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EXPEDIENTE
Rogamos aos nossos assi-

gnantes, c«.i^ assisn«tur^

Terminam _ 31 do eocrente

rocZ)oot>Scuuiadc«sref«r«»a-
rém antecipadamente, 

afim

de nào Uaver Interrupção na

remessa da folha.

inlèresseiros o engróssadores a estes in-
dignos descendentes de hespanhn°,s
que festejam a desgraça
mai:

dá Patna-

TSliili
&

íí

No artigo Antônio Bento qüe in-
scrimos hontem na nossa folha-,
como proito de homenagem uo
saudoso abolicionista paulista,
a revisão interpretando mal o on-
ginal, permittiu que sahissem
erros, alguns dos quaes tornam
até obscuros diversos tópicos da
peça.Paia olles solicitamos a
volencia do publico.

bene-

Londres, «O.

,ta
mensagem do presi

saSS»ÍÕ 
em nfio m

Sii a dLussüo da proposta hespa

nhola
dente

sobre a

S. petersburgo, IO.

O constante augmento ,<*W£
muitos da Allemanha edaTuiquiam 

Verdadeira sorpresa em círculos

Éstuve hoje despachando c nno Sr.
presidente da Republica o Dr. Epitacio
Posso i, ministro da Justiça.

O Dr.. Campos Salles, acompanhado
do Di * Muitinho; ministro da Fazenda,
partiu hoje de palácio, á uma hora da
tarde, com destino á Casa da Moeda.
Ü cario do S. Ex. foi escoltado por

Tim piqueta do 1." regimento de ca-
vullaria, sob o commmanio do
sargento Luiz Antônio Ferreira.

1/

causa ve
govornamentaes. Paris, IO.

Fórum hoje recebidos pelo Sr. presi-
lento da RôpTiblicá; o Dr. Carlos Ro-

di igues do 
'Jornal do Commercio a o br.

Manoel Rocha d'.l Noticia.

Rodas diplomáticas consideram ròm

visões austro-hungarob o ¦

quoza italiana.
Wew-TTor-, tO.

Os principaes estaleiros dos Estados

i™_3-te
timore, Wolfl « ¦?¦«-. '*?*-;,, 

M,,, viand
CroscentSiiip em Etu ab? th. M> 

£J 
• n

Steel em Garoden, Elotcliei Sleel om

Hobaken.
paris, ãí>.
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"",« ri» U-r-iot Zurliiidon riu-se de

Brtoíc^XsadaDuimyedoc
SS^opúbl^ipó^e^
rnandoufazel-OoComafo.tonai,,

TÍ«frm\¥S£S£3t8$$
IXcot^^odasmotasgariie^com
fambem é grandecanalha 

O cas >-!«

Ricquart ^™*&^$U 
'de

dou uni
idiota
rariçã

SoZ^ nem co^uiçáo., nem go-nao existe ¦¦« „__¦,., simum genrovorno, nemmlnistres.hasyra^ B^,;.

padaedepimpõesó.simplesyjg*! 
io

jesuítas o roaccionanos.
Paris, IO.

garis, affirma
da G.a Bra-

Sónt3-se já nos artigos doS..
Ruy B irboaa a saudade dos tem-
pos em que a sua estrella camí-
nhiva sem teclypses para o z-
uittí;d-í8ãàüviã'do o cou pelas-bri-
sas rf&Vemb do favoritismo parti-
divio ii da boa vontade imperial.

S Ex. mostrou-se republicano
fôivor.oso nos primeiros ann,.s
da Republica, porque chamado
pnra dirigir-lhe hs finanças, mo-
Teceu logo a titulo de vice-efteie

O Herald, edição do
que a alliança *^a^^
tanha, Estado, Unidos e ™»"*™*
tornaria impossível a guerra^«P!W*tornaria ímpossi*... r *-, . 0
dizendo que a Rússia d«?r»W-fc£u .
annos nao pSderá fazer a gW£,*»
França estó dosmoral.sada, a -I •

nüo posa na balança, a
-ameaçada-de próxima
desmembramento ó corto, -•••«„-

ilada como potência militai
acima indicadas se

Áustria ost.l
revolução eo

a Hesííànb*-
está aniiiqini
e só as nações
acham fortes e unidas.
""- Wasliington, IO.

n finoretario da marinha Long, re-

commenaíndô a construcção de grande
numera do monitores para defeza dos

nortos o dos nos, afT.rraa que os nu
-Vos vasos Arkanm O^^f^
ridao Wvoming constituem a ultima
"lavra 

sobre machinas modernas de

SSrrlão mar. Custando sô.a metade

do f,„, ciHfim o& couraçados, estos

poderosos monitor., podam lutar com

ornais fortes monstros do mar.

paris, IO.

corrupção o por práticos d»Jr«í^
diz nue si P"r acaso a revisão n3.o se

SSÍ francezes üMWg 
gSgIftolo aua ó o que quarera' 03 Dona

-paSta^^Us os iosu-tas a os

ieaccionarios em geral.
ttonii», ÍO.

—OTninistro-da-JnaiiiÜL*LJÍÍUlu

do goviürno provisório.
Tevo pois, desde lo^o o titulo

de herdeiro présumptivp da situa-
çao que a saudo precária de
Diaàorò fazia crer passaria a
S. EX*:

Oa íiüüs collegas de governo
nüo ousavam contrariai* o feliz
mortal, que em alguns mezes.*!**
combato pela imprensa adqui-
rirá oceasiò.nálmènte uma ascen-
dehçia quo pareoiíi irreductivel
na orgauisaç.ào da Ropublicae
no es.irito generoso e sincero
dos iminortaes factores de 15 d.:
novembro. ,,-,,•,,•

D"38de o projocto de Constitui-
cao porém, viu-se logo que o
nosso Hamilton era uma com-
pota monarchica servida em ban-
quete republicano.

O Sr. Ruy Barbosa não solirera
somor-te á influencia mesologioa
de que nos falia Summor-Müino,
com relação ás instituições ame-
ricanaa, creaado o poder.ex'3-
cativo omnipptente, mais tarde
corrigido pelo refarendum do sa-
nado em grande .parte dos seus
actos e pelo poder judiciário, in-
vestido de superintender consti-
tucionalinente a sua acção sobre
o podor legislativo.

O estadista improvisado quiz
logo matar o próprio municipio,
em que o poder executivo so hos-
podava temporariamente* pois
outra cousa n;lo era fazel-o admi-
nistrar por auetoridades f ideraes

S. Ex. queria uma creação sub-
iectiva, uma imagem do seu es-'tado mental como lei fundamen-
tal da Republica, sem se importar
com a ponderação dè Laboulayo
a respeito das leis superpostas a
tradição e â Índole das naciona-
lidades. .

O que ara preciso,o que elle jul-
¦rava necessário era quo o seu
TTOme-fr^tsse-pairan do-sob re-aRa

lomania e autolatria de que foi
victima:

Vièram,porém,os maus tempos,
deram-se alternativas na posição
de S.Ex.que teve de se convencer,
com grande magua, de que a pre-
si dencia da Republica sò lhe cho-
gariaásmãos si elle a conquis-
tassecom o suor do seu rosto.

Os factos demonstraram que nãu
bastava ser encyclopedia amea-
cana ambulante e erudição júri-
dica de gabinete; era preciso tam-
bem provar que era capaz de ada-
ptar os conhecimentos múltiplos
ao meio, a provar assim que tinha
capacidade para1 assimilarmos in-
toressas e as necessidades da na-
çao, para couvertal-os em leis
sabias o praticas austeras.

Começou desde logo no mau
estar. ¦¦-. .

Como o povo nãosopozuB ]oe-
Ihos para ouvil-o como um envan-
n-elho.oSr. Ruy Barbosa capaci-
tou-sejloque uão era para cónvi-
ver com a sociedade republicana
e teve saudade dos. bons tempos
èm que,na phrase de Josó Bonifa-
cio não se collocava a bandeira,
mas a pessoa do Sr.Ruy Barbosa,
entre os amigos que iam e os que
ficavam. ,

Convencido de que so elle saoe,
sò elle tem critério, sò elle tem
roda illustrada, só elle brilha, só
elle sé dedica, só ello é grande,
forte e santo, o Sr. Ruy Barbosa
não pode admittir que este paiz
não o tivesse escolhido para seu
presidente. ,on.S. Ex. esperava, que em 1894 o
suffi-agio nacional o fosse buscar
no exilio-para sental,-o na cadoira
presidencial e encasmurrou, nor
is'0 mesmo, durante muito tempo,
diante da decepção, que ató o f'z
•horar um logar nas commissões
do senado, de par com a pOrda de
seus bordados de general para ai-
faiate.

Em 1897 elle esperou que a es-
colha rèeàhisse sobre a sua pos-
soa mas nova dcsillusão, aggra-
va<4 pola declaração do eminente
Sr Luiz Vianna : si a Bahia ti ves-
se de indicar representante, este
soda o Sr. Dionysio Carquc-ira.' O futuro quatriennio já se de-
buxa nas previsões dos homens
politicos, mas ninguém, mesmo
tendo a boa vontade do peru, que
assiste d exhibíçãò da lanterna,
maciça polo maòaco de Florian,
ó capaz de descobrir qualquer
ooúsa.que so pareça uorn a candi-
datura do Sr. Ruy Barbosa.

D'ahi esse descrer de tudo, esse
ver negro no futuro que repassa
do ela Imprensa, em quo, por or-
donança administrativa, só o Sr.

ó illustro,. só o Sr. Ruy ó

matar a liberdade de imprensa,
dá exceilèhtês feuctos. Esses ini-
migos são os mais temerosos,
porquo tem o sangue frio de en-
galanar a victima ant es de sacri-
fical-a.

Pelo amor quo o Sr. Ruy Bar-
bosa tem ao seu generâlato vô-se
que elle aspira a ser o nosso Bo-
naparte.

Só umaoousa nos pôde salvar.
Que olle não acceitará a dym-

nastia de Bragança, ó facihde
comorehender: S.Ex.não trabalha
para ontros mas para si. As suas
apparbntes abnegações-são racla-
mes de escriptorio e ' affigo ao
voto. ,..'..

O que no3 pode salvar é sòmen-
te a fidelidade monarchica, que
talvez, riãò ácc^ité a dymnastia
do João Vomitorio, por não ostar
consi ;nai;-no Almanack de
Gotha. i

a mesma ordem, que ó da casa
Reis, Veiga & C, e passada a J.
Soares Vieira, estabelecido na
rua Miguel de Frias 18.

A respeito da Companhia In-
dustrial de Limpeza publica o
particular ó conveniente decla-
rar que o nosso illustre amigo
Dr. M. Lavrador não mudou de
attitude e que na defeza dos ca-
pitaes alli empregados, continua
a ter a mesma certeza de qua
elles estão perfeitamente garan-
tidos pela orientação e pela ido-
neidade de seus actuaes directo-
res

fife#aÉMa

Do gênio e do tino industrial do
Lavrador .nasceram as

apezar de violen-
estão fada-

De todo o coraçüo nos associamos

ás manifestações de apreço ao illustre

Sr. contra-almirante Alvas Barbosa,

por motivei do seu anniversario nata-

licio.
Dos ministros do quatriennio presi-

dencial passado foi S. Ex. u u dos mais

venturosos: coube-lhe presidir à rever-

sao & actividado de uma boa parto da

nossa gloriosa marinha, os amnistia-

dos de 95. .
Graçasá administração criteriosa e

sarona do S. -Ex.- -n&o- S5-doram nesse

melindroso passo administrativo of-

faiisas ao mnlindre da of3cii'.lidada a

que redundariam ora latoontosos ai.-

iritos.
Ndo tendo prifei-encias, S. Ex. fa-

editou a confrateraisaç5ó da àuu chis-

aá^e^aBs^mty^-uiii*» exjwHcK"n*''-sen»
satã fez vor quís-nlto-er-a-justò raantor-

süiclaúsãlã""iniqua, que aviltava v.

amnistia e gerava o desamor A. classe

no coraç5o dos bravos marinheiro^-,

tSo crualmãute- feridos nos seus d-

ronos.
Coube, ó certo, no Sr. almirante

Balthazar refarondar , o dec. et >, quo
annujlou aqiieilá rostrioçao deshuma-
ná;aS. Ex.,comp orgam do -actual

Dr. M
empvezas, que
lamente combatidas,
das a prestar os mais relevantes
serviços'a esta capital, o já pro-
sentemente demonstram quanto
era necessária para auxiliar
a saude publica e obviar á cares-
tia da alimentação.

Com a sua firmeza inquebran-
tavel, o nosso illustro amigo as
zela e defende, sem curvar a ca
beca as ameaças e am machi-
nações de invejosos e diffama
dores venaes.

LOTEIKA. SMINEIRA-A.GAVE
AMEaiCANO-Extracçôes dia-
rias: ás 5 horas da tarde, em
Juiz dc Fora, com assistência
ilo exm. sr. dr. Corrêa do Azo-
va do.ilscal do governo. Venda,
IVanca. na Capitai- Federal,
.«.gencia geral rua Nova do
Ouvidor n. a», sub-agencia i',c-
ral—Casa- Seahra, raa «on-
«silves Mias a. 5*a*

M—i % iTir i—s___. ...„.-*

Foram estas as razões pelas quaes o
Sr. presidente da Republica negou
saiicçao & resiiluçaó do Congresso qua
auctnrisava o. poder executivo a abrir
o credito de 3O:66O$0OQ para paga-
iwnto do ordenado aos engenheiros
terhnicos o conduetores do inspecção.
aeral de obras puhíicas :

«NBgn-sinicçao & preSünte Tesoluç&o
dc, Congresso Nacional pelos seguintes
lUiidnmertós: 

~' ~ 
TZ7^ '

Na proposta apresentaria /.o dücui-so
do anno próximo findo jmra discussão
a preparo dn loi da fisculísaçao da des-
¦pfza gera! da Republica no exercício
d . anno v;gontíy flguíavn na rubrica
«Obras publicas 'ia Capitai Federal» a
consignação d • 30:'6G0iG00 pru a diárias
de um'intipect..r geral, dous cheias do
divisão, sois engenheiros o cinço-coii**
duetores techoicos.

A banda de musica do 3" batalhão
de policia executou durante o trajecto
uma marcha funobro.

Foi extraordinário o acompanha-
mento, sendo grande o numero da hor
mens do còr preta que lavaram ató a
ultima morada aquelle quo durante
annos affromou as iras dos potentados,
pela dedicação e o desinteresse que
sempre manifestou, quando so collocou
á frente da causa da abolição.

No cemitério fallaram diversas pes-
soa.-?, entre estas o Dr. Domingos Ja-
suaribe, qua declarou qua a Antono
Bonto sen* levantado na cidade dos
mortos um rnausolôo 

'ao 
grando par

irioia, por meio de uniu subscripção
promovida entre os que foram sous
amigos.

No dia 14do.correuta, ás,Qhora"s da
manha, no Arsenal do Guerra nesta
Capital, .-fí-ctii-ir-áo-ha o embarque
para os olliciaes qua se destinam aos
portos do sul.

Reuhir-se-hâ na próxima quarta-
feira o conselho de guerra de que ó
prosidonte o major Soliastiílo Ban-
deira.

Frontão d» ÍVietliei-oj -
Funeciona todos os diai.

Deu-sa no dia 4 do corrente maz, no
porto do S. Jo5o da Barra ura sinistro
qua custou a vida do mestra dò pata-
cho nacional Ueadleira Eusiario do
Souzv Lopes.

liste patachoachava-se descarregai1-
do madeira p.ra.um pòniao.e sueceden-
do esto virar, pai-ecou afogado o indi-
toso mestra que deixa viuva o filhos.
Os demais tripulantes conseguiram
salvar-so.

Do estudo da proposta a da discussão
o votação da loi de despeza resultou a* - mogoverno, tocou jirestigiar o.sdc.rrailoi-l.ijüinãçao dossa. consignação c

Ruy e illustro,,,so o Sr.
preclaro. ¦***•

Náo ha duvida qne ha que
emendar no projecto com relação
á imprensa. A câmara dos depu-
tados, porem, já deu prova de
boa vontade, combinando rnoüi-
ficaçõfls, que conciliam a l.-ber-
dade de pensamento com a defesa
da ordom constitucional e do
prestigio da auotdrida.de-. ;

Que alguma cousa ó preciso fa-
zer em defesa desta, para que o
presidente da -Republica não se
veja atacado brutalmente como o
foi o Sr. Prudente Moraes e como
foram tantos outros.represantan-
tos do poder publico, ó palmar.

O projecto-é defeituoso, mas
oara còrrigil-o era necessário dar
uma diiecção diversa ao debate.

Sem se considerar a Republica
liberticida podemos discutir o
projecto e sobre tudo pleitear a
separação dos dolictos da impren-
sa da providencia que e urgente
tomar contra o jogo e a gatuna-

truetores de nav ioh »
madeira om qualq

tontTuctoíes da navios,a ntlo empre
 mo,i«ir.i om qualque* pari

olla aconselha
;i uv«

i l_Í.. „*-•, ." ti 1 11 ,1O omprog-

om
vulnoravol dos navios

3K.j do ciíitmiin-um.
Londres, IO*

publica como o brilho do sol sobre
a natureza.¦ Si elle expediu o desastrado de-
creio de 17 da janeiro,' essA fabn-

Mas o Sr. Ruy Barbosa quer
esconder os frontões ppr detraz
da sua banca de jornalista e fazer
figura de abnegado e misericor-
dfoso, fingindo que pugna pela
nossa sorte, visto coara a"sua está
coberta pelas suas immunidades
de senador.

Para provar que não é o pátrio-

ros tramites da lei, mas
tro da marinha cabe a gloria de obter

do Prudente da Moraes considerar
compromisso dosou governo osse neto

do reparação.
A marinha reconciliada a veinte**

grada nao esquecerá jamais o nome do

ministro quo tanto se interessou nola

restauração dos sous direitos e pelo
rostãbaiocipianto offljiaída confiãnçn,

qua aila mureco A pátria pala sua nunca

offus.caiu 
"bónamorencia civica.

.' O nome illustre do talentoso ax-rai-
nistro da marinha nunca mais será es-

quacido pola parte san do povo b.-asi-

lairo, que sabe avaliar davidaraonte
os serviços prestados 4 segurança da

naçClo a h inviolabidade da-consti-

tuiçao.
Quando sa accentuar mais o effeito

da acção bemf:ise.;a do governo de

Prudente de Moraes, o Sr. contra-al-
mirante Alvu3 Barbosa poda olhar

pura o bem estar nacional com o júbilo
da um agricultor, que rovô na seara o

seu trabalho para amanhar a terra e

assim facilitar a germinação da sêmen

ao ex-m,ms- bem expressamente so daçlar .-, na ru
brica 17." d-) art. 9." da alludida lei
n. 490, do 16 de dezembro de 1897.

Assim procodando quanto a esta e
outras róduc.õos do despezas que so
lhe ántolhárara inadiáveis, imprescan-
díyois n5o podia u congresso tor outro
Intento siníio o que ov\d6ntomento so
"líe impunha, doattnnder á angustiosa
s tiiaç&o financeira do paiz. a a neçosr
àídádé do abrir caminho para o cqui.i-
brio o"rç'amohtarip. ¦

Ora, si por um lado o sorviço n
i-argo do-, emprôgadqs a qua sa rafa-

O conselho do güarra de quo ú pro-
sidente o major MíüióalJosod'' Freitas
o a quorosiionda iralfot-os Caiiloj :Vdal-
bartoCosai' Burlamaquo, ruuuii-sü-ha
no dia 12'do eorréníó &6 ll_;hòras da
manha, no quartel gonoral.

ims»-a»-"»",'Ui****"

Aprosentaram-sè ao quirtol general
os sogu.nte.-i officiaes : alferes, do. 12?
de infanteria Américo do Castro Ma-
galbàés, por tor sido t.-açiifarido do
10°; do 23" de infanteria Joaquim Víoi-
riiForreiru Sobriuh" afim do sogu.
para O Par.iná, 'e 0*2° tenunio Augusto
da Pilva o Sil a fim de seguir para o
Sul da Republica. —'-—

Segue no dia 12 para o Es» *dn da
Bahia, a b >rdo do paquete São Salvador
o Sr. almirante Balthazar da Silveira;
miuis'ro da marinha*

S. Ex. v.ú ao súu Estado natal yiai-
t.a.* sua viiioranda mao, p.etondondo
ostar da volta dantro do 15 dias.

Durante á curta ausonc a da S. Ex.
despachnt'4 ó expediente do k. u rairtis-
terio, &Sr. contra-àltoiraníà Josó Can-
dido Guillobal, chefe do estado-maior
goneral da armada.

ca de d e p r e c i a ç ã o da nossa
moeda, esse estellionato que iaz

Santiago
issivélUma correspondência de

do Cuba dii que pareceria imf
opport.0 B^tífstTSde
quase vô om Santiago, ba^o í*»
Cuba tivor o mesmo citado 

serã an

pouco tempo um pa.raij
o correspondente do í i

itzo
lllf

Vttris, IO.

Ha grande desojo da parte
frãncAzes

dns prin-
voltar &

dacipaos chefe
antiga amlsado
guerra ^ispano-amancana.

Mãdrhl, !S>

T A correi
Cuba, Por-o
duzír&m m-;\p.do i
pital/V*^'1-."1''"

lublicada ti-t
pondeneje P1
RicuodasPhill'.P*n-wrrci

io indignação nesta ca-
!-íj taxa.|do,i.''yriiíos

lembrar a má fó dos cezares e dos
reis absolutos, foi simplesmente
gela vaidade da apagar todo o
nosso passado.

EU» presumia que bastava uma
lei sabia da sua cabeça para ser
maravilhosa, uma punacôa que
-tiraria todos os velhos achaques
por non herdados da monarchia.

Por outro lado, como um chris-
tão novdi que para melhor affir-
mar á *--ua conversão chasqueassé
la Bíblia para não parecer judeu,

S. Ex. entendeu que devia não
deixar pe ira sobre pedra do que
fora a unidade financeira do im-
P- *'*0- ¦* n

Não ha muitos dias elle, sorra-
t-iiainente dizia, qu o. depois de
ISTO adquiriu experiência, para
na-ticonfessar o accesso.de mega-

tismo, poróm o desejo de paríur-
bar que o está inspirando, lrm-
bremo-nos de que ello viu alü o
cambio .aos trambolhÇés e não
lhe açode, e prefere constituir na
imprensa a firma Ruy k Mendes
para tratar do lixo.

A saudade do império faz com
quo S. Ex. não veja as grandes
questões, mas as pequenas. Está
guardando as pérolas para a res-
vauração, que cònvcerteza elle vô
perto porque tem o empenho ie
desorganisar a Republica".

O lento trabalho do safra que
elle vai fazendo para impo pula-
cisar tudo e tódqs.bbdece ao plano
de pôr a sua pessoa, a cavalloiro
das cvrs.aualidado.s.

O systema de Fal-no é muito
talentoso, muito bam uiieiicio-
nado, mas. . . tom ura pendor
decidido para a autocracia.üquer

teira.
Nossoss sinceros eenthusiasticos pa-

rabons ao digno ox-rainistro da mari-

nha a à S. Exma. Família.
:—^Diz6mj)s-jornaesjm^jnanhJi_qu8_3jo
illustro marinheiro, o aspirante ãs

ordens de Barroso na batalha de Ria-
nhnalo, vai ser hoje offereci.do um va-

r im òs proventos concedidos na pre-
sonte resolução, continuou a ser oxo-
cutado do mesmo modo a em condi-
çOes identicas'às em qu-i era anterior-;
monta feito, si, alem disso, e certo qua
nam um delles, apezar das rediicçõas
s iffridtis nos seus vencimentos, optou
pilo abandono do sou emprego;; por
outro lado ó certo quo , continua o
masmo.sinao mais aggravado.o estado
financeiro da Rapub ica e que seria ao
tompo da discussão da lei de fixação
di despesa, objecto de simples receio
t q previsSo da mera probabilidade, é
hojo uma triste realidade.

Decorra desta rápida exposição que
a resolução do Congresso nao sa acha
em perfeita harmonia com os interesses
da nação, revogando agora, sem que
para isso concorressem novos motivos,
um dos alvitres que o mesmo Con-
gresso em sua sabedoria adoptou com
o máximo acerto na loi que fixa as das*
pezas do presente exercício, quando
üupprimiu a consignação para diárias
qua a 

"presente resolução restabelece.
Por estes mot.ivoB, e nos termos do

art. 37 § Io da Constituição, volta
esta rõaolüsRp'ã' Câmara dos Srs.f de-
putados, onde olla foi iniciada..

Froutãojiie '\ictlieroy
Funeciona todos'ns.dia

Reunem-so na auditoria de ma-
rinha, na próxima semana os se-
guintes conselhos de guerra.

Dia 12— Róo.commissario de 3'
classe 1" tenente Wanderlino Zo-
zinto Ferreira da Silva.

Dia 1*)-Róo, conimissai-io _de
4" classe 2° tenente Foi;
mòyo.

Dia 16 —Jiéo, cppitapr.tenenté
Aihanagildp Lopes dn Cruz.

Grande roubo
Sabemos que o Dr. chefe de po-

licia em companhia do Io delo-
gado auxiliar Dr. Pestana de
A-guiar .^esteve esta madrugada
ató alta noite, oçcupado em im-
por tante diligencia.

As cartas anonymas que p Dr.
Sampaio Ferraz tem recebido
para desviar a policia (to suas
pesquizas, sabemos que poderia
dar um livro de 300 paginas em 8".

Tocara amanha, durante & tardo, no
jardim da praça da Republica, a ban*
da de musica do 2" regimento da ar.i-
lharia.

Foi mandado desligai- (io addido ao
10" batalhão áe 

"infantaria o ai foros do
24« Gemitiiano Nunes du Silva Rou-

lioso mimo.

A agua minorai natural «Ebtrolla»
substitua as águas ató agora impor-
tadas do estrangeiro. Rua da Qui-
tanda n'9r Telephone n° 1,

Foi nomeado inspector secçio-
nal da 1" circumscripção subur-
bana o cidadão José Simões Bas-
tos Lopes.

Foram presos ern flagrante Ma-
noel Pimentel e Joaquim de
Araújo, por haverem em 7 do
corrente, subtrahido uma orlem
para sahida do 50 saccos d-i mi-
lho que se adiavam no Trapicha
Mauá è apresentarem-se hontom
para novamente tirar uma se-
íunida romssísa da mesma me.--
jadoria,,tendo para isso alterado

• ÓsSrs,. Georg Maschka & C, pro
rjT-nrtartos-da-afamada Cervejaria Brab=.
ma, enviaram-nos um indice para te-
lephono. _

ANTÔNIO BENTO
Aos nossos distinctos collegas da Ga-1

zeía tii; Noticias, pedimos venia para
transcrever o seguinte tolograrama do
seu serviço especial :

S. Paulo, 9*
¦ Realisou-se hoie otenter.ro do grand»*
chefo abolicionista Dr. Antônio Bento,
fallecido hontem nesta capital.

A's tres horas da tardo sahiu
da egreja dos Remédios o corpo
dò-grande cidadã», carregado pelos
irmãos daquella associação religiosa.

Acompanharam o enterro, que foi &
mao os Srs. Carlos Róis, olucial dè
gabinete do presidente do Estado,
Drs Cerqueira César, B-irnardino do
Campos, 03 abolicionistas Drs. Rangel
Pestana,*Xavier de Tolado, us irman
dado* dos Banedictinos, do Carmo
doiS. Benedicto, cora cruz alçada.

dâo.

1)r. Carlos Tbixiíira.

ca, a queostão no Paraná entrogues
o-i direitos do cidadão; levou-se o pa-
vor aos sítios mais affastados; persa-
guiu-se eleitores com uma fúria de
bárbaros: em summa, por todos os
meios qus.a trica descobre, ovitou-se a
livro manifestação do eleitorado.

Mas um proveito ia havia sa colhido:
tinha-se obrigado aquolles homens te-
nóbrosos a fingir qua f:iziam elaiçOas...
E' verdade ! Já isto ora uma grando
conquista ; porque anteriormente, om-
quanto os paranaenses guardavam a .
iiua attitude de protaxto, a facção tb-
meros i, vond ise só •* nfio tendo olai-
tores, institu.r-i o bico da penna, ro-
curso admirável, prático ;:• commçídú,
que tantas saudades deixou-lhes o q-*e
em alguiis poiitos ainda lorn ad«{)'tb.s
i'_pè_íentQs:.Ò-áaç'riiÍci'dda'Qppbsiçl.o'> •

pois, jã produzirá um bem enormo.
Deturpava-se o processo, burlrtvá-89-
tudo, toas fani-i-so eleição, obrigando
so o desastrado corrilho a precisar de
votos o a sentir assim o dosolanianto
em qua se via.

Os páraiVaousas persayórãram..
No bígundo pleito, o terço nao pôd-)

ser de modo algum.,recusado,¦•aposãr
do todos os expedientes inimonáe3 o de
todasjis audaifiãs qni3 so oppünha. -A.
soberania da opinião.

Quando se teve tio eleger um senador
pnra prèhehchar a vaga aborta po a
renunciado Sr. Arthur do Abeu (um _
homem que ó a synthese porf. ita da
situação politica 

'dominante 
no Pa-

ranà) o periijo que aquella gente mais
toiiu;—-i perda do tiiftzouro do-quo se
apossou —• dóserihiiú-se mais claro o
mais ti-meroso no horisonto.

S6 á .;tistn cio pi-assõás e abusos do
toda rdeni tdaa mexas apurádoras
conseguiram fazer passar como trium-
pbante o còmpotidor do illusiro e be-
nomeHlochofarãjfublicanO Dr. TJbal-
dino do Amiii-al. Da sorte quo pouco a
pouco > medonho conr.lhò ia vandp
dérruidoosau cas.tallb e r-Uú-io do susto
ia cogiiando, p^ra a salvação,- doa
cínicos r.tcursus do qúe s;v Jení'valido-••isto (í, do evitar por todos os meios
a livro manifestação d'.-, vontade pe-
pular.

A uitima eleição federal enchau-
ia do pa.'yor; aquelles hdmohs conipr?-
htí|ider.,m a gravidade crescente do
mal.

No combate a candidatura do Dr.
Canipos Salleá—o chefe, eminente que -
nSo foi ..leito, m.-is ac.cÉmaclo po>- toda'
a nação—aquellas homens nilo rospe.i-
turatri esoruplo de espécie alguma' o
expédéi-am, na temeridade da audácia
para todo gênero de fraudes, aos mais
desabusados cabos dos tampos do im-
1'üi'io. A; improniia do co. i-ilbo çomraet- .
teu tòdáa i's impiedades. Cintando com
õdéspiezo dos hom*ms series, _ essa
imprentía doscou a misoiias incríveis.

O Dr dámposSalléâ o o Dr. Pruden-
toda Moraes eram-insultados de ma-
uéira strnz, porque o que se queria f.i-:
zer crer ao eleitorado ó que a situação
politica ia accentuar-so pala victoria
definitiva dos Marctllinos o qua ti tri-
lirópho do Sr. Lauro,Sodi e era inoyi-
tavel. b.ite pi-ocèasò da ntystiflo.içao
foi sempre do gosto d'ãqüoílos homens.
As intrigas, ;i medida quo so approxi-'.
áiavH o ilia dn pleitb,iam tendo o indis-
páiíüftvei compíemèntó do preparativos, ,
som os quaes aquelles répüliliealnos não
comprohendemRèpubHèaj porque para
olles a Rüpubiir-.n náo passa de um syn*;
dicato da meia dnzia da feliz-.1» Em- '

quatito u força publica ia adiante,
ibriridò caminho, ospacialm nto tias
parochiasdo interior, idstruCQõeB es-
péciaes e complot;*.;, paru od"s ashy- '

potíiei-as, oram dadas aos sub-chêfes -
locaes, sobretudo nos pontos om qní
:\ làaiói-ia adversa era asmagad ifin.

E' assim (fue õ pleito foi o que hoje
todos sabem no Paranil. Examinai' os
abusos perpetrados em grande numa-
ro de localidades é um trabalho impr t-
booolditorse fatigari.» da rqvqltás
aíito tantos esctodalos Houvo soeçõ-is
-4b«stà sãbür-èp isto - ein que, no da.-.-
espe o tia derrdta.ssji-és] etivas mezas
retiravam-so pa.-a nilo fazoi-em íi apu-
i-iiçaò....

Agora, imagiiio-sti qu-. nv capital
fchnta.u tremendo cm-rilho cora uma
câmara pãi*-*. duthenticar todo:*, as h-.r-
rbrés o conferir diplomas d., acc .rdo
com os interossas da grèy... Apura-so
o que convém ao synaipató e exclúè-se .
da iipuração as elsiçôes que uftò sátiá^
faz m...

Ent-etanto. mesmo assim, r.ao se
chegou a resultado auspi. toso, porque,
deixando margem para jargos dosòtia**
tos, não so polido dar ao candidato do
P. R. F. a maioria desejada/

Fossem contados o.s v iíjs da opppsi**
-c5'o-am-t^4Ó-' oa-p.:nt_i^e foj.->em leágs

A:

aí*

Ta-

Operador e
partetro. Escriptorio, rua do Carmo
n-~2.r>.-RBS.d8ncia, rua do Riachuelo
n. 322.

rt^af»«__—**VjCan

—ao»—

Logo no primeiro pleito, aquelles ho-
mens que da republicanos só tõm 6 no-
mo.começaram. a dar (trovas da loalda-
do com que queriam praticar o reijimen.
Trat'aya-so de eleger os reprosentan-
tes do Congresso estadoal e portapto,nò
interesse mesmo da politica vigento
ali, devia ser bastante significativo o
concurso do adversários.

Pois bam : nem o próprio terço com-
ploto puderam osies fazor, quando é
certo quo constituem formidável maio-
ria no Estado. Achandu-ie o goveruu
senhor de todas r.s mezas eleitoraes,
dispondo do mezarios para todas as
manobras, não houvo escândalo que

elnaò se praticasse: distribuiü-se por
Uodasas localidades a pavorosa poli-

aquelles h orne ns para frazer da,e'e*çÇp
uma couzi seria—é da nada valeriam
os exòèdiontos o recursos do natureàa
politica de quase valem os chefes que
contam com o ?prostigip du,. governo.
Aprovaitassóm-se <\n ta^sr,oursos,mas
Ifunrassem o nome do ropãblicanòsi »
—asseguramos—soriamsempre asma-
gados cumo fôffiín no dia 1- doimrço." 

O alarma gâi-álprodusido entro os
corvpheus-da sacriltígn fa.o.çáo dá a
mailida do sustp que a feriu -inte a-; ur-
nas. A iJtta de que o abismo íiaif>.
perto, pois o termo so lhes falsem. *-,ob
os passos vacillantes—infundi i-,(iqinl-
les'homens nm táj pav.--r, qo-jollus p :f-
doma sensibilidâda ea r-^ío (túrrí
tuiioquo n^'| neja a posso da fór una.

Cora o ultimo ploito onlao desvaira-
ram de todo. EporqiTjj... Vamos nó;
vor rio seguinte artigo.

Congresso Naciona

s

SENADO
Nfio houve sessão por

mero.
tatta do nu-

_s*3_f£ÍÍSÍãÍ

,' *
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TELEGRAM W1AS
^írvlço Mpeotal da Cld.dí Now)
rf>aríS, 10.-Nada lenho
com o roubo de «Irtiw de _Ke-
_e/uíe. _?e.Ò pu-i-çucis, a/*-
firmando que cslou bem de
Jorluna, graças a í»c««;Sant Anna JYery.

ffloe/ios- rf<,r.es> J°xÍé°-
«•(5 -Osso..— íK'0— -Süío-I Sá-

íH o «W_W díc/arado 9ue

ao ora/ií e roubo da *<_.asa
7,*»> dc «emende. *<5 siíencio
fe_i.,mdiCa.«ee;/eacre:
diia na minha cumplicidade.
JÜslou innocenle.

Climaco

Mer-

o caften.

Ictios da Gamara
•OSr Sfosè Mariano obte

ve honlem em favor de uma

emenda sua •Onze votos, con-
Ira-Gento e seis.

¦Onze,! -Gonla de.,
curió.

•O Sr. tflcindo -Guana-
bara—Sr. Presidente, como
membro da commissão do or-
çamenlo-.. _.

-O Sr. Valladares — Tu,
quoque ?

<0 Sr. Tosta recebeu hon-
lem cinco lolegramnms da
Pomba, protestando conlra o
imposto do fumo.•O illustre deputado respon-
deu promcllendo attender ao
pedido.

fi-z&í jbtê ¦GirvxP-QR.
O roubo da casa de Luiz

de Rezende 1 Eis o thema do
dia. Em outra cousa nao se
falia; de outro assumpto nüo
so trata.

Foi desprezado o Conselho
Municipal; já nao se procura
sabor se na opinião do Sr.
Venancio o Sr. Sabino é bôa
pessoa. E' o roubo! Só o
roubo ! Também depois dos
escândalos do largo da Mfie
do Bispo, nenhum pratinho
melhor poderia ser offerecido
ao paladar do Zé Povo que
esse myste ioso roubo das
jóias. .*.' 

' "_ '• _
Ha uma certa approxima-

ção L tendentes que se
cobrem da jóias, jóias quo
desàpparacénx  Verdade
ô quo aquellas já possuíam
jóias, quando as do Rezende
desappareceram pelo enca-
namento.

E ó só do roubo que se
trata. ,_-

Ponho ponto final.
Gyp.

Varias Noticias
Notloliram ob jornaes qno íoi dos-

onbor.a em Minas Geraes uma arvora
da borra'hi noporior a todas as oonhe-
cldas até hoje.

Bata noticia oachen do ostapefacçlo
ob deputados do Amainnna. O Sr.
Irlnvn, quo ató bem pouoos dias ma-
nlfaitara vontade do se naturallaar
cldalio" amaionenao, teve hontem
longa conferenola, oom o Sr. Kodolfo
Abreu, deputado mineiro, a quem pe-
dia o titulo de cidadão bollo-horlBjn-
taleuao.

Bio muito tonBaa as ielaci.es da
Enceta oom o Brabll, por motivo do
artigo qne Qnatavo Santiago eaore-
ven hontem na «Gaz ta da Tarde»
contra o oonde Loon Tolstol.

E' esperado dentro do pouoos dlss
necta oaplt.l o Sr. Salvador Nloosla.
O famoBO repórter vem levaniar nova
queatão 4e lndemnlssçSo por motivo
de terem sido presos muitos—oompi-
trlotas Bens oomo lmplloados no roubo
da oasa Luiz de Rezende.¦ • 
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Navegantes
Recreio—0 Jito

Yienio

N. S. dos

Nú.

n thoatro-Eden Lavradio rosolveu

Sohrdtnari=oSpr,çoS_do^ca.
marotos, cadeiras e eniradas Com

^oPSonando-lhe magmílco ,spo-
^flS de hoie sp D. 

|gy.í.ní*?em?)o/)o e At, fc-, ».».. •
7arzuelas esplendidas.

• " 
Amanha, por oceasião

lemne enciTramonto do anno
do so-
lectivo

Santa Rosa, ha-°.rSÍCSeStívmusico-lyrico-
litterario.

ACTOR VASQUES

Realizou-se hontem, pomposo e

deSbraarementeoespectaculo
que o Club do Riachuelo promo-
3eu como preito á memória, do
Znde actor brasileiro Francisco
Wm Vasques e cujo produeto ô

destinado ao aformoseamento da

esta üa de João Caetano eáconv
Silto um medalhão ern bronze

a effigie do actor Vasques

P sVScalo no-pedestal da

mSno6s!t m" iios dignos de ap-

plaSe louvores 
J-a 

phjlange

mmmmmmim. mm ggg®
SKãdXUmhonrou 

es,»,»
S aenaservm, porque \as

também foi um dos que fertria e a

^samente abaüiou em prol
SnS causa da redempção dos

escravos.
Pobre Vasques ! Não foi só a

os teus

'res viesse-^nteusoeco^
tf primeiro Mffi^S- - será o ultimo t ) pai»sabe se não

ft pagar a divida que a pátria con-
"*¦ í trahiu comtigo. ^ ,

A festa foi aberta com um dir,-
curso do nosso eminente chefe
José do Patrooinio. Fallecem-nos
as forças para dizer com precisão
o que foi essa grande peça ora-
toria, feita por esse gigantesco
artista da palavra .José do Patro*-
cinio iniciou o seu discurso teu-
citando o Club do Riachuelo, fez
beüissimas divagações sobre o
riso,slamentou que effi todos -os

governos a arte de.toda a espécie
tenha sido descurada e esmagada
com economias miseráveis, sa-
liontou os serviços do seu comça-
nheiro de propaganda abolicio-
nista Vasques e com uma elo-
quencia arrebatadora.com com-
parações admiráveis, tratou de
sua arte e da arte em geral, di-
zendo qüõ a adorava como adora
os seus entes mais queridos.

E proseguindo em catadupas
do palavras e em comparações
felizes Josó do Patrooinio tratou
de outros pontos, que agora nos
escapa e termina debaixo de uma
ovação immensa e de um chuyei-
ro di* flores que lhe foram atira-
das das platóas e camarotes.

Ti-atemos agora do espectaculo.
¦ Foi levada a scena pelos ama-
dores do Club do Riachuelo o ve-
lho drama d<? Antônio Ennes inti-
tulado Os engeitaãos.

Todos, sem excepção, foram
com felicidade nos seus papeis,
uns mais,* outros menos.. Todos
agradaram, todos disseram com
desembaraço, poróm o que mais
n,os deixou impressão foi o ama-
dor Paiva Junior que agradou im-
rhensamente no seu papel de Jor-
ge'Castro Vianna também teve
as honras da noite;com.o seu
papel bem estudado e junto ao
talonto qüe tem, conseguiu com-
mover-a platóa. Costa Velho é um
artista cômico de primeira ordem
e ó de lamentar que elle não
abrace ávida do theatro. Octavio
Freire e Augusto Teixeira desem-

penharam os seus papeis a con-
tento geral.
, Das actrizes não falíamos, são
por demais conhecidos os traba-
lhos de Felicidade, Balbina Maia
Jacintha de Freitas, Mana dei
Carmen e Ignez Gomes.

O espectaculo terminou com um
variado intermédio do qual fize-

ram parte Alfredo de Souza, Pei-
xoto, Machado, Mattos, Colas,
Brandão, Pepa e Me.dina d é
Souza.

Desembarcou do cruzador Pen-
jamin Constant para servir no va-
por Carlos Gomes o 2° tenente Can-
dido de Andrade Dottas.

Foi nomeado ch-jfe de machinas
do cruzador torpedeiro lupy o
maehinista de 4' classe 2° tenente
Augusto Luiz Pinna.

VIDA SOCIAL
O nosso excellente amigo e col-

lega Baldoraero Fuentos y Car-
queja, do Jornal do Commercio, fes-
teja hoje em sua residência o án-
niversario de duas gentilissimas
filhinhas.uma que fez annos ante-
hontem e outra que assenta ha
data de hoje o seu marco milliario
na sua ainda pequana jornada
•pela vida.

A Cidade do Rio associa-se de
todo o coração â festa intimado
bom e velho camarada;

Casa-se hoje o Sr. Manoel Rosário
de Aguiar, negociante da nossa praça,
cora a ExmaEjra. D. Maria da Glo-
ria Valle, filha do Sr. João de Souza
Valle, agente da Companhia de Na-
vegaç&oS. Jo&o da Barra e Campos.
O acto civil realisa se na casa da noi-
vá, ás 4 horas da tarde, á rua Gane-ai
Bruce n. 48, era S. Christov&o, o o
religioso às 5 horas da tardo> na igreja
da Candelária,

Sao padrinhos , por parto da noiva,
na ceremorãa civil, o Dr. Mario de Sà
Freire e sua Exraa. senhora, e no
acto religioso, o Sr. Henrique A. de
Souza e sua Èxma. esposa, o por* par-
te do noivo, no civil, os Si-s. Antônio
de Souza Valle o D. Francisca de
Souza Valle, e no religioso os Sr--.
Domingos Dias Pereira e sua exma.
esposa.

Foi nomeado para servir na flo-
tilhado Amazonas o ajudante ma-
chinista Aurélio da Silva Reis.

POLÍTICA DE SERGIPE
Em 15 de Novembro ultimo,foi inau-

gurado no palácio do governo jioJ_s-
tado do Sorgipe o retrato do Dr. Cam-
pos Salles, ladeado paios dos .Drs.
Prudente do Moraes o Martinho Gar-
cez.

A festa ravestiu-se de toda a sulem-
nidade.

Foi orador official o Sr. Dr. Liborio
Monteiro, quo pronunciou o soguinto
discurso:.

<_Exm. Sr. presidento do Es*ado. —
Meus senhores.—A data qua hoje cum-
memoramos constituo para todos os
brasileiros o maior aconteoimento po-
liticoda nação, o como meio muito d,-
gno de solomnizal-a, o Exm. presidan-
te do Estado, Dr. Daniel Campos, jul-
gou dever inaugurar no salão nobre
do palácio do governo o retrato do
actual prosidente da Ropublica, Dr.
Campos Sallos, ladeado pelos dos duis
beneméritos cidadãos Dris. Prudente do
Moraes e Martinho Garcez, sobrecar-
regando a minha nihilidade com a hon-
rosissima incumbência du proferir ai-
gumas palavras análogas ao acto. "-

E' que para o espirito recto e pátrio-
tico da S. Ex. o Sr presidente do
Estadoj-servo-se também á Republica
prestando-se publica e solemne home-
nagem aos seus melhores servidores,
cumprindo-me porém, antes de tudo,
chamar a vossa attençüo para a des-
proporção enorme que existe entre o
grando mérito político dos r<ítratado8
e o pequeno valor ' oratório da pessoa
incumbida de proforir-lhes o elogio.

Esto facto por certo captivará a
vossa benevolência, já que n&o ma ó
dado prender a vossa preciosa atten-
çúo pelas galas do estylo e pala pro-
fundeza e originalidade do pensamento
tanto mais quanto devais saber que a
rainha consideração a estima particu-
l.ir pela pessoa do digno pVesidenia do
Estado nao me permittiam recusar a
nobilissima tarefa.

Para fazer a apologia da Republica,
á qual desvaneço-me de. pertencer
desde os bancos acadêmicos, som re-
clamar, entretanto,, pwr_es.sa_.prec:-
dencia nenhum privilegio, ou oò? ern
duvida o patriotismo e a sinceridade
dos que vieram depois, eu nao preci-
snva mais do que dizer-vos que «a
constituição, que nos rege, nada tem
qua invejar as de outros povos ; nüo
as imita, antos sarva-lhos de modelo ;
olla recebeu r. denominação de demo-
cracia, porque o seu fim óa utilidade
du maioria e não da minoria, cujos
d reitus, aliás,.no tooanto á raprosun-
tação nos corpos políticos, leis sabia?
mandam respeitar.

«N 'S negócios particulares todos s;_o
iguaes perante a lei; mas as funcçõ.ss
publicas e a consideraçilo politica sú
as obtém os qua tôm talento-o probi-
dado.

«O mérito pessoal, muito mais do
que as condições sociaes, abra o ca-
minho ás honras. Á obscuridada do
nascimento, a pobreza e ató a indi-
gíncia não fazem estacar o cidadão,
que tom capacidade para servir a pa-
tria.»

E' tudo isto n&o e, senão um frueto
da Republica, que é o governo da
nação por si paesma, eTiuncipada o
livre de qualquer tutella qu .' não seja
a da lei, à. cuja soberania curva se ora
respeitosa submissão desde o supremo
magistrado do paiz ao mais modesto e
ignorado dos cidadãos.

Sarvindo-a poi* espaço dê quatro an-
nos com lealdade e dedicação sem limi-
tos, acaba de deixar o govarno da
nação o venerando estadista Dr. Pru-
dente de Moraes, o qual, durante o seu
estagio, prestou ao paiz relevantissi-
m..s serviços e, por seus ãctos da
benomerencia, tanto quanto por sua
cordura e respeito á constituição, é
hoje credor da -estima e consideração
.ie todos os brasileiros, excopção feita
de meia dúzia de radicaas-, verdadeiros
fanáticos políticos, sem o mérito ao
manos da originalidade, pois contan-
tam-se em imitar a seguir o qua a
gratidí, o generosa revjlução franceza
de. 1789 teve de mais vil a despresi-
vel: — o jacobinismo vermelho a san-
guinario.

Mas, da masma forma porque o ouro
se prova ao fogo, o tristíssimo aconte-
cimento de 5 de novembro do anno
passado, veiu ainda uma vez por em
ralavo o caracter desse venarando ve-
lho, que faz do respeito á lei o seu
id;al da governo. Que serenidade de'
animo e firmeza de vontade . ão rovela
o manifesto dirigido á nação, escripo
a assignado pelo Dr. Prudente de Mo-
raes, uma hora dapois da hedionda
tentativa de morte conlra a sua pessoa
u do crual assassinato de um dos seus
mais dedicados ministros ? !

Depositário de uma grande somma
de poder, elle mostra-so, entretanto,
homem de Estado, sem direito a ter
paixõas pessoaes, e, mais do que isto,
mostra-so'humano, não consentindo e
mandando impedir qua o povo-em sua
justa indignação justiçasse incontinen-
te os auetores do nefando attentado.

Para fazer o elogio do Dr. Prudente
de Moraes, basta dizer-vos que até
aquellas que attentaram contra a sua
pr.ciosa existência o arrancaram a
vida & um velho sorvidor da pátria,fo-
ram tmt-idos dent.o da lei. e, dentro

ti-da lei, entregua aos tribunaes que
nhum competência para julgal-os.

Si hoje não deixa o governo com ft
nanças prosporas por liavcsl-as encon-
trado avariadas paios desatinos a
desvàrios dos qua lhe antecederam no
posto do supremo magistrado da na-
ção, manteve ao manos com pontuali-
dado ingleza os comicrocnissos do paiz
no estrangeiro e provou quo o Brasil
possua inexgotaveis fontes de recursos
que, bem aproveitadas e dirigidas, po-
dam em poucos annos trazer-nos a an-
tiga pujança. .

Suffocou os motins de quartel, aca-
bou nos Estados os pronunciamentos e
reduziu á cinzas a r.-balde cidadell.
de Canudos. P--.ru o homem civil, qu.,
durante quatro annos, empunhou as
rédeas do govorno, serano e calmo, o
desviou a náo do Estado dos mil ca-
ohopos que a cercaram, ó muito justa
e muito merecida a homenagem que
hoje lhe prestamos. Succede-lhe no g»-
verno o- seu companheiro de propa-
gancia republicana, Dr. Campos Sal-
les, em cujos méritos de es-adista a
nação muito confia, tanto mais quanto,
como ministro da Justiça, no governo
provisório, S. Ex. tora as melhores
uotas podando affnmar-se, sem receio
de contestação, que fói, dentro os
sous companheiros de então, infatiga-
vel a operoso trabalhador.

Era espaço de tempo relativamente
curto, deu-nos S. Ex. a org.inisação
da justiça federal, a legislação do ca-
samento civil, a separação da ogreja
do Estado, a seçularisaç.-o dos cerni-
t .rios, o ensino leigo e muitas outras
importantes, que o liberalismo cança-
do dos últimos tempos da monarchia
tanto promatteu e nunca teve oceasião
de cumprir.

E'.|usto, pois, que no futuro de sau
governo a nação deposite o molhor de
suas esperanças, pelo que presta-lhe o
governo do Estado de Sergipe um tri-
butnde admiração e respeito ás suas
eminentes qualidades de"estadista eme
rito e servidor incondicional da palria.

Ao ludo do actual presidente da Re-
publica, em logar também de.honra,
eatá o retrato do distineto sergipano
Dr. Martinho Garcez.

I-Ionienagem muifõ*~*.neroc,da aos
seus talentos da homem político, eu á
olla me associo da coração.
:•• De ha muito tempo nutro p-dos ta-
lentos desse sympathico vulto o mais
profundo respeito e a mais sincera
admiiação. Os encantos de sua pala-
vra, quo ora ò calma o serena como o
desusar de'mango regato, ora impo-
tuosa e sonora como a queda de umn
cachoeira, me ferirão o ouvido ein
epocha qua já vai bem longo, mas c.v}çí
recordação não so perde mais uma lem-
branca dos tempos de ereança. Foi em
1885, quando o nosso eminente patri-
cio voio solicitar aos sergipanos a hon-
ra de represental-os na câmara tempo-
raria. Depois, acompanhei com ver-
dadaira solicitude os trabalhos do
grande jornalista, do ex-redactor chife
da Gazeta da Tarde, quando, em nri.i-
gos em quà não se sabia mais o qua
admirar : si a eleg.noia impecável da
fôrma, si a originalidade do fundo,
abolicioiiista incansável, combatia a
escravidão, a qual qualificou um di->
com muita propriedade, o rubor a o
opprobio das nações.

Hoje laio, medito e cito o juriscon-
sulto profundo, e, não ô demais quu o
diga, _omo autor de utilissima obra do
consulta diária por juizes e advogados,
nada tem que invejar, á conciz&o da
um Paula Baptista, ou clareza de ura
Lafayette. Não ô poróm, por esse lado
qua o eminente e puro cidadão deve
ser encarado neste momento. Das suas
qualida :es de homem político, do seu
patriotismo som falha e do seu amor
por Sergips, acaba de dar solémnissi-
má prova, chamando, para cullaborar
no engratidociraento ío Estado,a oppo-
sição tr.naz que o desvano do seu ,an-
tecessor creou e engrandeceu. Tra-
tando com o venerando chefe dessa
mesma op .osiç&o, o Dr. Martinho Gar-
cez irmanou a familia sergipana ha bam
pouco tempo dividida, uão em dous
grupos" políticos, mas em dous campos
de inimigos pessoaes. Novo Demos-
thones, ao qual muito meracidain.mte
d_viara s votar uma coroa de ouro por
suas virtudes cívicas, não se canç. d.
escrever objurgatnrias contr-» o.;se Phi-
lippe quo quiz onfeudár Sergipe ao
eterno m .ndo de seus parentes. Mar-
tinho Garcez, tanto pelo seu saber,
como p..r suas virtudes, ra.liza per-
feitamentô o typo do homem du Estado
de c|ua nos falu Quintiliano : iu> /.rolius
dicendi peritas, bidadão honesto, dis-
correndo, falando como porito, como
sábio.

Para elle são sagr idas as leis, ospo-
cialraento aquallás qua consagram |ro-
tecção aos fracos e essas lais moraes,
que, por não serem escriptas,,nom pc.r
isso isentam seus trangressoi-es da re-
provação geral.

Ainda por esse lado qua a diíTerença
entre o nosso ominemo patrício ao
Domadas quo agora o aceusa . ! E ó
ainda assim qüo o illustre homem po-
litico pode dizer, como outr'.ra Pori-
cies dir gindo-se aos aih '.nionses :
Toda a minha gloria consisto em não
ter jamais derramat-o o sangue de um
b, aaileiro, nunca levei o lueto e a dò.
ap l..r de um só dos meus concidadãos

Exm. Sr. presidenta, meus senho-
I res, honrando os tros g.-,ndas s.-rvi-

dores da pátria cujos retratos acabam
da ser inaugurados no salão nobre do
palucio, tamos tambam honrado a Ro-
publica. Disse.

A' 1 hora da madrugada de hoje,
foi encontrado cahido e com di-
versos ferimentos pelo corpo, na
ladeira do Faria, o individuo de
nome Josó Pinheiro, sendo con-
duzido pela patrulhado cavalln-
ria da rua do Lavradio para a 7'
delegacia. ¦

Interrogado,declarou que tinha
sido aggredido p >r um grupo de
desordeiros, os quaes se evadi-
ram.

Outras informações colhidas
pel.i autoridade aííirmam que Pi-
nheiro, dias antes, estivera em
companhia de muitos individuos
proj«ctando um assalto ná casa
n." 139 da ladeira,do Faria.

Continua o inquérito.

CONFLICTO
Pela madrugada da hontom, na rua

da Misericórdia, houve um grande
conflicto ontre mar.nheiros nacic.naes
e soldados do batalhão do infanta.ia
de m .rinha, entrando emscona o sabre
a a navalha.

A polioia intervindo, tev9 de recuar
para não aggravar a lueta, mosmo
porque o numero era superior, con-
forme se allega.

No bacco da Musica foi encontrado
gravomente ferido o marinheiro Ma-
noel de Sant'Anna, embarcado no
couraçado Riachuelo.

Seus offeftsores evadi ram-se após o
conflicto eo deixaram cahido na rua,
sondo transportado para o quartel
general da armada por ordem do de-
legado da 5* circumscripção.

-*«»^_-_FlWW>-

SPORT

BIBLIOGRAPHIA
Recebemos:

' —Discurso, pronnnciado pelo Sena-
dor Coelho e Campos na sessão da ._
do setembro do 1808, do Sanado, suhrp
estado do "sitio e actos do govorno.Discurso civico, sobro a divida na-
cional, proferido velo Sr. Alvaros
d'Acosta perante o Conselho Municipal
da cidade de Macapá, Estado do Pará,
no dia 21 de.Abril, por oceasião da
celebração do mai t\ rio de Ttraden-
tes.

Circular, dirigida- aos oloitores do
1° districtos eleitoral desta Capital pulo
cidadão Julião Honorato Aristides La-
terra, íandidato a intendente.

.— RetàToriJi da Veneravel Ordom •
Terceira de Nosca Senhora do Monto
do Carmo, no qua. to priorado do ca-
rissimo irmão Visconde de Avaliar,
apresentado na nova raosa adminis-
trativa pelo irmão secretario Joaquim
Josó da Silva Fernandes Couto, om
30 de novembro de 189S. .

,—Boletim telegraphico, n. 20 deste
anno.

—Processo de. responsabilidade, peti-
ção de queixa apresentado contra o
juiz do direito da comarca de Alfredo
Chaves, bacharel Mendes Wanderley,
por Antônio Cardoso da Silva.

—Sonetos no exilia, de D. Pedro "da
Alcanti á" recolhido por um brazilairo:

—- Gamorrhiiidas, versos burlescos.
—¦Parecer do Instituto, da urdem dos

Advogados Brazileiros, offerecido pela
c itnmissão especial nomeada para os-
tudar o projecto rolativo A Reforma
.ia lei penal e processual, qua sob o
n. 172 foi apresentado á Câmara dos
Deputados.

Amanhã, ás 8 horas na maüiz de
Santa Rii.a, celebrav-se-ha o acto da 1»
(.ommunh&o, qu?, será dada aos alu-
innos o alumnas. dos collegios da Santa
Infância, div T_inião Infantil e de Santa
Rita.

1

DERBY-CLUB
O dia de amanhã será indiscutível-

^paante de gahis para esta sociedade,
cujo prado certamente será pequeno
para recebor o grando numero de gen-
tis e elegantes spOriswomen, que irão
com o brilho de suas presanç.-is mais
r-talce dal- á última festa campestre do
sympathico hyppodromo. Os-nossos
celh is, isto ó, os nossos sportsinen lá
estarão também afim de darom a
m.ta de enthusiasmo'e ouviram o gor-
guiar do mil vozes femininas.

O programma da festa ó magnífico,
tondo aíórn disso todos os requisitos
necessários para um bom oxito, o quo
ó de esperar.

Como veôm os leitoros tudo concorre
para qua a festa do amanhã seja um
ver iadeiro suceesso etaes são os noa-
.os votos.

Eis era seguida os nossos favoritos :
Io pareô — Mimosa— Miss Fo.^une

A's 2 horas da manhã de hoje, João
da Suu7_a Morim, ao passar pela rua dà
Saii/do' foi subitamente aggredido por
u*_i individuo desconhecido, qua lho
deu uraa estocada na barriga, avadin-
do-se em seguida:

O offendido deu queixa na 3* dele-
gacia, onde está aherto o inquérito.

Foi sübmettido a corpo do daiicto.

2o — Itaó—15 dé.''Noy.ihbió
3o — Buffon—Ténòrin.ò
4o »• — M rana—Lycát-is
5o — Ibicuy -Alcu.hofra
6o —lahy—Jandyra

AZARES
Giocònda, Ivahy,

New Star e Loura.
Rink, Morgate,

Devem seguir por todo este mez
para a capital paulista, os pensionistas
a cargo do hábil _*iírai*i-*u. Santiago
Villela, conforme a tempos já noti-.
ciamos'.

BRAZIL SPORT
Recebemos mais ura numoro desso

esplendido hebdomadário, quo tanto
suecosso e nome tem creado entr>! nós
a no estrangeiro. Chamamos a at-
tonção dos nossos leitoras para esse
excellente numero que é um vc-rda-
deiro primor.

O frontão Nictheroy tem continuado
a fuiccionar todos os dias arrast.- ndo
á cid .do vizinha enthusiastas o admi-
radpias do sport pel.itari.

Durante a semana que hoje finda, o
fr.-mtãp fez disputar interessàntrs e
.nnumeras qui"iolas s.mples e duplas,
havendo f-emp e a nmximiv iiín roeção
a lealdade ç or pnrUi dos pelota is.

Hoje e amanhã haverá uxcellantos e
magníficas funcçõas.

O Colyseu Lavradio, conlinú i a ser
o ponto de reuniões do nosso publico,-
todos os domingos.

Mas o que querem"!
Todos os espectaculos alli effetui\dos

são sempre revostidos;de muita laalda^
de, sendo as quinielas jogadas com
admirável maestria pelo valente qua-
dro de polotaris.

Amanhã teremos funcçõas supim-
pa. no Colyseu. -

No Boliche Moderno, á rua do Es-
ririto Santo, haverá amanhã dois ox-
callentes espectaculos com um pro-
crramma do primeira ordem.

O Boliche moderno continua a ser
b tido pelos ventos dos favores -pu-
blicos.

Recobemos o passo-dohle Queima,
musica executada pela estudantina
haspanholado Cassino Hespanhol por
M. Boente.

E' s.-u autor o Sr. M. Bconte, sondo
tíhte pasno doble destinado para brin-
áo do Bazar Queima.»_ ' . ' msm¦mm iiill-

Mercado de Cambio
Dia 10 X

Ainda na abertura havia alguma
indecisão no marcado, mas, logo do-
pois, verificado qus não havia traba-
lhes, tornou-su firme melhorando de
aspocto. O-, bancos abriram tabellas a
7 13|16 e 7 27(32 d., sendo esta no
Brihish, mas por ulimo subíramos
saques a 7 7[8 d,, sondo este prego
adoptado polo'francez. 

' "(
Os'papeis de cobertura eram adqui-

ridos no começo a 7 7|8 d., mas de-
pois os bancos só comj)rav.am a 7 lõilG
d. e assim ficou o morcado estavol.

TAXAS OFFICIAES
Londrn .90 <1it 7 lSiin a 7 7|8
Parli  franco 1*211 a 1$22_
Himba..i)...... maroo 1$495 a l$513
Is-lla  lira 1$170 a 1$I90
Portngal •'» oento 46S a 49,
Nova York dollar 6$879 &_6$14-

VAPORES ESPERADOS
Nova York, «Colsrldge» io
Bantou, cM^nloza» '. __
Portos do .Norlo, «Olinda» 10
8*ntoj, «0 ion» 11
PorioB do Bnl, «Hap»an» __
Bremen o c.calaa, «Cublon;* H
Hambnrgo 9 ecoslao, «Antonlnai. ia
Soulhatnpton e OBoalas). «N.le» 12
Antnerpla e eaoaldB, «Holbsln» IS
Bio da Prata, «Clyde» 18
Havre e esoalas «cJervant.a». 14
Santos. «Uapati i» ,, 15
Gênova e Nalpoe», «F/anuo» '..-.._!'.;, 16
Santos, «CIttá de Mllan. 19
Genovae Napole?, Matceo Brnzo»....! 16
Hambnrgo e esoilas, «Pai»gonla»............ 16
LWerpool e eucalaa, «*aog.rth»(l h.) 17
Anlntrpla e esoalas, «Holbeln...... 17
Eio da Prata, «íberla» .....'.!.. 19
lIordéjB o •sodliH, «Portoial» '.'.'.'..'.",.". 19
Kio da Prata, «Cordlll.re-......'.'.'.'.".'.!!!!! 20
Elo da Prata, «3avola» ..'.'..".'.'..'. 21

VAPORES A SAHIR-
Bahia a Ceará, «Alijo» (12 ha) 10
Portos do Bnl, «liahnba» (4 ha.)...." 10
Vlotorla e eawlas, Pinma (8 ha.)...'.,..'.[., 10
Bahia n Pern.mbnco, «Al oe» 12 h. 10Ha-nbnrg. e ojcalas, «Mondozçu... '.'."".'!'." 11
Nova York. «Caprl». !.'.!!!.'.'.'[ .11
Portos do Norlo, «8. Balvador» (IO*hs.)".'..'.".'.'. 12Aracaju e escala., «ltacolomy» 12
Bahia o Pernambuco, «CaplbaribeV.!'.'.'.!!!!. 12
Port ia do Norte, «íaiinaa» 12
Gênova e Napolos, «Colom'oó» ••••¦•••••¦*
Elo da Prata, «Nilo» ..........'.'".".*.'"]' •" 18
Trieste e P.nme, «Orior.». ..!!!.'.',"."1!'J.'] 1.Sonthampton o BBo.,lap, «cíyde».'. 14,
Brom9n 9 esoalaB, «'Ma-bn-go»....'.! '.'.".'. 15
Marcelha, Geno**a o Napole», « Provenoo» 16Gênova e «amoles, «Somplono»  17
_?n0,7ll_ Kapolw, «Cltti di Milano»." .*. 17Elo da Pvata. «Matteo B uzíc.».; 17Hamb.--.go o escalai, «Iiaparloa» \1
Elo ua Prata, «France»  17
L:Vfcrpool e eacalis, «Ibéria».'...".'!'!"""' 20
Elo daPrati, «Portngal» '•; .'. 20Bordéos e escalas «Cord Ilère» .";!•"!¦"' 21
Gtnova •* eacala «Sivola» '.'. ' 22;

FOLHETIM

. wiimiii
«8 o seu banco geral, emfim, a sua Com-

\panhia Occidental, transformada ira-
* Imediatamente era companhia das In-

M.

POR

PAULO .FÉVALJ
traducçao' de

PINHEIRO CHAGAS

SEGUNDA P-VRTM

O palácio de Nevers

A CASA ÁUREA

-ç, • me» de setembro do
Passaram- se desenove

acontecimentos quo

"diãs^-aziam 
delle o verdadeiro minis-

t,."0 da fazenda do reino, aim__—qiri.
fosse o senhor de Argenson quem pos-
suisse a pasta

O regente, cuja, boa intelligencia

dos. Faziam-se papelotes com elles.-e
havia senhora elegante com penteado
de canudos que tinha por baixo da sua
coifa do -dormir quinhentos ou seiscen-
t_^Hst_-_rancüS

Esti.m iS
anno dò ilV>,

^r"mtPnasd?:mõi"ras paginas desta

bÍír*nventor quo
da Luiziamav o filho
LaW de Lauriston,^ ^-- _uccosso e do

fòra.completamentèTõstmgada^ enr*pr
meiro lugar pela educação,

I do lugar pelos excessos
Cenero a que se entregara, deixou-se
^'-.iir segundo dizem, pela esplendida
'"""o^am 

?'oste poema financeiro. Law

^eTravapod^pasBar sem oiro, e

tudo transformar em oiro.
No mez de setembro de 1/17, as no-

vas acçOes da companhia das índias,
que se chamavam filhas para se diffe*
roncarem das .nrl-_ que eram as anti-

gas, vendiam-se a quinhentos por
cento de prêmios.

As netas, criadas alguns dias depois,
haviam de ter igual voga. Os nossos
avós compravam por cinco ra.l libras
tornezas, pagas em bons escudos so-

tira de papel pardo, no

Philippe*de Orleans tinha cora o fi-
nanceiro escocez as mais exageradas
condescendencias. Dizem as memórias
-d!es8e-tempo-qu9 -nao-ei^m-gr^ctuitas^-jreiros-a^grlreiTOS^nbiain-^m-grupos a

çfto podesse . er doshonradà, a regen-
cia seria uma nodoa indelével estam-
pada na honra da França. Mas com
quantas glorias magníficas nao devia
esconder o secul.o^ent&o-no-berçores&a
imperceptível mancha 1

Era por uraa manha de outono gé-
lida e sombria. Carpinteiros, raarci

todo o esplendor do seu

inação d» suas

nantes, umafundou o banco

.^--»l||_^lãScSSp
-_*_>¦ „„*nr. .-.*níTlllnifim do trás annos, ostes orgulhosos

notas do estado, papeis valoram, cada cento quinze sol-

A cada nova emissão, Law nâo conta-
va nunca com uma boa quantidade de
acçõ.s,. absorvidas pela corte. Os
grandes fidalgos disputavam a maquia
uns aos outros com uma repugnante
avidez.

O abbade Dubois, abbade porque só
em 1722 foi arcebispo deCarabrai, enr-
deal e acadêmico em 1724, o abbade
Guilherme DubMs scabav. de ser no-
meado embaixad. r na corto de Ingla-
terra. Consagrava ás acções, mães,
filhas on netas, a mais sincera e n mais
imperturbável »ff_içao.

Nada tomos a dizor acerca dos cos-
turnos do tompo quo t.in bido repeti-
dissiraas vezes pintados. A corte e a
cidade tiravam loucamente a sua des-
forra do apparente rigorismo dos ulti-
mos annos de Luiz XIV. Pariz era uma
taverna immensa com espeluncas e
suas dependências. Se uma grande na-

rua de S.' Diniz com a forramenta ao
hirabro. Vinham do bairro de S. Thia-
go, onde existiam pela maior parte os
alojamentos dos trabalhadores, e vol-
tavam todos ou quasi todos para a es-
quina da pequena rua de S. Magloira.
Ao meio desta rua, quasi ieironte da
ig.eja do mesmo nomo, qua exista
ainda então no centro do seu cemitério
parochia1', abria-sa um porta' de noir
apparenciü, flanqueado pur duas mu-
ralhas com ameias que terminavam
em cimallms sobrecarregadas de es
culpturas. Os operários atravessavam
o portão e entravam n'um grande pateo
c.lçado, redendo dos tres lados por
nobres o r-cas edificações. Fra o amigo
palácio de Lorena, habitado no tempo
d:i Liga pelo duque do M.'rc>.-ur. Df-sdo
o reinado de Luiz XIII quo lhe davam
o nome do palácio do Novers ; iigoia

zaga, porque Fclippo de Mantua prin-
cipe de Gcnzaga o habtava.

Era sem contradicçao, depois do re-
gente e de Law, o homem mais rico e
importante de Fr.inç.a.

Usufru.a os bens de NevreB por dois
titulo-. d.lTerentes, em primeiro logar :
como parente e herdeiro presumpCivo
e em segundo logar, como e_po'..'p .da
viuva do ultimo duque, Aurora da
Caylus.

Este casamento dera-lhe alóm disso
os immonsus haveras de Caylus-Fer-
rolho, que fora para o outro munde ter
com suas duas mulheres.

Se e._te , asamonto espantar o leitor,
dir-lhe liemos cjue 1 ra muito isolado o
castello de Caylus, e que duas senho-
ras na Horda juventude unham mor-
rido encarceradas deníc-o de seus mu-
ros sombrios.

Haous".s que a vi_lencia physica
ou moral explica perfeitamente, O bom
do Ferrolho nüo era homem de meias
luocjiuas, o u respeito Uo mehndre do
senhorp incipo de Gonzaga já deve-
mos e.-tar sufflo.üno informados.

H.'.via dezoit.c annos q-io a viúva ds
Nevoi s.assiin s<- intitulava..NSo deixara

luto ura dia só, nem para ir ao altar.
davam-lho o nome do palácio de Gon-\n*a nüito do casamento, quando (_on

zaga appareceu junto do leito nupcial,
Aurora apontou-lha para a poria com
uma das mios, emquanto com a outra
encostava ao seio um punhal.
_ «Vivo por causa da filha de Nevers,
disse-lhe ella, mas o sacrifício humano
tem limites. Dô um passo, e vou 6S-
perar por minha filha ao lado de meu
esposo.» -¦_,

Gonzaga precisava do sua mulher
para estarem' possa dos réditos de
Caylus.

Fez-lhe um profundo comprimento e
afastou-se.

Desde essa noite; nnnca mais sahiu
uma palavra da bocea da princeza em
presença de seu marido. Este, sempre
cortez, obsequiador, affectuoso. Ella,
gélida e muda,

Todos . os dias, quando ia para a
mosa, Gonzaga mandava o mordomo
prevenir a Sra. princeza.

Nao seria capaz de se assentar antes
do cumprir esti f. rmalidade.

Era um fidalgo.
Todos os dias a criada gravo da se-

nhora princeza respondia quo a sua
ama, achando-se encomraodad t, p.-dia
ao Sr. príncipe que a dispensa.--, u de
coraparocor á mosa.

Isto dur.;nte 18 annos,;365 vezas por_,anno. r •
Comtudo, Gonzaga faltava muita»,vezes em sua mulher.e sempra ora ter-raos anectuosos.
Tinha .rases fabricadas de ante-rafia

que principiavam sempre assim:«Di._f_-me a Sra. pnncezu;» ou «duiia eu») se-nhora pr.uceaa;» a munia, aemprè. queT>od'ã7õ_I_rrr..s<*,s na palestra.A sociedada n_o se deixava . e'_iba-çar, mas fingia-o; o que vom a d.ar namesma para os enpiritos forces. ~'

hnhf|nZfnga 
*T& Um ?spiri't0 for'íissimo,hábil ínoo-nteatavolmevue, cbeio de

S«°v í 9 de aüd!,Via- Aa «uás ma-
.K«". V*Íhani ** °/nida de Ura t(*nt0heP.tral dos seus comr,alriútas; men.tia com um d^ecramr,-,. qu8 £0 pa-roca com hero.smo ; a air ^ que fosse
„'___•«._ USBQ daL côrt°. todas as
palavras qUe pronunciava em publico
£?$? n CU"hu da mais rígida deceoeiR. O regento chamava-lha o semelhor amigo. Todos lho levavaamuito etn cou..a 0B esforços que m u-'Ua ,** e.r .se conseguia encont-fazia1;" l d" '"f'oliz Nevers, do terceir ar a

.. a, do vutVÚ um;g0 do infano Phi-

(Continua.)
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CIDADE DO RIO—SABBADO, IO WW' BEZPMimo DE **»»

L0TER-IÀ8
NACIONAIi

Lista geral dos prêmio* daN 62-25* loteria da
rio tal Federal, do plano n. 62, eitrahlda hontem:
Capitai »|" 

^B fa lõ:00ü$ x 200$000
 15:000$000

15619.
10880
280-17
2888
4411
8230,

20088.
FRBJÜ03 DE 100$000

2998
£804
«632 -

12946 ;
18021 •¦
18125
18176
19081.......
21784
24168
6764

26810

1:000$000
500$000
200$000
20C$000
2003000•_>00$ÜOO

100$000
ÍOOJOOO
100SOOO
ioo$ :oo
1ooSooo
ioo$ooo
ICoiooo
1003000
ícosooo
Í00$000
100SOOO
100$0ü0

1098
4058
6777
tooi

PiiBlUOS DB 60$000
66 14802 10098 25187

Fallcneias, Concordatas e Ho-
r ator ias

O antigo e conhecido" guarJa-livros
J. Ribeiro, com muito tirocinio no foro
desta capital, tondo reaberto o seu es-
criptorio do contabilidade mercantil;
revô e faz escriptas de accordo com
as leis commerciaes, ofganisa balan-
ç<]S'e contráer.os Si"*iaas ií inc in-l'-:-.-"¦>
Jo fallencias, concordatas e morato-
rias. *

Escriptorio:—praça Tiradoaies—46
—baixos.

AVISOS MABITÍMOS

9J27 148*4 16657 25264

10868 149S9 10978 Í5683

12U88 16987 
':82.141 26172

APPEOXIUAÇOEB
15618 6 16620 •
20879 e 20881
28046 e 28048

DEZENAS

27709
27807
29828
29717

100$000
60$J00
50$000

15611 a 15S!?0
20871 a 20879". <;•/
SS041 a 28050..

Todoii'oa nnmeros terminado! em 9 tem J$000.

50$000'
80$000
2OÍ0OO

Seccao Charadistiea

\ÇEJ^hBÍ^^TB|^_Í£hP^|^^

LEGITI IV11 1
ienss

vTl-ULOEROSO'
PREPARADO PELO PHARMAÇKUT2«0

ClÉIIi ei
POSSUÍDOS Di VEEDADjBIRà. FOSMULA

sniíaris FcdsralTtH*->:*.p htitiM

COGITANDO
PARA DEPOIS

Oh ! que derrota tremenda.
Tem me dado o Barnàbe,
Com seus palpitesJiianzué.
Teimando no

Não me deixa socegar,
Em tudo nu-.lta o bodalho :
—Ganha este, ganha aquelle,
Ganha também o- •

&*Ètèé^

wm io-talai
LINHA REGULAR

DE
GÊNOVA E NÁPOLES

PAKA O BRASIL

O PAQUETE

COLOMBO
commandante O. TESTORI

aahlrá no dia 12 de dezem.ro para
SANTO

t de volta eahlrá para

Marselha, Gênova e
oom esoala pela BAHIA

no dia 18 de dezembro

Eate paquete. (Iluminado á lnz eleotrlea, possue
booB aooomedafSea para paaaagolroa do 1* olaBae,
olasse dletlneta e terceira.

BiIiHBTB8 DB CHAMADA—Aa agenelaB da
oompanhla vendem passagens de- f olasie de Ge-
nova e Napolea para o Bio de Janeiro a Bantoi,
fra. 100.

Para fretes, trata-se oom o corretor Lnlz Cam
pos a rua General Câmara n.2.

Para passagens a outrai lnformaçõei, oom oi
agentes

Camillo Cresta & G.
B Rna Primeiro «le Março 6
Bm B. PAULO rua de B. Bento n. 48.

. Em SANTOS, praça da Republica n. 41."" 
BH JUIZ DB FORA, oom G. Ambroaettl * C.

Ssle niutuento, muiío conbec' -i* «a ííurops, nos EetadoB e em muno* de
0O9BO8 hoEplteeB, é vantajcmumeiiíe ompregádo desde 1852 eoaia em poooo tempo
todan *s espécies íe feridas, chagai n0 vkertis reoentes e oatígas, abeesse*, ery-
sloelae, esürnphnL*sa. einr ¦•¦TiB. 'ceíisoB, bubOeB, bcabaa, canoioa venereoi
Irloiiaa. dartiros, espiní*itó atr. maiías, enonídaditras. etc, eto.

Àoi eafermoBdeseustuiuóce/qiianSo tenham obtido resultado oom o em-
or-go de tof-as as pomerias e wwae medicni-ões, gaiante-se a oura ecm o asé d*
Vi-^ VENTO SANTO BMAíiülEliSEANTl-VLPEBOSO, õomo o maii elBua
16 ho\eg\tmtwQVEmv 

SANTO BIUVJL1ENSE ÁNTl-VLCEUOSO levr
* mana htfdaMá* na pfirt« ragétú» d» Ua e a firma do tebrioante rui rotulo.

AVISO. — Havendo muiiaB pumudwa com o nome-UNGUMTO SANTO—
para attender áa reclamações e evitar enganos, peoa-ae UNGUENTO SISK-TO
^Tü«Sl$5áoa8Cma dúzia 115*000 100 1*. 100,000

Pkarmftti» e Drogaria .oapim
108 Rua Marechal Florido 108-iFloriano

.*»
S,

111
A 560 EEIS O KILO

a'
M DO SENHOR DOS PASSOS 188

A

Ora bolas, não me amole
Nao faça eu dar o cavaco,

g« Vai sahindo de barriga »
Eu vou jogai* no

59 38
259 (&$_

5ie-i»^'-4*5° á*-
GRUl'OS

Antigo ..•',-••
Somma ...»••
Ri'.-. '¦:
Salteado ......'

FINAES
Antigo
Soturna
Rio.. . .'.."

67
867

Itaje

a
s

VAma

AS MINHAS MISÕES
POB

Joaquim Costa Mattr»
a—» a—»

Vend es e no escriptorio
desta redacção ã SrJÍOOO o
volume.

LA VELOCE

SAHIDA- PAKA EUROPA
Em 17 do Dezambro. Oltti d» Ifllano

> 22 do Bsvolfc.
» 5 do Janoiro Clttá dl Gênova
, j-j 40 Mattoo Brnzzo
, '22 de Nord An»rloa
» í de Fevereiro Elo de'Janeiro
, it de •>. Cltlá dl Torino
, 22 de Savola

KOAGAVE
PARA HOJE \

Ora veiam lâ que 
"asneira

Deu-me hoja na veneta,
Tor oor grandes favoritos
GV1?0 áÍBRA e BORBOLETA

" 
79 

'Sua 
do Gonçalves Duxs ,9

Compram-se hypotheca.m-se pre-
díos descontam-se Jitulos na

Sa .' letras bancar as, trocam-
Ktb» e bônus e fazem-se ou-
fra^operaçoes bancarias. -O ge-
hentePJ.M. de Oliveira

.Snhielns pnm o
Em 18 de Dezembro

» 6 da Janeiro 
» 16 de »
» 6 de Fevor.lro. ...
» 10 da ......

Hio da Prata
,. Maiteo Brnzzo.
,.. Nord Amerloa
,.. Clttá dl Torino
,.. Savola
... Clttá dl Milano

O PAQUETE

A ^A^Í2-^
n

Honorio Coimbra - Ad»o-
civil e commercial — Cai mo

£:.d Meílo Mattos, advogi

Dr
ga no

lo,
e

4 da tarde.
Mello Jtaattos,

8 i,hSesüitorio nicdico-clrur-C*IkSUlDrS. .1«vUa Vihliaes
tt oria. — Especial]-

ções consultas das 12 g
çlco do.*» !
«. SleneiL «s

daJes.-operi.'
4^Theophi,o^t^S.__Medico

Dr. K»«eí» d.e..^* .,ffeccüe8 da
e operador, especiaUsta •-";%" .
garanta, nariz, ouvidos, bo^, " e

§icobda Polycl.n.c« do Rio de J«J

Lfonde do Bomfim n. 2?., l.ju-.a-

rU-CCAO L>VR'Í
~~" parabéns

annos a innocantu Hôiri-
Ftííecíta-a.

11 II

Faz hoje
quota IffiMs

Onidranreu.

BÊGkABAÇ0t5

Cittá di Milano
eonimanilanta Brlaaoo

aahlrá no dia 15, d» Santo» e no dia 17 do oor-
rente do Elo de Janeiro, dlreotamente para

GÊNOVA E NA.POL_tíS

O PAQUETE

I
eomtrftníiantB ATonzo

«ablrá no dia ts do eorrenie, para

Surtos, MüntMitóo e Ruanos Aires
O PAQUETE

SAVOIA
commandante Mascazlnl

esperado do Elo da Prata ro dia 22 do oorrente,
eahlrá no menino dia, dlreotamente para

GÊNOVA E NAI»OLE(7'

EMBARQUE
A oompanhia forneoe oondnooSo gratuita para'

bordo aoa Brs. passageiro» e nas bagagenj.

>vso ao» BrB. passagelroe para Napolea-A via-
en da Qen .va par» Nápoles on vlee veria é
ettei-.uada noa paqnelei «Eosario» e «Lae Palmai»
/Ja Mâama Companhia»

Vendeííí-se passagens para as
principaes cidades da Ita'ia c
mais capitães européas.

BILHETES RH (HltfADA—Oa agontei da com
panhia «La Velcee» vendem passsgDn» de B' olasee
da Gênova e Na.oles para Pernambnoo, Bahia,
VWorb, Mo de Janoiro e SantoB, a (rs. 100.

-— piLHETIS.i DE IDA E VOLTA 
"i

Camarim distineto, V, âf e classe
i distineta abatimento de 20 %.

Tosses rebeldes
bronchites, rouquidão, larywgite, ti-
sica, asthma e todas as enfermida-
des das vias respiratórias sao de-
belladas com o xarope peitoral
calmante, do pharmaceutico Je-
sus. Rua do Marechal Floriano
n. 108, antiga Larga de S. Joa-
quim—Pharmacia e drogaria Sao
Joaquimv ¦

FABRICA DE CALÇADO
AVAPOB

S3 RUA DE S. JOSK' 33
(labrlelKratz, devolta dá Europa, partloipa aos

sens amigos e fregnezes qne as maohnae mala
aperfeiçoadas qne trouxa aobam-ee funoolonando-
e p rqne elle pôde garantir os artigos de aua fa,
brloa, bem feitos, oomo em oòstnra aem lgnal,
todo a ponto, sem pregos, vendom-ae :

para hotnena: -*„„„
Botmaa de 8:, a pontos 'f000
Botinas de 2*, a pontos  B|000
Boilnas ponteadas, blooi largoi Carnot 11Ç00O
Botinas ponteadas até o calto Hellés... US$000
Botinas supeno.es, sola abnplea...... ltifOOO
Boizegulns Dêrby-Club  16|"00
Saputua 11 lére, ponteados.*  10$000

Para senhoras ._.*„.,_.
Borzeguins de pelloa  12J000
Sapitos abottnadoa de oordavlo 7$OOo
BapatoB abotlnados amarelka 8$nOo
Botinas elástica», ponteadas, ohapa...., 10$000
Chinelos cara de gato  4$600

E BARATO
Ternoa de superior oaslmlra a 60$ s... 65S000
Caiias de oaslmlra de cSr a 55$ S0$000
Ternos de ranno preto a 50$, 45$ e ... 40S000
Sob-etudoade oaalmJra de o5r a 4.S e. 85$000
Vaietota de i,a:ja on dl>g'.nal a 40$ e.. BõSeOO
Ditoa de panno preto a 80$. 25$ 20$000
Ditos de oaslmlra a 85$, 80$, 26$, 20$ 15$000
Ditoa da brim de oor 10$ 8$ 6$000
Dites de alpaoa preta,-26$ 20$, 18$ e. 1!$000
Dite b de brim do o5r a 1'2$, 8$ 6$0II0
Galçai de caalmlra, 24$, 20$, 16$, 14$ 12$000
Dit-is de oaBlmlra on aa'ja preta a 22$ 15S000
Ditas para trabalho 6$. 4$, 1$800
Colletes de oaslmlra, 10$. 8$ C$000
Uma oamlsa engummada, 8$, 7$ 6$000
Ceroulas de cretona, 8$500 8$ 6Í000'Dltaa de algodáo, 2$50l). 2$ 2$500
Camisas da mela, 4$. 8$, 2$e 1$5C0
Dm par de meias, 1$500, 1$ $600
Uela dnzla da lenços branooi 8$ 2$000
Lençóes para casal ou .solteiro 6$ o..... 4$000
Colchas para d-tos 14$, 10$, 7$ 6$000
Peças de alg.ddo a 8$, 6$, 6$ 4$000
Cretone com 9 palmos de largo 2$500
Algodáo cora 8 palmoa de largo 1SG00
Chitas e riscados 1$200. 1$ $800
Peçaa dl mo.im a 16$, 14$, 12$ 10$000
Cobertores 20$, 16$, 12$, 10$ 6$000
l*ura meninos do lOiilliimius

AUGUSTO CÉSAR RAMOS
•J^milia Augusta Masson Ramos,
Esmeralda Augusta Masson Ra-
mos, Emilio César Ramos, a fa-
milia César Ramos, familia Mas-
son, Josó Cardoso da Fonseca e
sua familia, Herculano Soares
Thompson e sua familia, cordial-
mente agradecem aos Illms. Srs.
Dr. Josó Carlos Rodrigues, mem-
bros da administração, redacção
e revisão do Jornal do Commercio,re-
presentantesxla União Portugueza,
Derby Club, José do Patrocinio e
mais amigos e parentes que cari-
dosamente se dignarão acompa-
nhar os restos mortaes de seu
querido esposo, pai,tio e cunhado
Augusto Ceaar Ramos, e de novo
convidam a assistirem á missa de
sétimo (iia, que para descanço de
sua alma,será celebrada segunda-
feira, 12 do corrente, ás 9 horas,
naigreja de S.Francisco de Paula.

Derby-Clul)
-'-4

O ORJ1 í 3»
V :

*>aa —EM —
11 de dez9mbro de 1898

Grande Prêmio-Progresso

tei Café II
PSIUHIKA raUALlDADI: ELO, l$80Cj*£3

LUiZ PEREIRA & IRMÃO
14ft. BÜA DO OUVIDOR 165

de 6,

86$000
80$000
12$Ü0O
14$00O
16$00U
íofóòo

6$000
2$500
4$600
8|50O
2$000
2$000
1$600
1$500

l»pareo-DOÜSDB AGOSTO—1.609 metros-
Gio onda 53 kilos
Mimosa fil »
Multloulor 58 .»
Miss Purtune 51 =•»
ânebo..; 58 »
Concórdia 51 »
Orlenttl 66 »

2» pareô — DEKBY-CIiüB — 1.609 metres
Bandtoap

Itaó  58 kilos
Palestina  48 »
Ivaby  61 »
Krla  51 »
Quinze de Novembro  46 ».

'pareô— GEtNDK PEOGKE880— 1.750metros
Tenorlno  58 kilos
Lontana  51 »
Capp  58 »
Elok ,í>5S *• »
Bnffiin ' bG-J'-'!*:

4» pareô— HXCELSIOR— 1.609 motros—

TernoB d» panno preto, 46$. 40$ a.
UltoB de oaslmlra de c5r 46$, 40$,S
CostumeB de brim pardo on de oor .
Ditoa de suporior qnalldado, 16$ a.
PaletotB de caBlnnra, 26$, 20$ a...
CalçaB do dita 16$, 14$, 12$ a....
Paletots de brim de ooriü$, 8$e..
Calças de dito 8$, 5$, 4$ 3$ e....
Camisas engommadaa 6$, 5$e.....
Ditas aem oollarlnho na. 28 e 29...
Dltaa para t ahalho 3$ 2$5ü0 a...
CeronUa de Cretone, 8$0u0 e. -....
Dltaa do algodüj, 2$, 1$800 
Meia duzla de lenços embalnbadoa.
Vestuarlua 4c Alm para meninos

a 9 annoB, 12$, 10$ ,. 8$000
Ditos da oaslmlra, 20$, 18$ o.  15$000

Para roupas sob medida tomos sem-
|7>i-a ura completo sortimento da brins
brancos e de cores;calsimirasi cheviots,
diagonaes o sarjas, que fazomos com
perteiçüo e a prèçóssèm compeloncia.

12 Bua í-ete de Setembro 12

GÚNOBRHEAS
A Injooçáo antl-blennrrhagloa de Be-

bello & Granjo, approvada pela Exma.
Junta da hygiene, tem a propriedade da
ourar as gonofrhesj raoontea on ohronl-
cai, aem risco de eatreltamento da ura-
thra; vendo-aa i rna Primeiro da Março
canto da da B. Pedro, pharmola.

Liquidação
Por motivo de mudança do Echo da Moda, rna do

Hoeplolo n. 166, próximo a esquina da rua doa
Andradas.

Chitas superiores....-. $460
Levantlnes Anaa $680
Zsflr delloho a..... $650
Parea de anadonroa de leda $600
Peçaa de randa da 10 metroa ISOOO
Peças de Uta n. 1 a... 1$000
Peças do eatrafort $600
Peças de morim francoz, 20 metros.... 11$500
Zeflr, novidade 1$^00
Colletes para sonhora 7$000
Collatea para menina 6S000
Enxovaes para battpsado a. 16$000
Camisas para homens 4§5-'0
Ceroulaa Idem, idem 2S500
Molas Idem, Idem $500
Capaa rloaa pretas a 80$ 25$000
Capaa de caaim ras bordadas 15$ e.... 12$000
Blusaa para Senhoras.....' t$o00
Guardas pó para aenhora 25$ 15$üüC
Chitas de cretonne da cor a. ,.. $780
Cretonnes para lençósa a. 2$noo
Cratnnne trançado 1$600
Lençóes para casal 8$200
IiSnçóee para banhos 6$000
Roupas pira banho 12S00U
Alpacaa de li teoldo lona.': 2$500
Alpaoas de IS teoldo vlotorlaa 4S000
Pentee novidade 2$00C
Cassas de cor bordadaB, 1$200....... 1$S00
CamlBaa pa-a aenhora.... 8|000
Gazes de aeda de todas aa oorea 8$500
Uadrllenas, de tada 6$000 4 J000
Orlentaes, teoldo de seda 2$000
TeoldoB de lie aeda.. 4$500
Sedas orsapadas 8$500
Voile da pura li enfastado ISS',0
Jandlras tsoldo dosada .-. 5$000
Marroquinos. teo>do bordado..., 1 $200
Zaphlrx, teoldn cóm aeda 2$000
Japonezaa. teoldo de aeda 6$00Ü
Haas de oor para senhora 5$0u0
Merlnós pretos enfeatadoa 1S800
Sedas branoaa modornas. 8$000
Pamassés branooa iavradna I|5n0'
Cassas de oor bordadas, 1$200 1$800
Peças de morim oom 20 metros., 9S500
Poças de morim superior..... . 6$000
Salas branoaa . 6f 000
Plló de aeda largo, 2$500 '8$5O0
Peçaa da morim oom 20 metroa I l*6o0
Collotaa modernoa, U$ 8Ü000
Colletes para senhoras gordas 18SOO0
Cassas de cor. estampadaa '..... 5S000

Camora  564**^

Mlss-Portnno
Anebo
Morona
Mimosa ....
Lyoorls

51
68
62
51

kilo»

Adam»stor 53 ,««oorgate \\\.\ 6B ,
5' pareô—DE. FRONTIN— 1.750 metroa —

Handicap
Brizern 49 k!lo»
IJnby 51 »
Alcachofra f,8 ,
New-Slar.. ,no >
lblcuby 54 ,.

6- pareô — VELOü:DADR—1.000 motros

{abanara 55 krlog
I**a5y 4!) »
Jandyra 4S _>
Neva 5t ,
Concórdia 51 »
Lonro 64- ,

A directoria
parcos.

reserva-ee o direito de ulterar a ordem doti

Gustavo Braga;
2° SECRETARIO.

LOTEIA
SEGUNOA-FEIRA 12

Di CARIDADE
DO CORRENTE

POR ISOOO „, POR
0 bilhete inteiso divididos ea quilos ds 200

ISOOO
sr. *

Esta loteria, fiscalizada pai i Exm.Sr.Dr. Fise-tl ,i„ rini.".n
p^lo do Kstado, tem KWtia dos prêmios polo E.tado.nus tor 

"

lSrSOOO
Um par de botinas de bezerro

francez ponteadas para homens.
RUA.DE S. JOSE' N. 77

iSrSOOO
Um par de botinas de bezerro

Cl-irck, fôrma Carnot ou Clarck.
30' NA CASA NICTHEROY

tiióoe
Um par de borzeguins pretos

ou amarcllos, paí-a senhoras.
RUA DE S. JOSE N. 77

SriíOOO

Beal e Benemérita Sociedade
Portogueza de BeneQcen-
cia
Convido os portuguezes recém-

chegados e os que desejem coo-
perar para o engrandecimento
desta sock-dade, que .tantos bene-
ficios presta a seus associados,
a diricirem-se âs ruas do Mer-
cado ns. 8 e 29, Hospicio 78, Qiii-
tanda 153; Primeiro de Março 31,
ou â secretaria da sociedade, á
rua-Santo Amaro n
recebem as propostas.
tor-Syndico, Ricardo liamos

24, onde so
3.—O Diro-

—»a ra-A e tes- tra ta-seopBi-O -corr
rAini- Ti,T'-Campos.

¦ -«ti for-Para passagons e outras i.
mações com o agente L. A.Bruzzo
45 M Primeiro de Março 45

Um par de «apatos pretos
amarellos.parasenhorasl na

CASA NICTHEROY *
ou

174000
Um par de botinas de pellica le-

gitima Glacee, para senhora, na•RUA PES, JOSE'N. 77

siiiooo
Um par de borzeguins de pelli-

ca legitima Gíacée. para sonhora.
•RUA DR S. JOSE' N. 77

KiiiíOOO
Um par de bptmas de bezerro

ponteadas ató os Saltos'(fortes)
SO' NA CASA NICTHEROY

yA: 
"¦ "t:5,áíOOO

Um par de borzeguins de bezer-
ro francez, para homem..

RUA DÉ S. JOSE' N. 77

38,4000
Um par de borzeguins de verniz

Bostock, para homem, na
RUA DE $. JOSE'N. 77

ttatfòoo
Um par de sapatos de bezerro

francez, ponteados, para homens,
sô na

CASA NICTHEROY

VÓOOO
botinas de vernizUm par- de

para homem.
RUA DES. JOSE' N. 77

ÍOSOOO
de preinío a todos os freguezes
que comprarem um par de calça-
do, sò na Casa Nietheroy

RUA DE S. JOSE' N. 77

LOTERIAS DA CANDELÁRIA
Decreto Federal n. 33S de 58 de Agosto at 189b

AA-' L-OTEBIA

¦ANNUNCIOS

&$&&

Veíndè-se um cavallo' de
scllu, russo ; |>i»ra ver ua co-
cheira TUoreuuv è pura tratar
na rua do Ouvidor n. 107.

1*51
fe UUt

1

— PL.ANO N. !6

6.000 >...
^4>hetes a 10(000

1>

Extracção em 18 flo corrente
IL'H 3 HORAS

NÜSALAODOTHEATRO S. PEDRO
Unic& loteria, em que, por meio de urnas e eupheraa, Bão aortewtou

todoa ob preuaioB. BilheteB a venda na agencia geial

1 A Rua da Alfândega 1A
O AQEN1E GERAL..

Joaquim José do Rosai io

Dnzla de gnaidanapoi.
Átoalhado, largnra do meai,..,
ú-retonne, lirgnra da lpnjol.
Crstonna, largara de lònçol, 1%
f otl-iota< de todas ae oores.

• • J.5õu0
ii 14500
... 1$600
rr. 2$5m}'

. $900
Hantllhas de.seda houpanaola 12$OUO
Colletes flnos 25$000
Vestidos risos. -. 6OÍ000
< hltio forte de oolcha  . ,.. l$000Nobnsa, aeda americana..,„.. .... 1$500En^ovaõB pari bápilsádoa..'.'.'......... 12$000
Ditos mnito rioos a 40$, 20$ 15$000
Dnzlaa de milas pretas a 16$, par..... 1$600Nobreza pnra aeda 8$200
Cobertoras forteo e finos aSuooEnxovaes para noivas
Enxovitoí para noivas a 60$ 8OS0O0
Gniov»es oom 20 peças 60SOOO
BnioTaea an^erloreíi, damassé 7OÍU00
Bnxovaea de primeira, Idem Mo$O00
Bnxovaes para noiva, voile 60$()00
Ditos oom 25 peças, voile  . 100$000
Bnxovaes para noivas, merinó 80$000
Ditos oom 25 peças, merinó 120$^00
Enxdval pa-a noiva, seda. 9OSG00
Dho oom 80 peçaa, seda 150$000
EniovaeB rioos 800$, 250$ 20OÍ00Q
Qrlnaldas pra n lvaa'8 e.
Bodas brandis 8$, 6$ 

iFazcndas pretas
C»paa pretss ricas a....,
Ctpas delnto a 40 .',.'.
Vestidos prelos a 80$ .:".',
Crepe de ií. preto a... .'.',',"
Crepon de 15 preto (i ...Y.Chita preta snperlor a.....,,.,..,'.',.!
Diajonal preto .,
CaBemlrã preta fantasia' à! \',''.''.'," \'Alpaoa lona preta, metro....'.....' jlíerlnó superior a... -
Caobomlr;ÍF ir*.iee?.a a 4$ e.

2$noo
sioou

4OÍO00
60$000
60$fi00

4$5O0
2$200
$700

5S500
6S500
4S200
2$000- 8f000
sS^oo
2$200
1*000
8$500
6$noo
$500
$600

Armnr preto, novidade a...Cassa preta bordada 
Levanilne preta Crepe para enfeite ¦,
Teoidoa pretue rlooa a 4$ alíücoisla para barra 
Metim trançado 

Exeonta se no mais ilno gosto, qnalquer ilínrínode vestido em 24 horas, na offiolna do BCHO DAMUDA.

ÜuadoHospicoióó

Casa Lombaerts

n. , _, . Ada„26du dezerubl'o tu 1896, omaÍs7á::càucã'Federal da 4M:t»00_j. em apólices, *- -------- "''^As
do decreto tediiràl n. 2.418
Thesouro
agencia geral, á i-aa de S. Josó n. 113 á*i
ÇAMPO.S&C.1 Ao' publioo -As machiíias podem sor oxambextracçõôjj,

O agente om Nimhoroy, Guilherme

mos
¦ t-o doextracçoes serão feitas na1 liS lioras da tarde.—A»

das antes o depois dan
M: P. Vasconcellos.III DE iiiim

Sal sã, Cároba e Guayaco loduradd
io plfflffltieo chimico SILIIIEâ

ApprDvadâ pela 'Exm?, JobU de Hygiese fe Rj8 da Janeiro
'¦ 1 «rar iw — ____.-JNideroso anti-sjphiliiiee» anti ho^iuetlco antiphulf>so o anti-rlieuíuatieo, WttPjros do peaaouadas «Itpsdimsrro

osero-
pessoas mim.

PRIMÜS INTERPARES

Vende-se em texlas as pharmacias <3«s4a cidadnDEPOSITO GERAL "«»•*>.

, SILVâ, GOMES «& C.22124 RÜA DB S. PEDRO 22 E 24iPiiiMisinii '•.;:

SÊDE-CAPITAU FEDERAL
EUA NOVA DO OUVDD OE N- 29 Solfttfft'

. Ctuxa do Correio n. 41—Endereço teleg.—LOTERIAS

Loterias da Capital Federal
EGUNDA-FEIRA

GS—26» - ¦*• >

LIVRAKU BA UAIS ANTIfll

Agencia de joi -*aes estrangoii os

V
7 Rua dos Ourives 7

_)o(-

Aooeltam-se asslgnatnraa para qnslqnór i' 
Jornal am qnalqner Idioma, como tsmbem ;
asoontram-ea sampra, u nlllmaa novldad>a -

j Muraria» a aolentllcaa publicada.» na Km. ,
topa a bem assim o mala Importante jorn-.l !
da inòdas paiiBtanies qna sabiibllc} 1..3 1 .-¦
tagnaz i.i Amerloa -to Sal,

A ESTAÇÃO

POR 1&5QO a
TERÇA-FEIRA

 _____ A&- «s>"

2:0 O O
A.

fd_&_l_i_Sb 

etssnsvk»

m

POR $8O0

O vi

Sabbado ás 3 horas
cs—»«

:00
POR 7^500

01000
lei

becco das

2-ala Vel-¦Qlugraphico
Cancol[?ia

P« bilhetes acham-se á vondíe tias afjncias t,a,.nao ¦
o _ &, Rua Nova do Ouvidor ns. «&"$ 29 _ Sf íS>

LUSVBL, Caixa do Correio 817, e Gaijõea * c"*>. 2 A, Sndéreco telegraphico PBKIÍ! Essas acenVi
íuaesqúe** pôd-don. RO&AJWDÒ^I»; \ ^AtM*a-*a^i°gam-Si de'jmECÇÒSÍS. WA«OJ» tT.AKESSA Mas,

Accoitam-se agouids no interio, 6 noa Betados dsnrtr. »„commisaao. * 16!i*-'(-1-:'0 vantajos*

?iVL*T. üò T.Tc:'Vm ¦ P*»wam hiihmiadot? t!«a loír-iüs d » Capital, ;iauí.i .-JJietcs «fo-Caiharina e Parasi»

« <•'
a

-si
....*. : j< « ..

ST^& ^tBp9i_B z^^^^^a^^



'.y*. 
.••¦; •: - ¦-:-:" ¦¦¦' :.- - .*-.•

4

Quasi dada T

w ¦¦;.- * * . - - - ,_.;..;K •y- 
' *) N*

CIDADE DO BIO — SABBADO, IO PB DEZEMBRO DE 1»9« I

PA
Para liquidar'

iaI

20$000

15$U00
45*000
S0$000

ec$ooo
6t,$ooo

5O$00O

20$000
9$000,

CASA LOMBAÊRTS
Livrarias a mais aiga agencia è jornaes e;tr:ng i os

LAVLGNASSE
8 Praça Tiradentes 48

E'ADMIRA VEL
aqnetSca de òáslmira de oor, anperloi, t .
inoolher  "^000

Paletots de caaoralro do cor, superior, a
esoolher, do 18$ a....

Paletots pretoa s ainia, diagonal a esoo-
lher '.

Ternoa de diagonal preto ,.
Coitnmes de oasemlra naoional...'
Ternoa de oasemlra de oor, superior

¦ esoolher, alta novldaáo, do 4í$.a....
•Jernoa de Sarjío prete ou atui, o que ha

de ileo, esoolher
Orolaélíoa traoka de sarja superior, Eanno

preto flno, de 80$ 
Calça da oaaemira de oor, aarjao preto e' aiul, a esoolher, de 1!$ 
Colletes pretoa ¦ de oores a 7$ .

Assim oomo taiem oom o maior oaprlpho.» prow
ntldio oualuuer roupa por nieJida, espaoiabnenio
ENXOVAIS ÍARA 

'OABAMBNTOB. COLIiBSIOH
b roupa para ÚJCTO om 12 horas, poi preços real-
•mente-baratiSBimoa. ,,. .

Bempre é bom examinar e ver a realidade i
IBTO SO** NA BSTKKLLA DO BKA8IL

Alfaiataria que tem feito o maior sncoesso

48 Fxaça Tiradentes 48
w NSo ae enganem, antigo largo do Boolo

AtIso ao publico : Esta oBtabeleolmento abreao
il 7 horas da manhl e feoh»-se di S hora» da «arde

Aos Srs, médicos
Em attençao ao pedido de distinetos

Clinicos, o professor T.heo S-lva ahnu
O seu curso especial dô lingua alletníi.

As aulas tunecionam na rua do Ria-
Cbuelo n. 114. .

Lecciona tambem om ca.*a dos inte-
ressaca. -¦ * .__

A.
7 Rua dos O

FILHO & C.
urives 7

-j* RIO DE JANEIRO

Cura

Acceitam-so assignaturas para qualquer jornal era qualquer idioma, como tambem encontram-so, so-rpro, as
ultimas novidades íittetarias e* .^cientificas publ-;adas na Europa o bem assim o mais importante jornal do modas pa-
rizienses que sa-publica em potuguez na Attiei*i:a do Sul.

A ESTAÇÃO

—DD

DIABETES
(DBfflAB DOOES)

y-A.. PELO

ELIX1B ANTI-DIABETICO
DR. FELISMIiLj FBEiRE

Este medicamento, ja com grande
vantagem applicado na clinica por
médicos nacionaes e estratigotro* ja
registra um grando numetjo ao casos
de cura iftssa terrivel moléstia. Os
cnso3 de cura estão provados no fo-
lhetoque acompanham os frascos por
documentos e cartas dos .. p< opi ms
doentes acompanhados das re-por-ti-
Vas analy-íos da urina.

A'vonda nas principaes .irogarias
tí nharmacias desta capital ¦ no

P • UNICO DEPOSITO

gg Bba <*a -Quitanda 38™ 
OLIVEIRA & C.

ÍVicIro. ••  s«*00'°

Esto jo: nal do modas, que so public.
a 15 e 3U de cada mez, na capital, ha
vinte e selo aiinos, tendo começado
modestamente e nugmnntado pr>gres-
sivamonte, á medida da acceitaç&p
publica, conseguiu collocar-só acima
de toda e qualquer outra publicação,
similar.

O numero de suas leitoras, que
cada dia vai crescendo, ô a prova
mais cab*l do que fica dito, pois torna
inconstestavel a sua utilidade.
! Os magníficos figurinos coloridos
qui publica, as claras e ;bpm dispostas
''olbr.s do moídese on innumeros de-
¦sonhos que encK-tu suas columnas,
facultam a cad- qual os recursos para
preparar do p'.r si e por conseguinte
ecjnomicamjíite, tudo quo diz. res-
peito ao vestuário para senhoras e
rrianças-, bem como os mil objectos de
adorno de Casa.

Grande numero de attastados pro-
vam "s serviços relevantes quo Es-
l»çào tem prestado desenvolvendo
ò bom gosto,-o amor ao trabalho, as
oxcellentus pr nicas do economia, e
hojo mais do quo nunca a arquisiçüo
da A Estação à uma necessidade,

poiá qup muitas nines de'familia s&o
obrigad s a manufacturarem as ve.tes
de seus lilhos, e senão vejam .
. A Estação publica annualmente
24 nume :p8 com mais de 2.000 dese-
nhos, re iresentando objectos de toda
a espoci. > de vestuários para senhoras,
moças e meninos a uma infinidade de
bordados de todos os gêneros, para
conforto 8 adorno de casa.

AÈstição publica 14 folhas de
formato grande, contendo mais de 200
moldes e:n tamanho natural e mais de
400 riscis de bordados, monogram-
mas, leti as, etc.

A Estação publica 36 figurinos co-
loridos primorosamente, roprosontando
ps-tragos maia modernos e elegantes
paia bénhoras.

A Estação faz seguir cada um
desses riscos ou desenhos, de uma ox-
plioaçiio pratica tao clara e positiva,
que cada tienhora pôde, cora facilidade
ox*-cutrir sob suas vistas os objectos
quo rf pio sentam.

A Estiação é sempre acompanhada
de um supplemento illustrado de lute-
ratura e novidades, escripto pelos nos-

sos mais distinetos .publicistas. Esta
parte do jornal por si só constituo uma
folha litteraria de merecimento e for-
neco material igual á de publicações
littorarias do custo da Estação.

A Estação ó unico jornal brasi
loiro de modas parisienses. Escripto
todo ospecialmetite para as leitoras a
que se dedica, ainda neste ponto
como nos outros nfio tem competidor.

A Estação ô uma das vinte edições
do mesmo jornal, publicadas em 11 di-
versos idiomas, e que conta leitoras
em todo o globo, em numero de mais
de setecentas mil. ~ • ~

A Estação é o melhor de todos os
jornaes de modas para. senhoras. .A
bom combinada disposição dos dese-
nhos ó estu ada concisão do texto
piirmilti-lhe publicar, em cada numoro
quinzonal, somma do matéria superior
â de vários números reunidos de qual-
quer outro periódico similar.

-¦"- Estação ofíerece os meios de
roalizav-se em casa de familit, e*o-
nomias cuja importância é incalcula-
vel. Em taes condições õ preço de
üm anno do assignatura rocupei-a-so
cem veze3 no correr de ura anno.

Froductoa pharmaceuticos
HLIXIR NOZ DE KOLA.—A

dyspepsia atônica, gastralgia e
outros soffrimentos dos orgàos
digestivos e intestinaes são P^r-
feitamente tratados com o Mixir
noz ãe Kóla ão pharmaceutico Ora-
naão, cuja acçâo tônica, nutriti-
va, eupeptica, constituem valio-
sos elementos para os casos in-
dicados e precioso excitante das
funeções vitaos; tomando-se um
cálice antes ou depois das refei-
ções.

VINHO RECONST1TUINTE,
ETC—A tuberculose pulmonar,
chloro-anemia, Iymphatismo, ra-
..hitismo, debilidade, sao conv9-
uientemente'tratados com o vinho
reconstituinte ãe quinio, carne, lado-
phosphato ãe cal e pepsina Olyceridaãa,
do pharmacoutico Granado; pre-
parado de toda confiança. Vide o
prospecto explicativo.

ELIX1R DEPURATIVO DOS
ülNCO VEGETAES, durante sete
anãos tem este medicamento pro-
liuüido curas ou verdadeiros mi-
lagres nat- seguintes moléstias :
syphilis .motestias venereas.rheu-
matismo, escrophülas, darthros,
empingens, boubas, etc, final-
mente em todos os casos de im-
pureza do sangue.

ÁGUA BRASILEIRA, já tao co-
nhécida entre nòs, como energi-
co anti-periodico poderoso antife-
bril, continua a Água Brasileira &
combater todas as lebres palus-
tres, intermittentes, etc.

VINHO IODO TANNICO ( phos-
photado glycorinado, do pharma-
cautico Granado, muito rocom-
mendado com utiíissimo proveito
no tratamento lymphatico, rachi-
tico, anêmico, escrophuloso, tu-
berculoso, tomando-se um cálice
âs principaes lefeições e uma co-
lher de sopa para as crianças.

, ' Phariuacia e dro-çário

GRANADO & C.

¦-K

Cipla íéi k lipl: Costeira
Serviço semanal ds ptasageltoa' entra o Bio de

janeiro e Porto Alegre, oom osoalas par Iara-
nagaá, Plorlsnopolls, Kio Grande e Pelotaa.

Bahidas todos os sabbados, ás 4 horaa da tarde.

O PAQUETE :

ITACOLOMY
sahlri pan

BAHIA,
S. CHRÍSTOVAO

e AKACAJUl
|No dia 12 do oerrente.

Cargas c eneouiiueiitlas pcío
• trnpiche Süvisio. j

O PAQUETE

ITAMBY
sahlri pafa

João ila ltai*i*a
no dia 18 do oorrente

G PAQUETE

ITAYA
Bahlrá para

LAGUNA
no d Ia 1B oorrente

Carga.i e enoommendas pelo trupioho Bllvlno.

Não se recebem eiiooniinendas de espécie alguma pelo escripto*
rio Para passagens e outras informações no escriptorio de

LAGE IRMÃOS
9 RUA DO HOSPÍCIO

Ér.,ift-_a_."-" —-__jj

A liST.içÃO oS^reoe &i sn.s gentis aBilgnantot qnutro snpplementos masioaes por anno, trabalho do) nossos mais afamsdos oorapoaitorea. Sio
ve-dade'roa mlmos que pi.doui ígnrar brilhantemente em qualquer oítante de amador de bom gosto, un mesma na ooUaooío do prottsslonaei. Com leso
em a fulha om vlula unicamente cor en-inniler ái flíoza? doa que tanto a prestigiam oom o seu apelo e a sua oonslderaç&o. Oa Hupplementos mu^loaea
ue tj.i-.oa otfarfcldo no cerrente anno merfcsram franca acceliaçio das fliBsas formosas leitoras, a que prova que n&o nés enganamos na eaoolha que
zeinoa. Mais animados proaegulram^a nusaa grata obrlgaoao de sermos gentis para quem náo Be farta de nos cumular dè attoa<jBua

CA.*1Tj.I_ INTGKIOE

IS m»zea...
12 » ...
11 » ...
10 » ...

9 » ...

28$01'0 ,. !J0$0Q0
2fi$00') 28S0I0
24Su00 20$COU
22$il0í) 24$li:0
21$.ii.O 22$Mj0
19$-)00 2C$r,'J0

CAPITAL INTEEIüE

1 mezes 17$000 18$000
6 » 14$000 16S000
5 12$000 ..-. 18$0Ó0
4 » io$ooa ll$U0O
8 8$000 8JÕ0O

Uuinoro avulso 11500 pelo correio. 11700
Vil

II ie S,

cr^j
o>»

mim
PROMPTIDÃO,

AR AG
ASSE10 E ECONOMIA

Bio de Janeiro

-CAUTELAS
de casas de peuhores, jóias

antigas e modernas, ouro, prata
e brilhantes e tudo quanto repre-
sente valor. Não ha casa quo•^ague táo-bem como a de C. Mo-
raes& C, na rua do Sacramento
n. 11. 

'

iii 1II

IV 1 

i BrupçSe» outaneas
36 •¦j.., Kmplgen»
Sg Darthros Ul-
M ouai larnoum on pus-

tulaai
31 Dorw dos obsoi rhtu-
sè mathlaso • toda

|§ si qualldada da boubas

.1 VENDE'SE

\ TO"»" ,a " _7if»» atp tti» lanuaisqnt

I . I hdV-Íõti M «p »
¦"'• *4 n ^____n____,BB___H_'_jftB___J À

m "¦¦¦ Sra», »»w»"1* "jr:'fJ "im" jé&k

!0EXTRACTO LIÍUIIIO
_ DE —

Salsaparrilha Oompostof
- DB - .

REBELLO & GRAN JO
APPROVADO PELA

Exma. Junta do Hygfiene
CURA

Canoroí BubSe» ..
Bngorgltamentoaohro- *

nlons
Ophtalmlu ir-

phllltloai
Chagas da boooa

Qarganta
•le.

iÉíÉ PRIMEIRO DE MARÇO N; 64 B
BBdUIHA DA DB B. 'PEDBO at

Capital federal
todas ai phamaola» t drogaria

• aeoai^amliadas de ; i.iiii

kita-se assignaturas para a REVISTA MEDICA k í Paulo #^1#*#®

1 Wfif ^^ ^•^-'E-x'0'v'£íC^-c> 'E-&T-Z*- __i2__aa_cfL6i__CLÍa, *r\ ^^^ XBJ. \* JULt *J JL JÍ.WL

* W 
*"^ =3-® 3VJIed.ici_n.c_i, cie Pariz O >^ _s___*.a ©

I FA ' i i i _ Huminense

1. | Wk «A. Casa L. FEEEE, 19, rua Jacolj ,<>_> JM #
^^Üu^^jõi —"^:R x z ft.^^J________^P Follüiiha commercial de

P WÊSmmleJA^UCt^ C fl TT T ti V \^' nd^^i^ lembranças e assentos Üiarios,
| ?^BH__HHlfcBriFTt__riioi*^_!__! -"¦_!-— iialÉtf^^^HB^ contendo emappeadice muitas
I '*. 7?^^^^^^™*"'" M1^1m^m^IÊma^^^zl- 1- e variadas noticias nteis e de

consulta diária.
• 'fi .^ *. tabellas de Sambio

I // r/fJ/i >^\r^ iysíema métrico, etc.
| * I1111UIhl ^ ^^^ PUBLICAÇÃO

¦ - 'nii/ < C\ ^<> Comp. TpgiapUica no Brazil

^p fv v y ffj .-Cv B^T" a' venda na LIvra-
^h ^\. ^^-^^ ¦//,fí Ã A\> rÍ£* Laemmert e nas

Y^j p ${ fl nJft* principaes livrarias e
•4 \\^^ 

" fiIffíÁ /} íoias de Papel-.00 "Cff/fij ggggg
) _\..£Y.7F WU/J .

l. j- —

ASoeledade Anonyma do Oa;*. do Rio de .Vanetro
oonv'da as possoas que desev¦-. em convencar-se das grandos vanta
j*ont que offorece o gaz ps o uso doméstico ou industrial a visita

reii: a8uaEXF©IÇA«*-' à

I UÂ DA ÃLFANüEGA H. 102, 1o ANDA
ondi eiicomrar&u ub ypoa mais apefíiçoados o pelos prços
segu.ii tes:
Fogareiros de 1 fóco.para substituir o espii-ito de vinho,
desde. 3$ij*U

Fogareiros com 2, 3, 4 o 6 tornoiras, deude  ¦.. 20|000
Verdadeiros fogCei privilegiados BBAZllL do 3 focos

o assador, .-...,  110$000
Ditos Carloe» de 2 fócot com assador 80Í00-O

Fogões fom 3 e 5 t'6cos, assador e forno grande.
Aquccedres do água para toitrue-ou lavagem de pratos.-:"

Ferros de engominar. ute, etc, e bem assim grande variedade
do apparelhos p.íra illuminaçüo das casas

MihdÉe IliÁlI.
O XAROPE ANTI-RHEUMATICO

•O VINHO FOHTIFICANTE.com-
posto com quina, carne*, la.i-.to- „.,.,„,,._.,, „., ,,.,„...,
pbosphato de cálcio c glytó^^MiraQGJfi ^UCALY-
do pharniacontico Jesus, ó incon-: PTUS COMPOSTO do.pharmaçou-
testavelmente um medicamento' tioo Jesus, curam em poucos dias
de primeira ordem, porque forti o rhoumatismo por mais rebelde
fica o organismo debilitado, ali , quo seja. Rua Marechal Floriano
m^nia e facilita as digestões. E', n* 108," antiga S. Joaquim, Phar-
mv.ito aconselhado na convales- ina«ia o Drogaria b. Joaquim,
aoi-ça das enfermidades graves e
prolongadas. Uua Marechal Fio-
ri ano 108,antiga S. Joaquim,phar-
macia e drogaria São Joaquim.

ftSSf:**'
•nwiwis I

9 WiSSiJSf i». "¦r*os|8wa I
WB uiúft^rxii» SM» AB>N&- «je 8»-miâBi*ítri5i - m»JWiPn •*

nine mi* •navnK-.-atra ne mavravsm»
mas e99xttrntiáiV «ov* tKAjewd tnd

«U»tl •«eí»a«fcs_**í, e» musawiniiiipoi tif «iisujindsaoo o 9 <«M{t8_i
"PSÃüo stvwis*t<*ss tn *9dJ> oar^j
«utos *wtf;ja*a B18M.P saiiess snep

£ «w OS9 *«rwmoot» ? *m>i KJnaa»•OPttltJjSWS Ot«0 3tónM&HUtlUsWHt
op ou*» * jw_iíj»jf3.rwmnammss,
amtsatttmtaüsmvvvuartnweàmo
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FOR MOTIVO BE O BRAS

J__e___£3 '%»' Remédio

na Brasil 1
í&ü. 1

PRF.ÇO
£"28500

Doporitatloi
Araújo Freitas

BDAD08 03EIVK3

DR. EDUARDO FRANCA
ADOFIADA NA EUROPA

soiu gordura
euta i'iTn'az dav mo-

lrs.i .. ile , di'-,,
i'iií.1.i.-í emplogenii,

fc-ira;, .nor
•!ci, pés, ai.adnras,

minrl.n-.
. tllnha,

íarnae,
brotoejíi•dio

uidaíri-se todas—as-mereado
excessivamentirabaixo ao custe, con preços

GONOHBHEÁ
ureíhrite, fllenorrhagia é radicaL
mente curada em poucos dias
pela INJECÇÃO ADSTRINGENTE
A.N T I - BLENORRHAGICA do
pharmaceutico Jesus. Rua Maré-
chal Floriano n. 108, antiga São
Joaquim. Pharmacia e drogaria

IS. Joaquim.
: *¦ t f. 1 .*

Moléstias das Creanças

EAROPE da RABÃ310D1B0 ¦
'de 

GRISJ-.UUT e C
Approiado peU Junta de Ujgieoe il» llin-ds lineirc.

Mais activo que o narope
intiscorbutico, excita o ap-
pative, resolve o' engorgi-
tamento das glândulas,combate a pallidez, torna
firmas as carnes, cura os
mãos humores e as crostas
de leite das creanças, e as
diversas erupções dapelle.
Esta combi*iai;ão vegetal,
essencialmente depurativa, é
melhor tolerada que os iodu-
retos de potássio a de ferro.

kltm PARIS, S, _Hua Vivianne.

ATKINSONar
WHITE ROSE]
De aroma tAo delicado oom-> a própriat-ota. O sen poríumG orcantador 6 Mm-

pra fresco a suave e nuaoa wuiça.
ATKINS0N'S

AQÜA DE COLÔNIA
saperlgr ia ontraa marou pela flneeaia aon aranu, Jorç» e qualidadtiicxtremameatA refroscantei*. A m»rcaAtkinson é a melhor.

Vondam-u em toda > parto,
7. *. M. ATKZ-TBOir,

34, Old Bond Stroot, Londres.
AVISO I Logitunânoraeotaoom o rotulo-

^ tscado tzul e uurello • a marcade fabrica tuna "Roía branca"com o completoend*re-,».

FRONTIO -DB NICTEBROY

HOJE E AMANHA
Ao_ meio-dia em Bponto

Frontão Colyseu Lavradio
•Goncordala EHe iBloch & dôomp.

AMANHÃ

especialidade
canrsas, ceroulas, rendas bordadas, colletes para se
nho? as, etc»

Prevenimos que os nossos preços são fixos, e
está tudo a preços marcados.

Üi

lsii|:,i 1
114 V&BB ¦

N. 00SrPEDRO
m Europa: Cario Lrba

V,na-'aeíen»^'»ath"nMlMS 
^"

m̂m
-"«!*!

«

lua Sete de Setembro 105

liar
SIMPLES E DUPLâS

P/;lu excellente quadro de pe-
lotarls

Josó Her-Miguel, Ignacio, Miner,
aegildo, Mazo, Izaguirre,

Helú,A.iuí.rdi, Gha.scnmus, Lizar-
ralde, Úgualde, Aguine Acarino e

muitos outros

Banda de musica do 3S" de infanta
ria.

Áo Frontão de _Nietheroy

A'8 11 HOÜA8 EM PONTO
(Alada qae chova)

iiii ¦1

CIRCO PERY

SIMPLES E DUPLAS
O qudro do pelotaria desta omprdza,

sem contestação do 1* ortlem, ó com-
pos!.o dos applaudidos artistas :

José Miguel, Ignacio, Herrnene-
gildo, Hniz, Minei* Lisarralde,
GoecocLóa, Ma <o, Ugalrte, Cíiasco-
mus, Alberdi,Pel!o, J. CjÍ.*:t., Iielu,
Isaguirre, Acoarino e muitos outros.

AbrlIhantaTi a {ancçúo a. I an 1 -- de i:_n ;¦.'.". da
tiljada policlil.

Duas grandes fun-jções

LAKQO DA 8EGUNDA-F;_IKA
Canto da raa Aguiar

Qrande companhia eqneatro braallelra de primeiraordem %
Virelcão de POLYBIQ BASTOS

Grandioso 6 moDoneital espectaculo!
ESPLENDIDA. FUN CÇÃO

BKGÜNDA IÜPONKNrE BBTéÉJl
Barpreheaúente Bnccüsao da Companhia Pery ob-

Hdo apto-hoHtcm na 1* estros ocm geral applaoao
(lor parlo dn poblloo deite bairro.

HOJE HOJE HOJE
Continua o rnldoao aiieceaao do nl imo _Mi._it..-l-

mento da arts eqnèitre e gymnaatloa
Os conEclmoloBoa arilitíB Anchlsea Pery, Poly-bio, Maasa, Pontojo e aa Sras DD. Arlsti.tellna

Pery, Aotrogllda, Arethnia, Znlmlra Landa e Mari-
qnlobaa tomaiío parlo neata foncçüo, exeoutsnJp
novos • admlravela trabalhos.

Intermediário eate eapeotaouio com as duas o».
pliitnoeaa e.Bnlssiüiaa entradaacomlca!, oa lntalll-
gontea e applaniidoa olownt--.
P/'.CO BUSTO

(original e do tina varve) La ida. N»kel.nento e o
tnoaniiaTel tony Laaterre

-1
A.-1IA >ilA AlIAWHA j

Ontro ospoclaenlo com am f rogiamma Tarlaiic-
limo,

O secretario, i, PACUfiÇO.
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