaao Morpurgo, presi-
dente dã deputacão provincial,
Remir, e numerosos médicos da
Alta Itália e estrangeiro, foi so-
lemnemente inaugurado o con-

pubücmo, assi.-tmiio 200_ repre-
r ser.tantes de todos as regi«i?s ^o

La cio. e presidindo o aavoga. d
Zuccari. *

Na cadeia local, travaram-se
do razoas por níõtivos friyolos os
sentericiaaosjrSpand. Lnigi-Snppa, -,,,,,,,,
Tommaso, recebendo este uma'
facada de ecrtn gravidade.

! Vareje—Informam <3c I.ucarno
¦ quê o camponio Isola Doinenic-'.
' achando-se" nò mo:.te a apanhar

o tendo-se aventurado e:n
um logar perigoso, perdeu o equi-
librio e despenhou-se em um pre-
cipicio.

O desgraçado morreu instanta-
neamente, á vista da íamilia que
recolheu o cadáver.

Deixa numerosa prole na mais
absoluti miséria.

Ferrara —Ha mnito tempo que
um perigoso malfeitor percorria
os nossos campos roubando c ma-
tando.

Ultimamente, em pleno dia asr-
grddiu o proprietirio Nagliati, na
estrada da Pescara, conseguindo
extorquir-lhe 700 liras. Ao qt:**!
parece, disfarçava-se admirável-' mente, fallando varias línguas.

A qnestura tinha erganisado
contra elle varias emboscadas no-
cturnss.

Sabia-se que elle costumava dar
o seu passeio de bicycleta rã ci-
dade, pouco importando com a
policia.

Ha tempos esti nonseguiu eer-
cal-o, mas o bandoleiro executou
com a sua machiana evoluções
surprehendeates acabando por
servir-se delia como de um ariete
rompendo por entre os guar-
das dos quacs se escapuliu.

Uma destas noites, porém, a
policia prendeu-o. na vizinha Rui-
ha, emquanto dormia paciQca-
mente em casa da "amante, uma
tal Solidea Fclisati.scndo afinal o
tnaifeif«"ir ideutiSIc-ado como Pas-
qualc Vittorio, de S.Nicolo I

Em Augusta, a eamponeza
Baccrini nosa,iie vinte c sete an-
nos de edade. deu á luz, com fe-
licidadc, tres crianças do s.-xo
masculino, robustas «* louras. Em
tres annos, ê o quarto parlo tri-

1

cnvenenou-se com . ¦..ú:n_.ia ca«r
rosiv.-i por oinicuídrides pc_n*i;;i-
rias. !í;i cspi*ian«;as de: sa:*.-ai-3.

Os CO*s;_Tess._rti5 õa s;ic:c_a-
de ds assistência publica, hind:
cnmento reconhecida de a_c«rd«_
com a iei de !*>•>*>, rcuairai_;-_2cai" 1 banquete:

«.-.mco mannaeiri-s inglezes
do vapor «BelíorU. achan.io-s_ cx-
eessivameute bebciios cm um es-
caler.dcsie nav:o, voiíarain-ao e
cahiram ao mar.

Tre--:*.Ieançaram a t?ira a nadr».
dou. íorr.m recolhidos por pesca-
dor^s c iransporiáõos p^ra «j l^*»s-
pita!: uai desitrs linha nm ciine-
<-o oe asphyxia o outrr, vaus

pernas c uma ai ca-

-

e/SCütiuAC«*- . -a.,,^

eCakc-Walks macabro.

as autoridades, o inspector esco-
lar de Salerno, le muito povo.Fi-
güram-nocertamen trabalhos da
meninas desde cinco ánnos de
edade. Foram muito apreciados
.enxovaes completos para casados,
viagem, etc. As autoridades con-
gratular_m-se effusivamente com
o diréctor, cav. Giuseppe Alteriti,
e apr.r/jfessora Cuomo.

Catania—Procedentes.de Malta
chegaram aqui 600 maltezes acom*
panhados pela philarmonica Dti

gresso sanitário inter-proYincial
da Alta Itália. .

Usaram da palavra, sendo
applaudidissimos; o syndico e o
dr. Pennato, diréctor do hospital
de Udine, saudando os congres-
sistas e angurando á obra do
congresso resultados benéficos e
fecundos.

O congresso iniciou os seus
trabalhos discutindo theses de
alto valor e relevância.

Tarlu— Na repartição central

gemíno que se verifica
muna.

na com-

A congregação de caridade sub»
sidlou a famiüa, além de encarre-
gar-se da amamentação de uma
das tres crianças.

Bcrtinoro — Realizou-se, aqui,
a inauguração de um monumento
a Garibaldi, offerecido pelo omi-
nente artista Erme ts Novelli.

ua (JCta u-._,-*<-_.-. iiiuui.u __/t*- m. «¦«.---— a»— icpai fciv uu ucu.iai
que de Edimburgo.TJistxdeu. aqui dos telegraphos foram feitas ex-
d ous concertos; úm, no dia. da J periencias definitivas do novo

O busto cm bronze.erigue.se so
bre uma coiumna de mármore de
Carrara, tendo sido muito compri*

feridas nas
beca,

Ó oitim", dc nome W_3__am
Ilirknidoo falleceu pouco üepoií,
e:n conseqüência do ferimento na
cabe<a. '

Custou-lhes cara a borncheiri o
Ei!.'.- — Na manhã cc SO da

arrosto, na rua Cisuglia, o alfaia-
U Francesco Bei tini, natural da"Sicosia, disparou um tiro As re-
volver no pe:ív> da sua amante
Maria Cavrioü, ferindo-amoitil-
menti. Em seguida o assassino,
voltando a anna contra si, cahi*.
morto com um tiro nos míol »s.

Cavrioü era uma linda opera-
ria. de -53 annos de edade. Conhe*
cera seis mezes antes Berüni que,•vivamente apaixonado, resolveu
mudar cara casa delia, na iua
Porüeri, o seu estabelecimento.
Mais tarde, começou a portar-**--
tão mal. cahindo na devassidâi*.
que Cavrioli resolveu romper
com elle, pedindo-lhe que lha res-
tntuisse cai tis e retrato.

Xa manhã da 20, no momenl»
em que Civrioli passava pel*»
nn Caítigiia, indo pir_. o ira-
balha, Bertini chamou-a a pre-
texto da ÇAstiíuir-lhe as cartas,
mas, na realidade, p«ra ciaven-
cei-u a ficar c. - como ella rj*
casasse, cr.nsumoa a traíjedia.

Bei tini era um ox-.ru iraa da sc-
gi3rans;a publica e o íaci j c»usou
a maior impressi-i era tico o po-
puloso bairro da Porta Garibaldi.

Foi aqui mu-ü-J 6eni:di a
morte de Menotli G »ribal«ii.

O fali.ciio aavogado A*r:r?ns-
io Donali, cns vr-z de deixar a

íquoli desp«*nivei «i her.-inçi {»
terca) aos fiihos varüss, como *f
ce ãsoimír.eunoriaitnir-a nõ/, dei-
x<-.u-a ás filhas «por serem írila",
nas aciuaes coadiçõis socíaes,áf
oue mais carecem «ic aax..so«.' — O csmUé contra o vii iraüco
d-sl>raci-a*«. fundador ca Asyl.
ilarin?cía. publieou -«nais «*ra ata-.
mero di> scú interj-sante V.o>;ia,
repleto de curiosa s laforma-çõü.

Desse documento sa «ieduz tpts
poucas t-rr-s. ha onie o .regaja-
dor estrangeir'"» exerça cam _a-"is
proveito e desearaoseu ignóbil
*nr; ~ c !_g-y_,

Foi nreso o empregada post il
Lüigi Moss, de.S&anaos de eda«i<-,
natural d-r Crcmona, accasr.d»*» «tí
cüuíinasüJí; íllr^•¦s «ir* ca-iôésf?
post-it-s, e.tampiihns e car-as r^-
gisinde?.Dennís ái- haver dirigmo ou-
rante £3 annos -*> inanicniaiií de
MomSello, o professor G*>nzil*_2
retira-se :i vida privada.A banda «aesia capií-! f.»i
extraordinariamente aspliudida
c:n Lugano.

Jã começaram os trabalhos
«Io cr_as_rac_âo dos principaes pa-
vilhões da Exposição Internãcto-
nal de 100j.

A sra. Lida Polli. fallecida
cm Gênova a 13 do corrar.íi*, dei-
xou nm^le-çac-*» dc derz mil liras ao
Hospital Maior, desta capiíil.

Os ladrões, peneirando nas
saias reservadas á direciona o
secretaria da Escola Superior d*
Agricultura, roubaram auas mil
liras da secretaria d*» caixa e qu>
troceniasdaKaveta do secr.rr____i_»
da admirãstra^ão.

Foi presc nesta capital o ce-
lebre ladrão Giacomo Raineri, do
Piacenza, condemnado a cinco an-
nos dc reclusão e fugitivo ha tres.

AnTES, Sciexcus e LETrrus—
O joven professor Tommaso Lan-
di descobriu o meio de ampliar
üO.0-0 vezes uma figura ceies.*-
observada pelo telescópio.

A noticia da descoberta foi cor»
muaicada ao celebre Flamma-
rion Pouco depois, o sábio Tau«
ciiet escrevia ao joven astronrj*.
mo. commu_icaado»-_o aue a So»
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clctô Astíonomlque ile Franco o
nomeara sócio ordinário.

— Proseguem os trabalhos ao
recomposição das escutpturas dos
Roatros Imperlaes. Muitos peda-
condas bases atlas cornijas j.i-
zlam esparsos no Porutn u alguns
íoram rèeon temente expurgados
dns Informes appliaaçies médio-
vãos (luu deturpavam o monu-
monto Inslgne. ' _ .

SS. MM. visitaram no dia 24, do
Improviso, o palácio da Acade-
mia dns Sciencias, ondo se acha
o Museu da Antigüidades. O llm
(isi regia visito ura examinar os
obloctos romottldos pela missão
italiana no Kgypto a qual, como
•ju onbo, ó largamente subsidiada
por Ki-itei.

Esses («bjueto.», au« pesam mui-
tt.s tonelãaasi constam do Inseri-
t»;ôos contemporâneas da odade
d.i pedra, papyros preciosos o per*
caminhos gregos reinc-ttiilospelo
dlrcotoi da missão, professor Er-
íosto SclilapparoUif

r.-iili-ciiiii-ntas. — Wa semana
Onda falíocerám em:

Montlchlari.— O patriota Anto-
r.lo Mnrazzt.

Õonovu.=s«0 emprciiario Giovani
Oaljlno.

Treviso. — O condo Francesco
ManolossorFerro.

Ptuve.—O patriota engenheiro
Ângelo FávraUo.

lUmini.—O patriota Romulo Ca-
r-L-ill, sitiei la.

San Oiorglo a Craniano. — O
professor Frederico Poüdoro.

Locce. — O advogado Leonida
FI.ISI! I.HdVitU.

Cer.mo (Novara). — Giuseppe
Briceo, csx-syfidlco.

Pavia. — O professor Cario
Hos.il.

Astl.—Eugênio Tãrtàglinl.
Uirmio.— A ara. l.i.-y M.-iuri-

Moda, osposa do iidVogtido Mau-
ri, tuu doa chefes da democracia
iihristil nillanez i.

MHano.—Cõtictitto Gragonn.
AJussandria.—O advogado Pao-

\> FOngl.
Toi iuo. — Itálico Carraro.
S. Daniold uul Friuli.—O dr. Et-

toru Sachs.
Fontaviva.— O engenheiro Emi-

lin IU ugttntelli. , ,.
Fironzi. — o professor archite-

etn Enrico Guidctll.
Giitggiolo.— A marqueza Otta-

via Glnori Llscl.
Rogglii (1'Einilla — O dr. Gio-

v.iiini üiillabuni,
llr.iiiin— ü patriota Alossaiidro

li: UíieHi.
Castolferroti Falconara — o dr.

Augusto Gatthii.
Napull — O professor D'Ippo-

iito.
Muro Lncano — O professor

Giuseppe llcndini.
IJarceliona, SicUia — O barão

tgnazio Romeo.
Rrcdcia— A sra. Lüigta Antico,

condecorada pôr Napoleão 1II com
ti medalha de prata, por serviços
prestailíia .ios feridos na campa-
nln ou stíõu.

Sartlrana Lomclllna — Alessan-
dro Vu;ni.

Pisa--" O engenheiro Jacobi.
Firenze -- o u««tuiu Achillo

«.".ori.
Fontelvo. Parma— O engenhei-

to Emiltu tiruguatelii.
Napoll— o patriota I.uigi Pas-*lorl uo Veneziu.
Psil.r.no —O barílo Giuseppe

Trlgon di Mondrascati, capitão
rio ái* iie arttlhcrto,Facnxsi— O cVronel commcnda-dor Luigi r.sij.i,

Ltvorno— u capitão Tito Gius-
teschi.

FtrenzI— O dr. G. Ii- Landi.
Ntipoll— a baroneza Antonietta

Bornucci.
Sena Pampirnta — O tenente-

ooronel Ângelo Masi.f-hpoü— O marquei! Enrico Un-
ro, ox-dooutado.

A. AGTUALIDADE EM ÍTRANÇâ
OS HÜMBERTS CONDEMNADOS
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A FAMÍLIA HUMBERT NO BANCO'DOS EÉOS"
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Romano.",

lista», implorando aos Humbert
uns subsídios cléitoraes.

A .-ilesifsi (ias ròyelaeõás escan-
dalosas estava tão vazia como a
burra da avenida da Grande Ar-
ini'--.-1...

Todos sabíamos perfeitimnnte
que, assim como a <« Grande
Therôs tinha imaginado os
Crawfòrd, 03 nacionalistas asso-
guravárh que, se os Humbert 111*10
exliíbissem as provas decisivas de
cumpllcii ades rninist^-riaes e par-la 111 en tires, o seu silencio era o
preco (io sua absolvição.

«um accordo, diziam elles, in-
terveiú entre o governo u 03 ac-
cusaiios I»

O tratado dc alliança devia ter
sido assignado, som duvida, em
algum castello mysterioso dos
mysleriosos Crawfòrd, pois aue
o ini/inial nâo hesitou em appli-
car as penalidades mais duras
qn«> o verúdictum do jury com-
poitava.

Para cinc 0.5 Hufrjbért-Daurignac
tivessem dado alguma cousa ern
troca dus seus annos de reclusão.
séria preciso que ellés tivessem
modificado singularmente a sua
concepção dos negócios!

Desprendido dos imbecis equi-
vouos políticos, o processo appa
rece-nos simplesmente como uma

cerrarem na sua sala dc delibera-
l-ÔCS.

l-'ra o nome do marechal Da-
zainii' 1-'* verdade ciue o marechái
morreu ria miséria, em uma qual-
queraideola on ilespanha. E' tam-
bem verdade que nunca existiu
testemunho algum, nem' mesmo
a menor verosimilhança, cie que,
entregando Meíz, o marechal ti-
vesso .sido inspirado por uni pen-
sàmento venal. Mas quem 6 que,
num publico assaz inuilTerente ú
exactidão histórica e sob a im-
pressão do assombro, tem podido
oppôr immcdiatamêiite a eviden-
cia da realidade a uma tão arro-
jada lenda?...

Talvez que, com esta extraordi-
naria revelação, a íamilia llutr,-
bart tivesse 'obtido a sua absol-
viçâo ; com fabúiàs muito menos
chgènhósds obteve a «Grande Thé-

6="c" milhões ás dúzias.
U ó quando toda a imprensa,

discutindo o nome de ISazaino a
lenda iiahia, que em voita- rio IJa-
zàinè, em volt 1 da capiiulaçãp de
Metz, em um improviso déstalle-
cido, a «.Grande Théiése" pro-
curava doidamente um traidor e
na') encontrava senão Hègnier,
sombra ridícula que òlTuscou um
pouco o brilho da maravilhosa
comedia !...

Quem 6 í!égsaier> ?—Logo que a

O ÂLCHiíVnSTÂ
^s^íisae^^aasssB^r-TJS-ii^

DE PARIS
O lln.l da f.ih-i— Condcmnaç.lo collccll-va Um ai-.urei o ilos couinarsaí—O

ultimo -l.luir. d.; fiiúrese Iluinliorl—llm i|itii Clawfort su traiiíforrua uu cc
lelmi c.-|si;u) lléjnlcr— Inipreúflo pio-ilii.'.nl.« por eüa Inesperaila revelaç.lo— Um cir«'.ti) negativo— tlsimoroua-
mento da* Imaginárias cuiiipllcldades
nullilcsis ii-« •Kscrui|ueries« dos Uniu-
ii-il-- Quem é RijgnU-r ?— Um poucoi!c liiil.iilu rrli«..ji,.i.-liv.i - A e.\|ili«M-
t.lo d.. inysleri.i— Os cem inilliõ-s d.i
trnlcSo (pie teri» entregue Sielz nossilli-IN.V-í— lllguu epil.IRO U(i 15(1 i li.iil-
tasioso roínaiicc— A edilk-.icrio «ln jm ysobre o valor iUs rvveUçíní da Bra»-dc Tliõrí'-!*— O (le-iicitsir di: um Imlloniinlio— Coiiiliieru-.o -s llnsic* du cliro-ni-ii.i sobte o denenlatc Uo maior• 1'lull" do século.

Pauis, 27 de acosto.
Acabou-se a f .r«;a: o panno cahiusobre o maia monumental dos íi.is-ios. Os IIumbcrt?,como já sabem,

foram condemnados, suveramentetuesmo,poloJury,qua nfto quiz darillençãii ao conto maravilhoso dasiiii c uma escroqueries do ThôrózoUocambole,
As revelações fulminantes da

iltimahoia não commhveram os
tirados o não os impediram de
ipplic.ir a lei.

INão ísiltei a esta ultima nmiien-
jfo, que era a indicada para a re-
velação du nome quo se oceultava
30b o do falso Crawfòrd.

Quando a grande Thérôae pro-uinciou, por cinto uma onda de
iiilivras incoherantes, o nome de
i\cgiiior, o cúmplice de B.iz.nne,
j ignobtlinterniedfarlo (iitre esti
ionornleosr.de Uismarclc para,1 trahição Uo «Metz, .1 palavra ca-
au tm meio de uma sala incre-
lula, IndllforetUe, o muitsi gente
louve mesmo que troçou da triste
."evelaçàii: alguns jurados não pu-leram reprimir um sorriso accen-
;uado.

Mme. Iliímbert opercebeu-se
Usso, o exclamou, 110 meio das«u.iü tumultuosas explicações
jeni r•¦i^ nem cabeça : «."Não riam,
loiihorés jurados I O que digo c
.ntuto súno !«>

Ninguém partilhava a opinião
pio do seu louco aranzel tinha a•Grande Thétcse». O movimento
lu rleo estendeu so n todos os es-
necstadoresdn lndiscrlptlvel scena.
Nilo díceuto o íohtiméntó do pu-Itllco nesse inornento : constato-o
mui rlmplcsmente.

I-: quando, á* 2 horas da tarde,
1 juty se retirou para a sala das
lelilH-r.iç.",*?!-, a condemniição dos
iccusailos nfto era duvidosa
para ninguém ; discutia-se 6ó-
nente o Importância da penalt-lade, o cada um fazia o seu pro-

({nostlco, segundo o seu tempera-
tiDnt«>, a sua mentaiidadò ou as
iiitis sympathias : a moralidade
ifto pareci.*, entrar em linha de
jor.ti.

Cinco lioras depois, o extraor-
linario romance do nudàcfa o do
oitunsi, vivido pela «Grnndd-Thâ-

sòiic», terininiv.ise Iugubremente
aela condemnaçâo cullectiva da
.amllisi a alguns annos dn prlsfto.Nfto estd nos meus liabitos.nom
lo triumphar du tio trágicas der-
L'ocada?, nem de applauiiir a seve-
idade 00 um justo castiço, nem

lo ultrajar prisioneiros. Póde-so,
Io resto, sustentar quo os Hum-
Dort, mesmo ten«lo etn gyro unia
ilrculação de pei 11 de setecentos
iiilltòtí.s, sem possuírem um cen-
iino, nao arruinaram finalmentesenão o respeito supersticioso dos"rancezo3 

pelos mysterios dos
«ictos judlciaes.

Him nas burras rlir»usura que¦lies mettisini as mãos ato aos co-•ovollos. O mais honesto dos setia
oradores não teria confiado vinte
ranços a um trabalhador honra-
lo, qn.s lho ófferecessè i garantialo seu labor quotldiac o da sua
infavra leal.

K tal processo nunca haveria
merecido as honras da chrohtca,
ite, desde o seu começo, certa im-
;irensn,muito conhecida pelos seus
nelosuo ncçfto, imitando alguns
ingênuos o muitos mal inten-•ilonados, não tivesse posto as,uia .supremas esperanças nsis re-/olaçoos fulmtnantos.promettidas
ior mine. Humbert.

Oro, til como os Crawfòrd. tal•somo os milhões, as fulminantes
fovolaçoes nao appáreceram. Eilngu 'in poderá dlser quo a de-,'esa não teve toda a liberdade «úchoconvelu.

Vinte vezes os nccusad03 foram
convidados a explicarem-se.

Nunca foram interrompidos nas
mas dlvagaçôos, tão estéreis
luanío fatlgantes. Duranto dozo
:otigas audiências,a «Grande The-
rose», o taciturno Krederic, o ale-*ro Itomain, o melancólico Kmilo
Daurlgnao, o os seus tros advo-
tados.um dos quaes.mr. I.abori,—un mestre do ióro parisiense, pu-loram invocar, suscitar, provo-jar todos os testemunhos que
,ulgassem utels ou convenientes.

As folhas nacionalistas haviam-
ios allirmado quo 03 aceusados e)S seus defensores arrastariam
trandes triumphos republicanos
.tovernamenUes ao seu abysmo.- -.' por uma cruel ironia, nfto appa-eceram senão umas cartas dei>r, Fiüureis, «deputado fiaciooa-
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Por lícus, sc «lesta vez nfío vem a tíroe,*;!
u culpa não c minhn. é do pliiltro elei-

trOu, e cujo dota lhe assegurou a
vida material.

Sempre impelliào peio desejo de
fazer grandes cousas, esto periorn«ãgemintrigou"ém.totios os meios,
intrometteu,se em iodos ós mini-
dos, procurando o íiião da for-
tuna com unia infatigavel áctiyi-
dade, correndo de aventura em
aventura.

oa

rias manifestações mais curió-
sas cios costumes judiciários edos
homens do dinheiro da frança
actual.

Tliéròse Humbert soube elevar
o «bltilT>> ;í altura do gonio. Não e
um espirito banal. I.imo-rios to-
dos da sua scena final, o o nume
do Uútftlier, lançado numa ultima
manobra', como sendo o verdadei-
ro nome doa Crawfòrd; não fez
estremecer o patriotismo, corno
mr. Lal..i ri :iol-o havia feito pre-
sentir, neirt dos jurados, nem do
auditório, tictu da França, nem do
inundo.

Kssu neme. qno devia brilhar
como uni relâmpago num Uubi-
lhão lie. luz, o fazer estremecer
toda u gente cie horror, foi aco-
lhidó por sorrisos e por um sen-
timeiUo da decepção attribulada.
Mas a fecunda e enprniihosaima-
glnação da «Grande Trióròseo não
ó responsável por este cheque;

O nome nlvoroçador, quo so cie-
via conílar ao jury, no momento
em (;oe este não tinha já tempo,
nem para reílectir, nem para se
informar ; rio momento em queos debate'; estavam encerrados,
mme. Humbert soube perfeita-
mente descobril-o. Periphrazes
mui precisas do seu advogado fl-
zeram ndivinhal-o quarenta o oito
horas antes dos jurados se en-

««Grande Thé*ü: -ronuneiou este
nome, como sendo o que se escon-
cita sob o do mysfériòsó.Crawfòrd,
os nossos collegas parisienses,
que assistiam ;i audiência, envia,
rim os bieyclistas a procuraremf isciculos do I.arcusse, contendo
o artigo sobre Régriiér, doctimen-
tandõ-se assim sobre a personali-
dade, um pouco esquecida hoje,
que serviu de intermediário; ein
ISTO, entro Bismarck c Ilazaine.

I.cgnier é um destes aventurei-
ms uquivocos, um destes suba!-
ternos Odiosos, que se encontram
sempree inevitavelmente nas mais
assombrosas infâmias.

Nasceu em Paris, em 1832 c fez
todos os olíicios;. Como todos lhe
íalhassera.intromettcu-se mrevo-
Iiição de 1S1-5 ò esforçou-so pordesempenhar um papel 110 grandemovimento popular; publicandoem Tarbes uma folha éphéméra;
estranhamente denominada : La
ücpwcracic X'aci',iquc.

Msiis tarde, correu mundo
para agarrar a sorte que procura-va. como ambicioso medíocre,mas
ávido. I«'ói medicoc magnètisador
na Alseria, depois negociante cie
madeiras cm Paris. Depois da
morte da sua primeira mulher,
passou-se para a Inglaterra, em
cata de uma segunda, que encon-

fls expetneneias de Edison ?*« Effeitos perrsi-*
eiosos das iradiações mystefiosas

Desde a descoberta do professor
Roentgen, os pliysicos do mundo
inteiro procuram penetraros mys-
terios cios raios X e ampliar u es-
phera do applicaçao (iessas eni-
gmaticas rauiações. O mais il-
lustra de todos, o inventor do
phohograpiio — para apenas citar
uni dos numerosos tilulos scien-
titlcos de Edison — interessou-se
naturalmente, pelo problema, de-
uicando-se no seu laboratório de
Orando, em New-Jersey, a pes-
qulzas sobre os raios X com appa-

ser obrigado a abandorar as suas
importsintes pesquizas. O prepa-rador D illy, mais tenaz, só renun-
ciou ;i tarefa no dia cm que a pa-ralysia completa de um braço o
advertiu de que era tempo de re-
nunciar a experiências tão anis-
cadas.

Edison, segundo informação do
iVcií)-)'ork llcratd, julga explicar
satisfactoriamante os funestos ef-
feitos dos raios Roentgen, admit-
tiiKio que estes exercem uma
acção uestruidora, ou, pelo me-
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EDISON
reihos do um poder emissor de
excepcional intensidade.

Ora, os raios X nem sempre são
benéficos e casos ha em que
podem tornar-se perigosissimos;
e so dermos credito a um tele-
.gramma recente de New-York e
ao noticiário dos grandes jornaes
norte-americanos, o celebre inven-
tor americano o um dos seus au-
xiltsres acabam de soffrcr as la-
mentaveis conseqüências de uma
•xposiç&o prolongada ás referidas
radiações. Edison sentia a vista
diminuir-lhe de dia pára dia," con-
vulsionarem-se-lho ob olhos è sa-
kUan-Ibo das orbitas, a ponto de

nos, paralysadora, sobro os glo-
bulos brancos do sangue, os pira-
gocytas, cuja íuneção principal
consiste em absorver e em elimi-
nar_em seguida os corpos e mato-
rias estranhas introduzidas na
economia. Uma vez suspensa a
icção das phagocytas, produz-seum verdadeiro envenenamento do
sangue, uma nutrição viciosa dos
órgãos, qua se alteram e acabam
por infectar todo o organismo.-

Além da doença de olhos, Edi-,
son contrahiu uma affecção gas-trica e" escrécencias singulares,
tumefaçôes particulares na 

"região
do estômago.. -

Estava ainda do outro lãd.
Mancha,quando rebentou a guerraíranco-prussiària ; combinou logo
um plano, ue uma audácia inau-
dita, cuja realização devia ligsir
para sempre o seu noirie as pagi-uas mais nefastas ua historia íràn-
ceza.

Sabendo, em setembro de ISTO,
que a Imperatriz Euge"nia e o Pnn-
cipe Imperial estavam era llus-
tings, fòi tor com eües. O que ae
passou entro os soberanos etn fu-
ga c o aventureiro, é o que nunca
se soube.

Os documentos históricos são
absolut .incute mudos sobre esse
ponto ãiiída obscuro. Mas Bcgniér
veiu á França; correu a Keiriòres,
onde Bismaíek se achava, instai-
lado, e, servindo-se «ie uma pho-
tographiá; f[ue continha a assi-
gnatura rio prihcipe, iilrío de Na-
poieão III, entrou em negociações
cotn os diplomatas allemães.

Sabe-se apenas o resultado das
conversações qae tiveram logar
entre ijismàrck e esle estranho
encarregado de negócios. O rela-
torio que o general Riviòre fez
no processo de Bazainè, lança nl-
guma luz sobre o verdadeiro pa-
pel de Eògnier, negociador cri-
minoso cia capitulação cie Metz.

O falso enviado de Ilastings foi
realmente acreditado pelos prus-
siários rie Ferriõres" e ciirigiu-se a
Metz.efim do «sondar» o mareelia!
Dazainé, ainda hesitante sobre o
C[ue devia fazer, com as poucas'
forças de que dispunha em rela
ção ãs do inimigo.

Em Metz, Rògriier apresentou-
se como o representante da côile
em fuga. Declarou ao marechái
quo a Impei atiiz pedia aos gene-
raes Cáriròbért e Bourbalci pari
irem falíar-lhe. Canrobert, cies-
confiado', recusou-se; mas 13our
balei julgou elevei* remior-se ao
appelio trausmittidÓ pelo enigma-
tico emissário. So no caminho ú
que soube que linha sino victi-
ma uc uma grosseira mystiíica-
ção.

Comtudo, o espião pôde conhe-
cer as verdadeiras iniençôas do
comniándãrite em clisí;! do ultimo
exercito francez soube : que Bsi-
zaine e.stava decidido a capituta-
ção. o disso informou com cuidado
o Archidtique Frederico. Graças a
estas abomináveis intrigas, Meiz
rendcu-se,o a traição íoi consum-
rnada.

Mais tarde, procurando novas
aventuras, Hégnicr viajava entre
Cassei e Versaiiles, com o proje-
eto de tentar, graças a Bismarck,
uma restauração imperialista.

Depois da guerra, o audacioso
espião installou-se cm França.
Prehderam-nõ ; mas ao cabo de
dous mezes, escapou-se da prisão
de Versaiiles o refugiou-se na
Suissa. Julgado A revelia, He-
guiei* foi condemnado à morte.

A noticia desta sentença rece-
beu-a elie em lirnxellas, onde- se
exilara e ohn.e rnais tarde escre-
ven dilTerentes brochuras) em que
tentava ti sua rehabilitiiçã-o. De
Bruxelias passou para L-imlres,
indo instáliar-se em Rámagate
com uma ««lavanderia franceza»,
que ainda hoje funccíonn' Km nc-
vembro cie 1S8S; alli falleceu, dei-
xando uma fortuna rneiiiocre ã
viuva e a üous tiiíios que líie sue-
cederam.

Tal e, resumidamente traçada,a
historia dò miserável indivíduo,de
quem Thèréio Humbert fez d
iiiysteriõsò testsidor, dissimulado
sob o nome de Crawfòrd;

A explicação <lo niysleri«>. —
E agorj, sobre estas bases nova:.:,
examinemos corno ó que o ro-
mánce (ia ««Grande Théresc- su-aoa-
pta á combinação- tlégnier Craw-
íõrd. l- . ¦ ¦¦ • .

O espião teria recebido cem mi-
Ihões petos seus ooiosos serviços
u iegai-os-ia-á sua filha natural,
que 6 Thérèse,-— não so sabe beta
como,nem porque mysterio de fa-
milia.

Os ilihos legítimos tie Kéghiei*,
ao corrente cto legado, atacaram o
testamento: mme. Humbert foi
constituída liei depositaria dos ti-
tulos de renda pròvindòs 0o ai-
nheiro prussiana, o qual foi eólio;
cado dentro da burra cio pa lacete
ua avenida oa Grando Arinóe.

Mas como a «.Grande Thérôsé»
tivesse violado o contrato, nego-
cisinclo com os títulos, os Kcgmer-
Crawfòrd reinaram a fortuna de
centro da burra em quo havia
sido depositada, e, conseivar.oo-
se surdos ás yehémèntes suppli-
cas que Thòrése" Humbert lhes di-
rigiã, guardaram o precioso the-
so°u*o, ató ver em que parava a
demanda. A llistona não vae
mais longe.

E eis como a «Cirande Tliéròse»
esperava de um »P,«5ghier«., invisi-
vel o decididamente sem entra-
nhas, os íamosòs-míUvôès que, no
momento "supremo, ajèyiãrn appa-
recer aos olhos deslumbrados cio
juiy enternecido!...

Assim, durante mais de vinte
annos, muitas ciuzias de argenta-
rios e muitas dúzias do juizes, de
tabeiliães, dc procuradores oe tona
a car.ta, foram erigrplàdOs por
esta magistral irilrngicè ; uns ern-
prestando sobre os hypothéticòs
milhões, os outros julgando e for-
mulando gravemente os proces-
sos da demanda suscitada entre
os IiumJjert e os Crawfòrd, -como
verdadeiros fantoches da ««Grando
Thérèse.*.

Esta historia do Rég.iier acabou
de edificar completamente o jury.
Ella íoi, para os Humbert, a ulti-
ma mentira que fez trasbordar o
vaso. Até a própria familia de
Thérèse licou aturdida por esta
soi disant revelação. Um repórter
daqui íoi «intervistair» a irmã
delia, mme Lucien Humbert, que
habita em Neuilly, e que aá li-
ções de bandolim. • Perguntou-lhe
se tinha alguma vez ouvido fallar
do tal Pégnier. E a irmã de Thé-
rose, por um sentimento de soli-
cariedade assaz natural, declarou
que com effeito, ouvira fallar delle
algumas .vezes, por seu pae,
quando ella ainda era muito cri-
anca.

Mas então, que é feito da affir-
mação de Thérèse, declarando-
nos, logo nas primeiras audien-
cias, como registrei neste mesmo
logar, que as revelações que tinha
a fazer poderiam alienar-lh*t a
affeiçào do marido ?... Então
Frederic era o unico que não cc-
nhecia uma palavra dessa his*
toria?... Era elle o unico que"
nunca ouvira pronunciar esse ão-

,46 de Hégnier, que era, comtudo

familiar
rentes '.'. aos seus Ôutrós" pa-

Eis o qüc seria bem estranho,
se não soubessem'...-:, todos quacom a «Grande Théièse» não ces-
saihòs nunca de vivei em plenoro manca -folhetim. Ella fallou de
liégnier, como teria faliacio do
Grào-Turco.

E, comtudo, notamos que ha
sempre uma pequena í)-ise'enos
dizeres desta velha tresloucsuia.
As suas mentiras nem sempre
tomam origem na sua inia'g:i-
nação; elia íai-ás repousar al-
günias vezes sobre as suas racòr-
ilações.

Assina o oue ella pronunciou esseniirne, porque uma das filhas de
Régnier habitava nos arredores
dn vi venda das Vivis-E-uix. Thé-
rose Humbert cònhecia-a vaga-
mente: Ern todo o c«iso, elia cosihe-
cia si sua historia, achou bom
servir-sé delín ria àudíêhcia", com
essa arte de avolumar e de iiívén

'lar: 
que ella possue no mais alto

grau. .
. Toda a arte da «Grande Théròse»
consistiu sempro na transforma-
ção perpetua,, iia extraordinária
avolumação de todas as palavras
e de todas as cousas. A' força de
enganar os'* outros, ella acabara
provavelmente por enganar-se a si
mesma.

Aquelles que viram no tribu-
nal, como eu, alguns minutos an-
tésdo veredictum, a alegria da¦principal autora da grande escro-
querie que se estsiva julgando;
aquelles que assim verilicaram a
sua inalterávelconliança no jury.
puderam crer um momento que
esta exaltada' meridional tinha
acabado poi- convencer-se, ella
própria, da verdade das suas hes-
panholadas.

Mas era tempo, afinal, ds pôr
um ponto na longa intrugica e de
fazer pagar as suas escroqueries"a essas gentes, que nunca paga-ranveousa alguma.. .

É "agora, 
que o panno desceu

sobre a grande farça, Tiióíèse
Iliimbert e eis seus cúmplices te-
rão ..neeasião de meditar longa-
mente sobre o triste despertar de
um .bello sonho de milhões.

A «"meda, para aquella que viu
desfilar nos seus dourados.salões
o que Paris conta de rnais bri-
lhante nas alt-is camadas sociaes,
deve ter sido bem terrível. -

Bem diiíicil era, porém, ao ter-
minar-se o monumental processo,nãõ conceder ainda algumas li-
nhas a estes grandes avontu-
rairos.

Foi o que fiz, como chronista
fiel ao seu mandato.

Mas não terei a criieltla.l.e de
insistir por mais teiópo nesteTriste.mas í.íf-jl iiésenlace,ijo mais
formidável liluff aos tempos pru-sentes.

Silva Lisboa.

•iecí*-

Lisboa, 1 de Setem ano oe
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tade instou peia repatriarão dos
insubordinacios do ÍS. tanto.cala-
ram no seu animo generoso e
cornpassivò as supplicas, as la-
mentáções; das mães que lhe pe-ciissm por seus lilhos, tanto no
seu bondoso-cor.ição cahiram as
Isiirriniris r,-.- p.ies, «ie esposas, cia
irmãs, que viij-.i separados pelo
peio inar.auseiítes quem sabe por
quantos longos iiiihòs aquelles
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Este. no mesmo jornal nui,!.-,
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O ALMIR.
O vica-almirinte Pottier, fatie-,

cicio a D de agosto rio corrente
ar.no em P.sris, era um aos olli-
ciaes generaes mais estimados oa
marinha franceza.

Còmmandavaa esquadrado Me-diterranoo quando, sem causaapparente,.rnas sentindo q-ae selhe esgotavam as forças, pediuuma licenç.i, para reteíiiDerar-se
em Ròchefoit, no seio da familia.

Na semana da sua morte devia
reassumir as suas funeções em
Tou lan; mas o seu estado do
saúde forçou-o a solicitar nova
licença, que lhe foi concedida no
próprio oia do passamento.Guinava 61 annos. Nascido a
25 dê julho de 1S30 matriculou-ise
na Escola Naval em lSsif,; guardaimarinha em I8i5l ; 1» tenente
eni 1S6-3 : foi promovido a ca-
pilão do fragata em 18:31 e a
capitão de mar o gueira em 18S0.

Contra-almirante em ISiO, o ai-
mirante Pottior commanduu bri-

POTTIER
lhahterhente a divisão franceza
enviado a Creta no momento da
guerra grego-turca ; o tacto e
energia de que deu provas nessa
oceasião valeram-lhe. concluído
o seu commando, a 12 de julho, de*táí'!>, n dignidade de grande ollir
ciai da Legião de Honra e, alguns
mezes depois, a -4 du outubro, a
terceira estrella.

Era prefeito marítimo de Ro-
chefort quando foi chamado, em
julho de 1000, ao commando óiri
chefe da esquadra franceza queoperava r.asaguaschinez >s ao tem-
posda insurreição dos «boxeres».

Conservou-se no Extremo Ori-
eníe dura nte perto de dous annos,
ató princípios rie 1002. Em agosto
desse anno substituiu o almirante
deJJaigret liò commando da es-
quadra (io Mediterrâneo.

Era grã-cruz da Legião de Honra,
desde 1001,. contava 43 annos do
serviço, cios quaes 37 passados no
mar.

que, ou sc deixaram arrastar paraum acto de indisciplina eni uma
precipitação de momento, cu, iii-
nocetues muitos delles, expiavam
urna culpa que não tinham, tanto
a P.ainha' eirifim, se commoveu
Com a sorte desses iiifciiz.!.-',e nsis
instâncias com que repetidas vc-
zes solicitou ao gaverno a rapa-
triaeão delles. põz de tal fôrma
toda a sua fina sensibilidade tie
mulher e todas as excellencias dò
seu coração de mãe, qno o minis-
tro da guerra—honra ihe seja—at-
tendeu.

E, para dor mais alto relevo c
significação ao serviço prestado
pela 1!'-linha,para bem accentuar a
çáiisíi essencial da deliberação quetomou, resolveu spleninisar com
ii suntiistisi aos insobur linados do
Porio o próximo anniversario .Ie
Suas Msige.stades, que passa a 2i5
deste mez.

Nesse dia faustoso será. portar.-to, publicado na folha ollicial o de-
creto concedendo a amnístin, isto
6, o perdão, ás piaç.as do IS .ie
infanteria quo se acham deporta-
das na província de Angola.

Os deportados regressarão time-
tr.tpóle no transpôs te Africa, quelargará do potto do Lisboa, l.sgo
que volte da liaii-,, oude loi levar
a guarnição do V-.tsco da Guina.

Este acto do magnânima cie-
niencia, firmado com o nomo do
Eei, honra por egual o chefe do
Estado e o governo, e enche dc
uma áureola luminosa o.nomo cia
líãinha D. AmeliaV qiie ficará sa-
grado para esses infelizes dester-
rados.

Concedidos, como este, actos ce
clemência regia, em vez de afrou-
xaíem avigoiiim a disciplina e
radicam o amor a uma institui-
çáo, porque lirmam a gratidão e
o reconhecimento em todos os
corações visados pela bondade so-
berana.

São muito moços quasi

esses soldados,'aosqüaõí? o rigor i até mesmo aquelles que em unida disciplina impo:», o castigo que) momento desastrado se revoltam
estavam splTíerido, que era umaJ contra as instituições. «íe r-.i«, e!l.;exhauioraçàò do niínin tiiiiti.tr, 16 o süpremu repfesentaate.
um correcttvo talvez demasiado.] v,. 

',, , 
„,.,j, , .mas que aos ifitos poderes do j 

^ <le?,'n'i'-^- *>*'* ^ um
Esta.io se afigurou indispensável

Muitos desses soldados ii-.n pou-cc« tempo de serviço imiit.r. e cies-

Nos deportado.--, deva :
estimulo, um incentivo, u-u mo-
tiyo do fervor n.i disciplina mili-
tai-, no respeito á:í instituições
que nos regem, no amor á Pátria*

todos

0 SPORT NAÜTICÜ EM PORTUGAL
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O Psãisío «Li»)) qsií» «*a!i?3«n o presnio na rcu*:tl:i
Leixôes—Citi-.eae.-s roíiliztiíi:*. nllinianieíiie.

conhecem mesmo a gr.ivii rèspcn
sabiliriade em aue inroir.irr.ni porinfracção dos devefes que jura-ram cumprir.

Veiudenunciar-Jha .1 deporta-
ção, como agora ;i clemência re-
gi;c veiri dizer-lhes que tinha esse
delieto muitas ãitenuahtes, o queum Hei bom e liberai sabe perdoar

o acto qu«! vae rcaliz.iX*-se 110 dia
do aiiniversari.". du Suas Mi^esli-
dos, e que nor unisse alta íòrm.i ou-
nobreci! o R-i, a Rainha »; o go-verno portuguez.

D:ic!3<» — Acsib.i ri.» dir-se om
Lisboa usn cinello em condições
novas e excepcionaos.

O general Dantas Baraclio. par

O Ol-ciii', um dos mais pode- feira de junho, pela manhã, ini-rosos couraçados «da marinha bri- ciando as suas manobras de arti-tsinnica-, effectuou, ultimamente, lheria por uma torrenta de fogo dosdous exercícios de tiro, a todos seus canhões de seis pollegarias.os respeitos notáveis, com os se'us O estampido desses verdadeiros
monstros ó tal que, se os respcanhões de grosso calibre. Em

16í disparos.feitos em2'i minutos,
com as suas pecas de seis polle-
gados, aceitou 11? vezes; ém'2õ
disparos, feitos no mesmo tempo,

foram satisfatórios. Um doa ca-
nhõe.s, sem caussi npparentc. cr-
rou fogo. Depsiis, as cousas foram
melhoranuo ò quándci o navio at-
tinstiu a vclocidiiSe de 12 nós, os
tiros íoram batendo suecc.-ssi-etivos serventes náo conserva- vâtivènte no álvo"'ó*Í passando múi-rem a bocea aberta e os ouvidos ca- to perto delle. Ao terminar o exer-lafetados com algodão, arriscam-sc cicio dos cánhõas de seis pollegit.a serias lesões. Já u mesmo náo das hàviá.li™ moucfics ciií ICiuis.

O nação 6 menos nociv
canhões de seis poile

«os
s. í.:..i:i

acertou nove tiros súcçessivos
navio inimigo quê houvesse reco-
bido 11? vezes 100 libras d«j mate- ,.« «..v.... ... ..... «... ..... „.- .... » , i- .
rias explosivas teria passado um uit<>. |
terrível quarto rie hora. pois cida Para est-. exei cicio a vclccidade
projectilleyáv-alSIibrasdécordite. do navio fot í-eiiiizida a oita nós.

prqjeotil levava lt-7 libras (io cor-

No diu sesuinte começaram as
experiências com o maior canhão,
um formidável engenho de íi. to-
nelr.das. De cada vez quu o mons-

O canhão fez 2."« disparos, acer-
lando dezesetç vezes.

A pontaria do canhão p:h uma
dtrccçáo determinada cbc.i ece a
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com suas peças de doze poblegadas, acertou 17 vezes.
E' muito interessante este

exercício de attingir com
um projectil de meia tone-
lada, em plena velocidade
do navio, um alvo osciilan-
rio aos caprichos do oceano.
O êxito da tentativa requer
um sangue frio e uma habi-
lidade excepcionaes.dlííiceis
de encontrar no artilheiro
pouco trenado em constan-
tes exercicios.

A experiência a que nos
referimos teve por theatro
os mares remotos do Ex-
tremo Oriente. A qquipagem
do. Occan havia limito quadesejava bater o record do
Tcrriblc, cujas proezas, um
anno antes, tanto tinham
impressionado as autorida-
des superiores da marinha.

«.Não conseguimos na pri-"meira tentativa bater o seu
record com os nossos ca-
nhões de 6 pollegadas »—es-
crevé alguém da equipagera
do Oceãn— « vaÃs pertence*
nos, na marinha britannica,
o record dos canhões de doze
pollegadas em Carbeta.»
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O.'couraçado inglez OCEAIV e alguns cartões dc alvo dc«* seus Jir»*.
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Como um navio Inimigo ficaria inutillsado se sobre eUe cahissem os tiros que os cartões-.-• representam-sendo cUo o alvo para os mesmos tiros. *

um machinismo delicadis- J
simo c- complicado, sendo i
as peças de 12 pollegadns mo-1
.vidaspeia força i;ydraii;ic.a. JEm combate naval, dous !
canhões do Oc*cm cu dc; j
Mar- teriam traspnssauc. em jurnminutcabarbetainiinisra 1
a 2.CGt' jardas de distancia:

O resultado rios exerci-
cios do Ocean causou viva
.impressão nos listados Uni-
dos, onde, ee;i:«. 6 geral-mente sabido, existem ma-
gniíicosartilhoiros. Até hoje,
porém, nenhum navio aas
grandes esquadras obteve
estatística tão lisonjeira, re-
veladora de extrema perícia.E" claro que o adversário,
surprehenaido por seme-
lhante avalanche do fogo,
teria íia-ido lateralmente
subjugado, assoberbado, aii-
niquilado. Esperal-o-ia, em
poucos minutos, a sorte da
esquadradeCervera.emSan-
tiago de Cuba.Set ia horrivell

Horrível é sempre a guer-ra,mas como em preparar-se
para ella eslã a garantia da
paz,mais uma vez o parallelo

O õcean deixou o ancnradoüfo^eS.COm fk SOT^tes *" 
aT^&^S0^? ISa^X CÍS V^^wiSSSf^

não lenoo chega-Jr. a acccS^ £i^m publicadas diversas £&l.m v:r:ude deilas.o du-,Ho ni"?"
ioia r-íTena-gjj, porunto, rãa_Zvia que dar Rplicaçfies.

lüo publicou uma ei: ti nos W
clarando que em que-;,-.-s cír'Aaas o-- hnnn ....... i*-t"<-r.u-Ir r'."• .1,ra nunca mais se c >.ent-n-aena coia o sr. Alposra.

Ima das testemunhas tí.*--í- a
s:st!, v;u uísa tiit.ns.-i ao-í-mSracter, como testes ;,X ,1 

"T
aa uesaflar o^r. líaiaiho.*

Acceito o duello, c c<5rnb:n-ir»nencontro, a pr.Jicii im^iu-o Vtpei-mao a p.,r*a nc- su:i cis3 ,tmadrugaca,e*|r. J. â •> Pi-.v. e 
*„4

•aas suas testemunhas o"c«-""
.ce:,r;. nÃUsi:?t0 h,*ú "3 «-teu»,acompanhanoo-os ao governevil, du OKüc sahiram de iiiui-íi..

Apezar ce t=->d.ís essas r -
Coes, de iniciativa üa rvdo peiiio, c> enecatro «?*!.-ante hontem, ao pé do !:-:
houve tres assalta?, ^_ Q- „"jjs?s se inostraram ritiir.ci-: . .vaientejí t^Aninando o eoa-J'-*segunoo as coatíiçôas, r^r :
acuar i!:uiiijS3,.,, ,:-.rj cr_ „neral Dantas Barilüí, a .-..-íseu contender dèrs i.*cs- f.*;toc^üs: em umLraço.
_ Ko mesmo campo sé «c.--•¦•tis.iam ainbc«s. c o assutaüía j-stou-sea largos ccaisBemario^.

Stauahras A* outons»—lisert-'..e:«,s tic J-.-ivaliíiria—l»cd:
-c Que estamos i-:u jjIíü,- rs •
mil-l.T, equaia-ílj tuo:r.,::-r . .tngal esiá seu-jí» uma espíc:assuecursai cia Allemanha.

Káo se falia senão c-:í: ia -.-. ..*.-
m.l-.inic.-s. r.o notü*, us* tu? .toda a j.-ir;-.-. Exetcscics ,:• .- .lana, paradas, revista, cu •
se realizaram ou qu«? & ti,* em C l¦ie rer.liZiçà»', co-asU.ue:u ;, utetsta*. ti:a. tolLi, çue Uístriii-.-nuaais. amor a tudo <*júa!:i»« ;,,- -
ter, qui- é não -,ú t> ciitÍB c ,_. . .cion.i mas tiiaJi:-m o p:. *t,ct.-.-
ns.io d«. -ssreito, 

qae liui!»,-. &_aucar quasi s-üi-pre íirj.3.j.. dígcatra!issimíip-;raÈCceasiaai3.. -.
|*ÍV*iii*tíCir»i-.} Ji*ri-* *2SziTC~i-* '' ' icarno seu pae, o fí-.u,;., Hej u.í •
aucava ü^niireíankdo <** ..'.-".
rante pjia ra; strariissseus di-v-í-lospeli marinha; oli,*, «a < . .¦ t'»:;-.i pa; t-, a ía-io assü-U*, ..- • • .,
qii.;r auuiei-ucar cem a Min j.ri-seuç...

Ainda lia dous dias acomiteii:*-t-do do ITmcij.ü ISval. que tiiüi*.*:»ostenuva a sua fansasinha ta:h-tare co ministro da guerra í-uísui Magesntíe a Torrt.s Xovi-sasstótira e-sercicios pratietns i.ihsçtíia ae Gavailaria, c p»r su :..<iua«.s premiou ns csiiisfautvs e êl-íei l-s ij ue uos Saltos tie cavaüo. j:j
picaueiro. e no jogo dn nis*', «.:•;:-;se o:st.;:j:u:ra*cs. I!r::i-3.*is:<if- scom os lindíssimos e vasíris.ss »-<-mios ülTeiccidos pelas cu.s n*i-nhas, por sai Sla^esti^e ;*:-.ITincípc IteaJ, rei'* niini.->t-n«. -a
guerra t* peb.s hahitinics ii.;T:r-resKovas, El-rei dingsu sos mu-cos iniiiiaies palavras «ie luuvo*- ecs; mcitauie.-u.-j.

A esses exercicios a<=í siiutambem o infante 1». A.Tous-j
que ;.j.-j)i.rect-is n.» irei-j delle-, ;n-oo .:e Lisbaa nu seu automóvel, •?
resressandn dej.uís c;:.-à í-:"-lici e<j 1'ríncipc lieal.

Pari as próximas mtnoliras «4
que já Ihcstenno í-i!ado. jáa-ii-recçãogenil do servi.--, un i-ss.i-t.i-maior elaborou o plano de lodt sos t-.\ereícios.

Tambeo) j.i estóo «ic fia;tiva-nicute nomeados í>s .fli uiaes í"ü tnao òo compor o estado-iaa;oroa brigada que ir-ina parltí :isi>-manobrai, em qUo as tropas «;amf.iiiu-::--! apnareccm totiai» equi-
pacias com as ieii-ias-aliri-íos oonov.. modelo, pira cuj . íanrsc:.»-
naiucaTii í"t;rairi jã distnliuifias s-.tsccrjio;: as respectivas instrs.i^trõjs.
lo«ia a cavaríaria vaa edin* ar-remi novos.

A revista ãs forças rraliz.-s»* nnulum.. dia depois "do:;- 
exeroicio,havendo nesse dia um almoce ao»ofliciaes, a qu* assistirão o 

"ia-: 
eo ministro ua guerra.

t Est • almoço é nlíerccido pelaItainiia. a mesa será represen-tada pei > parapeito oe uai entnii-cneirameni «.servindo os coflraQcsdo fosso (ie ..piradores. « semic-íudu cobeito por uma marquise.
I) »-:i!oi- chi I.;-,*jan — Uisr.U-tani.j.-; piiuiazias em calor, ba triadij-.-.cun.i Senegal, Moçambiquee 7. inzlbar que parece serem o>

pnufcss d» globo oaaeo calor è
ui-.-.a intenso.

t» üimnomctro ainda hontse**nmaicmi á s.-n:t>r.i r.í- ceiiügra-
Uos. A temperatura imniati iem
sido cie —i- O mesmo cal.«r sa irruleito seam em iodo-o pai*.

O.* r;i(..-- du sol tâ *¦ verdadeira-
iiiviite abiazadorcs.

Kiam-si! agora ue nós es habi-t mies dn Ci» de Janeiro, que ei-tão uo seu direi:;*.
A esquadra ingleza em !.i<.-b»a —.\ hon pi. ;ixa. io ua m.-nha. uu dia 27 dó uwz passado,entraram eni l.is**»«s;.i |y navios mi-

Fic-zis. e nã«i t*-f. cju-.o lhes tiiibadit i. pmquB os ire» r^stanie-. ü-
yerain ue flc-ar cm Lagos pari.ciTeciuu- uns tribalhos iisá-.sien-saveis na b ihia.

Heceberam galcardásnentís a vi-5.•li çí.m almirante; e «Jos outrosoniciacs, ti li-i e o goremct.e púãe<nz :r-s« (jue a população, qu» cor-rc» cm massa nara os cies aSmue assistir an beilo espectaculo oa
entrsea e sahida desses i?od*rj-sos vasos de guerra.

A KCepeâ i r.o Paço foi c j-roia-
lissiuia. ir.,cando se e«;*e o a3*r.;-
tanlj Wiiion e o c;:c-fe do K-ti.:o-não so palavras oe reciproca es.
tim?, mas iirti.s Uo ç:i.s isso: lei-tura da :!iens»scn?fe"i*a(}iir; os dosas
manarchas e as duas i.sçô.*s c^sj-fr.-.t. Miisavam; c em que aos ^gra-
deciiitentos da lDjs>Utcrra j*c!acessão da baiiia de I/iges jcira as
manobras tia csauadrs*. csines-
pondeu gentilmente 1J1-3W. • :Tcre-
cenriü a seu regio primo c ad*-*oetodos os pui í.js e baldas de í* r-lugai, para íuturus exercícios.

Foi imponent; o banq :-?¦* dí
duzentos •» tintos tslhercs. oir-i-e-
ciun á offiúiaiidade, na ssla *•¦•">
iíisc-, pelo íroveriisj istinu-^ucz;
sen-io eloqüentes as bhndes^Oi
ihinistros dus estracgei*ro5 c .;a
marinha, ào almiraiite Wiííoa í>n> encarregado dc ur-gocios ci
Ingljteria.

VÁ-Ix. i ofrereceu um .-ilaios;o na
casteilo tia l*eni cm Cintw, mi*
deixou encaniados os «niciaeí, c c-iiiiiirante Wilson olTejccru H:::-
bem a bordo do navia chefe *.::a
almoço a -Sua M.'":eita-iea liaiaha
ao Príncipe Real e a«> Iní.ntí
D. Affonso, em qus o sr. l>. Car-
los, cm cosrectissímo iagiez. r--
spoudciico ao brinde doaiaiiisaais.
bebeu á i.. . ..- dc liei .ie lagiv
terra c de loaa a Famiüa lies! la-
gleza.

A esr-uactra, durante a saa rs
tada de dous dias c-m Lisfco*!, í-t
visitada por milhares tio pessoas.

O n.Tornal do llrasil- e=i í.ís-
lio;»— O d r. Cunha e Cosli c Ci-ísíi
Ilermisio deram-me hontem o

j ptaz---!* de aÍKia.-ar commigo, s; es-
cusado serã dizer-lhas qae ioJa
o assumpto da nossa conversação
faiciliar e intima íoi o Jornal do
llrasil.

Toacs nós, coH^bvr.idore*» an-
tigos c dedicados ca g-ranae folha
fluminense, dos quaes unha eu a
honra de ser o decano, perque a
acompanho com o meu modesto
trabalho desde o dia em que o
dr. Fernando Mendes tomou a ar-
rojada iniciativa de uma truus-
formação, e de um papel sem lei-
tores fez uma das mais Jlorcicen-
tes, populares c úteis cmprezss
da America do Sul, todos nós
evocámos esta passado recente,
lembramos as primeiras el-jpet
vencidas, o genio emprchenoedor
e activo. o trabalho inístigave!. a
fantasia cxhuberante o ao mesmo
tempo ás qualidades praticas dc
director do Jornal do ErasU.taa
bem conjugaaM com ¦ do rcwv

¦ 
... ' , . • . - J
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rtor-Bcrente, seu irmão, «ntellt-
_onto, rt'll»'ctic!o e ponderado, c
geasa conversaçii» resultou, o
unthuslasmo (!• nós todos pola
folha em quo com o nosso tra-

, iilu) cooperamos, «nthusiasmo a
,„ 

"rima 
brilho a riUvo.a pala-

vra fncil. colorida • .intífesUva.
,,0 dr. Cunha <: Cosia, que;vem
.'oritlnuar, emquanto «m roítu-
Lil aituaínliiiidomodeJanoiro,
!¦ nue tnatallodo em umi pittores-
ca localidade ao pó tio Lisboa, em*
p.ilnia de Cima, ao mesmo tempo
quo a plenas pulmões haurc o:*.
prlmolroa ares pátrios, retoma
força o vigor para dellícar ao Jor-
nal'do Brasd, quu ello estremece,
Lida a sua Intílügancia e toda a
.tía actividade.

So dentro em psuco, como se
esp"!*). regressar a Lisboa da sua
prolongada viagem ua Lui""!11'. °
íír. Cândido .Mendes,,tiíobo no-
dera dlzor quo por elle. polo cti-
redor technico do Jornal, o por
nos trc.-s, uão esteja tarçfímonte
rcDrcaontnda om Lisboa,aroma
quo in» Hrosii _oza dc mais vasta
-popularidade".

.TajBio "-iirtor.

PROVÍNCIAS
:;i d* agjj£.o)de 1903.

Abrantés.- Na estjção desta
viila houve grave desordem entre
tious uoehairos, que disputavam
mu fregu.z recem-chegado no
comboio.

Um delles, Vlcent» dos Santos,
-«¦«peitado por sou compannolro
/,.só Votitur.i ter sido proferido
• ii 1. IiciHieZ, vtbrou-liiu ti!)'-;l ta*
•itiia qne o leriti gravemente, lu-

ido ciu seguida.
.il!)-.-:'.'i:ii-l!i'Si-Vc!sV.a. — Foram

r. iudotnii.-Klõ'» os dous temíveis
:.,iUir.. -: Antônio Pedro Duarte,".atura! 

do Vi-wu, « Manuel Na-
l-nrl'! Figueira, *'.*- Ango.a.

a ultima t r iis-i dos dous Iara-
i,ins foi o roubo .i-i!i*..a (_u;i
proprietário fraucisco
Niígucira Souto.

-i fui de quatro

v

.io
itonió

,\
\lcnii

¦ri., isipliael

M

nona tmp ...
.-t .in prisão ni.iiot- ccliul..r.

„,...,_ Alim d» cumprir
a imposta por seu mari*
sachrts.ào de Snntt Qui-

Luiz i''«neir;», ae
5 at.) a povont-âü de

.cl, p.tsioupov wíU villa uor-
i sesPereira.
Fazia lastima v.r a desgraçadi,
jtieiiiu p i!t'*-iri üs-.rnttiu que per-
Mt'-....» cii* i ¦¦). ,-ilome.ros que
i iu lho faltavam.
-,'.i tempr-, mando o mulher fl-
vif.nu cm um procsssoesc.au-

Ar.ujiliujn,—Próximo da vilia
f ,i tiimlo, pelo trorn exRresso de
Ma-lriii Um l

Dc:

l.-.i;
ti 

¦.-'.'

:vi ni", c.iij i men-
u.rj foi reconhecida.

!i..f!a-so q'i'9 seja -im c:ú-
d , ccmmerciunle J.i.ím da
tln villa Alhandra, que fora

lido ultimamente.
\«i'!ft>.-N''i dia *-* naufragou.na

praia «i*» s. Jacintho, um barco,
t.íi-.itioiiila dos tripulantes 

"oito

iiiiiu... J,»ào Fau-tino o João
Vuir».

t!t'iiivvci»tc.-Prc.sriilem rápida
nvi.t'' a-, obras doliospital.ediii-
t-ttío em vil tudo dü legado do-100
«üuiwa de róis d. d. Migelica Eu-
jtoula da Silva Almeida, cujo ir-
iu;u>, o rico-proprieiario J.»:u) vi-
tTeiitfdeAlmaldal-Vniandes.as tem
uiiiyiii.itr.ini a maior solicitude.

.oiiiíi.tK.-NV» dia S*" Houve uma
!.. explosão ii«> barraca1,1'H

i
uo

o Francisco lirut.

aos
leve

\o &'* W/K Pi

ii olii i!iWÍ i\t
J>. fiCAfi^^r^_***%_.IL_J_#*-Í*'í '~r7rr---<r—^- I "|í '"'-' ~^l-\:a~~~

íi -TiS—"-.?•:>¦ í'^ V

wm
j - —

ssas3BSgSB»s*-*r *

Lt

"¦•«rvr-r
KÈg«l__S -

¦?-*"• 
,-,, ¦.«.;, *-,-¦ ; -(-i

__>..'.:t«;.':.:í.s-_rw_

#te*-:''.-í"-!^

JL
fV>::;*-i-*i"..->..•*,'-¦,.';.-*--**
f\: - .•- 

'¦'"-'-'jíV-.^-Í.
>*_,= __ ,_ {"*•¦.-;.-. .'. -'¦:¦- ¦ -*¦ - -.;

V:>' -Í'A-$

íj-v*----^.--; ;;3
^/"v Uri

*_>/r £7 o

—IA"*.
aí

— 3>c 07íí1r! vj_h-"aí._a dc Amo:'.5;-"
Pediu'-inc -s-o:

io recoiêiei* wiiia
si Si Cí i EttVt*» Qae deixasse --* «^

?-ora sua íia e só agora
c_<- «»_',r;

Es
-Cí*,
ive

¦5.-5 :s noras**'u da niinua vez

centenário dò templo do Bom Je-
sus cio Monte, etc.

Sciuli»].—Um tufão violèntis"
fiiii.i, que, na madrugada tie 29
cahiu sobre a cidade e acostr»., sa-
cúdiu, comtarsta violência a vela
oo um gale;}'..», no qual vinlíam
itlguhs pescadores, que uni delles,
OreRorio Jost}, do .>?. annos, nátu-
ral cie Viila Nova c!o Poi tintai» foi
arremessado ao. mar não sondo
possível sàlvíU-o. ,

Sacnvens.—A servirtal Marga-
rida tu» Espirito áãritp, quando
andava fazendo a limpeza çi.ê uma
escada.caliiu lão deí-aslradanic-nte
iiue fraclurou unta das peruas
tendo de se recolher ao Hospital.

Sobral «lOr—oiifAfjrafor — Stti-
cin"nu-su no logar ua Patáiheira,
atirando-se ;i um voeo, Autonio
Silvestre.

O liüio deste-, vendo a acerto do
pae, iinitoit-o, náo lhe querendosobreviver.

Desconhecem-se as ciusas do
t'.u[»!o suicídio.

Torrcsi-Vcdras, — Appareceú o

próximo desta cidade, voltou-se
um b.irco sendo Salvos milagro-
shniente os tripulantes.

percorreram no dia se-
to do naufrágio as ruas,*la colhiih o enfeita tía; en-
o Ucmililo, em cúmptri-

F.stns
gui nte
com rt v
toando
mento do voiü (jue fizeram :i Vir-
t;einvda Agonia, quando .i.i nãõ
tinham esperanças de salvação.

O voto acabou de cumprir-se no
dia.seguinte; na eiritrjrt da Agp-
nia. com niissa solemne e exposi-
ção c!o Sàntifesimo.

_*«llc«:imí"5ifo_. -— Na semana
finda f.'ilieeet'_m eiu :

Arrouches. — Marianna Gonçr.1-
ve:s Téiles.

AlemquerV— Antonio Fernandes
Pinto, com tu» annos.

Almada.—Josó Adriano dos Sun-
to.*:.

Deja.— Anna Salema da Penha
Coutinho.

Braga. -- Antônio Joaquim Car-
neirb.Antohia Pinto U.irbir).-á;J.òs-
Ceíxeira Coelho, Maria Lyiiia dã ;

Fabiíica ção i>as t-Loiü;?. kat-jiiaes j
Poderá parecer íirri tinto es-

tra'vag'ante este titulo; não
j lieix.s,'norúm,de t er perfeitamente

exaçto*. SOb todos os a-*püctc)s, o
grahde publico, açtuaíuicníe, é
exlremamerite exigente: elle sei
bcirniitò novidades, sempre novi-
ns'.:ier,e originaes. M.ésmo porque;

! coni («aajüc—'riõüa ess._p.cia,nada
p(i-.e.cé impossível, e eis porque
cada vez mais --ugmeritsm" os re-
cursos inventivo,?, as yaneiiãdes
mais curiosas tío íruetos ti.ilí.'1'es,
conforme os - uesejos dos ricos
amadores.

Certos fruetos só appareciam
eni determinadas ópdcas; quu in-
conveniente ! Pois btr.i ; rnpe-
nho.sos viveiros foram crêatlos
capazes de fornecer, em qualquer
èsiação, liuctos succuleiitus e na-
tu tais !

As balufas de flores não cone-
sponditim aos desejos exigentes
cia orhanieiila'ção ; foram redo-
brados os cuidados, o trab-iho

emplo, serão cruzadas» o primeiro
resultado nio será, talvez,- hem-
p.ronunciado,'mas.aquell.atenden-«
cia se terá accentuado. e sueces-
sivos cruzamentos serão feitos
ató que o branco puro appareça.
No "fim de quanto tempo? Nin-
guem o poderá dizer, nem mesmo
o fabricante; mas, com perseve-
rança e alguma pratica sopre
mistura das cores, será obtido o
fim almejado.

Assim, por exemplo, com as
«begonias», que éffêitbs curiosos,
justamente apreciados, não têm
sido obtidos l Quem reconhecerá
nas flores de pétalas' gigantes tão
communs hoje, a begoni.a simp.es
tão apreciada nos jirdins de:ha
cincoenta annos .- ;
- E a «.gloxinia» ? Se sc considera
o tyno primitivo, simples Uor pa-
recendo prestar-se muito pouco á
aôerfeigòameritos; 6 licito indagur
que habilidade; que paciência não
foram precisas ao horticuitor para
conseguir csle tyno llnal de.íórma
perfeita;, de. quo acima falíamos.
E ainda não- ó íu.io, cotno r.per-
feiebarhentó. pois, não ha muito,
cbnsegüui-sõ,>pi)r simples selec-
cão da llor primitivo, ¦.íniagloxt-.
üia aiu;uite,'.!c quu s-;o íi llor, é
das uil-sir.as dimensões Cfirs toda*"
a planta de onde se originou. Z

Estes exemplos chegam; elies
pbtieriam ser msitiplicados ao in
tiniti e mostrai' como o simples
chVj-ãrithèmò foriíccé -üoiiqucls
de 

'llores 
gigantus c. v.irÉiuas -,

como, se DOdatirar da tulipá -sei-
vagem as"iniiiiiia~'V.-ii'ie<lri'íes tão
esnmadás pelos lioüandezes, etc.

Cnseguiu-se ainda roai;*, e dos-
de algum tempo, esisterri asplun-
tas sem têrrii, o quo ó, na verdade,
agradável para òs ainr-rdores oe
horticultura, mas que nao pos-
suem espaço rio terreno ondo exer-
(;ani a s'u,i" paixão. As íioi-es sem
terra podem ser collbcnda.s em
qualquer parte.-; uriicameiita cer-
cacias cio musgo, ellas continuam
á viver n á üõrcscer com o vigor
e o brilho ciiio tiossuiani no solo.
üma das vantagens deste sy-to-
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Í.^CHARADA SYNCOPÃDA NOVÍSSIMA

O teu bilhete acenso recebido
Mesmo assim cheio dc gordura e banha,
K respondel-o logo n&o me acanha
Quo, neste ponto, eu sou bem destorcido.

Com muita lábia, vens, com muita manha,
A relatar o que ha acontecido.
Desde o ultimo dia inesquecido,
Que ao Iembral-o meu physico se assanha.

Dizes e dizes sem razão, que agora
Não mais te quero como quiz-te outr'ora,

3—Estou orgulhoso, tenho alta a grimpa.
Ainda te quero c se por ora fujo -
Aos galanteies teus. 6 que ando sujo,

S-LV que não tenho uma camisa limpa

p-axoTo.

II.—ENIGMA PITTOP.ESCO
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\ii\ii. o frio é tão iuIo-ík*» ísise á saliva gela na bocea .
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dèi-nrii -Sun 'VCí

,,(.,fiadas industrias, pnn.ctpqime
em rneíaliurgiã. Este progresso

, em grande parte, á ppssibili-
uno riè o nnnéxar, sob pressão,

cm recipientes deaço dedetermi-
nado volume, da onue ¦'• cUle reti-
radó pela simples abertura de
tuna torneira.

Mas, so o anparecitnehto dos
tubos" cie bsygenio eomprjirnidb
marcou considerável progresso,
éssn manipulação, cumpre] con-
fessaj;'-aqresenVi serio iiicpnve-
níèníi?", resultante tia gi-ando àilTi-

'cuidado com seu innsppita, Ten-
i:t. ú suooortar enormes pres-
soes .(i.vO.-'&t;nob[3luriÃ por cent:-
metro quadrado) estos tubos são
sujeitos

uo P

ã fortes tarifas; impostas

cixygenio queo sr. llobin fezfun-
çcioiiar diaitto da Academia, va-
riam rins-ie o ds pequeno formato
dando 73 litros por hora. até o dò
DO mil litros de oxygenio_.e'destt"
iriiído d-navegacão submarina. O
meno:- dentro eües, verdadeiro ap-
pareíhb doméstico, pode ser ma-
nejadõ por'qusiquef paisoa/iinda
á mais inexperiente: é destinado;
príticipaltncuieaos usos phanna-
ecuticos e -médicos, que não po-
dem prescindir do oxygenio chi-
niictnaeiHe puro. Consta, em re-
suino, »:u um reservatório do vi-
oro, protegido por umi rcie ms-
t dlica; um tubo central permilte
acompanhar a reaeéãb. A c.-n-ga
,': de lü pães de 5o grainmas oe

afora este; todos os felinos esta-
vam deitados de lado.

O .-imav.il gato— felino que me-
Ihor conhecemos —apresenta aliás
as duas posiçòis, icndò em am-
bas a .mesma elegância, Circum-
stnncia curi.)sr». : todos os ídinos
estavam sobre o mesmo lad o, o
direito, como, em ger-tl i. homem ,
era <:ste o caso para os tigres, U;o-
Dardos, etc. A hyenn, cst:iv.i mais
ou menos como o leão ; òrhino-
cerontè estava inteiramenío esti-
rado do lado o.-querdo, rr.hcáriííd
levements*, como qüoin eslá satis-
feito com a própria consciência.

Os elephaiites estavam estetir
di.ios sobre o lado ; as patas «ia
frente esticadas para u frente, as

III— PERGUNTA ENIGMÁTICA

Tu roc pediste que fizesse, um di^,
P.ira-»ir!!"e!tir-to c:n memorável úr.ti,
Uns versos chão?, uma qualquer poesia
Que te a.!_rai-.':s;e. _ eu -iriect á ca.li

Da lyrn antiga que o meu bem trazia,
«".om tensas cordas feitas só de prata,
li arranjar pude a-.n-n a melodia;
Depois üe um copo tíe X-.-r.-z â c-::a.—..

Sei que beijasla a inspiração .irdr-nlc
Com que to brindei prj?e:r.»sa:r*.-—it-2
E que guardasto ao seio pi-l«j risej.

Honlem, passando pela í».:n pòTt*i.
Yi. entre pcntias dc ^:ili!-.ilia ihnrta,
Meus pobres versos mi caixão tío cisco.

Or.de eslá o poeta?

:.í

t

Sanatórios poríapezes Ia Asslsíeaeia aos Tilerraiosi^]-,n-fó

òniiiméhtaçao, 6 que.
rTeicnles com suas lo-
ores u raízes qt-çultas
po_d.ehi ser reuni.--.it* >¦•*-!'

*_"

. uettílu
l'..f felicidade, os nper.tri.6.» <i".i"

tiai.rilliavnm na Ishrtcii tinham-
üe au•i..'i)tado, pouco "«nies da ex-
nlofítt», para merendai*.

A barraca ardeu totalmente.
Miniiet Girei.), residente em

v.-ii.ta.-i dt* Cavadmlia.deti entraria
mi hospital, em estado grave, por
Itivcr cahido do curo que con-
atuía.

1'il'i'ctuoii-M! o casamento de
ti. Alto- .ia Silva Pimenta com o
nr. Antônio Aurélio daOc».t*i l*er«
r«'lia.

i óu-iiiieln.—>Suícídou-sc, lar.-
i;.ttiiui-s(i! sobro a vta-ferra,q-*aiido
»«>'tiv,i prestes n passar utn com-
l.ioi.', Antonto Jorge, iiaiutal do
iogarda Praia.

ii i muito que tinha a idéa fixa
«Je pòr termo á existência.

.•.•,p...M-iii!«*.-U-n filho dc Jo."io
c.t.u.i.iilo». por alcuiilui Capucho,
iKori.u instantaneamente por ter
cahido sobre e!lu um carro quo

«.-.tava descanegaitito.
ir.pliili.).-.D-isappareceu o com-

ir.erciaute Caetano Fortuna.
U.üeiti alguns que sa suicidou,

pretistídenüo outro.-, que embarcou
w-om destino ao íírasti.

ii;;iii-ii':t t!:i loi—Fcl suspenso
o atiminit-trador deste concelho
por haver pormltiido o jo_..» cesta
pr.uii.

i,,.mes. — .lo.»- Fragaia, horto-
lio, deu uma f,'it.-a.i.i em um
i.i-u.-s trabalhadores, depois
.iter-.ii-àt,'.

SIuiti!ln-d:i-Dclrti. - Uma filha,
tlu 12 uiir.üü, du Jcáo lliheiro, du
logiit- de Almudafa, quo andava
guardando ovelha.'*,que lia via des-
aiiparccldo, foi encontrada pelos
pâtis.mettiua em um silvado quasi
morta o com feridas relo corpo.

Como u .!t-sgr:i.;.i«l:>, cujo est nio
,-i ijrave, itinua uXo recuperou a
farl;», ígiiora*se o que se passou.

Siqv-ío. — Realizoú-se o casa-
í-.i.-iito »!*-• d. Cacllda da Conceição
iil.iia com o cómmerclunie, e.*:a-
iitlccitlocm Aí.ioa, Francisco t-'e-

Lx da Silva".
<il!'.".ti!t*. — A «,'a-s.i do morador

•Icsia Uníatidaoi*, liava, loi osco-
llitiia pela* tifiHd-i penadas para
realizarem as *.u.i-» tacanhas.

Todas as nuno* chovem pedras
iu. jsrdim di liül.it-cão. tendo .'»'.-
guinaii cr.1..ado peta janclla, quo-
..¦ando os vidros.

, a poitcla.qui) vigia a cass.atnda
Viad-.i eonscgttUi dçícobrir.

:»it.i!:t C"...:t»l.:i. — No dtl -'", !l!!e-
Ctti «»!»'!!• uo reino, conego Alves
.Virlr.-u.'. u : qii''ui. om um., das
ultimas corresp-ndenclas, tranS'
.revi uma caria ua qual o liltisti«*
:-!ti".t;rdut-t previa o seu Uai pto-
a. mo.

...li»".!-'.-,i.-)> Alves M ilhéus, es-
nes tn-.-i tolha, «un «'"< nossos
;:í,ii.-, oi.tüiU.V-s taleni s rat»r»ríps
.•ontt'tisi»or iiieos.uri.-ci-.iir. Santa
r.iuibi.-Di'.» em IWj - formáni-se
.'in Üiiiulu,.s i na Unlversiaade tio
i .iiinb:'', oi -.<! i»»i tísiuUáino muito
distiticto. quti.do .tquallo estabe-
íeelm.i io .«clenüitt- >ci.i frequon
t-uio por J.i-.t» uc Deus; Anthcro
tté 

'rinlniat, A'.U*)tiÍo tio Azevedo
Ciricllo 11'iiic.»,. Alberto Tollcs,
i'i:tiit."..*o A'i»!>.tc.t:a Vcisia Uel;
r.to,'«.'. ti ¦. tiu*:ci.J Josí Pereira,
t»,.je Areei *; o - nlspodc .-Vi lale-

l>ei*!iia;*t \'í-', Satiitva do
«;.u vuíliue tatiiOsii.MiiMS que gran-
_;ts..''ini tton.e ia
U p..»!'.tl il aa i-.-i
século Nl.'--

Foi t:..ri»..:;0 da
fieroUtuo, »io oiy
c:;, i-ól para *-*ti
niüi.i.o conciliar regeu ai^ü
»ru,n-;:'.i!" e («xürc-U u.iiibani o cr.r
-o do l».L-!.ota!.'C..rio ua Utbliú
tiieeit Pclííicft »ía cidadã oos Arca
bispos.

ü c_t..".',v> Alvi-s Matheus nota-
..Ifisou-.-J, porém . como orador
atier na tribuna parlamentar em
..iiiLus as cumaraviu-r u;. tribuna
sngfada. onde :« -,:i patavr.-*. elo-
quente o magast--a, vasada cm
\/VtOi moldes ulaséico.i, su l>v.in-
iüiitts mau. «lias cuiminan-ias.
Vcinacnio tu li iKuay.erti, *.i:',orO'
i,o r.C. ustjio. elevado ü.s concei-
*.os, cui.- on) doa seus discursos
foi esct.t.*..t*> o appl.u-ido com
íih«.rv_dmi'r».a- c onthusi.smo.

Como roUllcc, mrlituu no paili-
liu tciottuftt, «cr.do sciualiriohtc
um oos t7 uu1.!-)! mais qualifica-
«u>*. do p.ruto pt-*s_>iosíi-:a. Do
nn mui".» que .»*: encontrava sfas'
tu:., oa-í l.ios oa pilavía no par-
lamento e uu# iriumphos çouclo
ninos no pulollo'.

Lis uma nota t-rldiograpliica do
alguns -d; sec: discursos religio-
¦jos :

« Otaçíio consratulatoria » no-•orciü no Suas Magestadas l.l-llei
D. Luiz e senhora D. Maria Pia,
na S«ò do,Poi to, em Itii, «Sermão
«io Nosst Senhora ca Lapa- Porto
1Í7Í ; «Üra»;àc. fúnebre», do D. Pe-
dro IV, Porto, líüiO ; -Oração íu-
nobre» do L). Pedio V, Porto, 18.2;
• _ra-_áo gralulatorta» do 1*» de de-
zembro, Uraga. 1360 ; ¦Oração fu-
nebro» uo Marquez de Sá da Ban-
dcii-u, 1870, .oragáo funebrC-dé
Vuu i; «0;a'.4o. ttfatuiatoria.no
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Projcclo da fachada p*t*ineipal do sasiaíoaio que vae ser cdiíicado
ilit Guarda.

corpo do Antônio Bastos:Figuei*
redo que,como noticiei, :-íí afoga-
ra na praia de "santi Crii--:.

Toii.clln.— Do Casa! da Tonda,
onde residia, desappifeceu uinn
mulher dc noine lincarnaçâb" dei-
xrnido tres ülhos menores.

sc que so tivesse suici-Pu-coía
dado.

Tavtra. — Lc sc no Gtia..'t-il_:
Uma tias armações desta villa

copejou, uc dia 9 do correnie.um
peixe onbrhie. a que duram o no-
me do morcego, pela cxtraòrdlríá-
ria semelhança ( no aspecto é cia-
ro) qu*; tem com aquelle mãmi-
(oro.

Alpuns' marinheiros disseram
•*er jamanla o muito Conhecido"as inâies da Aínca.

Rra branco na face peiloral, com
cinco fétidas branchiaés em cuia
Indo, barbatanas paitoraes, liga-
d.ts por cartilagèns da cabeça ao
extremo dorsal, duas barbatanas
annãeá, cauda delgada c áspera.
Na cabeça duas barbatanas'.'.) em

Costri Araujo o Augusto José S'i-
etrri.

U.trcelios. — Bernardino Josú
Viena.

Coimbra: —- Dr. litiben de Al-
meida Araujo 1'into, Augusto An-
tonio dos Santos; Má ria. de Mello
Geraídes o Marta dc Souza
Pinto.

Certa. —Maria da Conceição Mo-
leira, com !'C> a ri nós e o rèv. Anto-
uio "Simão Nunes.

Figueira da.-lroz.— «Manuel Ri-
beiro d'Alg*e, com st! annos.

Fafe'.—Bernardo Chaves Ferrei-
ra, com ÜU rumos.

Fttniião.—- Maria dc Macedo Pc-
rena pQfjSz;

Guarda. — Manuel Ferreira
Maia.

Lagos.— Maria Corroa Galvão.
Mohfortò. — Frari.iõca Antunes

Gonçalves.
Porto.— Palmy.a Miranda rian-

gel:do Cima, Mrqueüna 1-ernan-
des Pegas, Marta Joaquina Scitu-
iruivet-, Maria de Arídr.-ide. Maria
Machado Ayre.*, Antônio Pinto
de Magalhães, Álvaro Bibeiro Pe

tornou se meticuloso, constante,
e começaram a apparecer üores
de novas cures, rio pctálos extra-
orriiu-nnas ; quasi que se poc-em
fornecer, actualmente,por simples
pncornmcridn; flores dc côr. talhe
c mesmo tia forma que se desejar.
Não 6, ha verdade"; úrria maravi-
lha ?

Em varias exposições horficu-
las, t.-iTi sido possível tu!mirar
nãõ pequeno numero destas va-
riedadés curiosas ; 0, porem, iia
Inglaterra que a nfabneairão das
llores iialuraes» tum realmente
progredido.

Todas essas Piores, curiosas por
suri-fórtna, taüio, p contextura são
inteira mente fuljneadntf, a natu-
rezi— por seus próprios recur-
soa— nunca as teiia produzido.
A f.tntosa Gloxinia ..'pires e chica-
i-a».n*ome bem expressivo,creação
do s:-..Sutton (ioglaieira) como 

"íoi
obtida.' . Por meio do selecrões o
cruzamentos contínuos tiuicumeti-
te; não foi iiciiunicaquem ahit-;ve
o maior traballio, náo; bastaram
os meios r.aüiraes encaminliadoí,

mr., como
plantas oi:
ihngons, il
ho musgo,
um mesmo vaso, toipando, ..-.---
gantes j-amos natu*. a es.

O processo consiste em collocar
as plantas em um suòstralum po-
roso e leve, como o musgo,* por
exemplo, e conservado confiante-
m-rite hut-iüo por uma ii-.ss.qlu-
cão de sãos e polassa do caibo-
nato rio cal, etc, indispensáveis a
vida das plantas Um dos tnelho-
ros substralinYi cr a esponja, poi que
a esponja ratem pòr muito tempo,
á -umidade, o encerra ate algu-
mas das sub-taucias de- qus-so
nutiem os vegetaeí?. Paia que os
resultados si intn os mais sruista-
ctõfíòs, neste gener.O ae cultura,
convém entreter humiaarie cou-
stante c não exceder na dosagem.
dos saes nutritivos que, compre-
héndé-se, impediria o crescimen-
to normal das plantas.

Eis' aiu, em ligeiras palavras, o
que sc pôde cbléf. com algum
trabalho .: assíduos uuidacios, nes-
so assumpto tão intei-essãntesire
qóp aiemi cio iii,iis', "pôde coiuti-
tui'- elegante passatempo, ao mes-
nio tempo útil e agradável, ^para
as nossas gehiis.leitoras.

curioso mat-pa res Estados
Umcos

O -mcri-aii Inventar nos cid a
descri-oção de um grande mappa.
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Julio -Isi Silva «T.'strv:slhò
decano dos professores de instruo;

cão primaria,
fallecido*híi notico no Funchal,

Madeira. . -

pelas companhias de caminhos de
ferro, á vista dos perigos que apre-
sentam.

Ora, sendo assim, comprehen-
de-se que o emprego do oxygenio
em tubos só ó possível nas gran-
des cidades, onde osdepdsitariqs
tem ã disposição dos frVguezòs.
recipientes cheios, que vendem
em troca dc outros vastos. Mas
no interior dos paizes. nas fazen-
das e nos estabelecimentos indus-
triaes afastados dos centros po-
voados, as applícáções rio oxyge-
nio são quasi que inteiramente
desconhecidas; entretanto, ahi
seria ello de irnmensa utilidade.

Foi para obviar tão gravo in-
conveniente que o sr. Jiubeit
teve a idóa de utilisar as propne-

¦ir a ics
a vez-

ter
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A IMAGEM DE NOSSA SEiNHORA DOS ANJOá /
do Couvcnlo do Barro, em Torres Vcdras. Foi, mandada fazer em 1570.

cujas basos cylindroides se mse-
rem os olhos. Desdentado.

As suas dimensões eram:— da
cabeça ao principio da cauda 3.-08;
entre os extremos das harbata-.
nas peitoraes «5,-5; bocea 0,-GS.

O ligado pesou proximamente
40 kilogrammas.

Foi vendido por 1SC00 e esquar-
tejado immediatamente, pelo que
nào foi possível apurar-lhe mais
algumas características. . -. .. .

V/unua de-fnslelU.-N.coata,

.relrv José-Pereirá da Costa Ju-.
hiòr..''Silves. —¦ Manuel Veríssimo
Mouchique.

Santarém. — Manuel Antonio
dos Santos, João Evangelista Tei-
xeira.

Tavira.— João Per es Rojo. ..
Valença — Abilio Augusto Va«
lença. .
.-Vlanna-do-Castello.—Mana de

Jesus Lamith.

porém, pelo trabalho e cuidados
assíduos. do hpihem. Conhecidas
às condições mais favoráveis ao
desenvolvimento da flor, como b
solo, nutrição e temperatura, é
fácil dar-lhe um solo especial,
nutrição adequada que ella absor-
verá como se fora tím doente,
temperatura constante de uma es-
tufa, em que, finalmente, ella des-
abrochara egualmente para a côr;
duas plantas, -mostrando certa

econômico' «ios listado.-*^ Unidos,
que figurara na Exposição dc São
Luiz, e que é consti uido de modo
original sobro , uma encosta do
Tessoh llül. F.ilà cobre uma su-
pr-rficie <ie 13C» mi tros rie leste a
oeste e G"> de norte, ã sul. Toda
esta porção rie terreno foi ítbun-
d.-intemeirfo feriiiisrtda, lavrada e
semeada de ervilhais, • para im»
pedir o apparecimento.- de hervas.
ce má tiatureza-N

Pequeno e liaeiro bosque esta
beléce os limites a contornos
deste gigantesco mappa. As , li-
nhas de dôiriarcacftb entre os diíTe.-
tont :s Estados, são representadas
por unia trilha de cascalho de 80
ciMitimetrós; o limite interno, cir-
eumrianrio os quatorze Estados e

I eiritciios, c marcado por uma
graiiíie alameda de areia branca,
bastante larga para que a circula-
ção dos visitantes se laça com
toda a franqueza o liberdade.
Cada Estudo e Território é repre-
sentido, nos fogares"respectivos
pelos principaes produetos de sua
agricultura.

Por uma engenhosa disposição
de caminhos e trilhos, traçarios.
no terreno reservado a cada Es-
tado. poderão os visitantes se
aporoximar ¦ dessas difíerentes
pi,notações, o assim verificar de
vistt Giíaeu as plantas caricteris-
ticas «ic cada região dos Estados-
Unidos, o modo por que nascem,
por que se desenvolvem, etc.

Os cereaes so encontrarão em
quantidade, no noroeste, ao passo
qne na Floriria; estarão as laran-
jac, ananazes, etc; o fumo será
nm,) das preoucções nota veis'tio
Kèntueky; a canna de nssucar, o
algodão, se desenvolverão nas
plantações representando os ou-
tros Eítados tneriuion*aes, etc. ' 

|
E, não só os produetos de cada

Estado estarão representados sor
bro este mappa por colheitas em
andamento"; mas.ainda haverá in-,
dicação da . parte do Estado em
quo essa cultura e colheita sào
mais favoráveis. Assim o que se
vera. que em "Washington, estado
do noroeste, o trigo, batatas, feno
o outras hervas,prosperam muito
nielhor na parte oriental,ao passo
que no lado opposto, tíesenvol-
vem-se mais abundantemente, o
lupuie, o moro ngo, a íramboeza,
etc.

Quer isto dizer, que serão ahi
encontradas amostras destas dif-
rentes culturas.

Este gigantesco mappa, preen-
chendo um excellente meio de
propaganda de conhecimentos,
constituirá ao mesmo tempo um
dos principaes attractivos dos vi-
sitantes, que, por certo, admira-
rão a perfeição cora que será ob-
tido o arranjo das diversas produ*
cções.

UMA NOVA FONTE DE PXY-ENI- "

O sr. Robin acaba de^on^ré-c»?!''
ao- exame da -'Academia déMlâiS

11 EU PORTUGAL
EM LISBOA

nxvliüio, podendo produzi
75 

'litros dc oxygenio de cao
Um outro apparelho, de folha,

c do producção" mais cK-vana. o
convém especialmente us ptoio-
ccões luminosas nos ampnitnoa-
tfos, etc.

Póde-se carregar qualquer um
desses apparolhos com a maior
facilidade e em alguns inst-inl.*.».
Eis, pois, um (!os mais importan-
tes problemas o quo parece te
sido resolvido praticamente.

COMI nOISMIíM OS ANIMAES

Um naturalista teve. ultima-
mente, a ekti-afagahte ícú t >ie
visitar um jardim zoológico, au-
raiit-j a noite, para ver a :\tuludc
tomada pelos animaes durante o
somno.

lia, nesle sentido, a maior di-
versidade possível. E' exaeto,
que ») leão repousava sobro _ o
ventre com as putas ttazeu-.is do-
bradas sob o corpo, n a cabeça
sobro as' patasTaianteiras; mas

;rj^*^*-f^«:

U_\ ÍJ*»"**»- WKg*?) .'-«5S»* Vr-j__ I
«cifÇ.»ao y_)-\,HA- do HR^

trazeiras esticadas para traz ; es-
t-vam, tirios, sobre o lano direito,
a" tromba dobrada sobre o corpo.

O; camellos sobre o ventre, os
quatro membros dobrados sobre
o corpo, pescoço esticado. Os
veados também sobre o ventre,
patas dobradas ca cabeça voltada
par.i a direit", repousando sobre
o corpo. Os macacos t idos cr.ee-
Ihidüí, cabeça inclinada sobre o
polo, brutos repousando sobre as
coxas. Os*ursos, alguns dobrados
sobre si mesmos, outros estica*
tios. O porco-espisilu», finalmente,
repousava sobre o estômago, ca-
beca inclinada levemente para a
estiueida, tiios os espinhos ore-
ct_*s'; e, francamente, que outra
podei ia ser a altitude ue um por-
co-espinlio?

PAt-.A EXÕur.EC-n o ísaiusaxte
Hasta simpiesutent-: deixal-o por

algum tempo,em uma solução su-
pefsaturitda de alumen;retir'a'dodo
banho e depois do c.mpl.t imento
secco 6 de uma resistência exce-
pcional.

VI — CHARADAS NOVÍSSIMAS

a noU que1 — 1 — lí
ouves nesle

infami:
legar.

K. Luxe-

1 — 1 — O Deus aport» o teci io.
1—ü— O homem cril;a u _v-

com Lom cal«;:i_o.
Camí^Q-:—-

IV— CHARADA RISADA

3 — Brilha no espaça o íris «ia alvorada...
A natureza aitiva, sublimada,
K*treinace ao Irosccr- da luz celeste.
O vasto azul da c-nncha peregrina
Mergulha-se na ir.z adamantina,
Üue faz llorir a iintnensidadc agreste.

no

Z. — 0 zephir. desusa, murmur.imln
Uma i.iinisc de amor, utn cassi. brindo,
«Jue faz sonhar n-> ninho o roüxíncL
Ã curva do nascente se incenden...
lí a estrada do cé<> se purpureia,
ao vir surgindo, leato, o rubro soL

Tot.

"*" V-LOGOGBIPIIO PORLSjrRAS
(A* Ku.ii.

Como se acaso fosse uma orr.çâo
Quero. Amor, quo lu leias esses vers03,
Para quu vejas com.* os homens são
Tão profanos, tão máos e tão perversos...
Ilis de sentir nue mesmo dos conversos
Ua lodo e pü_ e" fei no coração:—..'.5,*»
Oue os papeis nessa vida são Giverso-
t-Oiim a*s nòi—s íhiies de um cantochã....—1,3
Ouvida, pois, tíe todos, «los mais sábios;
Cn*.- a pinas em Deus e no pe«*cado,
lí nos «iias íataes do mozae ago-*to...

lí, então, jamais verei nesses teus lábios,
Ci.ir.(f na muda bocea do enforcido,
Lm derradeiro riso de Sol-pos—....

VI—ENIGMA PITTOP.ESCO

(A"S GENTIS KlI.VSIXUA E pUIO_——)
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Anlonio Sc rei Sio
assassino de Rodrigues.

ESi LAIIEQO

i-é-t,.^

10?
Francis-o «lo Csirmo, marceneiro,

assassinado em Latnego,
por José de Paiva, alfaiate.

funecionar uma serie de appare-
lhos geradores de oxygenio puro,
que representam immenso pro-
gresso sob-o< ponto de vista da se-
gurança na'preparação e manipu-
lação deste gaz.

Como se sabe, nestes últimos
annos, o oxygenio tem tido nume-
rosas, applicações em pharmacia, Jmediciaa.hyglèhe, e aia_i^-_frya^

dades dos peroxydos dc so.lio e
de potassiüm — tão ricos em oxy-
gênio — para a preparação indus-
trial deste gaz; e em ccmmunica-
cão ha tempos apresentada &
Academia dé Sciencias, clie mos-
trou que seria possível transpor-
tar o oxygenio em estadia latente,
sob a íórma de um corpo solido,
capaz de* o restituir á' frio, pela
simples acção da água, |tal como

chia^de Fran*_a".Yèrà"*-te~-ÍÍ_^*4o carbureto de calcium, que dá o
acelyieno nas mesmas condi
ções.

Este corpo que o sr. Jaubert de-
signa pelo nome de oxylithe (pe-
dras.de.oj£yge_.o) é preparado in*
dustrialmentesob a formado con-
glomorados cúbicos- do I peso rde
50 e 100 grammas.

!*ti^>.^pSn-!íps'-ffetí-lof."is.T!Í«'

O. a"si;iluçüõ e.tact i »)..> nosso que-
bra-càbecás dn domingo ultimo.

PANnoLiM.S vivia, Nhasirihn';*Ará-
c.y,Odiíla,Tutii,Didi. Arakén.Gsiiõ-
tnar, Santinha, Almeriiida-, 15:1-
lita. Quinihhá, Inhá, ZóHa, Nana,
Rbsina; Lincblti.Côhradinho. Abel
Prazer, Csiilincisi D., major Qua-
resmàj D. líavib. Civcirinha,(:ar-
oti Morena, Francisco Telies,
lioliemio, Sottéa, Zizinh3, Sylvip
Tullio, *i!ca, Pandorga, Çapuchi-
nho. Clio, -V-nguarda, Mosa.Nôca*
Nono, Turinlta e Oiram envia-
t am-nos aauella acertada solução,
pelo que cabo o nosso prêmio ao
primeiro, que é uma assignatura
do tres mc--tcs' tio Jornal do Brasil.

Também nos enviaram as suas
soluções :

Manuel Ninito, Erasmo Tieiano,
Zut, Ffaritz, Tupan. e Criolito—
A agua cerre par.t o mar.

Loüta, Clovis, Cliiquit--», Durval
Pinto, Rembem, Quirininho, (lus-
tavo, ;L-ura e Molin.eiro—Quem
muito quer, tudo perde.

7.->7.á— Quem se contenta como
que tem nada ihe falta.
Gistivo. Delia Mi, Matheus,

O. N. Bãrrbs, Julieti S.. Manilha
e Orogon — Quem muito escolhe
no ruim se pega."

Silamin, Lilaz, Rose Provms,
Ri-oleti, A. Brito. Fulminante e
Gondoieiro— Ninguém está con-
•ente cem a sua sorte.

Alvázcár. Bruno Briaró.*», Titin,
Cii.-.iacv.itü.lléitor Lima e Jagodcs
—Ouantó mais agua, mais. sede.

Gtisiáo, Ilhéo, Mello Birrcto,
Camargo. Zuco, Nelson. Sapnsti,
Gensor.n'é,Sycophánt'a,TJnico,Tem-
poral, Abicaro, Acylo, Maybrte,
Gigans, líieison, Andersnn, Mi-
das, Santelmo e Mylord também
nos enviaram as suas soluções,
mas lão afastadas da verdadeira,
que julgamos mais ccnvenientc
aeixar tíe publical-ãs.

As soiuções. que devem sem
pre trazero verdadeiro nome, o
pseudor.vmo c a residência dos
seus autores, são esperadas até o
meio-dia da próxima sexta-feira.

VII-LOGOGRU-Í10 POR LETTRAS
Quando, lia tres annos, era inda s-lteiro,
li" tu também solteira ainda eras.
Me parecia, a mim. que era de veras
O teu amor, que mo prendia inteiro.—2,1,-.

F., orgulhoso, viam-me faceiro
As outras nioç.is. que com oihar «5c lóra?.
Dentro «las jaulas ou junto «lc esperas,
Queriam nelie um golpe dar cei teiro.—7,3.6.

Tuamãe, aos domingos. fq»ie dele.t*;I)
Fazia pu" i mim arroz «ic leite
li chá com bolo ás noite- desse d a.—-,.,*».

Hoje, curvado ao ten feroz capricho.
Vejo-me um simples vendedor do bicho,
A supportar a lua valentia l...

C.-t ¦ r..\:io.

N
VIII — CHARADA COSMOPOLITA

Vã : sen bandido, já. saia p'ra rua,
2 — Vá trabalhar, vá arranjar dinheiro.

Passa as noites no jogo c o «:ia inteiro
E quando acordo E*ada clie so amüa,

V. so nãõ tem dinheir.*. a cuípr. é sua
Não devia deixar de ser carteiro,,
Se tivesse, o juizo m:tis certeiro
Ií não soürcsse a acção forte da lua.

Nada 1 mulher I deixa dormir nm pauca ;
Andas p'ra ahi a ma julgar um loucf*,
Quando o juizo tenho hem perfeito,

Não como quando jogo e estou dormindo,
Ouando r.ào jogo e, pois. jã vês, presendo.
Do lado mais se tenoojo.. e leito.

Rose Pacv.»_.

,«_

'

- -i

IX — ENIGMA PITTOP.ESCO

As soluções des* problemas da
¦Salada de'fruclas, do dia 16 de
agosto findo, são as seguintes :

Do n.l, de Sottéa: Araujo
—Arauja ;

- do ri. II, de Sylvia : A verdade
não soffrè dissimulação ;

do n. III, de a.mork* : Ara —
Atadura;

íâ n. IV, de Madmgal: Pe«
quena—Pena;

. do n. V,de Beilíta: Criminosa';

e do n. VIII, de Nasã: Cara-
peta.

Mapegui, Patativa", Odilla. Nha-
sinha, Guiomar, Erasmo Tieiano.
Sylvio Tullio, Aramis, Lincoln.
Cavéirinha, Durval* Pinto, Fran-
cisco Telies, Aracaty, Major Qua-
resma, D Ravib.Conradinho, Syl-
via e Carlinda B., enviaram-nos
soluções de sete dessss proble-
mas; Nana, Aracy. Quininha. Ze-
lia e Neranto, seis; Almerinda,
Beilíta, Zízinha, Mocinha, Inhá e
Santinha, tres *. Mavorte.Cambu-
qlllra. Gigàtis,. Clio..Coaracyára,

dó n. Vil,^de-TuiA;".'Jordas.;
don. VI, de Dohemio: Prazer; Gondoieiro, Capuchinho e Pasca

cio. um-

D.p-5.

CORRESPONDÊNCIA

Mario Cahauta, Sottéa, Bruno Briareo. Camdoqotra, «Et-»
Tuta, Júpiter, Chio, Bayardo. Zelia. Niiasinha. Bohemo. Qui»
nha, Erasmo Ticiano. Aract, S .lvio Tuujo. Chiquito, aismim*.
Cokradinuo, Tupah, Odilla, Francisco Telles, Cavkwinua. *******
Major Quaresma, Dr. LanCBTa, PerT, ATuore*. Balzac a Twi*..—
Recebido, oa problemas* .

sc; ' Á
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MK_MUltANDl.il
Ml-DMOS

ilr. Knriro dc t.rmos.— Esp. gar
IC) ¦IM,r-ni-i:, ouvidos . VOCCa. Co»..rua
9c o de-('lembro __,il,u II ás D da tardo
co i. rua dot.atlctc u 131.¦ir. Américo Volun. — Mols. vene.
nas,da pttle.suphilis, morpMaevias
tir nar ias. Cons. iloiiçalvcs Uias 71.

lira. I.rinclinila odr. -Ih.rlo ét>
¦..-Com. Praça Tiradcntes, í, das i ás
t r dc 1 as i. iíes. Mari/ c (Sarros, 77.

llr. rrntlor.cn nilivlra.— Oper.
pi. rios, mot.: senh. e das crianças.C.oa.
er*s.rua do Lavradio 81*. das i ás 4.

t»i'. .tmi-o -tayüo n-Kn*ilo ,»t,p-
»««In — Garg, nm.,ouv. etmcca—Rua
7 i e Setembro, i .5. das tí As 5.

it*. «.leu» do Miranda, dá Acate.
in a,cs*icc. aopclio e sypnllis, ouvidos
K ¦ ¦;:.!• imi :*'.;i. ii ni* ai vis Ilias,57,dcl2as ll.

>«*. liiinlel do Almoldo.— Partos
oi .|«.i.asmiilii!<.i'iipcrai.í)M.Cura radica,
u. • hérnias AlfandcaaTU. B.ucblna 2.! aí

in*. -lul-uarã.** farta. — ciruririán
da Misericórdia, Cons. s rua datíuiiaud.i
n.*4A,das3 as iiiis., res. Rezende lii

;lr. Alvnro Unia «im.—Cirurgiagera!
vi-,-* urtunrins. Hospício76.

iir. ('«mdltlo dis _udr»do.— Partos
ipcraçOes. Travessa de S. Francisco 10,

d.'i»_;iM Voluntários da Palria 99.
ilr, Pereira da 4 oiti.,—Ooer.espe

Vial. nvus. da mwher.Vius nem. par.
o.:, yiiuaiiila 4:i Res. Santa Tiicrcza.
t| «li*. »iiiiiiM, i -iv-ilrm-ti lixru sua

rciiii'iiii.1 a praça Onze ue Junlio n.l.2.
ir. I.enl -iiinlur.— Especialidades:

ados. oue. ins, nariz o garganta. Con-
•ui li riu. nu di Quilanda n. 18, dc 1 ás
11 oras d.i tarde.

ilr. rhnrdlnnl. oenllstil — Consulto
Tb : Quilanda ii.-*), das lltliásHii-
im a*, liraiis aos pobres, das n t|2á i.

ur.Itndriitucci i.inxi.— Mols. senbs
o iiaru. iiiuiiiiavaiia I7e Flamenga 41

tlr.r.M-elru ili» fiiutin.— Ocullsla,
«oi !•• da Faculdade du llodlclna do Rio
tlc Janeiro, consultório: Ourives n. 71.

f»r. i:iic'I<*m do Hollo.—Olhos, ou-
ti. us e gitrj. Uruguayana Kl« dei as4.

nr, loiuiicbo » rcupo,— Partos o
m« t, das jcnli. Conde ue iinmiim r.. io*.,
C«> ts. r. li. li.as 71, dc 1 as *- horas.

tir. .inuijoitii Mattos*- Vias urina-
Tit H*t)f/i'i'üròt'!i em uèvai eeteclficirlutiè
nu '/tei. Coiu., r. l* da Março *»,da» l-íis
it. ,i'„. r. da Cniisliliiii.-áii 7, daa 11 ás 11-

nr. Antuiilnu íVrrmi. —Mol. dc
pi' Ui n do i'iiiai;,'in. Co 118. rua 1* de
An i,'> a. uas 2 ás .. Rea. Boulevard ts du
SCI .mhro AC, daa 7 As O da manli.l.

.*•.*., ¦.'or reira, peilo c sypiu-
íh cona, daa4 ás6. Gonçalves Dias n.;..
sobrado, res. S. Francisco Xavier n. 102.

I»r. Cnciaiit) üni*ilvn. —Cirurçllo
e I irtelro.cons. Qouçalres Dia. n.3,das 3
« i. res. Vinte e Quatro de Maio n. "''¦¦

t r. A. *->. Cnrnclro <í«i Ciinlui.—
Clinica inouica. lln»plclo fi, do.i ili 3.

-ir. llr-» « .;.-'.-1.-:>. — Cirurgia
gy rcologin clinii*.! e opera lona. Cons.¦u! ¦ ili' ; cmrobrii u. ..... das t ás I. Kua.
lli. 'I Metrópole, Laranjeiras.

Ir, !¦'. «io !¥n*.cimento Pereiro.
— 'reatamento dn. tuberculose', Cons.
Ouvidor "8, das íl :'.s _. lies. Vlnlo e
Qu. Un do Mito li. '«í B.

tr. -jiiiiim.— Estômago c intestinos
Set- Co 5Cb'inbrn 118, das *-' As •'-.

Im*. aeiiiaiui» Va*. —Cirurgia iie-
tal de partos. Andradas '", das i As ¦;.

A TÍSICA
Ir. Cíiillliormo Elsculoür.. Rua da
ls."inbtéan.il3.

ADVO.iADOS
tlr. CniidliloMoüilondo ilmeldii

esc Iptorlo a rua tina,'aivri Dias 66.
Isr. l*c«lro Curvullio do ü-orací

(íf, iptorlo, rua Oonçaivos Dlas.SB.

Ir, f .rnnudoirondo* do Almolda
Ju.nor, escriptoiio a .aa (lonçal.ci
bia1 '.¦>',, das ll as _ horas da tardo.

I i. Jori« ' uiuílilo do All>u«iai*i
%o-. Muito SlnitoM —Hoianon. til

fAUT-lIUAS

JORWAt DO BRASIL-DOMfNGO
.¦Mole ijfrmmee.— p.

_%___*_**> «*.IW|o«io pãw.-_o_i:
tl^Hilf "'ora^oTofereceTtodasI.commodWadjt aosjr-. botpede..
. mirando ¦¦•«cl¦• ata Thereza. —

\a^ÀÍSSSfu Cm «P«eialDaraíami.m» e aTal_wiros.--._.oiire.ro Irmãos.
«.¦•ff1 ím**"»**'- Hospício iS3
n«.Si h_ií? .1* °» vla.antes encontramneste hotel todas as commodidades, porpreços módicos.-Pacheco Alves A C.
pJÜÜÍS^t^" ¦"«•-leaai. - Praça
ÍSSXt-,,y,a .••• c«***etO maia ia.portante da America do Sul.¦laielHai ai-asa.-p.de Rotafozo 17
n nl?^!? "••J51 ¦ra*taaça.-T_.Lapn. 9. Ilcconiniendavcl peia sua seriedadeczcluslvamento para famílias.Grande llolel daa Kmladoa-Ruas
»ia'r,.."-?qt"'n Silra *•* ¦**•• ° Visconde dcHaranguap-3 n. t5, casa dei* ordem
AM.*!'!.ni*'*' "•«ei Vlelorlo .Caltele 181.
i- i ','! ei.u p**r:* hospedagem rie fami-ms. Diária 7j, 8j, 9$ e ios:Tcl. 765.

ANNUNCIOS
COSTUREIRAS 

do ronpa branca, quo
trabalhem com perfeição; na fabrica

Leal, rua do Rosaria n. 8. A.

ÜMA 
senhora só, morando cm dous

esplendidos commodos dc frente, no
cuiitro da cidade, aluga um a uma sc-
nlioru nas ni.sm.is condições; cartas
neste jornal para P. P.

— Tratamento
... especial e ga-

|J raniido, som
injecção pelo dr. Caetano da Silva; na
rua Gonçalves Dias n. í), das 3 ás 4.

tf' lOMPRA-SU roupas usadas;
V>/Caiiiica li. 'S'.i, paga-se bem

ua rua da

ÜMA 
moca de odr parda deseja encon-irar uma casa de familia só, paralazer toda a qualidade de costuras de se-nbora e oreanças, também sabe musicae piano; carta a*lt. O. neste Jornal.

CASAMENTOS.—Tratam-se 
dos papeisem 43 horas,muito cm conla; ua rua

de Santo Antônio n. 0. Lima tt C,

CARTAS 
de (lança. — D_o>se, de boné

negociantes e proprielarios;na rua ds
santo Antônio n. 6. Lima & C

NATÜRALISAÇOES, 
passaportes e fo-

lhas corridas ; tratam-se barato; na
rua dc Santo Autonio n. 6. Lima ic C.

*_/i./^/^/^<&—Vende-se na esta-
ej\J'\J\J\J»Tpçâo do S. Francisco
Xavier um predi., i;m centro do terreno,
com linda vista c construcção de primeira
ordem; trata-se na rua do Rosário n. 79,
í* andar.

EEKSIJíA-SE 
a tirar sardas, cspinhss

c manchas, com bom resultado c em
pouco tempo; na rua da Gloria n. 68, so-
brado.

A 
pessoa qne annunciou dar uma me-

nina, de 10 annos, apparcça na
rua (icncral Pedra n. 03, casa n. í. Sc-
agradar, dar-se-á todo o necessário, ai-
guma.instrucção c se fará um pecúlio.

A 
pessoa <pic annunciou dar uma me-

nina oiphã, dc 10 annos, a um casal
sem lllbos, pôde dirigir-se á traveòsa do
Maia n. 4, Boqueirão do Passeio.

DOMPRAM-SE 
roupas usadas, atten

df-sii a chamados e paga-se bem;
ua rua da Carioca n. 07.

ap ições do piano, órgão, canto e
¦____liaruiunia. — Professor estrangeiro,
com :>o annos de pratica, além do ensino
usual; habilita qualquer pessoa cm tres
mezes a tocar musicas «io dansa c a
acompanhar musicas profanas c canto
chão. pormethodii muito simples; info;-
mações e chamados por escripto, com ss
iniciaes II. B.; rua dos Ourives n. 51,
loja, uu na dc Haddock Lobo n. 47.

ColIècçi58S de sellos í
Precisa-se comprar uma ou duas col-

lecções, que contenham de 3.000 a 4.COO
sellos bons; quem as desejar vender di-
rija-se á rua de S. Francisco Xavier n.181,
hoje, d qualquer hora e" nos dias úteis
das 5 horas aa tarde em diante.

Cal de marisco
FABRICANTES

Marques Gonçalves Se AI âmbar j*
Continuama recebOr encommendas; na

rua Sete de Setembro n. 10.

Moveis
Pessoa que se retira da capital vende

03 seguintes:
Uma boa cama, uma mesa dc cabeceira,um rice lavatorio, um gruoo estofado

com cinco peças, uma mcsiiiüa de cancb
la, uma mesa dc jantar, uma dita de
cozinha c lambem uma machina dc cos-
tura Whlte n. _, com vinte ou trinta dias
de uso; na rua SanfAnna n. 11.'
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LOTERIAS NACIONAES DO BRASIL
Sede sodal e salaòs das

RUA PRIMEIRO DE .IAIíÇi)\. 38
e VISCO\ÜI_ |>E 1TAROKAHY m 9

Caixa do Coffeio n. 41
ENDEREÇO TELEGRAPHICO

RIO DE JANEIRO ;..*C

Mi!IAS RBUB Illl

-p. Tiradentes, 53
iiiu.—l;u*i Carva-

/Insia ti, í'Ir<>..-
,tit«*lulii» «I» Atuic

bn (Ui ga ti, 31.
Jl«n«t. lt. Koitrr.—V.'ltaúna. 115.
¦mio. ue.Hiilcrutl.—V.ltio Branco tí
l.cicnti l»urniil.—Seu. Ver|{ueiro:J-
_.-«iU «atro, recebo pciulontatajpartutljutc-i.l:. da (.oiiHiliuiião n.5,teiepii.7_

_í!:.M'lí.T._S
*iiiino "Mutin-i.— Rua Ja Carioca

I h S.Cutisultas eoi.cr. uai 7 as b un ;ar
«|« idas 7_s'_ Hí iia nom;,todos osuu.i

i-l-liloíti;*.. — Itua dos Ourives tá.
9*à llt»K_— GI-. Idas l. Especialidades;'

Ira mulos u miro t ueutes artlllciaes.
• oiiao i.oiifx,—Uua «a Cariocau. .,

si uma da llnittuayana, uas 8 ai «.
r.iiiu HnniOM.—Ouvidor, -õ, sob?.

tlortanclo do Çnrvollio — (ío:t*
çal.'.*> Imii». i.T. Ite».-VIíc. deltaiinail80.

iro tf. ••«*» iii-ito ginu-ii.—Extracçao
e lentes sciudór. S. t-hri.tovjion. :;>i
. . 4 iiniHii iTovodt.—Quitandan.iii
..iiiüiiSii. i.ncit) iiurtlua. — Cons.

es., i ua da Cariar., ti. ni, das 8 us -i.
l. Teixeira «lo *Uc„«iuliii.—Itu.i

tío IluipICIa ll. 107.

t lltl-ü! .(tu i: Ditocvni.i
Alfredo «IoCnvvntlio .v f — *, rua

Pn oeífo de Man.o, h — Cumplelj sorte
nu* ilu de drogas, produetos chlmici-s o
i.11. iuiai*i'ii!li.*.is di* todos os fabricantes
lui; ürtncíioooxpcrt-çiin. 1'ri'cosmódicos

f.A/. At;5;ru,i;.\'!)
A l-Sníprei-n llronllolra dn GnaAe i»ii*no cncarre.a-ío da qualquerui'. allaçfto,garantindo seus trabalhos poipu -.oiicmcuinpoiidor.ilospIcto-iiHi«t.',-\

TAri:r,.iu,-S i, __t»vi_is
Rfarflnn frillio.— Rua do Rccentos. f>,iiA, 35, 40 e -12.*— Nio comprem

[Do. eis sem visitar essa (iraiiau fabrica,
CAÍ*. VÃO

1.IiSniii» Itrnnd — iCcnnnmln n na•oio— carva.i ojpcclal o hygtcnlcii,me luir is mais praprlo para f. |*.*i..**. deot mias ue caias de família, rende-ar.a :as.i Pacheco, I.enl o Moreira. Cenatal Câmara i», esi|ulua d.» uu Candelária
_: AJi.st.\AH)!_ i; lulliii-Io-s
IJcrmea—7do Setembro 01.Curso mn-uio superior, secundário, commercial cim.mu para ambos os soxos.Aulas oi.nn aa e nocturnas. Internatoeoxlornato•. iti:»i i -Vllllauia.—Vol.daPairi.i38

íii-vis.i;(iu>s
«itloa dérand, I.cclcra .ic C—Rua«!o luiftario tii> obtém patentes d_ m.tu çiiu uo brasil euo estrangeiro.iioiiiii.v.. .VIImoii.— aa, rua do Ro.t-i o,«ilit.ui patentes do liiveiiçáo.

AKTI.-US PAItA HO-ll_.\S
< iinilmirlii c_|iccinl — Ouvidor, 6:;,roí paintancai parahomens.caina emesa-.ifiiiHi•«;•««« «id i»ovo—Roupas (Citaspoi preçoioaratlsilmos, iargo ua cano-ta, nquinaaa rua Uru .uayaua.

l.U.Mll APt
onipniiliia fllacional -Loterln»lo i ¦.¦lattoa. — Rxtraeçôcs dianas.Agencia geral, rua visconde do Rio«trinco,fl, Micthcro..

t iiit*ni-*t ti» Candelária, — Bxlra-tç<< ¦» por urnas eosuberas. Agencia ee»tai rua aos Ourives n. «8.I ,'t«*ri-«t rVuelonaca. — Extracçoesdia ias, ledcrua Nova do Ouvidur ns.•!,-e. Atcauan. *>t.ti'lci*raiumas:_.oto.-u s
li:ii.oí:iiio-.

ts, de Pinha.—Sete de Setembro i, »«i» <l urnclro—T.S.P.de PauiaS
ISII.d.lOAUlA!»

«luiin iv.n«i«, Phlllppo. — Clirono_De*_*o Oondolo. 0 melhor do. relógiosocl i menor preço. Relojoaria Condolod. ruada iiiu!an_.i.

cafc e ciioioi.Ar:*,
t nti, Amorim.—Rua do Hospício'tv —Superior cafó torrado o moid*.ti. a du consumidor,
.«iiiiiitiir.ii -Fabrica a vapor de chocoau ; linojo ImIií üenutno} Andradas, 13

noxÈis i:vií.\soi_s
t rnniln lln»»*! f;miniiliarn Rua

ca ,apa tiH. Para familias a cavalheiros,1 «'.«»i«<» <• neatniirn.it Almolda,—
Jal.eiii 17T. PeiK&onprecos itMinrrauos.Hotel i*«*n«*iií> Vcnll (Ant. Pernan-
pi'>). Cattete t";:.~ lixcluilvamonto nara_ti lltai o cavalheiros, próximo ao mar.
B--J

PD 
l.*.

Oomumes l.eciotia o loca cm soirées;
na rua D. lliiicrvina n. 43.

BSRI-BERI
—Sem banhos tlc
mar e viagens.
Cura rápida e cf-
llc.-./.; consullas
médicas ;i rua du
Lavradio n. 91;
grátis aos po.
bres •

PAUTEI AR d0 Mon*0 d0 Soc-
xitrtSJ t L.L.H.O corro c de casas dc
penhores, brilhantes, diamantes, miro,
piata, pedras tinas e loiiis usada.-, com-
pram-je, pagaudo-sc liem ; na rua Selo
dc Setembro n. u;., em frente ao -.radil
'io S. l'ra(ici=i:o tíe Paula.

)[)0RA, 
matta a caspa,

Casa Cavanellas, rua
113.

oleo a 1S500.
do Ouvidor

IBVAS-J:i cou
Mmpam-sc luvas du pclü*

om perfeição; na iua dos üuii-
vc, lii C, I* andar.

DINHEIRO.— 
Empregam-se 2, 5, 10 a

_00:C0'J sobre hypplfaeca de pm-
mos; iiií.jima-se com o sr. Jorge
Hayu; na rua do Ouvidor n. 3i, sobra-
do.

MOEBELLIRTES ZiMMI.
Gesuclit von cinen kaurmacnniscliirn

Angestélllcn c.m mocbeiiiríes zimmer
aüssèrhalb dor stadt im hauso einer
famiiie.

Adrcsscn mit preisangabo imtor V. C,
no Jornal do llrasil.

A 
PESSOA que dá uma menina nrphã,

dc lt) anu.is, dirija-se a um casal, á
rua da Harmonia n. tü.

A 
MENINA orpliã, d.i 10 annos, póia

dirigir-se A rua de S. Christbvãó
ii. •_.; a, colíegio.

COMPRAM-SE 
machinás de costura em

qualquer estado ; ua rua Estado de
Sa u. 1.
~sy ENDA de linlio do Norte.grande so*-
j_."tL*iiiueii'o porpreços haratissimos; nã
rua das Laiánjeiras u. A.

leoupidão c|p% Í4
i Tosse, \ljjmy
I Catarrho j_W^»f§BF "*»

J Ini.uen_._i; SB %
IBponohite. f"
I ftsthina, f
íGopelueliè, ÍL,

Jí^.*'*'.,**^. C.
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D6põ.itaris3
Araojo Preiiiis __ í

Droguistas

BüiBOS-lITeã |
ísiuin.. da de S. re-lr» f-

Elo ii -a-.l!-»

SâiüiS
«w* _S-S*3._r--.*4w?*ifJ ^^

>"¦ n ca í? ___•*-*-•.

-d t_í Í7i fei •í-ii-'Pi!r.í.-«i :

us loca lida-
/ ,(Jn n n -W *_ h

saca para todas
des de Portugal, H8SüüilÍlü

0 ItãlÍG. Dá vaies postaes para todos os lo-
gares da ítüilll por intermédio da BütlGã
Oonímèréíale italiana. Agentes: sampaio
OLIVEIRA & 0., rua do General Câmara n. 13.

SANTO". 
Dumont .án íc.jtio-i cleclncns

que a Casa Cavanellas recebeu, uin.*.i
que vendo luvas dõ pellica de l* quali-
nade. preços correntes, brancas com qua-
lm bOtOes iSGOO e dc tõr quatro b-.lúes
rs; grandes abatimentos cm chnpcos,
períuiiíarlas, milaiiics, etc. ; na rua do
Ouvidor u. iíJ, jimt'1 a Molre Dame.

C10S1PIIA51-ÍH 
quaoiqucr peças ús mo-

I seis, paga-se bem; na rua da Al-
landçga n. 100.

verilatis scienliOcas—Ciira
coqueluche om poucos minutos c

dc' outras moléstias, pelo systema Aris-
mendre. Chama-os a rua Bahia n. 4'
ü. Christovão; «ratis aos pobres.

V 
BRITAS,
dac

gaic; de ts
para cima, sortimento

enorme; cm preços ninguem conipeto
com a casa CARMO, Ouvidor n. il..
LEQUES''mil;,,::,o:i

UEREIS dar a vo-sa noiva.
uma du7.ia do primoro-as
chicaras de pnrcellana'.' Fu-
mae os ciganos Amorper-

cito, ex-Ideal. Vendem-se ern iodas as
casas de varejo e na iua Presidente liar*
toso n. 15-.

CI»._«.*rci-T._.-i-.*»i. 
machinás do cos-

/tma do todos autores, assim comi
lampeões o outros trabalhos concerrten-
tes; na rua sete de Setembro n. 153.

P/IITAINtb novidade, sorlimerito
o preços, ninguém rompete com a CA-A
CARMO ;ui rua du Ouvidor u. 112.

CASA 
DK PROCTAS—Vende-se por oas

um pequeno negocio de íruetas, la-
clicimos o conservas, cm optimo ponto,
com licença paga. armação, balança e
alguns gêneros, aluguel mensal baratis-
slmo; trata-se ua rua do Sacramento
n. li, sobrado, ao meio-dia.

CIIAI'i:o**—Aprendi- 
com pratica pro-

cura emprego ; na rua Visconde dc
ltaúna u. 115.

(10JIM0DO—Aluga-se 
um bom arejado

je. inobiliado com pensão, cm casa de
[amilia, a pessoa séria uu do commer-
cio; na rua Senador Dautas n. .u.

GB. 
buiselli participa a seus amigos

• o freguezes que mudou sua oilicina
de Jotas para a rua Selo do Setembro
n. 205. 

i 
¦*

FRI7.A1I-SE 
pi umas c !avam-se luvas;

nu rua do Riachuelo n. t-J.

CARTOMAMií.rcccm-chegada 
do Paris,

trabalha por cartas e linhas da»
mãos .* na rua Senador rompeu n. iit,
consultas das 11 ãs 4 da tarde.

diploma c boas
:ciona em todos os ar-

is, portuguez, trance-, piano, me-
lliuilo fácil e preço módico ; recados á
rua do Ouvidor u. li*-,Casa Carmo.

"TjRnFiiSSor.A com
_f referencias lcccion
rabaldes, pòrtugue_. fi

_-______________5555»

UEREIS receber a quantia ile
10JOO01 1'uinae o» especiiic,
cigarros Amor.pcrfcitn, ex-
Ideal.Vcndcm-seem ioda** as

casas de varejo o na rua Presidente bar-
roso ii. 152, Joio David da Silva.
Q

PROFESSOU 
brasileiro lcccion,. pin-

lura o dcscúbo.cm casa ou domici-
ii.i, dando oito iii.fi.s ao mez, por '-5S
na rua Senhor dos passos n. nii, loja

DliSAP.PARECIíU 
da fazenda de Sant

Anna, dos srs. Paes Leme, no dia
i. do corrente, uni cavallo castanho es*
curo, alto o caba no e uma besta baia
com a marca b, nas cruzes, do l.do us
querdn, àliiui dessas manas, lem outra
nos quaitos; quem delles der noticia
certa, :orã recompensado.

EMPREGA-SE 
um casal sem lillios

sendo a mulher para os serviços
üomestiens c o marido para serviços ex-
ttTnoí; quem precisar deixo carta na
rua uo S. João Baptista n. t'J, Botafogo.

n.

"|\0S baratos e frescos, bons, todos os
Idias, ile Minas ; na rua de SanfAnna
17, fundos, com Josô.

Cl ITIO—Vende-se um com 60 alqueires
J^) de boas lerras, com mattas virgens-
uo logar denominado Moine Alegre, mu-
nícipio de Sanlo Anlonio de 1'adua, onde
informa Joaquim Abreu, ou se tróeã por
uma casa nesta capital; para tratar ua
rua rarnese n. 3.

QUEM 
precisar de um sitio plantado

com contrato por sele annos, dis-
lauie cinco minutos da esinção da Me-
lhoramentos, s.ni arrendamento, dirija;
se ã iua Senador Euzebio n. 53, qui-
landa.

ÜMA 
senhora, viuva, honesta, de

meia edade, deseja empregar-se
¦para companhia, cm casa de um casal
sem tiihos ou de uma senhora só, tam-
bem presta-se para serviços leves, como
costura e tomar conta deuma casa na
ausência dos donos; quem precisar diri-
Ja-se á rua Chile u. 141,que tratara com
a própria senhora.

CASAMENTOS *^p
peiscm 24 lio-

ras para o civil c religioso, tendo ou não
certidã o de edade e sem incommodo ai-
algum para os srs. nubenles, por preços

multo baratos, no antigo e bem acredi-
tado escriptorio da rua do Lavradio n.1-2,
loja. N. B.—-Pcdc-se aos srs. constituiu,
tes, favor de virem primeiro em nosso
escriptorio por que todos os trabalhos
são feitos com lona a seriedade e bonés-
lidade. Rua do Lavradio u. 42.

l!EUEIS um bellissímo appa-
relhó para toilette.' Fuaiae os
cx.ellenles cigarros Amor-
perfctld,c*_-ldeal. Vendem-se

rm todas as eharutarias e na rua Presi-
dento Barroso u. 152, Josc David da
Silva.

OMMADE1RA, acceita-se roupa
a lavar c engommar a lustro,

ui perfeição; na rua do Vpiranga n. 4,
casa u. _i. •

<Qi
ERGO!;para_

.Papelaria
Artigos para escriptorio, imprtssões,

CãcadernáçOcs e todos os objectos de cx-.
pediente, não comprem sem ir primeiroá PAPELARIA LEANDRO, por ser a quevende mais barato*

74 Rua do Ouvidor 74

CItUB TfiII_I-EUn
RUA &OS OURIVES _*•_. 4

SOBRADO
SYSTEMA COOPERATIVO

Para a venda da roupas sob medida,
para homens e senhoras, a prestaçõessemanaes de 5S, 73 e 10$, conforme o
artigo em que se inscreve; os clubs são
rápidos e permanentes, compostos de
3o sócios o 30 semanas; uma vez o nu
mero sorteado, o sócio não pagará mais
nada o recebera em acto continuo o
artigo cm que sc inscreveu; as fazendas
são a gosto do sócio e Ae superior qua-lidade.
Costume para senhora, pres-tacão semanal...  103000
Idem para homens, defrack... 7JC00
Idem de paletot sacco  ssoco
Idem de sobre-casaca  lo$000

PHDí^O HOPES

«lis M CAPITAL RRUl
Presididas pelo sr. Dscal do governo, representante _o exmo. sr. minisiro da fazenda e com [assistência dc um director da Companhia. Serviço ao governo da União-m .iriuae aa lei uo Congresso Nacional e do contrato assignado na Oirectoria Geral do Contencioso, do Thesouro Federal

AMANHA âs 2 lioras AMANHA
318* loteria do cxcellente plano n. 63 ni*

IS.OOOèOOQ

Gír-cita Bahia-ia
CA lt DA FIO DE HOJE
Mocoló ã bahiaua, canja especial, fri-

tada de camarões c outras especiaü-
dades.

Carurú e vatapá todos os dias.
Travcssadc S. Fraacisco do

-'asila n. a

Esplendido sorilmento de fazendas o
artigos de armarinho de superior quali-
dade e moüernissimos pauiõ-S, preços
como se aniiunçia.
Grande saldo de sedas, melro... 1S50J
Cassas lindíssimas . S30H
Biiptiste de cures, metro ...... S'1'1-1
Zephir de cores $7üü SSOO
Eustâo piquet l$50uCassas brancas metro SSOO ISOOp
Crelòiines para camisas 1S000
Toalhas de damasco de còr paramesa de -2 liü a _ metros, uma. lüjOOO
Púngelé dc cores l.2ü0

Aos srs. alfaiates, casemirás, sarjas,
diagonaes, trieois, çheviòts, brins bran-
cos o de côrcs, o aviamentos de todas
as qualidades.

109 Rua da Alfândega 109
Enlre as ruas di Uruguayana e Ourives

ESBES !fiiE|iÍ!íE|iE§
Quancio um. pessoa tem uma

febi*è.quevoità quasi -sempre- á
musiiiri hora, muitos dias segui-
tios ou do vez:em quando, a febre
ô unia intermittènce. Cuiriado. A
ftbre poie sg transformar em fe*
bre perniciosa e matai- o doente.
Aconselhamos ás pessoas que
so._ffè._h,'de febres intenriit.sntes,
de parar logo com a doença, to-
inundo Pèfolás de .sulfato dè qui-
nina da Ch;rtan. Com elíeito, bas-
ta tomar 0 a 12 destas pérolas para
cortar com certeza e immediati-
mente as f.]_res intermitténtes,
por mais .terríveis e antigas quo
sejam. São também soberanas
contra nevralgias periódicas, que
voltam ein dia e horas fixas, e
também contra as alíecções typhi*
cas dos paizes quentes, causada
p-Ios grandes calores e a liumi-
dade.

Finalrnent-), constituem o me*
lhor preservativo conhecido con-
tra as febres, quando se habita os
paizes quentes, humidos ou irisa-
lubres.

Por isso, a Academia de Mediei-
na de Paris tomou a peito appro-
var o processo de preparação oeste
medicamento para recommendal-
o á confiança dos doentes de to-
dos os paizes. Cada pérola con-
tóm 10 ceritigrammás (2 grãos) de
sal de quinina. Toma-sc 3 a 0 pe-
rolas no começo do accesso e ou-
trás tantis no íim. A' venda em
todas as pharmacias.

O dr. Clertãh também prepara
pérolas de bisulfato.de chloihy-
drato, de bromhydrato, de valeri*
anato de quinina," estas duas uiti-
mas sortes especialmente para as
pessoas nervosas.

P. S. — Para evitar qualquerconfusão exija-se que o envolucro
do vidro tenha o endereço do Ia-
boratorio : Maison L- FRr-P.I?*. 10.
rue Jacob, Paris. Em cada pérolaestão impressas estas palavras :
Clertan— Paris.

SENHORAS!
Um moço estrangeiro, sírio e honesto,

instruído, com boa collòcação, procurauma moça ou viuva, sem lilhos menores,
de educação c sã, do -lis annos para cima,
com dote oü bens, para casar-se. Trata-
se com os competentes procuradores ou
tutores, ou sérios intermediários, dando
preferencia ãs orpliãs. Cartas a caixa
desta folha com as iniciaes S. L. I.., di-
zendo onde se pode procurar ou escre-
ver.

Pobre cega

i

Maria Francisca, cega de ambos os
olhos, sem reciirsos.com 73 annos, sem
poder andar, não podendo por esse mo-
livo angariar a sua subsistência, pedeuma esmola pelo amor de Deus ; pededeixar nesta redacçâo ou na rua -Sena-
dor Pompeu n. Hi, sobrado.

DINHEIRO 80BPENHORES'
De jóias de ouro, prata, brilhantes, cie*

A MAIS AI_TIG\ CASA
L. Gonthier & G.

Casa fundada cm 1SG7

3 Rua Luiz de Camões 5
PRAZO DE 12 MEZES

a partir dc 1 dc on-
tubro

JUROS MÓDICOS PARA QUANTIAS AVUL-
TADAS

HENRY ARMANDO & C»
SÜCCESS0RE5

Junto ã egreja da Larnpadosa
B3_-_g_B5a_-.

Inteiros -SSOO—Meios A150 *.v.
G2sZ%£2iX2i&^&a3%2^<!3%!Z3>

DEPOIS D'AMANHA] ás 2 boras
. C7» loteria Ao esplendido plano n.. 94

15.OOO&0OO
Inteiros 1$SOO— Meios $750

<!3í2^<i^&g2®<Z3&^5>cZS£%g2>

SABBADO ás 3 boras SABBADO
5» loteria Ao magniüco plano n. 104

50:0001.000
Inteiros 4SS00— Sextos $*.5C

MT X.29

SABBADO
11' LOTERIA DO GRANDIOSO j PLANO N. 103

10 DE OUTUBRO PROX/MO
üas ___ m.iQ-m.Aí

SABBADO

Ígl_a C3 &iz O C3 Cí> ® O O O
_. , .„ , _,'¦ *¦¦ laíciros t* S5$—xaclos a *!§-»»»—Viscslínoa a _3õa

»- --. nilliclcs acham-se a venda, com grande antecedência ao dia do respectivo sorteio, lias agencias gcraes anui cmas casas ckiosques. os pedidos ae bilhetes para as localidades em que . a Companhia não ti?er asenela _fi__i* ide*,nas; dirccçues. aos seguinte.*- agentes geraes nesta caoital: c««.5es »<te C.., becco das Cancellas ti. 2 A, enderece> telee.
iosdRS°lo%rl:ã .ede._'V_l 

tt° üuvldor u* iü' e,-t*er'-'!;0 tèlegrapkico LU3VEL, caixa do Correio n. 817. Somente s_o

todos os Kstados da P.eoublic.- e cm todas
erão ser dirigidos, cóm a maior clarezaapiiico PEKtJI, caixa do Correio n. DiO; l.uiz

pagos on recebidos em pagamento bilhetes premia
e^^ito ___=s»*c>__^rr_rxj^__LJ

CASA IDEAL
FRI-DERICO Í-TT.':

101 Rua fio Ouvidor ÍOI-
T_.'_E1'111SE í.tol

¦'WtW&S^fâ COilu''í &
(j? U<-?ííi:-Si-?,--*'Yr!"tí_,

.___^^^':__*^_è_-5=»

ÉsjÈ0Ík-~'':' •
¦¦nsr .. r *" **

tt.- .e' .' ie;;;:ira.i.*i'<vlssiié'ff£_i£sí-£'-r cem esta marca

-lacliinas de
costura

todos os
autores

para cima.
Especialidades

em madiinas
i bordar,
única,a masi

aperfeiçoada,

Vende-ss a vareja 8 atécado .
amente a bordar aos

niachinisr.ios.
Ensinase gratucompradores.-.Concertam -sêtodos o

Pliarmacia e Drogaria
GAIA & OLIVEIRA

75 RBiiYiseoHtledflSiioHeiiIiy 75
Próximo á rua General PeJra

Estabelecimento montado com todo o
esmero o capricho, dispondo de appa-
rellios o hiachinas para eslerilisaçôes,
fabriracão de ovuttis o supositorins do
glyceiiua solidillcãdã e ensaios chi-
micos.

Tem um grande stock de drogas, pro-
fetos cfiiiiiicos o êspC-ci-iidadeâ pliar-
maeculicas. 0 publico tem ã sua fiis-io-
sirão um consultório medico cirúrgico
co"m vafcinarão diária ecõiisuilas.graiís..
Possue esse nslabelecimcntp uiíiã secção
de-lioinceopiílhia cóm Iodos os medica-
mentos econsullas médicas.

Acccitain-_c inscripções
de machinás de cbser e b

para o
rua:*.

ciub

No tlia. 14 do coi*í*enCe
fos*..!!. so_*_eados:--o -ehib
5 o ... i5-
ao 3J o

, no ._, o ti. ;c-i c

Acção entrs amigos
MA GE'

A deuma siluã.ãó se extrahirã em 20
docorrente, perdendo o direito todo
aquelle (jue não pagar até a véspera, e
no dia 20 serão vendidos eai lotes ue cinco
por tpiem mais der acima de 5S, osbi-
betes .que ainda existirem.

.'FAEASÍTIGIDA
OU-

LOÇÃO COLiiI-Ò-BOálGO
DesInJe os microbir/s e parasitas, com

que cura: iullaniuinçãn na bõcca e
gargarilã, coceiris, brõioejas. frieiras,
darihros, feridas, emiiigòus, caspa. in.Iluminação do ulero," vagiiiã e lloresbrancas, ia?, desãpparcrci* o máo cheirouo suor nas pês e sxiiias, as njauchas
na pelle, sardas e pannos. ãmacia c cia-teia a pelle, evita qualquer contagio
nocivo. Eeposito, na rua Gonçalves
Dias n. 3ü *

I4RRHE4S
dul
òm

A

e dysenter ia
_ das crianças,adultos, curam-se radicalmentecom oiufallivcl medicamento

Depósito—Rua Sete de Setembro n. 47 c 'nas principaes nlianuacias.

„,, ONTEPIO-Trata Gusmão Gil; rua
-L*í__LlJ*'i"ie ro de ilaieo n.02, d.s 3 ãs* ua larde.

•MU -JfiPIíílATIT.
«O SANGUE

bm
COMPOSTO

rnrpAtiAiio ron n. nouQuirnot
Premiado na Exposição

de Vienna d*Aiislria e apurovado pela.*unta de Hygieiic
0 mais enérgico especifico para cura

radical das moléstias sypbiliticas, rlieu-
nicünnia articular e miiscalitr,
.-'.-Aluiu ou chrnnieo, ciupisvu-.
cscrorulus. arreccõca da jil-üo «
yeuerçum e todas us moléstias que leiasua origem na impureza do saugui.

DEPUSITAP.IOS

Araújo Freitas & C.
114 Hua dos Ourives VA

í .k f]»ina

SIGNAES
DB

BEXIGA
A t.nr.ol.nit evita os signaes da be-

Xlga. Para isso é- preciso applical-a Ou-
rante a moléstias uepois do periodo da
erupção e logo que começa a suppuração
das vesiculas. I'assa-se tres, quatro uu
mais vezes por dia sobre as vesiculas um
pincel lino ou pcnnade gailinba molhada
na l.ugolina, nos primeiros dias cora
parle egual de água c depois com a tu-
colina pura, até nue as manchas dessp.
pareçam. A l.usalina. evitando a sup
pura cão prolongada das vesiculas—que o
a causa dos signaes—impede a formação
e a csislencia dos mesmos, que tào des-
agradável aspecto produzem nas pessoas
victimas da varíola.

E' preciso, porém, qne a I.usoHn-«
seja usada até que os signaes dcsappare-
çam, o jã estendo-o uoente bom, pôdeusal-a pura e fazendo ligeiras fricções
com uma esponja, cnibeb.ua na mistura,
duas vezes por dia.

üanebas da pelle, espi-
nhas o pannos

Experiências feitas pelo dr. Eduardo
França, com appli_aç_o persistente c porbastante tempo da l.usoiinn, novo e
bastante acreditado medicamento, prova-ram que esle magnífico rcnicdio faz des-
apparcccr assardus.manckas dapclles
espinhas e pannos. Applica-sc a £.!_-__-
tina nessas moléstias, fazcr.üo-sefri-çües
de leve com a mão, ondo sc pOe um poucodo liquido, tres a quatro vezes por dia e
deiiando-scscc<*_rpor si mesmo.

A J.uge.inti é o remédio de uso mais
fácil e. commodo que existe, porque e uni
liquido transparente, sem gordura, sem
cheiro, nem deixa o signal onde éapnü-
cada.c por conseguinte nâo leia nenhum
Uos inconveuientesdas pomadasc sabá-
neles, cujo uso deve ser auolido.

Al.ngolina c o único remédio biasi
leito conhecido e adoplado na Europa
com o maior suceesso.

DEPOílTAÍüOS no Brasil, j-rsinjo
Frcitn» -Sc _*.. dro_uisír_> na rua Uo;
Ourives n. lli e S. Peuro n. Oü; na liai _•
pa, Cario Erba, ililão.
i-l.EÇü  3.000

üeçãe eníre -.imgGS
Anncxa ã uHima loteria da capital de

50:00: $, que devia se cxírahir em se-
lembro corrente, de um sitio, um forno
de cobre, prensa c roda e unia mesa
grãíicu do madeira do lei, lica traus-
ferida para a ultima do mesmo valor quo
se extrãhir cm íius do mez dc outubro.

CONTRA-MESTR.5-
Para d rigir nma cfücina de costuras,

precisa-se ue uma muito habilitada ; in-
forma-se na rua do Caltele u. 20i, das
9 ás 1- boras.

r,ASLTtííJEI[IOS
Precisa-se de dous que entendam da

arie ; informa-se na rua Dous Fevereiro
n. 4S, Encantado. 

11

SANTA THERESA
Precisa-se alugar urna pequena casa

confortável com todas as coiiuuodiuades
para pcqüòriã familia, mobiliada ou sem
mobilia do.liolerdã Vista Alegre, para
cima ; irata-se na rua Larga de S. íoa*
quim u. 215.

SENHORA VIUVA
Que tenha bens de rai7, um moço ex-

commerciante e vivendo dos rendi-
mentos, acceita procuração cmn ou sem ,
remuneração súmente, para l:bcrtai**se *
do aborrecimento do uésoccupado,dand*_
as melhores referemias ou prestando
fiança', quem precisar deixe carta no
escriptorio dosle jornal, com as ini-
ciaes \V. W. W.

fiTTEHÇRO
Roga-se o favor de quem achou uma

estrella com brilhantes no trajeeto da
listrada de Ferro Central para o Campo
de SaiiFAnna, o obséquio de entregarjiã
Uecebedoria _-_iP-efeilu-a_l.uni.ipal oü
na rua Conselheiro José Bonifácio u. 53,
que será bem grati__eado.

Esto T_ro-

i3ilitlilIlljiSE5?l
IxittTiT* P 

PGlf Insp.e-
lil SI ífl I H ctoria Ge-
I 

'ITI 
II B r:iI <ic Xly-

¦"¦11 *_ 
Üi a oler*e. ias«.IL \A :¦:,/ B.W § O 0 S Q p p ,1*gg----5i^_,-,-.-sv-==_r rec cr em

poucos dias as manchas do rosto*espinhas, pannos, snrdas, caspas,empigens, dalirtros, crum-üescutâneas, signaes do bexigas.b-otoejasi etc. tornando a pcllbngradavelmento fresca s asseti*nada, fazendo espargir o maissuave aroma, dando-lhe belleza,attractivos e encantos. As mãesde família devem de preferenciausar este prodigioso sabonete
para lavagem dos fllliirihòs, por-que, alóin das propriedades acimaenumeradas, é um seguro preser-vativo de todas as moléstias con-tayiosns e epidêmicas. Preço dodúzia. l.SOOO, um 1J.O0; caixa dotres igOOO. Vendem-se nas princi*paes casas; únicos agentes no Riode Janeiro: Godoy Fernandes &C.,,_ rua da Quitanda n. AB. EmS. Paulo: Baruel __ O.

-EfiEC0_!_IE.N*DAO

GREOSOTAL GRANULADO
dc í*\-_.-*e_-*-R._*5, derirado
inodoro einsipido do creosmo,
que cuniversalmenlccón siderado
o agente mais enérgico c u_ ro-
suuauos mais seguros e;u iodas
as doenças cocpparcüio respira»
toiio.

As invesli_ações do Dujardia-
Bêãumètz Brissoueí, Cbaunièr
I.opo oe Carvaiho e ouiras. a
respeito <io GKE03óTA1..têm#ido
pienainente couiirmadas entra
nós por muitos e dis.uictos dí-
nicos; que freijucuieinchre o re-
leiiani,c:a vi_.ia dos Dníüãiitúa
rssuUaii&s coüiidoã com o sju
emprego.

GREOSOTAL GRANULADO
tem

Macliina para o fabrico de
manteiga

Quem tiver íinia usada, em bom es-
tauo, que desnate *250 a 300 litros por
hora e quizer vendei a ; queira dirigir
caita com as informações ã Vicente
nalbi, Kio Prelo, E. F. União Vaien-
ciana.

Para cinco infelizes orphãos
A viuva Maria imploia a caridade pu-

blica para esses infelizes, sendo que o t
mais velho tem sele annos e o mais novo
dous annos. A sua desventurada mãe
doente, sem reclusos para se tratar c
para criar esses innocéUtinhos, viuva tíe
um antigo negociante, q ue por infelici-
dade llcou sem nada- Nunca esmola a!-
guma foi lão bem applicada. Implora a
todas as almas caiioosas, pois que a
Iodos Deus dará a recompensa,

Quem quizer fazer esse beneficio pôde
deixar na icdacção deste jornal ouen-
viar á rua Ustrãdã lieal de Inhaúma
n. 12.

flifilDMQ MMiW (ItfDDIil-inAO I
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g^'_ f'['^r-^ff[!'rflPiirSAii'/a de. 
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| - A uniKi quo tenha ol-ticío .-. h* GRANDE MEDALHA do OURO B

MfT-T-Tíi 
_*\-*?T_"_"/Pa"-"*¥"*» ÍU naSxpcsiçãp Univ. de Paris em 19B0. rj

flIplíiKlí.flílA H Ar'*'*"s <-%•<¦•'-'»'¦•• ¦*" ãtdleiiii Hi Parte |
XzU£Âi\.9MÀ,\JÂ,lJjLã proiaquoJtlitaailuacoiiiíir,, 103-314.o B

j substancias flxãs^za ç.a.s R
It/—\A ^-—*»A a_-^\í EeU-FAYO DE SODAJ. SULFATO nE HAGNESIA »

í ^\.<f "H»**. 7V-£ I 96c£õ_^ **f 3=268 H ——^ ^ ^ \WW^\ w%*^&
m?, yr» xv ò» <***-oo-»>.v> m m M c..s*_-_.í__;se.._

^^^tobraolctrclror 

'^gffl WM MME. 
COSTA

l^^^_^_^^êM * Hua S-^^P'*»"-" "• 35» «ara-to
Kfi^pt-xsyz.'^t_S^_J5S5?_K__P___|_r*T^'**r*T*"******'*****------'— "** *_i ,. , m , i.i.i j.i-iii ¦¦¦ ..iu.

Mu Ü%_______Q___l___m__!_frii
mm s- g 6__5_____: 2__-^ 5 Wmm £§ íT ds COPAIVATO dc soda. 11.-. o
I-Sllp Epías Cápsulas curam sem excepção -.lli de fai.coe-e._sj u n sobre
f;ííãs "}*»i n<» F.í.:•¦«¦-**.--*! irriiíli-ia n„ />1»»./»»»;,»,»-» -< 3 feSl 'ií fírênarações de creosolo a
HH Así lu-3LOus 

agutio*- OU Clnpmcos. __ fe-| inesõntavclVantagetn úe tomar-
EÜS ui. j*nn. »_„,¦„„ „-..;, „____ " t,£--S se facüincnl.» não perturbar ama-_% nem cheiro nem arrotos. log digestão, ames. ansto-a; de_-
|jí§l Ocü ts- *** fc*3 pertar o appetile au_r::i..*n'.ar as
m §» Exig'r o-SELLO OFFICIAL do GOVERNO -3 uW íür<M< cL'*
llk*-' FRANCEZ e a Assignatura / .V_. *, ='*_Hfj 0 

CREOSOTAL GRAMULAOO
^i?Xit^ã1& __J ^^-=_-_-__s_~__rC?.*?ífs<__iti'ê tomedicaiaento por csceileaeia¦>^-_S-a»_____f---_^_-_.. ".Hi.i, vreF,".*ri-*_i_saes3g<-_-g_____--_-^^ conlia

TT i ~~ ——— _5 f* íí-f-C-Tçar*. .2n pcüo.
*«^-™-p?»*=-=»-_.' ííroBcliüc» chr.*iniea<-_
^É---__<__-ÉSI________1 • _ r~*:rrxx3SG_*r*$Aa Sonr.cn rc.iiptdcs,
%&&s*teq-. I^i «___. íj -,r_. ^.-_-_-__»_ 

-_____==__3,,..,-, Xnberenloac
)ã-SJW-?~-A%r. ~ W^X^. GWXX< - >Ê Fraijacza pulmonar.
Ilrfff^#t */jS!(yf-/â6 í^fe-. Em touasas pnarmacias. i.-i-

lfedíi-1 EêpaTOdsgl fS | Xidvo'  3*000
fi -_--_-.-_____ l^-y J&j^ ^^P .| DEPOSITO GEP_:._,

fe ya^-.IVcff** '"yjjppffifcf KUiDAUPAN.3.
a coraçau. i.cir.a o trnhallio tia il!-*.siãu. ' " E!U4f;K V^Çft^Sftv ÍS» >í
| Oli*j_i*.*iiijd..!iiliti:dü'òb!'i:ni'cónVèll. torça .vigoi I' ,__>*-'<-«i^í*lr-'' NslíSsifi o a&ude, O hoi.iitmi q»e k*j-m*'-^ nmtia acttyitlaüç, a i_»^---í_Z-^^*vr^*^d —— - ¦ -_¦«— ¦_-___*¦ ¦¦ ¦ ¦*¦¦

fi toiio- o_ c4õs,:cnii'.imue_icuiò d,(-*..ttvtfà Mi^/Wi^^l//tí A InrrT.TI c__/-4
B| licor _» subremea-. **- li \ ' ^.kiZéfz/B C-5ígj **-__ *A a" "__i?9f__ ^^**5ir Ha
M ni...,-».J»!-tic...,.,."., - Cl "Tfâ/LjrL. xa Bons commodos para rapazes soilei-
^^^^^|S;lEV«.i.CiS.HuodcsArt5.-I--. v/|j ' jf^**» ros. Avenida Gommereio. raa Unus de
ggggggjgg^irniHT»--¦••**••' s _ji ruaAS ÍS wuj,j,..cíis._. i iW-__ajiumn_jTl De.embio n. -2-, peito da p:aia do Fia-™™TnrTNi mengo.

"'A 
_^er*1^ RÉ'â|«^N^

ÊW fí __o»1^*W*4rr^ *«»*-.**^ g i^atm.
il Êa- -S^P^ ^a_S*. [il/i '^^ "~4^- ^t '

.- Ml^^ ii__íSjffl_i 
^X

v f^^%j^ \ ^EVEflÇÃO AO PÜÔUICO 
¦ V \

\ Jj &£$*» tlíÊÊÈÊ^Êk l>a AI...IU1 «..1TIVC.U. anH_oe conhe;*!.!.-) ni homíEopathia, porern. ^
I _T skfiÈP liSP^^^S-á pouco ou raramente usado, J. CõEUIO BARBOSA preparou lia cinco amios.ueiim* *a

Vi." -íMi-^ .K-S*" 
'' 

\m í-r_na c«r* ceial, um especifico |iara curar a ISFI.IIES-R* o «w»."» ••"?*. %
\J^ Qtf&Bf^r' ^^ ?M\ sjwKíi, de um a tres dias. Apnarecendo agora vendedores du ALLlusi, prcveniiuii*. w
V y ^^ lim ao jpublico que, sc quizer ler a certeza de levar para casi um remédio Cspu-iai- wz
t j/X^ Mj? meíile preparado para estas moléstias, deverá ciigir o que traz um _u_._u_ j- ^
%^m^f—- _*í»' piiitado. ,*"*'¦¦'- I' '*
tSS^ie^eif^ ^y JÊp Vende-se cm todas as pharmacias c drogarias do Brasil, ou fc

-^^^(tb iu, ®« --\^A DOS OÜSIV1S 8*S ijg
%_^|\v^_ * Agentes geraes ^^ BAUUEL&C. ,j^M

LOMBRIGAS
f .-orxi-cllías C0I.o licor «at( „,.»¦»?-»• (Tanacetr,

composto}, do Lt!1IO.NTK GO ill M| o-*»_i.;co b cmxtasapprovado ptíx tal
rectona Geral c*
iislcncia inLjid tí3Estado do lio.

F o melhor ro*»**-
. médio contra zxlz—-briga* e mole-tias devidas a rcr_ars.'í-
laraUivci:; *io se altera. !:...•
UliAl ÍO-

B* de gosto agradarei, nio c_j*»e hí,.,
nem purgsnles. São é rcneoolb. r£irriU os mlcslinos. E lão b___ *ju.c teceilado pelos médicos.
, Vidro i$500. Drogaria do Poro. nia dl•-. Jose n. 55 c em todas as dro-ran*"

___. in»

13:O0OSO0O
Vendem-se qualro prédios sitaadoiIres em t_:scaciira e cm na rua c*. !*,.posilo e um terreno cm Comsuc.-.»»,,

para yer c Ualar na rua de •?. F*-*Scisco Xavier u. ts, coçheira de carro-.

Bòrdadeiras
Predsa-se, qae «ciam perí«*_rna do Laviaaio n. 81.

Àluga-so
nma ca»a para pequena familia. da r?»Dr. Joaquim Silva u. :*, baisos ; Lr-i J_na bazar da Lapa.

Catadeiras
Tiecisa-se decjladeiias decai.-, _a ¦-_:

S. iicnlo n. w.

Jóias v«!:ia=, pr.!:, brii_i_n*-.»s a psdras li-ias, conipnam-se nseiiiSn-, csza-mem.Tatiras; ui rui Cm.uajinau. í,
próximo ao i.r^M da timoca.

Ãtteacãò
Maria r-odicta Fe i pariUip-i ;suas freguexas c _mij-a. q_e madna lsua oüinua de _oslma_ da ui*. «li «s;

lauda n. SA para a ca C:u*._*.". ;-;i
n. 23, sobrado.

lÊeíiínacao
Vendem-se t.*cs íiuos *_c c*-l»-t»

novos, ieis laclin.. uni m.!-*a o,bi
própria para tadioi. um-_-=chi_-
i altar cõcn, u:u bairão de i>.i*i:e;de^u c outios obje-l-j-s ú-z refia^r;
:ua do Caltcte n. ii7.

Ahiira-so
nm poião para < íli.r.na, d**;sosil*! o-z cn-
tra cou».*: qu*-l!ju*»r, sijis raas:;3c..*»
para familia ou" moças Solleircs c orr.x
sala de frente cnm tres jia lias Ce. _a<*_-
das. prouria para uma grani*, sz-esnsa _e,i.-iido lodosos requisitos; aa ruaeollj*
cliuelo n. sa:.

Ferilas nuii^i? »* rc*_cní_s.- Gonorrhéas -.gutias oa chreaic-s.
Coqueiuciie.
Impotência.
l)j:íh;..s, empigens c ca!r_s ra-lis-

lias a., p.lle-.*-yp!üI:s cm qualquer perinds.Kcvralgias as mais rct't*ld-_s.
üemorihaidcs.

Xa nn _í!1i dc ?. Jiião n. _!, r.!iirin_.
cia, eai S. rjiri.tavào; iodos os dias, ___

as 5 boras da tarde. •

£-! CS I i^; iscas

chíio:,i:asodr_.;:e:;tz_
Cura proniji!.. e raâicaí }«*; í pro**-:*--*.i:*J dr. jiião Abreu, tia A_iOri.r__ ;n_

I Jinpiegacos n > Cosimeici*. _o ,U_ 4;
j d.*:iicÍ!L*; iua oo** Ouiívtó si. 85, ca; lisa.
1 !1 horas Ua manha e das 3 ãs 4 á.r-s á_
| laru*.*.

%Oi C_--'_.I _.i 3"i:-_0ll«
¦%/nms

íS-} — :MíT:t.\£ d? r.irliars.
2J S'j_—l*iíulas Ituszdas.

DROGASíA ANDRÉ?
Raa Sets in Setsaibra n. 14

_À.-tte_acâ.o
Vendem-se «ecíil-js de arame a __Drc_
melro, leíiias de zinci da lO-O» ««

laiuaaiios c peneiras para todos ns te-
ienes; na grandti íabiica a vapor, ra»
Sele Uo Selcaibrò a. i"*i-

A todos
cor.vem Fabir qa** a joiliiciiiã Ku"i Conralres Dias u. -_., vc
barato.

:*!**n!l_l
['-CCl.ii

Criada
Precisa-se tíe uma de meia edade, paratodo t> serviço, em casa de pouca fami-

lia, que durma no aluguel; na iua
Taylor u. !, l.apa.

Cautelas
Compra-se do Monte de Soccorro eca-

sas de penhores, juias de ouro, prata e
brilhantes; na rua D. Manuel ií. 5 A. por
baixo do Club Naval, junto do Monte de
íoceorro.

Peias chagas fie GI.1.3Í3-
Uma senhora entrevada.ha annos. ei-,

quatrollllias menores-* com oucsuei!-**
doeatcs.sendo uma lube-C-nysa -*.a ter-
reiro grão c sem ler iecursas para ira-
tal--,-», pede as pessoas caridosa--,
por alma ae seus oarentes e peia
sagrada morte e paixão de Xossa ie-
ubur Jesus Christo, ama c-rmoia para i
seu sustento c atilas, a Ecnerosa reda-
cção do Jornal tto Hrasil presta--C a :e
ceber leda c quaiqutr csmbta coia e-*.e
destino caridoso, narja Ua^albães a- -.
avenida, casa n. ?, Catumby.

Jacyi-llíí-
Joaquim dc . ouza naslo? psde a sra.

Andrã. mãe da menor JacynUia. de ii
busci-a. no prazo _e ir«^ dias. üaio í
qual serã r, mesma enlregae _o sr, Az
juiz da !0* |ir.*tiria, i;io de Janeiro
dc*-Ct.mbro d.* I9JJ.

CATHAIAS
I 

Compram-., catraias de EO a iCO loa.
ladas de r-irg-: Irala-se ua rua Príia*;"*-

. de Harro u. s*,escnplorio n. ., das-,
_di larde.

Senhora de edade c honesta
rrecisa-sc dc uma para faz*"r compi

n bia, cozinhar.e a!gur.s serviços 1ív<_
de uuia senhora ;•', tiavessa co :'•.¦:..

n. ., l- aadar.

rrecisa-sc de um < ni -.*,:. dando i .*¦¦
referencias de suafondu_t_ e trai .... ;
trala-sc ua rua liaddock ..li o. :l .

i

Terreno e casa
Vende-se um com 73 me!ro« de funiícf

por 17 de laigo e casa com cinco divi-
sõí» c cozinha.no morro da nia l>t*xoit-j
deOaíiibro priniciia a csqn-.Td-.lu-to }tof
um conto cereis.iivn.ei_cfem_ar3.al*»;

_ infonua—e na r:u Leile de Abieu a. I
•** em fre ale ã muda da Tijuca, c_--a o

paslo.

Mil
__-_A-_^---_-i---^--a-!¦¦__-_¦¦,-1^^^ .,ii i mmgsMigaHi

FOLHETIM _U8

MAXIME VILLEMSB

MAETYRIO
TERCEIRA PARTE

XVII
ENCCN'1'nO I.VESfKIUDO

M.3 o quo foi feito dò Illho delia ,
Era utti.i poqueaita quo morreu.

Ali i morreu'. __Dep.iis do enterro da flllin, a Loba enlouqueceu. E
.(oi im tnn 00C-IS8O do loucura quo ella roubou Zi.ina,
«Ul.{ando sor a lilha quo Deus lho restitula.' — Oli 1 MouDeusJ... Uma idéa fixai...

__ nunca ninutium a poucle convencer do quo 7Á-
íi: a bio era sua filha. Oh ! Mas do quo ternura ella
.0'lcav.i a polira criança. Par sua causa mondigou ; por
ca i-1 tia poquotiita privava-so quasi do necessário... E
du-unt- multou annoa tivo deante dos olhos o espectaculo
do.ta oedicaçfto absoluta.Era um;'. criaiu;.*i roubada... essa Zizina, essa garo-
titi loura I exclamou Urano-, commovida, com os olhos
ur. ata los uo lagrimas. V, sua mae recebeu em casa essa
STUnça que ella sabia não ser da J.0&6T, quando, se ella
Io: se honesta, a podia entregar á verdadeira mãel...Zizlnn cra-lho necessária, minha senhora. Essa
pe mona, nos braijos da Loba, inspirava dó aos transe-
ur.lea.

Oiil Coiuprahendo. Que miseráveis l Que mise-
to reis !

Posso assim estimar Olympiat Ohi Nao, nao
pc_so... nrto poüsu. . .

oh! Odeio as mulheres que roubam os filhos dos
outros l exclamou Uranca, erguendo para o céo as mãos
postas.Também eu foi victima de uma dessas infâmias.
TI lha uni filho que mo roubaram. Essa criança devia ter
beje a sua edade. Se elle aqui estivesse agora, nao esta-
Iramos sós — Marcai o eu. Quando o senhor veiu para a
BO-sa companhia, pareceu-mo quo era o meu filho que
m restituium... o eu amei-o* logo.

Cartoucho, enternecido, pousava:Seu lilho I Oh I se eu tivesse esta mae f
K o pintor approxlmou-se da sr.« Augier. Contem-

plou então aquella mulher cujos olhos estavam cheios
de lagrimas; agarrou-lhe as mãos e murmurou-lho com
ternura:

—- Permitta que eu a ame como so a senhora fosse
minha mãe — porque en sinto no meu coração por si' e
pelo mestre uma ternura infinita.Meu pobre Cirtouche I

Parece-me que encontrei nesta cosa uma íamilia.
Estava tão sò o tão òbiindonnoo desde que Zizina e a

Loba desáppareceram ! Só a senhora encheu o vácuo do
meu coração I

E' realmente extraordinário que o senhor nunca
tivesse amado sua mãe ! Porque é essa antipathia ?Porque sempre duvidei do que Olympia fosse mi-
nha mãe; porque junto dessa mulher fui sempre horri-
velmente desgraçado; Dorque vivi em um meio inwiun-
do e, desde a minha mais tenra edade, iui testemunhadas maiores orgias; porque da minha infância _ó con-
servoodiosas recordações.

I-iâo. minha senhora, não amo essa mulher... E só aidéa de a tornar a ver enlouquece-me.— Oh I Meu pobre filho I
Foi Marcai quem veiu interromper estas coníidcn-

cias, apressando-se em informar a esposa de que, nesse
mesmo dia, Calixto assistiria ao seu jantir.

XVIII
MAC-GRÉGÒR

Havia oito dias que Zizina não ia á loja. A Loba es-
tava doente o a pobre rapariga, que não a queria mandar
para o hospitil, trabalhava em casa.

Apenas amanhecia começava logo a trabalhar.
A Loba cahira de uma escada quando íôra levar pãoa um íreguez. Gomo ia muito carregada, escorregou-lhe

um pé... e ella galgou um lanço.
A queda produziu-lhe um ehtorce.
Com grande desgosto seu, a Loba não poude ir no dia

seguinte ao serviço.
Não te apoquentes, mamãzinha. Vou trazer obra

para casa e trabalhar aqui; e, como não somos exigen»
tes, como sabemos o que é a miséria, arranjaremos tudo
bem.

Eagarotita entregou-se corajosamente ao trabalho.
Installou-se junto da pequenina janella do seu quarto,

que dava para um pateo; e, ao mesmo tempo que traba-
balhava, pensava... indo para bem longe dalli o seuespirito.

Uma tarde, quando estava entregue ás suas flores,
ouviu uma pancada secca na porta de casa,que a obrigou
a estremecer.

Davam duas horas no velho relógio do quarto.Quem vira agora aqui. pensou Zizina,
E correu a abrir a porta... Maa logo lhe sahiu doslábios um grito de alegre surpresa.

A Mariquinhas ! exclamou eíia. Oh ! .Mas como foi
gentil em cá vir.,.

Só hontem soube do accidente suecedido A Loba.
So mais cedo m'o tivessem dito, correria logo aqui. Es*,
pero que me desculpe a demora, minha Ziziüã.

Está tudo desculpado, menina Mariquinhas. .Podes chamar-ma apenas •¦Mariquinhas", disse a
joven, tirando o seucii-péü de lontra, que o poz sobre a
mesa.

E acereseentou :Sabes, tiisse á porteira que podia dispor do meu
quarto. Para o senhorio se pagar do quo üquei devendo,
pode vender a minha mobilia."

Zizina, intrigada e surprehendida, examinava Mari-
quinhas.Achas-me naturalmente muito garrida, proseguiu
a neta do tio Bertin, com um sorriso de amargura. São
cousas antigas, que estão usando agora. Está tãofrio,
que, se não_vestisse esta casaco de pelles, estava a tiritar.
IS depois... logo con versaremos um pouco a meu respeito.
Agora, porém, fallemos de ti e da pobre Loba.

Mariquinhas approximarã-ss da cama da mãe ado-
ptiva de Zizina e fitou eom tristeza a doente.Como estás, minha pobre Loba 1 perguntou ella.

— Eu não estou doente, respondeu a Loba. Só tenho
mal a perna e o pó. Torci o artelho e bati na coxa...mas
disto não se morre. Eu queria ir para o hospital, mas Zi-
zina não consentiu...E' verdade que assim ella ficava só.Vocemeeê tem ahi para um mez... Antes desse
tempo não poderá dar passadas.Nosso Senhor ha de ter dó de nós, menina Mari-
quinhas. O que rao apoquenta ó já ter perdido o meu lo-
gar. O que vou eu fazer, quando estiver curada ?...Ora, os logares não faltam, opinou Zizina, encon-
trarás outro depressa.

Ella não acreditava no que dizia; mas o que a pobrerapariguita queria era socegar a Loba.Não te rales, muito, minha Zizina, disse a doente
com meiguice. Em breye estarei a pá e também traba-
lharei.

Mariquinhas e Zizina afastaramrse da cama e fo-
ram sentar-se junto da banca de trabalho da don-
zslla.

Mariquinhas disse :
E' inevitável que ficarás individade. Não podes ga-nhar o preciso para tratar uma doente e especialmente

uma doente que precisa ser bem alimentada. Como ar-
ranjarás tu as cousas para sahires dessa atrapalhacão ?

O lindo rosto defcizina ruborisou-se.'¦ — Trabalharei o dobro, disse ella em voz baixa. Te-
nho aqui obra até de mais, Veji

E com a máo apontava para uma mesa carregada de
papeis de seda de todas as cores e dos utensílios neces-ff.---i.s-i confecção de flores artifleiaes»

•— Preciso de quinze dias de trabalho para fazer to
das estas llòre.', acereseentou elia.

E ganharás ?
Trinta francos... Não c máo, hein ?

Mariquinhas couservava-so pehsãtiva. Com ía ca-
beca encostada á mão, examinava' aquella valorosa rapa-
riga das ruas, aquella mulher trabalhadora, sempre a
primeira a pegar no trabalho e a ultima a largal-ó... e
os seus olhos -entristeciam-se.

Mereces ser feliz, disse ella emími, erguendo o
seu bello rosto tão meigo c semore tão triste. Eu^enho
menos coragem que tu. A tua alma ó grande... e póiessupportar victoriosaments todas as lutas da vida. |i — Oh! A menina também tem soffrido terrivelmente '

Sim,soí.ri! Deu-se na minha existência um ídolo-
roso acontecimento ; de um dia pira outri vi abrir-se a
meus pò_ um abysmo profundo... o eu cahi Inesse
abysmo!

« Para viver, tentei tudo. Quiz trabalhar como| tu...e sabes melhor do que ninguem quanto eu seria íeliz em
viver junto de ti, nesta mansarda que escolhera... jOh! exclamou Zizina larganao das mãos um. flor
que estava preparando. A menina mette-me medo . Por-
que me recorda todas essas cousas, todas essas dores
passadas?...

Mariquinhas não respondeu a esta exclamação de
Zizina.

Muito serena, proseguiu:'— Procurei trabalho por toda a parte, mas não o en-
contrei. Então, como sabes_ entrei para uma cervejaria
para servir os consumidores; mas esta occuDação é real-
mente ultrajante e não pude supportar mais tal vida.•— Então, perguntou Zizina aterrada, que tencionas
fazer ?

Vou deixar a França para sempre.
Zizina fechouos olhos para oceultar as lagrimas.A Mariquinhas não falia verdade, pensou -lia. a

Mariquinhas mente ?...
E com um tom que procurava tornar sereno, com

uma voz em que havia soluços mormurou:Está então tudo acabado... Nunca mais a tomarei
a veri...

Nunca mais!...•— Oh! Meu Deus!...•—Nunca mais, repetiu Mariauinhas com uma voz-
surda.

E para onde vae?—^Para a America.
-> Para a America ? .Mas então é um exílio...—Offereceràmma o logar de primeira caxeíra emuma loja de roupas brancas.Oh! Então faz bem, disse Zizina, agora conven-

cida. E eu também desejaria ir para a America. Sè fosse '
só. se não tivesse nc coração, uma doce esperane»., sup

€3Al~s>m.E&2&0&Gl ^_E*-____*»_*íi.SEO
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plicar-lhe-ia que me levasse comsigo. Viver aqui ou emoutro sitio . . . que importa?Pensas ainda nesse amigo da tua infância, nesseCartouche quo tanto desejavas encontrar ! Mas lembra-1.de quo isso é o mesmo que procurar um brilhante nofunuo do mar. Quem o poderá encontrar em Paris, eutrea multidão turbulenta das ruas ?Quem sabe?. Tenho o presentimento de que umdia encontrarei Cartouche, o meu querido Cartouche.E nesse dia talvez ella seja rico, talvez tenha dei-xado a vida dolorosa de ouu*'ora; e então será egoísta,com*, todos aquelles que de nada necessitam. Ah I Acre*dit.is no amor de um homem? Tens ainda essa illusão ?Julgas qu3 Cartouche continui a pensar nessa garota,
que foi companheira da sua infância ?Creio, sim.

Ora... Appareceu-lhs uma outra mulher o Car-íouche amou-a... E com esse primeiro amor desüze-ram-se todas as recordações do passado.E irritida acereseentou:Ah I tu cr._s no amor verdadeiro o desinteressado ?Julgas que um homem é capaz de amar sempre ? Òh Mi-nha Zizina, minha pobra Zizma!...
Ella desejaria poder prohibir-lhe de sahir e encer-ral-a para a preservar desse mal de amor qua mata:ella queria eolloear tão alto, táo alto aquella casta rap»-riga, que nunca a pudesse attingir o olhar de um homem.Mariquinhas levantóu-se e poz o chapéu ; e, depcisde ter abraçado e beijado Zizina, demoradamente, sihiu.Desceu vivamente a escada com a alma dilacerada :A neta do tio Dertin pensava:Oh! Como esta valorosa rapariga das ruas sabe,melhor do que eu, supportar corajosamente a miséria!A verdade é que ella não tem, como eu, o coraçãomartyrisado e despedaçado por uma mortal injuria.

A' Zizina ainda resta umâ esperançai
Mariquinhas desceu o faubourg, seguiu pelos gran-des boulevards, -subiu alguns degráos de uma escada eentrou na rua Bonue-Nouvelle — rua escorregadia e malcalçada."Próximo 

da egreja estava parado um counc, tirado
por dous magníficos cavallos.

Mariquinhas abriu vivamente a portinhola e en-trou no coiipe. que partiu logo a trote Fargo na direcçãodos cáe3.
Encostada ás almofadas de seda, a Mariquinhas fezentão o seu exame de consciência ; mas nessa conscien-cia não havia agora o menor escrúpulo.
Para Mariquinhas os mais sagrados juramentos deamor eram palavras vãs: as semanas passadas na cer-vpjaria onde servira, mataram nella essa dignidade de__ue outrora era tao altiva.
Alli, naquelle meio, que cousaa ella não ouvira !
E, pouco a pouco, íechara-se-lhe o coração ás recor-

Bom negocio
Yende-se o:i Irorj-sc p.r p-»*_i*»=_r.\

terrenos, cm C-_<*ô__:_, «a Ensenüo >•>
vo cnia i-liscara co__ i;_-lry sluariie» _«
lerras tíe cullura e mais qntnic a.**--""*-"
res de niaili nicera. á ra-**.»*.*- A'< ü-c¦JfCftro. cnm i-ct-teua rara tr-Tl.rlra a*3*.
re l-iüo-iicíi**.» d- e-!_.â» de Laraii.»*'-*
E. r. de Cantas*."*'- tinem -.r»*;.ai-jT
dirija t-arlas a I ra::risc-j Taraic» Ca su*
va, tm Bello Uamont-*.

t
dações da sua infância ; agora esse coração estava tevi__*
tado.

Olho por olho, dente nor dente I dizia M-Unõtâ-*
nhas.

Oh I Se um dia ei! a pudesse ene mirar C lixto, essí
homem por quem tanto soffrera !...

E emqudnu eili assim pensava, continuava a ro-ir i
carru.igcm.

Havia já-álgam tempo que passara as fortiBcaç-»---
Agora estava ni cinioo silencioso, corr_uJj a*- Í0-.3-

o Sena, vendo-se o harisont. longínquo.
Mariquinhas reconheceu aquiiUã cisas bs*..U*_-3

pelo piliiio sol de inverno ; r-C--."_*_c:aSiír.--Cl**:-*i-
O cattpc passou a ponta e v >it *u :'x diciivi, entraaíJ

em uma avenida bardada -Je luxuosas -v-.ia--».
Era alli, em uma dessas inigmflcas h*.b:ti_õ_-*, a

alguns metros tio rio, que dahi e:a dian.j viveria Mari-
quinhas.

O cottpé parou.dianta de um portai da f.rra do-traii*.'"-
O cocheiro saltou logo da almof_'!a _ í icou a sineít
do portão, que logo se abriu, dando passagem~a»*trem.

Era ao cahir da tarde: irm na soir.bra crepusc*.:-
lar destacavam-se amia nitidamente os seres" o as
cousas.

Então viu Mariquinhas um grande na-que com ar
vares sem folhas, um j '.rdim ingl.;_ onde n.*r-.*sc:asn sr-
busto de inverno... o ao fim dessa rua. de i.U-sde.ttC--
va-se uma velha casa na sombra da tard...

O coupd parou emüm. Mariquinhas chegava sa fim __*
sua viagem.

A portinhola abriu-se e ella apeou-se.Osr. Mac-Gregor.'perguntou cila ao cr*:a Io quilhe appareceu.
O sr. Mac-Gregor espera-n, minha senhora... E sj

quer dignar-se da acompanhar-me..
Por um dedalo de corredores, brilhant-mente iliumi-

nados por globos da U-hernia. seguiu Mariquinhas o
criado

O homem parou cm frente dc uma po:t 1 coberta cora
um reposteiro, afastou este e Mariquinhas entrou em
uma sala ornamentaria com seda antiga e gaunecida du
moveis de arte de alto valor.

Ninguem estava nessa sala.
Mariquinhas,um pouco intimidada, approximou-s. •¦•*•

fogão.
Ella sentia-sc agora constrangi-la... sentia-se pouco •

a vontade no meio daquelle luxo que a rodeava. Ella
pensava em Zizina.que deixara na modesta casa do baitT*»
do Templo, ao lade da que ella habitara e que nunca d_-
veria ter abandonado.

Como era valorosa aquella garoliti das ruas.

\CÓHtsmmm).
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MLgm DO CONGRESSO
prosldenolo do sr. Pinheiro Ma-

íhado.
Careceu da importância O espe-

tlionte; nfio houve parece: as.
No expedion te, o sr. Vicente Ma-

filiada requereu publicação para
fts Informações prestadas pelogo-
yertio sobro o requerimento que
luz ln tempos, relativamente A
Cobtfançn de impostos sobre
transmissão de apólices c de
íitivlos.

S. cx. foz considerações sobro
o seu projecto de reforma com-
pulsorla, terminando por pedir A
retu*. da do requerimento que no
iniirlo do seu discurso apre-
sentou.

Passando-se á ordem do dia,
foram approvados todas as pro-

Íiosieôcs, 
quó a compunham, eque

a foram por nós publicadas
quando ostavam em 2* discussaoj

CÂMARA
No expediente, o sr. Heredia dc

Sá justificou um projecto de lei,
que concedo ao governo 5.000 con-
ios tle. r.is para melhorar o abas-
teolmonto d'agua desta Capital,e
o sr.Neiva discutiu o caso do re*
colhiiiii.nto de notas, fazendo
unia reclamação.

Sobre o mesmo assumpto fallou
o cr. Calogeras.

Toda a urdem do dia foi gasta
por uni discurso do sr. Padua
Rezende, sobro a projecto que re-
gula us mai¦.**. . de irado.

A sessão UA levantada ds i i["
horas da tardo.

NÒTI^lRIO
Estiveram hontem no palácio

do governo os srs. ministro? da
justiça, fazenda o vi-.tç-.o, senador
Gltcerio, general Hermes da Fon-
seca, contra*álmlránte Huet Ba-
calhit Pinto Quedos, tenente José
Dias da Almeida, drs. Evaristo
da Veiga Gonzaga o Franeisco
Fajardo, J. M. da Cunha Vasco o
Cypriano do Oliveira Costa.

O sr. ministro da viacão rocom-
mandou ao diréctor geral dos
Tolographos t|ue providenciasse
hontem, por telegra tnma, afim de
ipio as estações arrocadadoras da-
ijuella repartição àccoitom as notas
ijiio dovom ser substituídas ató o
Um do mez,observando o disposto
na S'parta do art; 138 do decreto
n. 0.3TO,de 11 ne fevereiro dc.lSr*5.

Idêntica recommendaçüo foi
feita ti Directoria Geral dos Cor*
retos, por so tor recusado a ngen-
cia du Santos a receber essas no-
tis.dusdo 11 do corrente.

Sabemos que o pr ojecto.constí-
titindo o prêmio Santos Dumont,
para um concurso do aerostatos,
terá, na Câmara dos Deputados,
marcha rápida, de aceurdo com o
pensamento do muitos srs. depu-
tados.

Hontem, íoi o projecto julgado
objecto do deliberação, sendo en-
viado ácoramissao do orçamento,
cujo presidente, o sr.Cassiano do
Nascimento, jã designou o respe*
¦{tivti relator.

Coube esta tarefa ao sr. Galeão
Carvalha!, que, em consulta quê
lho fizemos, so manifestou favo-
"tavel ao projecto.

Assim, na próximo, reunião da
commissüo de orçamento, depois
tlu amanhã, será apresentado o
respectivo parecer.

Delegacia Fiscal do ' Thesouro
Federal no Estado do Amazonas,
Sebastião do Paiva, para o logar
de _• eseripturario de idêntica rc-
partição, no Estado da Bahia; Ar-
thur do Oliveira Santos, para o
logar do 4o eseripturario da Dele-
gacia Fiscal do Thesouro Federa],
no Estado da Bahia; o 4° escri-
turario da Alfândega de Pernam-
bucoJ. Carneiro do Albuquerque
Maranhão, para o logar de 2" es-
cri p tura rio da Delegacia Fiscál.nò
listado do Amazonas, e Cloíario
Mossa de Freitas, para o logar dc
2o eseripturario da Alfândega do
Uruguayana.

ní"gamãí
Nas ordens do dia da Câmara

figura, ha tres annos, com inter-
vallos, um projecto que está des*
tinadoa ser um desmancha-pra-
zeres.

Dc vez em qúá.nd.ó. em meio de
um debate serio c ir/.erjssante, ó
elle mettido, interrompendo a dis-
cussão importante, cemo hon-
tom aconteceu com a dos impôs-
toa inter-estadoaes.

O tal projecto,cuja utilidade não
está, neste momento, em debate,
regula aa marcas de gado e é da
lavra do sr. Padua Rezende, que
o tem defendido com raro calor,
justificável ate certo ponto.

Mas não é das marcas de ga*
oo quo dopende a resolução de
uns tantos problemas, quo onyol-
vem questões importantíssimas,
de interesse geral da Nação, como
6 ju.tamente aquelle que trata
dos impostos inter-estadoaes.

Assim pensando, o sr. presiden-
; te incluiu na ordem do dia., antes

do qualquer outro, o tal das mar-
cas, porque previu que clio, já
multo discutido o muito batido,
seria logo encerrado.

Enganou-se, porém, pois que o
sr. Padua Rezende, que filiou
hontem quatro horas seguidas,
mostrou que isto de marca de
gado 6 uma questão muito séria,
digna do toda a meditação dos srs.
congressistas...

R. ex., que tem estudos espe-
ciaes sobro a matéria, não quis
deixar quo a Câmara, indifferente-
mente, encerrasse o debate sobre
tão magno assumpto,e longamen*
te externou o seu modo do pen-
sar, aliás já conhecido, pois que
s. ex., nestes últimos annos, tem
pronunciado, a respeito, uma
meia dúzia do discursos.

O projecto, como um pesade-ilo.
continuará a figurar na ordem co
dia de amanhã...

O capitão Eduardo Gomes.acom*
panhado do sr. Bernardo Alves

, Martins, veiu homem ao Jornal
do brasil declarar o seguinte :

Que, tando ido, pola manhã, ao
Conselho Municipal para obter o
seu diploma de eleitor, que alli so
achava para ser assignado, lhefóí
declarado polo respectivo presi-
doritu que só seria assignado o
allúdido diploma ás _ horas da
tarde.

Como visse qua outros diplo-
mas, dos protegidos o afilhados,
estavam sendo assignados. sem
que tivessem longas horas de pra-
zo, o sr. capitão Eduardo Gomes
protestou immediatamente contra
semelhante abuso, declarando que
não cru attendido com a mesma
solicitude dispensada aos demais
eleitores, por não pertencer a cor-
to grupo politico, do i*[ue fazem
pano tres candidatos influentes,
nue com estas o outras manobras
.u-n-om fazer as eleições a seu
gaito.

Hecabomòs do sr. J. Roiz ile
Gamboa, encarregado do nego-
doa do Chile, amavoi carta de
agradecimento pelas justas refe-
roncias feitas pelo Jonwl do Brasil
ti independência do sua pátria.

Foi removido o engenheiro
Franoisco de Paula Bicalho do
cargo da inspector geral dasObras
Publicas desta capital para o de
director-technico da Commissão
Fiscal o Administrativa das Obras
flo Poito do Hio de Janeiro.

O ministro da industria requis!*
iou do da fazenda quo sejam oli'.-
stuadoa os seguintes pagamen*
ioa:

Do 2:500*5, a Companhia Viaçüo
Forro o Fluvial do Baixo Tooan-
tin3 u Araguaya, relativo a sub-
vonçáo pela viagem do agosto ul-
tlrno;

De3:648S_99, ferias do pessoal
crn.iregai.ui nos serviços de repre-
zaa, aquadtictos o reservatórios
em agosto ultimo;

Do 27:.;.t'.;r. iaem, idom, idem,
nos serviços do reparação e me-
Ihoramènio.*-. d.i rede da distribui'
ção ila agua. em agosto ultimo;

Do l):T5t)Sr.::.S, idem, idem, idem,
no trafego oa listrada do Ferro
Hio do Ouro, om agosto ultimo;

Do l0:0r.r.S"30, idem, idem, idem,
na via permanente da mesma es*
trada, om agosto ultimo;

üo .:283SjoO, folhas do pessoal
empregado na locomoção da mes-
ma estrada, em agosto ultimo;

Do _:073Sá56, folhas do pessoal
empregado em reparações e arro-
bontamentoa. manobras e outros
serviços na rodo da distrib
il'a;.ua, cm agosto ultimo.

> litros
JUi.ílO

O ministério dn 1 izenda deferiu
o requerimento do Banco Com-
merctal Italiano do s. Paulo, uo
qual pediu permissão para omit-
tir vales ouro, devendo, porém/ie-
postar, províamént*,, na rèspecti*
va delegacia Uso.it, a caução dc
iOOrüOOSOOO.

Foi hontem muito concorrida a
Exposição Gorai do Bellas Artes
quo contlüiii aberta,dis 10 horas
da manhã as . da tarde.

A entrati.i hojo ò pela porta Ia*
tora!, quo llca fronteira ao Monto-
çio dos .-servidores do Estado.

O inspector da Alfândega de
Santos vao ser designado, con-
formo solicitou n delegado fiscal
em S. Paulo, pira presidir o ba-
lanço a que so está procedendo
nu thesouraria daquella delegacia.

Foram nomeados: o engenheiro
dr. Luiz Raphael Vieira Souto
par**-, o logar de prosidento da Com*
missão Fiscal o Administrativa
das Obras do Porto do Rio dc Ja-
neiro o o engenheiro Manuel Ma?
ria de Carvalho para o cargo dc
direotor-gorento da mesma com-

Na próxima ter. .-f-.ira devo ha*
ver uma reunião r. i Caixa do
Amortlsação, sob a prosidcniria
do sr. ministro da fazenda, pararesolver-se sobro o recolhimento
do notas.

ao quo nos consta,não sorá pro-rogado o prazo para osta cidade e,
quanto aos Estados, será resol*
vida a quosti.0 do accordo com as
olrcumstancia3 das respectivas
delegacias ílscaes.

Foram nomeados:Modesto Poly-
doro, pura o logar de thesoureiro
lagudor da Delegacia Fiscal do

he.iouro Federal, no Estado•.'«.uni. o t_ «scripturario da

ÂFPREHEHSAO OE BWIlfiS
Uma diligencia — Vinte contos em

estampilhas — Buscas — Vio-
iencias polieiaes •*- Na 2* au-
xiliar.

Proseguindo __£.s diligencias
para a descoberta das estampiiiiás
subtrahidas ha tompòs na Casa
da Moeda, o dr. Bento de Faria,
2- delegado auxiliar, de ha dias
andava na pista de um individuo
qu-3, constava, tinha em seu poder
grande quantidade dessas estam-
pilhas, que vendia com grande
abatimento.

Encontrado esse individuo, por
pessoa da poiicia, íoram com elle
entaboladas negociações para a
compra de taes valores e, con-
cluido o ajuste, ficou combinado
para hontem o fecho da trans-
acção, devendo realizar-se a en-
trega.

A's 2 horas da tarde, no jardimda praça Tiradentes, o pseudo
comprador lá se achava e pouco
depois chegava o vendedor, que
entregou o que havia sido com-
binado : vinte contos de csiam-
pilhas, dos valores de IOS e 208.
em troca de cinco contos de
réis.

Pelo inspecto. dos agentes Vil-
lar o ps__ agente Borboleta foi
então preso o vendedor, cujo no-
toe é Geraldo Hibeiro, avaliador

-^ ¦-.'" ¦-•"-.'__.¦ -- ¦.'--•* ¦ '--*-
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com mere ial, foi immédiata*

O ministério da industria já
deu providencias, allm do que
seja illuminado o edificio da Ma-
tei nidade,sito á rua das Larahjei-
ras, sendo cobrado com o abati-
monto de 20 "[., o gaz que fôr alli
consumido.

o sr. Guilherme Pinto, icsiileirio em
Niirtiicroy, largo üe S. Joíin, recebeii da
loteria Ksperauca lOrOOOs. (111? coube ao
billlirto 11. 1í.r.ü7l.

13 _R. _x -I..__!'_,-.
Ao Supremo Tribunal Federal

impetrou ordem de habeàs-corpus
Arthur Novos.

O paciente era agente do cor-
reio de Ribeirão Preto, Estado de
S. Paulo, quando foi preso e suL-
mettido a proce.rso.eni conseqüéh*
cia de avultado alcance de contas,
vai '.licado naquella agencia, e foi
condemnado a quatro annos e
oito mezes de prisão, perda do
emprego e muita tíe 20 3[. sobro
o referido alcance.

Altegit o paciento em sua peti-<;ão que todas as penas a que
foi condemnado estão cumpridas,
visto como está preso desde õ dc
janeiro de 180D; íoi demittido do
emprego, lo-rjo após a prisão, o
sendo o desfalque verificado na
agencia na importância de réis
368:93.iS0ã0 e a 

"multa 
corrèspon-

dei.te .9:883$615, já entrou para
os cofrec Fazenda Nacional
cc;n a quantia de 37_:31í-j5135, pro-
dueto do • questro de todus os
seus bens.

O paciente impetrou ordem de
habeas-çorpus, por jülgàr-se o juiz
do feito incompetente para ordo-
nar que o paciente seja posto em
liberdade, por ter terminado a
pena a que íoi condemnado.

_»nrn deputado, dr. Augusto Daniel tío
Araujo Lima.

MELnOMMBNTOS DA CIDADE
Recebemos dos srs. Américo

Lttge & C. um exemplar, cuidado-
sa e nitidamente impresso, do
l-rojecto de melhoramentos na ci-
iiailc do Rio de Janeiro, esboçado
polo engenheiro G. Fògliahi.

Nesse exemplar,que encerra tres
partes, unia das quaes destinada
a reproducção das referencias
feitas pela imprensa carioca ás
necessidades co embcllezamcnto
desta cidade o á importância in-
contestável do projecto nesse
sentido elaborado pelo enge-
nheiro Fogiiani, estão também
reproduzidas varias photogra-
phins de elegantes typos de con-
Struecão, completadas com uma
planta, magniílcamonte llthográ-
phada, da topogràphia do Rio de
Janeiro, com'os melhoramentos
projectados, e duas bellas phóto-
gravuras de uma avenida ideada,
entre a rua Primeiro de Março c
a praça da Republica.

Para so julgir do mérito do
trabalho, que so acha detalhado
no citado exemplar,basta recordar
quo o sr. dr. Pereira Passos,
actual prefeito do Districto Fe-
deral, quiz, quando presidente da
Companhia S. Christovao; adqui
rir o projecto daquella avenida,
como se vê declarado no mesmo
exemplar.

»r. Píerval de ir.mvèi. I.içOes de phy-
sica, um vol. C$. Livraria Alves, Ou-
viilor u. 131.

Realiza-sé hoje, ás 4 horas da
taroe, nas Laranjeiras, a inaugu-
ração do edifício da Maternidade
e Kscola do Enfermeiras.

A commissão medica, encarre-
gada pelo governo da fundação
desse humanitário estabeleci-
mento, composta dos srs. drs.
Azevedo Junior.Gonçalves Penna,
Vieira Souto, Joaquim Werneck e
Rodrigues Lima, dirigiu ao Jornal
do Brasil ueiicado convite para
assistir ao acto da referida inau-
guraçáo.

o coiiaçáO — Exame ciiaico do co-
ração peio dr. Álvaro Paulins. A' venda
noescnptorio desta folha eaas livrarias
Alves e Laeuiuien. ásuOO.

Reuniu-se hontem a commissão
de instrucção e saúde publica, da
Câmara dos Dcputados.que tratou
somente do projecto que concede
uma nova èpoça de exames, em
outubro, aos estudantes de prepa.
ratorios.

03 srs. Valois de Castro, Ger-
mano Hasslochor, Satyro Dias e
José Bonifacio.em parecer que foi
lavrado pelo segundo destes srs.
deputados, indeflriram o requeri*
mento dos estudantes, negando a
segunda época de exames.

O sr. Bricio Filho, porém, con-
forme o Jornal do Brasil já deu no*
ticia.elaborou um projecto de lei,
marcando nova época.

Este projecto teve a_t âssignatu*
ras dos srs. Teixeira Brandão e
Henrique Salles e foi a imprimir
conjuntamente com o parecer
que opina polo indeferimento*
Aüs*. tto mt dado para ordem do

mente conduzido á repartição cen-
trai da policia e recolhido incom-
muriicaveli .1 .rrla da 2» delegacia
auxiliar.

Parece que ? diligencia não se li-
raitava a isso o que a policia
possuía indicies vehemontes de
que a quantidade de estampilhas
appréhendidas não era mais que
uma pequenina parcellã, compa-
rada com ás elevadas sommas
que, também, em estampilhas, sc
acham ein poder cc outras pes-
soas.

A' mesma hora em que na praça
Tiradentes ei i preso Geraldo Ri-
beiro, os escrivães capitão João
Souza Pinto Junior, coronel Fran-
cisco rie Bòrjà oe Almeida Corte
Real o Lopes Ddmingués.da Cama-
ra Comniercia] .ío Tribunal Civil e
Criminal,recebiam,em seus carto-
riòs.iiitimáção para, no momento,
dirigirem-se ús suas respectivas
residências.

Sem prévio mandado.semasfor-
malidades legaes, rigorosas bus-
cas foram dadas nas casas desses
escrivães, seudo na do coronel
Corte Real, á rua D. Luiza n. 47,
polo õr. Tobiàs Nunes Machado,
3° delegado auxiliar; na do sr.
Pinto Junior. :i rua do Rezende
n. 105, pelo dr. Sylvio Lima, dele-
gando da 7* urbana o na do Dr .
Lopes Domingues, no Engenho
Novo, por outra autoridade, que,
como aquellas, foi acompanhada
na busca por supplontes o agen-
tes.

Terminada a busc3, á qual não
escaparam os vasos dos jardins
e os estofos das cadeiras, sendo,
porórn, negativo o seu resultado,
foram intimados aquelles servan-
luàrios a comparecer á repartição
central da policia, o que fizeram
acompanhados dos advogados drs.
Pinto Lima, Celso Bayma e .Mou-
tinho Doria.

Contemporaneamente aquellas,
outra busca foi também dada; esta
pelo dr. Camões Tlr *»son, dele-
gado da 5* urbana, a casa da
actriz Ismenia Matteos, á rua cio
Rezende n. 3_, busca que, como
us demais, foi tnírueüfera, com-
parecendo erssa sonhora, mais
tarde, na segunda delega.ia auxi-
iiar.

Houve perguntas, explicações,
queixas, reefirrunaçõès e, uíiiirsi,
retiraram-se iodos,'os srs. Corte
Real, Pinto Junior e Lopes Domin»
gues, em companhia de seus ad-
vogados.

A» policia procura guardar o
maio simulo sobre essas diligen-
cias; sabivmo:-, porém, que todas
se prendem a ostatr.i/.liias e que
no caso estão envolvidas pessoas
dc saliente posição social, elevan-
do-se a milhares do contos de
iCis a importância des.os valores
ém poder dessas mesmas pessoas.

Geraldo Ribeiro, depois do deti-
damehte interrogado, foi reco-
lhido, incommuicayel, á sala dos
agentes, sendo também detido
Mario do Noronha', ex-empregadò
da Casa cia Moeda.

_*oIliicòs—cigarros Veado—Ambré.

PELA. ÀLPANDEGi
De hojo ató sabbado próximo,

estão em cpmmissiio os seguintes
conferentes r

Correio. — Adolpho II. Viena
Souto ;

Bagagem .—Francisco Augusto
de Athayde ;

Despachos sobre agua.—Epipha-
nio Pedrosa ;

Arqueação. — Hormino Rodri-
gues de Loureiro Fraga o Manuel
Teixeira Coimbra ;

Avarias. — João Dias ire Mello,
Cândido E. de Mendonça Carva-
lho e Pedro Mendes Limoeiro.

Para o sc; viço aduaneiro, nos
differéntes pos ros, estão de ser-
viço os seguintes guardas da Al-
fandega :

Fiavio José de Andrade, na Ilha
Fiscal; Américo de Vasconceilos,
Vigilante -. Henrique Fernandes
Dias, barca Flora; Tòrquato Fran*
cisco dc Souza, registro Mocangué;
Antônio de Oiivèire Pinto, desta-
cimento da S-rú-ie : Antônio José
Ferreira, Docas Nacionaes.

O ajudante ire guarda-mór, Ho-
norio Gurgel, fará a íiscalisação
da Barra do Rio.Por haver terminado a sua
descarga, foi visitado hontem,
pela Alfândega, o vapor inglez;
Adato.Começou a descarregar, hon-
tem, no armazém n. 1, o vapor
francez Carolina, procedente do
llavre c- escalas.

Já acabaram a descarga na
Alfândega os seguintes navios r

Vapor inglez Sarmiento ; vapor
allernãó Bom, v.-.por inglez, üel-
lardcn.

O ministério da fazenda, á vista
da autorisaçáo do Tribunal de
Contas, mandou entregar, me-
diante guia, as ".polices da divida
publica, no valor de 10:000$, que,em garantia da gestão do ex-co-
brador da Roeebedoria do Rio de
Janeiro Anlonio Pinto Vieira, de-
positou o dr. Alfredo Camillo" Vai*
d.taro.

E' no dia 27 do corrente que se
realiza o exame de cocheiros e
carroceiros, e não a 4 de outubro,
por ser esto o dia da festa de
Nossa Senhora da Penha.

Foi exonerado, a pedido, Igna-
cio de Paula França do logar de
thosoureiro-p-.ígadòr da Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal, no
Estado do Paraná.

TRINTA MiLHQES NO VOLGA
O mercador russo Zimmiakofl

mandou executar minuciosas pes-
quizas no rio Vplga, perto da al-
deia de I.atolf.

Parece que, naquelle ponto do
rio, existe um thesouro, avaliado
em 30 milhões de rublos, escon-
dido por um bandoleiro russo,
outr'ora famoso: Stenoky Ro-
zynin.

Conta-se que, um bello dia,
sendo perseguido de perto peloscossacos, lançou ao Volga o ouro
e pedras preciosas accumuladas
durante a sua aventurosa carreira
de salteador.

O ponto om questão só era co-
nhecido por cinco chefes de qua-criihas.

Recentemente, o ultimo descen-
dento de Stenoky, achando-se i?i
articulo mortis, revelou o segredo
ao mercador Zimmiakoff, o qual,
cheio da fé, iniciou a pesquiza dos
milhões.

As insoainias c a falta de appetite, a
doras ustomacaes impedindo a digestão
as enxaquecas freqüentes e um perpetuoestado nervoso, sao os principaes sym-
ptomss da neuraslUenia, que fica prom-pt'iniente melhorada pelo emprego dasPílulas Clin ae Lecl-
Uíina.

Foram exonerados, a bem do
serviço publico, os 4"' escriptu-
rarios da Delegacia Fiscal, do
Thesouro Federal, no Estado da
Bahia, Joaquim Gonçalves Ribeiro
e Firmo José de Souza.

Foi designado pelo sr. ministro
da fazenda odr. João Mariano de.
Oliveira e Silva, 1* ofücial do Con»
tencioso, para, no dia 30 do cor»
reate, * i hora da «arde, assistir

no Banoo de Credití) Rute»,«, |P*ernsciohal, á rua frimeijro do 1v5.*r_o
n. 41, não só á queima a que v_s
proceder esse ÍJSnco, da 445 letras
hypóthecàrias, r«fsgatadás por sor*
teio, como aó sorteio de 120 letras.

A eleição de beje
eleiçãoR.ali*4a*àe boji-a

a escolha tíe quatro deputados
que representarão o 2o districto
desta Capital na Câmara dos
Deputados.

Ainda estão recentes na memo-
ria publica os factos desagrada-
veis, de que foi theatro esta cida-
de.por occasiâo do pleito de 18 dc
fevereiro ultimo.

Esperamos que elles não se re-
produzam nos comícios de hoje.
Todos nós devemos ter a com-
prehensão ce que, sem a verdade
des urnas, não pôde haver gover-
no constitucional possivel. O de-
ver de todos é usar do direito do
voto como um dever civico,e exi-
gir que sejam apuradas a" cedu-
Ias depositadas nas urnas, isso
por meios que a lei faculta, sem
necessidade de violências mate-
riaes, que só aproveitam aos que
têm interesse na perturbação da
ordem publica.

Os candidatos na eleição de
hoje são os seguintes :

Dr. Carlos Maximiano Pimenta
de Laet, tenente José Augusto Vi*
nhaes, conselheiro dr. Domingos
de Andrade Figueira, dr. Irineu
de Mello Machado, dr. João Ba-
ptista Sampaio Ferraz, dr. Henri-
que Lagden, dr. Innocencio Ser-
zedelio Corrêa, dr. Adherba! de
Carvalho, dr. Nelson de Vascon-
cellos e Almeida, dr. Oscar Go-
doy, dr. João Severiano da Fon-
seca Hermes, Julio Henrique
Carmo, Manuel Rodrigues Alves,
dr. Augusto Daniel de Araujo
Lima, dr. João Bulhões Mattos
Marcial, dr. Adriano César Duque
Estrada e coronel Augusto Ra-
rnos.

O sr. ministro do interior,hün-
tem, por diversas vezes, confe-
reuciou em sua secretaria com os
srs. genei*al chefe de poiicia inte-
rino e commandante interino da
brigada policiai, adoptando e com-
binando as ultimas providencias
para a manutenção da ordem, du-
rante o pleito eleitoral de hoje.

Como tivemos occasiâo do no-
ticiar, as ordens serão rigorosa-
mente executadas, e o sr. ministro
do intorior permanecerá, desde
cedo, hoje, em sua secretaria, afiai
de tomar conheciment do que
oceorrer.

Ac Jornal do Brasil vieram
alguns mesarios do seçções elei-
toraes declarar oue, caso praças
dc policia se mantenham nas im-
mediações das secções eleitoraes,
deixarão do proceder á eleição o
lavrarão os seus protestos.Como é de praxe em Vésperas
do eleições, o sr. chefe de poli-
cia interino expediu hontem aos
delegados ciróúmseripcionàes cir-
cuíares, dando-ihes instrucções
referentes ao pleito eleitoral de
hoje.

A'noito, foram chamados a re-
partição central muitos delegados
urbanos, que receberam, verbal-
mente, novas instrucções.

—- A's 11 horas cia noite de hon-
lem, chegou eÒmmunicãção á re-
partição central de policia de que
peias*ruas de S. Christovao ca-
pangás eleitoraes andavam ern
carros, em disparada, erguendo
vivas aos seus candidatos.

O sr. cheíe de policia interino
enviou uma força dc cavallaria
para a lí" delegacia, determinando
ao delegado respectivo que pren-
desse os turbulentos,

Foi hontem muito eommen-
tado o fact. do andar um agente
de segurança publica a distribuir
eeduias de um dos mais cotados
candidatos á eleição de hoje, peias
dependências da repartição cen-
trai da policia»

Devido a nenhuma ordem ora
existente nos cartórios das diver-
sas pretoria?, no tocante a deposi-
tos de orphães. desorde.:; assa que
sc reílectiu no mesmo ramo dé
serviço do Thesouro Nacional, o
sr. ministro da fazenda, depois de
minuciosa exposição ao sr. pre-
sidente da Republica, resolveu
rèòrganisai* o serviço do cofre dos
orphàos do Thesouro.

O dr. Bulhões vae pedir o credito
rie 70:0005000 para pagar ao com-
mendador João Martins dos San-
tos que como tutor dos orphãos
Raposos, requereu do Thesouro
essa somma alli depositada.

Â BIBLIOTHECA DA CÂMARA
- Realizou-se bontem, is 2 horas
_>a tarde, a inauguração da biblio-
theca da Câmara dos Deputados,,
da qüa.1 são bíblioíbecarip o chefe
de seeção Cicero Costa $ çonser»
vado? ó sr.' Manuel Gòn4«íiveis
Vieira.

A'quella hora, presentes o dr.
Paula Guimarães, presidente da
Gamãra,e drs.Alencar Guimarães.
Thomaz Accioly, Wanderley de
Mendonça e Joaquim Pires, se-
cretarios, muitos deputados, jor-
nalistas, redactores de debates e
empregados da casa, foi declara-
do, pelo sr. presidente,.inaugu-
rada a bibliotheca.

Após esta declaração, o dr.
Paula Guimarães pronunciou um
pequeno discurso, fazendo o his-
torico da creação da bibliotheca,
suas vantagens e necessidade.

Cr.ada pela mesa, de que íoi
presidente o sr. Vaz de AJello, a
bibliotheca encontrou na mesa
actual todo o apoio que merece.

E' intuito da mesa actual, con-
tinuou o sr. presidente, pedir á
Câmara a votação de uni credito
destinado á bibliotheca, cujas es-
tantes se acham desfalcaldas.- E'
íór-a de duvida que a Câmara tem
necessidade de uma bibliotheca
bem provida, sendo lastimável
que seja ignorado pelo Congresso
o que se passa, não na Europa,
donde nos vêm informações mais
ou menos completas, porém nos
paizes visinhos, isto é, justa-
mente naquelles cujos aconteci-
mentos políticos melhor devem
interessar o Brasil.

A mesa já aproveitou muitos li-
vros que estavam quasi perdidos
no vetusto archivo, mandando en-
cadernal-os convenientemente*,
porém é necessário que á Câmara,
attendendo aos seus bons intui»
tos, consigneum credito que pos-
sa dar á bibliotheca o necessário
desenvolvimento.

Em seguida o dr. Paula Guima-
rães reíeriu-se ao bibiiothecario,
sr. Cícero Costa, e ao conserva-
dor, sr. Manuel Gonçalves Vieira,
nomeados para estes cargos em
pareceres qne íoram unanime-
mento approvados, e que effecti-
vamente"são merecedores de aca-
tarnento, corno zelosos e antigos
empregados.

A bibliotheca está montada com
propriedade, dispondo de moveis
singelos, porém distinetos e de
gosto. Para a bibliotheca foi de-
signado o servente Alfredo de
Souza Braga.

Japonaisss Éi-gao/ces
Sortimento riquíssimo de Paletó rs

Japonaises, chegados ultimamente pelo
vapor ílffgaalenéi expüc lioje ã ven ia a
irasa ÜAMÈ3 ELEGANTE?, árua cio Tliea-
lio n. I.

Foi exonerado João Amado Pi-
nheiro Viegas, do logar rie agen-
te-flscal do imDOSco de con-
sumo da 6" circumscripção de
S. Paulo, e nomeado para substr-
tuil-o Libaro Braga.

Foi exonerado, a pedido, o dr.
Carlos Augusto de Carvalho do
logar do diréctor do Banco da
Republica do Brasil,

Ao telegraphista do 3* classe
Carlos de Azevedo Thompson
foram concedidos 90 dias de li-
cer.ça, com todo o ordenado, pata
tratar de sua saúde.

Foram concedidas as seguintes
isenções de direitos :

Para o material que na Aifan-
dega de Santa Catharina tem tíe
chegar de Europa, para a com-
missão de melhoramento de por-
tos e rios de Santa Catharina;

Para os artigos destinados á
Santa Casa de Misericórdia desta
capital.

SANTOS DÜMÔSI
A Cidade de Campinas, de IS do

corrente, estampou em sua paginade honra o rutrato no notável
aeronauta Santos Dumont e ex-
tenso noticiário sobre a sua che-
gada á cidade de Campinas.

O sr. ministro da fazenda vae
conceder despacho livra de di-
reitos para o material de minera-
çãos da Societé Anonyme des
Mines de Manganese cie Ouro
Preto.

B PARA DEPUTADO S
PELO 2" D1STK1CTO ELEITORAL

DOUTOR

Sârks_l__ii8k50_,ii_.filâd.k
*E*

Si
_ --®

Ao 2* eseripturario da Alfan-
dega de Macahé, Paulo Moreira
Araripe Machado, foram cone:-
didos para tratamento de saúde
3 mezes de licença.

o cÃsòTdAiTpÍdras
Pelo sr. juiz relator foi designa-

do o dia 28 do corrent8 para a con-
tinuação do summario de culpa
do processo crime por denuncia,
em que são réos os drs. Joaquim
Murtinho, Fausto dos Santos e
outros, aceusados de terem rece-
bido indebitamente, ho Thesouro
Federal, a quantia.de 520:000$, de
fornecimento de pedras, íeito ao
governo pelo empreiteiro Mar-
qUM Lisboa»

Manteiga Esbensen, garantida e pura.

19 DE SETEMBRO:
Não passou despercebida entre

os petropolitanos a data du hoje,
principalmente entra os antigos
moradores e íühos desta cidade.
Ha quarenta e seis annos, neste
dia, foi promulgada a lei n. 361,
elevando Petropolis á cathegoria
de cidade.

Essa lei passou na Assemblea
Legislativa "da 

antiga Província
por grande maioria, ter.do paraesse resultado contribuído bas*
tante os esforços e a palavra do
fallccido coronel Amaro Emilio
da Veiga, que viu, por flm, ap-
provada a sua idéa pelo general
reformado Francisco José Car-
doso, então oresidente da Assem-
bléa.

Tan,:lo-se ausentado desta ci-
dade, em serviço de commercio,
o sr. commendador Oliveira,con*
forme noticiei, assumiu a presi-
dencia do Lyceu tíe Artes e Ofti-
cios, na ausência daquelle cava-
lheiro, o sr. tenente-coronel Ri-
cardo Narciso da Fonseca.

Na edade ae 55 annos, faile-
ceu nesta cidade a viuva Maria
Kncipp, cunhada do sr. capitão
José'"de Magaihães Bessa, nego-
ciante desta praça.-— O menor Silvério Janiqüés,
operário da Fabrica de Tecidos
o.o Alto da Serra, quando ír.iba-
lhava em umn das machinas da-
quella fabrica, foi victima do seu
descuido, ficando corr. um braço
quebrado o bastante maltratado.
Soccòrrido immediatamente pelodr. Sá Earp, foi conduzido para a
sua residência, onde ficou em tra-
t rmento.

Realizou-se hoje, ao meio-
dia, na Capella do Collegio das
Irmãs dc Sião, o casamento da
senhorita Alzira Jordão, .Ilha do
dr. Carlos de Miranda Jordão,
com o sr. dr. César Pereira' de
Souza. A essa cerimonia reli-
giosa cbmóarecèü um numero ele-
vado de familias distinetas de
Petropolis.

Na casa commercial do sr.
João Viard, á Avenida 15 de No-
vembro, está exposto um appare-
lho electrico, inventado pelo sr.
Turibio Bnptrsia, chefe das linhas
do illumihação electrica desta ci-
dade.

Este apparelho tem por flm a
diminuição da luz de uma Iam-
paca electrica da força natural,
até torhai-a a uma simples lámpa-
rina de quarto.

O inventoi pretendo apresentar
o seu appareiho aos mestras, ex-
pondo-o na Capital Federal.Nas rodas politiCas alarmam
que o successor do sr. barão do
Miracema, na Câmara dos Dopu-
tados Federaes, será o dr. Leão
Teixeira, relator da commisão
especial,que elaborou, na Assem-
bléa Legislativa, o projecto da
nova constituição do Estado, já
sanecionada.

—Nos theatros desta cidade rea-
iizar~s?-ão amanhã bailes pu-
bíicós,

O sr. barão do Rio Branco
pretende descer para o Rio, na
próxima segunda-feira, em com-
panhia de seus secretários.

Tendo a Companhia Novo
Lloyd pedido isenção de direitos
para urna machina. a vapor, de
força de dez cavallos, para a luz
electrica do vapor Laãarip, o
sr. ministro da fazenda deu o se-
guinte despacho: — Satisfaça a
exigência da Directoria de Retidas
Publicas.

> COMPANHIA DO GAZ
Os operários cesta empreza en-

viaram hontem, pela manhã, oito
companheiros, em commísrão, á
casa do dr. Vicente de Souza, pre-
sid-iite do Centro das Classes
Operárias, para informal-o de que
o boato malévolo de greve, ante-
hontem, teve sua origem em uma
carta anor.yraa. eseripta em lin-
gua franceza, e remetiitía ao en-
genheiro chefe o sr. Laming, de-
nunciando-lhe a greve inmiinente.

Como se vô e se colhe fácil-
mente, a carta partiu de algum
perverso.enraivecido pela attituds
enérgica e, agora, calma e muito
ordeira dos operários do gaz.— Estes boaios também chega-
ram hontem, á tarde, ao conheci-
mento da poiicia, transmittidos
pelo dr. Jayme Benevolo, inspe-
ctor geral de Illuminação Publica.

O dr. Tobias Machado, 3" dele-
gado auxiliar, partiu para o Ga-
zometro, tendo antes ordenado
que para alli seguisse toda a
força disponível na 9° delegacia.

Pelo diréctor da Companhia do
Gaz foi-lhe mostrada a carta, á
que acima alludimos.

Essa autoridade mandou então
chamar á sua presença o operário
Cerdeira, um dos mais considera-
dos pelos companheiros, delle
indagando o que havia do verda-
de nos boatos, de que alguns
operários pretendiam abrir as
válvulas de segurança do Gazo-
metro.

Em nome dos companheiros
Cerdeira respondeu nada absoiu-
tamente haver de verdade, por-
quanto todos operários se mostra-
vam e estavam effectivameotc
satisfeitos, estimando eomtudo
que uma força de policia ficasse
alli destacada, para livral-os de
alguma traição.

Attendendo ao pedido, o 3o dc-
legado auxiliar deixou algumas
praças a guardar as officinas do
Gaz.

representação dos srs. exposito-
fes, solicitando o adiamento da
abertura daquelle certames, màj-
cada para 28 do correni**. pormais um mez.

Depois de discutido este assijm»
pto, a commissào resolveu que á
inauguração seja feita a 18 .dòmez próximo vindouro.

EXERCITQ
O sr. ministro dá guerra cónce

deu permissão a F. Gidds, repre-
sentante da casa Schneider & C.
para apresentar, dentro do prazo
de cinco mezes, o material de cam*
panha de typo leve,, egual ao que
fôi totalmente destruído no incen-
dio oceorrido no Realengo.

Ao mesmo representante, o sr.
ministro da guerra mandou dar
certidão do relatório official da
commissão de inquérito sobre a
explosão, afim de que elle possa
prestar informa-jpes á casa Sch,
neider.

Do capitão Mario da Silveira
Netto, que está em estudos ua Eu-
ropa, recebeu o sr. ministro da
guerra communicação de que den-
tre as vinte e uma fabricas a quea commissão de escolha de typo
de pólvora sem fumaça se dirigiu,
cinco acceitaram o convite para
tomar parte em concurrencia.
compromettendo-se a enviar as
propostas para o fornecimento e
montagem do material necessário
a uma fabrica do pólvora, acom-
panhadas das respectivas amos-
iras.

São estas as fabricas proponen-
tes: Schneider & C, major An-
tonio Xavier Corroa Barreto,
Vareingte Koln Rottweiler Pul-
verfabrik, Rh.inisch-Westfalis-
cheprengstoR Actiengesellschaft,
Wesíalisch—Anhaltischc Spren-
gstoff—Actisn Gesellschaft.

—Foi mandado addir ao 37* de
infanteria,o capitão do 36° José Pe-
dro Blvar da Cunha.

Foram concedidos 90 dias de
licença aos capitães do 29' Clari-
mundo Adalberto Nepomuceno da
Siiva o Benjamim da Cunha Mo-
reira Alves.Está nomeado diréctor da co-
lonia militar de Chopim o capitão
do estado-maior de artilheria José
Joaquim Perira Lobo.Será nomeado auxiliar da
direcção geral de engenharia o 2o
tenente do 2° batalhão de enge-
nharia Joaquim Sotero Ferreira
Cantão.

O sr. ministro da guerra con-
cedeu permissão para que se con-
serve como auxiliar da delegacia
da direcção de engenharia juntoao commando do 3° districto o
capitão de art.iheria Leopoldo
Dortas do Amaral.Foi nomeado amanuenss do
estado-maior o alferes Beltrão
Casteilo Branco.Restabelecido do incommodo
que o accominetteu, o sr. minis-
iro da guerra compareceu homem
á sua secretaria.

E' esperado hoje, nesta capi-
tal, vindo de Manáos, a bordo do
paquete Per-iuim&tíco, o sr. general
Olympio da Silveira, ex-commàn-
dante rio Io diátríeto militar a da
expedição ao Acro.

Sabemos que o geueral Olym-
pio téhciona requerer conselho oe
investigação, aüm do fazer decla-
raçõas acerca da condueta queteve no Acre.'—Foi exonerado do secretario
dò. .6-batalhão de artilheria o 2°
tenente Raymundo Gonçalves dc
•Siqueira, sendo nomeado para
substituil-o o 2' tenente João da
Cruz Araujo.

_ —Foi proposto para encarrega-
do dos embarques em Manáos o
alferes do 33-' Salustiano do Amo-
rim Limo.

Obteve 90 dias de licença o 2°
patrão da Intondencia Geral da
Guerra, Antônio Rodrigues da
Silva.

Ao major do 3o de infanteria
João Erhygdio Ràmalho furam
concedidos quatro mezes do li-
cença.

—O árraçoamento da guarnição
dc Miranda, em Matto Grosso,'foi
assim filiado : etapa 1S583, extra-
ordinários 1S010, o forragem réis
,\S3G0.

Dd major Cândido Mariano
da Siiva Rondou, chefe da corn-
missão de linhar, têlégraphicàs
dn Cuyàbá a Corumbá", recebeu
hontem o sr. ministro da guerra
o seguinte telegramma :

«Participo-vos que acabo de
chegar ao acampamento, de re-
gresso de exploração e locação
que levei do entroncamento da
Unha ao rio Áquidànàna até á
margem esquerda do rio Para-
güay, na extensão dc duzentos e
quarenta kilometros, sendo clTe-
ctuádo esse serviço sem novi-
dade.

Da margem esquerda do rio
Paraguay segui p"ara Corumbá
para inspeeciónar o serviço, a
cargo da 2a seeção, regressando
immediatamente.

A construcção está a oitenta e
quatro kilqmeíros de Aquidanatía
para Corumbá.» .

Respondeu o sr. ministro:
ii Satisfeitíssimo pelos vossos

esforços e dedicação á commis-
são eír. boa hora confiada .1 vossa
competência a zelo iriexcediveis,
espero breve daqui poder íelici-
tãr-vos em Corumbá.»Pelo sr. gsrreral Marinho,
commandante do -í" districto mi-
litar, será par.saãr- revista no 7o
batalhão de infanteria, no pro-
ximo dia 23, devendo esse corpo
achar-se formado ás 4 1;2 horas
da tarde desse dia, em completa
ordem de marcha, no pateõ in-
terno do Quartcl-Gencral.E' hojo superior do dia á
guarnição o major Julio César ;
esião de dia : ao i" districto, um
ofinciai do 10' e ao posto medico o
dr. Moreira Guimarães.

O 23° bataihãa dá a guarniçãoda cidade ;' o 7° os serviços "ex-
traòrdinarios e o 9- regimento os
pfficiáés para ronda de visita.

Uniforme, 5°.

JUIZ PROCESSADO
Entrou em julgamento hontem,

no Supremo Tribunal Federal, o
processo em que é réo o coronel
Francisco Seabra Guimarães, ac-
cusado dos crimes de prevarica-
ção e extorsão,praticados quando
em exercicio do cargo de juiz
seccional no Estado de Goyaz.

Feito o relatório do processo
pelo sr. João Barbalho, foi dada
a palavra ao dr. Monteiro Salles,
que produziu a defesa do aceusa-
do, attribuiudo á perseguição po-litica o nrocesso a que responde o
áccusádb, que é chefe politico em
Goyaz, onde exerce o mandato de
senador.

Submettido a julgamento, íoi
o réo absolvido contra o voto
do sr. Espirito Santo, que o con-
demnava nas penas do artigo 207
§ 9° do Código Penal.

Por um trem de lastro da Es-
tráda de Ferro Centrai foi apa*
nhado hontem, á 1 hora da tarde,
na cancella da rua da America,
um individuo desconhecido, de
côr branca, de _Õ annos presumi-
veis, usando cabellos curtos, barba
feita, bigode e mosca crescidos,
dentes perfeitos, trajando paletote calça de diagonal preto, collete
de casemira escura, camisa bran-
ca de morim, meias é ceroulas
brancas e botinas de bezerro.

O infeliz, que atravessava na
occasiâo a linha, teve o craneo
completamente esmagado, além
de outros ferimentos e fracturas
pelo corpo.

O triste faeto foi communicado
á 9' delegacia.de onde seguiu para
o local Um inspector, que fez re-
mover o cadáver em carrocinlia
da Assistência, para o Necrotério,
onde ficou depositado na l« mesa
á esquerda.

Conferencióü honiem longamen
te coin o sr. ministro da fazenda
o sr. dr. Custodio Coelho de Al-
naaida.

A conferência foi reservada, en-
tretanto. parece-nos, a ella nao
foi estranho o pedido de exone-
ração do conselheiro Carlos de
Carvalho.

Acreditamos que tenham sido
também objecto dessa conferem
cia a nomeação de novo diréctor
do Banco da 

"Republica e a situa-
ção, cada vez mais difficil, do
Líjyd Brasileiro.

A' ultima hora dizia-se também
que o dr. Leopoldo Duque Es-
trada resolvera acompanhar o
conselheiro Carlos de Carvalho,
pedindo também a sua demissão.

Pelo sr. Heredia de Sá foi
apresentado hontem, na Câmara
d03 Deputados, um projecto de
lei consignando a verba de cinco
mil contos para ser melhorado o
abastecimento d'agua desta ci-
dade.

Hontem mesmo foi este proje*
cto julgado objecto de delibera-
ção, sendo enviado á commissão
de orçamento.

Foi aposentado João Cezimbra
do Araujo no logar de 2* escriptu-
rario do Thesouro Federal.

*C.iv"ro3 escolares, preços baratissíinos
li*.-raria Alves, Ouvidor 134. >

Ao 4*1 eseripturario do Tribunal
de Contas Cândido Venancio Pe-
reira Peixoto foram concedidos,
para tratamento de saúde, tres
mezes de licença.

A' sessâo.hontem realizada pela
.eaaimissào organisadora da Ex-
posição Internacional de Appa-
reinos a Al«ool_,foi psesente uma

_A._P_1_._E_A.-D_r%. .
O commodoro Frank Finis,

commandante da divisão naval
ingleza do Atlantico-Sul, de que é
capitanea o cruzador Cambrian",
ancorado em nosso porto, acom-
panhado tio cônsul de Inglaterra,
visitou hontem os srs. ministro
da marinha e chefe do estado
maior general-

A visita ao sr. ministro da um-
rinha foi hontem mesmo retri-
buida pelo seu secretario, capitão-
tenent-r Gomes Pereira.

O commodoro Finis visitou
também oscontra-almirantas Hen-
rique Pinheiro Guedes e Rodrigo
José da Rocha, commandantes
das divisões de couraçados e cru
zadores, sendo recebido a bordo
das respectivas eapitaneas, cou-
ràçádo Riachuelo o cruzador Bar-
roso, com as salvas do estylo.

Estas visitas serão retribuídas
terça-feira próxima, por ter subi-
do "para 

Petropolis o commodoro
Finis.

O cruzador Cambrian deverá
partir para a ilha Grando na
quarta-feira, r.íim de regressar
dias depois a.esto porto.O sr. contra-almiranto Proen-
ça, chefe dò éstádòímaibr-general,
recebeu hontem carta do capitão
dé fragata Francisco Xavier Ti-
noco Junior, oommanãante do cru-
zádor Trajano, dizendo ter chega-
dò em boas condições a Santa
Catlíárihá, r.o dia 9 do corrente,
tendo feito vários exercícios.

Devia ter deixado hontem, á
noite, este porto, com destino á
ilha Grande o "aviso Gloucesler. da
divisão naval americana do Atian-
tiço-Sul.

O Gloiicesler voltará a este porto
na semana próxima.Foi nomeado para servir nn
ílotilha da Matto Grosso o 1* te*
nente José Antônio Coutinho.

Tevo licença para viajar em
navios da Companhia "ovo Lloyd
Brasiioiro o 1" tenente Bernardino
José Coelho.

Per ter entrado em goso de
licença, apresentou-se hontem ris
autoridades da marinha o 2- te-
ns-nts Oscar de Assis Pacheco.

A 21 do corrente, ás 10 horas
da manhã, sorão submettidos a
exa mo na Escola Naval os candi-
dátos á caria de machinista da
marinha mercante.

Serviço para hoje:
Arsenal:. tv tenentes Luiz Ileiv

rique co Noronha e Oscar Braga.
Registro-, cruzador Tamandaré.
Uniforme: 1".

alcunha de Bondina, morador á
mesma rua, aggredira, á tarde,
seu fllho Theodoro, dando-lhe
um tombo, .do que resultou ír<--
durar-lhe o braço esquerdo.

O menor foi medicado na phar-
macia Portella, na eâtaçâo da
Piedade, recolhendo-se depois á
residência dè seus paes.

Antônio Pinto Ferreira, condu-
ctor da carroça n. 487, íoi hontem
apanhado pelas rodas desse ve-
hiculo na rua Frei Caneca, 11-
cando com diversas escoriações
pelo corpo.

Depois de modicado em uma
pharmacia, Ferreira recolheu-se
a sua residência, á rua Bomjar-
dim n. 33.

A villegiatura
de Etado Vil

EMSANfiRINíaíAM
O Rei de Inglaterra _ assa o ve*

rão do modo mais democrático
possivel nos seus domínios ds
Sandringham. Alli permaneceráaté fins tíe setembro, como cos-
tumava fazer, quando ainda não
cingia a co.*ôa, dedicado á inspe-
cção da sua agricultura, a Ire-
quentes cxpedieOes ciuegeticas e
â vistoriar* diariamente os seus
1?0 cães de caça, entre os quaes
íiguram Yack.o'Swift, âov.i íamo-
sos -pointers, que custaram ao seu
augusto amo umas centenas de
libras, o que o acompanham.inva-
riavelmente,em todas as suas ex-
cursões venatori.ts.
P.O. Rei Eduardo costuma dar
passeios maúnaes, seguido pelos
seus numerosos cães, a que cha-
ma, gracejando, a sua guarda áe
corpo de verão.

Despojado de toda a etiqueta,
vestindo de linho e sem espavento
algum que recorde a sua alta je-
rarchiafé visto quotidianamente
a percorrer as principaes herda*
des dc Sandiiiig'ii.in,"demorar-se
a vêr as plantações e dar saluta-
res conselhos âos encarregados
da cultura, com o mesmo cuidado
e o mesmo interesse que o mais
modesto lavrador dos seus reinos.

<¦ Um dia, — escreve um collabo-
rador da revista ingleza Smiiocr—
estava o Rei descauçando junto de
uma fonte no bosque da Sandrin-
gham. A poucos passos de distau-
cia um dos seus serviçaes tratava
de derrubar uma arvore ás ma-
cEadadas.

ii Vendo Eduardo Vil que o la-
brego, a ajuizar a maneira porque
procedia a operação.não tinha pra-
tica nenhuma ii3*raehador, appro-
ximou-se e disse-lhe familiarmen-
te, emquanto lhe dava uma pai-
mana no hombro:

Dás cabo da arvore, dás
cabo ds ti c não conregues nada.
Deixa cá ver o machaao e verás
como a arvore veiu abaixo.

E,acompanhaniio a palavra com
o voto, deu uns poucos de golpes
no tronco, com tanta destreza.qus
dahi a instantes a arvore cahia
por terra, sem que a operação lhe
tivesse custado, rpparanlenieiiie,
nenhum esforço.

Pega no machado, disse o Rei
ao camponio maravilhado, e se-
gue o meu conselho: procura 

"ou-
tra, profissão, porque me parece
que. esta não te h i de dar grandes
proventos.

Esta simplicidade patriarchal
nos costumes no monaraha du-
rante a sua villegiatura alarmou
a prlneipic as velhas í.inilu.s
aristocráticas dò condado de Nol-
fork, que julgavam perigosissi-
ma essa momentânea desappavi-
ção da etiqueta palatina, e. mais
do que perigosa, attentoria dos
privilégios da aít • nobreza. Orga-
nisiai-se por essi íacto umn cons-
piraeãò,decídihdò-se por unánimi-
dade", em vista d >s hábitos demo-
craíicos do Rei, inclinar os con-
vrtes para as fes*.*..-. do casteilo de
Saridrfhghan quando fossem con-
vidadas pessoas estranhas á aris-
tocracia.

O caso era ce:
Tendo o soberái
desta nava Frond
camente a sua *-
saber aos rebelo
disDosio ri ápplic
freres {lliol ací)

lamente grave,i conheci mento¦, imnoz ènefgi-
¦ ntad".;, fazendo- que se achava
r-lhes a Loi dzs

itn todo o rigor,

O sr. presidente da Republica
sancciònpu hontem o decreto quo
dispõe sobre a abertura do ereai-
to necessário para o governo con-
limiar a fazer, gratuitamente, a
impressão dos annaes da Acuas-
mia Nacional de Medicina, na
Imorensa Nacional.

Está sobre aonesa da Câmara dos
Deputados, afim de receber emen-
das para a 3* discussão, o projecto
de orçamento do ministério das
relações exteriores para o proxi-
mo exercicio de 1904.

A APURAR

O sr. ministro da fazenda dirigiu
ao seu collega da guerra o sc-
guinte aviso:

«Transmiltinrio-vos, incluso, o
telegramma de 17 do corrente,
cuja devolução peço seja oppór-
tunãmente feita á este minis-
terio, em que o delegado fiscal no
Amazonas communioa que o co-
ronel José de Siqueira Menezes,
delegado especial do estado-maior
do exercito junto ao commando
do districto militar, vae mandar
seguir, com desuno ao Acre. a
lancha Mãe d'Agua, quelhe foi con-
fiada em cir.posito pelo juiz sec-
cional, cabe-me declarai'-vos que,
tendo este ministério, por despa-
cho de 27 do mez findo, proferido
em sesíão do Conselho deJFázen-
da, o de accordo com o parecer do
mesmo Conselho, julgado boa a
apprehensão, por contrabando,
fe*ita pela Alfândega dé Manáos,
de um canhão automático Maxim
e outros objectos, bem como da-
quella lancha que os conduzia,
conforme se verifica do nica avi-
so á Delegacia Fiscal, n. 22, de 3
do corrente, publicado no Diário
Ofjieiàl junto, do dia -5, a moncio-
nada lancha tora de ser entregue
á referida Alfândega, nâo podendo,
por isso, delia utilisar-se o dele-
gado especial, como simples depo-
sitario que é da mesma embar-
cação.»

Uma commissão da Real e Be-
nemerita Soc';_dade Portugueza
de E:aeficencia foi hontem ao pa-
lacio do governo, afim de convidar
o sr. presidente da Republica pnra
assistir ao espectaculo em b"-oe-
fioio do patrimônio da mesma so-
(<:edade, que deverá effectuar-so
no theatro Lyrico, na noite de 23
do corrente.

Confercneiaram hontem com o
sr. ministro da fazenda os srs.:

Dr. Alencar Lima, sobre o novo
mercado.

Deputado Monjaráim e o enge-
nheiro Guglierno e Oates, sobre as
areias monaziticas da União, no
Estado do Espirito Santo.

A _r*©3_BSC______
Relativamente ao íacto de que

hontem nos oecupámos, na edi-
ção da manhã, sob a cpigrapha
acima, temos a acerescentar que o
corpo de José da Gama e í.iallo,
que falleceu á rua de S. Leopoldo
a. 71, foi hontem, afinal, sepul-
tado.

Os medicos-legistas da policia,
na autópsia, opinaram que a mor-
te fora originada por moléstia
contagiosa, com o que estavam
em desaccordo as autoridades da
hygiene.

Surgiu depois uma-nova sus-
peita, baseada em informações; a
de ter o.desventurado falleeido en*
venenado.

Isso determinou novo.exame
nas vísceras, que deverá ser feito
por uma commissão de íacultati-
vos.

Foi exonerado o guarda da Es-
cola Correccional Quinze de No-
vembrcLeopoido Marques, sendo
nomeado para substituil-o o sr.
Francisco Pestsna.

Obteve 30 dias de licença o
dr. Jeronymo Frota, delegido da
14* circumscripção urbana.

Em prorogáção, o inspector
seccional Ângelo Ponciano da Ca-
raara obteve 90 dias de licença.

ME -TAPEÇARIAS
Cortinas e Tapetes

BONS B BARATOS
uas casa3 especiaes destes artigos;
nà. rua da Qaitaada as. 82 À e a B,
squinado becco do Carmo. Artliur
eilão ícC, armadores e estofa dore_.
*»a_éa_-

Vão ser despachados, livres de
direitos.pela Alfândega de Santos,
os artigos destinados á Casa da
Misericórdia de S. Paulo, confor-
me requerimento que a mesma fez.

No requerimento da Companhia
de Loterias Nacionaes, pedindo
para recolher 1S$750, saldo do im-
posto de 5 ._• da respectiva quita-
ção, deu o sr. ministro da fazenda
o seguinte despacho ;

« Satisfaça a exigência da Dire-
ctoria do Contencioso. »

Por não ter prestado a respe-
ctiva fiança, ficou sem effeito a
nomeação de Fidelis de Araujo
Fontes para o logar de collector
das rendas federaes, em S. Fide-
lis, sendo nomeado Francisco José
Ge_taque.

Ante-hontem, á noite, Antônio--.eceres
Gomes de Oliveira» residente á
rua Virgilio Macffado Ferreira,
compareceu á d6legacia da 20*
circumscripção e communicou
que um menor, conhecido jelo(.?*'

em caso ae resistência.
Nunca mais a aristocracia pen-

sou em sc re volla*.-.
O casteilo de S tndringham con-

seguiu, cora a su . exquisita cor-
tezia o o seu admirável savoir vi-
vre. afastar o ma • humor dos al-
tivos sgaires e sfjidresses visi-
nhos.

b O Re;,—diz mistress Drcswell
no referido artig i do Souiver— é
uni hospedeiro incomparavel.Tíãò
ha no mundo qc
com mais gentili
casa.

Na sua mansa"
cionario o sae-j
aos cabellos.»

rn saiba fazer
r-.a as honras da

entra-se revoiu-
a dynastico até

No cemitério de S. Francisco
Xavier será sepultado hoje, ás -i
horas da tarde, o sr. Arthur May-
rink de Azeved n, sócio da firma
Mayrink, Abreu Gameiro & C,
desta praça.

O fúnebre cortejo sahirá da rua
Balia de S. Jcão.

CADÁVER
NÀ RI

EM ABANDONO
FA BEEQÜÓ'

Hontem, pela manhã, o sr.
Constantino Fontainha, residente
á Estrada Real ue Santa Cruz
u. l.i A, aproséhtòu-se na dele-
gacia da 20* circumscripção e
communicou ao delegado que,em
ura matto da ru i Berquó.acluva-
se uma criança morta.

Para o local seguiu o inspector
Figueiredo, que effectivamente iá
encontrou o cadáver de uma
criança, robusta, de côr branca,
do sexo fémibin , completamente
nún, denlro ue r.raa ca:xa de pa-
peiáo, deitada da lado.

A alguns metros distante esta-
vam as vestes da enaturinha,
uma íouca, uma camisinha, uni
vestido de cas?3 fina branca e sa-
patinheis de lá, lambem brancos,
tendo ao lado a tampa da caixa,
inutirisa.ia.

As roupinhas eram bem feitas
e d.*: fazenda suoerior;

Foi aberto rigoroso inquérito
afim de descobrir a autora dessa
deshumr.nidade.

O cadáver foi enviado para o
Víécròterio, once s.Tá autopsiado
peios
cia.

O delegado fiscal em S. Paulo,
foi autorisado pelo ministério da
fazenda, conforme pediu, a desi-
gnar para proceder o balanço da
thesouraria da delegacia fiscal, o
inspector da Ai.andega.

médicos Iegistas da poli-

nhal José Galeota Lopes, traba-
Ihador e morador no morr*» Ve-
lho, na freguezia da Penha, porter arremessado uma pedra no
menor Ar Jaldo Esteves Carreira,
offendendoo na perna esquerda.

0 operariado
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uB-> «ios Artistas Atraiatcs
Realiza-se hoje, ás 2 horas datarde,uma reunião geral da classe

de alfaiates, na sóie desta asso-
ciação, á rua de S. Pedro n. ll.,
para tratar de assumptos urgentes
e de grande interesse para a mes-
ma, sendo por isso de esperar quea cila concorra grande numero de
seus membros.

A sessão principiará por uma
assemblea gerai, de a_eordo com
a lei social, para discussão de pe-
quenos pontes apresentados peladirectoria e curoDrimento do art.
3o do regulamento interno, termi-
nando cem a reunião geral.

Confederação Operaria Pro-
gressista do E.-asii

Em reunião de directoria e con-
selho esta novel sociedade ope-
raria resolveu hontem tomar va-
rias resoluções para o seu maior
engrandecimento socir.I.

Tendo om vista a grande accei-tação que tem tido a boá orienta-
ção da sociedade por parte dos
operários dos diversos estabele-
cimentos desta capital, a direcio- j Estã completamente lesicbele*ria já conseguiu apromptar os caio ca grave enfermidade que aseust.3i_tutos, graças aos esfor- accominetteu o sr. dr. Adolpho

assalto e mum
h ifãTessi da torrem &

A praça da brigada policiain. 390 d. 2* companhia do 1* BB
taihã.*», «ie i. ¦:, Jri na rua do Espi-
rito rsarit-**, momentos antes a__[2 horas da manhã de boje, íüotr
qne tres indivíduos lutavam 1
rios2.__i__.i_ ca travessa da Ba
reira. , , - __

Para ahi se dirigiu e prende*,os tres Iaí .dore-», condnzind-Mj,-"
a cnmini*. • da $• delegacia. __

Ao chegaria â rui do Lavrãíio,
esquina .:a io Senado{ um dêiiès
cahiu, por ter recebiao doas SK&zves ferimentos no n*. .:**..._•. es*
querdp. J.

Chama-se esse individuo Mí_
nu.i Simões Avria que .--:cusa
corna autor co ferimeüto Manãjjjl
Loureiro, auxiliado par Manuei
Serafim coa Anjos.os dous ontfoá
presos, dizendo o ferido tzt sido
ass.:I*.;do por elles.

O í*-*ri:io.<-epoi3 de r___._;..; o en
uma pharmacia, íoi recolhido ao
Hospital ua Misericórdia,

Da Companhia Geral de Seguros'
Marítimos eTcirestres.rcceb.moá
uma carteira-reclame, com minu-
ciosa lista das notas des diver
sc-s bancos que estão sendo reco-
lhidas.

i:-; -. .-_::•;_. rú conlos, .:_.:.:._.

ços do seu digno consocio Fran-cisco Goulart -lur.ior.estatutos quedevem ser destribuidos de ter.*a-feira em diante, na séie social,* á
rua dos Andradas n. 71, das 7 ãs
8 da noiia.
Liga Federai des Empregados

cm Padaria
Esta associação realizi hoje

uma conferência de grande inter-
esse social para a qual convida
os seus associados e a classe em
gorai.

Vários associados se manifes-
tarão no sentido do engrandeci-
mento e utilidade desta grandecorporação laboriosa, e tíemons-
trarão os meios práticos de sua
unificação e solidariedade.

A conferência começará ás 5
horas <!a tarde.-im sua sede, á rua
de S. José n. 11C. A conferência é
sobre a ordem do dia e a seguir
pela in.crip<_ão dos oradores.
r.íga dos Empresados cm Pa-

daria
Na seda desía associação reali-

za-sa boje, ás 5 horas cia tar.ií*.
uma conf-irencia par.i tratar de
assumptos de interessa da classe.
Cooperativa B. União Operaria

Reiuiza-se hoje, ao uieio-dia á
continuação da primeira e tercei-
ra convocação."

Possolr*
Deug:<.'-

-iuini-o no Engenho de

A Associação dos Empregados
na ComiiH-rcii. do Rio de Janeiro
comméint r\ depois «ie amanhã o.
anniversaiio da inaugnra<;âo do
seu edifleio social, que. das* 5 ho-
ra_ na tarde, ás 9 da u.ite, será
franqueado ao publico.

Etn uma das enfermarias da
Hospital da Misericórdia íilleccu
hontem a infeliz Floncda da Con-
ceiçáo Rodrigues, que ante-hon-
tem á noiia recebera graves quei-maduras pelo corpo, na iui dos
Arcos n. 52.

O desastre deu-se por ter um
fogareiro de espirito virado sobre
as vestes de Florindo, iuílamm in-
do-as.

Foram concedidos 30 eras de li-
cença aos carteiros de '_« ciasse
dos Correios do Districto Federal
Arthur Tdles da Cunha e Manuel
Alclbiaães Barbudo.

2o ÜISTSICTO

PiEi DSPDTáDa

TENENTE

g José Augusto Yííiíiacs %
msrm-

A's 3 horas da tarda de hontem,
foi recolhido ao xadrez da 20* cir-
cumscripção urbana, Maria de
Jesus, moradora á rua Barão de
S. Feüx n. 57, que em estado de
embriaguez dirigia impropérios
aos transeuntes, na estação do
Engenho de Dentro.

àccidenl 3
Avelino Marques Pinto, tíe 33

annos, solteiro, alfaiate, é mora-
dor na casa de «*::amodos da rua
Camerino ti. 101, hontem. ás 9
horas da noit?, ao galgar o pa-
tamar da cm-r.-.a de sua casa per-
deu o eauili.-iio e, cahindo, foi

Earar 
á soieira da porta da rua,

astante contundido por todo o
corpo e com uma enorme brecha
na cabeça.

Ao loc3i compareceu o inspec-
tor Antenor da 2* circumscripção
urbana, que o enviou em carro da
Assistência Policial, para o Hos-
pitai da Misericórdia

O requerimento em que d. Jo-
anna da Conceição Limeira pede
a expedição do titulo de monte
pio, teve o seguinte despacho :

« Satisfaça a exigência dos pa*

O delegado da 2o* ciicum.-cri-
pção enviou hontem; pela manhã;
para a poiicia central, Benedicto
Feüx da Silva, cmpreg:.do na pa-iarra da rua D.*. Manuel Vi-
ctorino n. 67, que-pela madruga-
da ío: aceommettido :_* um acces-
so de loucura.

NAVALHADAS
Adriano Germano, morador A

rua Páo Ferro rr. í, passava hon-
tem, á-r 9 horas aa noite, tranquil-
lamente pela rua General Cruce,
em direcção á sua residência,
quando foi aggredido por um des-
conhecido, qus lho vibrou duas
extensas navalhadas no rosto e
ao ventre, do lado direito.

Com guia da li'delegacia, fo:
Germano enviado para o Hospi-
tal da Misericórdia.

Queixou-se hontem ás 7 lj2 h.***-
ras da noit", ao delegado da' '20"
circumsrcipção, Jos. Francisco
de Paula, residente á rua de Santa
Antônio, na estação Dr. Frontin,
de que um chacareiro empregado
de seu visihho, do nome Leonidio
de tal, disparou üm tiro «ie gar-rucha contra uma gallinha.narua,escapando de ser a t tingi ao polo
projectü um seu filho menor, dc
nome Isaac.

A Sociedade Brasileira de E.ne-
licencia inaugurou cm sou saião
o retraio do eocío grande prole-ctor dr. Camillo Libcralli. e ein
reunião do conselho ü-i 19 d.« cor-
rente resolveu, por unanimíJadr-,
conceder o titulo de sócio ho-
norario a Santos Duçiont e Os-
waldo de Faria.

Âtropeilado por iim hmú
Era vertiginosa carreira, pela

rui da Prainha, seuuia h«*in:em
uni bond da Companhia Carris
Urbanos, linha Praia Formosa,
conduzido pelo cócheiro chapa
n. i6, Henrique de Souza.

Ao chegar á esquina «ia rua da
Conceição, atropeiiou Francisco
Alves Canella. qua ficou contun-
dido em ambas as pernas.

O cócheiro foi preso cm fia-
grante e conduzido para a delega-
cia da 2* urbana, onde o «ieiegado
mandou lavrar o respectivo auto
contra o mesmo.

Com guia do inspector Antenor,
foi Canella enviado, em carro da
assistência policial, para o Hospi-
tal da Misericórdia. 

*

A* Delegacia Fiscal de Pernam-
buco vae ser concedido o .credito
de _50S, para pagar a gratiflca«_ãodevida aos funecionarios ineúir.-
bidos do balanço definitivo de
1901.

O sr. ministro da fazenda deu,
no requerimento «ia Companhia
City Improvements, pedindo res-
titüiçãc da multa imposta pela
Recebedoria, por não ter pago o
imposto de dividendo no prazo
legal, o seguinte despacho:

«Venha e:n gráo de recurso,
regularmente interposto».

O sr. ministro da f-izenda inde-
feriu os seguintes requerimentos:

Sérgio Lossío da Costa Pereira,
offerecendo como fiança do fiel
do thesoureiro da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil Luiz Moreira
deâoUza,naimportancia o. 10:000$
o predio n. S da rua João Rodri-
gues;

Pedro Domingos Teixeira, pe-dindo indemnisação de _í?S, de
passagem que pagou como lUcal
do imposto de consumo no Mara-
nhão; *

Silva & Ferreira pe.riniio licença
para. em seu estabelecimento, á
rua de S. Joaquim n. 'S, venaer
estampilhas de seilo aehesivri.

Uronrbiai-Hu-PliIU-ir;»«l--_!_.!,0-3

tF.G&VTRAL DO BRASIL
Medianter-ciba serão entregues

os documentos peiidos pur Cou
tinho J <i!i<-*s Seixas & C

b'o: acceita o Uador proposta
peio ãesp .chaule Pedro Ccrrêai do

Ji foram concedidos os pas-
ses oedüios our Ambrosio Tei-
xeins de S_ni"Anna, t.Ie_.raphista
üe _* classe.

Foi emeedído o abono pe-
did:» pei.. graxeiro Gastão Leiíi
da Costa.

Da oc.;«->rdo cora as condições
«iorigurr is; -at**», foi indeferido o
requsriaiento ue Lyra L.urençc
& C. s.sbre *_:na muita.

F*-í ci-uc-dido o absno pedida
pelo foguista Dec. ... de
Araujo, ouranta o tempo em que
estcvs-eiiíeriiia.

Foi -acceita a proposta de Er»
nesto 15 i::u Paes Leme para com»
pra de í-.-rr.*.

—- O- :rs. Dannecker, Caroli dl
C. devem aeciarar o numexo,dats:
e pr-ceirencia co despacho.

Nas termos tía informação da
5* liiVüi -. _«.*_ deferido o requeri-
meu to *5o ar. Aatão Reis.

Foi üitieíeridoo requerimento
em que Am-.ceio da Silva Amaral
pedia par_ ser nomeado foguisG
«_est» estrada.

Foi mandada arclrivar uma
pet*..;:*s.* de Borlído Moniz _. C.Med rante reeib-.seião entre-
gues «*.*• «jocumentos pedidos por
Joaquim Fernandes B*irata, Anto-
nio de Oxiveir.i Lima, José Mo
reira de Sj*aza Filho e Alcidio Ri-
beiro.

Concedeu-se licen.ji, de 3;
dias, cam vencimentos, ao 4* cs-
cripíur-r.oíJaâ^divisãoJiiventine
Tiic<«.i:%iti joa Souza Moura.—Forsta mandados ã insaecçã
de saü i a os seguintes íuneciona
rios:

Antônio Toscano de Brito, cen
du.tor dè 3* classe; Itaymundo N
de M «g «Ihães. agente ue 5**; Jacià
tho J-..*-_ Dias, conduetor deSfiVi-
cent-j Ferr.r dc Castro I_eal, con-
íerer.t".* de rZ", e Hcnnque Martins
Teixeira. cu_r_.i*aul«í de S*.

. •— Cciu destino á Delegacia Fi3*
cai de rã. Paulo seguem hoje para
a csiiçã-.* d;*. Norte qusircTcaixo-tes c--.fi: sellos, na impt-ri-ücia do
300:_ík)5í!03.

Cõhio nrevimos, ha dias, na
edição da urde, o dr. Ozorio de
Almeida ja expediu circular a
todos os agentes de estações, de*
clar._n:«j-iii_s que, dev;ãü a uma
nova divisão de seceõeí, será ella
dividida em daas pãrics: uma da
Central á Kníre-Bios e a segunda
ccsti a M.-rianiio Procopio.i_sui nomeado auxiliar da
escrrpti u *=r. Oetavio Hccba.Ad «ir. Ozorio do Almeida foi
communicado hontem que entro
a; c_.R_.ua_r ns.l e 2 «Ia rua daAitie
rica. ura irem de nxnteriil apa-
nh u, a I hora «ia tar Jc, uos ho»
mem <:-_ cõr branca, inalando-***
msi_*;t -i:*_imente.

A autoridade competente tomou
conhecimento do íacto.Odr. Ozorio de Almeida man»
dou ciígi.r o trabalhador João
Gonçalves «:o Nascimento, da es-
ta«;á . -ie Ciscadura, pelo acto hu;
in-j.*.:i.:;.« que nraltcos, no dia 34
de _*_rii_o ultimo, auxiliando o con-
duci-n* ue 1* ciasse João Antordc
da Costa Silveira, a salvar-se da
quct-.a que «eu naquella estação,
oor o»;sisiã.i de. tornar o trem S U
75, uu q-.i u cra cheíe.üjsac o dia 12 do corrente
que sa acha enfermo, aguardando
o leito, o sr. Leopoldo Antônio da
Cosi;. olli-jíii ãe 1* claSsc da ofli*
cina aut.igraphica.

A In.soüraria arrecadou, no
.ii;*. *.S ¦..• corrente, a quanta dc
HS-jOSigiSJ, sendo o saldo em
caix., ij..üue._e dia, 1.421:52__JL33«

O or." Francisco Marcondes
R-jü.idri*, medico em Pinda__3-;
nhaii-jrabri, procurou hontem o
dr. O-2'.-rio ue Almeida a, como
ess* ciig.nheiro havia ido ao mi-
nisuri*.' «ia viacão, deve aquella
facultativo procurar o «ürector
amanhã, sem falta.

íi.uteiu publicámos, na edi-
eSo oi t r-:e,o seguinte :* «A Municipalidade intimou hoje
a liitraán, na pessoa do dr. Ozo-
rio de Almeida, por iafrací-ão do
art. il. Q-j decreto n. 391, de 10
de fevereiro de 1908. isto é, por ter
aquelle engenheiro autorisado
concertas geraes no predio n. 54
da rua D. Anna Nery, pertrncen-
te a cí t. íeiTO-via.

U*:ia commissão de morado-
res co ramal de Santa Cruz pro-
cur«*-n hei»*, peia manhã, o dr.
Oz- r.o de Almeida, afim de agra-
decer ihc as vantagens que o
not» hr-r.irio, a entrar em exe-
cuçí-o no día 25 do correm**, vae
proporcionar aos referidos mora-

O -:r. Mslciades de Sã Frei-
re. deputado federai, esteve hojo
no -*rr:_i:nete do dr. Ozorio de Al»
meida com quem entréieve lcng?

— i
R**»
uri
mo
coll
t}vi'_
par;
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O sr. A. F. Reynaud, estabele-
cido corn agencia de publicações
á rua da Alfândega, b:itidou-nos
com cinco cartões postaes duplos,
muito artísticos, com as eíiigies
das clianieuses, L:;n--:er, Lotita,
Marviiie, Mitzi Dali., O. Odiar.

O Malho, periódico humoristico
que se publica nesta capital, ce-
lebrarido o seu 1* anniversario.
deu hontem um numero especial
e variado.

A capa estampa umi exí-ressiva
cabeça da estudo, de Au_listo Ro-
cha.

Raul e Calixto, a seguirj cão
bellas charges.

Releva notar a pagina do «« pr-s-
soai escovado», representando c
baptisado do contemporan-c.

- Ussrevem-nos alguns passa*
ws hahituáes dos trens de sub-
.os pedindo-nos que lembre*
; z, aiiministração aa e. tradaa
ócsçío cos novos horários em
aras ce vidro nas estações,
s _v:t.-ir que se sujem pelas
linuas consrultas dos viajantes.

Esu___n_T3. íO canlc-s, £_a___iâ.

A's cinco horas da tarde de
hontem, íoi recolhido ao xadrez
da 20* circumscrips-o o hespa-

Na sede da Companhia de .Se..u
ros de Vida A Econômica, á tra-
vessa do Ouvidor, amanhã, ãs .
horas da tarde, realizam-se c.
_.0rteios relativos ao mez át
à„osto próximo passado, ten u
.fdo Jornal do Brasil gentümert.
í|J.nvidado para assistir ao refe-
rkt» -ürlei0-

LisnoncM PUBLICA
iií- Í.-.C-JÍ.I Pulilíca. áo Sexc

Fcmiaiuo
7* mSTKTCTO

S -ir i presidência do sr. dr. Fa-
bio „_**. inspector escc-lar do 7»"
districi-.-, reaiiz;iani-32 nes dia?
0,10 e 11 decorrente os exames de
promoção «& classe dos alumnos
da !2- escola publica feminina,*
dirigida pela professora cathedra»
tie 3 d. Ciara Azurara Alves da
Fonse«_a.

O re-uüado íoi o seguinte:
l* classe do curso elementar.—.

Approvados cam distincçâo: Syl-
via Azurara e Carlota Barreto da
Mesquiti: plenamente: Anna Ri-
beira, Eúrytíica Catharina da Sil**
va, ü-rmes Magno de Carvalho,
El-Ziária Magno de Carvalho, Nes»
tor * *acr." de Carvalho e Luiz Car«
los Villa Forte Junior: simples*
mente: Helena tía Silva Martins t
Iria d.» Anwrai Bastos.

2* <:'.3SS2 do curso elementar.-.
Approvada plenamente: Iracem»
hidii do Amazonas.

Curso médio.—Approvados plà;namente: J.-.anna Barros e DarrjQ
Teixsira «ie Carvalho.

•i ora iatsUIrel das bronchites. __l_H|'
inf..:..vs, _.'*ueluc!ie, tosses,etc

BKOXGHIA
V_._r_.i_50., duiia SUMO. -.-
Prpr.-síto: Süra (n_ÃOS. tua<& «arco B-Sã, &

•¦'r:A-



' .-- ;¦¦*•* ¦ .¦.!¦ ¦" --'.-.*.-_¦¦¦"*• - -" . -» -.- - *->-S.*'-.

^l^^í?'-'*5--'iíi?^'-:*£r^^^K

^^l-^vií;:*-^ -

¦juiggjl »*.

TILEGRAMMAS
Sevviec ciceeto especia. do «Jornal

4o Brasil» (Via Western)

FRANÇA
CONS s.:.HO

DE MINISTROS
r.i: is, .1.).— Regressou a

¦jsta t:i;>ital o sv. Loubet,pre-
.ideii. ¦ tia Republica, sendo

!o na estação pelos mi-
dé Estado, deputadosj

i-es o altos funcçiona-
vis e militares.
i-, Loubet presidiu, no

i tloElysèn, o conselho
ir-ilros, assistindo todos
retiirios de Estado, a

„o dos srs. Marnejouls
adia enfermo, e Com»

io está ausente.
>:. Delcassé, ministro
ilações exteriores, re-
ií demorad.-i mente aos

imentos da Macedo-

s-B•á&xseaae
JORNAL PI B^^t .-D^Ülta., 

*20 
DE SETfiHB^ 0. if%.

ceceu
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palacti
de. min
OS M.1'
ÔXCepr;
que st-
bes <_i!

O ;
tins r-
feri st--.*
aCC!li.r
cia.

O s
justiça* pelu ü
leu o j

Vallô, iiiinistro da
interino do interior,

•rencia do sr. Combes,
.'.¦•.anima dns medidas

artista Thompson,. hesitam
em seguir para aquella capi-
tal.

Com anciedade é esperada
a verdade sobre o estado sa-
nitario.

ARGENTINA
OS CONSCRIPTOS

Bneiíos Aires, 19.—O mi-
nistro da guerra,coronel Rie-
cliieri, chamou para o serviço
militar 10.000 cor.scriptos da
classe de 1882.

Essas praças servirão dnr-
ante dous annos.
PRAGA DJ_ GAFANHOTOS

Bnenos Aires, 11).—A Ca-
mara dos Deputados abriu
créditos extraordinários, afim
de combater a praga de gafa-
nliotos, que cansa enormes
prejuizos ás plantações cm
di versas províncias da Repu-
blica.
CARNES FRIGORÍFICAS

Buenos Aires, 19.—A Ca-
mara dos Deputados approvou
o projecto de lei admittindo
a introducção de carnes fii-
gorificas nesta capital, de

polir; ; iine serão postas em . VC1U*[0 pagar imposto egual
;ão durante a visita do j ao qlle pagam as rezes vindas

tor Manuel, que são

U)0 SANITÁRIO
•Alia, 19. O prefeito

Rei
as nu '•.nas adoptadas por oc.
casrã-o da visita doReiEdii
anlo VIL

ES'!

desta c
cônsul^
ria ue
excetíento estado sanitário.

ITÁLIA
PUOHIBIÇÃO

livrai«. 19.-- <> governo
proitii'"' as manifestações re-
publi- mas e socialistas por
occasiâo da commemoração de
80 tlt

de Mar-
submettendo-os a ri-

do matadouro.
A PESTE KM

MARSELHA
üiieno.s-Aires, lí). — As

autoridades sanitárias exer
cem activa vigilância nos

ittal communicou aosl navios que chegam
o boletim da directo-;sejj,
liygiene, aceusando g0ros'a observação.

() PORTO i)í) BOSA RIO
Bueiios-Aires, 19. — La

Premia, em sua edição de hoje,
faz-se écho das acensações
qne á bocea pequena se fa-
zem, contra o ministro das
obras publicas, dr. Civit re-
Ia ti vãmente ao contrato de
construcção do porto do Ro-
sario, e exige que o Con-
gresso ahrarigOròso inquérito
a respeito,

i de ouri-jos AGRICULTORES
RO SUL

Buenos Aires, 19. —O pre-
sidente, general Roca, rece-S ben longa carta asslgnada

n,A-41"' I pelos agricultores de territo-
11 AMAINA» 

j rios |]o sulj os qnaes partici-
19.—ü Jiitiico Com- pam-lhe que vão empregar

Italiano tomará em todos os esforços para reter
rção os assumptos re- ds emigrantes, eeilendò-lhes

i 'ompaiilii.-i*-iN'aviga-1 terrenos para cultivar e aju-

-lembro.

HESaiENTIDU
,, 19.— Em círculos |

desmente-se que o
e oi

isténte no Museu I
. ie, seja falsificado,
• assegurava ha dias

Bom..
artisli ¦¦
magnífii
vesaiiü
do L.i.
como -•¦¦•
em Pari.

«S:. V

Roriit
morçiul"
COUSi.!' l
Ia ti Vi
zioui Italiana».

O sr. Preorio, vice-presi-
dente t 'ssa companliia, tam-
bem apresentou a sua demis-
São.

A VISITA »0 TZAR
Roma 19. —Um redactor

do jornal La Tribuna, em
vista de correrem insistentes
boatos da que por occasiâo da
vinda ilo Tzar a esta capital,
05 socialistas promoverão
grandes desordens, intervier
tou o d putado Barsilai, con-
ceitu.i iu chefe socialista, õ
qual declarou reprovar qual-
quer desacato qne ,sé fizer á
passtoa do soberano russo, e
mauif ¦itoa'a sua coufiançade
que n iriiuni socialista vaiará
o Tzar.

BEVISTA NAVAL
Santiago, 19.—O ministro

da marinha, sr. Bésa, passará
em revisía a esquadra na pro-
xin.a semana.

O SK. PEDRO MONTT
Santiago, 19.— Chegou

de Valparaiso o almirante
sr. Pedro Montt, sendo-lhe
feita delirante ovação.

Na saa passagem por
Punta Arenas, também foi
alvo de significativa mani-
festação de apreço.

PARA'
NOMEAÇÃO

Belém, 19.—O bacharel
Antônio Franco de Sá foi no-
meado secretario do Tribunal
de Justiça.
BUSTO j)E• EERREIBA PENNA

Belém, 19.— Sabe-se que
está prestes a concluir-se"?o
busto em bronze do natura-
lista Ferreira Penna, que vae
figurar na alameda principal
do museu Gcekli.

U busto está sendo executa-
do por líernardelli.

PERNAMBUCO
DINHEIRO

Recife, 19. — Os bancos
desta capital têm em caixa
quantia superior a vinte mil
contos em notas.

A delegacia fiscal não tem
novo dinheiro para trocar, e
espera providencias urgentes.

ABALROAHENTO
Recife, 19.— O vapor São

Salvador, na madrugada de
hontem, abalroou o vapor Fo-
rangei, havendo grande pânico
a bordo.

O S. Salvador ficou com pe-
quena avaria.

PARTIDA
Recife, 19.—O dr. Aurélio

Tavares, diréctor do Correio,
parte para o Rio amanhã, a
bordo do paquete Maranhão.
O CRUZADOR «PUG-LIA»

Recife, 19. — O cruzador
Puglta seguiu para Santos.

íxMEETÍNG»

. >.-' TAÇA O DO ..PU! O
Rov.si, 19. —Cominunicam

de Atlienas correr alli o boato
t_eque a Itália tencioná oe-
capar " território de Epiro,na
Albânia meridional.

A, GB! TE
Milãí», 19.—-Devido á greve

dos ei. pregados da estrada de
Ferro fj« Norte, alguns esta-
belecibíentos fecharam as
suas portas.

Agiéve continua relativa-
mentir pacífica.

PROVÁVEL GREVE
Ge» nu, 19. — Tendo os

negociantes de carvão se re-
casado a acceitaros membros
da Sociedade do Porto para
os trabalhos de carga e des-
carga, tome-se que todos os
carregadores se declarem em
greve.

ESi'AD0S DNiBOS
TEMPORAÍSS

E NAUFRÁGIOS
Ncvi-York, 19. —Fortes

lempor.ies agitam violenta-
mente as costas do Pacifico e
goipho do México tendo-se
dado diversos naufrágios de
vapores de grande* calado e
do embarcações de pescaria.

A toi-pi deira norté-ameri-
cana litwrcnce soliieu consi-
deravi. is avarias, perdendo a
helice.-

As ondas arrastaram uma
barca do pescadores, afogan-
do-se o commandante o oito
tripulantes.

O vapor inglez Mexicano,
depois dò uma luta terrível
com os elementos, submergiu-
ee, parecendo afogados todos
is tripulantes.

O unico marinheiro sobre-
VÍvente do Mexicano refere
scena,-* eommoventes do triste
episódio. •

PERU'
NOMEAÇÃO

Liniii. 19. — O ministro
das relações exteriores no-
meou o dr..ManuelLarrabune
ministro plenipótenciario em
Santiago do Chile.

O CANAL DE PANAMA
Lima, 19. — El Comercio,

em sua edição de lioje,noticia
que & viagem do ministro chi-
lono na Colômbia obedece á
intervenção do sr. Herboso
na qr.esíão do canal de Pa-
nam;'. e acerescenta que o sr.
Herboso será destituído.

URUGUAY
EXPOSIÇÃO DE

PAVSANDU'
Montevidéo, 19.—O pre-

sidento da Republica leva á
Exposição de Paysandú nu-
morosa comitiva.
REI PIOS DE IR AO BIO

to itifci.viiW.0, 19.—Em vis-
t» do alarma sobre a peste
bubônica no Rio de Janeiro,
as companhias eqüestres e a
4o Jp"«> 'íading, bem como o

im_ *C

Junioi
deciar
grupo

dando-os, com dinheiro e
outros elementosr de modo a
fazel-os, em pouco tempo,:pro-
prietarios.

ADHESÃO
Ruonos Aires, 19. — As

câmaras de commercio, fran-
ceza e italiana, adheriramaò
projecto de redneção do nu-
mero de dias feriados.
DESTRUIÇÃO

POR GAFANÒTOS
Buenos Aires, 19. — O

senador Perez apresentou no
Senado um projecto pedindo
auxílios para a lavoura, em
face da invasão de gafanho-
tos.

O mesmo senador commu-
nicon ao Senado que os gafa-
ilhotes destruíram a colônia
Ceres.
ADMINISTRAÇÃO

SANITÁRIA
Buenos Aires, 19.— O di-

rector da Assistência Publi-
ca apresentou á miinicipáli-
dade nm projecto para que a
administração sanitária desta
capital seja egnalada á de
Paris, pelos elementos de
que esta dispõe.
MÁXIMOS DOS

ANARCHISTAS
Buenos Aires, íiL— Es-

teve boje em conferência com
o dr. Terry, ministro do exte-
rior, o prefeito do porto desta
capital.

. Nessa conferência commu-
nicon ao dr. Terry que artri-
buia o conilicto que se feriu
110 jpbrto, entre os estivado-
res! nacionaes e estrangeiros
a manejos anarchistas.

Foram tomadas varias pro-
videncias de accordo com o
chefe de policia, que ameaça
de deportação os incitadores
de conílictos.

AVENIDAS DIAGONAES
Rueiios Aires, 19.— Vae

ser entregue a uma empreza
particular a execução do pro-
jecto J.allim sobre a con-
struecão de avenidas diago-
naes nesta capital.

L Ei LÃO DE TOUROS
Buenos Aires, 19.— Na

exposição rural foram arre-
inalados em leilão touros bei-
lissimos, alguns delles por
grandes quantias.

TERREMOTOS
Buenos Aires, 19. — Na

província de S. João foram
sentidos fortíssimos terremo-
tos, causando grande pânico
nas populações.

Não são conhecidos ainda
os estragos causados.

CHILE
CRITICA AO. GOVERNO
Santiago, 19. — BI Diário

II lustrado critica o
pela nomeação, que vae ser
feita, de um engenheiro para
estudar na Europa a cons tra-
cção de estradas de ferro.

CHUVA TÒRRENCÍAL
Santiago, 19. — Desde hon-

tem á noite desencadeou-se
chuva torrencial sobre esta
cidade, destruindo as orna-
mentações e adornos feitos por
causa das festas da indepen-
dencia.

INTERPELEAÇÃO
Santiago, 19. — Na Ca-

mara dos Deputados será iu-
terpellado oministro das rela-
ções exteriores dr. Edwards
sobre os boatos que correm de
que se pretende discutir um
novo tratado com a Bolívia,
afim-«de resolver, definitiva-
mente, a^ antiga questão de
limites, 

"

paiz.

guindo ambos para o Rio de
Janeiro.
RECEPÇÃO

A SANTOS DUMONT
Juiz de Fora, 19.-- Boina

grande enthusiasmo pela re-
cepção que vae ser feita a
Santos Dnmont. ~

A rua Halfeld será or-
namentada caprichosamente,
realizando-se, no Hotel Rio
de Janeiro, um banquete de
60 talheres em honra do
arrojado aeronauta Santos
Dumont.

S. PAULO
FESTAS A

SANTOS DUMONT
S. Paulo, 19.—Uma com-

missão de moças entregou ao
illustre patrício Santos Du-
mont um mimo adquirido por
subscripçáo popular.

Fallou, saudando-o, o sr.
Agricio Camargo.

Os alumnos do Seminário
Episcopal foram coraprimen-
tar Dnmont, que seguiu em
laudaii tirado por seis pare-
lhas até á estação do norte,
onde grande multidão accla-
mou o audacioso aeronauta.

Durante o embarque tocou
uma banda da força policial.

SIGNAL DE PEZAR .
S. Panlo, 19. — A Cama-

ra Municipal suspendeu a
sessão em signal de pezar
pêlo fallecimento do dr. Fre-
derico Abranchés.

Pelo mesmo motivo o In-
stituto Histórico inseriu em
acta um voto de pezar.

AVULSOS

RECIFE, 19. ¦- Grande appre-
hensão reina no commercio,
diante do imminente recolhimen-
to de notas, visto a delegacia íls-
cal daqui não receber recursos
para troco.

Pedimos vossa valiosissima in-
íluencia em favor da prorogáção.
O Banco da Republica avisou ao
Banco de Pernambuco que o go-
verno não prórògayã o prazo, no
entretanto a deiegicia está fazen
do p igam.ntos corn ceduias a re-
cnlhüí. — Associação Commer-
ciai.

1 ¦¦.-'.
temente regularissdos. 100 c_e-
gata a eupprir oa créditos extraor-
dinarios.
O CONTINGENTE DO EXERCITO

Madrid, 19 .— Desmente-se a
noticiado reducçãodo contingente
do exercito, aendo concedido
maior prazo para o resgate,
DECLARAÇÕES

DO SR. SILVELA
Madrid, 49. — El Imparcial dã

hoje publicidade a declarações
feitas pelo sr. Silvela. conflrmàn*
do a noticia de que o ex-presiden-
te do Cooselho está resolvido a
abandonar a chefia do partido con-
servador, desde que os liberaes
subam ao poder, e a retirar-se de-
ílnitivatnente ávida privada. •

ETÃLIà
A GREVE ?

i.oina, i O.—Foi concedido «exe-
quatur» ao cônsul argentino em
Palermo.

Os grevistas das estradas !. dè
ferro do Norte de Milão procu-
ram suscitar o movimento pare-
dista em outras estradas de ferro.

VARIAS NOTICIAS ,
iSoma, 19. — Circulou hoje ém

Roma um boletim contendo, ao
que se apregoava, a annunciada
encyclica de Pio X. Nào tardou,
porém, a se verificar que se trá-
tava de um documento apocry-
pho. Pediram demissão dos seus
cargos os srs. Galotti e Florio,
presidente e vice-presidente da
Companhia de Navegação Geral
Italiana.

Em toda a região do norte da
Itália tem cahido profusamente
neve.
OS NEGOCIANTES DE CARVÃO

Gcnova, 49. — Os negociantes
de carvão proclamaram o «lo-
ckout», recusando-se a acceitar
operários da sociedade do porto.

fc, 19.—O dr. Martins
fez hoje um meeling,

indo que está unido ao
/osé Mariano.'

fô-i ___.__.

O CASCO 1)0 <<BR5-.TAi.NEr*.
S. Salvador. 19. —Foram

vendidos hoje, cm leilão, o
casco naufragado do vapor
Ji'*c.'/,i7)?c,pela quantia de seis
contos e a carga ainda exis-
tente no porão por um conto.

PEISÃO A J5Ü1.BÜ
S. Salvador, 19.—Foi pre-

so hoje a bordo do Thames, o
polaco Eduardo Fridman,
requisição do chefe de policia
de Curityba, aceusado da
compra de gêneros alli no va-
lor de 16 contos, fugindo de-
pois.

O SR. Pi NTO MENDES
S. Salvador, 19. — Passou

nesta capital,a bordo do Tha-
mes, o sr. Antônio Pinto Men-
des, grande secretario geral
da raaçonaria.

Foi a bordo uma commissão
de maçons qne lhe òfferéceu
um almoço no hotel Sul-Àme-
ricànó.

ADIAMENTO
S. Salvador, 19.—A Asso-

ciação Commercial adiou o
protesto, no juizo seccional,
sobre o recolhimento de notas
até conhecer o resultado da
reunião da directoria de con-
tabilidade annunciada para o
dia 22.

BIO ÜRANBE BO SOL
EXPLORAÇÃO

DE HER VA MATTE
Porto Aiegre, 19. —O go-

verno do Estado celebrou
contrato com o industrial
RaulCòaty, para explorara
herva-matte no território do
Estado, com excepçâo do mu-
nicipio de Lagoa Vermelha.

O contratante estabelecerá
no Estado uma fabrica aper-
feiçoada.
PEDIDO DAS AUTORIDA-

DES ARGENTINAS
Porto Alegre, 19. — As

autoridades argentinas da ci-
dade de Passo dos Livres
pediram ao dr. Romaguera
Corrêa, intendente de Uru-
guayaua, para que mandasse
retirar da ilha Grande as
autoridades brasileiras que
alli estão, visto a commissão
de limites declarar que a ilha
pertence á Argentina.

O dr. Romaguera, que a
principio respondeu quo ia
consultar o governo do Es-
tado, acaba de declarar não
attender ao pedido, senão de-
pois de approvados os traba-
lhos da commissão de limites
pelos congressos do Brasil e
da Argentina.

SANTA CATHARINA
ASILO DE 01.PHANS
Florianópolis, 19.— A ir-

mandade de S. José resolveu
fundar um asylo de orphans,
sob o titulo de Orphelinato
Santa Catharina.

Será dirigido pelas irmãs
da Diviua Providencia.

CAMPEONATO DE TIRO
Florianópolis, 19.—Ama-

nhã, no polygono de tiro na-
cional catharinense, reali-
za-se a prova do Campeonato,
cujo prêmio será conferido a
15 de novembro..

LEI SANCCIONADA
Florianópolis, 19. — Foi

sanecionada a lei do orça-
mento da despeza, que será
dè 1.200:0008000.

MINAS GERAES
CASAMENTO

Juiz de Fora, 19.— Con-
sorciou-se hoje o dr. Lincoln

existente com esse de Araujo, medico, com a se-
nhorita Amélia Bretão, se*

ÜERVÍÇO ISA AfiMI-ii BAfAS
*_*_M -sr_*^_;7^_*=^< _È_\ *r*7 "J^i
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DINAMARCA
A RAINHA MARGARIDA

Coi*cii!*:i__s*e, SS). — De Hei-
sirigür. onuo esteve em excursão,
chegou a esta capital a rainha
Margarida.

HÜSSIÃ
SATISFAÇÃO

S. Petersburíjo, JS). — Aim-
prens-i russa 

'mostrâ-se 
geral-

mento satisfeita pela retirada do
sr. Chamberiain. Osr editoriaes,
cornrn.ntanao n política colonial
Ou ministro demissionário atinam
pslo tom ae acrimoniá e c'ensura
enáUes é o sr.Chamberinin consi-
1ei*;ifio como «o mais perigoso
fautor dá política rie prrz europea.»

INGLATERRA
REORGÀNISAÇÃÒ . DO

ÜAiüNETE
I.otiilri-s, 10. — O nrimeiro mi-

nist-o,Ãrthiir J. Bãífoür, seguiu
pnr.; li amoral, aüm de confêren-
ciar com Sua Magestade o Rei
Eduardo sobre a reorganisação
ão gabinate.
O GÒRRÉSPÕNDEJ.TE DO

-DAILY MAIL»
L'oi_ilres. ifi—O Daily Mail, se-

gundo telegramma derÇonsinnti-
nopla, arinüricià que o seu corres-
pondenté obteve autorisaçáo de
permanecer na Macedonía devido
á intervenção de sir 0'.Connõr,
embaixador da Inglaterra na Tur-
quia.

CARTA DE '."HAMBERLAIN

Londres. 19..—Era uma carta
que publicara-o sr. Joseph Cham
berlain approya o programma a
S"guir para a reforma aifrmde
guia consistindo: ém estreitar
a união das colônias por meio de
utn i tarifa preferencial; de em-
pregar todos os ssforços para
conseguir que o império possa
mánter-se quinto rios artigos dé
alimentação; e estabelecer uma
tarifa .re maneira a obter maior
reciprocidade com as nações es-
trangeiras.
DEMISSÃO DE CHAMBERLAIN

Londres, 19.—A imprensa eu
rópêa, assim como os joVnaes das
colônias inglezas, commentam em
extensos artigos a demissão do
ex-ininistro das colônias.

FRANÇA
OS FUNDOS INGLE/iliS

Paris, 19.—O jornal Eclair, em
suas apreciações, constita que a
demissão do sr. Joseph Cham-
beriain contribuiu para um mo-
vúnento de alta dos fundos in-
glezes.

O « DUCHAYLA »
Toulori, 19. — O cruzador Du

ciidylá está se apparelhando para
zirpar para o Levante.

CONSELHO DE MINISTROS
Paris, 19. — Hoje, na reunião

do conselho de ministros, o sr.
Delcassé levou ao conhecimento
de seus collegas que a Rússia e a
Áustria resolveram intervir na
Macedonia, unicamente para o
Qm de accelerar o estabeleci-
mento das reformas promettidas
nela Porta. Nesse sentido, infor-
mou ainda o ministro das rela-
ções exterioros, que a attitude
daquelles dous paizes será apoia-
da pelas potências.

A ARBITRAGEM
Paris, 19. — Em resposta á

consulta que lhes foi dirigida pelo
grupo parlamentar de arbitragem
internacional, os conselhos geraes
pronunciaram-se a favor do sys-
tema de arbitragem, fazendo calo-
rosos votos pela sua victoria de-
flnitiva ; 18 dêclararam-se contra
ou abstiveram-sede pronunciar-se,
faltando 9, que ainda não man
daram resposta.

O presidente do conselho de
ministros, sr. Combes. vae au-
sentar-se de Pariz, por espaço de
quioze dias, em g-_so de férias, e
substituil-o-á interinamente na
pasta do interior o sr. Vallé, mi-
nistro da justiça.

AÜSTRIA-HÜNGRIA
NOTA OFFICIOSA

Iluda Pestb, 19. — Uma nota
üfflciosa, comrnunicaaa A impren-
sa, declara que a ordem imperial
prohibindo quaesquer alterações
no regulamento do exercito, ha
dias expedida, não implica abso-
lutamente à rejeição das modiii-
caçoes propostas pelos liberaes na
Hungria.

ÁUSTRIA
BANQUETE

Vicima; 19.—O Imperador Gui*
lherme otlereceu hoje um ban-
queto ao Imperador Francisco José
no edificio da embaixada allemã.

PORTUGAL
O REI

Lisboa, 19. — El-Rrn D.Carlos,
em companhia de seu irmão, re-
gressou hoje a Lisboa.

As famílias dos deportados
dolS b..talhâo de infanteria. apro-
veltahdo a estadia a e El-Rei no
Porto, impetraram de Sua Mages*
ladea indulto dos condemnados.
El-Rei concedeu a graça, sendo
por esse motivo, enthusiastica-
mente acclamado pelo povo.

HESPANHA
ECONOMIAS

Sladrid, 19.—O governo, ape-
zar dos vinte milhões de econo*
mias introduzidas nos orçamentos
6 de todos os serviços convenien-

ALGERíá
BOATO

Alger, 19.—Corre com insis>
tencia o boato de que vae ser de-
cretada a expulsão de todos os
estrangeiros do território de Mar-
roços.

AUSTRÁLIA
POLÍTICA DE CHAMBELAIN
Siclbonrne, 19. — O ministro

do interior, em tèlegratiima expe-
dido ao sr. Joseph Chamberiain,
faz votos para o suecesso de sua
política.

ESTADüS-üMIDQS
TERREMOTO

r-c-tv-Yo-t*--, 1 9.—Telegraptíim
de Santiago de Cuba:

¦¦Um violento terremoto abalou
hoje a cidade, provocando pani-
co. Não ha noticia de victimas
nem desastres.»

MELHO!
¦S.t.-E

AS

Chicago, _-». — ii satisfáctoríò
o estado de sir Thornas Lipton,
tendo-se accentuaao melhorasn*as
condic-õss geraes do enfermo.

lf w _m%u_M
A colônia italiana celebra a data

de hoje com as seguintes festos:
A's il horas do dia. forma o im-

ponente prestito em que tomam
part:; todes as socieanries italianas
e diversas escolas.

A's 0 horas, eft'e.-tua-se o ban-
quète offerecido á imprensa.è que
será presidido pelo sr. ministro
it iliano.

A's 11 lioras da noite, será quei-
mado bello fogo ds artificio, na
praça Tiradentes, por generosa
autorisaçáo do sr. prefeito do Dis-
trieto Federal.

A commissão promotora destss
festas tem sido incansável.

A's 8 horas da noite haverá
na. inaconaria se?são magna da
Loja Capitular Fratellanz?. Ita-
liana, cujo programma é o sb-
guinte r
. 1 . —Abertura da sessão pelo
grão-rhestre*. Hyrr.no rnaçonico .

2.—Dircurso oo orador; da oííi-
cina.

. —Poesia Im noslra bandierá
simbólica, It vessillo d-Itália', pela
menina Aida Âttademo.

. —Discurso rom mem ora tivo
belo irmão dr. Mario Behring.

5.—Baptismo dos Alhos de ma-
cons." 

g.—Poesia Al Re iVllalia, Alt'Ita-
lia pela mr.nina Aoetina Giomo.

7.'—Concerto vocal e instrumen-
tal.

8.—Poesia La Pátrio pela menina
Erhestina Âttademo.

9.—Discursos dos oradores que
esiiverem inscriptos.

10.—Poesia, L' lialia, pela meni-
naTerêsina Giorno.

lí.—L'ange gardien e Priêre ãe
í' inãigenl (Poesia.)

12. —Encerramento da sessão.
Hvrnno rnaçonico.

Ã commissão de recepção alli
estará, ás 7 horas da noite, para
dar ingresso aos associados e con-
vidados.

Teve grande concurrencia e
animação o baile effectua.dp hon-
tem, nó theatro S. Pedro de. Al*
cantara, pelas sociedades italia-
nas. para festejar a data de 20 de
Setembro.

O theatro está bem ornamenta-
do. vendo-se nos camarotes os
estandartes das sociedades italia-
nas desta capitJ.

O ministro italiano", sr. Prinei-
pe de Cariati, aili chegou ás 11
horas, dansando em seguida a
quadrilha de honra. • „

A' iiora em que escrevemos,
mais de trezentos pares volteiam
ao longo da platea, em grande
enthusiasmo e cordialidade.

A' ultima hora, a commissão
encarregada da organisação dos
festejos recebeu cpmmunicáção
de que o sr. prefeito municipal
prohibir i quo, no largo do Rocio,
se queimassem fogos de artificio,
como estava annunciado para
hoje.

Iracema, chama-se uma polka
composta por ri. Virgínia Martins
Torrezão e que nos foi enviada;
pelo editor, sr. Manuel Antônio
Guimarães.

MISSAS
Na matriz da Candelária foi

hontem, ás 9 horas, rezada uma
missa de 7o dia por alma do 1-te-
nente Egas Muniz tia Silva.

Foi celebrante o revd. padre
Güizari.

Ao acto religioso comparece-
ram, além dos parentes do finado,
muitos oiliciaes ria armada, du
exercito o oulras pessoas de ami-
sade.

Durante a missa tocou a banda
do batalhão de infanteria de ma-
rinha.

Pela Recebedoria da Capital
Federal foram dados os seguintes
despachos r

Maria Theodora Coutinho Fer-
reira. Transfira-se.

Sebastião de Lima & C. Averbe-
se a mudança.

Couto Soares & C. Satisfaça a
exigência da sub-diréctoria. 

*

Albino de Souza Pinheiro.
Transfira-se.

Julio César Gomes. Idem.
Nicoláo do Nascimento. Idem.
Lopes & Girão. Pago o imposto

em aebito, transfira-se.
João Achilles Stoffel. Insere-

ya-se.Visconde de Valdetaro. An-
nulle-se a divida ajuizada, oííi-
ciando-se á directoria do Conten-
cioso.

José Bastos Guimarães. In*--
forme o sr. Virr_.no se foi demo-
lido por ordem de autoridade.

Minuel Rosas Vieira. Indefe-
rido.

Domingos Pereira & C. Corrija-
se o lançamento.

Manuel Teixeira de Sampaio.
Rediíza-se a 800$ o valor loca-
tivo.

Joaquim Goncalvas dos Santos.
Indeferido. *

Herminda Maria de Cantuaria.
Satisfaça a exigência do sub di-
rector.

; D. Clara BlancTorres e outras.
Satisfaçam a exigência da sub-di-
rectoria.

Maria Cândida Teixeira Franco.
Junte certidão de nascimento de
Joaquim Lopes Teixeira Franco
e a de casamento de Maria Can-
dida Teixeira Franco.

Domingos de Souza Rebouças.
Transfira-se.

COJHP-WWEJiTOS
Fazem annos hoie as exmaa.

sras.:
D. Adelaide Francisca Mathado

Costa;
O. Adelia Florina Mathias;
D. Adelina Francisca da Rocha;
D. Agueda Salgado Guülón;
D. Amélia de Carvalho Go-

mes;
D. Amélia Leopoldina Silva ;
D. Amenaide Negreiros Pardal,

esposa do coronel Faria Pardal,
tabelliào em Nictheroy;

D. Anna Nila da Cruz;
D. Cândida da Silva Carvalho;
D. Carolina da Silveira, mãe do

sr. caoitão Francisco. Pereira da
Silva";

D. Delmira da Conceição Mar»
quês de Seixas, esposa do sr.
Raymundo José de Seixas, nego-
ciante nesta praça;

D. Dulce Carneiro de Cam»
pos;

D. Edith de Carvalho;
D. Elisa Rosa Alves, esposa do

sr. Lourenço Antônio Alves ;
D. Leonor Mendonça Niemeyer

de Bivar;
D. Rosa de Paula Costa;
D. Thereza Doti Lapiani.
As senhoritas:
Alice C. da Costa, filha de d.M'a-

rianna Costa;
Eteivina Amélia de Alcântara e

Costa;
Carlota MassoWjfllha do sr.Gus-

tavo Massow;
Isaura Emilia da Silva Carneiro,

Slhà do sr. Josô Pereira Carneiro,
/.olicitador;

Isaura Franco, filha do sr. Luiz
Carlos Franco, pharmaceutico;

Leonor de Lemos Parede ;
Noemia Soeiro de Amorim, filha

de d. Joaquina da Costa Amorim,
estacionaria dos telegraphos na
Tijuca ;

Olindina Corrêa Pinto, filha do
capitalista sr. Carlos Pinto.

As meninas:
Idalina Favilla, filha do sr. co-

ronel Julio Procopio Favilla Nu-
nes :

Laura Luiza Sarmento, filha do
sr. Manuel Luiz Sarmento;

Santinha, filha da sra. d. Luiza
Alves da Costa.

Os srs.:
Antônio Mendes de Almeida e

Manuel Mendes de Almeida, filho
e neto do sr.Fernando Victor Au-
gusto Mendes de Almeida, repre-
seniante do Jornal do Brasil em
Portugal;

Adolpho Bandeira de Gouvfía;
Alfredo Musso ;
Antônio de Oliveira Pinto;
Dr. Augusto Camisão de Mello,

engenheiro municipal;
Alferes Emilio Alves dos San-

tos, üiho do procurador Sotero
Alves dos Santos ;

Emilio Ferreira -,
Ernesto Alves dos Santos, al-

feres honorário do exercito ;
Eugênio Cabral;
Eustachio Câmara ;
Dr. Faria Junior, diréctor do

consultório hòmo_pac_t__b do Hos-
pH:il da Misericórdia-;

Franeisco Sampaio Guimarães,
chefe ria seeção 

'de 
laminaçào e

cunhagem da Casa da Moeda';
Guilherme de Almeida ;
Jayme dos Santos Lima, 2° sar-

gento da brigaria policial';João (ie A.ímeida Carvalho;
Rev. monsenhor João do Amor

Divino Costa, prelacro-mór e pro-vmcial rios franciscahòs da Vene-
ravel Or.-.cm Terceira de S. Fran-
aa Penitencia;

João Francisco Pinto Junior,
professor de violino e canto ;

José Francisco Rodrigues, em-
pregado rin prefeitura:

Joaquim Vieira Nunes ;
José Avelino dos Santos, em-

pregado na Imprensa Sul-Ame-
rica ,

Jor.é Lábòrim Ferreira ;
José Primo Teixeira,
Luiz Rangel iia Silva;
Luiz S. Tavares ;

I* Manuel Cardoso Rosa do Bra*
j sil, funecionario da E. F. Central

do Brasil;¦ 3* tenente Nicanor Justino Pro-
ença, oflicial da Armaria ;

Oscar Penna da Silva.
Ante-hontem, anniversario

natalicio dia sr:r-horita Amélia Ju-
lia de Barros lieis, sobrinha no
nosso companheiro tenente-cu o-
nel João do D. us Mello Souza, foi
a mesma muito felicitada pelas
suas numerosas amigas e disci-
pulas, que lhe ofíèreceram diver-
sos e delicados mimos.

A' noite, cm sua residência, em
Cascadura, òfferéceu sua familia
uma festa ás familias rie suas re-
laeões, constante de um éxcellen-
te concerto', de monólogos e poe-
sias recitadas por gentis senho-
ri tas e galautes meninas, termi-
nando com uma animada soirce,
que se prolongou até pela m iriru-
garia óé hontem.

. O concerto constou do seguinte
p.regramma :

— Meyerbaer — Ouyerturã da
Scmirumis, piano a quatro mãos e
violino, por mme. Queiroz Ra-
beiio, senhorití Amélia (ie Barros
Heis e capitão de fragata Pruden-
cio dos Santos.

II - Rótale - iVAlha (barcaròlla)
pan mezzó-soprano, pela senhorita
Eivira de Aunr.iae.

III — Verdi — U Trocalore, sóio
para vioiino. pelo capitão de fra-

¦ grta Pructençio dos -"amos.'' IV— Whitè.— Jcunessc, haba-
íiera, qúarcetto par.-, violino.-,ban-
riolim e piano, por mme. Franco
Rabello, senhoritas Laura Santos
e Amélia Reis e capitão de fragata
Rrudéncio dos Santos.

V — Costers — En consültant les
fauvelíes, solo para bandolim,
mme. Queiroz Ribellò.

vi — Benza — Si vous 1'aviez com-
pris, melodia para canto, senh...ri-
ta Elvira rie Andrade.

VII— Rillema — Krnani, fanta-
sia para piano a quatro mãos,
mme.Queiroz Rabello e senhorita¦Amélia Reis.

VIII —Litz — Rapsodic llongroisc,
para piano a quatro mãos, mme.
.Queiroz Rabello e maestro Alberto
Motta.

IX — Grnzi-rni Walter — Gcmito
•ipassionalo, trio para bandolim.
vioiino e piano, mme. Queiroz
RaBello. senhorita Amélia Reis e
maestro Alberto Motta.

Os acompanhamentos ao piano
foram feitos por mme. Franco
Rabeilo e maestro Alberto Motta.

Foram recitaoos lindos mono.
logos e poesias pela senhorita
Annita de Queiroz e meninas Al-
pha Rabeilo, Isabel Lopes, Um-
belina Pereira e Julieta Oliveira,
sendo todas rriúitoa pplaudidas.¦ As salas açhavam-S.e repletas de
famílias e cavalheiros, que,, após
o concerto, encetaram as dansas
com tódo.o enthusiasmo, para re»
cupr-rir o tempo qua durou o
concerto.

Servida lauta ceia voiante,foram
mais tarde retirando-se os convi-
dados, gratos ás gentilezas que
lhes pródigálisaram a dona da
casa e sua sobrinha senhorita
Amélia Reis.

O coronel Alvarenga Fon-
seca, diréctor geral ria secretaria
do Conselho Municipal e collabo-
rador rio Jornal do Brasil, teve
aníe-honteir,. dia de seu ãhniver-
sario natalicio, occasiâo de poder
aquilatar o gráo rie estima em que
é tido.
..Pela manliã, seus companheiros

de repartição; em salão nobre da
Casa Paschoal, offereceram-lhe
delicado almoço. .

Ao chagar á"sua repartição, en-
controu enfeitada de flores a sua
mesa de trabalho. Ahi, em seu
gabinete, recebeu os comprimen-
tos (ios membros do Conselho,
inclusive dos da mesa, além de
muitas outras pessoas e funecio-
narios municipaes que aguarda-
vam sua chegada.

Os continuos e serventes offe-
receram-lhe delicados ramos de
flores, caixas de charutos, etc.

A' noite, foi pequena a vivenda
do nosso collaborador, á rua Ba-
rão do Sertoriò, no Rio Comprido,
para conter o numero de amigos
e.riistinctissimas familias que o
procuraram. O registro do 

"ves-

tiário àttingiu ao numero de 376.
Fez-se bõa musica,' excellente

concerto em que tomaram parte as
exmas. sras. dd. Clotilde França,
Nair Cunha Bello. Eulalia Penha,
Lepcadia rie Figueiredo França,
maóstiino Adalberto.de Carvalho,
Honorino Lopes, Sá Costa, A.
Vogelor, maestro Gomes de Car-
valho, senhora e filhas; viuva
Adelaide Siqueira e irmãs, viuva
Müllér do Campos e filhas, Luiz
de França, senhora e cunhada ;
inaestro A. Tavares, senhora e
sobrinha ; Joaquim Marques e se-
nhora, Azeredo Coutinho e so-
brfnha, viuva Dulcina Paranhos e
filhas, Alexandre Menezes e se-

nhora, Juvenal Moreira, senhora
e filhas, etc.

Om sextetto, sob a hábil direc-
ção do* maestro Francisco Gomes
de Carvalho executou, depois, ex-
cellente repertario de walsas,
schotischs e poucas, dando inicio
á soirée com a protophonia de
Bohemia, de Puccini.

Entre as pessoas.presentes, no-
tAl-lft-n o-- —-ua»nii-_I_aa_
--.———— ua °i-'o -*»-**»—»¦ •

Senador dr. Thomaz Delfino, drs.
Oscar Godoy, Silveira Lobo, Cunha
Bello, senhora e filha, Sebastião
Lobo e senhora, Hermenegildo de
Moraes, Monteiro Lopes, João Si-
mões, coronel Benevenuto de Ma-
galhães, Benedicto Carmo e filhas,
coronel Emilio Blun, major Ade-
lino Diniz, senhora e filhas, capi-
tão A. Bahiense, Augusto MonfAl-
verne, pharmaceutico Coelho de
de Mello, Renato de Castro e se-
nhora, Azeredo Coutinho e senho-
ro, professor Tello da Silva, major
Cunha Brito, professor Pedro Bor-
ges, Gomes Anjo e filha, Rodolpho
Amaral, Luciano Netto e filhas; e
grande numero de funecionarios
ua secretaria do Conselho Munici-
pai e oiliciaes da Guarda Na-
cional.

Era dia alto, quando se retiraram
os últimos convidados.

O serviço nada deixou a desejar.
Uma nota: não houve discursos

nem recitativos.
O coronel Alvarenga recebeu in-

numeras felicitações, emtelegram-
mas, cartas e cartões.

—— Realizou-se quinta-feira
ás 5 horas, na matriz do Engenho
Novo, o casamento do sr. tenen
te Luiz Pereira Souza com a se-
nhorita Jacy Pereira Cabral, filha
do negociante Josó Pereira Ca-
bral, servindo de paranymphos
da noiva sua irmã Maria José Pe-
reira Cabral e o professor Candi-
do Jucá e do .noivo, o capitão Al-
varo Torres de Oliveira. -

O acto civil realizou-se na resi-
dencia dos paes da noiva, sendo
testemunhas da noiva o professor
Procopio Honorio Alves Cabral e
do noivo o capitão Alfredo Ter-
res de Oliveira.

A' noite, na residência do noi-
vo, foi servida delicada mesa de
doces ás pessoas que os foram
comprimentar, perorando o quar*
tannista de direito Francisco
Torres de Oliveira.

Casou-se hontem, em Ni-
ctheroy, o sr. Narciso de Barros
Filho, com a senhorita Leonidia
Mello Barros.

Foram padrinhos: por parte do
noivo, üiympio Monteiro de Arau-
jo, funecionario publico e da noi-
va, o sr. Ayreiio Nogueira.

Consorciaram-se hontem o
sr. Joáo Oswaldo dos Santos e a
senhorita Amélia Maria Joaquina.

Serviram oe testemunhas o sr.
Olympio Augusto Monteiro por
parte do noivo e a exma. sra. d.
Luiza dos Santos per parte da
noiva.

Na residência da noiva foi offe-
recido um jantar aos convidados,
durante o qual foram erguidos
vários briudes, seguindõ-se as
dansas.

Na matriz rio Espirito San-
to baptisou-se ahte-hóntem o in-
nocente Pedro, filho rio sr. alfe-
ras Alexandre Menezes e d. José-
phiria Paranhos de Menezes.

Celebrou o aclo o revmo padre
Arnaude serviram de padrinhos
o coronel Alvarenga Fonseca e
a exm i. sra. d. Maria José Moniz.

HOSPEDES E VIAJANTES
Parte p -.ra Lambary, em pro-

cura de lenitivos ans seus nade-
cimenlos, o sr. Paulo Moreira da
Silva, negociante desta praça e
èx-sociò da extirietn firma E.
Charles Vauteiet & (.:.

OBITUARIO
No dia 10 sepultaram-se -ÍO pes-

soas, sendo :
Nacionaes 34, estrangeiras 6; do

sexo masculino 23, do feminino
17; maiores de 12 annos 25; rheno-
res de 12 annos 15: hidigcntes, 8.

A ARTJE EM PORTUGAL
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travii.ías, peu*i:_-..*n;.-*. _-. ti-.,do finado João G_,_;j.a_ Eva..";
dos Santos. ngwista

O minist.rio «Ia fazenda remet-
teu ao da gueira, pedindo prov-deucias a respeito, cópia do teb»
gramma do inspecu-r da AIT'n-
dega cie Penedo, em Alagoas, 

"n0

qu«l diz ser necessário queaquellr- repartição seja guirnecij
porumn força fed eni!.

O Tribuna? de Conl-rs jdí?ocíuonea e Ptifbciente a fianç. au=
prestou o coil .ctor dis Rendas Ve-
deraes cm Iwbiyanr.P.lar e li.»;,
na Par__.iyb.i.

Paieos esalões

.«smn-ii*^ ^-*-^_^_i____r- ---f-' ^L

As provas dos candidatos paysagistas, ás pensões no estrangeiro,
dadas pelo governo portuguez

(Croquis da paysagem premiada, do pintor Arthur Cardoso).

ENTERROS
Foram tratados liontem os se

guintes :
Carmen Timprino, sahin.do o

corpo da casa n. lWria l.rrieira do
Senaao para o cemitério de São
Francisco Xavier..

Antônio Costa Jumenes, sahin-
do o corpo da casa n. 13 da rua
Lopes Quinta§: para o cemitério
de S. João Baptista-.

Felippe Signorplli; sahin.:.-. o
cor])0 da casa n. 15 dá rui Vis-
conde (ie Sapucahy pira o cerni-
terio de S. Francisco Xavier.

Margarida Mendes, sahindo o
corpo da_casa n. 63 ria rua da
America para o cemitério ae Sâo
Francisco Xavier.

Adalberto Mariani, sahindo o
corpo da casa n. B 2 ria rua Conde
rie Irajá para o cemitério rie São
João Baptista.

José Manuel ria Co-ti, sahindo
o corpo da casa n. 97 ria Praia
Formosa para o cemitério de São
Franoisco Xavier.

Florlnda da Conceição Bódri-
gues, sahindo o corpo do Hospi-
tai ua Misericórdia para o cerni-
terio de s Francisco Xavier.

Valentim Ferreira, sahindo o
corpo ria casa n. 15 ria rua Car-
rioso Marinho para o cemitério oe
S. Francisco Xavier.

Francisca Alexandrina da Con-
ceição, sahindo ò corpo do Hos-
pitai da Gamboa nara o cemitério
do S. Francisco Xnyfer.

Anna Bernardina ria Silva Pe-
reira, subindo o corpo da caía
ri. 150 ria rua Larga de S. Joaquim
pira o cemitério de S. Francisco
Xavier.

Engracia Alves, sahindo o corpo
do Hospital da Misericórdia parao cemitério de s. Francisco Xa*
vier,

Luiz Ferreira Guimarães, sa-
hindo o corpo da casa n. ô da rua
Conselheiro Moraes e Valle para
o cemitério da Penitencia.

Joaquim Pinto da Costa, sahin*
do o corpo da Beneficência para o
cemitério de S. João Baptista.

Edwiges dos Santos, sahindo o
corpo uo Hospital ria Misericórdia
para o cemitério de S. Francisco
Xavier.

Manuel José Corrêa, sahindo o
corpo da casa n. 30 da rua Dona
L^.ura de Araujo pnra o cemitério
de S. J.oão Baptista.

Luiza Agresta, sahindo o corpo
da casa n. 5 da ladeira do Casteilo
para o cemitério de S. João Ba-
ptista.

Francisco Rosa Antunes, sahiu-
do o corpo ria casa n. -ii aa rua
Parire Miquellino para o cemitério
ria S. Francisco Xavier.

Helena Rosa, sahindo o corpo
ria casa n. 154 da rua Frei Caneca
prrra o esmiterio de S. Francisco
Xavier.

Antônio Bèrnardes de Castro,
sahirióo o corpo da ca*a n. 19 da
rua Barão rie Ubá para o cemite-
no oe S. Francisco Xavier.

Máxima Pereira ua Silva, sa*
hindo o corpo da casa n. 1-ü da
rua de S. Christovam para o ce-
miterio tío Carmo.

Naip, filho rie Antônio José Es-
mem Fonseca, sahindo o corpo
da casa n. 6 ria rua Theodoro da
Silva para o cemitério de São
Francisco Xavier.

Antônio, iiiho de Manuel Rodri-
gues, sahindo o corpo da casa
n. 45 da rua Visconde do Rio
Branco para o cemitério de São
João Baptista.

Felippe, filho de Felippe Nery
Bmo. sahindo o corpo ria casa
n. 3 da rua Bahia para o cemitério
de S. Francisco Xavier.

Florisbeila, íiiha de José Antu-
nes de Abreu, sahindo o corpo da
casa n. 29 da rua da Prainha parao cemitério de S. João Daptistí.

Messias, filho de Kufino Luiz
dos Santos, sahindo o corpo da
casa n.2no morro ria Providencia
para o cemitério de S. Francisco
Xavier.

Henrique, filho de Francisco de
Carvalho, sahindo o corpo da casa,
n. 11 da rua da Beal Grandeza
para o cemitério de S. João Ba-
ptista.

Delphino Guimarães, sahindo o
corpo cio Hospital do Exercito
para o cemitério de S. Francisco
Xavier.

«Satisfaça a exigência rios oare-
ceres. Communique-se á Delega-
cia Fiscal». Foi este o uespacho
proferido pelo sr. ministro oa fa-
zenda, no i èqüérimer.to de d. Ca-
tharina Noauéira tíom.y, filha do
ex-senauor'do Império «ir. Joaquim
Fioriãno de Godoy, pedindo que,
pela Delegacia Fiscal de. S.Paulo,
lhe fosse paga a pensão que lhe
concedeu o Congresso.

Ao 1* estaíeta dos Telegraphos
Florencio Rios vae ser.expedido
titulo de aposentadoria.

6IHA. i MO
Pedem-nos que chamemos a

attenção das autoridades polieiaes
para um grupo de vagabundos e
desordeiros que se reúnem diária-
mente no trecho comprehendido
entre as ruas do Sacramento e
S. Jorge.

Esses desoecupados promovem
assuadas e não respeitam os mo*
radores dalli nem os transeun-
tes.

Os reclamantes aguardam pro-
videncias enérgicas.

 Reclamam contra o íacto
de alguns moradores «ia praia da
Guarda, em Paquetá, fazerem des-
pejo naquelle local, contribuindo
isso para a má hygiene daquelle
pütoresco ponto aa nossa bahia.

A maioria das pessoas alli resi-
dentes enterram o cisco nos quin-
taes e não ha razão para que pes
soas abastadas não sigam esta
norma.

O sr. Manuel Ribeiro Ta-
vares, morador á rua Goyaz n. 109,
no Encantado, veiu hontem á ie-
d a cção do Jornal do Rrasil decla-
í ar que nào têm fundamento as
aceusações que, contra a sua pes-
soa, foram feitas na 20* delegacia
pelo sr. José de Albuquerque Bar-
nosa, negociante em Dr. Frontin.

 A Directoria Geral das
Obras Publicas carece de provi-
aenciar, nom urgência, no sentido
de ser fornecida agua ao bairro do
Engenho Velho.

Os moradores da rua Santa
Luiza, naquelle bairro, lia seis
dias que não *.*6m uma gotta do
precioso liquido.

Informam-nos rie que numa
casa de commodos da rua Frei
Caneca, aquém do n. 192, uma
pobre orphá.de dez annos mais ou
menos,é barbaramente espancada
todos os dias com fortes correia-
das por uma viuva, que habita
em um sotão da referúia casa.

Os demais moradores nâo po-
dem socegar, pois bem ceuo. ao
amanhecer do dia, são desperta-
dos pelos gritos e gemidos da in*
fe.iz orphã.

Não seria máo que a autoridade
local providenciasse a respeito.

A' nossa redacçao veiu o
sr. José Rodrigues Teixeira e de-
clarou-nòs que hão é proprietário
ria padaria na rui nos Andradas
n. 101 e sim errnpregádo.

Que também foi victima do fur-
to «ie que se queixam os seus
companheiros.

PELA CARIDADE
Para o Instituto de Assistência

c Proteceão A Infância recebemos
1.350 coupons, ofiVrecidos pelas
meninos Jurru-y, Joubert e Agui-
naldo Alves Fernsnjes, em ho-
menagem ao seu irmüósínho Ma-
rio, e 1.233 da"exma. sra. d. Isaura
Emilia ou Siiv.i Carneiro, pelo seu
anniversario natalicio; para a Ir-
mandade de Nossa Senhora da Ap-
parecida, no Mèyer, 500, coupons
da menina' Dulce C. Cutez . 2.750
de d. Leonor Bodrigues Sampaio,
pelo anniversario oe seu marido,
Francisco Sampaio Guimarães, e
diversos de d. Bellarmina A. Cha-
vesde Moraes.

Foram concedido5; 30 dias de li-
cenea, em prorogáção, ao thesou-
reiró da agencia fio Correio de
Santos, José Paulino da Silva
Pires.

PARA OS POBRES
Recebemos do sr. Antônio Fer-

nandes Barroso a quantia de 20S
para os pobres do Jornal do brasit,
em commemoração do 3° anniver-
sario oo passameto de Bento
J<;ão Barroso, a i7 do corrente.

Recebems mais oe uma íiiha,
còmmemorando o S° ànniversariü
da i;*...rt*.- de sun mãe, a quantia
ue 10$000, sendo 2$000 Dar,i a ce-
ga Maria Francisca, 2gí.0ü pira a
senhora entrevadn, cum quatro
filhos menores, 2$__0 par.i a viu-
va Maria Gonçaives Dias, 2$'>00
para tres meninas orphãs e 2S000
pira os cinco orphàos da viuva
Maria; rie um menino $õOÍ>; de
urna senhorita 10$000.

—Para o mesmo fim recebemos
da menina Dinorah Wandek da
Cunha, em homenagem ao seu
7° anniversario natalicio, 1.000
coupons e S500 em dinheiro, e da
menina Ventura Vianna, 350 cou-
pons.

BÂNDU PRECATÓRIO
A Sociedade Musical Flor de

Botafogo, incorporada a outras,
percorrerá hoje varias ruas dest i
capital.anganando donativos para
as victimas da secca do Ceará e
ilhas do Cabo Verde.

O prestito partirá, á 1 hora da
tarde, da sé.ie daquella associa-
cão. á rua da Passagem.

O requerimento de Antônio
José Gonçalves Loureiro, pedindo
para tomar posse e entrar em
exercicio rio logar rie escrivão da
Collectoria Federal, em S. Fidelis,
fòi indeferido.

© __B2_fB1_|
Foram abatidas Iionteru no matadou-

ro de santa Cruz 475 rezes, 94 porcos, Lb
carneiroí e 3 vitellas.

De.-tes animaes nertenciam a Cândido
E.deJIcllo.lüO rezes,54 porcos e3vitel Ias;
a F. Viena fioulârt. *.tõ porcos e 21
carneiros; a Santos e Fontes, 15 carnei-
ros;.i Soares Loureiro ã porcos;.! Carlos
Pimenta, iO rezes ; a tfoutello íc C, 55
rezes; a Duris k C, 59 rezes; a Ferreira
Pinto, 49 rezes; a Pereira Dias <i C, 8
rezes;a Csnabrava _ C. 47 rezes; a Hora-
cio de Lemos 2 rezes; e a Manuel da
Cruz -27 rezes.

Foram vendidas em Santa Cruz 10 1/2
rezes

Os preços das carnes na erttr.posto de
S. Diogo foram os seguintes:

Uc-z, tõO) a SCOO; carneiro, If 100 e
porco, islOOe 1S2Ü0 vitella 1$ IS200.

Para a Santa Casa da Misericórdia foi
vendida l i[i rez e para a ilha de
Paquetá 1/2 rez.

Foi promulgado,por mais cinco
annos o prazo da concessão da
navegação do rio Içá ou Poto-
mayo, no Amazonas,* transferida
a Manuel Maria Vailim, conforme
estabeleceu a lei 824, de5 de no-
vembro de 1902.

Pelo ministério da fazenda foi
deferido o requerimento de Adal-
berto Cortes, pedindo que lhe
fosse paga a porcentagem que
lhe cabe.sobre as cobranças de di-
vida pagi pela Empreza Indus-
trial de Melhoramentos do Brasil,
por ter funecionario como escri-
vão na respectiva acção executi-
va da Fazenda Nacional.

Foi approvada a fiança prestada
por Jof-é Teixeira Nunes em favor
ue Joào Monteiro, ultimamente
nomeado administrador das ca-
patasias da Alfândega de Pernam-
buco.

Durante o dia e noite de hontem
foram effectuadas innumeras pri-s ões de indivíduos, habitualmente
envolvidos em eleições, sendo to*
dos conduzidos & repartição cen-

trai da policia o ahi, depois de
interrogados, em segredo, pelosr. chefe de policia interino, re--olhídos á sala dos agentes e ao
xadrez.

MALA DO «MM. DO B3&SIL»
Têm cartas em nosso escripto-

no as seguintes pessoas :
A — Ex-alferes do exercito Al-

fredo Afionso de Araujo Rego,
A. Marlins Pereira, Autonietti
Castro, Aguinelli Bibeiro, dr. An-
t mio Antunes Alencar, Alfredo
Bandeira Falcão, dr. Alfredo da
Silva Tavares, Alzira Jorge da
Costa, Antônio Orge Pazos, Anto-
rio Gomes Pimentel, capitão An-

tonio lgnacio Diummond, Agos-
trnho Josó Menaes, actriz Appo-
innia do Abreu, Avelino Nobrega
Soares, ar. Alberto ue F.irta.
pharmaceutico Arthur Teixeira
Carneiro, Adelino de Azeveuo,
pharmaceutico Alberto da Silveira 1
Tupeberaba, Aritonio Fiavio dei
Oliveira, dr. Antônio José do!
Amaral Murtinho, major Augu>to !
F. Saldanha da Gama, coronel
Alipio de Bittencourt «"aíasans.
\niiibal tíe Oliveira Lima, pro-
f-ssor Álvaro Augusto Domingues
Gomes, dr. Aii*-tides Caire, nr.
Álvaro Fernandes, Armando Bo-
drigues Lisboa, ex-alferes Aristi-
des Pedreira de Mesquita; d. Ame-
lia Silva Soares, dr. Annibal Tei-
xeira <ie Carvalho, Anionio Braga
•guarda-livros), Antonia Salus-
trana de Araujo,Antônio Ildeámso
Barroso. A. Emílio Barbosa, dr.
Álvaro Fernandes, Antônio Fia-
vio de Oliveira, d. Adelaide Pe-
reira MonfAlverno, Ari loteies
Archias de Souza, Anionio José
Baptista de Abreu, dr. Arihur
Paulo de Souza, Antônio José Al-
ves de Souza e Antônio da Costa
Bistos.

B —Bernardino Antônio da F«in*
seci, Barão de Loreto. Bernardino
Pinto, B.»rão òe Paranapiacaba e
Balthazar Mendes.

c— Ex-alferes do exercito Co-
riblano José de Carvalho Junior,
1° tenente Cassiano Ue Melio Mat-
tos, dr. Costa Freitas, d. Cirolina
(ii Rocha Leai, Camillo BabeliO,
«ir. Carlos de Laet, d. Carmen
Vieira e capita-. Campos Mello.

í» — Daniel Trajano rie Oliveira
e Dua- te Ferreira (Ponto).

1". — Ex-nifcres oo exercito Eli-
zio Pinto da .-.anunciação, d. El-f
vira Emilia da Silva", d. Eiisa
Perrot, Eouardo da Silva Ramos,
Eduardo Alves, «ir. Eurico Coelho,
ri. Elisa Teixeira ue Menuonça e
dr. Eugênio Egas.

r —Francisco Adolpho Cornebel,
ex-olHciál do exercito, Francisco
I5-.ringues Paiva, Fredesvindodé
Castro, .Francisco Maria Vaz. dr.
Ficrencio F. Gonçalves, viuvado
capitão-tenente Francisco «ie Paula
Fragoso,- Francisco Ramos Pe-
réira Junior, Francisco José de
Oliveira, Francisco José rie P.idua
.ilf.-res Fausto Domingues ae Me-
n>rzes üoria e Francisco Constan-
tino.

ti — Dr. Guilherme Peçanha da
Oliveira e dr. Guilherme" oe Mei-
r. -lies Coelho.

li —Henrique Silveira Medeiros,". Herniinia Rosa Rodrigues, dr.
Henrique C. Leão Teixeira, dr.
lieitir na Silva Sá e Henrique
Nogueira.

I — Ex-alferes do exercito Izi iro
df.s Santos, rir. Ildefcnso Lima,
• !. 1 lalina E-colastica Farli-r, *J.
Isabel Guilhermina Jones, J. Hall,
rir. lgnacio Tosta e Irmã de Cari-
ri.irie Paula.

.8 — D. J. Flora da Silva Tei-
xeira, commendador João Pinto
Ferreira Leite, João Cornes, José
Mendes Houvera, José do Rego
Barros, José Esteves de Oliveira,
ex-alferes rio exercito José F-.-r-
r. ira de 'lastro Brasi!, ex-alfores
Julio Baptista Braga, ex-aií.res
João Tavares Bastos, ex-alferes
.1 : é Dias rie Carvalho, capita > «ie
mnr e guerra José Carlos de Car-
valho, pharmaceutico Joaquim
Ferreira Coutinho, José B..rges
i "oelho, José Francisco ue Souza
Paes, ex-alferes Joaquim Alvos aa
Silva, José Glaudio da Silva. J.
Pinto & C, João Joaquim da Õli-
v-rra, ri. Juhet. oo Carmo, José
Mrr-ira da Silva, Jo-é Bèrnardes j
in França Ju!ii-*>r, J.nquim Lou-
lenço Campos, José Veiioso, dr.
Joaquim A'thur Pedreirai Franco,
nr. João o'Avili Franca. Josó J.
Ramos Vali) ;à», Joaquim Ba-

rista «ie Carvalho, Justino ne Je-
sus, dr. José Maru ae Moura
Leite Junior, Joaquim Luiz César
i.e Oliveira e Joaquim Teixeira
dos Santos.

I.— M ior Leite Borges, d. Li-
b mia Pereira da Silva, ex-alferes
<ii exercito Lu*z da França Oli-
veira, dr. Lu;z Pedreira do 

"Ama-

irilGurgei, Luiz Augusto Pereira,
Luiz Amoroso de Mattos, Léopql-
i.no Guimarães, d. Lola Stotehl-

fort, Luciano Joséde Freitas, Lu.z
Brandão*, rir. Linnes de Paula
Machado, Lurz Augusto Pereira,
Luiz Galumo ue Oliveira, Luiz de
Lieerda Cardoso e mme. Luiza
Ei melinda Neves de Almeida.

il — D.r. Marciano ae Aguiar
Moreira, d. Maria Tufani, dr. Mi-
guel Afchanjo Pereira do Rego,
rir. Manuel an Moita Monteiro
L ipês, u. Maria .VI igdalena Te:-
x.risa Franco Ribeiro, Maria Au-
gusta Campos, conselheiro Ma-
iiuel Alves de Araujo, dr. Mo-
oe.-to Alves Pereira ue Mello,
pharmaceutico Manuel Pedro de
Oü veira Tupeberaba, d. Maria
Mendes de sá, u. Maria d'el Car-
meu Iturraran. Manuel AíTonso
Dias, d. Maria Masson Coelho,
Manuel Moreira «ie Azevedo, Ma-
rio Soares, Manuel ue Oliveira•Soares, M. I. Carvalho de Men-
«imiça, Marcellino Manuel rios
Reis* e dr. Manuel Pereira Tei-
xi-ira.

S — Nafale Piastrelli de Cala-
mecca,Nicoláò de Mattos e dr. Nilo
Peçanha.

O*— Dr. Oetavio Machado.
Sf —D. Patrocmia Maria de Je-

sus, Pereira da Costa Filho, ex-al-
feres Pedro José de Souza, Pedro
Cnmera, dr. Pedro Botelho da
Cunha, dr. Pauio Barbosa da
Cunha, dr. Peoro «ie Assis re-
dactor do Portugal Moderno e
ri. Paula da Silva Simas.

R —Raphael Siestro. dr. Roriri-
gues Horta. Raphael Lauro e Ba-
phael Rodrigues.

S — Dr. Saint-Clair M. Carva-
ho.Secunriiuo Alves Cardoso, or.

.*--á Antunes, d. Sarah Bèrnardes e
Silviano Feire.

T — D. Tnerezi Boudim C. de
Campos.

V — Ex-aiferes do exercito Vi*
cente Marques dos Santos, coro-
nel Vicente Martins, d. Virgínia
de Faria, tenente Veiga Cabral.
Vi.nna Gomes, dr. Victorino de
Paula Ramos e Vicente Marques
dos Santos.

Todos aquelles que desejarem
dirigir cartas a pessoas cujas
residências ignorem podem en-
vial-as ao Jornal do Brasil, que,
tendo extraordinária circulação, é
liao em toda parte.

O Jornal do Brasil dá publicidade
somente üs cartas que tiverem
satisfeito o respectivo porte no
Correio Geral.

O ministério da fazenda vae au-torisar a Casa da Moeda a imun-
nair novos títulos das apólices ea

L-nce- a companhia Mflcuedará hoje, cm -c.cii.ice. cela ni-tima wz, a opera e;n 3 aci.-*.rosei, ae Puirxini.
Emma Carelli cantará o pawíne TVkcb. Caruso cantará o 

"è_
Mano Cavaradossi.

Nào é preciso acerescentar m -is
nada. Vae est^r toaa a «legara:
toda a belleza. todo o encanto llu-
miner.se, hoje, no Lyrico.

Recreio—O emocionante drama
em cinco actos, do distinet.* escri-
pior portuguez José Roman.-.que
mais de uma vez tem subr=;<> áscena nos nossos theairos. cuni
immensa s_tisfa«_âo «:os seus fie
quentadores,que não se .abom-ce.»
oas su rs mii e um.i peripécias—Os
ladrões do mar, vae hojeã sce.ra
em ma.inie eá noite, no Recr«*_t», 

'
tliA respectivos papeis «stâ-j ui-

cumbidos os meihores artista-; .ia
troupe, que tão beia tèm sabido
alt: aliir o publico com a correcrào
dos seus trabalhos.

Apollo.—Neste theatro, em ws
linee é á noite, irá hoja ã sci-na *
celebre opera-comica O Solar dm
Barrigas.

Palmyra Bastos fará o papel òe
Manuela.

V;rc ter enchente a bçlia casado
deus Apollo, filha on Sol e «a Au*
rora.

s..:«.«.ii.— Attrahentís serio os
dous espect »cui«.* «:•• imjj ¦}<¦
theatro S. Jos;'*, ii-->*i qn -.,-:... ,-,%_¦
ma-.io actor José l:r_ir~.. e Aai-hi
Lopiccolo. a graciosa dic-eiíè. ti
a *-eu c.argi» os pm.cip...»- » :•-«,-.

Em matinée seiã I«*rv_<j i r. «*p
cômica—O burro do Sr. ».;.;<-.
semi.re repr-»s-enta<ii» <*<• :.ra ,-i -
suecesso, e ã nou.; mais t. - v«z
será aprccia.aa a rearisti ."-, • .
alfinetes, qne muito t.*m a*_r -..-.¦-.-.
termimmoo com .• Paniltemdm
ríros.em que Srrão ex.í-r,:
tratos dos principaes: v_ni
aciu.liriide.

< asino.—Figuiam no progr-iss-ma «ar hoje. nos eous esp*ei -
culos dfsla apreciada casa ae oi-
v-rsões,os numes dos r..*íí-ias !•*
Mirande, Sisiets Blanche, La
Crioll.a, Parravicui:. Mo«n) _ s
Ir.upe Romanos, ãí*n<.-.) isj •
bast.ntê par-i os mesmos tersrsi
extraordinária ciinourreacia.

N_« malince í.müiar. á 1 L?
hora. scá distribui «io *íli<«col_tT a
meninada, e, ã n>nw, si«» -*sp*fcw-
culo popular, iisuu:u«rras sorpre-
s:«s serão apreseniaoas pela*. :sfa-
mados artistas n3.! nia__t?iil» vík-
dos de Bn.nt»s Aiic-*.

P:«r«jti« FlEUiiin«*n«»t». — Ar.s
Itabilacs desta ruiagnirSea c_ls« ce
divertimentos, onde o escol aa
nossa socieoade passi ss horas
suave- edeliciu^3:iirr.t?, a empie-
za òSerece ensejo j*ar.a. ein «u-
pio espect «culo. apreciar os *_;í_i-
cais e deslumbrantes tn.n .Isi. s
de ane.esecutaiios pi«.-amc««ajun-
to ceb-hro »ie artistas eméritos.

A maltuéc é de«i:ca.*ia ás criançiis
e teia iuicio a 1 1.2 hora Aa laráí-,
tom in«io parte era ambas os festi-
vaes Juanita Macy, os Vstaiii c
Heroli, Gabriel iloutreal, X«l-
sons e outros.

Baíson Hodprnr. — N*?st<. ele-
gnnte lüeatro, «ios princtp3***s, no
seu gênero, realizam-si* h«>je, em
matinée e á noite, sit al.entes es-
psctaculos, cujo programma,con-
f. ccion -.do a capricho, annuncia
aos admiradores dos artistas qu.
alii trabalham uma serie ce no-
vidaaes e surpresas.

Com a g;-a«;a qne lhírs ê p<*c_l__r
Andréa 

"Thérvaro, 
La Hiojine,

Consuelo, Emma Deninert, M uü
La B -níta, Maria Lir-n, Or*ni Mü-
l«*r, A. Seira. Glona. M_rgarã__,
Modesta, Cavallieri e «is" Rossi
farão a «ielicia dos pres.r.tes.

Na ;n<z*íij.íc* será representada a
zarzuela A Sutana dc .V.iirocos
que xormina*á «i esp*-ct íCttio, e. á
noit', A tn-ircha de G&diz.

Iu5.b-I.ife. — Neste exc-llenta
iograuouro, re.aIizar-se-âo hr«je
dous espectaculos, em homena-
gem á col.-nia. italiana.

N.a ni<.'í(";it:c. imarsrüo parta Mar-
tha .rAiber.ai, Mathsl.ie Ivei, C_r-
men S-lvadora, Mana Koícan e
outro».

A* noite, trabalharão Os Tres
Suslenidos e outros.

Parque Sanf.V.ma.—Hoje.gr.ur
de carruussei z«*h>^'*jíico, cora ze-
bras, glraí.s, ver_u.is e cavallos.
neste 

"bello 
logradouro.

Aiém disso, o gariü.iphone, ant*
sica, modinhas, rle.

1'nrqDC Hio "íirnisca.—T.>d;l (
encatit*) e Nrcth.-roy est«ráhi»ji
neste itn ío sitio «ie diversões.

Imaginem: musica, boliche, qui
niela?, etc.

-fieco Fraiin.is. — Onn o Tl*
lioso cancur.ii uc .ti-tinct»^ ar
tãstas á empreza. •>«; Cuco Kra«i-
cois, árua Voluntárias da P-triV
ófferece hoje -m - ub :¦:« dous iui-
grifleos esptrct c: --.

O programiiia _ - matinée e nu
festa á noit.. è bart-uile variad.-.
nelle figurando i~->ox a campa-
nhia.

C Rori-o da Sr. Alèaide
O beneficio do ^r. ccmmenda-

dor Ftlipps Drs-irí? íoi realizado
ar.te-hontcm com a conhecida e
sempre applauãida opereta O Kur-
ro do sr. Alcaide.

O theatro estava cheio 3 »te:__t
fór.a, e toari o espectaculo correu
cor.-octi e envhusiast.c.meiite jor
p-rtedos interpretes edo publico,
que applaadiu «ievéiijs e tinha
francamente r.rzõ.s para isso.

Os papeis tocaram a Amélia
Lopiccolo, Dolores Re.-itini, Acci-
cia Reis, Isaura Frrreita. EJ«5i
Àragonez, Augeiicr», Consuei-a.
Monica e Sabina, è aos sr#. José
Ricsrio, Gomes. S.antas \iaV.¦:
Salvaaor, Frasiçri. Saigaco, Sá,
Viiia.-*,. Siqueira, Bsraardiao
F.-irtes.

Amélia Lopiccolo foi am ã l>
cado e esperta André,, é escasadi
dizer qu'.» a cslrciia «:<i S. Joiè nã»

desmereceu «ia reputação que aan

quiston e a que t«_ua sempre tètü*

Dolores Rentiiii, a esplenoi sa

cantorr, a aerdaneira surprwJ

quo .1 .".onipaíiLin José Ricama
òfferéceu aos seus fieis habilites,
cantou e representou com a graça
que a distingue. O ízcvesli assenta-
lne devéias. eo seu concus-so na

pci*a é «re primeira ordem, inter

pret ndn a beila sobrinha d. bs-
ticario.

Isaura Ferreira e Accacia f»-r >

completaram a suec-j--.» da n -:t -

aquella no í-apel «ie .'.Tr-nsa e ts:
no travesii de Fiàelin >, qu? Jí-'í
vae perfeitamente.

Aragonez deu uma Lvíiaiviisí*

pretação ao papel de Munsi.
José Ricardo foi '.sra -nâi*.ín*i

Maduro, que o publico está hab -

tuado a applaudir tem. reservas-
Gomes como Alcaide, Sant*s

Mello como o Faísca, íoram seir.-

pre applauáidos.
Os demais actores e actriets

não fizeram desmerecer o sueces-^
so geral, nos coros" e nos stas

pequenos papeis.
Foi uma esplendida premier..

Na quinta-feira, 30 do correntí.
realizar-se-á,no theatro S. José, z
festa artística dos estimados acto-
res Carlos Vianna e Gorada Ce-f

W



f-MC-in WMRr^MW
. . „„do rcprosentadas a ope

[__ Mm trei octoè, 0 Segredada
mròade, n a ta'*-}*! em um acto
BüSS-fi do /imor, com musica de
i-', iini.'' im nt''. .

i'v i festa, nor corto, assigna-
iftrá novti rnesso do louros que
nolherlO os beiiellclados, por par-"., 

b-suSadmiradores, qu--nessa
noíe.om grande lUimoro, ..lUuir&o
&0,!Ü A' Caixa nonoflcente Thea-
'rnlolf-r cm o .ir. Aiihemar 13.
R™nuu5.6<W coupons do uiversas
-.ouii).mhi i-i oe boinls.

_J ^,, mo >.t do corrente deve
real.zar-s•, no ümairo Lyrico.uma
imponnnt* liMta*'em b.-n-íicio da
II ('il «• Ihmemcttta Sociedade Por-
tu.-uo/. i oa Benofidoncia, para o
-tuo rccebemoM «lulicaio conv te.N;i. Real Sociedade (-lub
Svmnnstlco Portuguez realiza-se
h,".1«., ;'t l hora da tsirde, a ma-
finei'concerto do pianista pm tu-
líU.-z Amiinco Ângelo, coadjuva. o
poli eximiu pn.fe.ssi.rad. Camilla
Vi Concriçân >• pelos distinetos
profu-isorcM \Âni Figueras o Ra-
-ih tel Angolo. .

O prúgrámma o osouuinto.
p parto.—1,0) «Le Son», de Semi-

mmn, o b) «Capricho», op. 3, do
M. A ngolo-A. Ângelo: 2,0) «Ro-
imune», oo a. Ângelo, o o) «mi-
auetto», dc H. Bockor, para vio-
loncüíio —Lm/, l-igu.srsis; 3, uSiiis
toi-, melodia parsi canto, de d liar-
ilclot — d. Camilla d.i Conceição;
í, «.Gr.itiiu sonata», op. 3'.'. de
Woher a) «A b-gro modorato», &j
•Andnnto-1, c) «Minuotto», d) cRon-
cio«>—A Allgi b>.*i* parte. — 5, «Andante und vu-
riitunieii-, pssra dous pianos, de
Schomiihu—Raphnel o A. An-jelo;
I',, «AVnlzer», op 3Í n.i, ue Mus-
I-. wski— i\. Ar.tret'-: 7, «La Reine
de -s.ná', .ina «plus grana dans
son obscoritó'-, dc Gonnod—d. Ca-
milia da Cncoiçàoi 8, a) «lin c;>u-
rant», de r.ni.mi, o b) «Autscbu-
dung», de Scliumann — A. An-
5'*10- .. ., ,• Agradou muito no Folies
Oramaiiq-.ies «>. pivn Lc voi/agc des
Serluíon, original uo Mrturice Or-
donnoau, fivenot-Bancourt e Ke-
r..iii, o-, felizes, aut.ir«s «ie &Hr
rainc de Charlcu, Trols femmes pour
im mari a íiillcl de Logement.

A reprise ue Les Joies du
fater ' tny-.-t ia Lan, n<> Théàtre
3-reviii, cm Paris, :e.m produzido
BXCEllohlQSi receitas.

 ÍS*,, Adriano, do Rom i,
foi rcpresiintado um dramaln&o
luni pó- num c.ibcç i, com O titulo:
J Papa Sírio V.

Obteve um grande suecesso de
«iru.ilrv.ido.

A Grande Opera, de
Paris, vae fazer reprise oo Oihclo,
tle Verdi, no próximo mez de
outubro. ,Começiim er.i setembro 08
ensaio-, da nova peca de Victorien
«.itiiou, Sorciére, que devo ser re-
piesoiiiaua na próxima época, no
Ihtsntro iSarali liernhardt.

O emprezario americano iTon-
man aiquirlu o direito do fazer
t-epic.utt.ir essa peça nos Estados
unidos, ii pai-tir do mez de março
do iu >.v*no unno, e fez uma pro-
posta a sj.-r.ih Rernhardt para ir
alli cuir. a suã coinpsinhiu.

l,„ia Fuller terminou a
sua loi.rnôe da seis mezes pelos
Esta.s -i Unidos, embarcando, lia
poucos cliítB. em N..\v-*io:k, csirn
det-titio á França. ixivo reappa-
recer, brevemente, em Paris, no
theatro Marigny.O tonor Alvarez reappa-
reco nn Opera, de Pariz, cotn o
Proplietit. . , ,A opera de Mascagni; fiai-
cíi//, representada pela primeira
V.sz om Livorno, no mez pass do,
obli ve um suecesso colossal.

 jíis o residirão do con-
curso musical de Orenoble : pri-
moita u segunda secçô es reunidas:
prlroeiio prêmio de mil francos,
auu constas dos tneatros de l a
rim ; primeiro prêmio do 1.500
franco": A Academia de Canto Clio-
ral Stcfuno Templo, dc Turim ;
torcetr.i secção : primeiro premi"
do 800 (ranços á Henola Cantorum
do Sagraao Conçúo de Muna, uo
Turim. ,,O dramaturgo sr. dr. Msir-
cellino ae Mesquita está oscreven-
do utna peça histórica, do grande
Sspoctaculo, destinada á miugu-
ração oa ôp ico do tlieatro uo Prin-
clríe lícal. •¦".-•

continua aberta, á rua do
Ouvidor n. 12ü.a assignatura de oi-
to icettaa da foúrneeíane Hadlng,
cujr. comp-nhia, dirigida pelo sr.
Aleime Loblanc, chegai «t a esta
Bapital, no dia 24 do corrente, no
vapor Magdalena.i— No theatro Casino, realiza
amanliã a sua .soirtío rVliouneur a
gracioso clianteusc á diction iiimc
Do Thrazny, como concurso da
estimada éloíle parlsienne miie.
Blancho d'Orange, que gentumen-
to se presta a tomar parte nessa

1-r'inais uma enchente que va-
mes ver no concorrido theatro
do variedades. Amanhã, no rtecreio Dra-
matteo, serã representado Os La-
ilr-"cs no Mar. , .

Na próxima quarta-feira,
0 act.f Leite fará o seu beneficio
no theatro Recreio.

Amanhã, no Apollo, o
Solar dos Han lgu$. .

—— ò celebre cançonetista
Edmundo Amiio estreara, depois
do amanha, no theatro Hlgh-LUe.

A apreciada cançonetista
parisiense «Marie Dalbert estréa
amanhã no Parque Fluminense.

O fef.tival artístico do lio-
Ülol-no-Club, em homenagem ao
amador Nupomuceno, foi -transíe*
rido para o dia 3 de outubro pro*
ximo vindouro.Km passelata pelas ruas
üa localidade sahirá hoje, á tarde,
abunda musical da S. P. M. Ar-
Batas Amantes da Arte.

E" hojo que o Club dos
Democráticos oftereco soberbo
jantar ao.'> seus sócios e convi-
dados.

1 Haverá lestas hojo nas se-
guintes sociedades :

Cli.b Gymnastico Portuguez,
rouniáo intima; Linceiros (irão-
paru, reunião íntunst; Club dos
Pródigos, reunião intima ; Grêmio
Campt-sst*, reunião com tombola
SÕtto BB moç.is ; llodiorno-Club,
íâuniâo Intima ; Cassino Commer.
oía!. reunião intima; S. 1). P. l-'i-
lhos do Talma, festa em home-
nagom ás senhoritas Florinda ue
Carvalho o Ottilia Moohado ; Fs-
tuuantitiíi Lusitana, reunião in-
«ma; Club União Commercial,
Jãuniao intima.

Conoortçi Chi allilelli
¦ftoalizou-80 ante-hontem, no sa-

lãó da Ottomana, do ciub dos Dia-
rios, uo Cassino Fluminense, o
Concerto de despedida organisado

Íielo 
violinista l-'rancisco Chiadl-

olli.
A's rJ horas da noite, teve inicio

p concerto.
Já antes dessa hora, o numero

le pessoao presentes era bastante
ler-ular o, pouco depois, o salão
fleou Utterolmonte cheio.

E, como íoSSo maior o numero

Íc 
carteies passados do quo o do

adatras, multas pessoas tiveram
ioassisliva todo o concerto de pe.

O íacto de ter sádo escolhido um
lalão muito próximo da rua, per-
turbou, peia constante passagem
aos bonda, o silencio guardado
Sõlua Rssíaiontés, <iue, attenta-
Bieiite, ouviam o bello e bem or-
Çãnisado concerto, cujo pro-
MamniO foi o segulnto : .

1* parte.— Concerto em mt menor
IMendòlssolin;) a) Alleuro molto
•pas-ionato; b) Andante. c) Allegro
hitnto clmcc. a violino e piano,
belos ara. Chiulütelli e Henrique
Dswaldo.

a) Roman Perdu (/•'. Chiafíltelli) b)
Arla, Una vecu poço já, Jo Barbeiro
rie SCVillia (Rosslni), pela sra. Ni-
Cia Silva, acompanhamento a
piano pelo sr. Qulrino.

ltctrsodia, fi.istz), para piano, se-
nhorita Suzana de KiKueircdo; a)
flciiiío Klogiaco (Oswala) b) iiondo
Cappriccioso (Saint Saens) sr. F.
Êhiafíltelü.

2* parte. — Sonata a Krcutzer
[Bcefhoven) a) Andante com Va-
riazioni; b) Fíiin"c,srs. Arthur Na-
poloüo o Chiafütelli; Dt<o,da opera
uandei (A. Thomas), sra. Nicia
Silva o .osü Faro; Variations
(Joadiim) sr. F. Chiafíitclli; Afi
nuelQ o valsa (Saint Saens), senho-
rita Helena do Figueiredo; a)
Acldi/iú om ré menor, (!•". Chialíi-
tolli) b] rarontclta) Wieníawskl),
sr.l-. Cliiallltelli.

O oonaerto íoi magistralmente
iccuttdo, merecendo os concer-
fstas os justos applausos».que

e3 fi.'.*.imdados,tendo o sr.Chiaf-
tclíi «fforocido ds senhoras que¦ell«*»t maram parte ricos e mi-ramillietes naturaes.

Sferlslra
Como prcviramoE, encliocti-c

lóinph t.iii\eiite, ante-hoptem, c,
fteatto Caslitv, para o fes.üviil ãj.*:
ylicu da cltígunts íüiiitofa e ba^
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¦pffflj^THE OE THSAZflV
que realiza a sua festa artística amanhã no Casino Nacional.

larina húngara mlle. Boriska, que
tão querida se tornou dos habi-
lués uo concorrido centro de di-
versões.

Aluando a um tratamento affa-
vel e delicado o seu mérito,
poucas são as artistas que, como
a gimtil Boriska, tôm sabido ca-
pthrtão grande numero de admi-
ra-mres entre os freqüentadores
do Casino.

Por isso não nos surprehen-
d(*ti mais esta demonstração de
sympathia do nosso publico,
cincorrendo espontaneamente á
sua festa, cuja lembrança se con
si-rvará como uma noite de ale-
grias e feliz na vida artística da
estimada cantora.

O hábil violinista Mikosch, as-
soei-indo-se a essa justa prova de
apreço, compoz e offereceu á be-
neflciada uma bella marcha mili-
tar, com o nome Boriska, que foi

lm.J^-liri.JLá-iB
NACIONAL

l.ista aoral dos urèniios da n. 1O0-C*
liilcni. n.ais a. 106, extrahida liontem :

Prêmios dc 50:000$ a 100$000
907-.. iO-.OOOSOOO | 735.. 100SO0O
8610.. üsiiUÜSÜUÜl 1051.. 100S0OO
7778.. 1-.o0i.1oo0 | 1513.. ÍOOSOOO

¦illij.. 1:0005000 3881.. 100S00O
4337. 5ÜOS'IOO| ("U77.. lOO.-iOUo

».i7!-\. 5'iO.0o0| 7(59:.. 100SOO":si::8. 
DüoS *W | 8834:. 100S"-o

i'.»48.. tOOSOOO | 99SÍ7.. ÍOOSOOÜ
3.15.. 20OSO00 | I0'.9i.. 100SO o
5-S75.. 2U0SO00 11946.. lOOSOCO
G000-. il» iSOOO 11975.. lOCS-üo
9596.. 200S000 15058.. ÍOOSOOO

I 00i.. 200S0C 16184.. ÍOOSOOO
11606.. 2 ÍOSOOO | 10550.. ÍOOSO '
I-JJJ7.. 2005000 | 17UOJ.. ÍOOSOOO
13:96.. 200S0O0I 19 •.'.>.. IOhíOoO

11417.. 20(1 H00 | 2Ü590.. 10 SOO)
157H7.. 200S0 10 | 2SS3U0.. 100S"00
18375.. 2005 XJO | 2.1831.'. 100S00 -
19211.: 2005 HO | 2Í355.. IOOSO.,0

Approximar.òcs
9071 e 907.1 250SOOO
8609 c 8611  7aS 00

/lerseíiíis
907) a 9030 ÍOOSOOO
81101 a 8010 5US00J

Centenas
!«0at a 9101 30SOO0
8«;i)I si 8700 I6S0OO
Todos os numeros terminados ciu i

lèm 8S000.
ICSfEH.V-VÇít

iic-uiiio dos prêmios da 33* loteria do
plano ii. 103, extraliida lionlem em Ara-
i:;ij li s

Prêmios dr lO-.ooos a sísooo

12171','....,
160194....
71297...

S.V.H2I..-..
:C2üG3....

:si,s'.....
S'Ü o.-i....

IOS "i8....
197944..*.
235599,..,

H7i'«:i....
•43779...,
ÍIS.782....
86732...

10:0005 12«510
2:0005 l'l--8t'H
ÍHIIXIS | 219175

500S I 271142
500S I HooO.....
50 5 1 92133-20. S I 702239
2 05 | 122832
2005 | 165734 ....
2005 | i8is,(K)
2005 I 23:992
100S I 243472

10:.S | 231985
lOsJS | 288596....
|O0S I

261121 e 2l"«í'r
12I76SI c 1217 :
160193 e 16019

Kpproximações

Dezenas
264421
121761
ÍOOIÍM

2IHÍ01
1217(11
IU''IUI

1:11770
160200

Centenas
264500
12I80J....

1005
1000
100S
íoos
50S
50S
505
50S
5ÜS
nus
50S
SOS
50S
50S

ÍOOSOOO
50S0IW
50J000

ÍOSOOO
r«s >>o
ssooa

5S0M)
4SO0O

a 160200  
**soü'J

rodos os numeros terminados em
Í22 LÒm ios, os terminados n .'» lem 5S,

os terminados: cm 0191 têm -S e em 2
íoo réis-

Pela Companliia Nsicion.il Loterias aos
Eilados, J. C. Oliveira /tosar 0."secção 

religiosa
EXPEDIENTE DO ARCE BIS-

PADO
Devoção de S. Pedro Clover e

Nossa Senhora da Conceição, pe-
«lindo licença para uma procis-
são. — Ao revmo. parodio para
informar que devoção e e: ta, e se
tem appròváçâo eçclesiastica para
funectonar como corporação re-
ligiosa. .

Josó Antônio, natural da China.
Concedo as graças pedidas e

dou ao revmo. parocho da fra-
gúezia da Candelária as faculda-
des precisas, procedendo, quanto
ao baptismo, de accordo com o
modo pratico, seguido no Arce-
bispado.

Luiz Antônio de sbic[ueira.— Jus-
titVjUC.

Alcidio Enrico de Souza Castro.
Ao revmo. parodio do Sào

Christovão para dizei* sobre o
caso.

l'jbio Lopes Carneiro da Fon-
loura com Adelaide Can Maigre
Hestiei.— Como pede.

Ernesto Virgílio de Atayde com
Gliceria de Oliveira - Como
pede.Francisco Soares Vinagre com
Anna da Silva. —Como pede.

Josephiná Amélia Bernardes de
Carvalho. — O revmo. parocho
faca, á margem, a declars-.ç.io que
Zoraide é a mesma Maria Zo-
raide.

PROVIMENTO
Ao revmo. padre Agostinho

Pei lati licença para celebrar, por
por dous mezes.
MATRIZ DE S. JOÃO MARCOS

Nesta matriz, realiza-se.nòs dias
26 e 27 do corrente, a festa «io seu
padroeiro, o glorioso S. João
Marcos, pelo maneira seguinte:

A's 5 horas da tir«ie cio 26, sa-
hirá dà egreja de Nossa Senhora
do llosario o mastro que irá em
procissão para o largo da Matriz.

A'noite, haverá ladain!' i canta-
da. Pela madrugada de 27, alvu-
rada. A's 10 horas, começará a
missa solemne: finda a missa ha-
verá esmolas.

A's 5 horas, o glorioso S. João
Marcos, em procissão, percorrerá
o seguinte itinerário: l"igo oa
Matriz, (lado direito), ru;.: da Re-
publica, Géneralisstnio Deodoro,
S«!tn dc Setembro, Senador José
Bonifácio, largo da Matriz,
(lado csrtuercio). O temp] ) estará
nesses dias ricamente ornado e
profusamente illüminado.

Tocará durante a festa o banda
de musica do popular Zé Máo.

Depois de se recolher .-. procis-
pftr>,ontoar-se-á solemne ' oainha,
havendo cm seguida leilão de fi-
nas prendas, que serão apregoa-
das pelo joven leiloeiro Jjaquim
Josó ignacio Coelho.

ECREJA DE S. SEBASTIÃO
DO CASTELLO

Domingo, realizar-se-á a festi
das Dôros de Nos=a Senhorsi, ha-
vendo missa solemne ás 10 lioras,
com sermão ao Evangelho. De
tardo, ás 6 horas, terço, sermão,
Te-Deum Ie benção do Santíssimo
Sacramento.

MAJR1Z DA LUZ
llyje, ás 6 horas, na rmatriz da

Luz, continua o leilão de prendas
offerccirias pelos devotos.

As prendas que se dignarem
offerecer devem ser enviadas ao
vigário da freguezia.

Durante o acto tocará uma ban-
da militar,

DIVERSAS
Tendo de entrar em obres a ca-

pella do Santíssimo Sacramente
da Veneravel Irmandade c«o Sau-
tissimo Sacramento, Santo Ante
nio dos Pobres e Nossa Senhor.
dos Prazeres, será transferido o
Santiisimo Sacramento da sua c«i
pella para a egréja,fis 6 li 2 hora.
ua tarde.

Em seguida seiá cautuda a Lu-
.iánha, Çãvendó benção 2o"San-
tissimo Sacramento e-pratica pei;.
parocho ínterÚH', revd. padre Jj_-
quim Marfins Teixeira..' 

A aqminiè.traçàp p'étle a íodu-L
«is irrniios deyütos o seu coipi.-
recimento.— A 5'jíjier^vvl OrJsç-m T,c.-eé:i"«.
¦uc la.niècú)í-:dá Ç^iiçeiçâo faz ce-
leiirar eni tai egreja, ú xuá Gs

executada, pela primeira vez, pela
orchestra do Casino, momentos
antes da applaudida artista appa-
recer no palco.

Boriska cantou com sentimento,
acompanhada de violino pelo ar-
tista Mikosch,uma bellissima can-
ção hunga-a, provocando caloro-
sos applausos em .tnda a platéa,
que a recebeu com uma chuva de
flores e palmas.

Difílcllmente pôde a sympathica
cantora retirar-se de scena, taes
foram as nvaeões que lhe fizeram
os seus enthusiarstas.

V.irios mimos de valor e muitas
corbcilles foram offerecidos á be-
neflciada, que deve estar satisfei-
tissima com a granoe e sincer-i
manifestsiçào que lhe fizeram os
seus admiradores, que são todos
os freqüentadores do theatro-
Cassino.

uer.l Crimara, noje, ás 10 h«,r.'.s
;i missa conventual. acompa-
nharfa de cânticos religiosos e
pratica ao Evangelho pelo revd.
padre commissario Luiz Pinto de
Almeida.

A commissao administrativa
da V. O. 3» de Nossa Senhora das
Mercês, erecta na egreja oe Nossa
Senhora do Parto, communica-
nos que na mesma egreja não
houve mesa conjunta e que pelas
leis canonic.is, a que estão sujei-
tas todas as Ordens Terceiras e ir-
mandades; a administração sus-
pensa pela aut iridade ecclesiasti-
ca,iiesobediente,impedindo o exer-
cicio da autoridade competente e'
recorrendo ao poder civil, ipso
facto incorre em pena de excom-
munlião speciali modo, reservada
io Summo Pontífice, p-rdendo
cada um de seus membros o di-
reito de votsir e de ser votado.

Na egreja de S. Pedro, em
Paqtietá, haverá hoje missa so-
lemne e Te Deum á noite.

A procissão que devia sahir
hoje, ficou transferida para quan-
oo for annunciada.

A missa conventual da Ir-
imndade de S. Pedro da Gam-
bôa reza-se hojèyás 9 l\2, na egre-
ja de Sasito Christo.

A irmandade de N. S. da Pe-
nha, no morro do Livramento,
realiza h.ije imponentes festas em
louvor á Virgem Santa, conforme
annuncio publicado na secção
comp- tente.

No dia 21 do corrente a Vene-
ravel Ordem 3* de N. S.das Mercês
solemnisará, com toda a pompa,
a festa rie sua excelsa padroeira,
havendo missa solemne, Te-Deum
e b-lição do SS. Sacramento.

Em benelicio das obras da
capella, a irmandade de N. S. da
Guia, no Meyer, effectua hoje ma-
gnificàs festas, cujo programma
já foi publicíoio por nós.

No dia 25 do correnta terão
inicio na egrej t de N.S. da Penha,
e:n Irajá, as novenas, que prece-
(iem ás solemnes festividades que
se realizarão no próximo dia 3 do
corrente.

ASSOCIAÇÕES
Associação Beneficente Ho1

íienagem a Bethencourt da Sil
va.—A directorisi eleita para servir
nn anno administrativo de 1903 a
1901, ficou assim composta:

Presidente, Manuol Gonç.ilves
de Almeida; vice-presidente, Ma-
nuel Cerqueira de Almeida; 1° se-
cretario, Luiz Alves Vieira; 2°
secretario, Antônio Gonçalves de
Souza; thesoureiro, José Dias oe
Pinho;procurador.João José B.itia.

Assistência a' Infância, — Têm
continuado a remetter seus bene-
volos obulos os cavalheiros e se-
nhoras que se dignaram de accei-
tír.cartões para o festival-concer-
to que em 8 rio corrente se realizou
na pi-açá dà Republica.

A toiíos a commissao de senho-
ras da benemérita instituição agra-
«ioce muito penhorada, supplican-
do aos que receberam cartões a
fineza de enviarem seus donativos
para a secretaria do Instituto á
rua Visconde do Rio Branco n. 12.

Reunem-se hoje as seguintes:
Club «te Natação e Regatas, as-

seinbiéa geral extraordinária, á 1
hora ;

Loja Italiana, sessão, ás 8.
Amnanhã:
Congresso Beneficente dr. Cha-

pot Prevosí, assembléa geral or-
uinaria, ás 7 ;

Sociedade Spirita de Propagan-
da Luz e Amor, sessão solemne do
Grupo de S, Matheus, ás 7.1i2 ho-
ras.

Lojas:
Amor ao Trabalho, sessão;
João Caetano, sessão de eleição.
Depois d'r.rnanhã:
S. P. dos Barbeiros e Cabelie-

reiros, sessão de assembléa geral,
ás S.

SECÇÃO FORENSE
Rio, 19 de setembro de 1903

Supremo Tribunal Federal. —
Sesjáo ordinária, sob a presi-

dencia do sr. Aquino e Castro e
com assisteneia do procurador
geral da RepiSblica,sr. João Pedro.

Presente numero legal de jui-
zes, foi aberta a sessão, sendo re-
latados os seguintes processos :

Habeas corpus. — N. 2.091 — Pa-
raná — Relator, o sr. Ribeiro
cio Almeida. Paes. Antônio Mat-
tana e Antônio Borja. Foi conce-
oidaaordem de habeas-corpus,'pára
comparecimento cios pacientes na
sessão de 3 de outubro próximo
futuro, prestados os necessários
esclarecimentos pelo chefe de po-
licia e pelo juiz seccional substi-
tuto do Estado do Paraná.

N. 2.092— Paraná — Relator, o
sr. João Barbalho. Pac. José Ba-
ptista Pereira. Idem.

Denuncia.— N. 20 — Capital Fe-
«ieral -- Relator, o sr. Joào Bar-
balho. Denunciante, o procurador
geral cia Republica ; defiunciado,
coronel Francisco Seabra Guima-
rães, supplente do substituto do
juiz seccional doEstsulo de Goyaz.
Fui absolvido o aceusado, contra
o voto do sr. Espirito Santo, que
que o julgava incurso no art. 207-j 9 rio Co.iigo Penai,gráo máximo.
Impedido o sr. LucU) de Men-
doncci.

Recurso crime.—N. 131,—Capital
Federal.—Relator o sr. Américo
Lobo.—Rec. Antônio Pereira de
Almeida. Rec. a Justiça Federal.
Deu-se provimento ão recurso
para pronunciar o reccorrente
como incurso no art. 241 ,combi-
nado com o art. 63 do Cod. Penal,
contra o voto do sr. Pindahyba de
«Mattos, que negava provimento
ao recurso.

Revisão crime.—N. 7S5.—Capi-
tal Federal.—Relator o sf.Tinciâ-
dahyba de Mattos.—Pet. Izidro
Soares Gomes. Foi reformada a
sentença; para ser imposta ao réo
n pena*do gráo sub-mt-dio do art.
166 do Código Penal Militar de
1S90; os srs. Américo Lobo e Ma-
cedo Soares impunham a pena do
gráo minimo do citado art; os srs,
Piíidanybà de Mattos, Manuei
Murtinho, Piza e Almeida, André
Cavalcanti e João Barbalho con-
Urinavam a sentença.

Juízo fcdc-ral.— Despachos do
juiz sr. dr. Godofredo Cunha.

1° offlcio.-Nada houve.
2* «ilíicio.—Acção ordinária.—A

i.ssibel Chesnau.—ÍL Siãjc Náègèli.
P, jeitadaa cxcepçào de incompe-
«... QC1U. ,, —

. Houiol-, gaçào de sentença,— .
rV.pp. João José Jüiíiquôira; tutor
íios í-ieacTsü herdeiros dò íiau.io.
j„.-ó Jd^ii.i"in J:.: a quei ri. Coit.-á':-
i iláha e j-.',r.ú |e 

'aos autos, que -
nvâo á (ij.LcIusãõ.

jTrijbsuscál Civil c Ci'í:i5ii2:si. —
Zmsíójl Grdíix.ü^ — Presiúent2
ir. di',Cpisq_Guiai.\rã:s.—S,i"om.Q ,

[SIO
do

Al-
; R-

publico; sr, dr. Sampaio Vian;
— secretário,. sr. dr. Ramos

Moncorvo. '

Compareceram os srs. drs. Celso
Guimarães, Gama e Souza e Al-
íredo. Russell.

Julgamentos. — Appellação —
N. 2.035.— Relator, sr. dr. Alfredo
Russell. — App. Roselia Dias ou
Rosalia Dias, App. a Justiça. Jui-
gada extlncta a acção penal, por
ter fallecido a áppellante.

Processo.—N. 2.036. — Relator,
sr. dr. Gamae Souza.—A. a Justi-
ça; RR- Antônio Fernandes Gomes
e Manuel Godoy, vulgo Barone,
aceusados de ter, pelas 2 horas da
tarde, de 6 de abril, do corrente
anno, na casa n. 11 da rua do Uru-
guay, vendido pela quantia de
2:200$000, a João Garcia da Cruz,
como ae ouro, quatro barras de
zinco e cobre, que valem 600 réis
cada uma.

A defeza de Antônio Fernandes
Gomes foi feita pelo sr. Benjamin
Magalhães e de Manuel Godoy,
pelo sr. Evar^to de Moraes.

A Câmara, julgando procedente
a aceusacão, condemnou cada um
dos réos a quatro annos de prisão
celluíar. na multa de 20 °/. do va-
lor do damno causado, gráo ma-
ximo do art. 338. n. 11, oo código
penal.

Os defensores appellaram.
N. 2.037.—Rei (tor, o sr. dr. Al-

fredo Russell—A. a Justiça; RR-
Alarico Francisco Corrêa e Au-
gusto d'Assump'-ão Carvalho.

Só comDareceu o aceusado Ala-
rico, acliando-se ausente Au-
gusto d'Assumpção.

Consti ao processo que, em 4
de janeiro deste anno. na casa
n. 40. da rua General Polydoro,
residência «ie Maria da Piedade
Zigler, onde er-i empregado Ala-
nc«> subtr hiuum par oe bichas
com brilhantes, no valor de 350$ e
dou-* pannos oe algodão, no valor
de OS, pertencentes aquella.

O psir oe bichas foi comprano
pela quantia de 2$ pelo réo Au-
gusto d'As.-umpçào Carvalho, sa-
bendo este a procedência crimi-

! nosa nesse objecto.
j A Câmara, julgando procedente
i a accusaçâo, condemnou o réo a

um anno e nove mezes de prisão
celluíar. na multa de 12 1-2 "i,
damno causado, gráo médio
art. 330§ 4o do código penal.

O réo appellou.
N. 2.038. — Relator o sr. dr

fredo Russell — A. a Justiça
Geraldo do Nascimento, aceusado
de ter, ás 5 horas dá tarde oe 17
de junho deste anno, penetrado
na casa, á rua Salgado Zenha
n. D.I, onde residia Maria Mis-
carenhas de Moraes e subtrahwo
duas saias de setim preto e um
corpinho ria mesma fazenda, ava-
lianos em 450$:pertencentesá essa
senhora.

A Câmara, julgando procedente
a aceusacão, condemnou o reo a
mesma pena do réo s.nterior..

Appellou.
Passagem de processos. — Ao

juiz, sr. dr. Celso Guimarães.—A.
n Real Companhia Vinícola oo
N rte de Portugal ; R. José Mar-
quês da Cunha Junior.—A. Anto-
nio da Rocha Leão ; R. José Mar-
quês oa Cunha Junior.— N. 2.041—
A. a Justiça ; R. Alcides Lucmdo
Pereira.—A. a Justiça: R. Ma-
nuel Pinto oe Freitas.

1* pretoria. — Despachos do
juiz, sr. ur. Torquato de Figuei-
redo.

Inventários.— Fali. Domingos
José de Oliveira. Digam os in-
teressados. — Fali. Francisco da
Silveira Nunes. Riem.—Fali. Joã.o
Manuel Mendes Monteiro. Ao Tri-
bunal Civil e Criminal. — Fali.
Conde da Trindade. Idem.

Verificação ae conta.— Supps.
Vasconcellos Couto & C. *, Supp.
Cesario Pietro. Julga«la por sen-
tenca.

Accão summaria. — AA. Au-
gusto* Vaz & C. ; R. Eduardo de
Azevedo. Julgada procedente.

Notificação.—Not. cir. Francisco
Regis de Oliveira ; Nots. Henri
que Coelho Bragante e outro. Jui-
gada por sentença com commi-
nação.

2*preloria.—Despachos dojuiz
sr. or. Raja Gabaglia.

Inver.tarios.—FaU. Antônio Go-
mes Segulfe. Diga o inventariante
dentro oe 24 horas sobre a petição
de fls;.—Fali. Manuel Alves Mar-
tins.Digam os interessados.—FaU.
João Alves de Oliveira. Tome-se
por termo as declarações de lis.—
FaU. Antônio Joaquim Carrilho
Proceda-se á partilha.—Fali. Er"
melinda F. For.tinho Birtter. Sei-
lados voltem. — Fali. Manuel F.
Goulart. Idem. — FaU. Cuiliarina
Fortes. Digam os interessados.—
Fali. Eugênio M. Pereira dos San-
tos. Ao Tribunal Civil e Criminal.
—Fali. Luiz da Rosa Lemos . Seja
o inventiriante intimado para dar
andamento ao inventario,sob pena
de seqüestro.—Fall.commenoador
José Pereira Soares. Vista ao pro-
curador seccional adjunto.—FaU.
Cândida Maria Ferreira. Digam os
interessados. — FaU. José L. de
Souza Amaral.—Deferido o offlcio
do dr. procurador seccional ad-
junto, nomeacio o corretor Brito
Sanches.—Fali. Manuei J. da Silva
Vargas . Vista ao dr. procurador
seccional adjunto.—Fali.Cbristina
Margarida da Silva. Julgado por
sentença o inventario negativo.

Arrecadações. — FaU. José de
Abreu. Deferido o offlcio de fis.—
FaU. Francisco Mendes. Idem.

Acçào de despejo.—A. Carolina
Ressi Simonard ; R. Alfredo Pinto
do Carmo. Respondido o ag-
gravo. -:\:

Acção summaria. — A. Joaquim
da Silva Vâlença; RR- Joaquim
In-nacio Martins e outros. Julgado
por sentença o lançamento, vista
ao dr. promotor adjunto.

3* pretoria.—Despachos do juiz
sr. dr. Cícero Seabra.

Inventários. — FaU . Elisa Del-
vaux Santos . De accordo com os
pareceres de fls. — Fali. Eulalia
Bastos de Lima e Silva. Lavre-se
o termo de rectifioaçâo.— Fali".
Paulo Antônio Corbo. Prosiga-se
de accordo com o parecer.—Fali.
Joaquim de Souza Carvalho. De
accordo com o parecer.

jlí> Pretória.—Despachos do
juiz, sr. dr. Elviro Fonseca, escri-
vão Cleto Freitas.

Inventario.—Fali. Joaquim da
Silva Gusmão. Satisfazendo a sup-
plicante de fls. as exigências dos
drs. curador de residuos e pro-
curador seccionaL digam os in-
teressados.—Fail. dr. Clodoveu
Heleodoro Celestino. Inv. Carlota
Amélia da Silva Celestino. Digam
os interessados.

Testamento—Test. Joaquim José
Ferreira oe Amorim. Registre-se,
inscreva-se e cumpra-se na fôrma
da lei.

Menor a soldada Rosalina.—De-
íerida a petição,.assignaDdo o 2o
tenente Manuel Bougard de Cas-
tro e Silva o termo de responsa-
bilidade. , '. 

,;Prestação de contas oe tutella.
—Supp. José Luiz Gomes Braga
Assumpção, ex-tutor da menor
Julia, filha do finado Domingos
José da Silva Campos. Em vis-
ta da impugnação de fls. 72 e
parecer do dr. curador de or-
phans, seja intimado o ex-tutor
oa menor para no prazo de cinco
dias, sob as penas da lei, recolher
em caderneta da Caixa Economi-
ca, em nome da menor, o saldo a
que se refere a petição de fls. e
prestar contas dos rendimentos
de sua ex-tuteiiada.

Acção sutnmaria.—AA. Rocha &
Pereira. R. Manuel Cardoso. Jui-
gada por sentença e condemnado
o réo.

Penhora executiva.—A. Fran-
cisco Cardoso Gaspar. R. viuva
Gaberel. Em prova.

Justificação de edade para casa-
mento.—iúst. Maria Elvira Azere-
do Silva. Ao dr. promotor adjunto.

¦Justs. Francellino José da Silva
. Olivia Teixeira. Julgada por
sentença.

Sutnmario de culpa.—A. a Jus-
tica, R. Joaquim José Moreira. Na
forma do officio do dr. promotor
adjunto.—A. a Justiça, R. Ante-,
nio de t-ú. Na fôrma do offlcio do
dr, promotor adjunto.—A. a Jus-
tica, R. Francisco Agostinho. Na
fôrma do officio do dr. promotor
adjunto.—A. a Justiça, R. Hono-
rio da Silva.Subam ao Tribunal Ci-
vil e Criminal para os fio,s ds di-
reito.—A. a Justiça, R. Turibio
Freire de Lima e Silva. Ao dr.
promotor adjunto. — A. a Jus-
tien, R. José Maria Pinto. Ao dr.
promotor adjunto. —A. a Justiça.
R. Antônio Xavier. Expeça-sè a
respectiva guia para o cumpri-
mento de pena, na fôrma da lei.—
\. a Justiça.' R. José Pedro dos
Santos: Espeça-se a respectiv.
:;sãia para o cumprimento da pena
na foãna ca sentença a fls. — A.
a Justici, R. alferes .Jubai Priiuv
¦:;:ivaleánte'ce Albuquerque. Sa-"jain 

iíprésentaaOs á primeira ses¦:áo cia. Janta'Çt'i'raciouii,.ps;ra js.:..
g-*i.mehtp praticív-i&s as diligenci •
iegacs.

«Í2ir y.—"* sessuo orainaria-N-
houve lioi-íem sess-ão por fait."- v :
atiakèEO itgüi «e ¦juiaàoij. .

ssgg-sgsgjg-íj^jsjSj^^
ITW-Vf '¦' -m'W "¦ .WnmWSfWzi-tX tm^mV.-\W.;.--Wa".;.;m™Vw'"

¦" , i— """ '.'.'•'• . '"- no lote. •'.
Topacabann, Leme, EgreJUkka

e Ipaiema, agora servidos por
Donds electricos até alta noite, sao
esplendidos logares para passeios
epic-nies.

Banco ü. A. do Brasiir«e
rédito Real.- Pagam-se os titu-

os sorteados para o resgate uo
«mprestimo feito aTavoura * ae
lumeros: „. „..

60.75*0 85.430 83.868 86.262 81.688
80.630 53.663 -65.806 6;S.631 80.639
63.307 69.30Í 86.608 87^06 68.107
35.110 62.186 66.108 82.319 82.323
Cotações-600-80—21—App. .60.
Tciesr-imnias.— Acham-se re*

tidos na estação Central da Re-
partição Gerafdos Telegraphos os
seguintes :

De Laguna, para Boettcher;
Iguape, Chacina ; Recife, Carxeira
e Antônio Fonseca, rua do Ouvi-
dor n. 36 ; Bias Fortes, Modia ;
Santos, Henqueiro; Manáos, Ve-
rissimo, rua da Alfândega n. 32 ;
Central, Fernando (1 aviso).

Na estação de Rio Comprido : —
De Barra 

"Mansa, 
para João Bar-

bosa.
Ni estação de S.: Francisco Xa-

vier: — Do Rio, para d. Peque-
nina ; Fnburgo, Christrano. _

Na estação do largo dos Leões :
Do Rio! para dr. Manuel Ba-

hiana. • , . .
Na estação de S. Christovam :

De Tijuca, para Bandeira.
Correio.—Esta repartição expe-

dirá malas hoje pelos seguintes
paquetes:

«Dacia». para Bahia e Hambur-
eo recebendo impressos até as ò
da manhã, cartas para o interior
da Republica até ás 3 M2, com
porte auplo e para o exterior até
ás -4.

Amanhã:
«Espirito Santo», para Victoria

e mais portos do Norte até Ma-
náos, levando malas para Guará-
pary, recebendo impressos até ãs
7 horas da manhã, cartas para o
interior da Republica até ás 6 1;2,
com porte duplo ató ás 7 e obje-
ctos para registrar até as 6 da
tarde de hoje.

«Heathjlen», para Santos e New
York, recebendo impressos até
ás 9 horas da manhã, cartas para
o interior da Republica até as 91*2,
om porte duplo e para o exterior
até ás 10 e objectss para registrar
até ás 6 da t ír-ie de hoje.

0f*©HT
,iocl-e}-Club

Muito brilhante e animada deve
ser a corrida de hoje, com a qual
ò Jockey-Club vai prestar por
sua vez, justa homenagem ao
arrojado aeronauta brasileiro
Santos Dumont, que assistirá
aquella festa, para o que vira ex-
pressamente oe S. Paulo.

O programam, que é deveras
interessante, reúne sete pareôs
ma«nnficos, dentro os quaes, no
emtanto, se destacam por sua
importsíncia o clássico Estado dc
S. Paulo, em que vão medir for-
cas os potros naciõnaes Melton,
Medéa e Espaciilha, e o pareô Ss.n-
tos Dumont, de 1.700 metros e
3:OO0S, que proporcionara um
novo e desejado encontro dos
craks das coudelarias flumi-
nenses.

Fazemos em seguida, com o
fim de justificar os nossos pro-
gnosticos, ligeiras apreciações
sobre a composição dos pareôs,
na ordem etn que vão ser reali-
zíidos .

1° pareô — Bartholomeu de Gus-
mão—1.609 metros.

Depois do prolongado descanso
a que esteve sujeito, reapparecera
neste pareô o bravo Zorae, que,
se nào se acha em completo eu-
traincmenl, está no entant" bas-
tante trabalhado para com*, etir
em uma turma em que nâo en-
contra adverss-rios muito fortes,
parecendo-nos que apenas deverá
temer o T.moyo, perfeitamente
habilitado para a dupla, e o Colo-
rado, que se nos afigura muito
recommendavel aos azaristas.

2* pareô — Julio César — í-^uu
metros. . ,

A distancia é apropriada aos
animaes velozes, pelo rjnfi julga-
mos muito duvidosa a carreira
entre Nebulosa, Pitoniza e Rherto,
sendo favorita a nova, pensionista
do Stud Bohemio, a nosso ver
com razão, devido ás boas con-
diçõas em que se acha e ás
provas rie velocidade que tem
dado em trabalho.

Julgamos, no emtanto, que a
e<>ua Nebulosa dará que fazer a
adversaria, podendo mesmo fazer
lhe perigar a victoria.

Rheno 6 magniflco azar.
3° pareô — Montgolfier — 1.609

metros.
De todos os pareôs que formam

o programma, é este, talvez, o
mais difícil e aquelle para o qual
os azaristas devem voltar suas
vistas. .

Julgamos a carreira duvidosis-
sima entre Iracema, Sophia,Brin-
quedo, Cangussú e Caporal, e as
opiniões dos turfistas, egúalmente
divididas, demonstram á eviden-
cia que temos razão em temer a
victoria de um azar., o Brinquedo,
por exemplo, que no domingo ul-
timo fez csirreir?. soberba.batendo
quasi todos cs competidores que
com elle se encontrarão hoje.

Att-mdendo-se, porém, ás per-
fórmãnces dos animaes e única-
mente á ellas, parece-nos que a
preferencia dos apostaoores deve
recahir em Iracema e Sophia,
nesta ordem.

4» pareô — Acro Club — l.cOO
metros,

O cavallo Libertino tem feito
realmente brilhante figura nas ul-
timas corridas em que tem toma-
do parte, circumstancia essa que
parece justificar o favoritismo
com que é distitiguido nas rodas
turfistas.

Convém, porém, notar 'que no
domingo passado o Seccion já o
fez correr bastente, obrigando-o
mesmo a vencer com esforço.

O filho de Guerrillero é por con-
seguinte muito serio adversário
do valente potro do Stud Bohe-

! mio, que, egúalmente, não pôde
facilitar com a Vanda, que repu-
tamos perigoso azar, especial-
ment<3 no Jockey Club, em cuja
raia corre sempre de modo admi-
ravel.

5° petreo—Augusto Severo—1.609
metros.

Lord, Pitoniza, Filippina e Pe-
richole, competindo neste pareô,
tornam-o de um desenlace difficil
de ser previsto, muito principal-
mente os dous primeiros, que são
de forcas muito equilibrados e
entre os quaes se travará no final
da carreira uma luta renhidis-
sima.

Embora tenhamos em muito
boa conta as qualidades de pare-
iheiro reveladas pela égua Pito-
niza, confiamos mais na resisten-
cia dn pensionista do Stud Globo,
quo è, por isso, o nosso favo-
rito.

Filippina é bom azar e Peri-
chole, que tem melhorado sensi-
velmente. não o é máo.

6° pareô—Santos Dumont—1.700
metros—3: OOOSOOO. .

Este pareô, que é o de honra,
quer pela sua denominação e pelo
valor de seu prêmio principal,
quer pela classe dos animaes con-
currentes, deve despertar enorme
interesse e bem eqüivale a um
srrande prêmio.
t Moltke, o vencedor do Grande
Jockey-Club, é indicado geralmen-
te como o mais provável vence-
dor. Nós acreditamos que assim
seja, pois muito confiamos no va-
lor do glorioso crak do Stud Mou-
rão, mas, não julgamos a sua vi-
ctoria infallivei, mesmo sob o
ponto de vista da relatividade,
pois-sabemos que são cada vez
melhores e mesmo excepcionaes
as condições de Globo e Dumont,
tendo estes ainda a seu favor a
distancia âo pareô, não muita
apropri.-.da ao ex-Pincen.

Se este conseguir triumphar, o
fará com esforço, valentemente
atropelládò pelo Dumont *e peio
Globo, que consideramos um es-
plencido azar. ,

7o .pareô."— -Estado de S. Paulo
(clássico)—1.450 metros".
. Neste pareô clássico haverá, se
gündò nos const-?, uma debandr."a livra", ficr-ndo, no eniíanto-.-^pí;
•;*.:.npò,' a flor- oa íur.r.a', cori-aí.-,
t .ci"; pelsis potrancas Medéa *
".-.'-pa.-iilha e pelo pobiro Meiless

:í*3 condido:-; deste ultimo, ;..•;:¦
í*«;iií, as 

"da "pensionijsta da cc:
.'íi ria L. Aicíba.tc-m iniiub.Ha .*..-'.¦..oi.ísincliui.rjdo,. mas, «nao?"o. J•no., que,' cinda as£im',':quaiq*:'.,
uht delles possa derrotar a liiha

Meltoa pátew, bem indicado
para segundòroomo o,6.para oom
azar a veloz Espadilha. _ ...

Pensamos ter assim justificado
a escolha dos nossos favoritos,
cuja relação vamos f réproduar
em seguida, depois de deixarmos
aqui expressos os votos,que faze-
mos para que o Jockey-Clul>
tenha hoje uma festa muito bri*
lhante e feliz:

Zorae e Ta moyo
Pitoniza e Nebulosa
Iracema e Sophia
Libertino e Seccion
Lord e Pitoniza
MOLTKE E DUMONT
MEDE A E MELTON

Azares—Colorado, Rheno, s*Brin-
quedo, Vanda, Filippina, GLOBO
e ESPADILHA. x . _ „

Dupla para os azaristas—17,25,
23, 23, 25, 23 e 14.

*" * *
Montarias e concurrentes pro-

vaveis :
José de Souza—Colorado.
Lourenço Junior — Aymoré, Pe-

tronio, Perichole e Espadilha.
M. Penalva— Cambista.
Torterolli— Sympathia e Nebu*

losa.
Marcellino — Zephiro, Caporal,

Seccion, Dumont e Medéa.
G. Fernandez— Toropy.
Joaquim Moraes — Zorae e Fili-

ppina.
A. Fernadez—Hercilia,
F. Menjou— Tamoyo.
D. Ferreira—Kita.
George— Rheno, Vanda, Moltke

e Bismark.
D. Diaz—Baccarat e Pergamino.
A. Zalazar—Pitoniza, Cangussú,

Libertino.
Ramon — Brinquedo e Piquet.
H. Arnold—Iracema.
J. Eduardo— Sophia.
C. Suarez—Lord e Globo'
B. Cruz—Descrente.
G. Reis—Severo.
E. Gonçalves—Melton.

Dcrby-iltib
Para a sua corrida do dia 27,

organisou hontem o Derby-Club
o interessante programma se-
guinte, no qual está incluido o
Grande Prêmio Dr. Frontin.

1° psireo — Seis dc Marco — (2a
turma) — 1.500 met-os— S00$ e
160$— Hercilia, Medéa, Castanha,
Hernani, Ouvidor e Apollo.

2° pareô — Excelsior — 1.500 me-
tros- 800S e 160g— Ritoniza.Rheno,
Imperioso e Perg.imifio.

3° pareô — Progresso — (Ilandi-
cap)— 1.609 metros— 800g e 160g—
Argeliii, 51 kilos; Zorae, 55; Cas-
tanha, 50; Sophia, 53; Juranoyr,
50: Thiers, 52; Cangussú. 54; Ta-
moyo, 52 e Col-rado, 53.

4o pareô — Dous de Agosto —
(Handicap) —1.500 metros—1:000,$
e 200g — Vàndà; 55 kilos, Anto-
ninsi,52; Sempreviva,54; Filippina,
51 e Bonnie VVarlin. 51.

5o pnréo — Grande Prêmio Dr.
Frontin — 2.450 metros — 5:000$,
1:000$ e 200$—Canrobeit, Bohe-
mio. Quito, Globo, Liberil, Sen-
tinella, Moltke. Dumont e Severo.

6° pareô— Ilio dc Janeiro— (Han-
dicap) — 1.750 metros— 1:000$ e
200$ — Libertino, 55 kilos, Pito-
niza, 50; Juracy, 55; Seccion, 50 e
Piquet, 52.

7° pareô — Seis de Marco— (1*
turma) — 1.500 metros — 800$ e
160$— Zephiro, Argélia, Aymoré.
Sophia, Acre e Tamoyo.

Cyclãsmo
VELO-CLUD

Grande Prcmio Santos Dumont
O bello velodromo da veterana

sociedade abre hoje suas portas
aos seus convidados para assistir
á grande corrida que os distinetos
moços realizam em homenagem
ao grande brasileiro, que tanto
tem elevado no velho mundo a
nossa pátria.

Foi o Velo, a primeira socie-
dade que, ao ter a grata noticia
da vinda á nossa terra de Santos
Dumont, tratou desta festa, que
hoje fará as delicias das distin-
ctas familias enthusiastas do va-
lente centro cyclico.

A ornamentação da pista é so-
berba, taes o apurado gosto earte
com que foram tratadas todas as
suas dependências, pois até hon-
tem á noite ainda se davam os ulti-
mos retoques para maior esplen-
dor possível.

O nosso illustre patsicio vae
hoje receber as homenagens do
cyelismo ílurninense.representado
pela decana sociedade velocipe-
dica.

O programma da festa de hoje,
publicado no Jornal do Brasil,
comporta oito pareôs, dos quaes
sete de bicycletas e um de obsta-
culos em titãs, disputados pelos
corredores das bem equilibradas
turmas do importante quadro do
Velo.

O Grande Prêmio Santos Du-
mont é quo maiores attenções tem
provocado no nosso meio spor-
tivo : são 10 corredores da 2* tur-
ma, em excellentes condições que
vão travar luta para a conquista
do attrahente o cobiçado prêmio.Convém aqui salientar que a
victoria acha-se entre Tamoyo,
Leal, Phebo, Guiné, Jardim, Jupy
e Cacique, cyclistas estes bastan-
te conhecidos pelos louros alcan-
çados em corridas transadas. O
primeiro destes corredores está
afiadissimo: Phebo, Jardim, Guiné,
Caciquee Jupy, tem tambem apu-
rados os seus entràiríements, em-
fim. os 20 kilometros ne hoje são
a.nota do dia, tal a anciedade de
todos pelas peripécias da car-

A BICHARADA
JoAHNnraA.-^Qa* furtes bonte-m,

na PoufictVi, no largo de S. fran-
cisco n. 2, coni' à tua priifca Chi-
quinha ? Estavas escolhendo ala-
zenda do vestido para d casa-
mento de nossa primar Vistes que
bello sortimento alli existe' de
qu nto se precisa para táes actos?

Nâo te esqueças _ò ir depois
comprar ço^ádo a Coso do Lage,
a nia dos Andradas n. 2 A, pois,
somente nesta oasa encontras os
mais bellos modelos e por preços
que deixam a perder de vista
qualquer outro estabelecimento
congênere.

O resultado de hontem foi o se-
guinte :
Ant. gr. 18. Porco cent 072
Mod. gr. 12. Elcphaiitc cent. 047
Rio. gr. 3. Burro cent. 109
Salt.gr. 22. Tigre  — —

10 beijos e 20 abraços de tua
Marocas.

INEDJT0RIAES
Eleições Federacs

Declaro quo mantenho a minha candi-
datura a deputado pelo 2» districto, nas
eleições de noje.

OSCAR GODOY.
Federal, 20 de setembro de

- miram SO0UBS
Um dos meios mali efflcazes dos srs

associados cooperarem para o augmento
da renda social é encaminharem os seus
seguros e os dos seus amigos para«
Companhia «Mercúrio», com escriptorio
i rua" do Hospício, esquina da da Can-
delaria.

Os seguros poderio ser enviados
«Mescurio» por intermédio de agentes,
que perceberão a commissao estabelecida
sem prejuízo da parte que pelos estatutos
é' garantida á associação, e que no pe-
queno período de anno e meio produziu
para esta mais de 30 contos de réis, con*
forme as publicações ofllci.es da mesma
Companhia- Mercúrio».

^t%-
Ja.no

Felicito-te pelo dia de honlem.
A. F. A.

^MMiitWiWi.« «V» laeneracl
quando Ji ao antiga* meihora-M e lpr-1
na-as inoirensires. Cun tombes a íra-|

ls. *r. «Jm ¦¦Mfcçlra» « f afccllo
r5-*Ss«

CooTida-K «tr». todos q-ults a rea
SH^";-* *m —sembUamtS eitnor-«Siri» pan tratar"de interesses iqueza das pernas, o peso, o entorpeci-. ur»entesqHc. teti loa— tetca-rdra.1mento, as dores e inehaçoes. r*«»ioe as I do wrSi 

™ 
isTa b^o^tteV--^!tulceras varicosas ou as cura e impede I r_y,tn si.,1^1. -ulceras varicosas ou'

as recidlT^s freqüentes.
clt e barato.—Rio de Janeiro. S9, rua dos
Andradas e em tolas as pharmacias e
drogarias.

-ms—

TttitmtuiTk. * c"*;"« *" V^toíio.

S* dlstrieU
DEPUTADOS

Dr. Domingos de Andrade Figueira.
Antônio Joaquim Ferreira d'Annuncia-

çâo.
Dr. João Alfredo Corrêa OliTeira.

Districto
1Ü03.

Agradecimento
Ernesto da Veiga Bernardes agra-

dece ás pessoas de sur« amisade que se
se associaram a dôr por quo passou
com a perda de sua veneranda mae e a
todos manifesta a sua eterna gratiaao.

Rio, 20 de setembro de 1903.

Casaram-se hontem na 8« pretoria a
exma. sra. d. Rosa de Lima Pinna com
o sr. Raul Augusto da Silveira; foram
padrinhos o sr. Manuel de Jesus Pinna
e susi irmã, o o sr. Oscar Ribeiro de
Souza, daspacliante geral da Alfândega.

As eleições de hoje
A generalidade dos diários, que se pu-

bliesim nesta capital, annunciou que o
Roverno resolvera tomar providencias
as mais enérgicas para garantir a ordem
publica por oceasião do pleito uc hoje.

Nâo fossem os anlece«ient.sdo sr. mi-
nistro do interior o do commandante da
brigada policial, actual chefe de policia,
no pleito de 18 de fevereiro, e nao nos
provocaria o mais leve reparo a resoiu-
cão governamental, não sõ por que nao
i>rcl(.Midiamoá explorar desordens em fa-
vor de ulauns polilicos. como porque—
manter a ordem—6 a maisclementa. das
funeções dos governos em paizes poli-
ciados pela civilisação.

üe mais somos dos mais ínlçtesssiiios
na manutenção da ordem o da liberdade
eleitoral, tão'certos estamos que dc uma
e outra depende a victoria do nosso
partido, c 6 exactamente nesse ponto
de vista que nos collocamos para extra-
nhar a altitude do governo

Que sc policie a cinaae e a defendam
do asssilto dc desordeiros, que sob o
pretexto dc serem auxiliares de políticos,
aproveitam os pleitos para a pratica de
actos condcmnsiveis, ó o nosso desejo, e
sesá o de lodo homem que pensa c se
interessa pels causa publicai p as. nao
haverá quem se preze c con-inta cm
confun«iir-5c com penurbadoies da or-
dem ao exercer o mais importante dos
seus direitos polilicos.

0 governo, portanto, corre ao cn-
contro dos nossos desejos de político-,
c cidadãos, policiando a cida^para
garantira liberdade do voto c evitar a
pratica dc crimos. .

Ha, porém, um abysmo profundo e
que se escancara aos olhes menos per-
spicazes, entre proyidenciM^destina-
das a manterá ordem e,-i POrl-ir»*"*
elek-Oes.e se não hesitaríamos em applau-
dir as primeiras, lemos o uncito de
protestar contra as segundas. .

E com elTeito, quem assegura a popu-
lavão desta cidade que não seja^esse.o
propósito das providencias ;'""un^*
dsis cum solemnidade por toda a im-

Qnem «os garante a isempção de
anTiiiu do sr. commandante da brigada
policial, actusil çliefe dc; policia, o exe-
cutor das taes providencias ?

Seriam diversos os interesses da popu-
lacão de-ia cidade a is de fevereiro pas-
sado do que o são hoje? Certamente que
não. No emtanto, combinados p sr. mi-
nistro do interior e commandante da
briaadsi policial, tendo a seu serviço, in-
i-oridicioiisilmente, o então chefe de poli-
ca a isiüade licou abandonada a fúria de
desordeiros, paia que a bripdstpolicial
desfardada, pudesse levar a termo a em-
preitada dí assaltar c destruir scççOes
eleilor.ies, alim de garantir a victoria do
candidato irmão do seu conimandanle.

Se o plano de_ que lançaram
não produziu

mao
elTeiios, serã de estra-

nhar-se uue o substituam por outro
de menores diidculdadcs, e exilo mais
seixuro *? E como não pensai-se que
s,.ja erte o objectivo das taes provulcn-
cisls Eoverrtamenlaes, se as condiçoe»
do pleito são as nicsmas.umavczquesao
os mesmos os candidato? que a elle concor-
rem e só peòràraiii as dos repres-intantes
do Partido RepublicXüo.umavezque o go-
verno uara harmonisar ainda mais a
accão da policia arrasida c civi concen-
trou as duas Torças nas mãos d;i mesma
autoridade, fazendo chefe dç .pqltcia-P.
commandante da brigada pohcis.l. irmão
de um candidato, a cujo inte.e-.se eles-
toral não duvidou sanilicar. no pleito do
fevereiro, a ordem c disciplina da força
aemada que commandava? . .

E* obvio, poitanto, que o plano de col-
locar forca nas immcdiações uns sec-
ções cleitnracs para impedir au^mf»:
tos suspeitos, tem por obje livo i-
limidar o eleitorado e af.-.stal-o do pleilo
porque não haverá ingênuo que aaopcr-
ceba que a policia dissolvera si golpe*
de sabre e a patas de cavallos, tonos os
grupos de verdadeiros eleitores que nao
forem protegidos por algum
mensaes do sr. commanaan«e
gada policial, afim de que
quem a mercê
do seu candidato.

E' contra taes providencias q«ie *».io
ser realizadas, equis ninguém «Ura que

em em interesses moraes ua

í.s com
da bri-

as urnas li-
do" eleitorado fs.ntastico

so
manter ase inspirem em

ciedade, nem se destinem a
ordem, que protestamos._

Pretcndc-se a todo o transe afastar o
eleitorado das sécçOes, e para is: s. toca-se
a rebate, annunciaiido-sc graves periur-
baçócs da ordem, que so.enlram.noje
nos planos do sr. commandante da bri-
gada policial, como a 18 de fevereiro,
constituíram «i base de suas operaçõesreira. —

O grande prêmio occupá.o ul- el^^e03*c_ttorado. no exercício do seumui loü*ar no rir.-iD-rnmma. mas ..Kr'a ° "....r. :.timo logar no programma, mas
como o illustre aeronauta brasi»
leiro deverá comparecer á meia
hora depois do meio-dia, elle será
disputado logo em sejruida á sua
chegada.

Por isso a digna directoria
scientifica aos convidados que o
1* pareô se realizará ao meio-dia
em ponto, hora esta cm que todas
as commissões e corredores já
devem se achar na pista para a
maior regularidade e execução fiel
do programma.

Apresentamos, como de costu-
me, os nossos favoritos :

Noé—Lygio.
Guanabara—Haunover.
Orange—Hannover.
Guanabara—Cacique.
Elbe—Faisc.-i
Faisca—Jupy.
Quo Vadis ?—Arion.
Tamoyo—Leal—Jardim,

azares :
Vulcano, Cacique, Ilazor, Zaire,

Arion, Nero, Gilson e Guiné.
Pelota

CLUB INTERNACIONAL DA PELOTA
Encerram-se hoje, ao meio dia,

imoreterivelmente, as inscripções
para a grande funeção, que' se
effectuará domingo vindouro, na
cancha do Jardim Zoológico, 1»
anniversario do Internacional da
Pelota.

PELOTARI-CLUB
Na cancha do íuturoso centro da

pelota, á Ponta do Caju, os ama-
dores disputarão, em funeção in-
tima, diversos qúiriièlas simples e
duplas o partidos, devendo es-
trear novos amadores que vêm
reforçar b respeitável quadro dos
pelotaris. Koiving

Replecíadeinfor«naçües,noticias
detalhadas da nossa vicia ao ar
iivre, appareceu hontem o n. 12
dVl Canoagem.

O sport náutico oecupa grande
parte aa sympathica revista, onde
se encontra a parte offlcial da Fe-
deraçào Brasileira das Socieda-
des cío Remo; o retrato, em pho-
togravura, do sr. Julien Hof-
fiuann, vencedor do campeonato
brasileiro de esgrima, illustra
suas oagisas.

Frontuc iVictàcroj-
ResulUdo da funeção realizada

tem:

Elorza
José...,
José
Antônio
Arítonio
José
José....
Elorza
Aispúru.i-E-ancliês.';..
Capivara-Angel
Manuel
Ascanio
Aispurua
Ascanio

Diipla
r-urigan ."',......,
AispnCüi-f..

Dupla

9-jplf.r.:.. 
'¦'.

'¦•aTtis-.-i...
..scaii-.'. s.

Dupla....
.- "arrap"...'..
uapivaia.

.r-uels..,..,

l'log. í1
9SG00

"05600

•íajsoõ
6S40Ô

C$490

3-séoò

E«?S00

9Í6I0

S3--C0

hon-

lc<j.
4S800
4SS00'.;S800
4SS00
4*t'8O0
4880C
4ss!n i
4JJ800
4JSC0
4S3CÍI
4S00O
-ÍS0:.0
4S8C0
2S4C0
:0S2-r!(:
¦ISSLS-r»
•isfOOC
sjSGeis
.íSfse
¦i$oc:

direito, preparado para conter a policia
se cila pretender perturbar a ordem.

Se desse encontro de forças, o povo
defendendo o seu UreUff.cpniUitowonal
e legal de votar, e a policia pb.-decendo
ao seu chefe e pretendendo pr;val-p de=»(.
direito, resultar a desordem e a anar-
chia, responderá por ellas perante a
Nação e a Historia o sr. presidente da
Republica. *

C. Barata Iüheiro.

20 de setembro dc 1903.

A Salve !
18 DE SETEMBRO DE ISM!)

'Os passarinhos virão saudar]
com seus suaves gorseios o dia
de hoje, pois complela mais um
anno de risonha existência o jo-
ver c svmpathico

PADL0 DE SANTA FE'
pelo aue o comprimenta sincera-
ürÔniín sua admiradora 

^^mente a sua

*r_^___^i_%_^______Wí
•«M^

S» DISTRICTO

PARA DEPUTADO

DR. ADHERBAL DE CARVALHO

3° districto
PARA DEPCTADOS

As classes laboriosas devem concorrer
ás urnas e sulTragarem os nomes destes
cidadãos:

Julio Henrique Carmo.
Dr. Domingos de Andrade Figueira,
Dr. Henrique Tavares Lagden,

Independência e civismo.

Salve, SO de setembro de -I90.1
Colhe hoje um botão de rosa no jardimde sua preciosa existência o sr. João de

dc Almeida Carvalho, negociante desta
praça.comprimenta-o sua prima Thereza.

£-:o •¦303'.ü

/íi):».-"0*Js3O0

li. S. C. G. Porlug-..-ei

A ll. S. Club Gymnasiico Portuguez
tem actualmente (554 sócios, sendo 52G
contribuintes e 126 entre remidos e be-
nemcriios. . , , . j

0 fundo social desta soc.icdnde e de
27õ:00:js representado em moveis, uten-
silinf-, bibliqtbeçáj propriedades e apoli-
ces geraes. ...

Tendo Iodos os dias aistracções úteis
e agradáveis, dã aos seus soriós s,s se;
guintes aulas: de nr.isic.i, professor sr-
liuclldes T/cero, ás segundas e quintas,
de esgrima, professor sr. Gamarro; as
terras e sextas e de gVmnaslica, proíes-
sor'o sr. Herculano Abreu, ;ís «-.nrlas e
sabbados; tambem tem uma escola dra-
ni:itii.;i onde ha ensaios todos os dias.
Possue uma bibliotlieca que pó.ie ser vi-
siladã todos os dias, ofl"crcccn3o aos
seus sócios reuniões i-ilimas Uidos os
domingos o mensalmente saráos.

As escolas são franqueadas a todos os
sócios, que se podem instsuir c««m a di-
minuta despeza da mensaliiiade-

0 Club üymnastico Portuguer., com
uma existência de 35 annc.s, costuma
promover torneios de bilhar e con ursos
de esgrima e gyu.nastica, distribuindo
todos* os ar.nos mednlhas de ous-o o de
prata nos alumnos das suas escolas que
mais se distinguirem.

Finalmeute, o Club Gymnastico Portu-
guez e a melhor e" a mais util dístrãcçãp
para os empregados no commercio e
para as familias desta capital.

(Do Portugal Moderno, de i2 de se-
tembro.) ~-^**-» —

I.oleria fispei-ânçá
Durante a st-n*..*.na finda foram pagas

sèís soltes grandes da lotêtia Esperança,
no valor de 51:000$, sendo"í

ie:"0i>0S; do bilhete n. -'.2.!iiS, ao sr.
Carmellino Siqueira, largo dc- S. Fran-
«-isco de Paula.

10:0008, cio biihélé n. C.-Í79, ao sr. An-
gusto Machado;"praia Formosa, Avenida.

10:000$, do bilhete n. 123.271, ao sr.
Cütlhcnuc Mario Pinto de Vasconcellof.
largo cé ?. Jcão, Kiclberoy

ü:0'J0s, dn bilhete n. 57.4CC. .-, mme
i-êtroí-.ille Sylvio, estação de Madureirr.

lO:C00s, dc^ bilhete n. 55.-1".'., ao sr.
Suiio F. Oliveira, de neíé:-.*., rara.

«Vhia ünfonst!!..
—«O n.

; U;sS.'P
:n I i•ie --.;

iio Chie Infantil, y
isiense. psira crianças

« o-, s-rsf-s, ile qsie sã-* sr'o;in-i;;r;--
:l:i,cs Oi sç-S.'"A: [.avigr.ssõo Fi-.líi ís
L' ism-iisr.-.er.-. «*!icio oissí.Sí.víüívíi":';!
^ da câp.i cor.i indlcáçfie.: utek. ci
. tr.i-sc o t'x"o cíiisi (.ito. paginas, •—r.
..in s-i íigu:ino= modFrtifir,parto 1 !*

::;• .1 ieCí\'::::".'a, fnHia4e.i-.(iKiiSi u;ui!.
ita.io e grr.*íKl-ss c!i'.i..'.t.»
(lin 'r.rv . '^iCrmrãc. ciü 2'Jjjir?— s>X*

¦Ssr§i°.s|HS
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Com a pelle Uo Gaal Nnn pueee qncUve bexiga! Graça» (o preseratiro dodr. Siqueira Cavalcanti. Depositários. dra-

ÍanasMallcl4 C,Quitanda3ieCcacalrej•iw30. * t

Club de Kataei* e lír-atns
ASSEMBLÉA GERAL EXTRAOKDINAIis»

2* convocação
De ordem do sr. pre-ldeole. c.nvi-ic

os dignos ronsi.nos a se rcunirnn cm
assembléa ge.al fxlrraordinaría domin-
go, íj do cor.-cnle, a 1 h -r« da lu-.cr
para tomarem conhecimento dos pedi
dos de demissã... ap. «-sentados por ai-
guns ditectoies eleitos na ulti us. a-—-:i-
Bléa e procederem á c-leiçã«. |-ara os car.
gos vago-, ca-o sejam acceitis as de
missões -oücitad-s.

Dc roníi.r. i ...1- com os cst-lulns
esta asssembléa deliberará com «;u .; .-.
numero. :

Rio de Janeiro. 17 de setembro -le isca
—J.A- Jioíí.i lun.or, l» iecrel-.no.

Gratificarão
S° districto

PA11A DEPUTADO
Nelson de Vasconcellos e Almeida.

AilJIiAEb

Liga Federal do- Emprega !os
eaa Pa-i.-iria do Rio de Aa-
¦cir*.

116 RUA DE S. JOSE'116
De ordem do ptesidente convi :o os •¦•¦

Cios c a classe «-m geral p..ra a r-al*-
renda que re.ilisr .-.-.• hoje domingo í. 4e
corrente, ás 5 hntas da u-d-, ., -« ;¦....:
de assumptos de bantanle in - .---( da
classe. Sô te:io a i- ,vt, os ,.., .«-r^í
ín-críplos p«a e-ise flm.— O 1- -•<•••
tario, :vton o Augusto At Co..a.

Sociedade Xustcal
lafo^o

Flor de '-c

Conforme 0e- u «volvi -.. em -e-sa- t
directoria. .--tu -"..ríed-sde s liirs h-.j->
por e?U ftegüe ia. ii:.- •:. •• ..¦: ã- «le.
mais co-irma-i ;, quem dinpiu < nv:r<-
recebendo n- sse li-jeclo do - «<v- - *{u-
seiâo d.--t;"...:.,- aos O .sel'a-i<sK petaisercas uo (^.,rã e llh.s de <"ii<o W.tí^.

As c-timiii--."i - ij:,> - i •;,*. r<-«vi
d^da-. bem coaio I > *•* *»- *-o t'*> q-ste
aueiram 

f-zer paiie do iíand-. ("re srueta,
everao estar a s hora -i ¦ larde na õ;

S".i.-1, á rna da i-.. - .^ ¦::.. ac ••nue des
filara o presüto — O í-scrvl-rio, ji y
Moraes.

Dr. Faria «unior
Salve o glorioso dia de hoje, em que

o meu estimaiio padrinho collie mais
uma primavera nò jardim de sua exis-
tencia e faço voto^ ao Altíssimo para
qne esta data de hoje se multiplique por
muitos c muitos annos.

ALTIXO PlIlES.

"Vão ê só aqui
ILLM5. SlíS. B.M1UEL & C.

Como especialista em moléstias do co-
ração e broticho-putnionarcs. tenho tido
innumeras oceasiões «ie vciiliisar a no-
tavel effi-acia do Pulmonat, nesse ulti-
mo ramo da minha especialidade.

Tanto na clinica hospitalar como na
particular tenho sustado com enorme
êxito casos dc tuberculoso incipiente-
unicamente com o emprego dc lào pre,
cioso medicamento.

Dr. Azunr."M Furtado.
S. Paulo, rua da Liberdade n. 103.
Depositários : Silva Gomes & C.

¦»»
2- districto

PARA DEPUTADO
Dr. lrineu de Mello-Machado

gado.

MANDADO PBOniBITOniO PASSADO A FAVOR
E ItEOlF.llIMflXTO OA THE 111'. I.K JAXEIllO
CITY D1PIIOVEMENTS COMPANY, 1.1MI1,.(..
NA FÔRMA ABAIXO:
•0 dr. Godofredo X-Tvier da Cunha,

juiz federal nesta cidade do Rio de Ja-
neiro capital dos Estados Unidos do
Brasil.

Mando a qualquer offlci-,1 de justiça
dos que perante mim servem que visio jeste por mim assignado e a leouerinscn-.
to da The Iti» de Janeiro City Improve- I
ments Company Limited, eni seu rum-1
priiiienlo, inlime au mestre de obras ;
Casemiro Pereira Cotia para nao m sis :
continuara fazer obras nos encana en- jtos de esgoto desla ridade, sol. pena de j
pagar á supplirante a multa dc rin-o |
cont-is dc rei-, c serem embargados os !
sei viços ou obras que fizer ou estiver
fazenuo, visto como pelos decretos nu-
m«-ros mil novecentos e vinte e iiov«- de
vinte e sci> «Ie abril dc mil oiloc-ntos c
cincoenta e sele; dous mil quatrocentos !
e noveiita e ciuro di- Iriuta de setembro Jdc <uil oilocenlos e cincoenta e :iove..-eis |
mil e sessenta e u««ve dc «lezoilo de de- j
zembro dc mil »ilof.'iiIo> e setenta e J
ciuc
dc
ce
adqiiinu |
sõ ella_p.id.-r fazer ou assentar ron-
strurriin sobre os canos >¦:•• sna «empreza,
sob pena de serem demolidas as 

"obras
feitas por ai-uelles que inf.-ingir.ni as
disposições dos contratos referidos. cn-i:o
provou com :i juslilicaçã.. qne eeu i*e-rante esle juizo, do que foi ouvido o
dr. procurador da Rcpubiira.

O «pie cumpram com as foimalids des
e sob as penas .ia lei.—Capital, vinte c
quatro ae junho de mil novecentos-p
Ires.- E cu Ernesto de Azevedo Omlinlio
Bravo, esi-revente juramentado o escrevi.
Eeu Bemctcrio Jose Pereira Guima-
rães, escrivão que subscrevi, ele.»

— O Supremo Tribunal, cm sessão de
12 de sctemb.-o dc l*.'0"t, negou provi-
mento ao aggravo n. 503. de Casenrio
Pereira Cotia, aggravada a Companhia
City Improvemenis, declarando compe-
lente a-Justiça Federal para conhecer da
caussi.

FnIíhí.i «:-.:;;» l.u/.il .:;-«
Itoje. íeun ão mliina. rnm o ciacwsi

do . orpn . s <-a-an;e- O ingiras-, mm «
recibo do rone l • m»/.—o secreUria.
loaqmm Serei.ticx.

II,...;. :-:ir. • :.il«

Ofi-slir.il arti-t:coorg-tni t-i-f-a-tat
lio !:.¦>- em homrnaç. ui so amãdtv St

. |«>n:ur?no. lica Iran-Vri -o p?ra o «Ua '
i ilcoulubr. vindoiiio.

listaç-no dr -Í_J
i*«

«-:..:..«;..-
H-nuel lisas Pereira nanl-i|«a -ti»

manda c.-lebrsr a misse qae «d:-J- <«
louvor ao Mar.vr S. íeia-H.. - no úi.
Í3 «io corrrrA--, á< 9 horas, si. ^.-í-lla
dc Nossa isenhora da Appateada, vicei-
m>«l..s. parj a qual pede o co-rf*p*'t-Ec!
mento ae ' ¦:• os lieis.

Irnias.dnrf-c «it- S. Jo*.è «• >4i--*«
'cnliiir das líorc*- df» Ar: ' «
rsfay ís-r^tt-.p.
De o:de-n <io i'iaâo provedor osjvj.Jo

os ir.i .- - < fli.;-(-.- |.ara a hcsj oo.Js-n-
rta ^le ek-icáo oa n va ¦;-;.!-..-:•
co dia *S) do rorrrnle. ãs IO her-s da

>e ires mil «uu uhèntos e fluarenla I m-nn*- tu\* ns-iniao se rara «m nal-
-inln , n , !. ,1 !l , J- V,rn S« í,,ii n-lo P"CI" «.«meíO, Vl=,«0 SPT 3 fCgUCd"-. ^tf*.

nl,"=e,^ee^SC»^o^eK 
rfmg*?™.loaadesou-* fínU

'. '>la,-"i» ds* Qariuta lo-.
'•; ,ií ;--'. Dias IVreira participa quer.sjt

da .;«;¦:..! a missa que pediu,em louvot
ao M..riyr S. ^basüao, n-, dia :K ao cor-
r -ole, ãi -J !:or. #. na csprlla de N ¦. - -Se-
n.rora A.ip-ireciía, eai .;ueim-'d<í*s i»ai-i
o que i. ¦': -." ¦ rompas ccunenlo de to Jos o*
Uns.

advo-

Êl // = = s I
/$/ 2i= P S I

ÁW 1=*=^*=* I

/  *c3 —S*3 s=-3
£__ "- ¦*-) —O
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Dr.

£° distrieto

PAKA DEPCTADO

Innocencio Serzedello Corrêa.
 mtm

A EquilaÜva dos Estados Cuidos
do Brasil

SOCIEDADE DE SEGUROS MÚTUOS
SOUBE A VIDA.

BCA DA CASDEtLVBIA
Apólices rcsgalaveis em dinheiro, em

vida do segurado
5:(WOS0OO

Recebi da Equifativa dos Estados Uni-
dos do Brasil, sociedade de seguros sobtc
a vida, a quantia de cinco contos de reis,
importância do prêmio que ino coube no
sorteio, realizado em 15 dc abril do cor-
rente anno, no Rio de Janeiro, referente
á mmha apólice n. C.453, continuando a
mesma em vigor, como até enlão, nas
condições estipuladas no referido con-
trato."

Testemunhas: Jadier Benevides e An-
tonio de Carvalho Paula.

p. p. de Emilie Bestes,
Adolnio Alves Bestes.

Manáos, 17 de agosto de 1903.

Firmas reconhecidas pelo tabellião.

2° districto
PARÁ DEPUTADO

Dr.Antonio Francisco da Silva Marques

Associação dos Emprogados no
Comniercio do itio dc Janeiro

AOS SRS. ASSOCIADOS E AO PUBLICO
Visitação

Na próxima terc«*i-feira. 22 do corrcnle
anniversario da inauguração do cdilicio
social, das 5 horas da tarde ás 9 lioras
da noile estarão francas á visitação
todas as secções do edifício social.

A admistração Icm a honra de convi
dar todos os srs. associr«dos e o publica
cm geral para essa visitação a um menu-
menlo que tanto honra a classe com-
mercial.

Jacíxtho Magalhães,
secretario.

Rio, 20 dc setembro de 1903.

~* ¦¦¦". ¦« .... , _

' i V Vr^i Z*Ê$*^^\

¦ ^ *^^^z^^^.'-'-: *'•!

-.'«i-rii, a-.Üf.t .*

— Bravo
fòrlei Eu í>cm me o.rse qinrcparaílô dõ* àr:^ Siqüei^ ÇavaTranÜloptu-uç. çòntra o süprjrcrsíiVdos I"

iò\ já u5.i.col!e!e! "ji csíà b*>n ,
liem lhe disüí qiie o RegúI-í.dor

XJ
^_t,

.isríeciaç-ãp c'o-5 líiisiiirííííaío.'• («saratreio ão HIo -s?c J:*.n
CIIUTiGU

T-:i*.'io o prazer ce cr.mmiirsi.-.ir ar.:
saociados qu.-já te adi? completaipenti

• sUl.-éle>itío, e de n«.vn ã f"'cn!e-do s*:¦-¦•) rirur^i.-o dêstsa AssocUoão, -o ernin' 
c . Aaoisflbf Pí>5solb. ciai. rr.v.ie

PREFEITURA HO DISTUICTO FUÜERAL
DinECTOnU CSSf.AL UE omiAS E VIAÇÃO

Construcção tle um edifício para a Es-
coli Modelo, no terreno situado d
rua do Caliele, esquina da rua Sil-
veira Marlins.

F.sli cci concuncucia esla obra.
Recebein-sc propostas no dia 23 do

correnie,as 2Iiòrasda tarde.com o preco
em slob-j._

Os concurrentes provarão, no aclo da
apresentação das propostas, estarem

quites com a Fazenda Municipal dos
respectivos impostos, e lerem feito o
deposito de 5OCSO0O, que será elevado a
5:000S000,uoacto da assignatura do con-
trato.

O projecto e especificaçães da obra
acham-se nc-la direcloria, â disposi«-ão
dos concurrentes.

Em n dc selembro de 1993. — O chefe
de secção, Joaquim Pereira de Souza
Caldas.

eípüIsía mnuwi
PRIVILEGIO X. 3.591

Com fabrica -ia :^j;j;; :.-:bi- :
«AYPOLINAá

Xs.
?15

714 o 7SO

CAPITANIA DO TORTO
EDrTAT.

D.; or.iein do sr. capitão de mar e guer-
ra, capitão do porto, faço publico que é
exurcssameiile prohibido a toda e quil-
quer embarcação niereame. amarrar ã
Boia uue se lirtia e:u frenle ao cac£ do
Arsenal dc ll.-rinha.

Aos contraventores serão applicad.is
;;s penas da l:i.

Capitania r.o Porlo, 18 de setembro de
VMS.—José A. Airoza, secretario.

1

ui: .'ISTERIO DA INDUSTRIA VIAÇÃO E
OBRAS PUBLICAS

Dllir.CTOr.IA OFBAL I>.\ IXIil:

De ordem do sr. ministro e
TEIA
cm » cc-

curão do disposto no n.XIV do irt. 22 da
vigenle lei de orçamento, se fsz publico
qu«.\ alé l hora da larde de 10 de oulu-
bro do corrente anno. serí.i recebida.
nesta directoria geral, propôs'as, em car-
t.-.s fechadas e sèlláaas, para o conttr'o
do servi, o de navegação enlre o porto
da Parnanybai no Estado do Pi.iulty, e o
ancoradosiio dos vapores do Mova l ra-
silssiro, na Tul.iva. dc acordo com as
cláusulas seguintes:

1.'
O contratante cbriga-se a fazer as via-

gens precisas a encontrarem os seus va-
pores os do *S*ovo Lloyd, no perto da
Tutova, partindo da cidade da Parna.
byba'atê Tuloya e vice-versa.

am
O contratai.Ie f^rã o serviço com ma-

terial apropriado a essa navegação, sub.
mellchdo-o, previamente, íi approvação
do governo- Cada vapor deverá ler., no
minimo. acconimopação para 10 passa-
geiros de 1* clsssse. 20 de 2* e res;«ecti-
vas baüsigons, espaço para ST de carga
e velocidade mínima dc oito milhas per
hora.

. 3.»

O ppzo de duração
de cinco ani.tis.

0 «-outi ..t.uil..- depositará, aates da as.
signaiúra do contrato, a caução de
3:0^S cm moeda correnie ou em apo-
lices da divida publica, para garantir a
execução do conttato, e bem asssim
l:UuOs"para garantir a assignalur*! do
contrato, devendo acompanhar ã sua
proposta o conhecimento do mesmo de-
posilo, qise reverterá para o Thesouro
Federal, sc, no prazo de 30 dias, a contar
da escolha feita i,elo governo, nãoti-.er
assignado o respectivo termo na secre-
laria dos negócios da industria, viação
e obras publicas.

A concurrcn«*ia versará ssil.re a r.ur.n-
tia a pag.ir pelo governo, a litulo rie
subveuçã}, sior viagem redonda, até o
máximo .ic ioosOM.

Xes=a directoria cnconlrarüo os inter-
essados todas .".s informações que preri-
sarem, quer sobre a concurrencia, qa?r
a respeito das cláusulas d« contrato a
celebrar.

Directoria (ieral da Industria da Sc-
cret3ria de Eslado dos Negócios da ln-
dustr;:i, Vip.ão e Obras Publicas, 27 de
agosto de Isíos*. — J. F_. Soares Ftlhc,
director-geral.

do contrato será

AGAVEMINiRO
De accordo om o art. S* da» n*)»si

Esialulos tls-sa remido o sócio.

N 595
¦1 nSCRBTAiUO

*

União Marítima Fluminense
CoETioa-se a roaipase.-í-r nessle esni

ptori->, alltn-de receber o> Ir-reficias qa.
lhes são conferidos j.¦-:-.- :-rí:20s S*. f
e:t* dos nossos estatutos, os sobscriptorcj
das caul-las ns.

1IS3 II.S4 c 1135
Rio de J.'n«*iro.!9 de s.-tejjbr.» de IMi.

—O sccteiario, J- Pimenla.

Gren.io Litterario União <fo
America

De a-.* .:¦:-i c-.m os nossos cslaluloi
fica ren:ido o soci^ da malncla

O i-RESlUEVTE

Resullad-. ii :
sel.-mu.o de 135T

Vc-ncidores:
1* logar— It»»
2* « — sr*\*$• . — tee

d. dia

lonlos

Socicdmlc ít.-nclice-ot»*
dc .tfmeida

Mca-3*

A direcloria, c-m sessão hante-n reali-
zada. resolveu elevar a; císnt-'d':s--'«••.
tiensacs a 2fO*<3.a partir dei* «le ouin
bro para üs atiuaes - • i'«-;c a. constir d<
1* de agosto -.¦.;., os sócios desta dsda ec
dianle admütidos.

Rio de Janeiro, 39 de j-ilho dei:*n.
— O presidente inlcrino. Pedra Os-n
lho de JUorccs.

Veneravel Irmaudaclt
de X. S. «Ja Guia

MEYER (BOCCA DO J.L\TTO#
Hoje 20, haverá :.s :- nm iaporUnle

festejo cm beneficio das obras da ca-
pel a.
A"s 3 horas da tarde rormaisâ na Estaca3
do,üever o i.,-. i-. pr*>calono que pcnoor-,
reri a"i»-ersas r jas do local; das a uora;
da tarde em diante tocará no rr;-'(
uma bãndi de r.n- ¦-;-, c-Tj-taa;a c
leilão de jirendas.

A" noile saiío qneim^dos fagos ao ai
e terminara a festa com a sascensâo de
um «.sceprionsl Ualào cem fogos e diver-
sos pára-quedas, --.":.-• r.d « pela menina
Alzira Leite de Andrade.

A commissao . j.- o co-sip*iisecsirJU-n c
íi i.... a acima marcada a ,.,J..s os irmão:
c fieis devotos, bem Sr -u prendas, fl
cando ..nt- is.-a. *.:.-n: - agradecitla

A commissao.

DEGLAMC0ES
Sn!>I.-. Cap.-. Aoão Caetano

f-.-irr, 21 do correnie, sess.-.
•ara os cargos vagos.— Ma-
¦era,Gr.-. -ícer.-.

Segnnd
d2 elesçslo i

Loj.*. Cap.-. Frat,*. Itália::.".

FESTA, XX SETEMBRO
couvida-se aos rep. *. irai. •- íss eiT: -.

do rod.-. cont.-. e os inaç.-. re?.-.
com suas exmas. familias, para a sess.-.
solemncqnc se realizara no salfn de bon-
ra.siomineo. 23 dn còrrente.âsS horas dn
no:;e.— iiichee de Alessandra, se:r.-..

Biiieiu.'. Amor no Trabalho
Segunda-feira, 2!, ses ão magna —

Accãcio, >«ecr.-.

;iea<:o *
fe:<..> da
scaslão

;-nv^te
¦r.z in*":
operar

«vir.r-r :?lti

n:.;-so rr
JAcrrsTiio MAcitcnÃES,

secretário,
r.in, Müe,s;!cmbro (íe «IV»

Congresso Beiieficcsitc Sr. Cl:a-
pot Prérost

SEClláTAVJA: RUA GENEílAI. CH
t,V,*ELLN'. 119

üc sirdetn do sr. viec-presíder.Se, c-~-
>í'!o «..s srs. associados quites", para fr --
rearern a aisenlbli*'! zr::,: crdisisir;*. ¦:
'•l-x ív do cõttcbIIíC í\**~ lui.Cio.-iiA r.- t
; ."> a ónvircia - - IsUurss Sn -retat::
:.j_,i-r-T,-i j: ^-rminiísão r,;v-.l.

N. B. sã*. c.insiderrd.is.r.uK.-v; «--;'--
associados que deverem :d*r<>í 1. :•-,
«rezes.

j 
".-.iode J.ir.ci^o,'? f" -*etr**nh*r •;

MC03.-0 l4s**j_:ret3i!&, t*r.-tr.-.t iT*:.V*."
-c-,-*b daSfrf* ",',':"*'.

Irmã nda ile de Xossn
Senhora da Penha

MORRO 00 tlTRUÍEXTO
A ;..;::i;«ii-"• •; '• encerrará as i -. - -. 1

Virgem Jiossa Senhora da renUa, do-
mitigo. 29 do corrcnle, do seguinte:
modo:

A's 1' h.iias serí c:lebrada missa pcürevd. carolião da inn.ndade, ar.impa-
nhada de"crgão e canUcos.ieligiosos.

A"s 3 horas da larde s;hi 3o em pro.cissão as i-.:-jgens üe S. Denedi^lsi dm
Xa^rgsinles, Senhor Bom Jesus do Hoste
e Noss-i Senhnra d» 1'etha. qne ti.-icttt-
rer» o largo da capeüa, ¦!.•,«. villa aa
monumento do século XX. bells íí:h*!M.
nüa d« sseahor Bom Jesus dr> Jliriase,
ao tegiessar a pre-ássã*», em írsale a —;
pella, subirá so pulpi.o. alli ri-s-aa-iealr
aimado, o rev-uo. sr- conego dr. Fer-
r.:.n'Jo Ilang.-l, qne preru-sciarâ elo-
fuenle sermão -campa!-. c::?2tecená-:
as virtudes da Virgem N'assa Senhora
da í - i«i,.-

A"s G 1(2 heras serã entoada nma ta-
: .si.ii. a >*ossa ienhora pelo rer. par

dre limij-, íízendí.-se ¦-'nvir no í*.Jro eis-
lindíssimas am-.doras e ~ .-i .:e-.

Das 3 horas'da tarde ás lo -1a noile, ea
ous coretos, tocarão nma l-aida de mu-

s:ca militar on*«ei-i-3a r^lo nosso •>»*«<•
benemcrilo Heitor Gnimarãe-- c a ex-
eller.te bsinda de ransica do .;•,.--•: — -.•

Musical Estrella da Aurora, nesss» int-i
I^nemerita.

O conhecido -UepubÜea» ..-.•-- «a.
Pilão lihdas e mimosas .•-:!•!,-, .:;-.-
ci-Jas por irmãos e fieis devoios,

0 !r-^n in c*i*>**l!3 zriír ss-ã ric-rBcaír
¦:rn -n;snl-!do, -sirandes e variada illssi-jü-
nação, fo(f.>s. baiões, etc.

iierrdcni do no«?o c:riss:mo irsni
pr.-ivedor, c-.nvido todos os itniãos, !r
niãs c fieis devotos a ct>mpareie.?ieií"'
estas íestiviciides para iaai---r bHlhac-
tisüio. .

Uio. 13 íe selecibro de !M3.— O !• se
rretar-o, Jy<?7«/ií! Teixeira da Cu*i*l
;;--sfn«.

S.
A; tisias

P. H.
Amaiitèa
Arfb

da

•~.,l- da l.-"nsi5, lirje, domin*:**. *» d:
:ie. rss t iii fwras aa tsarcje era spa*

«.esta írrgiiesia. peêe-se o«rornpaie-
.'.o dc; ssrss. sa-.-t-;s ce cstas-iU ã üarsr
^a.• dè Jir.Ll.-,-*, 2-3 ac relembro, ir

O 1* svefeUrlo.
Juven:! da Ftiüèc?

tt

!:-«.-: I) m
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inOA-SR uma senhora uara eotl« PD.1.-!4,-..**. í_.».ittJf*^P_\_.slr- ftl«ttmrm. I

Sedf4_dè Çpirlt. a.» "Proifcgaada Liae
." ;-"*"' 

' AtaOr ' ''''-

«OBl Pd bNHITA «ÍO MaTBIOB*
Sesslo si 'Ifiine de»te Grupo, amanha

is 7 l/s &.¦.-_• tld noite 1 rua D. 'Anna
Hery n. 71. i-ede da Sociedade — Haverá
dlstntiriç.i•• i.i püo denominado «Pio de'i Sào Malhe i • o rouptnha ás crianças,

sai convidados i>« (pintas e sociedades
spirita».

O presid.'nte
Major Affonso de Tavora.

Club União Ço-amerclal
Oositiigo, de setembro tie

wsm-_

ãs
Reunião intima

8 lli horas da noite

_D_ O*
¦¦¦imwMM u mm mm

(sem inntadelas ou quei). n d—i
00

00

O, 3a fie Nossa Senhora cias
Mercês, arecta na Egreja dé
Nossa Senhora do Parto.

A commi*«ã-) administrativa desta Ve-
neravcl Ordem fará solemnisar a festa de
«iü. Padroeira em seu dia próprio, ti do

. ,. s »/« «corrente, com missa «oletnne ás 9 horas,
A W A11 LA Te-Deum c Itençlb do SS Sacramento ásT 3 boras da ;.:rde-•:;•— A todos os í-raão:; e devotos pede

Hoj9, 20 de ieiei-bta de 1902 *uaU)Uer ob,,|n ;,ara a'",xi,f*r as despezas'

SfWPO

„'s 4 horas da tarde
0 secrcíario

'orles Thomaz Pereira

t (inc será .ii.iitinrnno is massa
atui fanfarra de ÍOÕ clarins, co .
íf fetiuni cameleiros Náo tu Imita-
efl "t. aue is«n «le mai-aqueiir alheios ha-
ftl t.s i sti deltçs. ma» rteiiemol-ns
a: ii ni lurn.i dn travessa mesmo por.

it. <i.i-ii(i * nossa AOili* triuiupiun*-- panda* ira*

íSop.0úVentra*7í'
da

âl iv o

irmandade de ÍT. S.
Penha

V E \ 4 R I O
oCTus- No dia ir)'leites — queria tardo, tr

-ern* cumlnd.iJ d.i immeosIdaUe, onde
hhbanpi j:iin.il« lourãraü -_.eB.-_,'
» oc lal modo o -oi - I* deitei
¦aí jr.-i*»*tri'ntr-« ..miii.iluios cald-m que C.irc.-edcm l
.» Ilia do tn mi»!" driles <|Ofl se aprroxi-tr...iIcion-i- 3
mie librem naqucll- lámuílenta mladelamlnlstrnliv*
tonli. o nosso minera contestado p° d., sua exc
t.fir, tom - - -

tlcos.ao avauçartlssimo Jantaria Çtrnúimr • d 3 deoula-ro véspera da

lo iifirrente, ás 6 i-i horas
mtçaião as novenas «tae

.iilenine.» festividades e
romarias qoe a mesa ad-
Urá i-eltíirar em louvor

,: padroeira, em seu bello
do O ueiro da 1'enha. em lra)á,

neniocr.it
..«urii t'1*»!. •

Divas, rainhas do go«o,
Bstrcll.s !.'«o ftiilil.intes.
Vinde «o CA*ri:».L0 garboso
Saudar-aos tào capnvanlcs.

AVANÇA-írlOR
secrelario

Fnsln da Peahi»

IRAJA
de Mossa

 .,_. not
- O secrelario da Ir

primeira t> Ft-r.ndio-a fesla; e por isso o
ttmío lui; ii ,.r:i!a convidar toda a mesa
admlnislraííra. irinãos, lieis e devotos
ile sáo miraculosa Virgem a a3sislirem a
esses ai-t«>» lodosos

O tietii pára as novonas p: rte da es-
laçáo de .*-. Francisco Xavier i.E. P Leo-

• poldina), íi t> lioras e 10 minutos da
taide,

Secretaria. 80 íe setembro de 1903.—
0 secretario Jr-fuim Macedo.m- —

«, srantle romaria t festa
8'nhora da Penha lera logar nodia» d_e
p itut.ro vindouro.
I -ml ide. I. Macedo

Mat-lz <!o SanfAnna

*r» - éfrfiftoht CJ

Ingresso ás e—ha;, familias. com os.l
convites reraettidos'uaossrs. sócios'com
o recido do corrente mez.

Secretaria, 13 da setembro do 1003.
0 l- secre—'rio, "

A. Cotiin. * : ,

Hsrádeiiieohár Oayá Mm
AH1DA.

AACEKN .
IlElDüLEBI-.G •
NORDEttNEY..

tílTtÊSBÉBO.
O paqneíe al! eciuó

miamaOMPANHIA 1NDÜ.STR1AL

Áll
Deaccordo com os nossos Estatutos e

aos tsrmos do artigo G* do decreton. 177 A
de 16 ae setembro de í.Stt.estaCompa-
nhia resgaia odebentiir"» da 1* serie n.

13.254
G Lirtíáiõtíate.

J, dâ Nobrega,

tt_f_si HA «UBSí> H *«__>.

1'ARA „ «ÜROPA
:.,-,.,,. 9 de outubro
,  23 •' '"»'

.' 6 de novembro
 ao "de"-'»'

Cooperati-va Beueficeüte
União Operaria

BI'.. FREI 13A-ECA X: 346
Hoje, domingo 20 do r-orrente,pedimos

o comparecimunto do., srs. associados e
de iodo» aquelles qua queiram fazer
parto des:.». coo;,Pialiv;:,para a continua-
çâo da urij-f-m cessão e terceira convo-
cação, as lá iinras cm ponto

Rio, 50 de selembro ue 11)03.
O f secretario, P- M. Pereira.

sT_d7-Ê\
Lanceiros Gram Pará

REL'N'.Ã0 INTIMA
Hoje, domtng i ; ingresso aos srs. so-

cios, o recibo du corrente me..— 0 secre-
tario, flautei Bibeiro,

Ctlebu-ss -1...1H.U, •*f™'p'i0-, %'<_rrontfl uma l-lisa eni louvor _ »0»*i-
hon,, ,-oni .lommuntiâo ge-

tarde, navci* lada.'.
Si tiltiir.i das
ri I, ás 9 'ior;.s 0.»

V» S 1/. u»r.'s Aa

«directoria pede o «ompM»;
<,da« as irmã* * 00» lio)!

\--.rui.i

i.i.íllto d« ^ E5.?l l'devotos, concano. 
tj.

coinet'ia
do Hi.rlntiu

% direciona da Sociedade ÒpUo «a ne
d.-nte iloi uàehlnlilai t- fe}'bes B°. *r
um di M..ri,!ii». prabotaibasunagU f»rtlub
fe.wa«.iliüslrB»l.c..n!raitant« '"«l'1-..'0. o tal.cn
%tlt» Prederico Ae Noronha e,'»-¦£«. esli ria i{
_.., tflciaet do ni(!«n.o arsenel. » o,"»»?if.Socios. al
isfffii prctaJa »'• Aec:,na
lt jr«en.i! .lu uiariiil.i Igna

ucw ¦*.*.•¦ ¦*¦"

CLUB (íYMNÂSTiCO PORTUGUEZ
KÜJE

St- tí.-, Ketenibro Ae i 908
REUNIÃO INTIMA

P.t ama tica prestará o seu
.-'seutando uma esplendida

_m .li íe
será íestej

«.NMVERSARIO
utubr, . como de costume,

Ja .s data da fundação do

- .n<s dlg
nal a home

nra indicações de convites
ataria i -lUposicão dos srs.¦¦ dia 18 do próximo mer..—

iecretano.

K»5'_.S***
co -rctitts
Pr rei».

. ..nr.o. 0

«eu enterra
ibi

/.t!U

d'« estas.
es-«.ecre-

mento da nuilrl'. «!*» <*1<" •'?

ínus..e eomeç»rA.^»^"^^.^
nior^ d.. Oor a au- ,e •***"_r?J_, _.* 5
ii intui i fto i»or sorteio, «lei- *£___?
l, - i, .nn.. »'. coco •" "•'*• *)ítn*-!?
*i?_ra».i>*P»«« ln».'**"**18 <ru ,l°?
S P-IC-ndes í« Oliveira
p*io iruiio, lambem fali•¦ uo
U \n intonlo lanuario nuou

, ord i !"'!«. ÍO dniío provedor
e-i»ld°o Ó? pÇeenteatei que estiverem
mt ea«oi delotmlnadoj o»» art 80 do
tí.,p omisso ¦> »*l«n'-\V« do cor««¦ Títarl. da irmandade, ale -» "(» cor-",to. 

improic-av-l. o» documentos
i«i;aes.

««rretaru da irmandade. i9 oe»etem-
3,l dí IfJiâ - O secretario. Joi.Pi-.*-
5» carpqlAo.

CÍixa Auxiliar Telegi
«. i:s.*irf.At. .10 IIHAfllt

associados 'isie '
«lSffiu«i^iüi.rtÕMÍ**(W"7í*
dí'le . lí onde .ai «eu «pedlcule
dnrto tias . ll- d- tarde ás 9 boras da

„ie rte Jsníiro.lidc setcarbr,» ae 1303.

^iitcior Coelho da SHua,
I» .etrrclJiiü

. oo ai>
t nora d.t

Ulu apresentarem
, ,r.i .i conliiiua(>ào dos

Vencruvel e Arcilepl-copul Or-
dem »' Ae, [\..s».n Heiilforn do
I creo , ¦

paoaMkmto ».s t-HNSOsa
«I» «ecreUrta iiestu vener.tvai C*«-

o; ínm-se »os irinlo* socorridos
_ íl., corrente, de inelo-di.i
Ijitit-, devo,ido nesto
*• -«liiiertitientos

-wíéurta ila • idem. 18 de 'etcniliro
d..* Il!XU.-~0 iherctirelro. loaquim koitto
dAsa" tio. ,

s. c.
Chuveiro dc Prata

0. ornem do ir. V*_Jjg^ f"fa\ue.a r„ a lodo, o» »rs SSSOC adol„q«» «
i..rto achar-se domingo _0 >¦**«»*/•«"•

•UJ1 horas da. manha. n. i4de.ío-
,f... de lncnrpor«reio.M ao^prjjIBo

leosmoUi nara «s • •'.*,¦""•'•' 
%Clu d» cT-bo Verda.— O

PAQUETA'
Festu -.' i «.i.sHi» .Senhora

Dores
g. io OB SBTBMBRO

das

•ira? será caniadi a missa
^.naclelo dt Medeiros, por dis-

i >r— e d)gnos caval-eiros da
Aj!*) i|-

do maestr i
tinettts se ,
iltia

A's sboi:
(j.ie será ;n
«A., par* .i
ui'.-' r.i ..! :
pella

Com a entrada da procissão começara
o Te-Deuii. pregando o conc.o Piguei-

da tarde o glorioso S. Ro-
luzido em solemne procis-

i «;io|a malriz, onde perma-
er reconstruída a sua ca-

redo.
As* „o.:.

ordinária i
depois oa f

, da tarde uma barca extra
rtirá da capital e regressará
sta.

CASSINO COMMERCIAL
HOJE

Deralngo mito lotembro de 1SOS
'1EUMA0 INTIMA

Sondo '. ingresso oa forma do cot-
ume.

lie ordeti do sr. presidente interino,
convido o* -cs sócios i reunirem-se em
-ssei^-i!».» coral pitraordloaria, boje, ás
t noras da I rde, para tratar-se exclusl-
vameole d! nstatutos —ittciit.o Passot,
secretario

O 5?0 PEOÍ.ÍS
-rSn.e — eo do seicubro

REUNIÃO INTIMA
Darão Ingresso aos srs. sorrio! o recibo

do corrente mez, e ás exmas. familias os
convites expedidos pela secretaria. — O
1- sticretario, F. Meirélles.

.iluminado a luz electrica^
sahira" no dia 25 do corrente, Ss .

lioras dá tarde, para
lladei->t,

l.lsbts.-i.
AntuetJjila e

Brõsitea
tocando na Bahia

Preço da passagem dc 1« classe, pataAntuérpia è f.reoier,, marcos 400.-' Estepaquets tem as muis mo»
ôernas a-jcaiuuia-aeõe- para
passageiro- «ié 1* e 3* classes é
lem co-ÍEiUe'r- purtugsiez a
bariitr

Recebem-se passageiro» para a Ilha da
Madeira.

Preço du paissasesi»
de 3í elasse para iladei-
ra e Lisboa 120ã,incluin
do vin_o de mesa,

A companhia fornece conaucção gra-
tuita para bordo aos srs. 'passagoires
com suas bagagens.-

O enabarque dos passageiros terá logar
co caes dos Mineiros.no dia 25 do cot-
route, ao meio-dia.

Para cargaü trata-se eom o corretor da
Companhia, o sr. W. Pahl, á rua Ge-
neral Csitnara n. 15, 1" andar.

Para passagens e aia.s i-fori_a_ões com
os ageniet

•S

HE RM STOLTZ &C.
UTUA Dl ALFirtlBESt

Nâyigpfiine, Generale Italiana

Serviço postal e commercial cumulativo
eom a-bmpanliia de Navegação

MtÃ iXMt-, entre á^ltalia,1 o Brasil.
e O Rio da Prata e vice-versa '
.PARA GBNOVA E «APOLBS

W-mblog'»". 26 de- outubro.,
O esplendido e rápido paquete italiano

dias,
ito.din

i^^v^ÇlíaíM^

Viagem em 14 dias
Sahira nodia 27 do corre nto.direclamente

pára

r Este paquete possue esplendidas accom-
modações- para passageiros «de 1* dis-
tineta, 1" e 2» classes. Av3» classe.é con-
fortável e está installàdã de accordo
com o novo rfegul-uieírtorütaliãno.

Preços das passagens : 1» classe "50
francos, 2»550e 3» 170-^ _ -

A LOQA-SB uma senhora" para coil-
j_Lnhelra ôu arrumadeira; na rua «ta¦prãinh

A LUGA-SE nma moça pára copeira,
__.anía secca ou arrumadeira; na rua
ÒBV.

PRECISA-SB 
de uma criada para ser-

viços leves, ém casa de pequena ta-
milia; aa rua D. Anna Nery n. 400; Ria-'chuelo. -

Feliciaaa n- 45.

A LUGA-SB uma .perfeita cozinheira;
_Ga*trata-se na rua de S. Joaquim n. 71.

ALUGA-E 
uma .perfeita, lavadeira e

engommãdeira; trata-se na rna de
S. Joaquim n. 71.

A !L__A-SE"a úma senhora-ffnvá,"sem
J3Í figios, úm espaçoso quanto, com ser-
venlia ná cczmh.i è quiiilal, em casa de
família'honesla, ua rua 3. Cat los, no.
Estacio de Sá, iníorma-se, por favor, na
ruarEstado de Sá a- 4. -' ríí

• FIRECISA-SB ds uma criada para lavar
:l_tie" engqnimar; na rlia Seaàuor Fur-
ta4i>-'n."ÍÍ'F-' ''

."O"!
X qu." durma no aruguel; na rua Ua*
i_ e Barros n. .23.--.;•'

F' 
RECISA-SB de uma cozinheira; pára¦ tratar,* na rua dp Riachuelo

sobrados
«70,

PRECISA-SE 
de um casal portuguez,

sèúd-a mulher para-lavar e cozi-
nliar e o: at-ridò para todos os serviços ;
trata-se naj-ua Sllvallahuel n. 6t. !

F 
RÇCÍ3A.SE de um criado: para qua'!>
tos e t.õpa.'; nà rua do Areai n. 8.

N-B.—Todos os vapores em sahida
para Gênova e Napoies recebem passa-
geiros para.Palenuo, Messina Cutania .
BarceloBa,'" Marselha, Alexandria do
Egypto, Port-Said, Bombaim, Beyíoulh;
etc, coin-lrzsbordo eniGenova.

A agencia ém Paris é confiada aos srs
Adolpho _nvy Uram.piace de 1'Operan 8

B"-.iiote_ -o ' ciianiãd» —Vendem-
se bilhetes "de chamada em 3* classe, de
Nápoles e Gênova pura o Rio de Janeiro
e Santos.

Pára cargas tratã-se com o sr. M. Caiu
po», corretor, ua rua Primeiro de Março
n.81.

Para as passagens e mais informações
dirigirem-se direttameute aos

COKSIGXATAR/OS

HORITÀáOEVÍNCENZI
3S RUA PRIMEIRO **>g MARÇO 39

SOBRADO

T_JjRBGÍSA-SÍB de umi r^pequená,. para
_ aaíí secca e serviçes leves

Colina n. 6," Estacio. de, Sá

PRECISA-SE 
de i

rua Conde de Bacpeady ii
ama secca;

70. ¦

PBEGISA-SE 
de uma criada para Ia-

var,*- engomitiai c arrumar casa,
do nhliido rio aluguel, paga-se i5S; na
rua il. ii e Barros ii, 43.

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira

para casade familia, i rua Aristides
Lobo. ri .63, Rio Comurido.

PRECISA-SE de uma pardinha, de 14
_ a 15 àunos, para lidar com criar.ças;

na.rúa do Riachuelo ri 316.

T--.RKCISA-SE de uma perfeita cozi-
Jt~"'nheira de forno e fogáo. que seja
perita, trata-se. na rua do Kosari«j.n. 56

es

Gúillp!

Grêmio Campista
Hoje, reunião Intima, com tombola

entre as moças.
Prevalecem os convites do ultimo sa-

rio. — Uraulio dc Castro, seci -tario.

Hoje, reunião intima, com o concurzo
do co.po secnico, qne representará a es-
ptendida comedia em l a_to.

OTYPO BRASILEIRO
innresso aos srs. sócios o recibo desto

rsiez, e ás ermas, familias os convites
permanentes.
0 i- secretario, losc Maria da Costa.

£3 _rÊm

CONGRESSO DOS FAÍSCAS
Dc ordem ào sr. presidente, convido

todos os srs. sócios quites a comparecer
a sede soclil, amanha, domingo, »0 do
corrente, ás 2 horas da tarde, para as-
sembléa geral extraordinária, deliberada
pela sessào de directoria, em sessão de
17 do corrente.

N. B. A assembléa so realizará com
qualquer numero de sócios.—0 l* secre-
tario, Corisco.

íi
e

ii in
itta do i.eará

K-timis da
Votd

í Vecretariõ, João de C llutmaiãt,"d.

.!•

S. D. P
FILHOS DE TALMA
kua oo rnoiosiTO >.* - saudb

(esta
t,„l,xa-*c noje neslc ^«?.**|,,aortl_ela**ís5W#áSB?_aa5S

,%V..lll"o"'-or.... da briosa Rstudantlna
1 «rira

E. A. C.
siudantuia Arcas Commercial

RUA -HB0PHH.0 OTTONI N. 109

D« ordem do »r vice-presidente, «sou-
- Ido o» »r" «...-tos QOiKaa « Mm

oinlnir). & d"» eorrente. ai nor. da
Mle.l. aii-mblôa 1í«»«;«ti**0^leitão da directoria e ouirostia. pari

;»«uiiii»Ioí' so.cu.ea.
As ri l/í horas «Ia

!_!».—0 f «ccreiario
«t Itytiil

noite, reunião tn-
Jayme Martins

Lotsv ia Esperança
Ahi A NHA

20:0G0v$000
POR f70O

ÊM 12 DE OUTUBRO
Braoile Loteria Gommemor.iti?a do

D-Si4.ir.i_._tQ da Anieriea

ttilh«v'e inteiro 3$000*
meio lí5ii<», quarto 750»
visesino 150 réis. *.es-
les pii-ços jn essa in-
ciiiido cisello do is-posto
de COilSumo. Para in-
rormacôesj prospectos
e ii-íí»! geraes com a
Companhia !M. Lolerias
dos «--«".ihIos.

CAIXA 1.052

Devoção
De Nossa Senhora das

Dores
EM TODOS OS SA\TOS
Celebra-se amanhã, domingo, — do

corrente, ás lt horas, com a possível
pompa, a festividade de nossa excelsa
padroeira.

Haverá brilhantesymphünia. executada->elo maestro Soares Barbosa, subindo a
tribuna o revmo. y.gario da freguezia
do Engenho Novo, padre Urbano Mar-
tins, qne generosamente se presta a abri-
ihantar este acto.

D-is 4 notas da tarde ás 10 da noite
haterã mii«ii:a e leilão de prendas, offe-
recldas pelos (leis devot.is..

A provedora convida todos os fieis a
concorrerem a esta festa, para maior
gloria a Nossa Senhora e em beneficio
nas obras da capella.-A secretaria. Ar-
tinüa B. de Pinho.

_m ui ÜBüsaieríss
iEfililnss

(Paqusboís Poste Francaise)
AGENCIA

EIA PRIMEIRO DE MARÇO N. 79
SAHIDAS PARA A EUROPA

«Magnüatr a 7 de outubro, para DaKar
Lisboa, Sigo e Bordéos.

«C6—lllléré"» a i) üe outubro, para Bahia,
Pernansbuco. Dakar; Lisboa e Bordéos-

«Amazone» a » tíe o.,"embro para Daiar.
Lisboa, Vii;0 e Botiléos.

ü paquete «„!_;"_-—_.
de duas UeliL-es e 6.357 toneladas, iilu
minado à luz eleirtríca, coinmandaiiíe
Riquier.esperado daEuropano dia 25 oe
setembro,sahira para Santos, Montevideo
e Buenos Aires deoois da indispensável
demora

0 paquete AtUuitiqno
de duas belices e 6.807 toneladas, illlimí-
nado á luz electrica, commandante Le
Troadec, esperado do Rio da Prata,
via Síntos. saiiiiâ para Dakar, Lisboa,
Bahia, Peinarobioo e Boroéos, no dia
— de setembro ás 5 lioras da tarde.

As encommeíidas sáo rece-i—s na
agencia alé o dt.i -—,?s 3 horas da tarde.

O embarque tios srs. passa-
geiros tíe 3* elsisse e s-aas ba-
gageus será feiü_ sratuilamente
no cáes «1 ..s —iueiros, ao urieio-
dia.

Os serriros anedlcos, os rsie-
dlcamentns e o vinho ds mesa
sã» gratuitos.

bsta companhia, de accordo com a
Boyal MaílSteam packet C. a a Pacific
Sleam Navigation C, emitlirá bi)hete3
de passagem de l* classe (1* categoria)
com direito ¦& inreriumpera. viagem etn
qualqncr porto e poder.no os srs. pas3a-
geiros voltar em qualquor dos paquetes
das tres companhias.

Para cargas trata-se com o sr. O. de
Macedo.correiror da companhia, ruaVis-
conde de Ilaborahy, sala da Junta dos
Corretores de Navios, e na agencia.

Para passagens e mais iüfoimaçda*.
com o inspector encarregado da
agencia A. A. FaUVEL

Espirito Santo Do Licy.d Bra-
s-.leibo, para Ma-

i»áos c eses., amanha,2l do corrente, ás
lo horas da manha. Escriptorio: .-ua da
Saúde n. 14.

JCCIDENTE- Da CompaSHI-. oi
Maranhão, para o

Pf.rá 3 eses.. hoje, -20 do corrente
Agentes:Pinto & ç. Rua de S.Beuto n 8

MAC.ELLAN' - D.I MF.SSAGKBIE8
MAníTi-fss para

5Iontevidéoe Bnenos Aires, a — do cor-
.-íute. Agente: A- A. Vcasmi. Rua
Primeiro de Março n. 79.

PRECISA-SE 
de uma copeinnha par;

um cãsíil; garante-se o tralatamento,
para tratar das 8 boras e:i. diante -, na
iua do Senhor dos Passos n. 110, so-
brado.

PRECISA-SE 
dc uma moça de 13 ali

annos, para serviços leves; na rua
rua Chile n. 27, 2* andar.

T__)ilE_!SA-S_ de nma criada pára cozi*
j_T^Bhár para duas pessoas e fazèf todo

o serviço;de casa; rua Tobias .Barreto
n. 10. 

' --- "" r '.

!KECISA-SE de uma cozinheira; na
í'rtíáis. Chrlsiovâu n. 171. . 7

PRECI3A-SÉ: 
de uma mocinha para

ajudar nos serviços de casa de [ami-
ii.v nâo sae á rua e paga-se aos;; na rua
da Carioca -n. 31, sobrado,

PRECISA-SB 
alugar uma rapariga-

que cozinhe o trivial e lave, branca
ou de côr;"na rua D. Marciana n. 25.

O1VERS0S

CASAlffipOS
Preparam-seGRATOITAMBflTB os

papeis de casamentocivil e religioso
para òs sócios dá Sociedado Be-
nencente Mendes de Almeida.

Mensalidade it, diploma -Sf, ta-
Gonçalves Dias n. 3, àODrauo.

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto Inte-

rior a senhoras, em casa de familia
na rua da Carioca n. 49, primeiro andar.

ALUGA-SB, 
por 70f mensaes a casa

da rua Goyaz n, 116, em frente á
estação do: En.-aritado, com duas salas,
dous quartos, cozinha, quintal e tanque
com bastante agua,-ás chaves estáo ha
venda, corn"o:sr.- Fiúza; trata-se narua
do Visconde de Sapucahy n..t1, venda.

PRECISA-SE 
dõ uma cozinheira para

ca^a de pequena familia: na rua do
Hospicio ii 2S1, sobrado.

PRECISA-SE 
de uma cozinheira para

casa de pequena. íamilia; na rua de
S. Cbrislovão n. t52.
-riRlsC1""-'--312 de uma perita cozinaeira" 

para o trivial; na rua Pedro Ame-
rico n. 43.

Ua;
; RECISA-SE de uma boa iavadeira

e eugo-imadeira para casa de fami-
na iu.i Sanlo Amaro n. 31.

ALUGA-SE 
na rua do Riachuelo n.362

um quarto mobiliado com chuveiro
por 50$ a moço do commercio.

ALUGAM-SE 
em casa respeitável bons

commodos a moços do commercio;
na rua de S. José h. 72, t - andar. < -

a _.0_«---m i para um
¦a ruada Con-

fde calcado.

ALUGA-SB 
o

4e Santo Amaro ¦
na mesma rua n.

de aobradodarua
_. 69; a chave esli

78, oade W trata.

ALUGA-SB 
um commodo para moço

solteiro ; na rua do Bipirito Santo
a- 13, »•: andar. ¦

ALUGA-SB 
a casa assobradada na rua

Francisco Bugenlo n. 81. as chaves
no n. 18, tendo tres quartos, duas salas,
copa, despensa, coainüa, quarto de ba*
nho, duas retn-tes, bonds de- 100 réis,
está limpa e.quintal.

ALUGA-SB 
uma casa .na rua D. .Anna

Nery n. 14, tem boas commodos e
bonds i porta. .'.¦".

PREClSA-SE 
de uma criada quo durma

no aluguel, ém casa de pequena fa-
milia,iufoima-se na rua da Uruguayana
n. 99, pbai-macia.

ATLÂNT1QUE-P^b^^^c„^
oéos e esc., a 23 do corrente, á tarde

. |3RECISA-SE de uma moça hespanhola
tpara o serviço de uma casa de pe-quena família, prefere-se recpm-chegada,

ei:sina-se a engommar, se aisira- quizer;na ru.-, Coüselfaeiio Bento Lisboa n. 45.
bonde- da Candelária.

T3iTNTW ~ D;1 HOBDDEOTSCBER LLOYD.
Dwi.1 ai Bremen, pa a Bremen e eses.
a 25 do corrente. Agentes: Iler-i.
Stol*— —: .'. Rua da Alfândega o. 05.

M-KUFY,. Victoria e e.s.-s. a 1.
do forrente. Escriptorios
laria n 24.

—Da Rio db Jaxkiro. para
i 22

Ruada Gande-

tupi Tr*»'—Da Güam-Para , pára o
.YIí-_tjí-Uw para e eses. a 22 da cor-
rente. Agentes: Xenim K.imos Sc «D.
Rua Primeiro ds Março u. 51.

GÜ._JARA'l2Sa Macáü
amanhã, 21 do correute.

mesm. empreza,
eses..

CALIFORNIA.^.^™^^
verpool 3 ases., a 25 do corrente. Ag.;n-
tes: Wilsoit Sons & «i Ruü de S- Pe-
U-2.

\jJ\L l Avalparaiso
Da mesma companhia, para

e eses., a 23 do
corrente.

TSIXEI3INHA-Da

AsBOCiaçãci Beneficente Memória
ao Almirante Wandenkolk

Os pescadores que quizerem pertencer
a esta associação queiram dingir-se á
rua VI conde Maranguape n. 61, no
próximo domingo. M do corrente, á i
hora da tarde. - idalma Pessoa.

c.
Cassino

D. J. D.
Dramático -Julio
Dantas

Hole, reunião it.tima.
IGNACIO SILVEIRA

1* secretario.

irnian-i [.«le de Nossa Senhora da Conceição do
íJu.elro da Freguezia de .nhauma

lANTIGA DEVOÇÀO PARTICULAR)

Resolvendo a mesa conjunta, de 31 de maio próximo passado, qne se Cobrasse
aos.rs Iri.iiJsom airazo unicamente o l- semestre do correnle anno e tendo
de rèoraan ai a matricula, condida os qne nào foram procurados pelo co-
f.?adÍ a! no f.ato d« JO dias desta data.. quitarem-se, para o que encon-
ú-ara. o st the.-.oureiro aos domingos, das 9 ás 11 boras da ma-.ha.

O st procurador altenderâ aos srs. irmães que c procurarem á rua Dous
ae 

s-réla!l.,ni dé setembro de 1903 - losé de Azeredo, secretario

Iíaiáurf! SiiiiiiíiRierI-aaisfiÍ3e
D_i_p.scliüíí;ilMs fiesellseltaft-aliidas para a Europa
PERNAMBUCO  3 de outubro
TUCUMAN  17 » »
PETROPOLIS  24»
S. PAULO  31 » .»,:\

0 Ví-.POR AI.LBM.V0

amanhã, 2i do
R ua da Saude n.

S. João pa
« Barra b Campos,

correute Escriptorios
142.

SEnviço Marítimo.
Santos, a 22 tio c

rente. Escriptorio: Rua da Saude n. 1
•JÂ.ÜÜÍA 

para Santos', a 22 tio cor-

PRECISA-SE 
de um criado para co-

peiro, devendo trazer -informações de
sua condueta; na rua Aristides Lobo
n. 129. Rio Comprido

PRECISAcozinheira e que lave alguma rou-
pa para L—íüia; na rua Coronel Figuei-
ra da Mcito n. 74, sobrado, esquina do
campo ceiS. Christovão, paga se bem.

J_7 casa tíe um casal; - Da ruada Ajuda
RECISA-SB de uma cozinheira para
casa d.: un

n: 9G. sobrado

PREClSA-SE 
de uma criada para ar-

rumar quartos e demais serviços
leves cm tasa de família de tratamento,
paga-se bem"; trata-se na rua Conde de
Baepehdy n. 76, Cattete.

PRECISA-SE 
de uma menina de 14 a 15

annós, para 
"serviços leves em casj.

de pequena famiiia; na rua da Ajuda
n. lis, sobrado.

-pR.mSA-SB de um , isqueno paraajudante de cozinha, no restaurante
Kruger. em Madureira, quem não cs-tiver nas condições é inútil apresen-tar-se.

PREClSA-SE 
de uma boa criada paraoecupar-se de serviços leves j na rua

Jodf.ey-Club n. 32.

PREClSA-SE 
de unia criada estran-

geira, para todo serviço, meuos co-
zinhar; na ruado Passeio n. 58.

PRECISA-SE 
de uma pequena de 14 &

16 annos, para ama secca e mais
serviços leves; na rua t). «Manuel n. 26.

PU1
«serviços leves:

RECISÁ-SE de uma pequena da 14 á
para ama sirccá e mais

na rua D. Manue! n- 2G.

tov

RKCISA-SB de perfeitas engomma
deiras de fabrica; na rua de á- Chris
io n. 96 A.

ANNUNGIQS
PAXiW-tííiiaá

Wfc«n »-¦ i ¦ _st»ii_W>*

Nos tempos cm qus eu Jogavas
Tinha tal fé no leáo
Que jamais o auandonava
Para arri8.:ar-aie no cão.

O Feli-ardo.

capíiào W. Sclweer
Esperado úe Saetos, i;uiiU.s-íeira, 34 do
corrente, sahtrú, sabbado, 26, ao iseio-

eia, para
BAHIA,

Li-BO-t
BOTTEa».-SI

e -A-IS-D-G-
A Comoanhia fornew conducçào gra

luita paira bordo aos srs. passageiro
com suas bagagens.

Todos os psiqueles desia com-
panhia. IHuiiiinádos a I««- ele-
clrica e proyíflos eom os snaís
inadttriio-i tiielltoram-otos, ofiTc-
rocem o maior conforto aos tias-
saçeU-os, lauto «Je 1" como de
:t* classes. Todos têm_ . cozi-
rjhei.ro portuguez a bordo ._ as
pasoagous de ü" ciasse incln_im
vinho de «jisssi.

Paru ctii-sii!*, traía-se
con. o eorreloi* da com-
punLia, W, li. .Mac Ai".-
ven, rua Pi*io_eiro tie
liarão n- 80, V andai*.

Para passagens e oa-
Iras informações* _*>i_i
os agentes

E. JGHNSTON & O.
Ú_ BUA DF.Si PKDRO 62

340
Para hoje:

Vae dar uma sorte ns festa dos
li anos!

S Domingo*, 19—9—1903.

ita

lEBV/ÇO D! MES TI JO
4 LUGA-SE uma perfeita lavadeira e

__6_.engommadeira. que deseja en-on-
trar uma boa casa de familia; trata-se na
ruado SeuaJo n 211, casinha a. 1.

â 
LUOA-SE uma ama
tro mezes, muil.. sadia, chegada ha

ofto dias de Portugal
neca n. J94.

de leite oe qua
chegada ti;.

na rua Frei Ca-

ALUGAM-SE 
um bom cozinheiro e um

bom copeiro.
q.ez de Olinda n

trata-se na
36 A.

rua Mar-

Matador d8 percevsjos TaíS.
vel. Extingue complelamente essa praga,
a,at.-i lambem os ovo?.. Vidro tSãOU: na
ruado Lavradio o. i!5. Resultado prom-
pto— moite immediata e não e vene-
noso.

boa engommãdeira;
5.

OiOTÍO ELECTRICO

HERGU

Cura toda3 as moléstias nervosas.

20 Largo da Carioca
rio de janeiro

20

SB de uma cozinheira para
pequena famili

conde, de Figueiredo n. 5."PRECISA-c.».sa de pequena familia ; na rua Vis-

Í)RF.CI.A-SE 
de üm pequeno até 12

tinnoü para copeiro em casa de fa-
milia ; ua rua Theophilo Cttoni n. 75.

Matador íe. perçevejos TalS:
vel. Extingue completamente essa praga,
mata também os ovos. Vidro ísõuo; na
rua do Lavradio n. 115.Resultado prom-
pto—morte iruineiiata e nào é vene-
noso.

ALUGA-SE 
o chalet do morro do Va-

longo n. 26, cm bons commodos,
st chave está no n. 19 e trata-.se na rua
Manjchal Floriano Peixoto n. 136. so-
brado-

ALUGAM-SE 
uma alcova de frente e

mais um bom quarto em casa dc
família resp.uravel e só se aluga a pes-
soas nas mesmas condições, não se faz
questão de côr; na do Lavradio n. 152,
loja.

¦ ¦¦-¦¦¦¦¦'¦ «-fl

ALUGA-SE, 
na rua Pedro Américo

n. 12, um pavimento térreo, uma
sala e alcova, em casa du uma senhora
viuva ã uma senhora só; para ver e
tratar das 2 horas da tarde em diante.

ALUGAM-SB 
os sobrados do predio á

ruada Conceição n. 10 ; as chaves
estão no botequim n. 3o trata-se na rua
Ua Quitanda n. 114.

áLUGAM-SE 

os prédios da rua Vaz de
Toledo ns 5 e 9, logar saudável,
ndancia d'agna; as cbaves, por fa-

vor.no n. õe trata-se na rua Paim Pam-
pldna n. 30,. Sampaio. _^

áLUGAM-SB 
tm boa cosunod. wtr«í e outro com duas JaaelUs, ú_-

, . dít novo. por 2i»; na I adelra doSeminário n. 37.

AtUf.A_-SK 
sala e qu-rtos de Irent-r,ua nu Silva Manuel a. .7.

A -LCGA--"E por X4 a easa n. 8 da rua
j__.Major Piato SaySo, próximo á ruadc Costa.

AI.UGA-SE 
para casal sem nih.is _r,tSCJ a «asa nova da rua Mat-TlrDias u, 20, com dnas sala;, um quartocozinh -', b:.nheiro pequeno e qui.iuipara tratar na ruado Ouvid.iri_=;

oc.e está a chare.

ALUGA-SE 
— Lava-*.?, engtsmma-se»Iustra.se psrfeilan».enle bem ronnid.-. Homem, por preços razoáveis; ni r*a'!_» Laranjerr^s n, 27, é gnu sra. Dor-tuguesa.

esplendirta «asa Aa r.j?lis» n. 4 B. Bio Cnmori-«lo, as ch.ires estáo n. 1. dt-_-.ii»!.-, t-ati.se aa ru; do Senado n. _—. Sa mj*rasrua ;luga-se uma sala de fienle _ ctWsem filhes.

ALUdA-SE-L. 
. ,..Jequiliiilionii: n.

JOTA Pá!O .terror do perce-das camas. Mor-
_ nstantanca do in-

secto e seus óvulos.
E' liquido inotfensivo e perfumado. Vi-
dro 1|500. Nas drogarias, ferragistas,
etc.

ALUGA-SE 
uma casa pintada e í«irra-

da de novo, com bons com n« d j-
para pequena familia ; na rua Conscliiei-
ro Pereira Franco n. 13, Estacio cc Sá.

_;_L*aIas e dous quartos; á rua Dr. João
Ricardo n. 11.

A LUGA-SE o chalet.da rua Theodoro
__ da Silva n. 35, Villa Isabel; a chave
esta no n. 37 e trata-se na rua do Al.
cantara n. 15.

SYPHILIS
NO ROSTO

O sr. Francisco J. da Costa e Al-
meida,inlelligentecon3tructor na-
valeiii S. João da Barra (Estado
do Rio), curou-se cutupletauieáte
com o uso do l.icor Ue Yay-
uyá tleS .loão «lu llnrra, de
feridas na face, nariz, e te-Ua.

ALUGA-SE 
um predio novo para qual-

quer negocio-, na rua Frei «. -ne.:;
n 428 B, trata-se na mesma rua" n 3:!>.

A_S.:„A-bK 
o bom predio da run

S. João Báptista n. 56, com boa:,
accommodações, abundância d'sgu:t e
gaz; as cbaves estão, por tavoi. na mes-
rua n. 80, armazém, e trala-se na dos
Ourives n. 59.

ALUuA-SE 
um bonito cbalet na ru:General Severiano n. TS. em frtcUao Recolhimento de Santa -,_er«ra, _s>lafogo. *

ALUGA-f 
B um bom quarlu, 251; cania GoacaU— Dias o. «sí, 2- andar.

ALUGAM-SB 
as rasas di rua D. E» l!is G ii narães n 33 e 40, «ituntby,

coiu duas íalas, dous quartos e. 4-ji.-!!,:*l,alu^-jol SOí; as chaves eítS-i defr«.nt«.
r.Tí \nn--t- : i.-",-.-.«• ns ¥•*» _ r. __js—t-___ftrata-se na nia D. Fcüfi.na

ALUGA-SB 
uma boa em logar muilo

sandavel. à rua Visconde ae Tocan-
tins n. 3, Todos os San os; as chaves
estão na rua Getulio n. 9.

ALUGA-SB 
a loja própria para nego-

cio, á roa do Reg.nle n. 90, pròxl-mo á rua Larga deS. Joaquim, por . a.
as chaves estão no 2. andar, onde se
trata.

ALUGA-SB 
a casa da rua Barão de

S. Francisco Filho n. 24, com dou*
quarlos, duas salas, gaz e bom terreno;
as chaves na casa jnnto.

ALUGAM- 
E quartos e salas, com ou

sem mobília em casa de confiança.
narua dos Arcos n. 25.

_. -SE de unia|perfeita cozinheira
do trivial, prefere-se que seja bran-

ca ou parda ; no becco dos Ca»mclitas
n. 14.

ÒRECISi

P?RECISA-SE de uma ama secca; ua
ua, dos Voluntários da Pátria n. 50.

PRECISA-SE 
de uma criada para o

sen-!t:o de duas pessoas; na rua da
Belia Vssír. a. 7. estação do Engenho
Novo

PRECISA-SE 
de uma mocinba. para

fervi-p» domésticos em ca sh de. tí-
milia; na rua Visconde do Rio Branco
n. 6, 2°.

PRECISA-SE 
dê uma criada de 15 a

:0anitos para lavar ecozinliar para
pequena familia"; prefere-se portugueza;
na iva José Eugênio n. 10, junto a esta-
ção dá esliatia de ferro, em á. Christo-
v..m

PRECISA, 
SE de uma criada para cozi-

nhar ir lavur, em casa de familia; na
rua Frei Cáúeca n. 41,

ISA-SElde uma
. para ser

casal, na rua do Cattete nÍ3RE14 aat'.,.s. para serviços leves de um
criada de 12 a

ics di
169. loja..

F>ÍIECISÀ-SB 
de ura criado que saiba

lei"; na rua Visconde de Sapucahy
n. 70 B.

PRECIir-A-^E 
deuma criada para ar

rumar casa e mais serviços; na rui
Evarisio dr; Veiga n- 31, sobrado.

PRECI3A.-SB 
de uma boa cozinheira,

qne durma em casa dos palrões; na
rui Conde de Bomflm n. 124.

>RKC1SA-SB de um
peiro

menino para co-
na 

"rua 
dos Ourives n. 139.

PRECISA-SE 
de um.s mocinha para

serviços leves, eus casa de pequenafamilia; na rua da Uai—ouia n. 73.

PRECISÀ-SR 
de uma criada para la-

var eengommar; narua Coude üe
Bomflm n 206.

PRECISA-SE 
de um-*, ajudante de co-

zlnheira. para pe.qtiéna familia,- na
rua Barão de Iguatomy n. 2t

(í'!(*
fdê boas informatoes suas. para cui-

dar de uma criança de dons annos; para
tratar, á rua do Rezende n. 106.

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira

que.durma no aluguel; na rua Dr
Corrêa Duira n. 8, Cattete. .

rua de S.
iiua

Chnstnvam n.
secca:
93 A

JiRSCIU!
dim) ii
I" ll,:. ».i

-SK de uma ama secca; na•onde de Sapucahy (Bonijar-

HECi.--.A-
viço,

na rua SuaPRECIsei v:
iE dc uma criada para todo
em casa de duas pessoas;

a Alexandrina n 15.

F;RECISA-SB do uma amrt sc-cess: na
ua General Polydoro n. 124, Bota-

tj* 
8EC1SA-SE de «ma
a ai a seCi-a; na rna

F.voíuííís n. 1 B, Bola-
fogo: 

PRECISA-SE 
de uma ama secca; n.

Irave-ira Cruz Lima, Villa 3. Vicente

ALUGA-SE 
uma boa cas* com cinco

quartos, duas salas, uma sateta e
tudo mais que pertence a uma boa casa;
na rua Bcimira n. 4, estação úa. Piedade
e trata-se uo n. 2.

ALUGA-SB 
para petfuena famili:., uma Passos n. 200

boa casa, por preço cominodo e

ALUGA-SE 
o espaçoso araazt-m «ia

rua Bella do S. João n. ti9 A. São
Lhnstovão, serve para qualquer negoci'.
as chaves estão no bazar dò rua do
Bomllm n. 34.

Matadcrde percoWos*__£
vel.Exiingue compíctnnienle ess,i ;>rnc'a,
mata também os oves. Vídn- lsãOJ: na
rua .ao Lavradio u. tlá. Res_Udo proii-uto—tnoritf immedialsi e aao e veu> ¦
noso.

ALUGA-SE 
metade de uma casa a fa-

milia decenle ; na rua Senhor do:

LUGAM-SE bons commodos , na rus_b.ndat.cb a-agr,á ninlÀ da^Liberdad- A _Y_hSSt S,^u. 22, S. Christovü.. e as chaves eslão -__.da Misericórdia n. 63.
no u. 18, onde si Irala, bonds de Pedre-
gUlllll;

ALUGA-SE 
uma casa na travessa Alice

n 5 A; as chaves eslão na rua Cha-
ves Faria, S. Cbrislovão.

A LUGA-SE ;. casa da rua Barín «ie
J\_Mesquita n. 154. toda reformada Ac
novo, om grande cUacaru toda murada,
lognr saudável e ares livres, bonds ã
pmta a toda hora do dia e «Lt noite, An-
darahy Grande.

ALUGA-SB 
por 35$ uma sala com

nuas janellas de frenle, entrada i:s-
dependente; na rua Frei Caneca n. 542.
chácara.

4 LUGA-SE o predio m.vo tia tua Ade-
XXlia n. 3 8, C"m Oo-is quartos, duas
safas, cozinha e grande quinta!, tanque
0 abundância dágua e esgoto; a cliiv.»
eslá na rua Piauliy n 34, onde se trata
ou com o nroprietario, na rua General
Pedra n. 271.

ALUGA-SE 
a casa da rua Visconde de

|.amaraty n. 37*. com commodos para
família decente

MOVEIS
Colchões de crinó para casados,

a 20S. 258 
Ditos para solreiro, a 15S. 20$ a.
Camas de marl.-iia para casados,

a nss e—
Ditas superiores, a 473, 60? e...
ColcUões de capim para casados,

a "s
Ditos para solteiros, a 3S
Almofidas de pa aa e de algo-

dão, a is  
Ditas superiores, a 3S. ÁS e.....
Tapetes para po de ama o
saia  

Lavatorios meias 'commodas,
a 50$ 

Mei-ts-commodas para criança,
a 30$ ".....

Apparélhos de louça, a !7$.25$ e
C-siard-.-lo.iç.is, a 65S 
Guarda-vesti-ios. .160$, ItOS e..
Mobília:: austríacas, a -140$ e..

3SS0OO
25$0;0

3SS000
89sa-o
I2S0OO
10S0OJ

2.-000
10$iX)0

"PREI
WJ Inv

RECISA-Se de uma
criada de condueta

afiança—a, para copeira
e arrumadeira d«* ciimi;
para tratar, á rua Conde
do BomUiri n. 204.

PRECISA-Si* 
de nma criada para cozi-

nhar. lavar e engommar, para duas
senhoras: na rua Frei Caneca n. 159, so-
brado.

A 
LUGA-SB uma
na rua do Areai n

4 LUGA-SE uma senhora de meia eda-
_A_.de para cozinhar o trivial em casa
de pequena familia; na rua Vsiconde de
ltauna n. 19.

í3___^tE^f^S^^^^^^^^^^^_______

PRECiáA-SB 
de uma criada para casa

de família; na rua Generalpara
af Ca

n. 2C-6.

RECISA-SB de uma perfeita engom-
maneira, aue lustre, paga-se Oum

rua Visconde da Gáveaordenado
n. 30.

na

PRBCISA-SE 
de uma boa cozinheiras

na rua dos Voluntários da Pátria
n 203 B.

PRECISA-SB 
de uma crlaoa que cozi-

nhe e lave, na rua Fortunato de
Brito n I. Meyer. Bocea do Multo.

TrmrTTrnT

RECISA SB.de uma cozinheira do
vial .: .)ue lave alguma roupa de

crian-, [i,-éfeíe-se senhora de cor e da
edado,"qné durma no aluguel, na rue
Major Pi„:.- Sayip n. 10, morro do
Livramento.

PRECISAi-SB 
de uma mocinha, qúe te-

nha it-.üca de calçado
que Centüi
n i'J0.

naeluna . na
de criança e

rua Foi inosa

PKECISk-.-E 
para um casal seni filhos

de inau boa cozinheira, que lave e
que seja . lii.nçada, piefere-se bianca, na
rua iio Sacramento n. lâ.

PRECISA-o servir
na praça da

PRECISAse.-vii.o
n. 152, com

SE de uma criada para todo
• ue casa de pequena família:
Republica n. 41, s- andar.

SE de uma mocinha para
leves, na rua do Riachuelo

..sr. Adolpho

PRECISi',-:*E 
de uma criada para todo

o serti,v; na ruado Lavradio n 84.

P rua Üínijuayana n 23, sobiado

938000

GSíOOO
30$000

1IÕS000
lios-«o
22o$: .00

Cadeiras austríacas para sala de tan-
tar e ditas anieii'-anas coni pslhir.n-. .
os srs". freguezes venham a afatna.ia fa-
brica de co'.'lif»os c moveis, ver os snrti-
mentos coõ-.jiielos. as nossas fnzen ias
estão exiiostas ao publico todos os dias.
quem visit il-a não deixará de comprar,
só na colcboaria uo Quinze Dias, os fre-
não p-igam o carreto, bonds áportapara
todasas r'is»s
iíDii Visconde do Rio Bf-hiíü n. 3i

As.S 
«. i-«i- a boa casa assobradada

da rua General Bruce n. 67, cora
quatro quartos e todas as comn:oei>2a-
des para íamilia; a chave está no n é4,
do Campo de S. Christovão. onde se
trata.

_: «en.a
u. 179.

* LUCA-SE ochal -í da rua Cr. i»ííIrZ
JiDócriugnes n. 22 pr«.xiaio ã e»u«-_<ida Piedade, tendo Ires -alas, qu-.-.roquartos è outras deíiem,«;nciaç. grandequinta! e jardim na ía_ie,por _$ : iraIa-se ua mesma.

A **• **A-SE '.«.a ex:»l!cntc «-otniut»--!,
£\_c. at duas jat—lias de frente «• ii idavisla para o u.at a rapazes soltes.oi oucasaes sem filnoss na rua Tavarc- Bjstc*n. 31. auüga rna da 1'tinceza Imy.rial.

AlHGA-SB 
uma «asa com dua<i salas,tes quartos, cozinha, poiio. iardíme gra.d.» chaesta: itt i.-.d, :• « i., -,'..-.--

Cs.tui.il>}-, n. 3; a chave acha-se na mesma casa.

A.UG 
t-SE. cm casa da faiailu. um.-sala e a!c-va; i_ .ua «Jo lis ;uan. 79 .^.Inniby. bi.i.d* de loa ré..- aporia

ALUGA-SE 
um »_pi;n-ião cnmm-úc-cm j-nel!a* jo.-a a ru», a -juis. s-.íihor•; só ..u a um senhor te tn-l-críc!*

no . i.npitd.S. ChnU.ivão a. 74.
4 LUGaM-S

_t_ -solteiro ;
n. 3 c

Z bons .-«.m.sio.1 .* p-rtna p.aça Josc de Alenca

4 LUGA-SE—Corisra.se tonnmid-af
_____ suais uiensüi>« de eiía* de f.milti.
eni um lót», |«a^a.-c IU.I* d ¦ q:t,-<_q.I
quer oulro, * di-.!ieir.»s alte: úe-st.« «-ha-
iua«tos p^iu Cdr. «•:¦•: ainsa«__i de ra«tc:í
á r ia oa Alfati.icga n. 10U.

4 '
^\ milia « moços solteiro; na n_ Cz.ii
po .llegro n. IC-

ALUGAi-úlll ,
A-SE tsm-i toa saU eum justIc
di ello a cozinha e qtunui; na

rua de S. Diogo n. II.

A LrCiAM-SE a lüf, !*>$, _*rj. r»$e «$
______sahs e ..urtito', co_ agua e giandt
quintal; na riu do fiopo.iio n- ai. ut
S^SUU ».

I 4 lUGtSI-SEums __tsita__-sícír«-ile
i _r\ . .i'ii.- i«e_i mobiliada e bssrts «rx»i_-

Al.üiiA 
se um bom aposento a se

nhora só ou a casal sem lilbos: na
rua Senador Furtado A 24, onde se trata
das 10 ás 5.

:,...-. n.t rua do : _ ede n. .60.

ASind..>.njeiile e «cm mobilta, a mo
ços soltei tos r,u ,---,,, —_i ti. •«•-, não
podendo co...... • e :¦ •:. bom ••-..:..._
na rua Francisco llur.t-.ii n. ti-

ALUGA-SB 
uma boa casa de p»rU

e janeil? rom Ioda; a.» - .ru -.••:.:.
des. nerlo Ar, latgo -õ Calou.i; ItjU-sc
na ._.. General Cnuu a. 221. lota.

4LUGA-SE 
a um; s-miio—i só e ho-

ti-*'. u*n bom .. i, «. .;¦: "tn «_«a
Ot- (:::,. ..a rua d<> Hospido. pr«.\i'UO
a rui tio S.cramenlo: informa-se i^« rm
dc *> Jo*6 c. :0', pharmaria.

ALUGA-SE 
a csa da l?aei'< d't Vi-

anna n. 7. as cliivea estío ao a 7,' trata-—! no largo do ,««n, ¦,-.«••--

Sim, senhor, boje eslás r.a pontis-
situa!Porque f-lla? assim 7

Vejo-te com boa roupa e bem íeita,
qnanto le custou 1

Buratinh», meu amigo.baratinbo. ¦ -
quanto dizes; mandei fazei-a por
iuosooü.Rcaimente 6 baralo.

B se quero mais barato compro ter-
nos já feitos por 40», 50; e 00$ e mais
outras roupas, todas muito boas c ba-
rato Eem. MasondB 6 isto 1

Onde él... E" no Mendonça... Voa
Casa Mendonça. Gonçalves Dias n. 8.

Couheço, Hino ! Mas nào sabia que
vendia tão boa roupa e tão barato. Voe
ser freguez delle-

àtUG.'rua
LUGA-SE a

Marechal
127

metade do sobratí«t d»
Floriano Peixoto

4 LUtlÃ-SE a ;"¦-¦ no novo •«¦.«.--
____.nador r.-.. ;,;¦• o. 67; a ch.ve no ar-
ms>z«-iu junto.

t LUGA-SB linda salae qu-rtod.: f ea
J\ te com s.._ a etc, *<f a m »ç»s »ol-
t- s, não tem mais t .¦;¦:;:.- * na iua
Geuen:! Câmara a. 265. i« andar

LUGA*.-SE a espaçosa sala de fnrnt
aicova, em c_sa de casal <e ir ->(•—

to. a outro ca ai. eom dir.-tt.» a ne:ven
lia;, na tua -_-.:•.- H:: ¦-.-!¦: ¦ n 56-
__.<:

ALUGA*." 
_8 uma sala

cnin*d.t inüei^ndeul»:;
u. í á. .-••__;:.

Ia e alc.va cm

i, LUGAM-SB -'.;-:-. e alcova de freatc
J-\ na rua do Hos..icio u 5, 3* andar.

ALUGA-SE 
na ni- EiBMStn.ili B. IS:

tima casa no™, cota ire» «lisirt,,»,
duas sal.*, ele; pt**t<> -j$C»í.

uma sala e qua ls» -le
______irehlê l»atj rap__s;s«>lteií..si Da ru:
sata li. iü t:a'--sc naia«-»ma.

4 LUGAM-SE
A'•••¦!

ALUGA-SE 
a nm casal sério uma sala

e quarto,tendo logar para lavar; oa
rua do Hospicio n. 23K. casa de fami-
lia

Alug;avenida da rua Mariz e Barros n.35.
para'familia, as chaves estão r.o n. 2 e

fiara 
tratar

oja. * na «ua do Lavradio n. llt.

boa casa na rua (le
__\ neral Severiano n. r.8, em 3ota-
fogo. trata-se na rua Conde de Irajá
n 30

Aíquarto, completamente independeu-
tes. a senhora de eoade ou casal seni ll-
lhos. em «rasa de família, por 60$ men-
saes; na rua do Cattete n. 69, sobrado.

t LUGA-SB nm grande solâo próprio
__r__ para oIBcina de alfaiate ; na rua Sele
de Setembro n. 6i, trala-se na loja

4 LUGAM-SE bons commodos mobília-
_\ dos a 60S e 50$ mensaes: na rua dos
An—adas a. 15. sobrado.

A I
___ f jniila í>arai um ras.1 oa ia
leiros: na ruada Ajuda ti.-I, --

:«

ALUGA-Sli 
u.r.a——a;u. rj- %u ;--¦¦

n. 5. Sampaio.
a Lü«3A-SB um commodo em »--*a «lc

_\ *»;r.h«-,ra só a outra >-nho—. ou « um
senhor <_¦: .--gado no í..mm«-ra«»s Bá »ut

Euacni" n. MB, S «Ji.i-iovio

ALUGA-SE 
uma boa

forrada de novo própria para c
criptorio ; no sobrado da rua Sete _c
Sele.«!¦.is. n. 64, trata-se na loja

 í Franris'*-'.* K_;-
; . . nar-» '.ralar. 3l. ás 9 hora> da aiantià«ala pintada e • i"

ALUGA-SE 
a c.sa u. í'j Aa rúa .'..-

rão de Mesquita, as chaves estão na
veu.ia em fiente ; para tratar á rua do
Rezende rt. 106.

skCÇÃQ COiVl-VlSHCtAL
suita attltuda deveraB de

UEIICAUO OE CA*BIO

AS letras partieularas dé café

onge üo melhorarem, pelo,con-
.rario. nào obstante as grandes
.«raüsaao ilosso produeto, te tor-

.aram utó mais caras.

O bancário, entretanto, *-&«> soi-

(reu moditlcaçfto. entendendo a

?uo ossof papeis continuavam

Vouco procuradas, mus isso in-

Jtc- justiimento qae a» necssst-
ín.ios so uchavam multo a desço-
"jeito.

Com elToito. todo o pape! de

.obortura ora oempre tomado, en-

vontrava íacu collocaçao nos ban-
•os u no morcado, ao passo que o

pancano tom permanecido esta-
nonarto, com pequonos tomado-

res apenas, assim *e explicando o

ss-clonimento do mercado.quan

do a
alta.

Foi assim que os bancos, em

gerai, afctiram e se conservaram
á tabeliã no 12 d., a que sacavam,
dando o üepubllca para o mer-
cado a Iíi ls64 d., mas com papel
Indlrecto .notado a 12 M16 e 12 3iG4

d., mesDu» a prazo.
Atinai, porém, abastecido o mer

cado, supprldas as necessidades,
o morca.ti melhorou de aspecto,
franquenojo o River Plato e o
Brasiliant-che negócios dlrectos
a 12 li"54 d. para grandes quan-
Uas, mas .-assaram a comprar a
123(32 d., transigindo os possui-
dore3 a l*. 3i64 e 12 lil6 d. letras

prompta. o a 12 5j32 d. a prazo,
assim fechando o mercado de as-
poeto mo-uflcado para a alta.ccmo
devia ter t-uccsdldo a mais tempo.

CAI1IUU DO MIO

„0!U

9.VJ
10.00
_05
\D.I0
.O.W 
.1.10
1* 10
12. 
1-10
1.10......

!..40..
4.30.

OAfl-OÍ
•a .»>i

11 l IlUSl
tf f ll I/S4
12 S lt 1/61
11 c lt 1/64
I. I- lt l/fl»
lt c lt t/61
ti t tt i/ct
lt e it i/i.i
lt e il i'6«
Ue tt ut»
ite lt i/.i
tt o tt 1/31
tt • lt l,3t

I BARCOS
C 0 U?BaM

I

lU.fil.

3/32
3/32
3/32
3/J2
3/31
3/32
3/31
$/3t
1/31
3/31
3/31
l/M
W31

Lim.«3
niowrtA

lt 1/3»
lt 1/32
lt 1/3$
!t t/32
lt 1/16
lt 1/3*
lt 1/16
11 1/3!
11 1/16
lt l/l*
11 1/1*»

LHTI1AS
A PRAZO

"i«*'t/3Í'
11 1/32
li 1/16
12 6/64
lt t/16
II Si 32
tt 1/13
lt 6/64
lt 1/16
tt 6/61' 
11 6/64
lt 6/64

IBTAUO
UO M-R.Alit,

Calmo

Firme

i

|,ondre) ......••
>aru ••'
t»ino'ir^o..........

lal'» ••
t -jiiiiiiâl
... »-f i,r-
Vouarei
i*ari»iiaiuiiutito
rur unia, pur Iranco.

{or 
libra

tipaoha. -.drlí..«
Ltü ÜU/TUIS

•oenu. àire»
loBWideo.

frafOt:
Londfte »•«•••••>
paris........•••«.«¦•«•
Uambulfo.........«•

op tratou i
>t_e«_i»...,...  41Wome!»•••¦••¦

.«/revi*»
50 .

«TÍ*
IMI

.!
UC
|.»t.

?1153
11 Ti»

1*03
INI

it mi»
, ¦» _.

it
$7»
1963

«813
.381)

tjl-
a lt rm"
t l**9

993
I8H
llllí
tito

Atl
4

s
«•pitollss

4] IV)
una

'•mi
it

St

CTll liei

Ctm.-ill. )ll «:  1113116 a 11 7(8
Limittt aos cambiar.

f.ancarlo II 17(31 a 11
.11 7[tP_üculan.-i. .

-IIUÍI!
Soberanos ,.,.. W|300
Oarooaciii,. i.ourti lftS6

•1B
a 11 !9(-

20125D
11273

X : tara -t/uatca.
A Câmara sindleal dos corretores ae

landoi puollcos deu uontem ai seguia.
tWcouçOt-. . sliimi-

• il
Ifttti

t|Mm

Praças
LoDdr6i-*« *. • *•••••••! >
Plll^i «••••••••••••••»••
Üf-BLOUrf o* «*-••••••• m
llSÜA. • • • ipti««iti*iuf "
P OflUMll-•• • »»••¦> t ••,• •
New-fot&«.. (.«•••«••-••

BmtremesiBeaáree
IftDêAftO*»*». *••••••_•• IV
Calxamaii-I,.>«....... U
ftltl(SlV«t4««>M.«M*M

««$/» d ema
11 atl «H64
|79l.a 1798
1881 4 19SÒ

1739
461

UU»

Metaes ¦
Soberanos S0$275
Ouronacionalporil. 2S263

HEKC.no DE TITULOU»

Começaram os trabalhos mais
nma vez por execução de alvará
a cargo do corretor Fernando Al-
vares de Souza.

Nos trabalhos ordinários houve
regular animação, mas principal-
mente no3 pregões, porque os

negócios apurados foram como de

costume, mais ou m6"-03-
Havia constante firmeza nas

apólices geraes e municipaes,

tudo mais carecendo ainda de im-

portancia.
'LICITAN-SS OFFICUSS

Declararam comprar 3 vender
na hora da bolsa os seguintes cor
retores: "-¦:

Apólices antigas — -ouza, Al-
meida, Fontoura, Couto, Cláudio.
Lucrecio.C. Pereira.ausmào, Gam-
boa. Vaz, Willarnsens, 3-intos,
Amaral Berla e K3clc,970S e969$000.

18 95, port. — Aquino, Vaz, Al-
meida. Santos, Kock, Couto Mo-
niz e Òr-nellas 974ge 970$000.

1395, nom. —.Souza, Lucrecio,
Berla, Santos, Rabello, 

'Almeida,

Goiioy. V Lobo, C. Pereira, *Vaz

e Gamboa, 975$ e 9713000. ' 
^-,.

1397 — Xaviea,Santos,Souza,Wil-
lemsens, Cláudio, Gusmão, Aaui-
no, Godoy, Berla, Fontoura, Vaz,
Almeida, Lucrecio, c C. Peneira,
l:D-24Sel:021S000.

Inscripções— Souza, Kock, Bsr-
Ia, Palhares, Gamboa e Xavier,
882| e 880SO0O.

M_nicip--Souza,SantoslGusm_o,
Fontoura.Vaz, Aquino, Godoy.Mo-
niz. V. Lobo, Barla, Almeida e
Amaral, 182S50Ü e 182S000.

Estado do Rio. 4 '[. — Gamboa,
Fontoura, V..- Lobo. Aquino,
Santos, Amaral, Souza, Godov.
Vaz, Kock, Teixeira, Moniz, Al-
maida, Palhares, Luorecio, Couto
e Willemsens, 518500 e 518000.

Diversos: .
Republica—-Aquino, Kock, Gui-

maràes. Rabello, Willemsens.
Cláudio, Kock, Sant03 Xav.er.
Vaz, C. Pereira, Godoy, V. Lobo,
Palhares, Moniz e Fortuna, 38$500
G38S000-

Commerciah—Vaz, Kock, Aqui-
no, Guimarães a Couto, HOfe
1098000. 

'.
Sapucahy—Aquino, Santos, Mo-

niz, Kock, Rabello. C. Pereira, Lu-
crecio e Gamboa, 238500 e 238000.

Mercúrio. — Willemsens, Sou-
za, Kock, Guimarães; Xavier, Lu-
crecio e Gamboa, 378000 e 368500.

J. Botânico.— V. Lobo, Xavier e I

Willeinsert*, Rabé.lo, Sou_a, Al-
mei.-ia e Godoy, 132g el30SOOO.

Sal o Navrgação.— Coutf e Mo-
niz, Vaz e Aquino 288 e 27g700.

M. S. Jeronymo.— Berla, Kock,
Rabello e Lucrecio, 19S000 e 16S000.

Veadas dn Sola?-
Apólices :

Ueraesanc, 20
a 6. «-.••)-»

> » 3, £2- «
» 10,1, 10V9. 6,20..*..

Bmp. 1835, port., •¦ ,
» s —3 ¦••

» nom., to
Bmp. de 1897, port.; 30  ¦

¦ » noin,, 39......
lascrip. port.. » nom 5 0$
Bst. Ql Rio,"143. 20O............

» 155. ........i**«--«-.«)í
Geraes miúdas, 500$, 1,1,2.,,

sm
i_s
D69S
970$
970$
97 4
971*

11—0$
1:0J4$' 883$

879$
50$50O
51$

930$

Bond- *"*
jardim Botânico
S. Chrisíovao

Diversas
C. Alimentícias 
Carruagens
Doca6 e Melhoramentos
Melhoramentos
Melh. S. Paulo
Sovo Mercado....
áale ftavegafao

Deben
SorocaJK.. _,_,.. 

132SÜ00

18íl$009
7US00O

60SW0
aosuoo

190S0OÒ
28SO—

17ÍS0 0
130SÜO0

ÕSSI-OO
8S-Ó0

50S mo
IOS—0

27S000

72SO0O 71$0CO

J..'Ui,. .. • •
Dito, ao portador
Confiança'*oicovaao. •
Manufactora
brasil industrial
Novo Mercado
Jo.-nai do Commercio
Candelária 
i;. Urbanos

Letras

B.C. R. de Minas

203J,)00
iiei !00
200SOJO

Bancos .
União do Commercio, 50...,

» 15
. 100 

Republica, 50, 50. 9.11..*..
Commercial, 15.. .,..

Companaias:
Seg Mercúrio, 25,100......... 361500
llelü. no "dananào, 48......... 6$
C V. Fluminense.43......... 9*>J

Deôentures
Docas de Santos, 6 :i„ 100,100
Soro abana, 3,40.

Resuma das oiTectas

Prevaleciam no encerramento da Bolsu
os seguintes lancess •

Apólices
Geraes ant-5*;'««-• — **¦•*¦"•

1895 DOrt, 5«/..
nom., á"/i.

8mp. 1897pòrt. 6 •/?.. 1:C22$
_mp. 1897 nom. 6 •/.... 1:0243
inscripções, oon. 3 •/., 884$000

» . nom.6 •/.. -.'SOOO
Municipaes, port. 3*/.. 1825500
Ditas.idení.uo.uiu. 6*/. 18ô$000

Esladoaes;
Estado uo Rio
Estado do Rio (6 •/•)•
B. de Minas port....
idem, nom

031
31$
329
389

109»

ÍOOJ .
711

tend. Comp
970S00O 969$0OO
974Í0OO* 970$(X»
975$000 97í$000

1:0—5
1:02-

880$iX)0
878SOOO
182SO00
184.000

• II IlU
[ti* IÜ*

5U500' 
3-SOOO
722$00G
735SÜ00
730 $000

. IOSOOO
. 11080O0
, 1561000

2$000i
. 3$'—0

951000-
38.500

, „-'"<-

Estado da Bahia
nincw

B. N. America.....
-òiumercial., ,
Commercio ...:...¦
Constructor
Iniciádor
Lav. e Commercio.
RipUBÜ—.... ••
D- do Commercio.-,

Tsciaos
Alliança.... •• 264$0W
Brasil industrial........ ^SOM
Confiança 220|ü00
Corcovadò. 2Ü8S000
Maaufactura........... 215$000
Racional dellnho...... 42$000
Progresso ,...„•• *40$000
Petropolitana ilOfOOO
-; Seguros

Integridade..  361000 ,
Lloyd Americano.,,... «nsooo
Mercúrio  871000

Sstradai de/erró

51SOOO
300$0ü0
718S000
7315000
725$000

6$000
109 J-0
154:000
¦*2§000

90S000
38s0ü0
31$0»X)

Câmbios o desconto*
*-" Z- LONDRES, 19 OE SETEMBRO 08 1303

aoia "

Taxa ' -j ho. Banco de Inglaterra,,.
= Tançá  

„ t.eniauha
no mercado deLonores, 3mo—s
Paris
3eriim

CÂMBIOS.-— Parts.sobre Londres á vista L1
itaiia, por iDO t,
Hesparma, por 500 ptas
Berlim, oer ti» marcos
Bruxellas sobre Londres áv.Ll
New-Voti.. *
Gênova
Lisboa, por IS.

APÓLICES.-- Onro 1903, 5 •/. L 40..
18BS 4 •/
189b 5 «/ "
Funuing 5 •/,.
Oeste ae Minas 5 •/..

BUENOS Ali!!—..— Prêmio 00 ouro.
CAMBIO SOBBE LONDRES.— Buenos Aires.

4*/.
3V.
4*/.
3 13/16 a 4 •/.

l/i ".
3í4 '/.

25 —
100 l/S
369 50
12.1 5/
Fcs. ;"
$4 30
L. ió.
d a

39 3:
78
89 i/4 .
tOt 3/1
85 t.-4
127 JO " _

d. 43 1/2

ítijsuoi -iü ();•¦'
. 213$'—0 216500 J

214SU00 -1.5000
_I)5S OU
¦joógooo
200S )'I0
ísusooo
173J0Ü0— 2053OU0

195S0OJ —

94S000
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-V0TIC1-.3 -.VUL-AS
REUNIÕES CONVOCADAS
N. S. do Rosário, Petropolis, a t

hora de 20, para auginento do capital.
America Fabril, a 1 hora de 23 para

contas e eleições.
Lloyd Americano, ás 2 horas de-26,

para contas e eleições.¦ Banco Itália-Brasil ao meio-dia de 28,
para contas e eleições.-

Melh. no Maranbao.a í hora de 30, para
comas e eleições.

Sa e Navegaçào, a 1 hora de 30. para
contas e eleições.

Moinho Fluminense, as 2 horas de 30,
para conta e eleições. -

Outubro s
Morro da Mina, a 1 hora de l,para as-

sumptos diversos.
Hecebertori- do Estado de Mina-

Geraea
Houve a seguinte alteração na pauta

da semana que hoje finda: - ¦
Café em grüo, (430 por Kllogramma.

fiseaea

(Çonún->?-i_i /'«!eu-M-ct ii-trait. |

Gü«Eif.OS V-CIO:*!-ÜS
_lorcad» de tato

?AR1'K r-iiU-itiAftüJA
OENT-IIOS HVSItSOS

SANTOS. 19.—Meriado muito Urrns.
Gooo ave.ag». »$200.
Eniraoaí. 42. 05.
Stoc-. 1.292 ÍSO

2E0S000
200$000
2O7SOÕ0
200SÜOO
203SO0O
38$00J

23S$000

Vax, 1781X» e 1748000.
8. Cbristovào.—Guli

•net-. Oambo*, Kock. OruellM.8.'Cb"rl«tovào.-^Sulmarl_íl_Ln. I sapui
S. Jeronymo.

e

•'I»« • •

aendimeatos
Alfândega i
Dia 19

Bm papel... . 225:356$10í
Em ouro.... 69:3991351 294:756195?
Desoe o dia 1...  3."72l:814$683
Em egual período de 1902. 4.156:754$585

Becebedoria -.

Desde o dia 
Bm egual período da tíOi,

Estado dà Mie t
eotooo oit 19. "¦
811600XDeMieo «tial\'_•••__'':__'
36fó0oQSm eguai parioao de ttoi.

Betado de Minas:
ArreeadiCb) Be dia it..«.
besde o dia l.-...••••__•_¦•
Em egual período da _»•..

ESTATÍSTICA SEMANAL
0: E3tad03

7ôsOS51'97
1.178:442:742
1.174:564169-2

Embaiqne» para os Estado» Unidos
30. U— saccas.

Ditos pnra a Europa 213.000-
Sahtdas para os E Unidos 30.000.
DitOs para a Europa 2—.00o.
HEW-YORK, 19.— caie : hontem o mer-

cado fechou estável, com alta de 10
pontos.Vendas ha. bolsa, 24.000 saccas.

0 Cisuonivel 1]16: mais alto, a- 7, 5 õjl6
e n. 3, 4i5;10 cents por libra.

Opções: set. 4 35, dez. 4.70 e marco 4.9
cents, por libra, contra 4.25, 4.60 e 4.8
no dia anterior.' 

Hoje abriu estável, í pontos mais

HÀVRE, 19.—Café : hontem o mercado
fechou estável, com alta.oe 'í\i a l\i.

Venaas na bolsa 40.Oqu saccas.
Setembro 32 1.4. dei. 34 e março 34 1.4

francos- por 50 kilos, contra 32 3[4,
—I 1]4 é 33 3[4 no dia anteiim.

Hoie abriu estável, com alta de 1[2.
Cotamos: set. 33 Jii e março 34 3j..
Café do Brasil, 2.6OÒ.000 saccas, contra

" ' 
paizes 670.000 saccas, contra

PRKCiSA-SE 
di: uma perfeita lavadeira

e engommãdeira, para roupa de um
casal; na i»ia Capitio Salomão n. 23,
Largo dos Leões

lt—-IM 111 —

lO.-.DKi;S, 19. — Ca/és hontem o mer-
cado fechou hrme, com alta 3 6 d,

Veiiuas tt.1 ool»a, 9.000 saccas.
Setembro i7|, dez. 27ç9 e março. 28 6

por 112 libras, contra 26i9, 27i3 e ;8i
uo dia anUsiior

Hoje anr:.. ürme o Inalterado.
Cótasüos: aet. n7i e março 28|6.
(Cotiimcreial letegram Bureaux.)

«ercado dp Rio
Continuava o mescado em prós-

peras coiiJições de firmeza, mas a
alta que se deu encontrou obje-
cções nos exportadores que se
mostraram muito emdesaccordo-

Relativsmente, tornou-se muito
melhor o estado do mercado nos
cinimissarios, mas a explicação
é íacil cie: <ie que se attenda que
esses intermediários supprem os
ensaccadnres que têm feito im-
portantes vendas e que estes abas-
teçam os exportadores que se
achando bem surtidos. podem na-
tufál.me.nte contemporisar

Em toüo caso, o mercado con-
tinuou regularmente animado,
mas com vendas de menor vulto,

"ou 
áe partidas menores, de sorte

que 0= trabalhos do dia ficaram
orçados por lõ.tXH) saccas na
maior puna de pequenos compra-
dores, eajquanto. qua da véspera
fecharam-se a 26.000 ditas.

O mercado de New-York, no
encerramento subiu de cinco a
dez pontos s na abertura de cinco
ditos, tendo melhorado delil6c.
o disponível; as entradas, foram,,

porém, mais animadas e o cam-
bio melhorou por ultimo ; por
isso, os commissarios negocia-
ram de 6-.300 a 6S400, mas os en-
saccadores não passaram de 68100
a 6g"2.00. tendo-se feito negócios
também, a 6S0O0.

NOTAS DO DIA
Vendas realizadas

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Rodrigo

dos Santo:
ícf

n lã. Machado Coelho,
r Eis trata-se r.a rua da Carioca n. 1,

de om.il'1* pintados.____.

VENDEM-SE 
magniücos terreno.* eui

lotes de 15 e 17 metros na rua do
Uruguay. junto ao n. 23 : para trai. r a
rua dr. Rosário u. 31.1- andar, is-ti • ii
vtes e oesembaraçados de quahjut-i
ônus, preço i50$ o metro.

A
;i„

LUGA-SB uma asa I»ara p-isien» fi-
m:üa: na liavessa «Jo "í-vain. a. 21

-*\c, pot favur. rm 5) II'. e IraUt-íí
r...« ItaptsA n. I3K

ALUi.A-SK 
por y* nma _z:n. ian

coilnl.ar. oa ru. i,t,ysx n. Ir. !»<*»*¦
da t_li:¦_*¦• Ao EngTl.o ••«• D*"»'-»"

Á! 
IG—«-SE nata i»r*!4tiea» _»U e «1-

cova de fite"*- 3_f : na ru_ «U ITiu-
uha n. 149, loja.

CofaçcJes :
Typo 7, nos cora-

nrnssarios
Typo 7, nos expor-
sadores

O movimento do
taçào Marítima da
dia 18 do corrente,
guinte :
Existiam..
Descarreg.

' lõ kilos

6S300 a 6_400

S$100 a 6$200

café na es-
Gâjnhoa, no

foi o se-

30.663 com 1.855.110
9.1- com 547.162

Retiradas.
39.707 com 2.402 272
16.017 com 9f3S-0-28

¦ 23.690 eom 1.434.244
Pelo resultado acima sa verifica

que naquelle «Ha o movimento do
café na estação Maritima era de
26.690 saccas com o peso de
1.434.244 kilogrammas.

d-VIMÜí-rò DO MERCADO
Slocr tm t» e i* nidc» Sa 3

tiif.encir, no dia 1.... 059.2'»*»
-.r.ir:d.s honlem .... 11.472

Trtal 670.717
Embarques, Idem.. 34.947

Stockactual - 635-770
3 -. ftsAi.AS DlVBftáAí

B. -c r. deliu»*.... 511.060
ótioiagem........... — .

sUrra .ignoro y>. 177.060

Total ailogs 68 .3i0
s «accas 11.472

Desde o di_ 1
Bstraab ues-orro Centra:.... 12.921 450
Caooiagcm 613.322<^.rs it-iiiru 2.773.053

Total: kilos 16.307.833
• .acc_......."r 2S3.2U

Média diária.-accas 15.734
Sull.-.L i-BRICDD .14 1S02

Estrada ie ?. daatra. 16.919.734
Cabotagem.... 1.082.079
Barra Dentro 2.567.243

Total '. 17569.031
, iaccas 309.751

Termo médio, 17.203

0 OU 20:o32í-7
302:05U773
«-S&1U&16

S3:641$0-

"BiiR.O,».— Café: hontem o mer.
Jb fechoa esUrel, com alto de -i4 a Ui.
Vendas na bolsa, 16.000 saccas.
Setembro 27, des. t7 3ii e marco 18

pfcnnings por 1)2. *l_lo. contra 26 ljl,
«7 e 27 1« no dia anterior.

Hoje abrtn ntavel, com alta paerial

|»Sr_u_i!ut. ti• aareo mus

Prováveis hontem... .
Exactas .ante-hontem.

Entradas hontem :
Cabotagem. . . • . •
Barra dentro....

Bm transito. • • • ¦ • • •"•

Por luudiahy:

passaram hontem... . .
-assaram ante-hontem..

Saccas
15.000
26.000

3.683
1.837

5.520

ALUGAM-SB 
uma sala e quarlo !n-le-

pendent s com muita agua e gran
ue .iuinlal s na rua da Praia de Sko
..tiii*tovio n. 133. bote«iutm. bonds de
100 rei*. S. I.uir Darào.

12 caixas' carneiros, 270; carne
salga»:**., 337 volumes; cebolas, 6
caixas; cera, 3 caixas; cerveja,
200 caixas: chapéos, 2 caixas; cha-
rutos, 3 «:aixas: colia. 43 caixas .
conservas, 140 caixas; couros, 273
volumes.

Doces; 3 caixas.
Farinha. 8.276 saccos; fazenda?.

10 volumes; feijào. 4.0fl14 saccos;
ferro, 18 volumes; fumo, 488 vola-
mes.

Garrafas. 70 caixss; gordura. 82
volumes; graxa, 5 pipas.

Lingmças,20 caixas; lingoas. 587
caixas.

Manteiga, 14 caixas; milho, 7
saccos; mostarda, 5 caixas.

Ovos, 509 caixas ; oleo, 14 cai-
xas.

Papel, 500 balas; peixe, 111 volu-
mes : poaia, 6 eaix .*: poivilho. 111
saccos, presunto. 2 caixas.

Sebu. 341 volumes ; sola, 9 volu-
mes.

Toucinho. 183 fardos. •
Vidros, 8 barricas; vinho, 176

volumes.
Xarque. 4,261 saccos.

iSSÜCAR
Saccos

«Murupy--. da Victoria... 224.800
KOTICIAS _*,_I*U1}* \_

Tele*ran__L-*>
PERNAMBUCO. 19.— O paquete inglez

¦ Byron* da linha Lamport _ II--ít sabe
hoje 19 do corrente para Bahia. Rio e
Santos.

__ibarca«*ães .cspacii-da.
EM 19

S. L—.cia—Vap. ing. «Atlate», de
2.145 tons., consig. Brasilian
Coni, em Ustro.

I—mares — VaD, ing. -Corinthe-,
de 7.832 tons., consigs. Wilson
Sons & C, c. vários neneros.

Buenos Aires—Vap.ing.«El.>rreo-,
dc 1.514 tons., consigs. .Wilson
Sons * C, em lastro.

Santos — Vap- ali. «Pm Litel
Freuerich», de 2.921 t«>ns..
sigs. Theodor Wiile «$ss C.
em lastri»-

¦ovimenio do porlo
ENTRADAS NO DIA 19

Caravellas e eses. 2ds. (28.
da Victoria).— Paq. « Murupi- ,
comm. Manuel da C-" Larnnja,
passags. Irineude Avellar, Otto
Legrar, Gustavo Kelein, Henri-
que Sben, Jo&o Stoley e 7 em
3* Ciãsss»

Hamburgo e eses. 23 ds- (2 1]2 ds.
da Bahia).—Paq- alim. «Pnnz
Eitel Friedrich-, comm. Bruna-
Wis, passags.: Laura Mur-i, M.
Arastein o lamilia, Mory Poi-
lich, Eleodoro Lèorsburg. Au-
custo Graeter, Rachel Behrmann
Uenrr HaUe e íamilia, Otto Ri-
chard, Pedro Sodró e familia,
Josó Pertírm Palha e íamill-. F-
Simons, B. G. Souza. Cândido
José Ribeiro e família. Filo-

móis eu taauA úe VaseonceUps • familia,
1 CadBirw. 10» caixas; oamUrá,! __t__*U .Uitom* Gonçalvos J.

ALatíA-SB 
itn bom rommndo Ae

f.cntc _ (ainilta 011 mtsço*» sollofos;
ee becco du» c-tiu-.iitits a. «4-

A'UGA-SE 
ura hoteem de <-»<a0.ii_aj

parj ._ualt;ii»r s-rvtt-»» dom»**li«— •
0.1 rua Gonçalve *Dia

Dia

-JLTIUOS BUBARMU-S
18 Desde 1 Idem em lüo 1

B. Unidos.. 16.9Í7 217.709 12.082 140.134
Uuiopa..
Diversos..

Totaes..

Typos
6 *•¦-•¦

8 mio mãe
9 ......

16.155 149.235
1.865 15.966 —

9:.769
33.-.2

34.947 382.911 12.082 265.155
-OTAij.stó

16* Uos
•••¦•*«.*• •••••• 6J600

6S2U0
51900
51600

con-
, em

bs.

Entrada- por «-.bstegea.
DIA 19

Amendoim. 323 saccos;arrelo_. 5
caixas; arroz, 32 saocos.

. Banha, 3.264 volumes; batatas,
40 caixas ; blscoutos, 165 caixas;

44.000 bois. 20
16.000 

"

Rosenthal, ur. Art.iur Ru.s. «ir*
Fiancisco Caid«.s«' o Silva, Joit
Lu*_ Franc», C. Eh'lich, 16 em
3* ciasse e to e*n in»nsito.

J>iíh u esc<.. 2-5 «is. (19 «is. aa M-»
deira) —Vap. mijí- -E_rsid«».l.i5_£
i«..n*s., m. Miíburn, equip. 27, a
carvão a Br.s.*.:!i*«n O.aí _ C.

Antuérpia e t'_cs., {3. «lias 4 1|2
ds, de Maceió).—• V*pp. ing.
-Saint Xis-ian., i-9*t tons. m.
B. Simsay, eauip. 27. c. variof
gêneros st K-y «1 M «ille.

Gulfp««rt. (30 is).—Van. mg. -Vi-
toria-. i "*5". t«»ns. m. J. Ron.Id,
e&uip. 25. -. madeir-i a oídeiu.

Weliington. í-3 ds).— Paq. ins*.
¦Corinthie», comm. Sc »lby, pas-
ss-g-s.. 37 em tn*n*í!«--.

Macahé. i2_í.;.—Hs -ts* íSào Joà..
43 tons., m. í«*.sé Rc^r i..,-qa:p
5. c. c íè :t Fanian.it» J «not.

SAHIüaS NO DIA 19
Porto Ai-gre e t-cs. — Paq. «It*

pacy», comm. A. «^^ag•_,p••«^aa_'«
Jayme Bala»» e nous âln-»'-. os
menores Lsi ics Juaior e Ceciis3
llag«is. o maj-ir S.mu- L«^.*»s e
familia. Augcíto Rangel Alvim,
Aribur Alvim. dr. De«»c!«tciano
do Couto Mán-zes, dr. Joa-» Bv
ptista Gon«»lvss e om filho,
a. Mana Gonçalves e quatro fl-
lhos. ios»- Di-iningos da Cosia
e sua mulher, Saltlsüano J- oe
Sá d Mari* Cir-ves de Sâ e mo
filho. dr. J. Migaihàes, Mar«*os
Rodrisjues Saraiva, captsà»» Li-
disiá". TeUas Ferie;«-a e í»ini"ia,
Telemaco i- Paula Coãíu e s«a
mulher. :ilíeriSSeb*isUã»R Lei*
ts"i>,e«pitài> de rn«r-gu»-rv« J-íjÍ
Cnos d.~ C rv.-«lh«»: i'« *V.e-
tniM Augasto Grã«std_r. p«drt
CcstaMo. Jcseph Slí-hen : -A
írano»-z-; pa«re Delquenf. J.Aa-
maiire e «»3 bras;!e:r«»S a. L»u-
rina G-.nçalves e um —Ilio,
o itali.-»r.«> 

*Fraa__.co 
Canasio a

7«ie 3*cl-.ss-
New y.»rk e es«*_. — Paq. ing

•Ttrenet-", comm. Grimes, pas-
sags trnes-> G. Fontes. J««âo
Gircia. Samuel Dtes, 11 em 3*
cl .sse e ^ em transito

Nt-w Orl-ans — l*»q. mg. «Bel-
leoa*, comm. Murland.

Mossnrô - Macau — Paq. «assií*.
comm. Victor Pereira da C-inhi-

iíABOMJSS KSflIRAlMl!»
Nova Z_:t>Aia CorintAic  ***
Bseaieo e e—s . kcwhen  *J
L.verpndl «s.e—s.. Or.la  --
Rioda Prata, kltonlgue
Se» Yoikeescs- Byron
santos, i.onn  .........
Rio ia l''ili.Ccíifcrn'a
Rir da Prata. Síaçellan
G-co^ae *íapt*!«-s-«t? Vmierlo..
Rio da frita. Uadaglena
Rio •_> Prata, Argentino

v.-ipores % **.*aiR
Londres eeses . OorintAic..-*.»—
Victoria e *__. Muruog t«h*--
Porícs do -ort*, Espirito San^x..-
Pu—os do **»ciaco. Orila....^.
V_rüéo« s eses.. Atfaaf.J****--
_l*erpoole taes. Califórnia.
Rio «ia Prata. MageUaa
Bremen e escalas. 3rmn —•••• =
Trteste e etes- /ttrto. --*-***___ «
Ei__uíg» e «cs. Belgramo •*• 

**"
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GASfí PARIS-
•AlPAllTAMA DA MODA e, grande deposito dc roupas

65 RUA URUGUAYANA 65
\J.i _L _.**_-. >- -**--¦ 

|.0|.rA I.A1IÜA „

Um superior terno
pretu ou atui.

dc saija, pura lã

Uma cair-
puni sã.

üo sarja preta ou arul, de

,-.^^^^^^M^MMMIIi^__|_____Í__MB-_----_aaat_-aW-_----ltl_____W  
' ^^

I 45SOOO 1

JORWAL OO

35Í0OO
Um terno de casimira londrina, diver-

sas cores, íeito a capricho. -
Um terno de diago*__--c_-.Tio- ou crepe,

tecidos modernos.

Uma mag
trada, pura lã.

gnin-íralça de.casimira lis- Superior calça -deRcasimlra--mei*icana
o .. I _.__ _*.#_?• /-nm trPS hntões.de cor, com tres botões.

50$000
Soperioreí teno. üe ea-ta-ba, pMev

novos, feitos ao rigor da moda.

8SOOO
-Uma calça de diagonal Eíris, -_«etO

grude pechincha. *

« oalça He brim sarjado. para
e 10a l6«nnoi.

MtfOOO
Superior calça listrada, de casimira

cheviotada, feita ao rigor da moda.

Superior .paletot de alpaea preta, for.
rado.

IUm paletot de alpaea listrada, superior,
de diversas cores, 'forrado.

90$000
Um suoerior terno de casimira. feito

sob medida. aviam-Mos dc primeira or-
dem. coafecç-o a capricho.

30$000
Uma superior calça de «sintira

côr. fazenda a escolher, sob medida.
de

Uan olça «ie-av.u-r» l-ralri*-*. *..
perior {$-laoi.

Ura saji-crio"- <• ni.iãerno c-jll-_- ¦
fu-tij brjoc-»» c.t:n <hi *mxn Iri-i^a*-^-

'1H(l_Ê?' 
.'w_J3k M&Já __________ 8___i____j !______. ffi_-_íi_a JBBwr**!*/ _-*-_x «¦-¦__•. __*, __>«¦ _irn>-B*^>-___^__c*,^-S_>

«•}__? ___T__&_-í_-! f.b_*-*> *t*-_"*» £__-•• ;__> .•*_¦•*¦*" _.

A exma. sra. d. Firmina Maria da Conceição, residente á rua do
Lavradio n. 99, esteve desenganada pelos médicos, deitando sangue
pela bocea, escarrando pus com máo cheiro, tendo febre constante
muita tosse e magreza extrema-

Istâ curada lia seis annos pelo JATAHY,
de HONORIO DO PRADO Este milagroso remédio
iem produzido mais de 300 curas eguaes a
esta. _ -

VIDRO QgOOO

Deposito geral : 59 RUA DOS ANDRADAS 59

SE n andar tçrrco da cn«a do
da Asscmblé.. n.'.»; as chaves

ir otrntn-sc na rua redro Ivo
n. 86. S. ..Ii.iiitiv..».
ALUIU-larg.;*¦ mi li*

4 U '¦; *.. E por r>r>s mcnss"s uma*casa
nova, mm gradil c portas dc ferro,

fnííTda - IfCiis A porlíi, cm P. -rancIsco
iavtcr. ruiViniei Quatro do Maio JJ o,
trata-se nn mesma.

A [.ÜGAM-Plí I
/\ s carta Hlbe

timbro ti. 73, 1-
E ternos do casaca;

Iro, 11.1 rua sele
tidar.

na i.a*
de Se-

-1. uma Ima sala ile frente.
m nos banhos il» mar; na

_ii5, sobra lo,

Ai'" ,.:• i*. uma senliora de bom com-
iiuttamcmn paia lavar e cozinhar

1 casa do família* no becco üos Lar-
inelltas iui..

ALIHI.-SB 
a casa acabada de novo

nara iviiucna familia i na rua Barflo
'UiUí-iiio n. !•• B. •'• la-**° *¦•• Ptaca

teto üe Março, Villa Isabel.

A I.U
J-JL-je"

I UC VM-SE bons eommodos mm ou
Din mobília! ua ru: do Riachuelo

p. 3-3. "aiovkss
"línUem-i o barato nn ofllcina e deposito

U.ÃO JU. OU HO
ramiw*. ci
Uita» A V
llliis l!i
llllas pm
Cavalou
rollettcs
-Otmiio-
Ouarda-i
r.uarila-;
i;iiiiii1.i*í
Mesas du
Jl.-il-l'!.!ColchOes
bllo» df

Almn:.
em .usin
viilta
itramlu :.

Toda a
su ver.il>
IlllVil c 1!
amigo 1

ij palmos dn
• lovi, suiicri.
na-janelas
, iültultO. dr *_*
_ foiu pedia, ii<
in ii-coiiinoil-i.
.» do vinli tli".
.'«lidos dl" 805,1
i.ii.is, uc II1W c

ll.;.is
.ibas, litti e....
ÜIMStio capim, ii.' '•;

,'il-ia. df 1-S í.
iui dc loiloi 111
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. preços, tapetes
paia salas de

completo, com

VEKDBM-SE 
um boni prédio rendendo

, mos mensaes, cinco bons lotos ue
terra c mais ilom prédios p. iiucVns que
rendem* mcnsalmenle GOS, a rua Goyaz
n. *-..-', ostaçao iia ficdiide ; lraia.se na
[íiVsina iua e numero, com o sr. Jcro-
iivino (luimaiães, das 7 ás !) da nianh..
e'.iiis á horas lia tarde cm diante.

\T ENDE-SE uma casa du pasto no ceu-
\ Iro Ja cidade, faz bom nçgocio: o

molivo 6 o dono ter d'i retinu-sep.ua a
Europa; para tratar na rua ürugnayana
n. 117.

YKNDl.M-íI'. 
tellins de canal, servidas

em perfeito eslado, pequena ou
crande porç.lo; na rua Coronel Figueira
ue. M'lio 11. AO.

VENDE-SE 
uma mobilia de peroba,

cm perfeito e»'*ido, com 17 peças,
para sãlosde-visitis, por coos ; na rua
J.i»- ile Alencar n. 15, i.,ituinby.
¦ÇTEXDBM-SE ou alugam-se bons pia-

V nos; na rua ü. Laura de Araújo

ije lei e nilonutra,6 ludo
ir para crer. O

85 A RUA DA CARIOCA 85 A
Eai írento ao largo do iíocio

AiL-GA-SR 
por 100. min b ia casa

com i ido o neces-iarloi na rua _an-
to ileiirinüe n* 17, c*i|uln*i da trave
liam-lmi, lúibri.*,*! das (.llllas;
osiao n. botequim cm frente.

as ebaves

LUCA-SE0 cinde'.
.mes iu li. morro¦fon aüo Ue novo,

iro-niilai' ;. co_tiina,
loüniii*. !"*n niiuiii.»
crnnde b- ••ii' "'"f1'
iradas Inueiiendeiilus,-as vl-ti-j. sen 10 ue
á balua « di outro a i
ra a fiira i a cüavu e-
n.8, vend>,esquina d

l.i rua Carlos fio*
uo Pinto, pinta-
lemto duas silas
agita e esgoto;

ios com tanellis,
o .-om iiuas cn-

duas mignlll*
um lado toda

id ide, até a bar*
á na rua 1'into

Je MonfAlvei*
líira Iralar na rui üeiieral lelrine, para ini;:

n. 10, s»b.*nd
A UpíASB
,'\ I.iiii i n

soiu boisaccomiuciaço
regulai; as clutves IH' li.

a uas:i (la rua Cerqueira
r.i u, <*sm..v* do Riachue

para
A.

lo
familia

Al 
lli; * M--B uma s-la o quarto a um

IM-*. i •_*m lillios ou moço do com-
lorvln, em casa de família i nu rua San*

io* ltóilrlg*"* n; 61,

a LlKíA-SEpor IOS'0 min
/\ Uapiiú ti. 40, Catumby.

i izcm da rua

A umI,Ufl.\M«St¦ila
eepénil
t ijiin.i -I

uma sab c
para o lu livre, i

aiiviio ii i-oilnha
i rua i-ilv.i Manuel u. <•-

quarto com
entrada lo-

b-DllCiro

n. i.

llifi
»r. Silvino i^lallos

sem dôr

vulcaiYiie, cada

5S0O0
íSOOd

6-000
7S0O0

15S000
4OJÕ00

cada

Bstracçüb de dente
Ümper-à iiediiit"
Dentaduras de
oeiiie ;'¦'*-" V» V"Obltirações de ilentes, de 5S a....

1), nlejapivot.
Coroas de ouro. d- 203a, — •••;••
tonrerlns de dentaduras, rcitos

em ft lioras, por mais quebra-
das e defeituosas quo estejam,
llcando como uova» e garan
lidas por muite tempo
cnncerlo  ,
0» demais trabalhos dentários

vencionam-se no momento de ajustar,
lor preço- sem competência e ao alean*
rede todos, no consultório cirúrgico-
Goiano do dr.íilvinoilatto». cirurgião
dentista, laureado com
prata (1* premio
ruicia-üentaria)
d" 1"00.

Os"si*us trabalho* são perfeitos e ga-
rantlilos por muitos nniios.

Ila g.ibinctese salas para pessoas de
luxo e nara as que níio o lenliani.

Consultas e operações 'ias,'.''»"5
manli... ásf» da lanle e das 7 ás 9 11-
ras da noite, todos os dias a

4 e 6 Rua da Carioca 4 e-6
Ht-iirlo u entrada pelo n. 6

Y 
ENDE-SE; por 17S000S, um prédio na
rua do CaUele. trata-se com o sr.

.. Batalha; na rna dos Ourives n. 107.

TT-E^DEM-SE uma bicyclctt.n ingleza e
dhas clarinetas superiores; para

informações ua rua da Assembléa n. 71,
sobrado.
¦ffTENDÉ SK unia machina de costura

Notbmann; na rua dos Inválidos
n. 113. *

VENDEJPSK; 
perto da estação do

Meven bons lotes de teirenos a dl*
nheiro* e a prestações de 6Ç0S e um bom
óte no ponto dos bonds ue Bemlica, de

l ür>*-*; tr.'t:i-se com o dono, a rua de Sao
Pedro n. 313.

Y"ÍNnií5I*?E 
calhas c conduetores a

_„. réis o palmo; na rua Eslacio de
Sá n. I.

YÊNDE-I-SE 
quatro prédios, sendo um

de esquina, óecupado por negocio o
tres para fimilia, rendendo mensalmente
«OS; um chalet tendo quatro quarlos,
duas salas, esgoto, água e bom terreno,
rende lUOS mensalmente; um prédio dc
sobrado, sendo a loja occupaua por ne-
gocio; tenio commodos para grande Ia*
milia tanto na loja como no sobrado e
dando bom rendimento pela boa iocali-
dade; pira tratar e informar na praça ao
Engenho Kovo n. 30.

YENDEM-SE 
um carneiro e um carro

para o mesmo, muito em conta; na
rua li.idd.ick Lobo n -217.

VÊNDÉ-SE 
uma charutaria fazendo

bom negocio; o motivo se dirá ao
prctendeiite; informa-se na rua Laiga de
S. Joaquim n. loá

dous empregados¦mo. para vender grava-
na iua Frei Caneca n. 181, sobrado.PREClSA-SE 

de
com orden;

tas

TTJRECISA-SE de um bom oflicial sapa-
1 leirop-iraobraa ponto,pag.i-se bem;

na rua do -reiihor uos Passos n. 33.

saias
audar

vV-i-E de uma ajudante de
na ruados Ourives u u. 1G C.

PRECISA-SE 
de um oflicial de terra-

llieiro; na rua Dr. Jlanuel Vietorino
n. 37, Engenho de Dentro.

PRÉCISA-SÉ 
cie i-aladeiras de

na rua de S. Bento n. 10.
café;

PftECrSA-SE 
de offlciaes de calçado

virado para salto a Luiz S.V,
para trabalho de primeira; na rua de
S- José n. 53.

PRECISA-SE 
de moças para lazer ci-

garros em machinás de m_o; na rua
da Alfândega n. 374. -

T*»HECISA-SE de um cafeteiro; na.praça
_7 da Republica n. 139. 

PliüCiSA-sh 
ae um umciin alfaiate,

para obra da loja; na rua D. Manuel
n. 2.

PIbeiro;
n: 7.II.

bar-
na" rua 3. Francisco Xavier

Pbranca;
7.

de uma criada de
na praça Duque de Caxias

PRECISA-SE 
um oflicial barbeiro;

na rua José dos Reis n. 61, Engenho
de Dentro.

PRECISA-SE 
de uma costureira nacio-

nal; na rua Senador Vergueiro n.G..

PRECISA-SE 
dc um menino de 1-2 a

14 annos; na loja de ibapéos de sol,
na rua üoyaz n. 20 C, Meyer.

ÍT.REC1SÃ-SE 
de um aprendiz com pra-

tica de composição: na lypogi apbia
da" nia uos Ourives u. 8;

ErriTÍCÇÃO 
de usofrueto, trata» s^

com M. Guimarães, rua uonçalves
Dias n. 81, escriptorio n. 5.

COBRANÇAS 
amigáveis e mdiciaes,

fazem-se na rua Gonçalves Dias
n. Sl, escriptorio n. 5. ,

1 nara os mesmos; na rua Gonçalves
Dia. n. 81, escriptorio n. 5, com Guima-
ràes.

DINHEIRO 
sobre alugueis de prédios,

dá-se na rua Gonçalves Dias n. 81,
escripioiio n. 5, com Guimarães.

HYPOTHECAS, 
fazem-se na rua Gon-

çalves Dias n. 81, escriptorio n. 5,
com Guimarães.

CASAMENTOS-Trata-secivil e religioso; na rua Gonçalves
Dias n
rães

81, cscriplorio n. o,

dos papeis
i Gonçalvei
com Guima-

Cegi-cirn 
e snrdey. — Curam-se em

poucos dias sem operação, das 11 1/2
ás 4 horas da tarde ; na rua de S. Chris-
tovam n. 201, sobrado. 

Il.BifBii-TA 
— Um de 1* ordem, ho-

jnesio e sério, já bastante conhecido

JJ lica de inierior de
Prainlia n. 29.

moço com pra-
padaria; rua da

T-, RECÍ3A-SE um homem que saiba
S iiaballiar em botequim e caldo ue

canna, como sócio gerciue com pequeno
capital: na rua dà&cnado n.t29.

lOSOOO
cou-

medailia oe
obtido na secção de ci-
na Grande Exposição

da
iio*

¦CT BNDBM-SE
y na iua do.-:

n. 115.

filias nacionaes usadas;
V.iluntaiios da Pátria

XTENDEM-SE um prédio c pequena
V chácara; nos subúrbios ; irala-se oa

rua do Rosário n. G), das 3 ás 5 boras
da tarde-

V ear.i
KNDEM-SE du

por I:
Encantado

._, Meyer.

asinbas com cha-
AS, na rua Paraná

; li.lt.vse na rua Mana

VESTIDOS—maior pèrfc
ç.- módicos; n.i
.bijiues ii. 3.

Aprompiam-se com a
içào e nitidez, poi pre*
trovessa de Santos Ro*

v—,i!E.'.ISA-S':. dc um pequeno iie 15 a
J— 16 annos, com pralica ue botequim;

nõ cães de Pharou-t n. i.

f^RECISA-SE de saieiras; na
_' Ourives n. 10 >'„ -_¦ andar.

rui aos

T"ÍRECI.**A-SE ile um rapazinho de 15 a
t_lS annos, para todo serviço; na rua

da Alfândega n. Ií7.

TTÍRÉC1SA-SE de um oflicial marccnei-
iT^ro para Ui»lres c concertos; na iua

Senhor dos Passos n. 35.

ECISÃ-SE de boas engommàdeiras
pranebadeiras; ua rua da Gloria

1* andar.n. 3

PRECISA-SE 
de um empregado serio,

oe conllánça c limpo, com piatica
de restaurante; na rua da Alfândega
n. H'6.  -

RECISA-SE de senhoras e meninas
Habilitadas no; trabalhos de

rpins ; n:; nova fabrica de ciimellas da
rua d:' S. Diogo n. IBS. Bastos.

|3>RECtíJJ" bem

T ÍRBC1SÀ-5E de um menino de 1G an*
] no-, com pratica de confiro, c ue
uma arrumadeira de quartos que durmi
n<. aluguel, tiala-se ua praia do
mengo n. SC perto do inoiro d

Fia-
Viuva.

•-3RF.CISA-
j~.ehina; i

5E de
.. iua

cigarreiras para ma-
da Assembléa n. 106.

TliRÉCISA-PE de um vendedor ; na pa-
j- darii Flor de Madureira, na rua lio-
iniiigos Lopes n. 64.

T~.RECI_A-SE de um empregado com
IT pratica de charutaria; a rua Viscon-

de do Rio Branco n. 12, caie -.autos
D u iimnt.

rr*}RASPASSÀ-SE uma bem plantada
8 liérta, iá dando resültà-O, com boa

c7i?a. bastante .gua e aluguel barato;
Irãla-sa na rua HadJock Lobo n. 13-_,
IravessaD. Catharina, chácara da Mon-
tanlia, com o sr. Guimarães.

diz com clareza os mysterios da vida e
proporciona os meios de melhoras. Ses-
sâo-tías 11 1/2 ás 4 horas da tarde, me-
nos aos domingos; na rua de S. Christo-
vam n. 201, sobiado.

A 
PESSOA que annunciou dar uma

menina oiphã de 10 annos, a um
casal, pôde dirigir-se á rua da Prainba
il. 147.

•*~-^ .^ ^ .-^ .-^ c^ ^-^ c-^-^-^ .^

M
llu-piCÍO
veis.

commemorativas com-
do

íõl, junto á casa de nio-
EDALHAS -
pra-se e paan-se bem ; ua rua

riTVitSRÀSSÁ-SE a dinheiro., vista, por
I ser de pequeno capitai; no máximo

é:600S incluindo fazendas, um bem loca*
lisado e afreguezádo a:mazem de seccos
e molhados, nada devendo a praça; in-
formá-se na rua Scts de betembro ss..AS.

TRASPASSA-SE 
um bòm armazém de

seccos e moihados com tres annos
ae contraio ; para ver e tratai na iua
do Ypiianga n. -t>, Laranjeiras.

PTIRASPÃSSA-SE uma casa de seccos e
jj_ molbad s, em bom logar, centro da

c*i_ade, fazendo bom nes..cio, o motivo
é'o dono ter de se retirar para a Euro-
pa, ou adiniüe-se um sócio , para infor-
mar á travessa ue Francisco n. 10.

TRASPASSA-SE, 
á rua General Poly-

dõi-d n. lli uma boa casa para qual*
quer negocio ; quem pretender pode ad
parecer.
nratASPA-

jj_ cio pára
ui ma-se na

SE ou admilte-se um so-
bolèquim c bilhares; in-

de í. Joaquim n. 77.

-_sa_3S__
.-. r. Novo tratamento das hérnias

ni.lHO ou ijuebraduras ingüiii..Cs.e
umbilicaes, pelas fundas èlectricas
dr. Beüfiicourt, privilegiadas por
patente no brasil e Republica Argentina
Consultas e applicaçOes das 12 as 4 bo*
ras, a rua ca Quitanda n. 39.

do
carta

agudas, rebeldes ou
cSironicas. irritadas
lenuiôr pelo processo

do di. Bettencourt. especialista; na rua da
Quitanda n. 3'J, das 1*2 ús 4 horas da tarde.

Gonorriièas

Cura radical da syphilis
em poucos dias peio serum

d'r jBettcncourl, especialista:
consultas cias 12 ás 4, á rua da Quitanda
mmm

pecilico co

é
&
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O Tinho Generoso lUedlclaul
de Rebello tu Granjo, suecedaneo
da ÁGUA INGLEZA, approvado peloInstituto Sanitário Federal, é um
tônico por excellencla e robustece
o organismo debilitado, aprovei-
tando sempre ás crianças, aos ve-
ihos, aos convalescentes, bem como
ás senhoras durante a gravidez e
amamentação. Encontra-se na rua
Primeiro 

"de 
Março, pharmacia

Granjo, Rio de Janeiro, e drogaria
Baruel <_ Comp., S. Paulo.

AOS

mm. do puto
Á coqueluche, bronebite, tos*

ses rebeldes ou chronícn». rou-
quldõcs.iistlini», ealurrhu cliro-
nico, lisica do lar.-ngc. iiulnio-
nar. etc., enram-se inínllivcl-
inenlc com o aXaropc í*eilora-
5Iab-.au.ici>, do Rebello _^ írlruitl
jo» , encontra-se á rua Primeuo de
Março, pharmacia Granjo, Rio de
Janeiro.

Eni S. 5*a«Io,mi rua
Baruel iz C.

Hircfla

Ui^be et oubeü...
O I-IIxiP Estomachico de Camomilia, de Ke-

bello & Granjo. está universalmente conhe-
cido e proclamado como o mais effieaz pnra
cotnbsiter e curar em pouco tempo as enfer-
Bi-iílacles do estômago e intestinos.

Veade-se em todus as pharmacias e dro-
__i»rias.

¦ _a.©-a

doentes do fljjàjjo c liaeo
0V1NII0 PE JURÜBEBA COMPOSTO,

de Rebello & Granjo, é o medica-
mento indicado para curar rápida-
mente taes enfermidades, pois que
tonüiea e restaura as forças do or-
cão affeetado. regúlarisa as dejec-
çõe_ e promove o ajipetite aos doen-
les.— Encontrá-se a rua Primeiro de
Março n. 40 R, esquina da de Sâo
Pedro—Pliarmacia Rebello _ Granjo.
— Rio de Janeiro, fabrica, e em Sáo
Paulo — Na drogaria

BARUEL & COMP.

A' VENDA
EM

Todos os Estados
DA

Aos doentes áa pelle
0 Ktíracío lii-i-iclo ile !-->nlsn-

ii»rrillia compôs-**, de Rebello
í: Granjo, cura radicalmente cm
pouco tempo as erupções da pelle,
empigens e darlliros, ulceras, sar-
nas, pústulas; boubas, cancros, bu-
bõe» e engorgitamenlos chrouicos,
oplitalmias syptlililicas; chagas da
bocea, da garganta, etc, e ê muitis-
simo eflicaz nas dores dos ossos,
uo rheumaUsmo, tia syphilis c im*
purezas tio sangue.

Enconlra-sc na pharmacia Granjo,
á rua primeiro de .Março n. 4*.) li os-
quina da de S- Pedro, no Rio de
Janeiro, e ua drogaria de Baruel
_; C, em S.Paulo. -£3
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Aizira da SitfSTra F;gU3.redo
Alberto Figueiredo, seus filhos. tr-

mitos e cunhados _t.-_dc-.i_, pe-ntiorados, a Iodos aquelles <jut* os
têm acompanhado de pcrlo. a-.-o-
ciando-se á dor por que acabam de

passar com o fatiecimenln .:.* sua esposa,
mãe. írmà e ciftíhada. Alzira da *«il-
veirn s*isacircdo. c {íarlicipam a to*
dos os seus amigos e parrnles que serào
rezadas duas missas cm suCfragio de sua
alma terça-f ira, £ do cunente, ás9bo-
ras, sendo uma na capella ae Nossa se-
nbora da Conceição Apparecida.ao Mever.
e outra na egieja de Nossa Senhora do
Carmo, arua Primei*o de Março.

C flilido Josc líoiírigues Jühígf
30* DIA

P, Cândido Jo*é Rodrigues, sua sc-
njfenhora, lilhos e genros conviaam" todos os aiuigo-v e parentes para as-

sistirem á unssa de trigesimo dia do
I assamenlo ue seu sempre lembra.io

tilho. nina.) e ciinhad.i, Cundliln Ju»i*
Ro:Iris-u_-i4 i-nnior, que mandam ceie
brar leiç-i-fcira, 2. uo corrente, ãs 8 1/2
horas, na matriz oe Nossa íenhora da
Conceição u.t Gávea, c por esse -i«*tu
de caridade se confesiam elerunincnle
gra.os.
g^Bm—amam——mmmsi—m—z~—m—m**m\a

Antônio Marques ue oa '._ nj
Oliveira

i* ANNIVERSARIO
Augusto Marques dc Carvalho 011-

veira c sua [..milia, Luiz Marques
du Cai valho olive ra, Manuel Mir-
que. de Cai valho Oliveira e sua la-
milia c João Mai que» de Carwlllio

Oliveira convidam seus parentes c aiiiig-is
para ..s-istirem ;t missa por alma de seu
CXlremoso irmão Anionio asnrques «le
larvalho Oliveira, qné mauuani crie-
brar teiça-feiia, 22 do corrente, ás a lio-
ras, n.i egreja «ie S. Francisco de Paula,
pelo ipie ue?dc já se confessam gratos.

Pedro Rogério de Magalhães
Coimbra

A vi ;;-.*.!. Llios. itiuibe f-i..ú3-í
,BLp..ríii.;umi>a seu» itt!entU*s e sais

gos que _mar.l;i,5-f*_nn(_a-f-ií-»-2S !t
coir^nte» ã> 9 !ioras,scJ_. or-cína <•
ema tnissa na -Sfrj- dt £¦ frau-

cisca de P-ula, j* c _i ua Ae seu f*"' * •
r-*?j*n, pie in-iâo •* mnl__do feira
llu-rr.o ili» _l..p..Il:.r-* <ai-.l_r_.

¦*>i.. ¦... - '¦ __3________________B_B«_i

Fretiertco ue ouz. üítíüer
l_ir»>!in- _i S >«-- Cr.*d-r c sm*

í.l_-*u> C il',íl-'*'*»a *-£_'-__4c-i-«--U -íí **iWÍ-*-»

..-s.-a- que _.o__*«uU-:-m «ü
resloi nurlaísdc s»*a pr***~__« _B--
fido. pae. -*<'i; o s* avò tY-ednr-ca.-

dt» » ._» i-r»**-.r e d-rde já c_..i:_. ui
„s i*..:.n*eac auuguí p«-» = tm-satze
<elnu(. -u. que fria c l.b.=Aa. -_--!_--%
•-H-_u.i----.ci--- tí dn cnrscnl*.. n- __at .»
Üa Luz. e-Uç-Q <:« l::-clia- l«*K* ".'•-* B"-*1-
rão cieruamenic -giadcrid -

1

Maria C!ar.5 d. OiVrir* Píirfilf!
Antônio fi. <U Pimenlcl. soa _an-

-ja, lher e filhos. Cice.-o «. Gil Hia_->-"W ' !. l-ni- JW-slpno nibeiri. d" Oh-
ü vrira. soa líiulliíT c limos. A_t**nw>
•'. de Carvalho llutucs. _a_-_n__i -«sé

da CosU e -seu- f.:h..s. auscnlc-. in».
Aldo c AUilio rouvi iam os sras paienle-
e iie-soaí dc -^ua smiiidc pj-ra s-íi?si
n*mà missa de *-e'.!:n<- <li_. que .-ri'» cr;
causo eterno de *-u_ *s^.i:d_.-a mie. «Epr**.
avô. irmã. dmüída, lia e .oltmlia _--¦-
ri.» fiara de -.liv-rirn l*lmc:slrl, í»-
zem celebrar amanlia. _ finud^-in.- .2'
do co-TCnle. às 3 uozas. na rgicja _•
S. Fi_ii.:*-C'* ae !-au!=, pelo qn? it-nlí*
raa***; a-ia.i**i-i*ai

____¦

IMrirnPt.MPI (\ debilidade nervosa.tra
llVlrU Ihl-ülA tadapeionovoprocesso
do dr. B.etteiicourtv especialista de í'ai*is-
na rua da Quilanda n.""
da tarde.

das 12 ás 4 hoi-ás

TRASPASSA^S- 
uma loja de barbeiro,

eom commodo para familia : na rua
Visconde ue Sapucahy n -to.

$3-
! A.liYiadormffitémédio enérgico, de acção prómptarc.etlicaz.

boie conhecido contra a dor, l rimeu
0 melhor incoi

i de Março n
*a-|
3. I

ESTREITAMENTOS «K.ra.
sem operação cortante, peio processoido
ur Beltencourt; consultas e.operaçoes
das 12ás -1 horas, á rim uu Quitam! *, n. :i'J
•¦'•• 3H5 nV„ S% Todas as moiestias : he-

yS 
-K «iui morrhagiiis. calhacro. co-

5 alíslp licá-, corrimentqs, des-
cios" esterilídades, irregularidades, po-
ivpo», tumores, cancros, prolapsos e. acci-
dentes consecut vos aos partos; sao tra-
ladas pela electricidade e por processos
novos e sem oor, pelo dr. Beltencourt;
dá consultas das 12 ãs ., a rua da tjui-
landa n. :!'J. Gralisaos pobres.
;-_E*S_E___-__!--*_!^S-S«S2S_®_-S_32_-*_SK

QUEM 
tiver um cachorrinho g.**lgo ou

tuil-dog que não cresça mais e seja~v 
pequeun e galante; üirija-se-á rua

Mfva Manuel n. 4. paga-se bem.

èSbííí^lí^^

i^v < - z.u_l-J.-.-t AJ _".

fiJjsfiXJ

A 
pessoa tine amiunciou dar uma me-

nina rie IU aim s a uma família
pódé-dirigir-se á rua Visconde do Uio
Branco n._47, S. Uomingos.Nictbeioy.

-X/f 0D13TA - Fazem-se vestidos pelos
Vi uliihíos fiíurinos, de los á -OS e

iff-is t mal.nées de CS a IÓS; na rua dos
A od"radas n. 2'.). 1* andar. ¦

a nc-so;. que desejii entregar em casa
Â be família uma menina ue.ioannos,

-^dirigir-se á rua General Severiano
n. 108, Botafogo.

Xarope de Phellaiulrio

¦.!amibio Dias

-5--ÍRS-CISA----1Í de um moço
| Ja,ii. s com alguma pratica do com-

mercio ; na rua Senador Euzebio n. b9

Poderoso medicamento para combate
as tosses, bronchites, asthina, coquelu
clies, tisíras e todas as enfermidades
conseqnenciasdo apparelbo respiratório;,
preparado pelo pharmaceutico Joaquim
Lourenco Dias, rua listacio de ^á n. 60 ;A venda em todas as pharmacias o dro-

de 15 a 40 garias.

A's praças do Rio de Ja-
neiro e Bemíica

Pcieira Di.-.s i: C. participam ás praças
acima que dissolveram a sociedade que
gy.-ava sob a lirma supra, ficando todo
o aclivo e passivo a cargo exclusivo do
ex-socio Severino Pereira.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1903

__,,.„, d.. ,.:¦,¦, senliora decente alu-
f^M si um bom commodo • om ou sem

**J!. IS* « commercio pu a ".ma

ÍS; na rua Visconde de Itauna
n. 15, sobfaao

Apes-oapha. qui
idva, dirlja-s

que annunciou dar «ma or-
a uma scnnora
Caltele n • 102ndo üal-a

á rua do

ilub Vencedor
TORMAS PERMANENTES

l*n.30, do sr. João Pastos*
2* ri. 15, do sr. Manuel Passos.
S* n. 29, do sr. J. líamos
Ilio — 19 - 9 — 903. — J. _¦". *:„.!,._

li iub Mecai-ico

Tsneníe-Gorone! itosé An-
íunes de 8ouza Gui-
marães

(Por ser dia do seu anniversario natali-
cio e sexlo mez do seu f-llecimcnlo.)

Aldina Rios dc Souza Guimarães.
Carlota da Silva Parauhos Kios.
Manuel Pedro Gomes Rios (auscnlc)
convidamos parentes, amigos uo
seu sempre lembiado esposo, gen-

ro e cuiiliado tenente-coronel *lo*e An-
times do Motixa f-nicuarães. para
assistirem á missa que mandam ceie-
brar amanhã, segiinda-fetrr,. 21 do cor-
rente, na egreja de S. Francisco dc
Paula, ás a 1*2 hor;s, pelo o que desde
já sc confessam eternamente agradeci-
dos.

Claudina Gomes de Oli—
veira

„ Anlonio Francisco de Oliveira.
R-Frnnklin Comi s ú i Cunha. Amélia
íi'iomes da i unha e Anlui» Maili

niano da Silv.. Faf« Thereza Go-
iui*- da Cunha c Noeraia Gomes da

Cunha: Rosa Gomes Xavier c Francisco
Goüç ives Xtvie:: Maiia Gomes Siniôes
Uernardo Simões e José Gomes dc Oli-
veira. marido, filhas e filho, irmãos,
aiinlindos e genros da finada t laudimi
Somou tlt. Oliveira muito rgraaeceiu
ut* ciraçâo a iodos os seus p:nentc< *¦
:iiíiíl*os que se dignaram ue r.companhar
os iestos mortaes da mesma linad. á
Ultima morada, e de novo os convidam
inira >< caridoso obséquio de assisti..:.*
á mis».-, tlc selimo cia, que pelo i!e.*-c_*i-
so eli-rno de sua alma seiã rezada, na
i g" ej i <!e ?>>ssa Senhora Oa Coiic»*içã«,
amanhã, segunda-feira. 2. do corrente,
cs9 horas, pelo que desde já agrade-
acm

Falleceu homem e será sepultado
sríLi hoje 2o do correnle, ás 4boras,òsf.

d A.-lbur Slny, ink «le Azrvrdfi.
3 sócio ii lirma Uayrink Abreu Ga

Emé^ün*; _s Silva Altnfid-i «• -
llios. Jo.-.quirn dí Alncida e Ia_:ii'.i
•:r. Ernesto Lugcni*. ca C;:ça tía*
los c íiibas -gr;dccrrn : *•*«*-*• ai
pessoas qu-* -d"mn<anliiix.*m o«*f**-

los moilaes Aeseis pianlea o • *-|'0 ,:¦ s*e.
irmão, cutthsdo. li., cr mia .«¦« *•*•*,
a'Almc:«l3. i* dc n< vo troi-vi ia nA<
nsnaientcs ** amigo- pita as-i-ii:r_u J
iniss» .:.* si-tim-i flia. qnr i*<-: sr.a _Isr.ii
será rer*--Ja. -El-tiliã iegunca |. >--. _i
do enrrratc. ã- a 1/2 horas, -.ia < s-«*i * >
Lr.nipi-**_S3. -t: i>r*r «slc aclo _r rer.?»
se r'n!.'-s*i!ii *gr:l_s.

João .Gflillkmie CocíIio
*-r.ria ».-iliie:me CfeLo r Slii

^- í-..nv*.;.*rai seus iar**nl*-i ts _n«ip_*í
Xã P-ra as-BSlirem ã mis. a j*»:o:.bkí

g reisarin ••¦« t'1'ecoaenl" <se rm ,st
A caro'João -Sn ibrrme í «Itr.

qneniaiinam rti**brar amaij-k. SfgnBfl--
lein.2i ao ciicnle. n- .pi-ja tie --¦'
Gonçalo Gare:- c*_. Jorpe. ás3 iarzts,r
por ê?se acl«» **-í:COHÍ* ssam pala--

___-»_r— j-T1*-_¦-"*¦ ^/r**-"**- '¦**•¦• __B-B-

Luza .uüa Nogueira iv
SÜV3

Luiza Socueira r filho. «
-i, pn. ira c. fiiii. s. Emilia ><J

IxA Ulti* *

jBíir» t*
-, iillia (aii5eai-.)e ManuH a» %. Bio
É Nogueira r<.iividam oi uartMSlt- *r
Ü : iiiico» par.i a->isl nrai ã ini**-*a á(

.ripe»:-.*** di^. qu- <«r a!ni- o* s*ua :.d'*
r-aa ir.â - e _vó _ «2-n Jtilla !M___u__r-_
d*. «_tt*«». niamiam iezar ant_--Í*-_ s-íí*
sunilS-fíir.. 2! do --..rrenle. i* 5» lnwa*.
n.. C2 fis ,: l*.**.*u -• 5-is do Calv;.'*«. _o-
•. ,.:»., , ¦ -• **. ¦<¦(•¦• l:eri -lo.

..sccliiniis dc costara n proxlnçocis
scBianaos do 3JSÜOI)

i7, da sra. d. Ròsalina7" série, ao n.
de .-otiza Vaz.

S* série, ao n.
reira Junior.

y° sm--.. ao il
iuiio Leile.

A-ceilam-se a:
esgos.

ííi.^, in dc setembro de tro...
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.'....-.'-ii .v fiJedciroat.

sra.

13, do sr. Américo Pe-

15, da sra. d. Anna Ri-

signantes para os ns.

nieiri
zido a m
1! Ua -ic 3
terio de S
-_.__>.__;

i C, sendo o co.-p*. <*¦ n• u
Lo de su, reiiaencia, á nis
João n. 43 A, pua o cemi-
Fi. ncísco Xavier.

José Maria da Gnnha
r Abillo Josc da Cunha pede aos

jjp. s**us amij-os e cortheridos para»¦¦ para assistirem, quinti-feir.-.. 2; do
5 i*. r.eníe, a uma nussa.suir.-.püido•^ :t rlnvi de seu irmati Jowê ¦ ¦ -iria

dn íünsm, na matriz oe S. Jo-é, a
7 ;/.¦ noras, po: cujo act» se mimíc-n-:
ereinamente grato.

________-__-_-a_---_
UA.V I '

Ai. rndecimento
«_>ndi.o Er-i-n-ã** desola* K-rí-*»*

__ i- m*iis illiios agradecrai o<- •*"* ç-_*
TT :: toda* as pessoas qu**.e d:.n -

1 rie ..cr.m<ianlir.r oroilio ea*-***- > sza" á mi-»; oe sua Uioislran- «-:
¦i. C ii»!> ¦.:•.:¦.¦•¦-::s tltc -BotBXn BnlTt»»,
C b*:: :.<^:-i ¦ s *::í.__ -nuel Josc F»n-i:_
e o maj<*rJo.-iHaiia llibeiro, qn- desve
lídamer.lc m:iiU,s serviços t..-^!ar*;i
d-r.dii provas de amizadee dcci'ac-_o •
todos a _na eterna pi-Iidão»

Alfredo Augusto Guerra
Josc dt !"mz «iner- e J-i/yntlio

,_£., CarTsj*alns->. Ii«*> ¦* priüio un _¦«__ •
iirrc*-*_.-_n_:n-»lo tiarrrn, •«•*:-

s paienlts». e. _n: go»
ra assi-iiiem ã niiss- «e **-sl»*3;

dia, que pelo sr" repoa*.-- ti. rnotis»***
üa< i rezar___a_iU_- -rpun-sa !••:-.: il *-;
rurrcule á-- l\t ba•*.*. us 1-l t «*
S-J-ifí*-

tvid.:m 
-eus

!».ira assislii

I.»Vrl >9&&a-- ¦_,.¦. b- -o("MS¦>-•¦ . '*':': --J.-Tv '-'-;•**¦' ¦' '¦ -¦srry^T'''':',-.^^^^^-x'^'lryyxyHXrXX^M¦x.fP:f--. ,- MEBlíWlklS1*¦¦ ;¦.-<-, í. '. ' 
i^,.iSív.;.- "' 'J.|iyM.-x" **• ¦ .' xii^m^^m^^^r-gr

¦ - ;-_• ¦.- > ii **t"í.¦ Jí-ri..' '-.

.:"¦*-?.
''*-sizsv'-'^i^-vrXTr-'*iss-^:Jí

m

mxmx

:„{'¦¦ :¦: _.
yxx^r\^
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&

m ifc^s
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JOSE' J ü

_.

Mari". 5*om-i-*a* e J3-;_*u**l 3 i> :¦
1 jn*-isfisicnlii- do ii-.r.a« *-l»«c Ju*
9 ün 3Kr-«n«*m a todos os a_»_i-S

é. ijue sro-niianliaram os -hmis ira«*s
-' ruotl-cs e ce n«TO os tasisvi.l-Bi

p3ra assisiírciu á mí^sa c-« s«rl ru • *
queseiá celebiad** ama-ihã. frsts -.0 ¦•
l-*ira. 21 da curem*, ã*. S Is •
eciejadcS. Petãro.

iriíiaiüldr tí 9iTlHfl£_Bfít_Sii»i.
S- Jtâ-Ba|tsSíâd. _l_r«e_Bl

NOAQUil COELHO U L*.

A UJI.A-.R a utu cisul um sntrto com-
A pletaiuenle independente com gran*

a\i*:i\ri. qu nto, oizinii.i, terraço, ..lalrt-
na patente etc, etc. ; na rua do Livra-
incuto u. t».

4 pe,.o,' que annunciou uma menina
_Ad« io íiiiuos pôde dingir-ae 4 rua
ffTTraachci Xavier n. nw C.

T HNIii:*Sli um íl.iiitin .le novo sysb-
ma ; na rua S. Valentim n. 2-.

A.I.Ü0A.S
iVrut do

! uni commodo por 25g
ii ihiielo n.2:>2.

na

VüNlii; 
SE um prédio, twrto dos car-

luclil.t-.u.i binri! Informa-se na rua
Alor.ies e V nl*" 11. *W,

A I.Ufi.V
Ai» i >
para f.uiili

A

SE o sobrado da rua Evaristo
.a n. 23, com b ns commodos

t.L'il..*ílí tinicnminoit
^uiii rasali com (*uint.i

cia de iigui; na rua Setem:
.,próprio parao .-iliiindaii-
ro n.Ui

ALUtT.\M*SBumqa»rtoe 
.ala, cm casa

dc fiiiiiila; na rua açnhor dos Pas-
______*''* 

VEMOSM-SR 
tecidos

rtiti o metro, telha<
dos os In mu n hos e pen
os cercar <*. nn grande fabrica a vapor da
rua Selu uu Sebuibro n. I"'J.

YK-.HIÍM-.I'qiiasl a lc
na rua
.ttuiliii.

Ires vaceas.cslando uma* c:ia ; para ver c tia-
Oliveira n. 10, estaçio

arame a 500-•/.luco de lo
para todos

YENhE-SE 
uma * machina oscilante

ua iua da Ajuda, Chácara da lio-
resta n. ai.

YBNU3M-SE 
diverso* moveis P ra

Cs.-nptMlO, eorao fí'j:nii eacr.vani-
nha», eiiilin, mesa-, cadeiras, por
preço mòdicoj na run üa üarloca.ii. 73,
subrado."-ífüma 

casa por 2:000», com
irtos, na l
121; para ver

li li*- Mi ¦^/_í'*-fàá*f\
(j .is -^**.r^r^ ¦ i^? _m___

jTJKECISA-SE5 narua dos
brado.

de catadeiras
lienedicliiios n

lc café:
18, so-

TJRBÇISÁ-S-I deofllciacs alfaiates: na
3 iua Assis.Cárneiro n. G, eslaeão da
Piedádí. .

» JTlECSA-SE de um pequeno, de *
8 li aunos, i|iie tenlia alguma pr

Yian 
.- .

Ou t - s Ias e itoiis quartos, na.rua .
iò Bngonho de Dentro
o tratar ua m isma. ¦-.

YliM) 
M^Kqnrtro cabras superiores;

n.t iu i M dvino Hei* n. A 2, esquina
da tio I. ibo.

YENU: 
_f-f B dous gri-iide» |.ieilios

om liit.ituBO.uarua üeucral Sevc-
flano, por i2;tt.H$; traía sn na rua Uru-

«í Ü, loja, cum o sr. Fatia.guayana n.

Vl.NI)lí**-H 
uma cano:i de pesca ; na

tampa d. Oiuria, trata-se no kios-
quo n 6-'

dc construcção
tei reno o ac-

lomiiiod. ç<vs para família regular, na
rua VlsCütldC de Santa Isabel u. B5, em
íriíiite ao Jarillm Z0-l0_lc«; tr.ila-se ua
rua da QiiUandu tl.ll-.

YENDK-8E 
na Piedade uma casa com

acua o lorreuo para plantar, por
uoiiS ; para tratar com o sr. Marcellino,

Arua iíiiillia n. 1 ou Kvarislo da veiga
li. 7!>.

VENDI! 
SB "in prédio

moitorua, cmn bom

VI!Slii*"-SE 
o pequeno chíilet da rua

A'e« e it. ¦», Aldeia Çampista; trata-

Co-no estás elcganteinento vestido
—Achas -

Muito!
Onde teu pae comprou essa ronpa?

—Nilo foi papae. foi mamãe, que sem-
pre compra roupiuhas para mim e meus
irmãosinhos na Casa Mendonça, Gonç.tl
ves Diasn. f.

Olha, Peplto, quando quizeres boas
roupas vae Ia, que tem roupas de todas
as qualidades a todos os preços.Vou sim, vou dizer a minha ma.*-
sinha para não comprar em outra casa.

de 1 í ou
jue lenna alguma pratica

dé botequim; na travessa de Sanla Uita
n. 31.

PHECISA-SBpara toda
Caxias n. 2 C

de um oflicial aliaiate
bra ; na rua Marquez de

Nictheroy.

PT.RASPASS.--SE nma bc-m* montada
__ ofllcina de calçado sob medida, em

l"uíii jionlo e com boa freguezia, ou ad-
mitte-seum sócio com_:000J que tenha
alguma pratica do artifio; iuformaçpss
:ia rua dos Andradas n. 21 ou Sete de
Setembro us. 143 ou 72.

TílASPASSA-SE 
unia casa de quitanda

fazendo bom negocio, prestarido-se
também pára carvoaria, por ter grande
espaço, além disso tem commndos para
famiíia: informa-se na rua General Ca-
mara n. 'iü.

,EPOMTOP—Trata-se das acções de
• deposito ; na rua Gonçalves Dias
31, escriptorio n. Sj

ü

CONDUGTORES DE. BONDS — A
Com-

aiihiaiio Jardim Botânica paga aos seus
cònductores_des'de o dia 1" de janeiro dc
éprrente anno, peia seguinte labeiia-,

BS5i)0 diários
6S000 »

Aos nue trabalharem o mez todo sem
nota, ií>$ de.grãtilicaçáóàddícional;que_n
pretender oioear c tiver boasreferen-
cias, dirija-se ão escriptorio aa compa-
nhia, no iargo do Machado.

ategona..

ÍI3RECISA-SE de um caixeiro pequeno,
S para casa ue seccos e molhados, com

ou sem pratica; na rua Frei Caneca
ii. 98, venda.

f~)l;l.CISA-SE 
derencunhadoros c ma-

caqüeiros.para tiaiialliarem por mui-
to'tcmpo, no Estado de S. Paulo, pagar
se bem; inCornia-se na rua Aprazível
n. 11 A, Santa Thereza.

quer

RASPASSA-SE uma ca5a com arma
ções, moveis, etc,própria para qual

negocio; na rua de S. Jose n* 101.

sncerto de machina de cos-
phohbgtaphos, chamados a

rua dos Ourives n. 100 C.
O ara c:
| lura e

I-JK0F1£?S0U.\ 
primaria — Precisa-se" 

para o inierior, que seja de edade
avançada ; narua do Areai n. 8.

YBNDBM-SE 
papeis

Ias C quart
in
iua

intados para sa
DO réis a peça; guar-

S a 1SMW, peça com oito metros; na
Ja Carioca II. 37.

sn no tui-.iiti*.

V__.Db-.-ju 
o prédio da tua trel ca-

neca it. tOo-, trala-íe na Praia For-

YENDH-5E 
a mobília de uma casa'

com toilns oa pertences, e aluga-se a
liicsiua >'.
valas, dou
TCHSil COI'
Ellgellllu :
com a doi

que 6 Chalet, tonuo duas
quarto i e roziuiia ; na tra-
Iro n. 10, rua Treze dc Maio,

! Dentro, c trata-se na mesma,
i, quo se retira para fura.

Ye:8. Januário n.
terreno e nma casa:
nn mesma ma n. r>C>.

Chrlstov.lo, * rua
67, um magiilllco
para inlormaçOes,

VENDE-SB 
cm conta, de particular,

um ri.*o piano do illustre fabricante
Plcyi*l, especial mod.'lo c acompanha o
documento dc aulhcnticldade; na rua uo
Iti.tcliuelo ii. 358, das 8 ao meio dia, ou
de tarde.

VENDE-SE 
uma casa nova, com tre?

quaitos, duas salas, cozinha, despeo-
sa, banheiro, latrina c tanque, com o
terreno todo murado c gradil de ferro na
frente; para ver o tratar na rua José dos
Reis n. 55, Engenho de Dentro.

XTENDEM-SE muilo baralo duas casas
V na iua Curupaity ns. 16e 18. Enge*

nho de Dentro, com grande terreno, duas
frentes, mais de cento e tantos pes de
laranjeiras e outras arvores fruetiferas.
dando boa renda; trata-se na rua do Ou-
vidor n. 57, papelaria,

San ü ¦ isMi
*____________a____aa__M__ ¦ _*^_a*-aFr*-*a!

.EP1ABÜJ. 110]
Preparado hòmceòpãlha que extingue

a syphilis, adquiiida ou hereditona e
Iodas as manifestações da peite e couro
cabelludo.

VENDE-SE NA

Rua Visconde de Inhaúma n. 29
ALM:.ID:V CARDOSO & C.

1 d. I'elismin*>,-RECISA-SE fallar com' 
para negocio de familia; informa-se

rua dos Inválidos n. 5, carvoaria.

V cm n
rua de ¦*-
canil.

-li uma boa quilanda, livre e
.gnillcti ponto de negocio; na
i.ncisco Xa vier ti. 91, Mara-

TTENÍi
Y sir*.**

clpaes di
si*, uma casa de alfaiate hora

iun ola cm uma das ruas prin-
la cidade, a venda é motivo

dé força niai r; Informa-so na rua da
Ajuda n. . ü, com o sr. I.opes.

uu. casa em Botafogo,
com sala de jantar, de
, tres quaitos e quintal

VBNDIímui
Vlsitis, rt . .
regul .1. i. M ¦ l>aia um cml muilo
psrto Ao- l.uiids;*..'at.i-s(í na rua do Ou-
vidor n.' .;."¦,"¦ ., .

muito baiato dous pie*
renda; narua Cos
Francisco Xavier.

VENDE-SE 
ura magnillco bureau-mi-

nislrede jacaranda, cm bom estado,
por 130,; na rua Haddock Lobo n.A ,1 A
Realidade.

ATENDE-SB 
um fogio econômico n. 3:

' na rua Bsperança n. At
•SE trilhos Unos, próprios

cercar terrenos, e telhas ue
zinco; na rua Elias da Silva n- 9, Pie-
dade.

VENDE-SE 
um preüio por preço ba-

rato; informa-se na rua Santo An-
tonio n. C, estaç.1o do encantado.

VENDB-SB 
um viveiro com repuxo

por CO., lambem se vende os passa-
ros; na rua Senador Furtado n. 19 J.

VENDE.M-Spara cer

VBNDB-SB 
umi boa cabra daotl.i

multo bom leite, com dous lilhos;
na rua Conde de Lage n. 9, Lapa.

PREr,ISA-SE 
de um bom confeiteiro;

na Praia Formosa u. 81.

1~>UEC1SA-SE fallar, com a máxima ur-
tgencia, com Francisco Nunes dos

leitaes, para tratar sobre uma herança
que lhe coube ; na rua da Constituição
u. CO.

PRECISA-SE 
de uma ajudante de cos-

tnreira* narua da Alfândega n.113,
l* andar.

PRECISA-SE 
de um pequeno até li

ou lSannos.iiaia areiar talheres cm
casa de pasto ; ria rua lladdock Lobo
li. 83.

Í~)AP_IS 
pintados pur.. forração a 2A

a peça; na rua do Hospício u. 107 .,

APüSSOA 
que annunciou uma orpha

de 10 annos, pode vir á rua dos Ar-
cos n. 3iJ. '".

DaKHESKO—Empresta-se. 
sobre boa

liypotiieca, compras iie contas de
fornecimentos aos ministérios e compra
de prédios ; na rua Sele de Selemnro
n. -_0,1* andar.

¦-•¦*0R Deu- e pelo bem. d. Maria Tor-
f"? terolli emprega a força curativa nos

doentes e snggestioiiados, todos os dias
nteis, das 0 ao nieio-dia; na rua Sete de
Setembro n. 213, sobrado.

r~<*ASTA de Iviio Janvrnt—0 uso ilcsta
r pasta n_o' siVrestabelece a alvura,

dos dentes como impede o apwãrécl-
mento de moléstias próprias da bocea.
— Depósitos: ruas Gonçalves Dias n. 30,
S: Pedro ns. 2-2 e 24 c Ouvidor n. 74 A.

Contra üialéita
gibit-, pela m:;iiha, : o meio-dia
te,que esliii*..si5ênto.da maleita

Vende-se na
Rua da Quitanilà

Cognac
o de Gen
; á oi-u
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•a rr OVEIS-
IVinielha,_.s

-Compram-se na Casa Ver-
rua da Cai ioca n. 25.

Clta-se dinheiro para liquidação ue ln-
ventarios ; na rua Sele de Setembro su,
1* andar.

COLfeita, paia casa de familia
.OZiNIlEIRA-Precis

yfeita, pars
Kussell n.

se de uma per-
na rua

14.

UEIÍ-SE fallar com o sr. Olcgario
Francisco Moreira, com suas liluas ;
ua Francisco Eugênio n. J05', Sâo

hri.lo._m. até ási) horas da manhã.

T__>EF0RMAS—A ''asa Vermelha e a que
-EXtern senipre pessoal hahilitado para
mandar rcíoimar cólchfjcs cm casa de
familia. Iodeis, casas dc pensão, etc;
na rua da Carioca n. 25.

4 meníria orphã de 10 annos encon*
f\ tra o que deseja ã rui Visconde de

Marangnape n. 29,Lapa.

0 . C. fi T.ÍÍPWTIÍ.Q T A'.(;0''s d0
l'O.OÁi_í_i\1 J UO despejo e pe-uium-ui. -. y*-,n|1,)r;is sum-
mãrias, inventários, jústiiieiições, natu-
ràlisações, cabranças iie divinas e Iodos
os demais trabalhos concernentes ao
fórum, encarrega-se de Iralar com
promplidão e módico preço, o soiicitador
Armaudo do Catnio, em sua residência;
á ma do llospicio n. 151, sobrado.

IcUGompaiiMa Industrií
Brasileira

Eesgatou-se o debenture
i\; 3.7Í

.. ilirecíorln.

A PÈ-3S0A que annunciou dar uma
__-> menina de 10 annos, a ura cisai
seín filhos; dirija-se ã rua S. José n. 95,
'pliarmacia.
*5~*-MPREGADO precisa de um limpo e
Li'decente, de conliança e capacidade

prefere-se com pratica de restaurante;
informa-se na rua da Alfândega n. 106.

OMPRAM-SEc vend-m-
___ A Realidã 

"
I.obon. A 1.Co:A Realidade ; na iua

e moveis, na
do lladdock

PESSOA qua annunciou dar uma¦*¦* —sai, dlr;j.i-sc
A, Engenhoj__ menina orphã; a um casai,_dir;j.i-se

a rua Gregoriò Neves n
Novo.

10

C0S._S. Christovam n. 257, que saiba cor-
lar e coser por qualquer llgurinn.

iRECISA-SE de um empregado ; na
rua Maria José n. 43,.Haddock; Lobo

_^ RECISA-SE de mna
perita cozinheira

de forno e fogão, para
casa ile um casal, exige-
se pessoa muito limpa ;
ua rua S. Francisco Xa-
vier n O A, próximo a
do Haddoek-l.obo.

TT,0I1MECE-SE vassouras de murla
j] para cocheiras e companhias, cm
grande quantidade ; na rua Real Gran.
üe/.a n- 116, barracão-

nl/ÜB 
Permanente da Casa Pinlo

v_, Junior, 2* semana, n. 17,do sr.Cezar
Augusto Corrêa.

i I0LII1A1 PEITO

1 A*AAA«ÍÊ-Enipr05U"se e,sta
X\J*UO\_/--in quantia em uma by-
polhecã de prédio ; informa-se por favor
com o sr. Albuquerque, rua do llosario
n. 80.

4 
SENHORA M. J. P., tem carta no es"

____criplor:o desta folha¦

A 
PESSOA que quer dar uma orphã de

10 annos, pôde trazel-a para a rua
Goy.iz n, lí A, Meyer. _^_

D. F. (DULCE)
L.A. P.

tem carta de

Vi.sd;:\í*sb 
mu

(Hr-, dando boa renda; narua Cos
la LODO u. .0, A, S.
•\TEfl

Y reu
l ..ii-K-t hit* i. »-.

DKM-si: umas casas novas queiiilem 33M;u causa é o dono ter de
M retirar pa ja a HUiaüi i ilformt-M na

VBNDB-SB 
uma supelicr serra de fita;

para ver e lialar na rua do Hospl-
cio n. 183.
**C7"ENDK"SB,por precIsSti.ura bom pre-
Y dio, dèsolida coustturçao. aub_."o

ha pouco, cnm bons commodos p_r« fa-
milia, giadil de ler.o na frente e terreno
arborisado; para verc datar na rua Tor-
r-vs Homem n. 69.

UiTcavalhelro 
decente deseja prote-

ger uma moça ou vfuVa pobre e
sem compromissos, síria e sympathica,
d.i 20 a 88 annos de edade, cem a pen-
sio de «os mensaes ; pôde delsar catta
no escriptorio deste jornal. Indicando a
rcsid-hcla para ser procura.., 4o .tr.
I. %. it Olív-lta-

¦¦jj, RECISA-SE de uma
... moça para arru-

mar casa e fazer servi-
ço de copa para casa de
um casal, exige-se pes-
soa muilo limpa e en-
tendida ; na rua S.Fran-
cisco Xavier n. 9 A, pro-
xi-iio a tio Haddock-
Lobo.

sala c um
PRECISA-SB 

alugar nma
quarto para casal, dá-se preferencia

nas lmmedlaçoes das ruas do Llvramcn-
to du Harmonia, casa térrea, com direi-
to i cozinha e quintal, paga-se adian-
tado ou flador; quem estiver nas con-
diçOes, dirija carU ou (t sl prodrlo na

L._a2- lasutttítjA. a. » C »' andjj: P.P.

Ü1IA 
professora com longa pralica de

ensino e habilitada pelo Conselho
de inslrucçíio Publica desla capital, en-
carrega-se da educação e instrucção de
meninas, recebe meninos alé 10 annos e
lecciona também piano, tudo por módico
preço; na rua da Paz n. 39 ...

do llonte de Soe-
corro e de casas
de penhores, ou-
ro, prata, bri-

lhantes c jóias compram-se e paga-se
bem ; na rua Silva Jardim n. 6, anliga
travessa da Barreira, próximo ao largo do
Rocio, casa de placas encarnadas. Adol-
pho <_ Dourado.

A 
PESSOA que annunciou uma me-

nina de 10 annos, orphã, dl-
ja-se á rua General Câmara n. 396,
loja, para tratar com o sr. Villelá.

ALA.—Aluga-se uma de frente dc rua
para um ou dous moços ou casal,

pessoasn. 14.
Si sérias; na rua Santo Amaro

CABRA 
leiteira. Vende-se uma por25g

na rua dos coqueiros ss. 12, Ca
tumby.

pessoa que annunciou querer dar
, , -nma menina de 10 annos procure
_ rixa do Livramento n. 81. sobrado.

E' uma crueldade tirar toda a
esperança tie cura aquelles que se
acham áccorumettidos desta ter-
rivel moléstia, tanto mais que é
um erro crer que ella não se cura,
pois ella pôde se curar quando
tratada em. tempo. Nós aconse-
lha mos sempre que tomem o Al-
catrão de Guyot, por ser o reme-
dio mais simples e o mais certo.

Com o uso do Alcatrão de
Guyot, tomado na dose de uma
colher, das de chá, misturado em
cada codo de liquido que se bebe
ús refeições, consegue-se, na ver-
dade, muitas vezes cortar e curar
a tisica já declarada. Elle fcó basta
sempre para curar em pouco tem-
po a mais pertinaz constipação e
a mais inveterada bronchite. A'
venda em todas as pharmacias.

P. S.—Se quizerem vender-lhes
qualquer outro produeto em lo-
gar tio Alcatrão de Guyot, des-
confiou-, 6 por interesse ; re-
cusem francamente ; exijam o
verdadeiro Alcatrão de Guyot, e
para evitar todo engano, vejam o
leitreiro. O do verdadeiro Alça-
trão de Guyot deve ter o nome
de Guyot em grandes lettras e,
atravessado, a assignatura im-
pressa com tres cores, roxa, verde
e vermelha, e o endereço do Labo-
ratòrio : Maison L. FRERE, 19,
rue Jacob.Paris e Rio de Janeiro.

Nota.—Póde-se substituir o Al-
cat*ão de Guyot pelas cápsulas
Guyot de Alcatrão da Noruega
puro—tendo a mesma virtude para
jcurar— 2 ou 3 cápsulas a cada re-
feição.— «As* verdadeiras capsu-
Ias Guyot são brancas e a ãsája
gnatura de Guyot está. impres®
com tinta preta em cada ca--fr>
Dsula».

O trat .mento vem a custar só
1O0 réis por dia—e cura. O Al-
catrão de Guyót é fabricado nb
laboratório da casa L, FRERE (A.
Champigny & G. suecessorés) ;no
Rio de Janeiro pelo pharmaceu-
tico da mesma casa em Paris,fór-
mado na Escola Superior de Pbaf •
macia de Paris.

>8H
-__- w=>

m&*W
ffív ,v\i ___,
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Liquidação
Bordados cstieitos, íiGO metro; chita

preta lisa, pei feita, lülo, S-00; renda
branca quasi largura oe 2 deuos IS* 00;
peça de 10 metros; sapatos lona, sen o*
-as e crianças, -Sã-0; bonéls nara bo-
mèm, 1)5500; nierinô i erfeito, prelo, eu-
festado;iiso,luto,l$-00',alpacaiisa,a-iui.M
preta esco liei,para vestidos, i.-)«o;linha
marca passarinho;sol,dü 3estreUas, pre-
la ou branca, a escol ei ,.Slt;0 poi çiir-
retèl; chita cretone.pret:;, lisa* lutp.Sauu,
crépe pièto, perfeito, enfeslado. vestiuo
lu o, ___00. levantine prela.perreiUi;para
vestidos, $600|lãu_inha preta, iuio.isbuu,
cliapéós de solihòmens ou senboras.-iSauu
chàpéos rapazes, !$500; comp estap.ven-
do, o Bazar Colosso faz pieçosem la-
zcnd.-.s superiores, impossiveis dc com-
pelencia, c vir á rua llaodock i-olio .,
pr.ra comprar nesta liqijiiiacao.

fí-ttenção
Nanzoiick rosa branco ou preto a esco

lhei-,pe:*íeilo,*C00;cassacoidão,S380,br!m,
roupa, homens c rapazes, $700-, botinas,
salflo, rapazes e homens, .1S500: bonels
com pais, bem enfeitado, crianças, IS5'Jú;
gorros d-* casemira com plnnias. enfei-
tados. 1S300; galão gicga para enfeitar
vestidos, 2SCO0, peça 10 metros, S--C0 por
metro, g.ise, enfeitar vestidos, 1S500, se-
das ricas, mimosos padrões; perfeitas,
fortes para rico vestido, _s*-|10; cassas,
brancas, boriiadas.largas, perfeitas SSOO;
fazendas modernas no rigor da moda,
ciicontram-se no Bazar Colosso, a rua
Haddocl; Lobo, 4, largo Estaçio de Sa ;
ferros dc engommar, tslOO.

CASA PRINCrPAl-
4 OURIVES 4

Systema dc venda cooperativo. As-
ignatüra contemplada em 19—0—iro3.
-23—Série A.

' v '•***• -- *i;i_i**~£**'' •ii**** "^fr**1'"
¦í •* ií S it i * «• i 6 P !; •' i . S í's W

A InJcccSo Palmeira é a unira alé
hoje conhecida, que cura cm seis dias,
por mais chromcà que seja; drogaria
Pacheco rua dos Andradas n. 59, vidro
:<S")üü c na l'harmaci_ Palmeira, Alfan
tlega n. £0S.

Iiiquidação
0 Bazar recebe direção de Paris:ces-

tas para crianças, de isõou até 3$õ00: chi-
caras e pires, porcelana, dourados, para
presentes, $800; copos dourados para
presente, $800; canequinhas modernas
para presemos, 1$200; meias, fio Escócia
senhoras, 3S500; grandio-o sortimcnlo:
chitas, riscados e brins a preços com
grandes diferenças: fazendas de lã- en-
testadas, para luto, preços do freguez
conhecer que ê bom e baiato; calçados
para crianças e senhoras; atoalbado; mo-
rim; cretone para lençol ; louças para
cozinhanludo que vendemos ê perfeito
e garaniido. no Vazar CoIo_.*o, rua
Haddock Lobo 4, largo Estaçio de Sá*.

.-Mg
m

-ti-Uinuo n
fclirr iIohIii-
bcrculosoa.

_~f,: 
'-'¦ ':^~t ^¦^-.^i_\

s-
Suppriint*

meamo a fo-
bro do» ta-
bcrculOKOH.

3-

«d II.EiUüifi».
Tive realmente o prazer de assistir no

dia 17 oiir.uiia acinia.produclodo incan.
savel professor Vicente Avcllar.o tãoarre-
b.ilaeo liiiiiei.qiie venho tio alto da im-
prensa leliciUl-o por mais esla con-
quista. e pedlr-.be para tpie o faça rc-
presentar novamente» Parabéns.

Rio, 20 tlc *-*e.**nib.o dc l1.*).'.
Accacio da Silva Gusmão.

Dr.

Unguenio tanto Dias
(.ura feridas e ulceras recentes ou an-

tigas. 0 verdadeiro 6 o preparado pelo
pharmaceutico Jo qniin Lourenco
rua Eslaefo de Sá
pharmacias e dro

1
iílanuei José Espinola

1« ANNIVERSARIO
0 conselho direcíor da Kcal As-

íociação Beneficente Condes de Sl_l*
lo*.:nhos c S- Cosme do Valle, em
homenagem á u.cmoiia do seu fi-
nado sorio bemfritoi g;adua.*o

Hnnucl .:osp .espinola. mr-ntia c !•*-
b'ar lima ir.i~ra cm stiíTi-sgio da su»
alma, [•anniversario de **eu pa^amen-
to.snír.iibã scuunda-feira, _: cocoiirnie,
ás _ hora-, n.i cgic'a de Nossa ícnhoia
da Ajuda (convento" ou Ajuu=).I*ara es*c
.ip!o de religião convida os sens asso-
Ciatios, par*'iit"S c smlgos do finado a
comparecerem, pel* que si ionfc?**a
agradecido.

a venda em
Dias, i

todas as

Club üíxcelsior
PERMANENTE

Porleio renliz:;do em 19 de setembro de
1903:

1* Club, n. 59, dosr. Jose Scpulvcda.
í* Club, n. li, do sr. Bernaidino da

Silva.
3* Club, n. 30, do sr. Victor Mascare-

nhas.
... Santos.

¦¦•áSÍBsKSSij*.

Sabá) Victoria

_-*2S-.*i,--í>'/í-**rt*

. '_%w'>S^x^m^

Maiea registrada
ünlco fabricante 'deste especM sabão

para lustre de camisas e collarinhos até
hoje conhecido como Victoria das en-
gommadeiras, não só pela economia de
trabalho, como admirável brilho que pro-
dus- Venda-se A rua sete dè Setembro
A. 161

' JBk

*-U>!iinnit*
o B -suor-*.*»
noclurnii*,

«Io» Inijcr-
CIllOHO-l.

A_*
Ucicspcrln

c augni-pntu
o a|ipctit*c

«los tiiiscr-
CIllOSO»,

Cicutrisa
na cuvernus
dos tuber-
calosos.

Empedc os
OHcarrao di-
sangue dos
t ii b c r cnlu-
AOS.

*_»*
Uoiuinn c

applucaa
losse dos to-
bcrculoscs.

fura r«pl-
d a mon-e

qaaliincr
losse ou

bronebite.

uva
©EPOSITO

Gomes

SJ2A ___E.Kr.--l_
Peniedio infallivel para exlrahir os

call.is.
Preparado pelo pharmaceutico Joa-

quim Lourenco Dias; narua Estaçio de
Sá n. Uj.

_SíS_^;=".53iM__-_

Oi

Club Primor da Moda
UU.V SENADOU POMPRO 6i

Roupas cm prestações semanaes ca-
prichosamenie manulacturadas e com
forros de primei! a qualidade. Os fregue-
zes contemplados boje foiam os dos se-
guiiites números:

N. aa da 4* série e n. 13 da 5* série.
Hio 10 de seierabro de .903.— Ucrnar-

dino Jlodrigites.

TALHERES DE CHRISTOFLE
Não comprem sem ver os preços desse

artigo na casa Muniz. Ouvrives 50, crys-
Lies, procellanas. vidros e faiances a
preços módicos—Gaspar F. Rebello.

&c.

Serrana á vapor
Fabrica ds ar.sf__.os de madeira
Rna da Prainba n. ISS.cnlre

as ruas Lruguyaua e Andradas
Participamos ao publico, que sc acha

apta pira qualquer encommenda con-
cerneute a este ramo de negocio, assim
como serra laboado, apparelha. I; li-ca,
moldura, cimalha. e com especialidade
caixas de louça, garrafio.café c tudo por
preço sem competência.

mAtSsÉi.'*
Albertina Maria Soares

João Bernardo Soares, sua íog.-a
.-í. d. chisiiii*. e os irmãos Codotredo*G Chriitovâo da Silva, Josc da Cunha

% e Maitins Chii.tovão. agradecera
*• penhoradisslmos a loiias as pessoas

que acompanharam cs restos mortaes
de .-_*bCTlinn. Marin Soares a sua
ultima morada, e convidam as pessoas
amigas e parentes da finada para assis-
tireni á missa de selimo dii. que para
=eu eterno repouso mandam celebrar
amanhã, scgunda-feira.-íi do corrente-á-
10bora*-,!ia matriz dc Santa luta (capital .
e de>r.e jã agradecem penhoradissimos
esse aci" Tcligi .?o.
Q_____—g^B^mtBsmmmmmmMamm

Manuel José Espinola
1* ANíilVERSARIO

- Virgínia da Cunha Vieira E-pinola
-Sr e s ms lilha:, • |j-__n de Souza r.it-'!- tencourt esua família, Fiancisco de

Souzi r.ittencourl c sua fauiilia.es-
posa.flliiosecunh.idnsdo finado 5-n-

nitfl ã.-.nê i:r.p;iitiln convidam seus
pan-ntes e pessoa:- de sua amisade para
ass slirem a uma missa que mandam
rezar peio eterno descanso da alma ao
mesmo llnado, na matriz da Cancelaria,
amanhã, segunda-feira, 2! do comente,
ás _ lioras, e desde jã se confessam
gratos.

I»
ord*-— do irmã-- :»nov a

—is, convido tudos os ;t»u*»«if. f
1; iia. j-aientí-s c aau*!;»* d_ ii-_»*v._rr

í. i!ià«, es-iir.ivfd-ír .:.-...;. ¦ t»r~
--" i'". • -ii Corta, p^ia j.sí-1-IíA-..: ji

üii»?:, qu- ;> : siu ahnaseiã .«*_-_-._«
ai-*G_--_t. c.-iiib -r;. S! d>» nosso c*****!
mlssn, q-iaili-feir-. *i_ do correole, à-
9 !-2 ti».i_-, ias n-a-ssa capelli. ína V -
conde Ae l_._.-._lvn. ;».

l-)nsisl.»r: • o*. Inuaiid dr. «a _ * d
sc.enibro «.» !:<.."-— J.jté líres VoritiA*¦ aslox Jiiiií")-, i ¦ se**ielai.o,

Carlos R?.nga ds Sdiza F .
p, lielíina ..»• Souza K-ng.»!. t-ie oc

gJL. fsll«*ije> nrlos Rn:»! di- ««li
5 -ca frança <-i>nv*a. -> par*u*.*»t
a amigos nara assi-.ii nem â ui.r a q»A se*â»rza«_.*i amaulsã. sríruu¦¦a-tr r«

21 Ai, cncalt*. ãs S li^nus, na aatlia «si
~ant"At;nj. p*ar <u - fio se íx»n__s*ss
gial-us.

Saesel ._ Sií3 lc-.ÍS.
Sua fa '.ilia fará ratar oa». _BÍ<sa

de *»cli_-0 dia. ain-nhi. *"çaaaa
feira, _l docnncnt-. à-S li-»*-- na
cgífj- de S. J _qu •;•.

Aâclpíio Co.eto Pi__iiei-*6
a Luizí Jalh-rina Vici-r-ri-, A;i.!a

^^r Xavier Pinheiro e . :.r,. do _ía«-
«iincn'-j ! .?, *...:_; a*}»i^*-
soa? í_c suas i^aHji s ;arj »»•«••
tire ) a mis-a dc l.*í|:*-«_io a:a.

3ue 
mandarn íezarpe.u drí-r-rns*- _lstr__

<s*u filho i*mâ> c runliad'1 Adi«*p o
««li-i*i Mnltrlro. amanhai, «rrora..
feira il At, corrente, as 9 ii-sí-k. as fi
j-< d<* >'*->s<5» Senhora d«» E*__M*». ;_¦_
que t-c -*onr:s-a-^ ::srsd-vido*-.

Jusüao Ferreira da Cosia
i muo*.si.- i:it*. Ax <_>f'a.

tó^cnle.««i». -.'.nl.--*». *?en»í
I netos -t* Mshrl.jli.5 íar-*_a f ¦

Capitão José Daeiaoo
Vieira ds fimopim

PERNAMBUCO
TRTGESIMO DIA

Lustrai ina
Preparado especial p;.ra o brilho das

camisas, punhos e collarinhos. Deposito
geral na nova casa de chá, cê.-a, sêmen-
tes de CANEDO A C- Kua do Rosário
n. 97.

Piano allemão
Vende-se um garantido e de acredi-

tado fabricante, serve para quem sabe
tocar e para quem não sabe; para ver e
tratar; na rua do Senhor dos Passos
n. ll.

Poipella-ias portuguezas
Chicaras e casquinhas para café alta

novidade a preços excessivamente mo-
dicos e muitos artigos da fabrica da Vis-
ta Alegre. Casa Mirais, Ourives n. 56,
.hri-.ofi-: talheresa preços convida-
tiros.  -moAsau*.

%0 _____* ÍS --F--i

Compra-se uma assobradada, cora po-
rão habitavel, no ecuiro de bom terreno
ou chácara, tendo cinco quartos, duas
ou tres salas, copa, cozinha, latrina, ba-
nheiro dentro de casa, quarto para cria-
dos; íóra, varanda, abundância d-gua
nascente sc fôr possível; construcção so-
lida c bem conservada. Nos seguintes
pontos .* Gloria. Flamengo. Senador Ver-
gueiro e immcdiaçoes, Larangeiras, Cos-
me Velho, Conde de Bomflm. Botafogo,
menos na praia; bond á porta ou multo

§erto, 
até _5:000_ ; trata-se com Pereira

oares, á rua da Quitanda n. 44, sobrado,
de 1 is 8 horas da tarde.

-ii^ rim, Nelson V
& Amélia Uias de
8 Dias Vieira de
* c-inuida Burlam

jj n!'5. S-SUO-i-A-ii*-*.. i dt.-»-:.*,
A* as9U'*aí, na i~.sl.i_ ii. S. 3- _¦*

Bapli-ta da.. .=:«-» ua__ sai-sa dí l"_K-
simo ..ia, » .'j «i*f-*«-iii-'^ aa siizsss -_•• --•?_
f-lic~i_o I5i:;*<. i niâ», s-tirit-bo, raaba-
do. Un C priim» _ia*II*_-o rem ia ila
t !¦»!.; c )«*lo qu* »gr_o**ce*a. r-.**. Ph-
cidan-rst., ãs j-e.-_.as que cairp.:«>.x-
rem.

.larianna Augu-la Dias de Amo-
mu, Nelson Vieira oe „moiim," s de Amorim, Marcilio

Amorim. Aaelaide
maqui, auscntcsjofé

dos Anjos Vieira de Amorim, Maria do
Caimo Macedo de Amorim, João Sal-
vador Vieira de Amorim, Rachel l'hi-
ligret de Amorim. Miguel Hernarao
Vieiia ce Amorim. esposa, lillios, noras e
irmã, fazem celebrar amanhã, segtuius-
feira, 21 do coirente, âs 9 hiras, na
egreja de S. Francisco de I"au!a. uma
missa por alma do inesquecivcl J«-*-«*
Duciano *-leira do ..mortm.e de.de
já c invidam os amigos e patentes, c»*u-
íessando-se agradecidos.
B_______- i ii ¦_r_-Tr__rriT-TfiT

Zelina Oesouzart da Silva
Anlonio Pa.heco da Eilva, sua

sogra, sua irmã e seus cunhados,
tios, sobrinhos e demais paitn-
te*- de sua fallecida esp**sa lelin-
Uei-onzait dn !->ilva, agraaecem

Lcuho:adis*.imos a todas as pessoas que
se dignaiam de acompanhar os restos
mortaes ua mesma (ln. da. e d- novo
convidam iodos os seus parentes c ami-
gos para assistirem ámi-sa de trigesimo
uia quP, - ui suITragio de sua alma. será
celebrada amanhã,' segunda-feira, 21 do
correníc.às - hotas.na matriz do Santis-
simo Sacramente, por cujo acto se con-
fessam desue já eternamente gratos.

ignacio Francisco Pereira
do Arsenal de

...urinha
Sua. esposa, filho e mais parcates

da família do fallecido l?a»rlo
lrunci-r* Pereira mandam rc-
lebrar uma missa de sétimo cia
pelo eterno descanso de sna alma.

terça-feira, 22 do corrente, na matriz dc
Santa Rita. ás 9 horas e pedem o com-
pareciinento de todas as pessoas de sua

cik

imizade a esse acto de religião ec»ri- I diurnos e noçtcrnos. p«r P««Mt«
mie.* desde lá se contestam snmma . I _ok na roa Corçalve- Dlu B.W
monte ac-radee-dos ¦ daí'mente agradecido.

«MERIDIANO» GLU3
Sorieauo-; :

Club 8. n- 43—CapiU-0 Casem « cs
Moura. B. r'*li**.^:.

» 9, n. 40—E*iuirdoi*in:ot'uu*eih.
it. i:. S. íeli*-.

» IO, n. -!—-- l'**d*« d-.\odr__l-. R
Th. Oltoni-

» 11, n. 5-—Yenati-íoAlvesCari-f».
lt. O :vider.

. li, SS. 1*3—Júâo A. C Gui:-VÜS.
ll. "¦ ..z e Bíítbs.

• 13, n. 5.— .•jam.* iM'»: _'*_•:» C
oe 01iv_tr« Kc-arã*.
L-i-cri-s di *_____el_-**_-»

» n, n. i"5—Eiuyi-iM Feitíl dt tí
mai lt. í!í_u___^.

¦ IS, n. ios—A:ii-sia H. B_r_».»-5, R.
da :*. rou.

Tara « cinb 16 cujo nrinwi.*- inrtãi
seiã no dia 3 de outubro i.rt-x"_o. ac
ceit~m-s<- ms-ripíO-s para o-s __per_orei
relógios sui-----; «The _!<-. d* ri» pin h*>
men». dilos co-n • . .:• :_-ce psn ícr.ho
r.:s. cadeias. rhat»'laines ;_r. !i.**sn**ii*
iim li:ii_- de c- sUir_, aíia- de e__-_-_i
!_«*>«toiie*. ditas ;¦...•¦._-*•':-- Anta
nr ií>!'.í. c refrigeradore. arar-dureí
-Manh-Itaii-.; a prestsçfies s-f-.-_.-t_> <_.
IS. af.es e __*. — Kua General --.mara
n. 1-7.— Figueiredo ¦_• c.

Club Diamaul
Rua Gonçalves l.ia-. IO

.-..*;¦- r ll*.• V. .* 2 - ¦ ¦ -:

>>o ;• club — >*- 138, ao sr. Cyirs-iai
Knne*. ruaS- José o-SS.

Noõ-dub—N. •**.', a»isr. Alberto Bale-
lho, á rna Uruc-iayana.

No 7- club—Ji. ll. ao sr. João S. *-_--
des,á rua Beal Grandeza n. 7.

Xo S- riub—S. 9». ao sr. JoSo Car_*
lbciio, á rua Lrsíe c. 15>-

Ko :>- -riutj—X. -£, so sr. -Laria V _: -
á nii vunicípal n. 20.

RfP, 13—9—903.
^IIATT-IS t C

Allemão
Professor aUnnâo — desta fih-gua-en-

sina pratica e :•:._: ira-ieui*.
rlrniM. i1*--? Drffltoc

!_.

m
x*k

*m
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.MAL CARVALHO-MB
A, APpfeOTADQ

m_-_~___tj_______>__ '••' _r_f«__-*______<_ f* - ja

11 ni. jiii-p¦ ii iiíi i »S jTi éttTiiBiKf 5

DE MÜKiZIKÀ «BASeyjN., EFI
PÊUMECJOIIU ofe-U.

JORRAI, 09 èÉÉ3f.IHBtt.;'-_RB i*P
e-à#_ÉÉ_(»___B, ¦ ,iI i f ¦ • •¦•

-&;*¦'

i ll'M*»_Ji -HMW
P| SAÜDP PÜBLiai

¦*-*¦- w* * mfl
^*W^ Dq.;effeito seguro nas broucaitcs, asüiniã e tos-ses rebeldes, como provam honrosos attestados

qne recebemos diariamente.
VI&RO S$SOO

. Em todas as pbarm^fi^is e drogarias.

HeàtaUpent? p âials poderoso em todos as manifestações do artlirlttemó 
~*"*í?_

W^ffl^«U_Í9^» goita/dermatosès inflammatorias, eczemas, darthros, ar.eHo-scI-erose, colicns n_v~*>. jphrlticas e hepaticas, diatbesé urica, areias, calca!t s biliares e ve-sica-es,infla_n_nnc-.es dos rins e da bexiga, etc.
uma a duas medidasi das que acompanham o frasco, disso. _id.> f tn :s_in-j. <*. _i_ra_.__ie__.iin, ___..gramma de sldonal. Recommendado pelos anis notáveis ,-litíWx «.**--# <._..._-,i ò l?s^___SÍT,u' *o. á ra» Pri-Boiro do Mar.o a. S-PUarmacia e drogar.-«i. ..._r-e_ _ ue ,u_-T__i__ír_lc."

DOsK—Toni-i-se (res voze3 ao dia, na doso ao conteuao ae
segunda a ré.omtnenaacao úo medico. Cada medida contem meia

A' tenda em toda3 as pharmacias e drogarias e no deposit_.

m,miWvL-§fcíí 1.3 *£* 
fi _r'** v"

mi

_a__s

ABREU SOBRINHO Depósitos Largo da Lapa n; 72
Rua do Hospicio n. 89 .

________*

| p %M BA* il ggl [LJJ B
1 bJUliir

a jp
í-smEcsí tosãas as ph-s? i_.ae___.__. e dir-e. .s-Iss

AA CA _•"_.-© C_*3.
lUPRE-AMERCANTIL E INDUSTRIAL

riltVILEGIO N. 2.627
Hcccbcm lucros os portadores das cau-

(elas
Ns. 144

143 145
0 gerente,

Luiz C. Calaldo.

Club Watch
i- club, íli sorteio fui premiado o a. 17

»m 19-9-1003.

Club Tailleur
RUA DOS OURIVES N. 4, SOBRADO

Foram hontem contemplados os se
guinte-s números:•1* Club. sério A, n. 14-

2- Clul), siírie B, n. 2.
Itio, 20 Ae setembro de 1503. — Pedro

Lo;^es.

Fanileiro
Precisa-se dc um offlcial para obra

miúda o concertos; nu rua do Caltete
n. 2:u.

i_*9*JiÍ SOGCESSOS MSIGÂES
~A%$*'-?^Ai-z/-'ttz%--Zz 

^^ffiÜF £»_&£$____ _F__Jt__üO
&f2Er*G*sSaT

VALSAS
J.. ji. CorrCa—Buena dlcba....
Aurélio Cavalcante—Colorado.
Jii_.ii lli asa—Ble. tr.i
C T. de Carvnltio—Oarbosa...
Aurélio Cavalcante—Esquiva..
I. P. Torrei—Irradiante.

155001 Gustavo Campos—El Lyrio
!S5io I c.T.üc Carvaibo—ilinbas saudade
ISUCO
1S500
11500
ISSOO

1S500
1S500

Isabel Moraes—Olbos brejeiros... 15M>.>
A. Cavalcante— Risos que preadem 1.500
f-.T.Carvallio-.egrcdos d^i coração lsáOí)
Juliu Reis—Suspiros dalma*

C. T. dc Carvalho—Os teus olhos faliam IS-00
POI K AS

Aiulié I.ocha—Aurora no Campo.. l$t,0o
C. v. Siqueira—Capllvanlc tíOoo
Rlcollno Jlllauu—Diana l$0o)
4. Carnmona—Pantazia do luar. tstKO
i. C. Ua Silva— Uaruta ISüeO

Juc.i Storonl—S'tou de veia
scnÒTTiscns

D. d'Allcssandro-Uy!do
V. II. Torrezio—lrncema.........
J. P. dc Almeida—Juracy
Nicoláo Rosa—Meia
Fausto Zosnc—0 que moça gosta.

, 1SCCU

IJ.00

1S500
ISOOO
1S000
ISOOO
ISjuO

mmn ideal j criada
_!sí&*?&-*íã*;.
?**¥. I«_è;-*ífe" _E W/SBBH_fe

Conccrtaoi-ss i-iBelsinas de
qualquer aystetam

I* Representante da felnica Naumann, de
_i bicyclettes, machinas de costura
li? e de bordar
m Acceitam-se inscripi;Ces para o club

rfMf*;'.' FREDERICO OTTE
- ; lOi aiBJA 08 OEíVIDOil ftOI

_.'J— \J JL. _* _s_S —¦ . \J

mm
m. Grande rsâucção nos preços ae todos os artigos

*w_ *& .s8^;<ãm
«p reconinsendados pesos prlocspaes deri.ig-
^ ias do Rio de J____eii'o, pE'epaí*ados por
*4_a Calver_'s coni ácido carboMeo

^ PÓS, PASTA, ELIXIR. SABONETES MEDiGINAES

v. t. iiuiier-rs rainha i  i.ooo
C.T.CarvalhO"_lensagclrado amor tsooo
B. velho .in Silva— Raminhos.... Udüo
L. ll.Corrêa—Coração perdido... isooo
0. Ultime. -.Mu peusee 1SJ00

1S0G0
ISOOO

A. Medeiros— Yára
J. Marques—Sorriso amoroso
A. Motta—Batalha de llores de 1903 isooo
Aurélio Cavalcante— Nevrose  1.500
A. Medeiros-Santinha  ISi-OO

A' venda nn anligo estabelecimento de piauos e musicas dc Busclimarrn, Gui-
çaráes & Irrafto, euceessessores de

Manuel Anlonio Guimarães
50 HUA DOS OURIVES 50

Unico depositário dos verdadeiros pianos dc Jsrii.m uiutbncr

PARAÍSO
DAS

K/^tH avr „* br»

.TF.
_^*",*?S?

especií
ROUPAS, HAÍÉOS

--B-

Calçado Jolly
para crianças á/4«É^WHll^ü

PASTA OEALINA
-**_! 

pioparada por S. S. White, a rnais irnporíaníe fabrica de
J_S artigos para dentistas
*g Seus dentes estão no seguro ?¦*-*£. Se não estão, gastem 3S em um vidro de elixir ou pó
^g ORALlftM, preparado pelo dr. Hamson.

1 PASTA HHTAGDBi (™ Ns»)mri _________a_____z___s

MU Miaií! (dentes cor de pérola)

pequena 1
mula; narua deS. Valentimn. 33.

1 lin.-»

OUARTG
Precisa-se de um, espaçoso e mobi-

liado, nara casal; cartas com todas as in-
formações no escriptorio desta folha a
C. V. I

Club Omega
N. 25, sr. Octaciüo Machado; na rua

de S. José n. 83.
Aluga-se ura, pequeno para casal ou

dous homens solteiros, aluguel 30? ; na
ladeira da Gloria n. 4.

Novo club de superiores chronome-
tros de ouro de lei _-í_n«e, do afa*
mado fabricante do relógio eusega.

1* club, n. 18—pertencente ao sr.
Francisco Gomes de Lima, rua Pri-
meiro de Março.

2" club,. n. 88—pertencente ao sr.
Joaquim Marques Leitão, rua Áurea
(Santa Thereza).

Relógios de senhora, correntes,
chatelaínes e monogrammas com bri-
lhantes, a prestações semanaes de
5J0O0.

Pereira li Lopes.
Sua des Ourives 70. i° andar

OLESITílAS DE PI*_ I.
UE — Recommendam-se
ao publico o Licor e o
sM?*ioiicte ai_.i-iierpe
tico, os únicos espeiriü-
cos para o tratamento
das empigens, darthros,
sarnas, borbulhas, man-
chás da pelle, sardas,
caspas e .comichões. As
numerosas curas que se
têm obtido com estes

preciosos remédios autorisam-nos a
garantir a cura radical destas terri-
veis moléstias.

Vendem-se na pharmacia Bragan-
lina, ã rua Uruguayana n. 103.

|U 13 T%

N M _____
©-

(MARCA «PEREAT- BE MEDIU
m

Legitimo da Dalmacin, garantido
puro e genuíno, veBde*se só poratacado, ua

Rua Primeiro de Março 46so_m.-Du
C fi. Iialletnsitit.

mv\t

MODEIiO IiüIZ __V
Bua do Ouvidor 145

Incontestavelmente è o «rollete dc
maior suecesso da acíuaüdavlo. Tanto
assim que é o unico que apresenta
attestados d.' hygtenislas brasileiras,
dras.: lKriii<*!i«dii «lo Sã e Epüí-
(jcui.. aa V.iga, cm como são os
mais elegantes, mais commodos e
mais hygienicos ali1 hoje conhecidos.

©@ Si

-_fr^_*c__!__;_i-_T2___»'F__!__

Elixir Peariadent - Pó Fearladent•»_?
*>^ OlDlielía  ° especíal pó de dentas, preparado por A. ío^
«II *T Pacheco e récbmmendadó por diversos SJ
«U médicos. Peçam em todas as casas o pó OrfílEOA. ^lo
""**§ n-i^^-ií-»^. PÓ dentrificio preparado pelo Bf*^ fllealino. dr: COACímA^ ' 'm.\ Pastilhas de dentifrieíó ^ISlí.

matisar e refrescar a bocea.

PIPEEMEI.T E _4MTI-ACíDO

Srr*>
con- g*|_.

es aro- _éê___-
Sf*>
St*m

S4_.

_í^ SOESirsOEOIlSí, forte ãnesthesico para operações cirurgi-
«.;^ cas em gemi e extracção de cientes sem dôr. . |§_.
o|a So_.otíosBÍ, Agua Osi-à-enada. Ll§êeriná3 p_t*H Tônico Rodrigues. Pasía Éa.kysol, Mu- pj^
*g (<lcsiní"eciíinic.) _*-**-
^l| Unico deposito de todos os artigos para
*}í? dentistas e e.rui-gia ein geralOJ5. °

-,-. -, ^ ,. on a r,0 OUVIDOR 114&
(Ç^-O*

!S^_?íí2_5S^_83^^_Sí.-^_^_í^.í^5^
*»r-s

<P-S1# «íííHH*. .?*?«

•• -.'Mit-XiSrc—i- Z$à__i__ YjJihSi:ri,fí P_J-"^?cH#P^f*:Sc^-*3SSws<aB-Tn=_í*rf«"^^ í—__5.»-^-:*vs_s_»|^BMH|ÉÉ.
_____^a*5rrt-at5»_aísp*í_w.'

_ açs_^i«SBB_f_s -

ãni i-B-_J_-a-i <__»_*ifa3ÍM3 SBg S_' £*'£si__.'.' -j-»i*. __^rr • i i ¦ hjt*"—-i*—T*- n _w ii-

fe**^. *air* «.sírri-s* "-j? ü*-*. -s"_r /(-¦*« v ir w ¦•__ _.-
_¦& _I^J___L_____:f3^^ i?--.-^^*..--*»«—g*yB-^-*tw!5w-SÍ-__—^_Ji^^^

TGisíá pirovado c|ue a uiiíea casa que ms&is barato -veBdc é a «Casa d_. Onnas . E«i soríhneti-O e vario-**-**dadc não iia casa decalcado que Quais--vantagens oíTereça do que a nossa. A*s exatas, familias e
ao publico em gera? pedimos vlsiSareóí o nosso estabelecimento para certiScarém-se da" realidade.
Vender ntuiío e barato é o nosso sysieotJí!. """

%B m &_& ___§_! %0 &m _ãl-___ %_^ tfel tsW

ÈtíiÕ 8(10 EEIS
5 kil

.1
DE

lUb para cima 700 réis

si*-._iá i_l& .--líüilblíl
•_.^_» RUA SETE DE SETEMBRO ^SH

ALFAIATARIA iTOEíRA
Estcimpoilanie CLUB de roupas sob uiir.liü,-), o primeiro nesla capilal, conti-nua a fornecer a seus assignantes o.< inãls superiores TERHOS OE ROUPA, feitos

sol) medida, por 5_, IOS, 15S, -20.. -J53 e 30S(B..
Os tecidos para estas roupas são recebidos dircctamcnle üas nrapis de Londres

e Pans, e o systor ra cie eortar e de rcahiifactúrãr c u mais :ií...*i fei.oado que existo.Este í.LUli não e PERMANENTE, unia vüz o numcr.i sorlcaüo não entrará maisnos nutres soitcros. Dlim tíe que outros assignantes sejam iaiiibcüi contemplados.
Osassignantes contemplados ho>e foram os:_o ns.: ¦_. da H» seccão. 52 da15», il da lü*1, ¦> da 17», 11 da_.*1S», 35 ria 13». :,i da ar.» e lüü da 21».
A:ceitam-sê novos assignantes pnrr. a 22» seeção <]ue principia brevemente.
Rio, 'Ai de setembro de 1953.

Adjuciò da Silva Ferreira.

LOTERIAS Dft CAMOELARifi
Em beneficie do ikcoíhi.Tir.b í_v H. á. j_ ?'nhi2

A '. *
Sob a iraaiídiaci re.oousabüilii: \_ *.*: d . !_*minlril_,

cc-erc-os municioiíü ru. z.\\ :
oe 7 do raaiu de IS-JS a '.'52. íe 10 ie nev. r.zzo ie i)i_ ,

Eíxíracção pelo systemade urnas e esphcras, nf
qual shir sorteados totios os prêmios

¦o-

Quinta-fVíira, %24= do corrente
A'S 2 Il2 HORAS DA TARDE

PREívllO !VSA!1 .;

^è#i_tl
3 MLr ViO^ ^_?

US- loteria—12» do piano «. '40

Só jogam 5.000 biihebs a 10*. difMiãj =..n ãhz-âai,,.. d. 1*J,_1)

W?' íí ts /ss «fe sf a
* •*sS_r i--; ir*i--?i__ _~J.."^ |_}

?.-:ri a .->? íliilos.Dà-sc; vantajosa corr.mtssio at»_ ageare»
Accer'.am-se encoouaendas de -úmero; .rrrl.».-t »,. __.»^Ioi__i_s. Os 9aiaos de biiiietcs devem ser dirigidos para a caixx _ i. -:: ¦: i a. *rr5» _

S?í>SAKSí>.

.X^ •***#¦

_tccomti!'*n3a-í-; ac pnMícu o I.lCOit <* -
•• i ISfllFUTE- f, ^•.^¦i: e2""*P>r-i**.F,if»I|*_ív*«

::;•¦_.-i;-. ti:.rti:ras, sarcas, l>of_('•«. as :iunr.ro__seãr__ ^ne si
*?.__-__= ^ g_r__il_r a cara r-dP

os nnicos especiücos ;'nra o iritainenla a«s
bnllias, manclias da ptlle, sardas, casaasecom
têm oti'ido i-.im esl..--urciriososreaie.lins, au
cal destas terríveis moléstias.

E«r'P(fl\J 

a p ri—O Elisir F-t*;-:.-r.: rejCnícninüLi e .ennanaé o retae-° l l*-/ J->1" "-* -' dio Hi-*.is vo_er_-i! ;»=« -r-j-rAialer todas t»s so&ri-
mentos do estornas». Milhares -ic- ; • •-- :-'-ra a*J. caradas coa csM
maraviiiioso rt-n dio.
líJAnfl 1-- U > p^—\s :.^j.-.--cli--uijí.rja-.p_-galiTa'i«__ df.i,--I-^-1-,¦-' i- D-^V*^Hun!:r«. .i-i-fw--»* ;*da Ji_n-_a*-£ ajgiení,
são de um eíTei".. rodigi«r>so nas .üsirírcví-rr^õo SíTüIí» e léço, üenicrraoí*

¦ das, «iyspepsias.i risões de venlre. cã... s.i*c_t**í_; febres iaUrnciileotes e
hydropisias. Caixa Ij". -.'.

Gn"\jriR 
R í-l 17 i Q—noras líia-j-Ví? tliai**..r.Í2<*_l3. — .:..::.-.:-.?-..

r~Ji.r \~> l* ii. • i_i--VOa!K,,ü:,. ,.:i, ü-Lióis _.;_?. ,jai o Xarope e aa
pilnlos «!c ítirnieo ferrugino.so, ;<;»j ror; <:os j«rí* <;__J3. Junta de Hy-
giene. únicos rs ledios i|u«t, |*ta sua .vati.^-çia ir:r..c_Btc e lecoaiietííi

eflicacia, podem sor er:r regados sea o menor r=s«Ssj ¦

TVTPTPPl l" ."A iPHQTn — -s»*3 a-Uga e aíamado xarope <5 _1\U1_U 1. J.UI UO 1 V-_uc__aJ5_í_ recorsmenda aolaU*
mento tía «:.• ¦ Tiiinnlii i . i ilu Um "iintlnini.*? iiiniii ¦_ ,¦;-..:.
perior a quantas pauicéas que per ahi"_p< rupj>;_ícui_ aiuiur. rriam, «_4e me

dicamento põtíe ser e;-:prcgjdc- seia ò meii-jr-ií-rt-ld. pois nio conlein <N>de*a_|
iKori»l«iu*» ou ou!«^s substancias c-jeívas it ;.4_i.. Kreiiari--. __t.c___3!. aa
piiarniai-ia BRAGANTI.NA b vcn_o_e em toa-_4s Xo:-.:. jíitarmsrUs e «Irojana..

Deposito tíei-Hi: !'Earni2ci*i ^.-i-.xacrín_—iiuíí _» -::; ;:.-.•... -i iOc

-<* ®-

r

A
$IM 00 CABELLO
curam-se •¦ ¦ .1 poueos dia« como uso
do Toaieu Roílrlgiiev, prodigiosa
loçlo antlseptica, A retida uin todas
a» irasns Ae perfUIliarlas c lojas de
barbeiros.

DEPOSITO

Rua Gonçalves Dia a i u

-©

SABIITE B1ÍG1
Esle prodigio.ro salronete, appro-

vado pela Inspectoria Geral dê Hyeie-
ne, faz desapparecer efu poucos dias
as manchas do roíto. espinhas, pan-nos, sardas, caspa, empigens, dar-
tlims, erupções cutâneas; si^naes de
bexiga, frieiras, cl.-., tornando a pelleagradavelmentc fresca e assetinadá;
fazendo-a espargir o m,-.is suave e
duradouro aroma. 1'rec;)-. dúzia, lis.
um ISMO; caixa rie tres, í_. Vende-se
nas principaes casas. Deposito em
S. Paulo, üarut-l _ Cr no llio de Ja-
neiro, (Joduy Fernandes, ã rua da
Uultanda n. 48.

tu ®-

7®mm m HIW1
W_ -IfP S^^ |||*^^ W^ 

'^~ 
H Wm 'S^^í«IliilHnil

-s «?«

Nilo ha mais calvicie. Não lia mais caspa. Não lia mais queda de ca-
bellos. Não ba mais cabellos ralos. Náo lia maii cabellos som lustre e nemba mais cabellos sem graça, desde que se laça uso ila íitri.taiX.íl.

A GS&AIIJ.A vende-se nas principaes casas de perfiitnarias, droga-
rias c barbéarias uasla capilal e S. Paulo.

DEPOSITO para vendas Dor atacado, á rua :!'« ••iosas-io n. S3 so-
brado; e em S. Paulo, ll.;íi'.EE, __ c., largo da Sé.

__i_.i_l__i-i___S_r__r«i

3_3 Jk. 2k*£ 
'jSL. -Sf

í"«>j»i5-i!!a do ;lr. Roiírigucs «los

E' um agente ilierapeuíico de uma
acção enérgica e segura uns moléstias
próprias 'Ias sehlíòras, uas irregüla-
riciades de menstruãção, diflUrulda-
dc-s e eólicas uteriua?, suspensão ou
dores nos ovarios, catarrnos uteri-
nos, etc.

UfiUIiAuIA hii iiliüüi tuaílAalIaa
48 Biíá da QüiÉ'i,'!,-í'*r''s*

¦m B- -m

ptlflistlH ís?¦„ Bâ__m M
lli

.^srsxfr' ____S__J__S___5=- S*í^A^Ãr:' ___________n__yT_____S-=-*-
Sna cura em sim

minuto pelo ODOK-
TÁLGiCÒ üliveirà Ju-
nier (instantâneo).

Xo 3íéo de Janeiro:
¦Oiiveíra tJanior & C,
Cafíeie a. 38i.Ara__|ò
Freitas & €., Ourives

*> tt, s a a
9 í:

ip _.cr?» V ™ í.^'m^ --.<•.' zz (j_ :*

)_»-(« «-"í ~ I*-;r" . .¦_ —• - wK; ES r. s

-£• ©
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_ "** S^ 7. e - ir. t: 5 S o' *rv ^^ ís t - r J- rt *_
sS-.n » ÍB&S1 "^ e-**"**r«' ,*I^~-5 rzS-_r*«o_r.5*.__s^ Y_(J____, a*^*--
&-_?'= | 5 a 2

5 "*¦ rf «SS .: c= pJs Jj*- ¦>¦'
aO -r^. O »**___* I rt pr--!-^3 C_) "i S E ' ¦*" í**5'! I-, *-:»ia
T=_),u-j; 1 _ I "í;. *—I >>*

Iff! M
|f^_|

^^--. ÍS

.«_
f3 EB
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1 ? I I

SJ.O
1 .H' '¦ I-" __?,

cr,
- _. -^ » §*. |

" |g.|rS !___.
_-Sl;é B b^v

3 •?. ti>* ™ r?.*"í .!. *'--a-'*'
__ w__! o •" f. B

" _____ =. f- ~ S
P ? í**- . S' 9

rj h_í o*c_ 
'

-s M:

A_Lv.ei.i___f_.A_S-; _.«. wíj

a*

as KittSi-piíií:*** do «.
jííoí», Tomitos, i.-ri -."o***. t«i^*t*.-í-
tõe-4 «lillírei», pc^-j >cat!otmigb^
«íi-reí* dc c«.to!í-:-.^ ele., dei.tfls
do apparecimento _¦.¦> Ei.isr.isi
•U.* «íSATíVO do rr!jannaceuticí>
?. Tliiago, q-.ic garaii.j a cura da-
«iuellas moléstias.

Pi SQi G03D3 Di :*6aFí_tí 8_
Únicos depositários: ..rmzjo frei-
tes _s cr, run dos Ourives, esqui-

,na da iíc í. Pedro.

i

QIJB^BCn
Ohpornos ?

. Eíiuaeni os especiaes
ei-_r*t*s-rí)_5 CAVR0CHE3 e
CíS.li1_ !.i-?z.- estes,
alén*. tíe eiirojuos.con-
Ji-j;i a rira coüecção
do BAÜAL11ÍÍ de rar-
teniancià.

-a e-

I i píS ^-â feá^SI mp P
ir_:^-i_:__27?lí5la ¦fes!â4ifi__1^i^ES___m Já não ba

iiingucin que r:.c
frieiras, etc., ele.

use o D&R.SJOL, especifico
íií'JiStOL é o rcniCdão ílas faniilías

as dòenç-ra'-;v'-d*a pelle. Unico para darthros, empigens c_ i_erj.es. ^IJnJco para golpes escoriações, picadas venenosa*-:., erysipelas___ão lih casa que sse preze que o não tenha 2 Preço
í1

Drogaria Popular, -J. T. Corrêa üc Sá. risa do Hospício si.
?, nas boas pharniacias e drogarias e no deposito geral

-53 S

AOS
DOEffls bí) nm

A roíiuríiip!!!', brÒIieIilÍCM|'fOB-
#*t*w rrí.rJiIOH -fu cbronleus. «'«ti-
•n11;. r.- ¦ *• ínBtbmni outarrlio c.iro-
nico, llslcn «1» lury ¦>;;<*, ptiliuo'
iiur, ele.; dirniii-M' lofulUvol-
i;irf.í«- coui <> «Xíiropo Pcitòrul
HnlKiiiiiico, «It*. ítor.i rr.i _b Grau*
ja» ; enctmtra-se á rua Primeiro de
Março, pliaiinaci.i Uranjo, llio dc
Janeiro.

Kiu ti. l i. «in, uu rua Uircltn,
Il ii. u.-l .«fe V,

4 lil.
PIÍEÇO í\35005 II

ÍS

fi. B3.EOnàHB. FEâSUi
Adoptada na Europa e

no Hospital de Marinha.
Keiuediò ieni gordura

A curaeíücazdasino-
ll trlestias da pelle, fc-
_ fl rid.is, empigens,
. rilrieiras, suor dos
vr ^és, assaduras,

Depositários no -a a manchas, ti-
Brasih Araujo B | nha, sardas,

Freitas 4 C, | ]| brotoejas,
r. dos Ourives ll. Bi-. etc.

eS. Pt-DUO N. 90 «ar > /-_
Na Europa 1 1 \***5

Cario Erhn ';!í J
-©-MILÃO-©-- i @

Mm, mm i-^s:\
(TC ¦ :.¦«í*H^*4__5^X<-5íi^--__~,,_-,

E. ÔEHTf

•®

'.^2y*7!~L'Z2rr£L.<ir-r' _t-—-rr-u'-S___^?T-ít-r?*-___

DOS FABRICANTES

dá Ci, de POÍ?TC* .ai_EGÍ*.E

PRODU-CTOS NACIOiVAES
Superiores aos nieliiorès estrangeiros

Únicos depositários: lenha, MfííÚS éC.
51 RUA PRIMEIRO BE MiECO 51

-©

m PAPA? i.íi-3M i.uil.uili- ill Ai.
_sasH-_r^*-ii J___rr__-í^iJ1flS_ii_-^'-_:___r__*_!!__rí ra

Attesto que eslando sollréndo de
uma terrível tosse, ha dou-- aunos
mais ou menos, e sempre ein uso de
medicamentos sem que tirasse re-
sulladó algum, e com o uso tio Co-
gnàcXicoroso de Gcngibfc,fabricado
pelo parmacéulicb sr. Astolplio Vil-
íaç?, fiquei completamente boa cm
poucos dias.

Por ser verdade c me ser pedido,
passei o presente attestado"; que as-
signo—JiAninTT.v Flccuue.

Deposito': itua óa Quitanda n. ÍS—
Ciuiioy Ê*eríia:t<-<;_ oe o.

¦m m
_ri

A nseshor agua para
tingir os cabellos

CHEGOU NOVA REMESSA
i_È li & G.

lOi BOS OliííIYES

[M^
¦J-*. T-_ -X*-« Tt jT í-r -B. í .—r TS-, ¦yT--?»»FHi^pHfiEI^ 1 ___.

ilisisBS-S sso-ficia-fes
T S-

Os pròprielàrios do grar.de estabelecimento «e modas á rua do Thealro
n. 13 participam ásuaexma. clientela qué acabam de recebei- de Paris grandesortimento cie novidades.

6ít*cí"-ío «lc elsi-péos— 0= seguintes modelos :.I.cnJer, Judrc, Ilaõing.
Bclrrt, Réjane e Márquiz, coquelenieiite guarnecidòs, arlig<. iiao e chie.

Sceçãc di. cohfoc.õcs — Paletots o capas de casemira de seda, renda-
das, Musas, saias, manteaux de^casemira, costumes e vestidos para senhoras
e meninas.*í"ifi_e;.->(t dccostisrns — tirando sortimento do tecidos para en_ovaes
de casameatos, bem assim tecidos pn.-a lutos, acceitando encommendas em
24 horas. A ofllcina de costuras estã sob a direcção da muito conhecida mlle.
Adelaide, uue muitos annos dirigiu as ofileínas cias Dam.-s üiegantes.

AUX MAGAZINS DES MODES Rua áo Theatro n. 13
AL1IEIDA & C-.

"•8 ©

M5lU_yl_iy liillJ Ãf
145 E0AD3 Q0?J JR 1Í5

FABItlCA DE COLLETES
Recebeu novos tecidos para colie-

les sob medida ce-SO.. • <30$,pelos
seguintes inccelos j.i confecciona-
dos. ullimas cnações M Paris.
.-Hrt-uouTCa», Clnsãitíuo. Tosca,

ta-.peiír.í. SS!-jan«». Vcnas, .*_' S.a
. o:i.on;ic, Cjelaoicn, 1'crle-
elion. S.o Stcrvclllõái, Jlluric
Antotnctte, S.uir. X*. t-tc,

Colletes feitjs 24S, cora íigas, ia-
clusive branco.

-5Ü

-o .a-
ELIXIR DEPURATiVO

Manso Sayão
A' vendn cm lotla-. as plinr-

oiaolna «• dronaclan b nus dc*
pòaitnrios* Pliucnla, Almeida
Ji r.

Rua de S.Pedro n. 86

-Sé ©- ©

__.ir. •.. .^-...•..•.¦*' *__:¦. __, ^ii*r.r'

Poderoso me-:</l_l'\ dicanienlo
Ksfò> para a cura

do s/s/\. RADICAL óa
Ribeiro nJ;<5_>>"n aKüuisn

-\

*i ©

IlispoBltárlOH
.tl-llllji»

frcitn.M .t t'.

Rua de S. Pedro 90

mÊmwmúm^*épm
-JPBliG GO^f^EIO

13 :;íaf5i.!\U
io «seiíioi*

50 por lOSOíKS

:. ròrmrt cio .-iín«5*.;.dos elinruiòs S.tS-
s :» isiã«í, «ío Jlielíior .nrjnco da SSiiiim

'QYG)' Tciiioh lii:::
T < 

'E''!-!S »U_ipS-'

<_i Preço mais alto por serem mais Lem trabalhados e melhor fumo.
««(*:?*> ' 

Outras marcas registradas :
m—__**___. fRESSO  .râ**-~^5? Ri-BEltíAI  í PEÇAM PREÇOS.

E. RICÜTÉK & C. CAIXA DO CORRBIO N. 723—KIO

_r_!
1 § DE. MIOBEY
^5 %f 0 melhor remédio para
|@ -^ o tratamento das dyspe-•ík£ psias, digcslôes difiiceis,
ggà?. gastralgias, gastrites, en-
Jlpp jõos do mar, vômitos da
£|| gravidez, diarrhéa das
&& crianças c de Iodas as mo-
HH lestias do estômago e in-
gjM testinos. li' também em-•****- pregada na tuberculose,

diabetes, convalescenças. Deposito :
Araujo Freitas & C, Ourives n. 114.

-_ __ g* es -—¦ara-war-^yv ¦¦ **T_Brj.-^ag- rgn-:«_ggrf ¦ sktov mm . i dwwbibmb—K-B .F-.^__^,«ff^jirL-^j?c5-5n_i_^^ aaaae-gffi-sg -.-ü-is

PÀMIJIí SANT-ÀNNA

¦©#-

Besoslíjirio (Io
Elcnuie Dermol

In*.iíirrCn.i»o <iü- /(ja-,s-ecín <1« «íHi-ojiii /jjv
« Estudos ~ai-/^S^ .

/
m-

doa. / ~\ 
/

____ ^^^

/W^ Rua

r5Pl)OSÍt:>
«Sos prcjiu-

rados do

ABREU SOBBÜHa

do Hospicio

Lycetol Graaulaao Eífôrveseeiite
ç=t»:v_a tfS"»*S5BBtfíiíffiÇ

0 mais poderoso dissolvenle do ácido urico. o melhor anú-arlbrílico,
preferido pela classe raedicápara o tratamento da «iiathcsc uriea, arcinç,
caleislos biliaros o vcslçac». innaninia.íicíidOH riris c dá bexiça,
i-hòamatismo, pot.a. dçrnialoscs innatumn.oríaj., cezemos exii-
dntxvos cu seccou (dnrtlxro»}, çríeríd-scíci^sc, cH:thcteti ariiiri-
<icn, eólicas nepliriticns e isepaticas, etc, etc.

Os mais notáveis clínicos desta capitai c dos listados o têm empregado
c • rlirmado a sua eflicacia nos casos acima. Vide a bulia que acompanha
cr. ia frasco. ,

Encontra-se á venda cm todas as bens pharmacias e drogarias do Rio
dc Janeiro e nos Estados do Br sil.

LABORATÓRIO— Rua Campe Alegra ... 1— RIO DE JANEIRO

LOTERIAS
Seilos e eS-ampilIias

C0M_ilS__ES _ DESCONTOS

Bilhííes sem canil io de tod_s as
loterias lega.r radas

Graaile c f-xtraor-Jiiiari» _;.;<--
ria «ls íD6-a JOjaoo

EM 10 DE OUTUBRO

-íeves Leite íc C.
215 Mua dc Hospicio 20

__c_s_agaegg s"T~17_--^.^£3gg^*ft^**r£_-x^ .?i_^i_fH__ça___5sr3e rSe
~©

MU2PJÔ filiANíO
XIOTHEROY

HOJE HQJB
Aâ 2 HORAS DA TARDE

1 !> l _] it __ V V Q T 'V l íâiiLiiSiJtj i. !_!_. i IVAl

PÜiüEE NO BOLICHE
Banda ds musica militar
K.-j-i! ,-.i- .zins <iuinie!as r*e!o er

p!crar_'._ j <sii....- de tíilotins a saber;
CÚ'-T._Mi£lJtA

VtAKAXV- TiKOI__.T
Ü1.1VEHIA

TE.\OR
AYHOSÊ

c . r '<

Snlão jnira familias
ho pavimento sui$e_*-or_

ao r.ir.ccE:
AO EOUCHi.-*.

.3 o «10 — Kim ilo SanfAnna
CIDADK SOVA

__<)<._•: Domingo Ho<Fs:
K TODOS OS UIAS

Brande carronssel zoológico!
Xcbra*.,

(•Irnfa*.,
Veado.*;,

Cu vallos, etc.
o melhor nc le gênero na America do

Sul.
Gnrioliphone

Esta maravilhosa banda de musica
mecânica toca duranic as funeções os
Tangos e

llodlnlia.s Itrasilelros
oreparados especialmente em Paris.

Tafflbeul locará mm banda de musica
^ni;;i r.i pelo iruiilurcido maestro

CARDOSO

bandeiras, foguetes, etc.
Entrada Tranca

r-circc:.-!*.

THEATRO üiGH-LIFE

THEATRO CASINO
44 si Li A DO PASSEIO— 44

E Domingo 20 do setembro HOJE
_a - - GRANDES FUNCÇÕES — 'S»

rÂÉff-xúiAaaiB ss F3P^___.aEss
A' I l/l HOKA DA TARDE

mflTI^ÉE FAJVTII_IRPT
Cora progrararníi cscolbiüo o dis*

[ribuiç-ro ilo chocolate ãs crianças

A'SS l/a HORAS DA NOITE

ESPECTACULO POPIILAE
Com o concurso

de toda a nova companhia

Figuram no programma, verdadeiramente extraordinário destas duas funeções
todos ôs artistas chegados

esta s.niana peles vapores Thames e Duchessa de (leuou.i —12 ARTISTAS

ÍBR __%W_VM fOri«_5 ca\.__ydav_a_ã*è__a_s -5_£^ari__iA celebro TROUPE ile dansas ' acrobaticas ___ o^sríiíráa

iíORIXO-eampeão cquiül.

_Â CilOíiLÁ ! ISiRlSi
SÍSterS BLANCDE-Mclange act

PARRAVíCiNI ®®s® i

«BÉt? •_=__!!

JiiS

Atirador argentrno | Bailes suggestivos ¦ Cantora france.á
e toda a GRANDE COMPANHIA

Útil suecesso se», egual niuica vlsío

Amanha-- Scgnnda-rèira — Grande festival em beuellcio da artista fíancszaninrUic ilt*. Tlirur.ny, com o gracioso concurso da afamada discüse parisienseI!l..\r.CIII_ Ü'OI!.\Mi!_. v

fiíOntáo mmm
HOJE 20 DE SETEMBRO HOJE

AO MEIO DIA

GI.AND^ JTONCÇAO!

EXTBA0RD1NARIAS

DUFLAS
i.'s S ãi" íios-as da tarde

será disputada uma emocionante dupla
a 8 pomos, pelos pelotaris:
ASCANIO-JOSÉ'

CAPIVARA—ELORZA
MAN UE L— A NTÒNIO

AISPURUA—LORENZO
DURIGAN—S. MARTIN

QülNiELAS SIMPLES 
'

AO FROiWAO!
ENTRADA FRANCA

Aair.nh.í graatic í'uue«,rão.
AO FRONTÃO!

PARQUE FLUMINENSE
THEATRO DR VARIEDADES - Do qual faz parte a excellente artista

Regente da ororiestra — Maestro COSTA JüNIOR

JT] Domingo, 20 de s;_.úm_ro
2. GI-SAKIÍ3_S ESPECTACULOS

A' i i/í hora em ponto
Sloiusjíioh-iil ."iüisíiHóo «ledieaila ás críançcs

na qual tomam parte todos ns artistas dá Cònipanhia de Variedades
.JUAKITA .UAÍ^iY e JEiVWY COOSÍ

es xsos.giris*?, transformistas fantásticos — ~m Vítuiii, bailarinos.
CJ.i stoliingcrs; pinlores trapistas.

üScrals e S.a Pluec, acrobatas excêntricos e GABRtELLE MONTREAL
OC A T-f í? XK7 i[ If pelos artistas :\Jrí. i\l_- VV rt. LiIV ^._a__:tn llasy, Os Viíalli e Koi-nlMA^^S^SfolS:1 O IMPALPAYEL

A's 8 l[! horas -Crnade Fcuicção¦'— -com variado programma no qual
tomam parte os artistas J üANITA MANY e JENNY COOK

O A_.en_a-.lo -Sálaalè Sosifcto de Pãerroí
por .5i:unitu SSony pelos famosos Xclscnsj

C A I. E - W A L I.
Os ".'iíc!!;,', nos seus bailados. i.ít«ip «- í.a s-*!«5cc, nas suas entradas cômicas.

e ,.-inl>i-:ci3o iBotitrenl, chauieuso legère.
Orchestra de lã professores

^^0M_ll!i/ro, 0 especlacnlocomeça ás S ly> e termina ás 11 lia
MiCAA^pAjife, 0ò freqüentadores do (_..KIi0t!F_E_. PANORAMA, PHO-

¦**^i. A'=&- T0GR..PHIA eBALAXÇADOR, receberão dos empregados um
^7'-^ 2 

-Sfe bilhete:quo:dã"direito a uma tombola que se realizará no
i$_Q-___ÍJ_ "i fe primeiro domingo década me_." "-*°^ *- fe Estão expostos os prêmios de setembro a extrabir-se

CIRCO FRÀ10ÍS

?í®v7 i 5 _^*

41> RUA HO LAVRADIO *!!>

proprietário, .5oã<» Corrêa.
,*ilii<*>tl»'«i .*. Wcl»«iiraano

IlOJIi HOJE
Uoum -- \:i.>—.nc:i'r.-. — StailM

GU.SN'Ui: FESTIVAL
Srm hoaiouagoi» ti

COLÔNIA ITALIANA
<ni-ii»ii«* oiuttinéu

ás i boras d.i tarde
l.;i iiiiir «ucci**4«i.

Pelai arlislos:
ifiiviiSüi »'t.i.iEi:ui.i

onconctUta franco btupanliola.
.-¦J *.Ml!í.ltl. VVEIi

irlí.tta excêntrica «í» í/c/ire eomiaue
CARMEN, SALVADORA.MARIA ltOLUAN

ic os aitlila. LIMO I1AIIIANO
r..«,.. i ini-itlii «lit noiie

A's 8 horas
Por Iodos os rrlHIas.

O 1 ••._*._¦;.-• K_.*«l,li,.iaO!.
aprilaudulo-t artistas portuguezes, guilar-
|I»us e vlolluisras.

Terça-feira 22 de setembro
lllréa do eclebru cançouctlsta imitador

iruiia -_uu .1 .uHir

H.at-iurnufe de •• or4c_i
Soilulia mágica,

Cervejas Franzlskancr,
Bock-AIe.

Btc.,etq.
Vinhos e licores.

CANJA BSPECIAf.

THEATRO APOLLO

Vistas novas no PANORAMA — Viagem ao Rbeno.
Amanhã, estréa fia çangonetista parisiense 52a:-ie Bnliiert

_^2a_-B3Z-___5-_C-5g_- -asaE

A'rua Voluntários da Pátria n. 72
EO*S'..i*0^®

Propriedade do artista __arcos
.•"rauçois

H8JB Domingo20de setembro ur-u-
% gr;u.;lii!H-:-., funcçues Z ÜüuJ

Importante «matinée» ás 2 hnras
da tarde, dedicada ás crianças deste im-

portanto bairro o das
exmas. famílias com um excepcional

pro ."-anima feito a capricho
para ruais satisfazer o illustrado publico

A's S l_1 dn noite
Soberbo espectaculo, tomando paite 05

mais not?veis artistas, como as primei-ras cciebridadesr
írs_!-f_0!_ Carlos,

Fanüilia _.k>va3ia,
Familia François

clowns e palhaços que fazem parledesta empreza e o conhecido cantor
EDUARDO DAS NEVES, com o seu violão.

Ao cir.a eoje! Ao circo
'preços'

Camarotes, 15$; cadeiras, numeradas, 3S;
bancos rezervados 2s; geraes ISOOO.

THEATRÜ S. J0-.L'

__-*-.-,

ToafDée JOSB Í.IC _lr\_50
COSí.-.-S-!-.- íoSS^KSC.-fíOO

ãi*-SJoã-JÇ.|*2i<j. Guinde roínuaniiia ae operetas, revisln?, vaudevüles
^ij§rl4s_||Klfe e comédias do tiieatro Prinei pe Rea! do Porto

^^P^HOJE dous espectaculos HOJE
8IÀT1NÉE á i I \*Z da tarde ilATÍNjÈjE

A representação da opera-comiea cia :i actos, original deGerrasio Lobato c"d. Joãu daCamara, musica de Cyriaco de Cardoso

\txf^o ao SP, Hieaiae
Tomarão pa te os artistas JOSÉ' RICARDO, Gomes. LOPICCOLO, Santos Hcllo,

Accacia Reis. França, Angélica. Seqnelra, Sa, Vjllas, Salgado, Fortes, D.l-.res Reu-
lini, Aragonez. Isaura, Consuelo, ilonica e Sibina.

A's 8 ii*2 dn uoíie \'s 3 ii2
a representação da luxuosa e deslumbrante revista de costu: :s, em 3 aclos e j

13 nuióros, de Eduardo Schwalbach, musica, parte original, parte
coordenada, pelo maestro FELIPPE DÜAHTIi

Lil.lAÍRO LYRICO

roríipay.j-n *L*_-r!»ia Kaliaca
Úscslrõ dircclor da orchestra A.l ¦-'¦ 1

HOJE— Patinée - HOJE

A' i i _ hora da f-rde

ün"ci zzjiúnòz em qas cbsíaq 23
artUtas GAEOSO e GA2SLLI

.'i-:_ ull*_>a Tere a orens Cia J
zelos de PCCC1.M

_r-% çr /> n•i) S O Mi=/ 4_J

5Sg_Bg36_3_B8-a ^ZWXiSFi^UlãjnSSSSE -*_-.-v-^3_ZL*iy_3S---r_^r _ L*3i____B_L*S____í3*_x_

Companhia SOUZA BASTOS, da qual fax parto a
notável actriz PALMYRA BASTOS

, Devendo representar-se na próxima sexta-feira, 25.à opa ra cômicaem 3 actos A Pkkicssos.e. em beneüeio da actriz PAL51YRA BÀrrTOS,
v.lo realizar-se as ultimas representações do—o Suíij*.- ííi:*j tsars-igaií';

HOJE DOUS ESPECTACULOS HOTE
A' 1 _|2 da tarde e á« 8 I|3 da noite

Em ambss oscspcclaculos será representada a celebre opera-comic.. portugueza,em 3 aclos, original de GBRVASIO LOBATO e D. J0\0 UA CA5IIIIA,
musica de LYIíIACO DE CARDOSO

3_Hb CTÍ-i. SS /£HIi a ^^^

_.a&__ÍI%Jl_4_J
0 papel do MANUELA é desempenhado pela notávelactiiz

âP/8»3*lMTg'WÁ£À, __§.i?_.'_s£_?0'3
Tomam parte os artistas: I0NACH

Mendes, Portulez, Carlos Santos, P;
Bnst03, Sampaio, PALMVRA BftSTOS, M.'
Ferreira, Emilia c Elisa.

SO coristas de ambos os sexos. 20
do maestro CAP1TANI.
Preços do costume
g^** Amanhã, segunda-feira—Ante-penultima representação do

—MM9S SQURp *.OS BARRIGAS

THEATRO RECREÍO DRAMÁTICO

_o_
Companhia Dramática DIAS BHAGA—Fundada cm SO dc novembro de 1883

âo
mgMA^T^±,

_2_B«S*5._0-C3_±C>©C_>I_§

minoro
A' »ià'-f-VE_¦e-STaoo-fcísi-OTLlogs

. . , Al-.-l 1/2 ÍÍOKA DA TA11DE E A'S b 1/ IIOUAS DA NOITE **- ¦^*^
representações (reprise) do emocionante drama marítimo, de grana, espectaculo, em 5. actos. ornado de musica, canções, dansas populares de r-oslurces

,-:.*-_ , . portuguezes. naufrágio e incêndio, orijrina! do iaolvidavel escriptor portuguez =•«-l 
"i uiar.s, d. co.lumei,

José Romano, autor de varias peças de grande suecesso, ^g^ entre as quaes o popular e sempre applaudido drama 29 Oü HONRA E GLORIA

r-p.-ONAGI'.N-1-Lcopardo, immediato do brigue, Ferreira dc Souza; Aloano Braga, conhecido por Capitão Diabo, A. Bragança; Dr lemos Olvmnio Ko~„n!„--, ,,,-. , ,,.,.,.„, " KommcndadorChristovam de Lemos, João Barbosa; Pedro Vaz, tenente, Ernesto Silva; Cazuza, preto africano Rancei- Maiiue vendedo.dp vinho M?n^n.-.g«e'r/-'1, ALFRIÍDO CARVALHO, Caeian*. Róis. Elvira ! nho Ção. A. Louro; Fonseca Telles. Alfredo Silvasp vigário, Ramos; 0 policeman. Marzulo; 0 abbade, Balsemãm § barüo P Leão- cf consén.&c^ PPrt?f 'J,arl1'
uva. Armando, Çainpps, Ma:iat.-i, Samuel. S Tromba Jl rrinha, Teixeira; Timoneiro, J. Couliin;%m pagem, Arthur; üm criadòríoão; Um camponezT Louro-d Emilia Aurelia Deío-mí- d Mr^iiT Í^„ IlUn?S:

-autos, _. Martins, Ju-.a süvn, Isabel ; Anna Iricuda, Jlathiide.Nunes; A condessa, Pepa Delgada; i-camponeza, K. Louro; 2» camponezaNar a;Uma mulaU M.'cS
nrnf.ssnrp. rin n. : 0*Je*y Joaijuma, Virginiaj Um precoeiro, Barros. Campor.ezes do Douro, escravos, colonos, marinheiros, titulares, convidados,rTroto T etc e ar*profensore, de orchestra, sob a regência A acção pass*»ie-0 __• acío era Mattosinhos (PoriaSaI.. . Os «• c-5" no alto mar 

'»%%° 
e 4" no I5risll

| ... .TÍTULOS -E -DESCRIPÇAO DOS ACTOS-I», A romaria ao.Senlior ue Mattosinhos. Grande lesta popular de costumes portugue/cs Ã.cenatSm.ni, n _.„ a,
I-i\TRAD AS I Sálftrt : cgríja d0 venerado Senhor de Mattosinhos, vendo-se a mesma ao fundo, rodeada de capeyinhas,. coretos, arcosTe fes toes. > oluraméntoei tomn?rtS ? L°„?dro0 da

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ |,,^a"i*"A:=> « ^WW senta a câmara do brigue «Raio», commandado por Albano Braga, o capitão Diabo. 0 brigue é perseguido por uma coi-Veta uorln^™ t S*;£S^.''r.'^^ Pedro Vaz. 3°. 0 Chileno. Um iardim da casa rtn «nmm«>nri.-iiinr r.hrislnv.-im I omns om D_.mml,.>».,,í. ~ uiu« wiiu.1 uunn..iiHM. a. nra.m. .« ..
em noite de baile.'"&, Capilão.DÍabo. Ã scêhã rêprisê_:ra™E___^."Í_rioTr*--l^-^ ^ A P°UcÍa inglew> Sa,a0 ele«ante e sumptuosamer.te ornado;

,*: !¦ Scenarios apropriados e nia&nifícosAmanM-í» iejpMsenlaf_ío do drama — .» liadrõM Am Mar. fiuarla-Jeira—Bencüiclo do actor LEITE.

AGUlipÀRS E Al-FI|4ETHS
1G papeis são desempenhado, por AMÉLIA LOPiCCOLO ! O fura, compadre da

revista, é desempenhado por JOSÉ' RICARDO

30. f.-.ctos de fantasia— 30 personagens—Senarios deslumbrantes. 0 PANT1IS0N
DOS VIVOS. ADrcsontáçâò dos retratos de EL-REI D. CARLOS 1, BR. P.ODRluLh-.
AH-ES, dr. Mãciiauo dc Assis, Olavo Bilac,. Bernardelli, ai thur Azevedo, Ramalho
Ortirzfio, Guerra Juu.iuciro, Boidallo Pinheiro e D. João da Cam ira.
Os bilhetes acham-se a venda na bilheteria do theatro. _ „__.__„_PREÇOS E UO?_V5 DO CO_TliHE.

gg^^*g_3J——.Ll _•_»..» , !«¦

THEATRO MAISON MÒDERNE
_rí-a<*n Tsrcilcntes *_*rOíir:_dartc «lo Pnstslicnl sefitcttt

HOJE GRANDIOSA MATINÉE HOJE
A'l 4/£ da tarde

Inauguração do nyvo paa«o tle bocea

gbâsbi FMTà im mmíiài „¦ un ogüsi k 20 de siisbeo
Programma confeccion.ado a capricho em que toma*.. ¦ r .. js apreciados.ar-

listas: itSnríi. I.lno, -ni Stiller, genra. Consuelo, «.: . ..j,líur;u«-.. ._i_trgc-
ritn Torsna, *i3n<li*stu, ta- Pf\ÇJQT _iu** d-!iciarão o publico nes
vaiiier: e os celebees duetistas X\,KJ i_)ij A seus ai plaudidos trabalh.s.

I31IÍIÀ:-_ DEXIBERTI e PIERLXA
graciosas cançonetistas il iliana-.

Estréa das appiaud^dás arlistas fYai.cczes
Atiârée Thevard e Lu Riojaue. +

que tanto suecesso obteveram na capital Malina como diseuses de gênero.-
MARIA LA BONITA $S_J?__â__S.T0 SOMC330-nas W""le

nos seus oiigina«s ins-

0 pir-i d.r T*J:Ca será «JiLidO PêH
distiarU-aiU-U.1 EMilA CARELU. o dl

1 _5_i:jo a\v_n_uo*ssi«*» «rrf*fcre lenol
Ca- «.'ir. E. CABOSO. Ton*=u -feÇi
.~_..i..._n_*_ os arü-tas: Parvis, Monti--*.
L?n*.-;*.'._ Ferniresí, SapcIeo=e. Z.asri
1* o corpo de toros.

4*Ton Dicl. and Harry fAím-uíST"3 proeias
Terminará o espectaculo com a. zarzuela

A 8ULTA.3A DE MftRROCGS
que tanto suecesso tem obtido.

A" 
^T_^TT*T7 Kspeclaculo variadissimo. Novas cançonetas. Novos
JLM V_#JL JL J__ artistas. Repertório escolhido, terminando o espec

taculo com a zarzuela

^ROTA—Todos os espectadores, para sua maior commodidade devem munir-se
. ___*-* Porta com um cartão de 11000 qne lhes dará direito a dous diT.tf.__e_.-IJÍplOL*«erço, Bjcislçrtes Eíetlrtc«ís ou IK>Ma_*u

fii bT: l-sâ veada na biü: Vna *
ilièií-. - r-.i.; sc vendem egialt-eaieoi

Kl ¦•.-¦¦T.-BHS SE U--àHTABA
"___i?-:sii_ 

siiSATi-i f_.s;m
T.u-ri.ie ãe mme. JANE HADINd

Dir.D-iTiOX — il-CIMB IC-LISO

Castliaúzx aherta ua:a aulca
ajiK-sii-rmra dc oito recifas U?
cH;r pelaria Mas-on- Onviuor.
12 9

PREÇOS
Frisas c;ra entradas...¦••
(gmsriiHr- de 1* ordem...-
CS-ürale? di -• ordem...-
Ccicirns de 1* classe
Caseira- dei» ____ic..~
Cal.ri- nobre  *Í^>A

?.;.« se repelirá nc-
ttintuta peça.

O pagamento é íeito
no aclo da assignatura.

A cvmpar.h:^ embarca cm üu;a.s Air*.-i
r.s dia -.4 du conente. para etu r»-!.'*^*»
eo vaiw r XlcgAnlena. Itr_cçurac-«J ¦"
«tc-urne»-. no «lia 30 do correu.c »

r-tíTA-ítoga-se aos se-
nliorcs qae pedirani píj-
ra ser reservado o^ io-r
aares para assignatari
o favor de virem satis^
inzer a importância «l<|«_
mesmos,

.... ísaest

.... r.osm

.... XKiiXrl..... *m:

'.í
¦A->

¦¦ A ¦ ., ' --*7r..

*'*^'li$9*illí9ttíM»jtl


