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ASSIGNATURAS
Aiino  30$000

Semestre...-. .» 15J000

Os originara, de qualquer
natureza, dirigidos a esta
redação não serão rcstl-
tnldns ainda que não sejam

jmUlicados.

1IAIAUI
Nao me parece. opportuna e bem

Inspirada a elaboração de leis que
reutrinjam o campo de actividade do

pequeno trabalho.
E' evidente que já se tem reduzido

rniiito a população dos araenaes, das
fabricas, dus ofllciiias, de todos os es-
talielecimentos em quo o operário as-

Biduo nu laborioso encontrava sempre
o sularlo o com elle a subsistência.
Nfio possuímos cstntistica de coisa al-

gumu, mas si a tivéssemos seria fácil
de verificar quo, por milhares, ficaram
tem eollociiçao e sem trabalho homens
b mulheres que a tinham ató então

garautidu. Nao hu esperança de quo
este estado melhore: dia a dia diml-
nuo o consumo dos prediletos inclus-
trines e mais dimlnuiríl si o cambio
euliir; dia a din augnionta o srocifc dns
fiiliricas, de sorte quo ellas serão obri-

grulas cada vez muis n limitar a sua

pinducçttoo conseguinteniente a dimi-
imir o pessoal ou os dius dc trabalho.

A'estas condiçOc?, todn esta gente
quo uhi fleou desoccupnda procura
ganhar a vicia na pratica de pequenos
misteres, colhendo aquillo quo o
acaso ou a boa sorte lhes depura, até

quo consigam coisa eslnvel o remi.-
mi wi.un. Esto empenho 6 mitos lou-
vavel do que digno dó censuro, ou de

reprcsslto: esles indivíduos nfto sfto
ociosos, no contrario se sujeitam aos
mais rudes c penosos trabalhos. Nilo

querem ser vagabundos: foram força-
dos a deixar o fabrica ou aofflcina,

porquo os patrões nfto lhes podiam
dar n i|inr luzor.

Diz-se quo esta gente podia Ir pnra
o campo, trnbnlhar na lavoura. Para
viver no campo A preciso ter snlarlo,

parceria ou lerra. Tudo isto, porém,
falta neste momento como elemento
Beguro uos quo jft viviam dello; como

piiilirn garantir coisa alguma nos que
iniciem som preparo o sem cxperlen-
ciu essa vida ? Além disso, si o ope-
rnrin tem familia, bí o trabalhador
iilio tem recursos.conio so ha do trans-

portar para o campo, cm buscado
umn rollocnçfio problemática? De-
mui'., «inundo uma epidemia ameaça

justnmento us classos menos favoreci-
ilii», é rasoavel forçal-ns a abandonar
a oltlatle, pura (lisscmiuar os germens
dn mal, sul.trahliido-iis tis medidas o

prescrlpçOoB hyglenlcns quo nlnda po-
dcriiun aiiipariil-iis ?

Nno podia liaver, pois, momento
nii'iuis opportuno pnrn n dccretnçfto
du modidas quo dificultem o pequeno
trabalho. A creuoao de lovanderlns
colleotlvasi n regulamontnçí.0 dosei-
vivo ilos currogadores c outros medi»
du-' podem ser úteis, Bob o ponto dc
vista hyglcnlco, do ordem e do wgn-
rança nos transportes, o até do decen-
ciu de costumes públicos; a época, po-
rém, da promulgação do taes medi-
dnn, o a menos conveniente c a menos
feliz. Durante tantos annos que, alia*,
eomprelienderam um periodo do gran-
do prosperidade, em quo nvultava o
fulnrlo o escasseava o trabalhador; ein
quo o serviço domostlco o outros luta-
vam com dlmculdadns para encontrar
pessoa], entretanto, ninguém bo lom-
brou dessas modidas quo embaraçam
o exercido dos pequenos misteres ou
o« Bobrecnrregani do despesas maio-
res. Uojo, que a miséria bnto as portas
de tantas famílias; quo, ou nilo ha tra-
biillio, ou caso so podoBcr mnl remu-
turrado, surgem difllculdadoB quo ntlo
Kl constrangem os quo vivem das mais
rudes profissões, como vAo creur vexa-
nirsfi vida domestica, em geral hu-
pondo condições flquillo quo sempre
loixerceiiconi ninai» ampla lltier-
llnil...

Jrt evito me oecupar destes nssura-
pi»-., porque os que vivem furtos o aa-
Utfcltos vcont nas apreciações qno
destoam «loa biios tnurlferaçOas, intui-
tos de agitação ou mesquinhos senti-
mentos exploradores, Naila d'h-m me
Intplm, entretanto, pois nenhunin
pr.i.-nçfto política alimento, nenhum
iiit.'r«"<ir pc«i*ool 001icltft«mo a mmlill-
rar um estudo de coisas, pnr.i o quul
cti-tn a encontrar remédio. Isso nfto
lu.' priva «1«> .i.-i o quo sei. o que
p. iwo e «i iiue tinto.

o trabalhador, «> operário, cfinitl»
tlio unia dan maiores forças do *rcnlo,
•cm a qual o capital nft., teria vida,
forma, movimento c clrculnçAo, N»*.
jvnl;c*i novos o Incxplondo», oom a In»
ilustria, ns arti"*, o mpii iio de n«ocln-
çfi.. aiuda na tnfuncln,-*oni'i «i novo,
ii' lihiim receio podo haver do quo ve-
iilinm n faltar elemento» fecundos «lo
jia.jM.iiilnile jwt--i iiii"» » fiinrçAíi «lo
velho pnrtn reilluiiilo •««• exeiva, com
l««4o»«ii-ilH<neflrl«i-ida liberdade o com
teem» a» vantagens o direito* das do-
UlOCracla*.

t> velho typo c«crnvl»»«lo A tgnomn-
eia c no* prv«j»incclt».«> «lo*. tciiirms.quo
»c perpetuava na bMorla rrtgindo ai
m-anildos do 1'gypl**. ** »e-mpU«« d*
lt- .i •¦. ¦ as «-«ihisIlTi--*. «'lirtttâ*«, o»
caMrtlo» do feudslUnwi. transformou»
ts* ne***.*. rrealura ni"l« ou mero»* «o-
ciarrl. iV.-quentcni-ínIc rode, leal c
ilnccra, de iiwt-iict.»» lioin-Mo*. e bon»,
que si o vicia n&o Ilu- i"• tu. '¦>» a ra«
»».»mi «i -¦ nu i.i .¦•¦ viv»« |»ni o c.iri-
nho «le* fllli<*« Ofl l-ara (** «(«-.«fUi-inu»-
teru,». O de»*jo«le •*• in»tr«iiroalor-
ntruia: ha unir» Intlnhlatle «rcllcs «|U*
tv ¦• ,1 »m ciivcripuihad,-»» «filando lhes
intajramsl k»!»"!» ler. K.u t,«l«*«. po-
t.-.u, n-i Brasil fcdrtretirile» ha um «cii-
t««naóto«t»i »l»iriii.U,le «• ile imli-p.-»-
«'.«rn-is qw««» «-.ríenta *-»»if«anaitieía,te

i»«i a pciwa»*» e eom a doçura, nem
a ame»,;» ou a vliileiK**.
*Ors!!i-n»i*»v»fi!*«tlilcn 

e «Hsiwi ik«
»;;.|wtí« n* fsrttíl** i»f--l!inia ten nS», <lo
I • ; a -.;' n. «*• rs «ua c»-»nii»*nh-*t--a. a
: *,?» iffrflM fiitu»*. f>»a pobre mu-
Iíh i «.i-iT «1» m*iiittk4n»nit#s nn«»ü?»»J»r,
» tit.rt«.»l»o serviçí»«!a ttm,« aiiid»
s câühar al|**mta (v4m, eem-stA,* ou
Ittamlf} t «upMrnmaiMkv. A* motata*
«•,-**- *-» rpwwmwu Õ«*et-£tat vt<» |»«lnr-
1*1 «-> ivtadiitnento r p«»l«** drtme Ira»
i«!hp«. trfptem jâ via bii*s*»*-i« 1*»-*»-
tittOe* c-aBrctha**. <w |saWi«« t**se %r4s
ti», ft<lrtif-wí»* drwrrr*»»! tm Atmet-.
*-« i ¦- *•!* tittt f ahi qae se htrsm nta s»fl«««***»
*' *« irameraticitailt* peç»* *»* t1"»!»»*. _>
ttmto m* .»¦««*• »'-«»« «pu» «s «aalMm
s-r-físt.^» • ffwfwrâ. Ahi * qo»» • %r*tpe
tntT>*l**i***aeiA. e> grvemito t ***** ttsm-
*s*rs**%sti*\t*mm*m****m lísM* 4» mi-
«•-..«•liDirfívii,.--».». tainf». «ta»
lasse*. Ha «ata ir-S»s*ii»d# «Je *aal]»«»

E' bem triste a historia dos soffri-
mentos a qüe estfio sujeitas estos po-
bres creaturas, paru que se tenha a
crueldade de augmental-os. Desse
trabalho penoso, constantemente ex-

posto, ô que se gera a vasta legifto
das pneumoniens e das tísicas, que
mais tarde ou mais cedo vfto so ex-
tinguir na enxerga de um hospital ou
no fundo sombrio o «em ar de algum
velho quarto de estalagem. Esta per-
Bpectivn, porém, náo as esmorece o
ellas vivem cantando, tranquillas e
felizes em quanto coutam com uma
boa freguezia du pessoas de bem e de
respeito.

Estou certo tle que o Conselho Mu-
nieipal nfto tem o rainimo intuito de

prejudicar o pequeno trabalho. Nin-

guem mais do quo elle deve ter in-
teresse em melhorar as condições dus
classes desamparadas da fortuna e que
vivem ganhando çom supremo es-
forço o pfto de cada dia.

Nfto ha queni desconheçaquo nunca
foram mais precárias as condições des-
sas classes. Muitos dos infelizes que
assim se debatem na falta do trabalho
o na carência de recursos iriam sof-
frer aiuda mais, si a lei os obrigasse a
se fardarem paru Beiem carregadores,
ou a se inscreverem nos lavanderias
collectivas para ganhar quaesquer viu-
tens.

Nestes oito dins, diz terminmite-
mente uma intimaçfto, devem aban-
donar as casinhas do morro de Santo
Antônio, cento o tantas fuiuilias, le-

gitímas ou espúrias pouco Importa,
quo IS se abrigavam.

Isto quer dizer que, nesto praso. ou
essa gente encontra habitação ondo
dormir, ou ha do ir pairar no aban-
dono e desabrigo da ausência do lar,
amontoada uos lobregos o sinistros es-
condrijos que nflo tém lotaçfto, onde
os seres humanos se empilham, como
nos antigos porõca dor- navios nngrei-
ros se estivava a mercadoria africana.
Medidas desta natureza, om momento
tüo doloroso, nflo sfto simplesmente
inopportuuas e inexplicáveis, sfto re-
vol tantos e Cruéis.

Tudo na natureza aspira a luz e o
sol; as próprias lugrimns da miséria
sfto como o orvulho, que banha ns noi-
tes sombrias, almejando os primeiros
clarOeH da madrugada para subir como
ns preces dos quo solTrcm, ft fonto
etenia do bem, do calor e da vida.

Deixem quo estas creaturas quo se
levantavam aos primeiros carinhos da
nlvoruda para pedir ft luz e ttp sol a
vida do sou trabalho, a subsistência
dos seus filhos, continuem u lavar noa

pntcoS de estulagcns e cortiços.
Nflo diillcultcm ou perturbem o pe-

queno trnbalho.

Hnnocl Victorino.

dores quantos o Rio Grande do Norte.
Annuilar ou destruir o direito do
senado de se manifestar sobre a con-
venloncia e constltucionalidado das
leis, do concorrer para a sua forma-

çâo, é attentar contra aquolla indepen-
dencia e igualdade, e expor os pe-
quenos Estados ao risco da expoliaçào
e tyrannia dos grandes. -

O que è corto e que, por culpa dos

que deviam zelar pela sua pureza e
se esforçar por seu regular anda-
mento, ahi está inteiramente falseado
o systema constitucional.

Si culpa tem a maioria da Ca-
mara, maior ainda pesa sobre o

sr. prosidente da Republica. Es-

to que encontrou uma Câmara de

applaudidores incondicionaes, que
com toda a cordura e dociüdado so

têm sujeitado a todas ás suas. deter-
mlnações.bom podia tor accelerado a
discussão dos orçamentos e promo-
vido a adopçio do medidas que at-
tendessem á desgraçada situaçüo eco-

nomica, em que se debate o paiz.
O sr. Campos Salles nao imagina

quanto ô impopular, o deve-o, nao só

á convicção que reina por toda a

parte do que o seu govorno tem sido

um governo do arranjos, de negocia-

tas quo trouxeram a opulencia para
uns, em contrasta com a miséria

geral, mas ainda á inércia em que
s. ex. se conserva, quando definham
o commercio, a lavoura o Iodas as
classes produetoras da nação, quando
ao povo j;i vae faltando até com que
comprar o pão quotidiano.

Acredita-se que o sr. Campos Sala

les ostenta a mais completa indiífo.

rença pelas nossas desgraças. E' pre-
ciso que s. ex. destrua essa crença.

Trate, pór actos de sua iniciativa,
aprovoitando a sua enorme influencia

no Congresso, tantas vezes demons-

trada, de provar que a politica do

Saire-jc quem puder do sr. Murtinho
nfio ó proprlnmonto sua. Fai;a ainda

alguma coisa por eslo paiz, si é que
nfto quer deixar do seu governo a

memória mais triste do quantos tom

tido o Brasil.
Gil Vidal.
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Tópicos e Noticias
o TEMPO

rrfs.iKiaodoi.alta da temperatura política,
A noito de aiitc-huntom, l*u (ria co-ixi as de
S. Paulo uu de Minas, sucfcdmi uni dia
iiueiil» e quo pruiiicltc reproduzir-so, durante
toda a semana, pelo menus...

O inomirlo dns tliormiiiiirlro- dn Olisrrv.v
torio, acompanhando o movimento, siililu a
48 graus, a,«-»

A rOLITICA.
OB TRABALHOS DO CONGRESSO

Approxlmamo-nos do fim do outu-
bro, e os orçamentos no Congresso
ostao ainda tfto ntrazndos, que só se
votou na Câmara dos Deputados o da
receita em sogunda discussão, e dos
da desposa, apenas o do interior en-
trou om dobnte, sem quo pudesse
ainda ser votado.

O governo dispõe na Câmara, do
considerável apoio. A sua maioria é

grando o muito dedicada, Desde n
verificação do poderes, que nada tom

querido o sr. Campos Salles que
d'tilla nfto haji conseguido. Portanto,
nfto cabe A oppoSlç&O respoiisabilnln-
do pola limtldfto o negligencia com

que o Congresso se vao desompo-
nhando das suas funcçi*>cs constttu-
clonnes. Accrcsce que o govorno nfto
mandou cm tempo as propostas e
tabellas indispensáveis p.wi a Câmara
exercer prompla o convenientemente
n primeira de sins nltribmçaes, quo O
a «'laboraçfto da lei de meios.

Esso modo do proceder da Câmara
nfto o novo, dig.vso a verdade. Ha
oito ou nove annos que o Congresso
excede o praso constitucional de suas
sessões, e nio conclua os trabalhos
annuaes sem innumoras e dlspendio»
.«s prorogaçftcs. Mas o quo nfto se
prtde também contestar ô quo nos
annos anteriores sob outros presi-
dentes, o governo nunca dispôs dn
força de que presentemente dispi^e.
Aiém d'isso, este tono nfto houve as
lulas que em outros ncrenderam Imito
os ânimos e as pai\«lcs, e dando cn-
sejo a longas e continuada» dis-
cussdes.

A conseqüência é q«ie os orçamen-
tos chegam tarde ao Senado, quando
nào ha mais trmpo para que os rxa-
mine detidamente aquelle ramo do

poder legislativo, que, para nfto dei»
xar o pau sem as leis ds meios, se
sujeita a subscrever, submisso, tudo
.-uinto vem da outra ramara. No Se-
n-.lo, nestes últimos annos, a discus
são e votação de orçamentos na«. lem

- — «-!».-:» phrsss pung-nt* mas ex-

presstva do eminente senador Huy

R-irbosa. de cerimonia regimental,
com que as ordens do dia dissimulam
a pr**» sppr»**",«»o dos recados do
ministério d» Ijuenda ás commlssites
de .«n, .infat'1

q/m, ti a CttDStituivftfi republicana
institom de4* ramo* «Ia pttdit Uguia
tivo. tol por Julgar ambes «»-»*«:n<:iar»s

*«« bom firacctorijm*r.t \ da i«rgimeii

representativo. F»H poi entender ne-

tmtmia que msu eamar.i. de atfgtm

e «rsaa»»****» diferente. m*0tritm «le

contrapeso á outra; pata tam o tm-

pio «me proteger o pt,u castra o

prrijr,» d« m*-.*W*s imflactUat e *****

tipítAdit.
Si «Je «5-w!>pitT f&ntu, r«fro, tf

f t«-*tti« a lit-íi^ade «l« um» du «•«,»»*,? as
1 de «ttscatir « emettAAt ot projectos <p*M

xttíhsm dt outra, b-m-as de f*<-u,
a d-jkt!Mad«a. O regira-n

O j* 6W i* m*rs t> (St» tcá
•3«sf4smi{*ç*.

Despacho iircsldcnclal. — O s.i
presidento da Republica despaclinti
com o sr. ministro <la viaçfto, e aSBi-
gnou um único «lccreto, o do apo-
Hcntadoria do Anacleto Josfi do Nas-
cimento, no cargo do telegraphista «lo
,'!• classo da Repartição Gjral dós Tc-
legraphos.

Crise financeira — Osr. dr. Mu-
niz Freire, presidente do Estudo do
Espirito Biinto eoiifcrcncloti com o sr.
presidente da Ropublica,i'clatlvanicn-
to tt criso financeira que atravessa
aquello estudo.

Palácio do governo — Foram a
palácio cumprimentai' o sr. presidon-
te da Republica os urs. drs. Epitu-
cio Pensou, Arthur reixotoo os era.
Antônio Iiiige, Ia tenente A. do Mcne-•*es, Gomos Carneiro, Ia tenente
Thompson o uma commissflo du So-
ciedado Nacional dc Agricultura.

Euclides de Oliveira Aguiar, Car-
los Leonardo de Campos, Ângelo de
Oliveira Beviláqua, Francisco Igna-
cio Mallet de Mendonça, Eduardo
Fedro de Souza, Aguello Franklin da
Costa, Hilário Luiz Leitlló, Jacob
Cavalcanti, Esdrus de Vasconcellos e
Armando Negreiros.

Senado— Ordem do dia :
Votação em 2Í discusifto, da propo-

siçao da Câmara dos Deputados, n.
21, de 1901, reformando a.vigente loi
tle fullencius • ¦

Votuçtto em discussão única, do pa-
recor n. 127, de 1001, das commissões
«le marinha e guerra e do fiuanças,
propondo o indeferimento do requeri-
mento de d. Bálbina Netto dá Costa,'
ratte do fallecido alferes do Exercito
José Netto Simões da Costa, pedindo
uma pensfto correspondente ao meio
soldo daquelle ofllcial;

Volaçflo em discussflo, única do: pa-
reoer n. 128, de 1001, das commissões
de marinha e guerra o finanças, in-
deferindo o requerimento do IV tenen-
te reformado du Armada Arthur Wal-
ilcmiro da Serra Belfort, pedindo que
seja mandado contar para oa effeitos
da sua reforma, o tempo em que cx-
t-rcuu os cargos de capitflo do porto do
Estado do Piauhy o de juiz nos conse-
lhos de guerra da Capital Federal;

Votaçfto cm 2Í discussão, do proje-
cto do Senado n. 23, de 1001, crenndo
o lognr do auxiliar do procurador ge-
ral da Republica o elevando a 4:000$
n gratificação deste;

VotuçUo om 2. discuBsflo.dapropoBi-
çflo da Câmara dos Deputados, n. 30,
de iflOl, dcclaratulo oxtinctn a secçao
de Piigudoria da Estrada de Ferro
Ceutrul do Brasil;

Votuçtto cm discussão unien, do pa-
recer n. 120, de 1901, dn commissflo
de constituição, poderes c diploma-
ein, opinando que seja approvudo o
uc<o do prefeito do Districto Federal fi
resolução do Conselho Municipal que
autoriza o mesmo prefeito a aproveitar
o serviço do 

'ex-administrador 
da In-

spectoria geral da limpeza publica e
particular, Joaquim Coulíniio da Silva
Imbtí;

Votação em discussão única, do pa-
recer n. 131, de 1901, da commissao
iio finanças, opinando que seja inde-
ferida a petiçtto om quo d. Tulia Toi-
xeira Ribeiro, viuva do general dc di-
visito Frederico Solou Sampaio Ribei-
ro, solicita um auxilio doa poderes
publicos.

Circulo Catholico du Mocidade—
Eflcctiiar-se-tt nesta associação, das 8
(is 0 horas da noite, a 16Í das prele-
cçoes dotitrinues quo oató fazendo 0
rvmo. monsenhor Velusco Molinn,dc-
vemlo tratar dos—Apóstolos, como
primeiros fundadores da fé e o sym-
bolo dos aposfoíos.

PELA HDIIU Dl PÁTRIA
Leia ó êí,- Campos Salles o seu par-

celro¦¦<} ^fUiáláçá isto, que eu escrevi
ha um anno no Jornal do Commer-
cio, no tempo em que este e o Chalaça
ainda ntto' se tinham vendido ao go-
ver*»:

• Pode-se afnYmar das monarchlas
de hoje aquillo qde, outr'ora, só das
republicas so podia dizer — gwe ettas
são o. governo deu teise não o governo
doa -Homens», escrevia David Hüme,
em 1742, pára preconizar as excellen-
Cias dos monarchlas do seu tempo.

O-philosopho inglez tinha razão: —
r. superioritlado da organização poli-
tica de um povo, o seu maior primor,
con» tte no ser elle iliriq/iio pelo go-
verrij».inflexível daiJeJ^e r.tto pelo

Policia— Esta do dia
Central da Policia o dr.
auxiliar.

A' NOITE.

tt reportiçílo
1? dclcgiiilo

nequcrlnicntoN.—Pelo sr. niinis-
tro da fiizutula foram despachados us
seguintes requerimentos:

1 Iiil.ilitnçnn de il. Mariann Lcopol-
dlnn du Silva:— Fnça-se a npostilla ;
Revbrsfto dus pensões de d. Dmbéll-
nu McIchiadcB do Ainarui Mello o Al-
vim:—A' vista dos pareceres nflo pôde
ser iittcnditlo o pedido ;

Oedoflo Forjuz de Lacerda Júnior.
—Puguo-Be;

llciiriquu Augusto tle Aiulruilc :—
Cumpra-se, depois de satisfeita n exi
geuda «lu dlroatorlu «lo contenotoso;

lt.ui.-o Comincrciul du lluhin:—
Deferido de iiccòr.lo coul o parecer ;
qunnto nos juros, devem ser calcula-
«los tt r.i.ríi.i du -1 '/. ao anuo;

Collector do Suquareina : — Défo»
rido;

Américo Ferreira Fiançn Xavier :
— Venlin por intcrnicdio ilu repurli-
çflo u «(uo pertenço;

Luiz 1'Vrrolin «l«a Soti?a: -'A' vlstã
.lo parecer nfto p6do («er uttendldo ;

Jiuiies Mitchell :— Dirija-sc ao La«
boratorio «lu Analyses;

Jiitto Fernandes Moreira Magro:—
l-rocciln-se de accònlo com os pare»
ecres;

M. Kaudorerr— Deferido para o
fim dc t«cr arrendado no Hippllcante, a
titulo precário, o prédio ri. H, IHM ter-
moi du iMirwcr «lu dircctoila do con-
tencloso.

Iirm. .sas . . Thesouro Federal te-
oobeu «liin delegacias flscaes du Piirft
ll». aJ).o26 — o—6, eorrespondentos
a IT&OlIfSM, e d.i Uiihiu 4<J0:5tfóf«AM)
«'IU papel iiiavla.

r»rf. ii,. iiu.ii, ip.ii c • dr. Xa-
vier da Silveira, prefeito municipal,
ouifeivncioii ít Inrde«.-om o ei. pruil
¦1- i:' ¦¦ «lil I i- ; : i i

(„.,»• iíu. ii,,..ir.|. «i — Nu ntpa,
dletitt- o »r. Smitli «l«« Vn«»-,.in-,.ll.i»
apresentou um pnjscto dc lei ««obre a
velocidade c pe**> d.w automóveis.

Na onlcm «U» «lia foram approva-
dos: em li ili»«-u«»ao, os pi.'j,»«.to»
n. li***, de l""l. rvf-ulando o f n". ¦.«-
namento «!•¦» i.«-c-i-i>a« de i|iitlaii«}a,
e venda de ave»; e n, !.¦: de 1901,
abrindo o civdito •upptcntentar «le
2.600:<XK)f tt verts» «Ia { 51 do art. T2

RecrtilO- —Kfl|iprl.iculoeiii homenagem a Ar-
Ihnr Aã-T».'». 1' rciir«i»cnta-ilo da »r«rola,n "•
Mar.-.lll.i.i du M.'M|.ilt.l

Apollo. — A 0|i.'ra coinita de Siippé, «lio-
i;r.U'UI».

SoufAnna. -0 drama -laeV, o oiltlpauor.»
Moulln Rougo. — FunfçSp «-linda.
Guni-ila-Vcllia. — A uocreta »OUí! Vc-

IIUS« U «'.invu.l' lil».

Pelo directoria geral dos Correios foi
expedida fls administrações postues
dá Republica, a seguinte circular:

«Rocorafnenílo-vos providencieis a
lim de qun os agentes do Correio, vos-
soa subordinados, exerçam a necessa-
ria fiscalização no sentido de impedir
quo O transporto «lo mulas seja leito
por pessoa» «le menor edade, com In-
rracçflo do art. 393 do regulamento
vigente.»

Dfl. PRUDENTE DE MQMAES

Xa próxima «cxtu-folra, 25 do cor-
rente, devo aqui chegar o dr. Pru-
«lente do Moraes, què vem nsslBtlr no
enlace matrimonial (le seu filho o «Ir.
Moines l^llho com n senboiitu Men-
«le-, do Moraes.

8. ex. hospedar-se-il cm cusa «le seu
soliriiilin, o general Mendes dc Mo-
rac-«, ft rua da Estreita,

O dr. Miguel do Oliveira Couto,
lente substituto dn faculdade «lo Me-
.tleluu 'le»ta capitiil, foi nomeado pura
reger a t atlcira «le fclliíica pmpedeu»
tica da niiBrnn faculdade.

Foi naturnlieado cidadão brasileiro
o sub.lito português Jofto Figuclm de
Batros.

P?EfEITÜ?U

ijojo que chegou ao seu gabinete,
hontem. o «Ir. Xavier da Silveira redi
g.u umi m.mfr.igem quo vao enviar ao
Conselho Miiiiurip.l peoludo os ue'
ces-wrlos ineUis para cumprir a cl«u-
suU do '••• i-i i • dà -•.•,!*, Casa, pela
,iu .1 resaiiá o ciiterraiuenio cm valia
. «tinmum.e oecupouso eom o projectô
«ic IM sobre •¦¦-:..;. i • deavSnluts
econoini<-as quo foi objecto de veto.

Utfu.ii» de recubjr varia* p-.s-tois,
i. ex. despachou com os dire«*tores
¦seraes a conversou com o dr. Var
»..'•> «le Mt i" !.. procurador doa
leito* muulai->aa*. sobie a questio de
c.«rnei verdes.

a" tardr. lil ssncciiiníd» a r-Mo!t**-4o
,1, ,-,v,».-i'io auioriMiiiio a « i-í> .i .. .

. t .ui o as m t.•:.,< conveniente* •¦ a
abi iros nec.-ssirios cre litos paras
mil <nça«!«is ratos.

Pelo pnWnete foi expedida a st-
gtiinte eircnlan

. t"*t* «-«»»>«.W«-I* r»f,:««i«l«-'» SS mrt«a 4»
..-!> a m»h>Hl| • *r. ** f**(t*X* .ln«,»,:»j,
*yte .*.** trm ,'üm** «*»«tn«a •• Mi lUa «• •

d.»*t« «••«• t***Ar*4.
u\*\mm

gov.-!,uo'arbitrário dostomens.
Apagada do nosso systema político,

poli regi meu novo, a sombra nefauda
t» q-ie os parlamentares do regimen
decnhido, fumegaudo em zelos o ar-
dortM patrióticos-, chamavam « O po-
der pessoal»; arrazado o baratino do
« Contencioso administrativo », onde
aa questões mais sérias iam morrer
aspbyxiadiis pela prqcraslinaçflo e
pelo arbítrio, a republica que se iuau-
gurou entre nOs, tal como a modela-
ram os seus primeiros legisladores, tal
como a sonharam os seus primeiros
prOceres, era, por excellcncia, ogo-
veruò das leis, on, como definiu o
preclaro Ruy Barbosa,«umregimcn
dòp%ãereè limitados ».

Nisto consistia a sua grandeza,
Todos, os poderes limitados pela con-
stituiçflo; limitada pela lei a ncçflo
dos depositários do poder, no regimen
novo, nflo havia instersticio para o
arbilrio.

Todo o acto de arbítrio era uma
violaçfto da lei, que cahin sob a al-
cada do poder judiciário, creado parti
sor d poder conservador da Republico,
guarda das tradicçOcs e das leis, re-
giilador do equilíbrio dos demais po-
deres.

Oinnia sub lege.
ICtèa 6 a repúblico que estít na con-

Btitulçtto o nus leis; essa 6 a republica
que boiilirtinos no nosso ideal do li-
herdade ; foi essa a republica quo nos
deram os legisladores do Congresso
Coiifctituinto. ..

Em doz turnos do vida, um nada
na existência de um povo, essa repu-
blicii quo nos deram perfeita, com o
seu regimen de poderes limitados,
depravou-se num aggrcgodo de po-
deres illimitudos, gravitando, desor-
denadamento, cm torno do uin poder
pessoal, arbitrário o violento, como
ntiiiiM bo viu neste paiz.

Dó mais alto ao mais baixo depo-
nilario du autoridade, «lo delegado do
polltia ao president,' da republica,
quem, tem uma parcella dc poder
nhus* c exorbita

li t'nfto ha côrrcctlvo para esse
abusE porque o poder judiciário,
entr.í nfis, utrnphiou-se, degrndau-sc
daBÚàulta missão, desoeu ao ultimo
grtto lo aviltamento, cscravizumlo-sc
aos,í%»rlcliOB do governo. ^> <

Papo aunlqullnr os julgfttiós do Sua
premo Tribunal, o tribunal mais alto
do paiz, o orgflo ínnis nobro da nossa
viria constitucional, armou-se o go-
vorno cora a celebre lei do necordo,
que ,entrega o destino das partes c o
sou direito, depois «lo reconhecido
lH'lo'potlor judiciário, nas mftos mer-
ccnarias dos advogados administra-
tivos.

Os iiossoa tiibiiuacs nflo tOin mrio.
ridndtt niornl, náo t'\m Independência.
O piesiilenlo dn Republica escrevo
curtas u juizes pedindo n nomeação de
leiloeiros; mandou o sr. ijcvcriuo
Vieira, i|iinm1o ministro, tt cnsn du
jiii/..'», em nome do governo, cabalar
cmfUvnr da companhia Leopoldina ;
as amantes c 03 irmãos rio ministro dn
fazenda Inllucm nos Julgamentos!...

O resultado ntto podia ser outro
BinAo Mie a «pio cstuuws assistindo
n dusmornli/.uçfto conipl<>tu «Io podor
jiidi.ínii', a cujos mandados utd o
chufe de policia se julga com mito-
ridade pnra dc «obedecer e revogar.

Para preencher ns vagas que se dâo
no Supremo Tribunal Federal («Uio
«ü.-ri-i.., com poucas excepcOes, o go-
verno republlcaiio tem caprichado em
vlndlmar a flor dos cnpadoclos po-
HUcos.

O,'Banco do sr. Pktkhsk.v, om
uma dus s. - -¦-.••« d'aquolla tribunal,
]...|.|-.i uma «lemand'1 j...r iiiriinriu rie
um vuto. Xa «wi-Ao seguinte, um dos
juizes do sagrado areopago declarou
que havia votado contra elle por equi-
voco. e o sr. Pktkiihkn ganhou por
o«v«evot.' a suu demanda, que perdeu
no ula do julgamento 1

lt' irUle e doloroso!
7*udo Mo rem provar que. a garan-

tin <lc um >.i/*l' ni'i político lido «*»/<l
mia leis que o iiutituem, r. rim tlOS
,',,-„.¦ . • que a extcutaiit, nas virtudes
do poro <-i'e tttt rege,

A iiioiiiriíiia, com o po.ler pessoal
«lo im* er.ul ir, com o ci.iitcnclo«o ad»
mliiútrativo, como systema político,
CM liK,omp.ir.»veliu«,iito Inferior ao
--. -• o . que l.oje nos governa.

Mi». Iiavertt «itiem «m-c cotejar, nos
r, «iilu.lo», n repttblltjn de boje, com
a monarchia decahlda ?

CMpUUSOté <|iic iiAa,
Eraiuo-i feluM -'ti a monarchia

1......• l.. Iorque nella o Bodes I"*-*-
»«»»il «ra exfirlilo por um homem >l«a
inibiria iirol.ida.le «»«Ic extraordinário
a::is,r i !"-!; «<iiii«i d«~«srrmaa.lo«i nela
republica dc boje, pontue mm podef
p.«*jal. qoe (*• uma vi.ilaçilo da con»
•lituH**-i rcpul.Hc.ina, «xence-o gente
«le jH-obulide «luvi .lota e de nenhum
iv......;- it M.

K sMm httremtt* ,1c viver, ora fe-
Hse«, «ia dssji s>,i»dnai coutam* fôr o
«. riii.ir a quem no» SUtWgarmos, j«r»

m».-i.-m'i««.

mesma mzttp, o dr. Júlio do Castilhos
deixou o governo de seu Estado,
querido, acclamado e respeitado por
todos e hoje 6 mais poderoso aiuda
do que era quando exercia o seu man-
dato.

No emtanto, a sorte dos. srs. Luiz'
Vianna e Barbosa Lima o outros, nhi
esttt para nos mostrar - que 6 o que
vale um poderoso governador de És-
tado, no dia seguinte aquelle em que
senpeiu do poder.

Porque foram honestos e pátrio-
tas; porque souberam amar e respei-
tar a lei, os srs. Jullo de Castilhos
e Prudente de Moraes selo as duas
únicas forças políticas, cada vez
mais fortes da republica; os dois
únicos homens de governo para
onde, nestes tristes dias, se voltam as
nossas esperanças.

Dia a dia estes dois homens ores-
cem np.u03so rcspeiti*., ao - passq, ;que
os outros homenspolitfcoS,dla:ar»ita,
v8o se diluindo, vfto se apagando.

Ao lado destos dois homens, a
consciência publica s«j distingue um
homem, crescendo muito mais que
elles, sem comtudo, ser como elles
sfto, uma força politica, e nfto o é,
por ser a maior força iutellectuai da
republica, a luz do nossso peusamen-
to, o evangelista do «osso direito—
esse homem é o conselheiro Ruy
Babbosa.

Dn personalidade do sr. Campos
SalleB u consciência publica percebo
apeuas isto:—um csbugalhado olhar
inexpressivo, fartos mustachos brau-
quejaudo, o uns grossos beiços roxos.

Como lembrança de sua passagem
pelo governo, a lenda ha de guardar
as varetas partidas de um lequo de
1'scuiuilhu, tul como guardam os ra-
puzescuapiu-desirmanados o reliquias
tle amor c cousas venturoaas...»

Este era o nosso pensar ha um an-
uo. Foi por pensar assim que ievan-
tílmos a candidatura do sr. dr. Júlio
de Castilhos tt presideucia da Repu-
blica.

O proceder do sr. dr. Júlio de Cas-
tilhos foi-nos uma desillusflo pungen-
te e dolorosa. S. ex. nílo soube corre-
sponrier no ideal dos bons repubii-
canoa.

Si 6 possível, iiimlu maior foi a des-
illusfto que nos trouxe o f r. Prudente
de Murues com a scisfto do partido
republicano paulista.

Hojo, o Correio da Manhã nfto 6
nem pelo sr. Júlio do Castilhos nem
pelo ar. Prudente de Moraes. Nem um
num outro pode ser mais um condi-
dato nacional.

Ahi chega o candidato imposto pelo
sr. dr. Campos Bailes ao servilismo
dos oaixeiros rie governadores que for-
muram a convençflo do 20 de setem-
bro.

Vamos receber o sr. Rodrigues Al-
ves. DaremoS um dia do descanso ao
Chalaça o uo seu parceiro do Cutteto,
para expor no publico o nosso pensa-
mento sobre a candidaturu do sr, Ro-
drigues Alveso as nossas dcsilluBdes
sobro o dr. Júlio dc CuntillioB o o Br.
Prudente do Moftres.

Edmundo Bltlcavotirt.

"""Goui-cudereço 
no_ correio ,do Por-

nambuco, o cõrfelò de Mudrlffexpo-
«ilu, pelo Jxt Plata, uma mala quo
deveria ter sido rotulada pura aqui o
«nin, alem rie conter a correspondeu-
cia ordinária, trazia grando numero
de registrados,

A directoria geral dos Correios pro-
videnciou pnra quo u mula venha
terno seu destino, pelo primeiro pa-
quetc, que tocar em 1'oriianibuco.

Por esso motivo, nfto podertt ser dis-
trlbuida a respectiva correspondência
que aqui deveria chegar hoje,

dos os recursos que reclama,eonlin na
cfficacia da funcçfto da hygiene mu-
nieipal.

A propósito de uma local que, ne-
sta secçao, ha dias inserimos, recebe-
mos a carta que mais abaixo publi-
curaos.

Cumpre-nos, entretanto, declarar
que as informações a que essa carta
se refere, nos foram ministradas por
pma familia respeitável, tt cuja casa
foi chamado o operário que essas col-
sas muito desnreoccupadmuente revê-
lou.

Publicamos a carta que se segue
simplesmente para obedecermos tt
norma que seguimos de franquear a
defeza a toda a gente contra a qual
seja, nestas columnas, articulada qual-
quer accuaaçfto.

A carta e.está;
¦ :«-A suspeita levantada ta odlçfto de
hontem do vossa muito cstiinnda fo-
lha sobre o modus faciendi do perigo
prophylnctico do hospital de Jurujuba
nfto procedo : —o operário bombeiro
foi ucudir a trabalhos do seu oílicio
muito fora das enfermarias, em va-
rio3 depósitos de água dispersos nas
mattas do estabelecimento, para onde
pórie-sc ir sem haver necessidade do
passur-sopor dentro do hospital.

Com a allusfto tt falta de formnli-
daries sanitárias, com a sua pessoa, o
operário gabarola sõ procurou exliibir
a sua coragem do ter visto pestosos
porque subira da Jurujuba, como po-
deria ter visto o papa si tivesse vindo
rie Roma ou almas do outro mundo,
si do Cujfl.

A indemnidado quo tem reinado
nilo só cutro u pessoal, como entro os
moradores próximos, da freguezia da
Jurujuba, fala bem alto cm favor do
escrúpulo que procuro manter aem-
pro no serviço de prophylaxia noso«
coinial.

Muito me obrigurft, sr. redactor, a
inserção das presentes linhas na vossa
conceituada folha. — Atteuto venera-
dor o criado, Tavares de Macedo Ju-
nior.

SACRILÉGIO
Ar explicações darias ante-hontem

na tribuna da (.'ninara dos Deputados
pelo sr. Victorino Monteiro, a propo-
Bito dn sua responsubiliriudo no Ban-
co da Republica do Brasil, 6 muis
uma iii.ligulriurie çommettiria por os-
to represenImite ria Naçflo, nggravaria
pelu ciiciiinslnucia rie nfto pertencer
ao numero «loa vivos n pessoa a quem
se referiu.

Disse o sr, Victorino quo havia re-
sgutndii rio Banco uni compromisso do
sr. Carlos Teixeira, listo Br. Carlos
Teixeira 6 o fallecido clinico, aliull-
sario e laiiriiulo, dr. ('sírios Teixeira,
cujo nome era querido o respeitado
licita ' i.i a i.'.

O dr. Cnrla» Teixeira foi soclo do
sr. Victorino na fazenda da Cachoeira,
sita no município «lc Vassoura», Esta-
do «lo Rio de Janeiro. Para custear os
sua» lavoura» e melhorar a sua pro-
prleriiirie fizeram varias operaç«V»i de
credito, com Inteira o al)«..liita retpoti-
Niliillilulc rio miibo*, jft »c vi. Natu-
rnliuentc, esta operação foi feita com
ut lli m.i* dos dois «oclof,, ntilbos re-
spoiittwcl*. atui-o*. Intcresindos nos lu-
eros. Como «mer agora o tr. Victorino
Monteiro fugir fl r«--p«m*nblliriadc
«iuc lhe cabe l

Estivewa ainda vivo o dr. Cario»
Teixeira, e nfto teria o céleberrimo
deputado n coragem dc vir te «Ictcnt-

par, uilluiiJü lOOTÍ «ru •«'-cio ope*«
des«a re-tponsabllidatlr.

A uiMiioiia do Imi-olluUi clinico

que oaiOedores «lo ra»bo,t*anstont*MOa
ajn hvetm», a focar Mpnlehfos, pr.xti-
ram macular, ttlá «cima de-sa ml-
teria.

Mat, C natural «pie procurem dr-r«-«a
(toando a tuciuotia dos m*r-rtae,equ*l-
le» «|Ue «ni tí»o -nsiuena couta tn.scnt
o propiiu nome.

«Ia lei ii. T*.»l, ¦!« -ü d*- dcreiutro «lei
1W*.;«; «nn í. «li»cu&»iu», o pi.-i . t<» n. 1 4 i~4* <*•»««.!• •»-«. * **** **** ••*•
78. d»? líail. lanattda «-«n *»?« a t««>~ *««•*-, >*****^***JmS* S?**?" f*• »* a»»*» » . 1 SmJtMà tf- mm «liJIt S «? *¦* "** ^**'í »*««, ***» ift-Afp*.
lur» «te 9 ds mar*" de 1««>, ««-Itt»»-, £££í™ f7 — m*mm *m i**.^*.*.
vãmente para «m «.1.:• •:.- «pu» twciv

| « ,m^,,lx^imif<3*lm*,^,uret4*t-\r-i q,M i»wn nm uoruWiU"*^.ÍT 
t, ******* --rditrtento da iw-tsa dlgntdxk

do a.wo <lir-»ito.

cii-tia.
A -•* «li*, utt** «lo \ t '-;.\:., n. TO. «le

|SO|, 1, «.-«ii«:...I-» o «en-Kío ila prúSa»
«3a. 1. > r li .-..».«'.!.¦« .«i!i<,«» «|I|- lllfii-
ckoa, fei adiada i»--r Si h-:.,-.

Nada m»l« h»Klv»», 1«i-ant.i;i.l.i-*«r-
tCM&o i 1 hora • «JO atttnsios
Urde.

_ ¦ hmm ** **i* 
\ *S*t*****i** «**? »•»" ***'*** *** *********

!* *tSk> KT «*» ***»»«<»•• « lÜ«*t«wlS t.trrtl
4». I>«l«» H»ai«»f««-SS«»»«l-»"* »^*»«t«*

«rj-ít»*"!» 4» a-nwaattrm*nmnUtreti* 1
mj;;it.-V) Â* ^r-^t-ifsHET-ía*. p***m*rtitm$ty% ¦*%»

' 
&t rwnt>, é* ttpttt ttxfm * >!,».,»?«•f-m*t*»*»

i ***~-:&*t t*t-<* . «,

3- r»r»«« ninmiT tt-t «ca ,**=fí* r**.-
a mi,** Sm tmai9**mt»t* **» (»>i*t*:m Sr \4>SStA

,U I %Z*, wtettm* tss» ** <*****•>**. #****** *f i
»*(MUt*. e**Mtettee *m 4Sm trtm, **o*rriir»i. j'. — .—. iiui-if1»!» «• maeti.it»* MM t*

IVícebtmos hontem o seguinte tela-
cr.inmi «le Le.-polilina :

.(orf«u «ia tiaukà»-O resullido d»
-leica.1 i-nri vvr..-4-i..r setal foi o se*
.Müite: LobiU». |-*Sa;iJ«ms 1136. Em
ft*. i jio devtd.i a piesaao «i«« tttmúi*
.l.,;,g>vtii.iít.'. que §sebdelcgaite.
rOj TiJiive -U-t-vfta. Ir. plendl ta rn*
et»r s da opp^st -*

p~i,ns.

'¦•A-*.~* 
«;si-.a «te hte"

l .«rtir« **»»te« —Da nr/iiih-i ri-
«la«ie ^Sk<h)«ír'*j*.c&*-g3tfm«iit»*»r,ai«-^.
4 tente. 44 baia« 2 pm>em. atedíites

Kictu «li^riiieklo-i |«iw «ln-tfi»»»» aP«**-'jjíí'S»«w
{mes detta «-si|»í»l. A mttsm foi «*«M» | e* bmíb^ *** jf«

««»••«,•<»••¦«•<«• ta***»*»» f-^-t»»**»»
l,*n. ^Smm**!, A t^temttntmmmmjmmt.im/^tmr**ltt*m*t* ***s**tm»**4 ****%
*S é* *m*-m*** tftttstm*

tVmt uiem-ciiii»» a m*,** tiiil»? torte.
Q u-ni ama t**ta R ji-ntHica. **r**é**4s

d'»»»*raç-i'ls, MMe rtweer o «su «mir

par tlla. iwiitaiitlo— mm as liç^e* que
temas lido. tinta heil 4 farvl-a pro-
«fKra«» fehí. íl-.»-U apt-iiM itl<« Atam-
IfttsM t tvmr d ttí.

I»« um, rftâ Ssl feü* **** o $»mw*> .
«te àr. Prudente «te M<»ra«s» «winialeni»»--***». í#e»i.lcn1e da ««pnbTKr* 11.» de qoe,—im Sc prefeito mui-ikipd. foi otaneamjn- rmp-nda

' 
t«> «!'«?**« capiul, ée fee»>*ir«k» e.mi o

Sabemos quo uma das pessoas, en»
tro as muitas quo acompanharam o
enterro do mallogrndo profcsBor dr.
Francisco do Castro, estit aendo tra-
tuda pelo dr. Erunnl Pinto, por ter
apre-entario todos os symptomas de
peste bubônica.

— A Ordem Terceira da Peniten-
cln, tendo cm viBta oa inuumeros ca-
sos de pesto oceorridos íl rua da Sau-
de, Prolulm o becco Jofto Igmiclo,
mnniluii proceder fl (lcBinfccçfto do
liiilrii un siiiih propriedades exittentea
naquella zona.

AchumoB quo o procedimento da
Veneravel Ordem 0 dimio de acr Iml-
tado por todas as outras irmnndndcs
e confrarias, e bem assim pelos sra.
proprietários, attendendo fl Cpocu que
atravessamos.

Fórum hontem notificados seis
casos de peste, seiulo riais futues.

Bubníettidoa os enfermos a exame
bacteriológico, foram confirmadas as
mitpcitns,

Feitas as pum-çHes necessárias -nos
enfermos, falleeirios em coiiteqiienciu
da peste, foram os cadáveres removi-
dos pJTft-O cemitério do S. Francisco
Xavier, depois do- convenientemente
preparados.

—riflo estea oa nomes dos doentes re-
movidos pura o hospital da Jurujuba:
Joaquim Lopes de Almeida, chegado
ante-hontem du (ora, nfto tendo uhi-
da domicilio nesta capital;

Vicente da Bilva raranho.*, mora-
«lor no prédio n. 3 do beCOO dos Fer-
rclros;

Munoel Pinto .Soares, morador na
ilhado Vlaiinu;

Josepha auimnrftcs, residente fl rua
do Hospício n. 41.

Nestes prédios, o nos dn rua Qe-
nernl Cuinnrn n. 308, ondo falleceu
I íiíiih Autonio Fellcluno, c no du la-
deira do Livramento n, 3, resideuciu
dn Rachel Carmo, victlmuda também
pela peste, foram feitas rigorosos des-
infeeçOcH, (loándo ns ciisoB Interdíctus
c Isolados ns pessoas que tiveram COU-
tucto cornos enfermos,

- -No hospital Paula Condido fal-
leceu Maria du Conceição «lo AIniei-
dn, removida da travessa doi Padre»
gues n. 0.

—O boletim do hospital da Juruju-
ba aceusavao seguinte movluiouto:

Existiam 57, fiilleivruni 2, teve alta

por so achar radicalmente curado
JOiO Hnrbow» MsiliiieliU; niorniior A
i.i-irin tiiiituiiriii u. 83, exittem eui
tratamenlo 5t enfermos.

.vii.uu--.- em observaçtto sanitária
üo péasoMí

—Por ter completado o tempo
necoiwario do obtervnçfto, obteve ulta
Anua do Bouxa, rcddcuto fl rua do
llouijardim n. 185.

—Depois rio convenientemente cx-

purgados, sahlramhontem «lolazare-
to ria ilha tirande, com destino a dl»
verãos it.rlos, os vapores fíonn, Mu-
quy, Itaipatat Garcia.

—Achu-so ha dius enfermo o rir.
Eduardo Ghapo! Prerost|lente da Ko«
i-ul.lsrie riu Medicina.

—O indivíduo, dc cõr prcla, que ha
diastiiccuiiiliu, no hospital da •-„.:.

Cii«a, aecommeUtdo de peste, nao re-
tiriia nn rim «lo Ri/enrie n. 159, como
fui noticiado por um dos im*»**». Oetle»
gi». K«.i, »im, cnciintrario na |«ort«
driquvlla cato e socourrldo pelo tenen-
t^J.iaoUa.-ilbcrtoda Rurha, que ali
letl.lc.

— 8ali.fi».• à • ao dassjo de -.,'.. ¦¦ -
««•iMdi.ra».. <» »r. barfto <!«• Pedro Af-
Ibnao enviou bontem ao Si-nailo «i tr.
«Ir. Krnanl Pinto que. auxiliado p»lo
3? annltta Marqu«-s Lisboa, pitn^deu
& vacrtniçft.1 iwevcntiv.i iva tiguliitei
¦rs. senadores:

Paula «? fíuma, Oome» ile ("atiro,
N-k-ii-ar.-, Paraiiaf-ilA, Munir» I'..,«r.,».
Jiili» Bueno, ÇanttaMllH* Nery. Vo-
l5«'iano lN«nna, llohelrn Mi»-*!»*.!..,
Mim-»;! dc Q»i»rfi-i-«,Jot«iiil*Ti de H<-ía,ita,
0»»r»pilve< Chaviíji, LWU» c Campo»,
SiqiMlra Uma e líeudquc Couünbo.

PINGOS E RESPINGfOS
Dosdo que foi lido o nosso pin^o

referindo a verídica anecdota do ex*
cellentissimo netinho, tôm sido di»
rígidas a esta secçfto varias cartas,
quasi todas assignados — un» per»
nambitcano, coutando outros interes-
sautes casos pnssudos com o dr. Ulys»
ses Vinnua,com quem nao 6 do udiui-
rar que tunta gente so oecupe, visto
sua posição nu alta flnunçn, no t/rand-
monde elegante, na confiança dos
srs. Murtinho o Casiiuiro da Costa,
tres que so deviam juntar. E por que
nfto dizer tudo ? Vao n'isso um pouco
de inveja, pois que a todas aquellas
vantagens reuuo o dr. Ulysses a de
ser um homem multo bonito.

Por hoje referiremos somente mais
um «Vuquelles casos.

Hu uns annos atroz notou um seu
collega de deputaçfto quo todas aa tar-
des, ali pelos cinco horas, o dr. Ulys-
ses entrava na confeitaria Paschoal e
mandava embrulhar duas empadi»
nhas.

A historia do ncttlnbo velu-lho logo
fl mente, mas nflo era possivol que tfto
insignificante miíno fosse destinado a
um excellcntissimo. Resolveu entflo
(os dois eram correligionários, o entre
correligionários 6 que ha ódios pro»
fundos) acompanhar o dr. Ulysses
quaudo este tomava, um din, o bond
de Botafogo truzendo ns ditas empa»
(linhas. >

Chegando o vehlculofl casa da ru»
Marquez do Abrantcs, onde morava
o senador Luiz Felippo, o dr. Ulysses
fez purar o vehlculo o desceu.

O collega acompanhou-o, e entflo
viu quo, no peristylo, achava-so um
lindo king-charles, quo acolheu o dr.
Ulysses com muita festa o quo ello
carregou, dcituurio-lhu na bocea uma
das einpndinhns.

Uma vez un sala, ondo so achavam
senhoras o meninos qne lho disputa-
vam a posse do uuitualziuho, serviu-
iho. o dr. Ulysses o outro regalo, et
procurando occasiào do falar nas gra-
ças o nas artes do loto.

Para sermos rigorosamente oxoctos,
devemos dizer quo o dr. Ulysses nflo o
chamava do excellcntissimo, limitava»
bo a dizer sempro afagando: »Esto
querido totó».., a

e* «
Aproraplar «lentes! Do S. Paulo c Minas
CfiVlMin linjfl o Kudrigucs <• o lliruidfio
Oue v.-in entrar nas rabl.lcl.it finas
Uue us ainigus políticos lhes dlo I

AprompUí dentes para a comezaina
Une vae ser farta, avl.ili.ic.itla a grande.
Ou.1 elle, oTol.la-, para a imvn faina
tuil.i auymeutiir as ücula.luras mando !

Aprompt.-ir dentes para enrlier barrigas I
Kiull.ti', comcilures, exultou I

8ui', 
jiililln .', danso o erga cantigas

, du Coará, conuuendadur e paol
Anrompt.ir .lentesp*raque os venlres in.rfifU,
A hora do piiiío I Anroiuptar denles I
Uni', (liiliaiilirs, osvitucriri piiictium,
Ouo os M.iiinli.is preparem mil prementes I...

Que 11 do morro no seu doce ninho
l.iiliV, alegre,aplniintadas copias
0 noro Pausto,-o Juvenil Murtlnlio I
Iíu..' us .Uiiiijin/iii.» refoiceiu as mauoplat I

(-..I.i ser çio o menmitrel, todo anclm,
1'iiiiiiiitr. agora em teriedada iuinieno

«ii.', 
sl (i coiivluaiu para entrar no rancho,

a tle o baaquclo celebrar cm verto.

Cyrnno & O.

Eslevo hontom nc.si i roilnc«:i\o 0
acadêmico Aloyzio «lu castro, limo do
inolvidavel professor dr. Francisco
da Castro, quo nos volu agradecer as
•Inccrus homenagens por nós prós*
tnil.i.-i ao euiiueiii.i medico, cuja mort<
feriu piofuiiilameiilo o coraçtlo brae
Sllolro.

,, |i|i;irec(Mi hontem complotmnetitt
r.-f ni iu nio om seu mulerliil typogra»-
[ilir.ai, o nosso estimavol collega Coin«
mercio ifc 6'. Paulo.

A PESTE
O at-Kirajrto «Ia «^fertwía ijne hon-

teta -nt ita!i?«-n wpatsM^dotJrmrrat»,

ecrtís «^«"itos a t*mm.<sem o pivetn
4,j ramitt>ía «s psttwUc*» n»:«rIiJ
Fl<)riâao Prixotc».

K aiaila ha de ***t Mil, qaando m
i>M«2itt» «Mia «^tírectna na* snAm «Se
h«a*o*. ennta Pa-rnEvn: rr.Ht*K \íj*

.Ai i 1-t *-f—»»—»""-»»» ****** »*»-»«»<*s»vleti4teij»>Mí Cs.*rt*tVU**m\ rttti* fffttm-' *T^4I^SSil»r™*^'**a^í,w * *******4«rmmmm4 ia*
» m*temmmS â» «Mias 2 tssètrtttttMte. t*pt****ets*t, s*mt***mtt*mmt*m'

plat* i «r»j->-»«i' lAi pela ST. hx4o ii*» Pr-
dr» Atuai**.

Odr. Otmpm\\*A»m a***z**vrm aa
«tr. Xavier «l» ^Urtira. «pe a jr.»«m«
et A »l»»í*»-*-> a Auxiliar perantarta-
B»CTjte a aii-avifaííi&iV, *Ssa de e-th
t*r * i*rúffo$*teç4a do m«l ittdiafii».

O ar. prtafclmle da Rcpobür», at-
duxida mtx m av***#*t*x, pelst* tztr-l&miámTtjsf**» *figa>yg»j2g 

;;»«jpaawftt ti st^imnm^stAmU Hcj,
"-" 

t%% ! í*í^íl.-â!^^^S??t»». ÍSSÍSíi* \4*mms*m*z - .W*mií« imtmrr^ttméxt^**- j tmtéettt» mt***dt-*o troe \be ******
roças ris. MMt. £.IH. 2.ÍÍ

, j dn ftnpreta d*Tn»«|««»t«--t.
? -.uVtíKid-*, na
am *»a s«u» rrt*t*t4 titae*. _ __

D«sais ^s sowo syoefju ae go* -

títs-x cszasto no *a**HM**Ms4tMa. ef

»rt>«4», tm* 4 au cam*-* •HSfiia»' * 
matete. par» erstftzt-ssem ée

'"""!•»«*«• teviaera. r e reptstzA-tmtaef*^ *„&, i**»***-»*-. 
-

rta tsmt tiwu At> tnkaBa.» A* ***** e I ™ . ...^.

l^m^tmm*set***\%*m^^ 5*5?•£*£. _^ 
, {efT r*«^i>»l^«aitd>«*a p&r A s«a dj>p«>

m^mtm4*.mamm*,. 4t. %****%* "**• TJfc»a«dai** • a»*t i W, Im a p«*> j stctn, w> tb****s*tt*s Fe.MrraJ, a%B»a.*!
•^mlsT^^^-*. 4- r. .»e!p!««i»dermna^^-i-.l*rii«J«rt* «»*<^J«^^^-t3*ife'«*!-

Pl- m^lt*mrett.*i lm*\tmw*. »• BswalMte*» * *mt&r4 ;sw «|^»etó«-« w»ttf^wíi»«-»« d» «kj«». s
* ,í -fc««***»• «a». !»»»*•= |« !**^*»|hiíí»p»«t«*4* «tr lasTtoals rrnn jatasim tatu têil fi¦ is fainm i «fea j «fetíbraçc*-* sa fe-isra.

»r"f' ¦arasar c !|íí* ts4» y-afif-r^tsiisas «
•**em «seado {«ia la-rai<irna coar-
**m**m*.

;t^^tr5a ^pr^^E^lK^^^H . « ^^^^T^ C^^T^1 
*****•-*¦ *™**«* * U^tmtsttmm^m,

»-»n».-r^^»t»r.i..»-.i«-«i-n« cimil-r

q?ie o tr. minittt-n dc bueuda tm \m\-
xtrlMiotrm:

tr\\4m***s*A* iii5nW»TÍ<iP-5»-il-»*acíi«»-n«
sntt o |«in.la*i»r.il«» «I* »li-

d\ (-. :-ue. !i«n!sr com o
^%-lmwhiK*. na parte ref<a-
trote mo peso <t* Btercadiria taUnct-
t;.taa«t«a»p»tlK>. « tmzt4*4m em alfu-
nurtaUmMttru o p»»3«ii«i«a»o de direi-
tas em «Wnra o*»* em em qoe, de-
vci-4«»-*ti*»«mlwt-«i«saljf«^ na ra»
sA-tdafems ímtUK m tr*** ée mt*jt**
tmo*jAmwt*eism4trtt*m t»»* prio. ao
puma qse a f*«rt«tra »WH*-f»» tf* DA*
e* pe»»*» i«rjnial*i, di?rf»i-tj e*n tr*. ttittict
dm r*jsut«ç«*ai adasatirwi foe tmn tm
dato»,<-*%*-<-•tliveqteuda«te q»etraU
.,|1 JouilJ»») rr«-a;»fiítov,_»j-
provasio p*Jh d**tzrví* o. :sTJ'i de ««se
etfteta de !<**>. me* dt* t*m>*w4*s de

^s«í teraa f»

u-*.r.« r Axtm «fotWade{anásca. Ptr jenri ée arübatítiea m«*ptsm*-s «aa-
tk ¦. Àw**Ltmei**f.rt*im **

M«*.* iBaiwa «ttt* ss» w s**a- é\*mtmt
'ifrnn TS&-

4m.**m tifgmvrtm és* r\e%m^Âkat li*at»| 0«TisBC»»«jfa»»»w. fttítm* ée Pcsireíprtéaoditps

p,'ftr smtm **rm* tinnuiiii-Jlia : firí* 
' 

Atfeaso d*-*ét **m *me mj*m facaHa- ]rt^taittesrt»*.

c:m«*ú** tmmfettse ds. maUm <k> } $- dc
TCfetMc «ft. M, rt s*r> tí»*«aB eass-

Pr*»-* Iptido (t ditpMae Mfat. »~l do citado

OS DOUS CANDIDATOS
o mviiiTf, ronTico

As 0 I|í: horus da uinnhAde hoje,,
devem chegar a esta capital os srs,
Itoiirif-tles Alves, prenldcuto do fie»
tudo (le H. PdUlo.e ISilviuuo llruinlrio,
presidente do Kslado do Minus-Uc-
raes, Indicados pela cuuvcncflo do LIO
de setembro para prcsldonte e vire-
presidente da Hepublica, no próximo
qliutrielllllo.

Acompanham o dr. IVxlrlgues Al
ve», qu,' |.ai ilu hontem, de Bi 1'aula,
dsti horas da tarde, em trem Mpectal.
Ot Bis. Heiiiiiltlílin '¦ i":ini|i ' •, i'nr-
dorlco Ahruiichc.-., Alfredo Klli», Pa»
dua Hrille-i o |;.,.|..||,:,.. Miimida.

A' tarde, partiu lambem do Uclio
}|.)ll."..|lt«, (llll. Hilvlllllll llr lli.lã i Clll
Wagon • "i".aal, ligado no trem H P 2.

Áeompiiiihnm-iio os <l« putiulo») fe»
deraea «ir-1. Pranelsoo Hnll«a», Carneiro
do He/.eiiile.llenrlqiii! Hiilles cUastfto
du Cunha, bem como os drs. David
('uiiipi-tu, secretario das Onançaa do
K-Uiilo, lkiiji.iiilii Itrunillo, offielal
de gal.inetf de s. «-x., o deputado es-
tadüil Jofto I.ulz Alves c I.indolpho
Aiavedo reprcscnlanto do Diuriodt
Mina»,

Na ctnyAo do llelõiu «. ex. n'^aua^
ilnni u nastagnm do trem «sp-clal,
procedattta dc A. Paulo, c, eom as
pe*soae que o at-ompnnharo, U.inarA
lojrar lio cairo cm que vem o «Ir. Ito
drij-u»» AJvas,

A's A horus dn iinnlil |«rlirâ ds
Central eom dettln i A primeira da-
<l«u-:l«« .-Li.,i-'..-a um trem «'Xpr.iwo,
txiiiduxiu.lo vários |«olitico<, e n-pre»
semantes «Ia ImpKDta «c.ie em H.!ítn
vft», aguardar a chegada do trem ca-
pedat.

A plataforma da Central, na praça
«li» IU-publit**, t ¦ ... .alia o -«.- l!",
a, It.Mii-»». ailltucaiiiciite «loinul.»».

Na «*H*«'a»il<, d" de^itiibarqui» to»
, sí4" na ;/-.,« «.,.!¦«« i.iii ii» mar»
tiaea.

Aqueilts «lois jr-i.i • - depois de
mxfc-cn-. w cnmpi;ni«*nt«»d«*«tia
n,l««:.<.»;...imtí.«». tuUlülAu lugar nttIO
ia...l»n de pilacia, «.!!¦ r.» ¦ : . fttm tr.

Hisslilmte «I» IkpttWlea, qo« ser*
i, i .-¦«•.-ta-1«< at* acto«!aebar-i)ta pelo
•r-traiario do ^««v«n.a, dr. Tlunnai
Cnckrane.

St. ««ra. r«*!»tr8<* m **mtr*4* qoe M
ferem --ampríHieittar ao h«»te» da
lísílalipiriã

AutanhA terá l-»-.*r no salão prtn»
ripai «Si Ca»"»!»!, Cfctjíio pet«j rinâ
«f.,« thftrk», o Ijanqaet* p-illtícm of«
f*,-»at«.t-> au» dot* caudidiatcHi péot
mas amlfo-i politic*-"».

Pu* «ms íe-4a tntmm di»4rí*»oí«loe
IV»««in.te» rtlaii-l.» «» fartí*. » «*«•»>
S»4«ji A aertditatfai «ssofeluti* _Pae»
tttwarli,

t^té%***mtmt*m**mp*'mt rrtJScioe
«lt» tnloes, eatt tsmmttH Atmtn *"tor*s.

X» -rakrta fe>&rf uma «jfcftett*-»
im*mí<vi4*. de $*J ffl-3ikrm.net.

Aperta» •». bstoe«rrfr tamttt**^c>tm.
o dt. Din* Borra», lerséer doipjwri»,
<|9*> *mfsA*;i tm d**m .-.an.iii.t-* ; «
dr. Eürfi-igar- A!«s, f». •€**»*•
tsmèo a ta*u»i|a*ie, pte*reéer4 4 ktora
4a toa f •'sia».«u politka e o dr. M*

.«iiaa«> ktMtdtm, ^»« UmdeiA tt tt.

prt»*i***t*mm»m4^*m*>imt.
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HEifiPBDÍIffllTE
IV

(COHCfHS-lO)

Examinemos as objecçOea doa pro*
tcstnntea.íi razoável doutrina cutho-
Jiea da Intercessâo dos Santos.

Por mais numerosos quo sejam 03
textos adduzldo», facll ô de ver que
apenas lia dous argumentos ; 1* que
bô a Dkus devemos adorar e servir ;
e, _•, quo ontre Deus c os homens
nio ha «inflo um mediador, e 6 N. S.
Jesus Christo. Mas nem tuna nem
outra objecçflo tem n menor proce-
deuclu :

A Deus uiiicanieute devemos ado-
rar e servir : — masquem oeontesta?
Para provar quo nôs, catholicos, !_•
íringimos esto preceito, preciso fòra
demonstrar que a Deus o aos seus An*
jos c 8antos tributa mos o mesmo culto
do udoni<;Ho : e isto nflo 6 pos-ivel que
Be prove, porque nüo 6 verdade.

Hó por um requinte de mil vontade
Be podertl confundir o culto devido a
Drcrs o o quo o dispensamos aos San-
tos, e ll K.iinlia do todos os Santos,
qua 6 ii Virou» Maria.. Todo o so-
pliinina protestante venu, pois, sobro
um equivoco, um uiultisenso, tomaii-
du-ae o vocábulo culto 9om- distinguir
n triplico ticcepçflo de — culto supro-
nio, unlco devido ao Om-nipotexte,
ou culto de lairia ; a veneração espo-
ciai tributada it MAu de Deus, culto
do hypcrdulia ; c a veneração dos
Hmitoa, ou oulto de dulla. Em ver-
dade, desdo que a doutrina catholica,
tnnto uos seus graves livros de theo-
logia como nos catecismos quo an-
dum por todas as mflos, explicita e
fiiniialiueiite declara que nflo adora-
Uios oa Santos, mas que os honramos
ciiiuo amigos, quo sflo, do He.vhok,
o nossos interces-ores periuito n Dl-
vinii Magestade,— razflo nllo ha por
que se obstinem os protestantes em
lnij)utar-nos o que nflo professamos e
cm confundir o quo 6 tflo claro.

Poisi enlflo Ift porque MoysCa e ou-
Iros, divlnameuto inspirados, nós o
reconhecemos, ensinaram quo a um
Krt Dkus adorariamos, legitimo será
deduzir quo nflo possamos venerar ua
Anjos e os Santos, ministros e servos
kem-aiiiiidos do Skmujk ?

As Hngradi-i r.eltrafi cstflo cheias do
factos quo exuberantes comprovam
quanto a DEUS sempre foi agradável' ii voneniç&o dos seus enviados u dos
hiuih Uantos, Inuumeras graças ali se
Conta que fórum concedidas a muitos
infi-Hze» polo patrocínio deSantose de
Anjo». Moysés, líll.ns, Eliseu, Pedro,
Paulo, acalmavam tempestades, alim-
piivnm leproso», rosuscilavam mor-
tos, operando como lntercessores ou*
tro Dkus o as outros homens:; o pro-
Htiiul.is deante de si tlVeriun astur-
h:is maravilhadas pelos prodígios que
cHOs realizavam em nomo do BsNHOR,
a quem Invocavam como amigos e ser-
vos beneméritos. Eram idolatras as
DlultldOès quo veneraram taes «Santos?
Coiuinelteran), acuso, uma abomina-
çflo perante Dkus í E, ao contrario,
nflo vemoe a cada passo, no Antigo c

«Assim como ns causas.seg*_'__->«
(ensina lira tlieulogo) qüe agem pela
virtude du causa principal, nada lhe
tiram ft ciiusalidiide, mas antes mani
fçstam a sua virtude, do mesmo modo
03 Sautos, quo sflo uns mediadores se-
cundarios, quo agem sob o influxo o
dependência do principal Mediador,
nflo Lhe prejudicam a gloria, c pelo
contrario a mauifestaiu, visto que
nuda iiodorium obter siuflo por virtude
dosmerilos d'Ellc». (Tauquerey, Sy-
nopsis• theot. dogm. 3í ed., 1890,
tom. I, pug. G25).

Isto de so prenderem 03 protestan-
tes aos citados logares, desprezando o
subsidio quo para explical-os nos de-
param o espírito do Evangelho, a
liçflo de iiinumeros passos da Escri-
ptitrti, e, nflo duvidarei dizel-o, itlá o
simples bom senso, con3t.intemeu-
le oa colloca nas mais curiosas coutra-
dicções. De que modo nos explicarão,
Verbi gralia, com a mesma estreiteza

de vistas e o mesmo nferro ll lettra,
aquello versículo 9, do capitulo 23°
do Evangelho de 8. Matheus ? E' o.
quo diz assim : «E a ninguém cba-
meia pae vosso sobro a terra : porque
um sô 6 o vosso pae, que está nos
ecos.» Empregando n mesma argu-
iueutuçflo de que se servem jiara pre-
tender que o Christo Mediador ex-
cluo os Santos lntercessores, deveriam
os protestantes prohlbir que o nome
do pao fosse dado, neste inundo, pe-
I03 Ülhos a seus progenitores, pois lã
estíl quo sómeuio ha um Pae, que «S
Deus. Deste modo pceçariara grave-
mente todos os filhos que tflo doce
nome deram aos autores de seus dias.
<4uo absurdo I Mas 6 uo que vai parar
a exegese protestante.

A verdado 6 que a divina, a supre-
mu paternidade nflo exclue*a humana,
que il'aquell:, nfto d mais do que mera
emanaçflo e imagem. Honrando a seus
jiaes, o filho aluda com isto rende
homenagem ao Pae Eterno, que & o
Autor du vida... Da mesma sorte a
intercessâo dos Santos nflo embaraça,
nfto dealustra, mas antes realça a me-
diaçflo do Homem Deus, sein a qual,
estamos do accordo, nem os Santos
nem nCs nos poderíamos salvar.

Terminemos.
No assumpto de que me Unho oc-

aquiilo, pode, talvez, por minha ig-
nòranciu ou mil coniprchcusao, ha-
ver encapado qualquer erro duutriuul;
mas ilc.sdt) já o rosai vo, subinettcudo-
me, como sincero catholico, ao juizo
dos meus chefes o mestres, antorida-
des da Egreja, inermvel em matéria
de ft} e de costume».

Dito o que, o antes do ponto final,
escrevendo islo em horas roubadas
ao repouso da noite, ergo vistas no
cio, onde, pela jiinella melo aberta,
niens pobres olhos myopes nada niui3
divisam do que uma nesga obscuris-
¦lima... Mas eu sei que nflo é assim.
Armado ao achasse o meu orgflo vi-
suai com a luueta astronômica, >• por
myriados contaria os astros seintil-
lunteai, soo» do outros mundos, os
quaes, nn dizer do Psaliuista (Pt.,
18,2) publicam a gloria de Dkus. E o

Novo- Testamento, os severíssimos mesmo fi uo mundo supra-sensivel
castigos com quo punio o Altíssimo
aos quu lueiiosprcsavaiu os seus Sun*
tos? Orn, si nflo 6 idolatria n vencia-
çAo dos Prophetas, dos Justos, dos
Hiinltm vivos,—porque o lia de eer a
dos Santo» morto» ?

Tampouco 6 verdade que o culto do»
Santos algo subtraia ao que todos dc-
veiiiotaa DUOS. Singular idéa ! lua-
glue-se, diz um iruliidista, que venha
iiiciii-iii A vossa casa o quu & vossa
niSfwnoninda nflo prawte a» liuiiit*.
ii»i*i'iim u quo ella tem direito; que voa
nfto afiiguo os filhos, nem llguo a mo*
por importância nos yossoa demais
Amigos! e que( interrogado sobre tflo
nl>»iir«ln (i.aK'i:iiitUi'ilti., essa' tal vos
t»*rioiif|**—AmIm f*vt>, «It-sil^riliMititti
Vomii mao, viMiil lllhiM, VOSSOS ami
pos, para nfto subtraltir a niimpetii:»-
na jiniwlla da couitdcrnçRn que vos 0
devida... Nao so diria, cota raiAo,
que cia quem &_ _JJKK 3 J_S_rt3_Íá-
¦Ai^íKSjór E, todavia, outru nfto 6 o
morto de so haverem o* pivtavstauies
rom >i \ iiuihm MAk t« com os Santos
de Jr ¦»••«- Christo.

Mu.to ,*\o envii do quo illes horcll-
cniiii-iiU* ensinam, a veneração dos
SólittM iiiulu titã uo supremo culto da
Dteliidinle; mantos redunda em maior
gloria do Sknmui o culto infatrior a
lUbOTfdinsdo com que honramos UM
quo, neste mundo, tfto tn*m 6 soube-
r.uii servir o imitar.

A 1 "greju Calhollca.cxplana mu lu-
ildu eipotaitor («StitUPiigliara, Cbtfo*
I'. ..¦¦..-' e )¦•••'¦ ...,, .:.i»::.,i, N.i|.,.|i-,

lt»7S, tomo III, \aitg. 71 a Igreja Cm,.
tieilie» mis ensina quo o» Santos fo-
ram creatura.» humanas como nfls,
vi'»ildos da no«ja carne, nascido» na»
DilseriÃa do uosao exílio, sujeitos âs
iiiMilla. dos tusémoi Inimigos, moles-
l-iit.s |i.«i.«, roViilloseatiiniiliis «I.i.a nu,-
»«•» iiiawni».» lentaçOe» A KgTvja Ca-
im >ii. "i i' ia ' ",i*i«ia queo» Santo» »o
com a» siiMlbrç.ns tutda houveram •>.>.
dido militar de Umi ; que Jr.si-s
CURXHQ veiu, padeceu e morreu por
Him, con» veiu, padeceu o ixtotrsu
pu tiiV», aqttt «em Jksus Cuitisro
nftu tiveisim logratlo salvar-»**, como
B.-iit J mos Christo no» nflu lograra?-
mo* «alvar. A Kjreja Catholica una
ensina que na Satibu, len.Io-sr coni o
auxilio ila divina giaça exercitado
na» u:'¦ ; ií i. virtiidaa e havendo,
|H'la Mia a\»rrrs|ioiidriicia S graça, ad*
quiriali. limitava mérito» deante do
1' i< ...'.. u -im do Senhi»k D piai-
mio, .lepois dc chegado.» ao lermo tia
ma jaeregrinsçlf», o agi»rm dc»fruetam
a ls'tn ivcnturauça no Paraln». Ora,
t,in.iii f (iie de tu.la. quanto ensina a

' ' ¦ , a lil.:: f, . .,. 1.1 i|»»» Sail*
In», n!»«« vA, laem clara, e»ta lda*a —
que, -¦. ".i-t' a inemiia l-^uja, le\-ein
i»« Hanlo» »er «ucraalo», nfto -»mo
Drrs, ma» emno atiro d»« Dia*^,
«mim».»de Dki*s, fltl«a DtOS, «que,
|H.rl_ul.a, no eult.» «l«i«J W Itm profta,
nfto li» nem »•• - - ale 'Tia?»

l»a*)v,i« ,| isto, evi.leiilein.-i.te, nfto
lia nai-''-? de m*|.»r InaMcticfal nV«t«
l».nti»: • paswnifa» a ««•; i" 11 objeoça»».

Kpmssm ella n'a«|*teh«} tUset de Hfto
Pauto: « Vwut ntetiator D« arl ho-
im ***«,. komo Christcs Jksi*k.
(/. fl»».. tl. 5*«. I»to«*> :— que *«*> ha
llm W.».ll*.t.ata»Htl»» DtààJS e.»» 1 >¦ »..lfll «,
qu** Jwrri»Christ*» lüm-rai., tm
cr.lfc» i^ioiilllo de H. 1"e*im t *.Vf-»*
«t»« » o*í«<f mo*i tn ett tv.b - et t <Mnm
h&mtndmt, im qm« epporfmt mm >.*t-
smjmiri*, {AH. IV, 12?. 1.ts*a v: tm
a—» ai! a.,»,., !|.'tllia.u taülral -«u* fali
da»ja»> tf» (va«tla»lt«. f*a»»)«» »|t»l WÍa»l .W.».
nv»ap »er .,'»».. — t . n

ha quem veja, o ha quem ufto queira
ver o» .Santos.

Nossos antecessores e.miiiiiins, no»*
sos e dos protestantes, todos os que
na té chrislfl nos precederam antes da
magna heresia da Reforma, bem os
viram, aos santos do Sunuou, bem
os veneraram e invocaruiu.

Do Luthcn» data esse erro protes-
tanto, que, clausurando-se em alguns
versículos, como o grego Patisatilas no
tomjilo de Athenfi, antes quer morrer
Iiiuiiiilo do que entregar-se íl justiça.

Nossa fé, a cntholica, 6 a dos Pa-
ti iiiivlius e Prophetas ; 6 a dos Ajmis-
tolos o a dos primeiros século» da
Kjrreja ; <! a verdade em lodoa us tem*
(h:s e logares ; 6 a do próprio l.utlirio
ante.» da fuluiuuil.i pelo Papa...
Cremo* na Coiumunlifto dc SaulüS;

•f 3rit»a de l.aet.

Hoendjs para ciitu.i, tnoalelos no*
vos, fabricação esmerada e preços
commoilos. Imperatriz 1.'-, CosU ivi -
reir i ,t Ca ivi 's * catálogos.

De Areia Branca recebemos hontem
o sepiiinto lolegramma i

•lUiusaram.uos üsiranhúzaas noli-
cias teiegraphicas publicadas ua im-
prensa atua capital, dizendo que o
padre Kstevío. acompanhatlo ila for-
ça .iiiii.ui.i retira uma missa cm
tirossos, contra a vontade do povo.
l.arantimus serem iatoiiainoiiie itive-
ri.ticas laes uoiicus ti.iiniiiiltuUs
com o lira da disfarçar a ImprwMáo
ila leia it. vi de assassinato perpetrada
contra o nosso amigo Manoel Lopes,
contra o quil Mizjel l*°«ui.iitdes, ag-
Ktdgado de I-Y.uiclsco Solou, de em.
boscaca procurou disparar um rille
no dia 7 du corrente, quamio pacifica*
ni.'i.t' voltávamos da Qgleja tirossos,
onde padre Kstovlo n&o poude dizer
a missa, per terem nossos «lesaflcctos
escondido o mlssal. K* lambem men*
tirosa j noticia da concentração dc
turcas em Mosaoró. O povo Grossos,
isáir.i alarmado, reconhaceiiilo > ac
ceiliiidu i.... 4 jurisdicçSo mostra-se
sahslcito, excepclo de pespieno nu*
mero datmpregadn o cangiccirosde
Francisco Solon. unlco ttefomor pre-
tençi">«s do »>ara A população mos-
ira-se confiante no» poceros do üs-
tado.—Manoel Uberalino, delegado de
hygiene. -José SanUnõa, aJmiuis*
Ta. . das '¦. ¦ '• l• •

AFGGAOÚ
Ú sr. Allredo de Assis, emprega.li>

da Urma Uatmiro i; u.j IC.,1
rna cia tàambAa u- 8, i omuiunicou an
in»i»««:tor de serviço na delegacia
dai* «¦'¦•¦:•...¦ nibana cue na
occasiAo em que n««rressa»n»m da bor-
da», em uma chata os trabalhadores.

> i .¦*¦ ,-i a r ao t". n u de nome
Ferreira >li Sil»a.

N_j «ilisi.iiiie o» •«torço.» emprega-
Aon, nâo foi laos-ttvel aalval-o, ul»>
aendo o seu cotp«« encontrado.

A revokíio es ü&Uo Grosso
O re-iueritiMUilo.anreaeutado naaaes.

*»«. ala aabbadoala Catuara do» n-j. ;•
i.vl * [.;--- tltiei.o «le Andrada,
Cludnalo Uraga c i'.<;i>l«, pedindo
InfiarmaçAc- •»*» g"vemo «ilare a atina*
,*a > cm ne «* e. .t.t.lr» o Kstado de
Malta in.nta»., «,-ru ;¦:-¦..\ revolução,
nto aibaUnte -»• -»»nt»»uç»'»-» d* orl*
;>'mi «>flktal, foi i..'tita-iu rrjettatlo pur

T» vaHos contra 31,
A a-.iiaa**.», que foi maminal, a rc-

r-tMdaaMto do st. Kuetio 4» a•¦¦•.» i»
i «VaTram a^iUal»

O ¦ umiatit.» ..|-ie-».i' a:.',» 4» S_«
a**g'»»na»>«í» j P»ul<», pedimlo * pala» ra pat» «nea-

Aa-hill»-» «ta rta^e»Unti**riK«. Ka,*mi- í miabar a ***»_»«.*_o, t-n i¦ ».< ft Câmara
-ctnolxt ^at_ animo laafarebd» \m * m-aktria. «iua acompanha o gm-

84 pela l«teiv«sss_o «fo» Hjí_ís,_ ü9s j 
*r«»rti<o do *t. Campas Sai',-», «p» a re-

. »th - .*•« r.Tei-f tvameiitar dispett»»*. I gtíç*0 Ae*tv n*.pierin»ntí» impaitav»
»«>rr»»»» » -e-iiiac*-* le Jv.SC» Cnti*»:.a. aa r*w»«*araç*« «te principív*» rrpcUi-
•ai *< (iilatalaMga^aaa acreditai ai»**» pie | «HMW. apt* m actual prv*Jft«ianila da•jr»» pmAetsnmctm *»\*at p»»-* meai l^mbiB-a pt**s*»ii cm leatpoa idoa, •
d»»a iarie»R*an« J-Unl*»» »nd«*|*aw4«5te-^ qae »«a .»|»p»*<»araç»9 imp-rtava e»w
t-Kttl** taatagetli Jksts, *_t»of*ta* J vlt-er * l*t da T»rni_o e nft.» viver ii*
dala* *cí»íub »* «apM^nia-iVs .^t-. c.m\ m*\» „,,»«,n «s,
ai .1 ir»o> »*# ptsnvKaiite*, Tan Uaíw» ua-! O «ar. Campa» .**»tl*«, no l»Mnpn ila
«ja«*!le«i ifstaa, r emtraa wmmaatmtm, \ prvt*mr*aãK Aem .],i • *í.-t .-Mara
Ma» aí* mtnsntstmm asmm a_o #; u«í«j | tn o rn^ttHO daefuaiAo • dt peUi-ba eatbaQm áigca* émaiet e q**m m- ..Ua-W: »baf_r o aMnmpSo _»-*}». paralenia «et dta^ai-íWTa*! e a>_!-<t!<iivel a|a{i-ter «tmnmt«v« » tmexacna de
mriiar_?«teCiiR*«vx Iprw-jw», usttaes ptttmèas p*tXo* .citado* »T:*»r-TK»5 f ataram na'», ex,
Ap.-at.nHis 4a* mealiasi.-» fwmdimat, ata! SI o Itilr* :L» lUaqttetlua q^m rerxi*sm
i u ei»t*a Dtrs feita? b»

SmWnt

a con«*e*s*»E naqtaíiUí «xanJataita,
feita por um decreto, *;_e um força
•ia lei. que nio foi revogado. • *.» a.
w*twr»«a-Jí« qM*r*?m furer exeeatar.

Moitas t««, em mavarsas t»K-
mas, a em e arpas ^»»í4 q-aa tive ca«»
pessoa.* aturataU» CáBtàftdM na ad*
miaistra^Ao *>r«** UmtRtei «aricarri*
ntet&t íjüeuta _j» mau b.Ü3«par-
»|3*s ala Am*rwm Aa* Sal asttivaj*»»
MBét retalhai, para »iUi'i**r t
cab*^ d# ta«t-;t«4çi5»» rw_a. «i>o fa-
wresse era raQo para promarte *
j-t-ter tteabofaiunau aanwaaktá*
lüíias MCCte ia nSsâ» ò» R»» 4a*««.Mr* par» i o ape sp»i<» a »^«<<? wqaensíea»»? ê at»*- Jaariro. Tiva. pasta, mm ta* 0MÍW*n*#fir4n — e isto ide escave » í_* o «apuapt?.. pira q»» a**** ams. caiaj taar. tí-be:» trvsta e "

l«l-«a dc litte,-***?»»*?» tMMMlarlBi, A j wt> <* deotínii da opiaak» pÉ_ta_, **-! ¦»-»*¦ *** _¦__¦__¦ ** <*»»
»*at«* sft* pade a Egr**|» dir»»r*üm*»nií» I Uk> ajaa.a-i^daaa, ^c-r^at h» 4a dura-jr*^ f*>m;' z*?***íZ*4£S g-^r».
quaemq^r tra;\%. assa «ita .-,¦» pec ; MU> _i Vams.T*. -*»» a» la%crd«taa*m«l ».l!íf SI^ S^ ^.S?^ 3._

tjo-h^ m mmni» tm tad_:cha ía*m ti» Ont. Ds» lime**, tema** A- p-¦ -.tt* tt r_p IM**>«<a»a»»t|p»»l i**-«*a»?w*«?a»!*a a» 'vttna, éectaree m**e s-tstjtan rca_«rsol «4» Be*a vtãu
sa» MHta : «â******, mMk, tMin Jxtem»t4Bsems»..p»^»t»kamnns, -i-atm ¦ ftnm, ar. tmêtcA c t««T-»-* j>s»_5

deputados que votaram a favor do re-
queri mento.

Foram os srs.; Carlos Mnrcellino,
Sâ Peixoto, Gabriel Salgado, Serze-
dello Corrêa, Silva Mnriz, Ermirio
Coiitinho, Teixeira de SH, Celso de
Souza, Bricio Filho, Estacio Coim-
bra, Julio de Mello,Esinoialdino Ban-
deira, Pereira de Lyrn, Sylvio Ro-
meio, Fau3to Cardoso, Eugênio Tou-
rlnho, Fellx Gaspar, Galdino Loreto,
Henrique Lagden, Síl Freire, Bueno
de Andrada, Adolpho Gordo, Cajado,
Cincinato Braga, Edmundo da Fou-
seca, Theophiio üttonl, Esperidiao,
Pedro Pernambuco, Gomes de Mat-
tos, Custodio Coelho e Paula Ramos.

Também fallou o sr. Lludolpho
Serra, representante de Mntto Grosso,
explicando os motivos por que votava
contra o requerimento. i _S_S

ItliKUltAn.i.MU Arllirítc*, cura-ie canto
Eluir de' -ucuailra do Queira*..

o musêüTFparque
Com satisfação inserimos em sagüi-

da a carta i(uo nos foi dirigida pelo
dr. J. Baptista da Lacerda, prestl-
moso cidadão, cujos sarviços ao paiz
estão á altura do seu grande talento
o da vasta erudição scientifioa que
todos lhe reconhecem.

Sontimos profundamente que a ver-
dade nos obrigue a manter as, nossas
afflrmaçóes, baseadas todas em obser-
vaçóes próprias e que poderão ser ve-
rificadas por quem sa interesso pelo
assumpto.

Certo, de algumas irregularidades
observadas no Museu, nâo ô respon-
savelo illustrado dr.director; isso.po-
rém, não faz desapparecer as faltas
notadas. Estamos certos, por outro
lado, de que o resultado que o dr. dl*
rector obterá de um maior esforço
da sua parto, procurando remediar as
falhas que a todos se apresentam,será
muito maior o muito mais lucrativo
que os bencücios, advindos do seu
protesto, quo em nada melhora a
condições do Museu.

Da dedicação o do patriotismo do
distineto dr. J. Baptista de Lacerda
muito se podo aiuda esperar e, cre-
mos, s. s. não quererá fazer esquo-
cido o seu passado de serviços e ab-
negação.

liis a carta a que nos referimos :
•Jã desde os tempos do passado re-

gimen so considerava um'dever de
todo o cidadão quo exerce funeções
publicas, justificar-se de reparos ou
aceusações, que lhe sejam dirigidas
pela Imprensa. Ao próprio imperan-
to ouvi eu uma vez dizer—oue tinha
a doío/.a dos actos pnblicos perante a
nação como um direito o um dever
ao mesmo tempo, líssa doutrina mo-
ralisadorn é minha também ; e quero
dulla agora fazer uso, rectlflcando e
rebatendo reparos e arguiçõos ustam*
pados nas columnas do Correio da
tlanhd do ante.hontem, á administra-
ção do Museu Nacional.

Tomarei em separado cada uma das
arguições e censuras alli feitas, para
quo o publico fiquo sabendo que va-
lor alias tem.

ai Muito para lamentar ó o desa*
pego que o sr. dr. João Baptista de
Lacerda tem ãs suas fucçõos do dire-
ctor do Museu Nacional.*

Tão injusto o inexacto 6 dizer isso,
quanto ninguém ignora qua todo o
meu tempo e a minha actividade eu os
reparto entre os mestres propriamen-
te administrativos do «Museu,quo esta
sob a minha direcção, e os trabalhos
scientiflcos «Io laboratório, onde ap-
plico multas horas do dia ao exame
de quistões do mais elevado interes-
se para a sciencia e para a minha
pátria.

Deixei .•». minha residência em Pa*
quetã, on Io tenho «i garantia da saúde
minha o de minha familia,para residir
á pequena distancia do Museu, e po-
der assim aproveitar todo o t.unpo
em trabalhos úteis nesse estabeleci-
mento. Creio que esse procedimento
não exprimo desapego ao Museu.

2 . •Kmquinto que, distraindo dos
deveres ilo seu cargo, esso illustré
medico sj dedica a posquizos s.-ieaiul-
cas sobro vários -erums, os seus
subaltornos deixam também em com-
pleto abandono as suas. obrigações. »

Nà.i o vordade que eu ma osteja
apjilit-«indo a,.pBSq.ii'zas scienlillçaaJ'
sobre v&T-tos ssruins. ttàiou sim cui-
dando 6ériamente,por verificações pa-
cientes no laboratório, do appartilhar
elementos de orientação pata a com-
missão do Instituto P.isteur. que vom
ao llio de Jineiro estudar a febre
amarella. Nosso trabalho emprego dia-
rtamente 5 a li horas, e nem uos dias
feriados, om que o estabelecimento
está fechaiío.uem nos domingos.deixo
de ali csur presente, para nao inter
romper experiências, que carocjtn ser
proseguidas sem interrupção.

Creio que esse snrviço Interessa
multo á sciencia, i luimantdado e ao
paiz; o muito seria para louvar que
outros fizessem o mesmo. Infeliz-
mente,preciso'6 dizer «a verdade, neste
paiz a grande maioria dis quo nio
trabalham.pnrqiií n.lo o querem razer.
ou não se sentem com aptidõei para
isso, sõ provam a sua actividade com
ladear de embaraços e Impecilhos
aqucltes que tem o desejo de lazer
alguma coisa.

.ii os jaatiiiAiiiía conseguissem, pelos
seus pr.ices.su.; occullõs e as suas
manobras disfarçadas, obrigar todos
.i i-uléttide e á esterilidade,a que elles
voluntariamente M condemnatn, nds
:Vii: iiu.is, por gosto deüt s, reduzi-
l.ii.iain pouco tampo, a condição mui-

to apreciada dos sileucioaosVa Par*
sia.

3' • a riquíssima secção do minera»
logta nmito tem solTrldo.»

K' uma affli-maçAo vaga, qne mris
dit nom significa.

Iim que consiste o soffnmento da
secção t i_mecifiqua os facto.., afim ds
rif possamos apreciar o valor delles.

; «O puque da Bm vista não ea-
contra quem delle trate.*

Isto i orna Inverdade, ponjii» 1? ho-
men», pelo menos, diariamente traba-
lham ali oito horas, limpando o par-
que, cultivando o horto a ns jardins.
O actual jardineiro'chefe tnteríno.que
ê ao mesmo tempo preparador da se-

\.. de botânica, tem feito prodiglos
de actlvidado para melhorar as condt-
«jfta»» do parque, como todos quintos
ali transitam vtem e attestim.• -¦•• 1. que a rr.i-.ii do name-
ro d<i trabalhadores de .' i ia, preju-
dicou muito ostrviço ¦;-...:• parque;
mas qu* culpa Unho eu i,-:.. tl
aquella rcducçlo, contra a qual me
manifestei sempre junto aos mini»-»
tro», foi imposta por ne»>*ssidad« ds
•con Mn ia. a qus O pila imairo tsva
Ja tti*eit»r-s«* t

i ¦ vem o numero d«»» UabjUuJ.irei
a *'. e as cavtaas mui.ii.. de Q^ura

r i providencia, ¦.;¦¦•,. a mim
t»4o compete, mas ao ^orno leglslaü-
v... e ni . tsnbo cessado «i • r^cUmil-a
era relatórios dirigida a<»» ministros.

Q-atudo «»m jnsttça se preten«ie se*
cnssr «m l*a*ri*ci>**Mrlo publico d» fal-
tas na sua „ -va «idminatrauva,
davese a-imerilhar >» líct»i.«. e Ms
cara a»r*i«nl e a razij Je!kj .\ f»:u
desse prévia ex»m.í foz Incorrer o
a i'.;<> i -r. como apira »t •«•»!•.«. na
pactis de injusto on tyaUMate,

rt »rt»tro remata »-í»m l quests«. que
m*iá «¦¦-! 1 > neste re.vinc it.i .1 *c iti.ia j4a traído di ferr\»-v.a Jfe-k*«*aia»*»iu«. I
:¦-•¦•¦:' A.t parq*!» «la It -a-Viata.

> ••*- -.*r* ara mal para aQu»ata dal
i*. ».v:*ta e par» o próprio Unsta.{
«asa oncewir*. tal como cila fal ftita '
Sobre este po&to it mai» le uraa «tt
me etpraMMi:

LEGRAMMAS
i

SERVIÇO ESPECIAL d|0- "CORREIO DA MANHÃ'

LOXDRE**, B*.
Constou hoje que Úavia sijló.

morto na África do Sul o gene*
ral bôer Dewett.

A noticia, porém, não foi cojn-
firmada,

LOXDllES, SI. . . j ,"E
Secundo um despacho da Afri-

ca do Sul, um graude contin-
gente bôer marcha para o norte
do Transvaal. •. - >

Este contingente está sob; a
direcção do chefe Ketnpfs,

I.OXDllKS, '21. ; i
O correspondente do aíonttnj;

Post nos Estados Unidos, affip*
ma que o governo daquella re-
publica vae prohibir a entrada
ali de anarchistas estrangeiros.

LOADRES, SI.
Respondendo á pergunta qÍ3,e,

lhe foi feita por motivo cios
boatos que correram, de morte
do chefe bôer general Dewett; o.
general em chefe do exercito;
britanuico, lord Kitchener, aca-
ba de telegraphar comtnuuican»»
do ignorar 'esse facto.

LONDRES, 31.
O Times assegura que a com-

missão do Aero Club conferirá
amanhã, definitivamente, o pre-
mio Deutsch ao aeronauta bra-
sileiro Santos Dumont.

LOKDBES, 'li.

Realizaram-se hoje imponen
tes festas commemorativas do.
96* anniversario da batalha de
Tra fal gar.

Junto a estatua de Nelson no,
Trafalgar Square as festas cor-
reram animadissiuias.

LOMtTaES, SI.
A commissão dos festejos

commemorativos do anniversa-
rio da batalha de Trafalgar
dedicou duas coroas muito ricas
e bellas aos marinheiros liespa-
nhóes e francezes. vencidos
heróicos.

PARIS, St.
Boi hontem a abertura so-

leuiiie das sessões do parlamen-
to servio.

PARIS, SI.
O sr. Santos Dumont tem

recebido inuumeras felicitações
pelo suecesso de ante-hontem,
com o seu balão dirigivel.

Este facto prcoecupa todas
as attenções, sendo geral a opi»
niãodequeao joven brasileiro
cabe o prêmio Dentsch.

Os amigfos de Santos Dumont,1
offereceratn-Uic hontem um baui
quet. */

PARIS, SI.
Em; rCJas bem informadas af-«

,'firí_*ám esh^^-^c_olnd_-qlKr í>
prêmio Deutsch será conferidoi
ao arconaula brasileiro Santos
Dumont. Dizem ainda que a en-
trega desse prêmio de 100.000
dc francos será feita solemne-
meute no dia 6 uo próximo mez.

MADRID. ti.
Communicações de Sevicha

dão como terminada a greve,
tendo sido completamente re-
stabeleeida a ordem publica.

MADIUD, SI.
O cruzador dc 2* classe «In-

fanta Izabel», por determinação
do governo, partirá breve para o
Império marroquino.

HADRI», SI.
Consta que .umiiihã o minis-

tro da marinha apresentará a
rainha regente uma reclamação
dc sua classe.

ROMA, ti.
No próximo concurso de tiro

devem tomar parte soldados
sudanezes por determinação cx-
pressa do govecuador da Ery-
thrca.

ItalHA. tl.
Diz a imprensa desta capital

que estão muito bem encami-
nhadas as negociações com o
Brasil sobre a questão dos colo-
nos italianos, aãktnando mesmo
que cila terá bom termo com
honra para ambas as naç5cs.

PARIS. SI.
Foram hoje despedidos tres

mil empregados da Companhia
de Omnibus. Os seus compa-
nhetros restantes, cm numero
superior a Ó.500, ameaçam
abandouar o serviço caso nio
sejam teadmitttdos ao trabalho
aquelles tres mil.

Washington, IS.
• O govetno expediu um decreto
próhibindo, terminantemente,
a entrada no. território dos Es-
.tados Unidos da America de in-
dividuos conhecidos como auar-
chistas èm outros paizes.

tVASníAGTOS, SI.
Hojerecebeu-se aqui a noticia

telegraphica de haverem as tro-
pas regulares columbiauas der-
rotado os insurrectos.

Novo combate será dado nes-
tes próximos dias aos rebeldes
columbianos.

¦' BUENOS AIRES, SI.
.; Á Sociedade Protectora dos
Animaes protestou formalmente
contra a creaçâo de uma praça
de touros, annunciada ultima-
mente, O conselho minicipal
teve conhecimento disso.

BUENOS AIRES, 81.
. Segundo a aspiração geral do
commercio, interpretada hoje
por «La Prensa», o governo
deve empregar o maior cuidado
em estabelecer a navegação de
cabotagem, de accordo com o
que se faz no Brasil.

BUENOS AIRES, SI.
Foi atirada uma bomba de

dynatnite no telhado da casa do
engenheiro Treesser.

A bomba, cuja collocaçâo é
attribuida a anarchistas, expio-
diu e determinou grandes pre-
juízos materiaes.

BUENOS AIRES, SI.
«La Nacion» e «La Prensa»,

em artigos de hoje, continuam
a levantar a suspeita de que os
caminhos abertos na cordilheira
dos Andes pelos chilenos, não
são apenas o resultado dos tra»
balhos da commissão ingleza de
arbitramento; são um serviço de
estratégia perfeitamente orga-
nizado.

BUENOS AIRES, SI.
O ministro das relaçõci exte-

riores dirigiu uma notaao go-
verno do Chile,pedindo a termi<
nação das construcções dos ca-
minhos dos Andes.

BUENOS AIRES, St.
Um despacho da cidade do

Rosário annuncia que o chefe
político local.de nomcGandola,
assassinou o anarchista Ladick.

Accrescenta que reina ali grau*
de agitação por esse facto.
_ ._^»UENOS-AIE_S,-íi;."' ^

Entre sábios e estudantes or-
ganiza-sc aqui um grande fes*
tival em commemoração á data
do nascimento do dr. Wirchow.
A. . festa será provav.ejmeáte
magnífica,porque assympathids
que o grande allemão tem con-
quistado são intensas e multi-
pias, na propaganda dessa com-
raemoração.

BUENOS AIRES, SI.
Onze dos membros do conse-

lho municipal desta cidade, cuja
extineção está a ser votada pelo
Congresso, .c-U-ci-ram óssea*,
cargos cm signal de apoio a
idéa quesedobate.

BUENOS AIRES, «I,
Annuncia-se como certo que

em dezembro próximo serão re-
alisadas as manobras navaes,
que principiarão com os exerci-
cios de torpedos fixos.

Já de ante-mão se sabe que as
autoridades principaes da repu-
blica assistirão a esse interes-
sante trabalho.

¦ONTEVIDEO, SI.
Foi muito concorrida a festa

de recepção dada a bordo do
cruzador tranecz «Tage»»

¦ONTEVIDEO, SI.
Partiu ante-hontem para o

Rio de Janeiro o vapor «Cor*
dillicre».

llllMI.lllll.il. SI.
Rcalisou-sc com grande bri-

lho a recepção marcada para
hoje pc!a olticialidade do cru-
íiiior francez «Tagcs», nesse
navio.

Compareceu a elite da socte-
dade desta capital, alem de altas
autoridades uruguaj/anas e do
corpo diplomático.

¦ONTEY1DKO, «I.
O presidente Cuestas recebeu

hoje de um emissário do presi-
dente da Republice Argentina,
uma medalha corataemorativa
do centenário do Urquiza.

asgressão, desta vez aos Inspectores,
querendo desarmar o cabo ordenança,
3ae 

recebeu leve contusão em uma
as mãos. Afinal, depois de multo

trabalho, foi o preso apresentado á
3? delegacia auxiliar, sendo lavrado
contra o mesmo, auto de flagrante
pelos crimes do desacato ds autori-
dades e offensas physicas. Nocite vae
ser enviado para o Estado de S. Pau»
lo, acompanhado de uma escolta.)

CORREIO 
D0JIGÍra

uranjiLEcriNs
O PÃO DO POVO

A tlir«Ktãiru «• i At*xiav-So Cumrae
raorativa do 1- de Uaio» mau trpr»
«.entactes tt povo, que foram hontem
«o GMMÍ-* Viu..-.;;;,.«!, fuer entrem•\ me_*-,ret- qus pohli-iraoi, v.t-
rim tu V....U. h.iIkt--..; a at_tu«:»• n»t 4*iyaimaí contra o pr-ijícto
r..o-: T '''U I <r da Urigaam da riiipa,
O ;i...,i-wj di .::...U» tatailiu ftj-
MMMk

Air^ailcftJ y* pela çet\ itlesta _• r. ?r- >s t
'. -*-i N#nHMH-W tl» povo ij-.»« o

rarahum» airtort-! fmerttm Ai Jfa»M ae»'e3âe Jette MM
«lade tenha par» imp*»W-«, *.>*de qae P*»»» de eitirsio. a»«a d* ^H*'iq-»tr

ataAn, tt» watt* 4tfea4tti sempre, pyt dttsn-
.ter o sara próprio r f-jrim-p*

-âns

IS-tÉ {.iaVtiai

í*a»t*» a Dw.t,-
nm m&%,M nm Am

PM ?¦ ¦ «&.>r-1 a irmmmt * 0-_M ¦
Ka*-j*al_i
_ -ma'4z m

f peyeemmiewAy rnsem*

e müÉi

*'»*f,"*-«l f**-
m* *_¦•»-_!

stXi .aiw-Sn tíUsex
asmX* *_»»»»-

.mm fl_s*M»a*«eí»i .—*>./. t 4t _*- í O se

lXs*mtam-»*a os mtmhanxr ta Com-
m?r_«rai**r» J3í ao Cr Ttv-.ty Ucmci-
pn f -r a in : -s .ii mtintya « qm *'.í*iv.t
ftg m. mtlmmmttt ptyatiiatt.n ia-
tareasat-se peta» ptstss i-5j*c;.á«* «
ptaUHll 'tni***&vm.-~ama4m3*n4o
o ; t.-,*-t.} i. r*i«jtjío «i ipeesea-
tan_o -5_ «»*_ti*a.

A Aa.r-v.»íV> Cti-auaetnjcitin «o 1
4* otmt tam rmeehiAa osoém • ntntm
sòts 4» aita jus nos csrrciitfto-
¦HIM.

t-ta eaatais.si,'! tt Ursteins pro*»C3fa**S t tmt píaísIíificJí*. o st. Curai»
fhis,*^nto;tnmetixarptx»49nas
qttt fmrnm m Cssvmmt «otrtpar a
measo^ets.

Osr Caasstkttfaiaf^tSm..iS»pra-

mt liaasU €i
ftwmmfe.

traiX}, fa* mm
nãneãeSé,

E-.*-i o£'«rfe «frt i¦ê»S0SWmm a MMBNI
a.***X>:Xi-r».

* nt asm

umi ptuoeacto ajfthra» nonroí a*?tí-
cola*. • nt qual ta«*a-r« o parecer do
c»*55*U*iHro ijtajrctle Hmlfttl l*«-
r-ira.

¦..«».» Uiratísslmos e ait«'j• t»s de
t*pea;u.a. OuviJor 113. Auler A C-

nnmctt»Tettf* rm mttn • iiltitu*-
do (,-eno *.;.-.a /. /.Ti-. tj',eie.

AAtm do t«xto, irtr» tmtX tt*m >o-
t.'rnwaal tf, Irmi na pvrn•*• ra i«r¦ r.\ a
raHraio do na» [anrfÍMto, dr. \a¦ ¦ .«¦-
!» -'it.-t.ra. *•- ti|«:.Uiilj úa U»v»?

iíaaaCraphicns.

tjrr^t í-*t:#jjru»* enads «vortramto
Urrar * Vives. Onvidor l*t.

o-tiü-o* i e^or.

5Stt=l«l Sax* At

Em additam*?!*!» » romí notica.t*ra *» * sxm-c*Dt-tr i ««f«uit*:
A*s n* hÜM 4* __HÍn da haaatem.

• dr. iúeg*A7 da t* circa.3»cn**:Jk»
arteru. a*r.ímpaa__d^ de tres iasp*-
CSero, 4a oí-r-a! dc .lúxgesctas a 4»*•**>-• attmstsmra, 4ir*gm-»e pmra bert*
4» vaptue «V%'*«*!*!íttii*-. nom ta, «m
c ssn» -tra*. t.» a» a-arta» 4a 4t. tanta
ttpamm, tMa^mttptmmo 4» Aa-
|_Ua 

*#_K^e « unifi_>U«a i«ef_s_a
ifMüa a»_t£iari«ía*«, par» ttt o áctuas
e«B>r«B_»t«ai.

amvm a _a__f_r áMt-k, á___d_
«ja.* Xi a b_4i tem arítmn *»it-_-.
aa*-. v»-_» A Ura ara êm» g>t|ne«a
rv_ nmWm es.*-i? < _*?__-t amsmttM&L
tM vara* íikmou, « anmmnmAmt*
4» a>Wj«At»ft*JS# í«a **»n*-a 4»

ntttmX tXt!f»tsX%, tm&nt t$g<**êa
» tmingaAm, ni» c^mmppamtê rtatannt
w*m- aev lat-aãg Nr

Jasa-sd Im T rasmttm» 9* horto
f rifai atat* liaria _M^^^^^*"rai i ^»"^^*** ^ranra*apiraraBf. an^^m*

VIDA ACADÊMICA
Escola Polytechnica

O dr. Paulo de Frontin ao terml-
nar hontem a sua aula nesta escola,
referluase á parte do programma da
cadeira que trata de navegação aérea
e nessa oceasião, em eloqüentes e
sincuras phrases, congratulou-se com
os seus discípulos pela extraordinária
vietoria que acaba de alcançar na
França, o nosso glorioso compatriota,
sr. Alberto dos Santos Dumont.

Escrevem-nos alumnos da Escola
Polytechnica :

«Tendo nós lido na Ficfa ^cadíiniea
d'esta folha, um artiguete sob o titulo
—Uma expressão—am que, a par do
sacriucio da urammatica transparece
a inais requintada ignorância scientl-
llca, deploramos que talvez algum

faiato 
de máo gosto tivesse ahuzado

o nome de um dos nossos mais com-
potentes o dlstinctos collegas. para
servir-lhe de pseudonymo e subscrò-
ver-lhe a banalissima preza.

Estamos certos„de que o nosso col*
lega, cujo preparo seientideo ô assaz
reconhecido.nio seria capaz de dizer
em tao poucas linhas, tantas heresias
sobre assumpto que tao bem conhece.

Elle, de certo, protestará em tempo
caso se trate de um embuste, como
suppomos.»

. Diversas aoticlas
Para commemoa-ar o seu anniversa.

rio natalicio, o sr Bernardo do «Souza
Vianna, 5* annista de direito, offerece
amanha um profuso jantar aos seus
amigos.

O distineto hacharelando em dl*
reito José Heraciito Bias, alumno da
faculdade Sivre de Lcienclas Juridl*
cas o Sociaes, offertou ao Instituto de
Protecçáo á Infância 22ô fasciculos
das preleccões do dr. Bulhões Carva*
lho, lente de direito romano, confeo*
cionadas por aquelle acadêmico.

O Instituto faz os fasciculos á
venda na Papelaria Leandro, ao preço
de dois mil reis cada um.

EECLAMAÇÕES
PBEFEITUBA.

O sr. Pedro França Pinto, alu*
gatarto do Cassino Nacional, veiu
mostrar-nos a licença que possue para
as obras a que está. procedendo no
Café Cantante do Cassino, rectlflcando
assim a reclamação que nos foi feita e
que a respeito aqui sahiu hontem.

E' lastimável o estado em que se
acha a rua do Mattoso, entre Haddock
Lobo e Itapagipe. A falta da calça-
mento em diversos pontos reclama as
vistas do fiscal.

Por vezes tem reclamado os mora»
dores do logar, em vio, porém, poisaté mictorios tCm sido improvisados
numa parte murada da rua.

O fétido que dalli so exlula, na qua-
dra doentia que atravessamos, trará
certamente muitos prejuízos á saúde
publica.

Para o facto chamamos a attençio
da autoridade competente.Pedem-nos que convidemos o sr.
agente da Prefeitura para reparar na
chaminé de umu serraria exi.tento 4
rua da Misericórdia n. 46.

Fási chaminé náo tem a altura
prescripta nas posturas municipaes,
o que tia em resultado vomitir full-
gem o cinza incandescente sobre os
quintaes visinhos, queimando a rou*
pa que nolles se acha quasi sempre
itst«rdídã-porquo nas «lasas quo con-
Unam com essa serraria moram pro-
Ictarios e gento liumiltle e pobre, QtlCdesses rudes misteres tiram o honra*
do sustento.

Nào exigimos que aeja caridosa a
Prefeitura, nem caridade cabe nos

Slanos 
do governo Implacável do ar.

lurtinlio. Mas têm o devor os srs.
empregados da Prefeitura do fazer
cumprir as posturas municipaes.

Os Ni. encarregados de roceber
a taxa sanitária precisam decidida-
mente pousar os olhos na respectiva
tabeliã ou pedir aos seus chefes alga*
mas explicações.

Ha ainda poucos dias, o sr. José Bri-
gieiro.e.tabotecido com pliarmacia no
taoiilevard Vinto o Oito de Setembro,
Villa Isabel, recebeu um recibo de
de vinte mu réis, de dois mezes de
taxa.

A ULolla marca,- entretanto, a
taxa de cinco mil réis mensaes, o que
quer dizer qua os srs. da Prefeitura
náo n'a conhecem ou, pelo menos,
ungem descunhecel-a.

ao dr. Prefeito enviamos a rocia-
mai;.lo supra, que nos foi trazida pelo
prejudicado.

POLICIA
Procurou-nos o sr. Atcas, proprie*»taiio do estabulo da rua do Orienta

n. r>, para rectidcar alguns termos da
noticia que hontem demos sob a epi-
graphe Leiteiro ftnaior-l e pfmjid-.

O sr. Arcas, que, disse-iios, é tam-
bem chefe de numerosa família, e
homem trabalhador, morlgerado o
honesto, por todos querido era Santa
Thereza, nào teve, segundo nos afflr*
mou.uma só palavra de insulto para a
senhora queixosa, cujo marido, aliás,
achava-se presente, e toi até quem o
maltratou, chegando a amcaçal-o com
pancadas e ai alguma falta comraetteu,
eonstitue essa o facto de náo acceitar
i i"s pancadas.

Também u;\o è verdade, declarou,
que llie quucMuim entregar uma nota«ie SOJ para pagamento.

Outrosim, quem o soltou foi o pro-
prlo delegado, attendendo á interfe-
rcucia de vanos uetcociantes e outras
pessoas de Santa Ttiereza e ds ruões
exposta* pelo reclamante.

Cumprindo o dever de publicar esta
iv i «lo tt. a i .... declaramos, en*'.: tn.t.i. que aquella noticia foi, u-

blicada por Intcrmações trazidas a
nossa redacvilo por posíoa merece-
dora de conilança.

—tomos tirocurjdoshiinlein pelosrAlbcrti ttaMCO, ex.inspector seccio.
nal da 11* ctrcumscripçàn urbana,
que aqui veiu narrar mais uma procuao seu ex.chefe, ur. Gustavo Adot.
pt. ¦ de '*::'.'.»•

i¦ -•*.r. ¦ - a «-ftMiTos© ter sido d»,
mlttuio por pntiibtr na «tt seccio,
o í v. vi ¦:. i:;.«• «t ¦¦ de quatro casa* de
logo. protegidas peto delegado. In.
formou.nos qae foi rtprehendido,
em audiência, por ter um gatuno,«•'.;. i v Ja dr. Sutknw, pernoitadono \a '.:•*.*. aecrc4cent.au que tinha
ordnn severa» d.» delegado para nio
eacrever no livro de parte* a« privVs
qxe elTeciuasae, a fim «le esc .ider as.
sas iu;. da reportagem.

Fi-.aU asada o *r. Nil., • sobre•am crime mio ---.•-.:, corre pelatl*. »*nd> qtia. a \iri-n t. rt-aijertig na
rua de Sant Anna. é »w»nsUntemenl«
vumda pelo _r. .-ackow. Outros da.!** no* foram fomaKido* <ie4*te assa
MU n<*Jm;>«., no entreUnto, á cpera
da confirmação.

Ma t um .!•'¦-. CMM em qae te
í »tuna «nprí|»r • ril_o : nnj»m os
vtmpttrts e apnirea-arm os »*£.¦»*.
das.

' — Eaui.-.Tim li».-i*>m na»u «da-
c^_a os *ra ! Agencr _on»;alr«a Cas-
HÉ e Er->e}*> Gomes de hmm-s qu«ntt vieram mmr ** tiàiiiaat WHlSã
cias de f. HirtaM. escrevent»* ao-•artarso da l- {ircatasírip^io *«ib_r-
bina.

setrindo KM affirmarrani »•••. i *¦•
set.hctes, H*nmm. áepms de impe-
•lir á|» fosse KK&ado o depoimenU-a
da testeauKatia favor vel ao sr. Lr-
a*5«t"s (%?&-.¦>* j'-cs-v*;a5te I» dU» ajr-CT*d»«Ia. tatu* MÉrM M í eãn
Arn^U i_al_zií a ie*Uet«_t do sr. fu^
tn». í Sa ée ptatsxsvrT a raj »»*l*ate

Twra*-ae, pata, eretmssst-i* qs»- aevmpetemt* _Mart_i_a l*tsr# as ntt**
p*ta es» cas-:» e its* SMÊtt a Ml'

C Jt«I»tW ItiTIMfll
Ca facts qm eva r»ri_saaj.i* »

namnjdm its aacttv~Ud~s 4a te*c\em
# o ImmM pela eaal aaia Campmk^
tu, cí L_rf a _0í La-*es,j L3*^>a-a _MMM carr*. Altf. âapzs Aa tnS^e,
iam, a 4ea tema, rlrs-ea rl3#,

e *nrri#«s. »ar-t_*c«-»« «ms-»
da rsa tania a ftmt-
ata *i*^arra__aKasa a ta».,«

fii v*ea
MM tas f_k--rww«r**a*. 4»- _jkj

SENADO
. AV hora'regimental e sob tpt»A-

denela do sr. Manoel de Qmtoz,
abre-se a sessão com a presença de
37 srs. senadores. ,AltnP-

O sr. 3- secretario procede á leimra
da acta da sessáo anterlor.^que é sem
dobate approvada. p|

Na hora do expediente falamosr. Pt-
res Ferreira apresentando um reque-
rimento de d. Odelia Ernesllna Diniz,
viuva do guarda-marinhamachinista
Simpllclo Antônio Diniz, fallecido a
bordo do aviso Julahy pedindo uma
pensão; osr. Gonçalves Chaves recla-
mando providencias da meza a nm de
ser apressada a publicação dos annaes
relativos ao anno do 1890, que ainda
náo existem na bibliotheca do Senado,
e o sr. Antônio Azeredo que esgota a
hora do expediente tratando de quês*
toes relativas & política dB Matto
Grosso.

Passando'S9 â
Ordem do dia

E' anmwclada a continuação da dis-
cus=âo unlca doparecer n. 127 de wui,
daa commissôes de marinha, guerra
o do finanças, propondo o 'imefen-
mento do requerimento de d. mimna
Netto Simões da Costa, máe do fal o-
cido alferes do Exercito José Netto
Simões da Costa, pedindo uma pen-
sáo correspondente ao melo soldo Sa*
quelle official.

Depois de uma pequena explicação
do sr. 2* secretario dando os motivos
porque na sessáo anterior dera por
prejudicado o requerimento apresen-
tado pelo senador do Districto Fede*
ral, pede a palavra o sr. Barata RI*
beiro garantindo mais uma vez ao
Senado que o direito de d". Balbina
Netto da Costa, náo e um direito liti-
gloso, e si a questão é simplesmente
do redacção, apresenta á considera*
çáo do Senado uma emenda substitu-
tiva eliminando o termo pensão.

Manda á mesa a referida emenda
que, depois de corrigida pelo autor
por não se achar de accordo com o
art. 79 do regimento, ó apoiada e
posta em discussão.

Usa da palavra o sr. Almeida Bar
reto que se mostra admirado de ter o
poder executivo negado a essa se*
nhora o melo soldo a que ella tem dl*
reito por lei,o nessas condições apre*
senta um requerimento, a fim de que
seja retirado da ordem do dia o pare*
cer relativo a essa pretenção offlclan*
do*se ao ministério da guerra a fim
de o Senado certiilearse dos motivos
que levaram o poder competente a
negar o melo solido a que se julga
com dtrotto a máe do alferes Simões
da Costa.

Não havendo numero para se votar
o requerimento óomesmo considerado
prejudicado. -*:,*.—

Entra em discussão unlca o parecer
n. 128 de 1901, das commissôes de
marinha e guerra e do finanças, lnde*
ferindo o requerimento do i* tenente
da Armada.reíormado,Arthur Walde*
miro da Serra Belfort, pedindo qaeseja mandado contar para os effeitos
da sua reforma o tempo em que exer*
ceu os cargos de capitão do porto do
Estado do Piauhy e de juiz nos conse*
lhos de guerra da Capital Federal.

Ninguém usando da palavra éen*
cerrada a discussão.

Entra em 2- discussáo o projecto
do Senado n. 23, de 1901, creando o
logar de auxiliar de procurador geral
da Republica e elevando a 4:0UOS0i)0 a
gratificação deste:

Fala o sr. Gomes do Castro, const*
derando que aquillo quo se tem em
vista pelo presente projecto é suavi-
sar a tarefa, aliás penosa, do procu*
rador geral da Republica, mas st esle
tem de assumir a responsabilidade
do serviço do auxiliar é necessário
rever todo o trabalho feito por esse
ajudante o nessas condições conti*
nuam a persistir os mesmos motivos
que induziram á creaçâo desse logar.

Respondondo ao sr. Gomes de Cas-
tro fala o sr. Coelho o Campos, que
termina apresentando uraa emenda
mandiindo elovar aíiOOOf a gratifica*
çáo do procurador geral da Republica
e reduzir a ti:Uüu*. o ordenado do au*
xillar. ¦¦. .. ... . •

Sio suecessivãmente encerradas ás
outras matérias constantes da ordem
do dia, e levantando-se a sessão ás 4
horas da tarda.

CAHABA
Presentes 62 srs. deputados, soba

presidência do sr. Vaz de Mello, abre*
se a sessão á hora regimental.

E' lida e posta ora discussão a
acta da sessão antecedente.

O sr. Eautaio CotrriHao reclama
contra a má revisão do seu discurso,
pronunciado na sessão da 19 do cor*
rente.

Em seguida é approvada a acta.
V PARTI DA ORDEM DO DIA

Entra cm discussão o projecto quefixa a despeza do ministério da justiçae negócios interiores para o exer*
cicio de 1905.

O sa. Galdiko i.ühetí» justifica a
emenda que apresentou ao projectoem debate, augmeutando a despeza
em dc: contos de réis, destinados a
pagar á Santa Casa de Misericórdia
Ua cidade da Vietoria, o auxilio quelhe foi concedido pela lei n. 26.de
U»t.

O orador faz diversas conslderaçôw
sobre varias emendas apresentadas
ao projecto em debate o termina di*
zendo quea comralssáo de orçamento,
recusando a sua emenda não rol justa,como não parece ter sido em relação á
da mesa, que peda 34 contos para re*
parus urgentes o indiapantavels no
archivo, urganlsação da bíbllotho-
ca, etc.

Passa * se is votaçales.
Sao approvadas as redacções üoacs

de vários projectos.São lidos a jnlg-dos objecto de de*
liberação, vario» projectos qne se
acham sobre a mesa e jt pubucadospor ate,

y. annunciada a votação do reque-
rimento do sr. Germano llasslocher,
pedindo o numero dos alumnos era*
tuiloi» matriculados oo Gyranasio Na-
cional.

O sr. FnstntRico v. ¦•. t* (pelaor-ikmi requtr e obtém preferencia paraser ni'. i-ii. immealiatamcute o parecerda .::«...».! de petições e poderei,approvando a elelçâi* realisada a S>
tle agoato deste anno. no l districto
do Ceará, para o preenchimento da
vaga deixada pelo dr. José Avelino
Uurgel do Amaral, e racnnhecendo da-

i 'it. i« peio mesmo i -i *. o tr
major Ttiomax Cavalcante de \.b i
querque.

Bm seguida é approvada 'íoanime*
mente o meirao parecer. * proclamadodeputado o St. m .* r Thomat Cavai-
cante de Altrjquerque.

8' rejeitado o reaiuertmeato do ir
Jtiaqiura Pires, pedindo a nomeação
•le uma commissa.» awpeclat para tra-
lar dos interesses da .* . i cafcetra

E° ápprovado o ; • ;, -. .ir... .,•. Aa st.
G.*rmano H»s_!.s>,í;er.

E* rejeitado o reqtjenmianto do «r.
liíietm da Andrada. -¦¦¦ . dtscosalo •

taçta-t pulaticaotos em outra aaacçto.
F. alada cuttw ¦¦.,:•¦¦« o *;r»»J«-

etoaua! íutortsj o governo a pijar!COW*|»cO ao bacharel Umfctttno di
Souza Mano&o, oa seca ordenado*,
como luu de direito em dtsponitiíi
dtda. defonidai d« Tt Aa >bril d
tf#H a tl .te Oa-tawntaf»-. _ft i^on

O ***. CiraXisaro Baa«* j-a-ía nf-Ut». m *ttwm)»t*Mdi tmétnx.
t r ..e-lita eau, MMMMMl ** «lua

d reíer.13 pr^íxio trre a favor*?»
voto* e M_ht****i BMnt, MU (RM 0 «r
presidenta venaexm ata haver nu-mero a nundanda pr«*c«d*r a ama-_uauala á q_al re«{>os.a«a ut srs,
MM___N_

K * **-.—.— •* .«a-i-, .-¦-r».-, jr-r f ra
do o pr»-j».t.a acs«a.

O aa. -Moa K'L««j ipeim «rifai* re-
qi.it rrr.r^;J-. 4\ r»»t*rt->

nBMMM, MM-KMM^M MttMMsOpeas» _> srs. dí-.-jiik.j. t*ts j .v-t
* fei*a svsví (tartüàs e rrcstáíeeída a
pr«^pa spmsts. Ae MB ira. âMM_>4os.flrmda pox Oao pz»í-aAictA*s a$vcAaç4at.

>> rarra mv tttsmt na nu
E-ín eta dè*c»a • %A.y o prsj*cto qm

Aa-M-todo?«Mtea D*_3o»_i a«*raa_tiimmmnsssm, como pTttsU» pmttf«»sH*4o de «ca exper^xt* de ma *M*
mt ¦itr§ím.

mo» f-MM ntst-is. s_i«
M ammta AeUAt

O TdfSMR—MStS 4a
I^5,t_tíS!9t..

*w f_t¦Mar
_____&. S__ if-

Relembrando as experiências feita.»
pelo genial aeronauta, observa nua
longede desanimar com os rovcioa
soffridos,audazrnente levava pordián.
te os seus estudos, removendo ni
diíflculdades que se apresentavam.

Forte, cheio de coragem, com he.roica persistência, olle entregou-s»
á solução do problema, snhindo vi*
ctorioso na experiência de 19 («„
corrente.

Doscreve minuciosamente as mo*
difleações por que foram passando
os balões Santos Dumont desde ou. lato o actual, o n. 7, modiflcaçõei
qua eram impressas áproporção queo estudo dos factos os apontavam
tão necessárias. E assim do aperfei*
çoamento em aperfeiçoamento chegou
a construcção do aerostato com o
qual acaba de, fazendo fluetuar a
bandeira brasileira na athmosphera
de Paris, satisfazer as condições do
progvamma traçado pelo Aero Club.

Pretendem' agora negar-lhe o pn».ralo. Elle não desanima e responda
que váo emprehonder a travessia
do Mediterrâneo, partindo de Nice on»
direcção á Corsega.

Nào é só no domínio da sciencia
que se faz mister uma tal tenacidade.

Nas regiões da política,tlla é neces*
saria c útil.

Sejamos representantes da nação
tenazes e enérgicos e hão dotriumphar

Mostra que é indispenvel uma cam.
panha viva contra os attentados go*vcrhamentaes.* A attitude do parlamento e do povo
contra o arrendamento das estradas
de ferro, si não modificou as condi*
ções desse hediondo escândalo, ser
viu ao menos para evitar outros
males.

E* assim que a Indemuisação á cora*
panbia exploradora do porto de ya*raguá esta paralyzada e o negocio do
porto do Rio de Janeiro esta retra*
nido.

Pede que todos se esqueçam dessas
misérias e se voltem para o grande
brasileiro que no estrangeiro {enche
de orgulho e cobre de glorias a sus
estremecida pátria.( 0 orador é muito comprimmtado)

Passa-se ao expediente que é lido
e tem o destino conveniente.

O sr. Lisdolpho Sbrra discute
assumptos da Matto Grosso e decla*
ra-ae contra as afflrmaçóes do sr.
Bueno de Andrada.

Levanta-se a sessão ás 4 1-2 da
tarde.

Excellentes os vinhos de mesa era
barris da Real companhia Vinícola.

O sr. dr. Vicente Labatut publicahoja, na secção competente desta
folha, um artigo sob o titulo «O Banco
Rural e Hypothecario • as suas ma-
nobras.»

Na secção livre desta folha,. _
hoje o sr. A. Azamor um artigo sob o
titulo «A nroxtma fallencia da Compa*'
nhla S. Christovão..

A propósito do commercio d»
aguardente, inserimos hoje, na secção
livre, uma publicação.

Carvão econômico Small Coal, ex*
cellente combustivel.unico apropriado
aos fogões de cosinha de casas de fa-
milia : preço 40f por tonelada (1000
kilos). Rua General Câmara u. 11,1*
andar. _

Inaugura-se hoje, 4 rua dos Ou»rlves n. 38, o novo deposito de drogasdos estimados droguiatas Bragança,
Cid >t c, que ha muitos annos tira
funecionado á rua do S. Pedro n. 32.

Café de Java — kilo 8900, 5 a 1300.
Do sr. Joaquim Coelho, secretariada Sociedade União Commercial dosVaregistas de Seccos e Molhados,recebemos os estatutos desta aggre»miação, acompanhados do relatóriodo respectivo presidonte.sr. BernardoRodrigues de Souza, apresentado iassembléa geral, em 11 do janeiro docorrente anno.
Agradecidos.
Chocolates e café de excellente qua>lidada—Moinho de Ouro.

Correio dos Theatros
X PÉROLA

Clalra rulanl»
Foi ha uns metei atrai que, IneiptraiU»

mente, Clalra voltou i pátria, qa» a acompa*
nbara com orgulho na tua brilhante camba
no estrangeiro.

Cintra 6 hoje uma dai aclrizu mail lüui-
tres da notta língua e o ae» nome um taoUr»
de gloria para lodoi _6i brasllelroi.

liam uma Juita anciedade por tomar a ret
a aoata querida patrícia, uma arti.ta fid.lga
novamente exhtblndò o seu bello talento ni
acena fluminense, vaita e triste at*i* o dit
em que cila buteira, em estraahai terras, i
consagração dalalUra.

Cintra, e com qut utlifaflo aicret-eaal
eataa linhas, tem, actuatmeale, ao thtairt
portufuei, a mala brUtuoU das posições.

toi, e alada o é, a rainha da opereta, * ata
últimos annos Dloguem a cicedaa ea tairt-
pretaclo do rrp-**torl© do «jfrande 0_eel*tr_, e
pnnctpitmmte níquelta fl-liri-Mi ,0r%4a-
queria, em que ella era ineompara-til.

Deitando quati o gênero ligeiro, boje, contf
a prui.ru ailica fraoctia o acceaiea, ea'
pleoa deudancia, Ooira appUcoe « seu ta*
¦rato á c media e obtsre locoficassot tiiuo.
pboa.

R ama anuía » uma latellectaal, a as
nossa Ungua nln sahemos de quem a *i -!i
bo modo de diter.

A palestra cam Clalra Tolonlo é um re"
d.iii-ir.i eur-tato. S quo o dig.m aquelle* uc
Ji Uretam a ventura út cum a oosm disUa*
rtiisima ratrtda trocar Idéas.

l'm dos trabalhos que mais r-lumluale
su-xtseansaram em Lisboa IM» de Cintra
aa • r*: ¦ i,, do adorarei Marcelllao de vi
quita

K ,•'.. da atem-mar nl» : v; • *-
gtm .n m««la altamente superior pjr que a
aclnt l»Kri*etou , protagonista ds comedia»

Ao rrgrenar so icu palt, a (frustre aa!r»
tratla o arma propósito d.* ajui etlibire
tua -..;•• a . i-..i .

nepal» 4* Mar cam ifriai t>h«Ut*jioj. or
-Ti-" »-1'---'. a nosu - t. it-» • a reaB>
ur - we nei-ja, t ha;» 1 sou» a reraa*
•aeantml»» «a ; -,. .-a{*n taikadi par Bar
Cf,-.. ¦ Ut.tMl

r. inu, a 4» hoja. ura» oyiu ttt lesta j*irsa» amsso Ibe alri. e fatjm-i. ftrtis de -pi* «>1»
• (raaie p»at*iM _qta.M-.aite ira a«» n*er»1»
t»:«*nii. ¦» pmtar h»*«»i»ig*m a Caeira Pr
tomo

"¦-.:: talífTa''"»» íi Pra*j _. I **• Seat*»
«Marutart umi mara-a» a» mjttra» «-„i!i,p»
». U_Uar*a,uau b*ift>ant» natíeista.

OaMi-eta---. « tetttts p*\i e_*»r;ta «*
Artiiar irtrHa —X

HOTipAS E RECt AHOH
seiacte st hajt, M *«*s«. tt f*ctaf»»•ra aras « Mm HM fa'-. -. ' « -a

mm tm w«s k.«, iraSul' .a
**t*,:a*rm uu tr l.*. m\M laede tf

IM « extrttra ta »»•!•».
0} n»>..«,>)ti mn^ff ir-* ta»»»»»-,,!, -pf tf

MWtfl tn. «Sanuait». aj ,»*l .' •¦ •» tV
P——» _«A_»ei.u, ií ai iti* e jjtf taes mt*Sm* pn m yvton ^•'ifMpt .**»
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¦Mpee
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CORREIO DA MANHA-«Terça-feira..£2 «de Outubro de 1901 •a»
-**¦

MARINSIA <
E' esperado amanhã no nosso por-

to, vindo dc Santos, o cruzador Bar.
,___, capitanoa da 3* divisão naval,

, ul» o cummando do caflt-o de [ra-
-ata Pereira Leite.
Conforme noticiámos opporluna*

monte, a 3.diviB_a naval, composta
dos cruzadores Uarrosu, Tamoyo e
lymbira, sob o commando gerai do
capitão de mar o guerra Pinheiro Gue-
lies, esteve em viagem dc exercício
paios portos do sul.

Actualmonte, o primeiro desses na*
vios ostá em viagem paru esta capital,
i> segundo estaciona no porto dc niun-
lovldéo e o terceiro no de Santos, até
iiue recebam autorização para regres-
.ar a esta capital, onde se Incorpo-

i írSo á esquadra que csiá sendo or--anizada para a grande .avista naval
io dia 15 de novembro, ií* annlver-
.arlodo advento da Republica.

•_ A julgar pela demora que tem
havido na ordem de pagamento, nu
'.'uropa, dos tubos destinados ás cal-
ieiras do cruzador Trajano, quando
j afflrma existir um stock du libras

esterlinas sufflciente pura a despeza
nm a acqulsiçâo desse material, te-

-amos menos um navio pura a for-¦n.it.ura do dia 15 dc novembro, c
nais um para a guarda do poço.

E' preciso qüo sejamos os primeiros
i zelar pelo que nos pertence, prin-
ipalmente, n'uma ópocha dc ecuno-

mias como a presente.
Ninguém dirá que 6 por economia

que se retarda a conclusáo du um na-
vio recentemente reconstruído nos
nossos estaleiros, o dependendo ape-
ias da tubulagem das suas caldeiras;

um navio impossibilitado de tlesem-
nenhar qualquer commissâo, solTro,
geralmente, maiores estragos do que
.tstando om acção, alem do que, tudo
quanto está feito ficará annullado pela'alta de uma pequena parcella de boa
vontade e outro tanto de iniciativa por
parte dos competentes.

Ha muito, são esperados da Europa
os tubos, não só para o cruzador Tra*
ano, como para o couraçado Arjuidtp

ban, ambos preparados para rccelior
¦.sas poças das suas machinas;

—Confirmando o que antecipa mos,
figurará entre os decretos que vio ser
jisignados amanhã o quo concede 3
mnos do licença ao comnilssano, 3-
1'inonte, Josó Procopio (..reira Filho,
para empregarse na marinha in.r*
canto.

—Para substituir o 1* tenente Fran-
cisco Antônio Pereira, no exi-rctt-.io do
cargo de secretario u ajudante dn or-
dens do commando daflotillia de M.it-
to^Grosso, íoi nomeado o i- tone nte
José Autran do Alcncaslro firaça.

—Foi doslgnado para inventariar os
trenoros o obioctos da fazenda nacio*
nal, a bordo uo aviso tamego, o coin*
raissarlo, guarda-marintu, Manoel
Marques de Faria.

—Concedoranvse seis mezes do li-
cRnça ao c.ipltão-tenonte Alexandre
Aurélio de Castro Junior.

—Tentlo partido, no dia 7 do ror-
reme, do porto de S. Vicente para
esta capitai, o cruzador-eseola lienja-
min c.„sí_>_, é esperado tio dia* 26 do
corrento; como já dissemos.

Náo ô possivol prcclzar o dia da
chegada, porquanto o navio vem fa*
a.ido um cruzeiro a vela o, portanto,"Ujallo a multas clroumstancia. des-
.ivoraveir», ulém da de precizar nave-

gar afastado da costa.
—O sr. contra-almlranlo Cnlllnbel.

ospeotor do Arsenal de Marinha, de;
iTiiiinou quo, a contar tle hoje, os

tiiinrarios da offlcina do electricidade
ilialxo mencionados tenham a sef
guinto classificação:

1. classe—n. 1, Adelino Rodrigues
tle Aguiar; n. 2, João Josó Jorand;
ii. 3, João Rosas de Oliveira, 2.* classo
-n. 2, Josó Schltinl, 3.* classo—n. 1,
Annibal Malhelros do Paiva Porto;
n. 2, Carlos Pinto; 4.* classe—n. 1,
Melonlo Augusto da Conceição.

—Tom estado ligeiramente enfermo
ol.' tenonto Alípío Dias Colona, aju!
ilante do ordens do sr. almirante Wnnj
tlonkolk, i-hofo do ostado maior gon-!
ral da armada.

—Serviço: Officiaes de estado ao nr!
senal, capitão tenento J. de Lamare e
1.' tenento Magalhães Castro, navio!
registro, couraçado' Aquidnban; imij
forme, 3.*, calça e bonot azul o dolman
branco.

os vapores _o.alcox)l._l__nertat__-*lho
uma infeliz idéa: a de morrer. E zásl
Tentou atirar-se sob as rodas de um
trem que partia.

Não poude, porém, levar a effeito o
seu intento, por terem impedido algu-
mas pessoas,

Conduzido á 1* delegada .uburtia-
na, foi o pretenso suicida recolhido
uo xuiirez, uliin de curar a mona,

Foram concedidos tres mezes de li-
cença, eom vencimentos, ao sub-secre-
tuiii..da_.iaildudede.Direito do Re-
eile, bucliurel AntônioLueeiiadaMot-
Ia Silveira, ulim de tratar da sua
saude.

***** ¦

T.»14 nomeado para o logar de agen-
le liseal dos impostos de consumo na
9! circumscrlpç-o do Estudo do llio
Grande dò Norte, Honor do Souza
Lemos.

No próximo sabbado, ao meio dia1
proceder-se-á, no Instituto de Prote-
cção á Infância, á 4* distribuição de
soecorros.

Para o logar de agenle fiscal dos
Impostos de consumo, nu 8? çircum-
st-ripçao do Evitado do llio üruude do
Norte, foi nomeado Manoi-l Mui-i. Fl-
•lho.

Ao Gymnasio Nacional eeiá equi"
parado o Lyceu Salesiano Sao Uon"
calo, _mC_y..b_.

O agente daquella estação fez en
trega do cadáver ás autoridades lo
caf-í, -ornmunloando o facto á dir«'
<:'¦¦' . Irada.'

.into não pode ser atten*
/•sito pelo confoionte

í.'..- ¦ -nio da Silva Freire.•••.iiif Belmiro Meirel
:.-. '" 77Í.O' abonar _i5 da su»

. .--_ contundido tm, ser'

O pá 
'ido 

feito pelo conferente
Antenor Osorln Ferreira Stock nãO
pôde ser atiendido

Foi acceitr. o flador proposto pelo
conduetor de trem Jorge Seabra.

Mediante recibo, vão ser resti*
tuidos os documentos pedidos pelo
sr. Octavio Bittencourt.

Entra as estações do Barra e Ser*
rarla, foi concedido passe á esposa do
ajudante de composição Carlos José
dos Santos.

DIA SOCIAL
Datas intimas. - -
Fazem .uum lioj*:

As exmas. sras. • d.d. Zulmir.i Vtaiitia,
Cleonlce Ribeiro, llita .Salomé .meira üou-
lart, Hiromlin. uagalb.os e .Cordelia Car-
vatuo : •

Os srs. : marechal A. Germino de Andrade
Pinto, dr. Barn.rdo t-boiro dc . rcltas, liiono
Gracll, Joio Fernandes lto-rifjiies de Cana-
llio, José Uenites, M.iurii-.lo Gentil de Lacerda,
Oaslão Junqueira, capitão Custodio do Barros
Silva e Manuel Jaclulbo da .Ura Seiias.

A's 5 horas da tardo ile hontem fui*
locen na 24* onformaria do hospital
da Misorlcordla, Michaello Ooraldino,
natural do listado do Rio, que alli
tlou entrada no dia 16, apresentando
varl is queimaduras pelo corpo por
ler sido victima das chhmmus de um
(ogarelrocom que lidava.

TENTATIVAS OE SUICÍDIO

Presa de um accesso de loucura,
loão Diogo, empregado ila Empreza
.Ia Limpeza Publica e residente nn
barracão da rua Barão do Bom Ha-
tiro n. 27, armou-se do tim. faca, com
,i qual se golpeou no pescoço.

Manool Baptista, compmholro dc
asa do desosporado, ai-udlu aos seus-etnldoB, e, entrando no quarto, tevo

tempo ainda do evitar que novamente
Diogo se ferisse.

lb ui ve ontão uma luta entro os dois
homens, consogulndo Baptista dosar-
mar o outro, depois dc lor recebido

m ferimonto na mão o outro no
rosto»

Ambos foram conduzidos á 11* dc-
legada, de ondo os enviaram u uma
nharmacla próxima, sendo ahi medi-
mios.
Baptista rccolhou-so á sua casa o

itlogi foi enviado á Repartição Cen*
xal da Policia, allm de so sujeitar a

\ .him de sanidade.
-l'ma outra tentativa dc suicídio o

sta movida polo álcool:
Chama-se o protagonista da scena

'nustlno Telxoira Alves o reside á-ua Çonsolholro Agostinho n.9.
llontom.Alvos foi visitar um amlpo,

m cuja casa, ao que parece, lhe du.-.ensáram multo bum lral .menti), não'altando, para o cumularem de genti-
latas, deliciosas bebidas o finos II-
tores.

Dahi, uma formidável rarraspana.
Ji embriagado, pretendeu o nosso

liomcm tornar a casa. Ao chegar d
n-taçãodo Engenho de Dentro, porom,

EXERCITO
A consuíta (_ita pelo capitão da ar*

ma de artillieria Aristides de Oliveira
Goulart, pedindo ressarcimento do

prejuízo que tom tido em suas promo-
ções,e bem assim o pedido de transfe.
rencia para o corpo de estado-maior.ti-
vsrara despacho favorável do Supremo
Tribunal Militar, quo não só resolveu
trausferll*. para aquelie corpo, como
também mandar contar a sua antigul*
dade do posto de tenente do 7 itnja*
neiro de ltflO, o que importa cm uma
subsequente promoção ao posto de
major, tomando o numero quatorze
da referida escala.

Foram concedidas as seguintes
licenças pira tratamento do suutle !
de 9U dias-, ao tenente João F.vange*
lista 'Je ..'ogueira Sayáo Lobato; de
30, ao alteres Alfredo fergenltno de
Atbayde o Mello ; de tie/. mezes, ao
alteres•iiliinihò Lohpoldo flibeii-o dos
Santos Souza; e de 60 dias, uo l* sar"
gonto Antônio de Castro Guimarães.

Obtevo 90 dias de licença para
tratamento de saude o .porteiro da
direcçao geral de saude Joaquim Bar*
bosa Pinto. ..

—Tendo o alteres Seraphim Cam!-
nha da Fontoura solicitado do minis-
terio da guorra a gratificação a que se
julga eom direito, ror-ctorcer as fun-
oçoes de .-.manuenso <la repartição do
estado-maior do Exercito, lhe foi no-
gado esse dlroito, declarando o sr.
ministro que esta gratificação so com-
peto ás praças do pret, quando em
oxorcicio.

—Náo tendo sido sufllciontes os do-
comentos apresentados pelo coronel
De Bange, director tia _..i-t- .iiioiij-Mie
des AncUns Elablicemenls Cail, quu ie
quereu Indemnls.tção por dospezas
leitas por perdas e damnos com a
transformação do canhão KmppTc/m
5 L/28, fonm-lho devolvidos rs mos-
mos papeis e indeferida a pretonção.

—Serão boje inspoecienados dc sau-
do os offli iaes dr. Josó Nabuco Noiva
e alteres Curlna Araripo.

—O embarque para os portos do
norte du Uepublica rcalisar-se-á no
dia28 do corronte, ás 11 horas dama-
tihã, no Ai senal do Guerra.

—Foram mandados desligar do ad*
ilidos aos corpos desta guarnição os
nffluiaos pnrlencentes ao 5* o 6' distrí-
ctos militares, afim de seguirem uo
dia 25 do i oriento a seus destinos.

—Estão de dia hoje: á guarnição, o
major Tito Pedro Escobar; ao dlstrl-
cto, o alforos Anlonio Monteiro Mot*
telles; ao posto medico, o dr.Gulm.t-
i.Vs 1'adillia.

—O 21* batalhão di a guarnição da
cidade; o 10' dá os serviços exiraor*
dinarlos a o 1* regimento do cavalla*
ria os oftlciaos para ronda de vi.ita.

Uniformo 6*.

Rnvmundo Ferreira Gomes, o qual,
co ifòrme noticiámos, fora apanhado
pelo trem S. 2, na ostação da Man*
gueira, vel u a fallecer ás 7 horas da
manhã do hontem nn 17- enfermaria
do hospltnl da Misericórdia, para
onde havia sido recolhido.

E. F. Central do Brasil
O sub-lnspector Augusto Teixeira

foz hontem a entrega da estação ilo
Snpopemba ao agente do 1* classe,
Dento Felix da Silva, ultimamente
transferido do Cascadura para aquella
estação.

Foram concedidas as seguintes
liconças, com vonclmentos.para trata-
mento de saude: de 30 dias, ao con*
ferento do 3- classo João Victor; de 90
dias, ao conduetor do trem de 2*classo
Alberto Avelino Pinto Guimarães e
de 30 dias,ao telngr.-iphlsta de V classe
Denclidcs Bapllsla Carvalho.

A' Inspecção medica de saudo
foram mandados os senulntes func*
eionarios, por terem solicitado lícon-
ças: Arthur Anastácio Bento Ferroira,
conduetor do tram dc 3* classo ;
José i; m I iu da Costa Junior, tule-
graphista do 3- classe: José da Sil-
veira Pereira, conduetor do trem da
3* classc.c Gaspar Dias, conduetor de
trem de 2- classe.

O sub*tlirector da locomoção está
providencl indo para quo sejam enirc*
mies no próximo sibli ido, ao trafego,
diversos e&rroí dc passageiros.

O trem S P 5, ao passar, nnle*
hontem, no Uilomotro ru, estação de
Campo Bello, apanhou na linha uma
mulher do r ~r preta, matando-a in'

J i 7 r: ' lli:.-:.*.f

Festeja hoje mais um anniversario natalicio
a cxoia. sra. d. Joaquina Lima da Cunha
vinagro, digna esposa do tr. Ileiniquc
Vinagre.

—li' hoje, dia de resta ao lar do nosso bom
companheiro e idoso lunixlonrrio da admi
niatra.So dos Correios d'esta capital, Fenian*
do Muniz Fruire; motiva isso o fazer anuos
a gracil i .uyra, sua estremecida lilha.

—Vestiu-te hoje de galas o lar do sr. Fran-
clsi-o Avelino de Oliveira, couceiluado corre-
tor de fundos públicos, por motivo do
anniversario do sua digna esposa, d. Julia
Norbertína de Oliveira.

—Completa boje o s-u primeiro -nino o
gentil menina Itálica, fllha tlu alferes II) Ida
tie Oliveira ede d. MaríaJ. Ualra de Oliveira,
professora adjunta.

-Entrou hontem em mais um anniversario
natalicio o galaute odeniar, llllio tio alferes
Alfredo Mattos Santos, alnuxarite do lazareto
da ilha Grande.

—Faz annos hoje n sr. Mario Clark Moss,
zeloso funecionario da li. da Ferro Central «
cotlaborador da hSccç-0 cbaradi. tica>»- ~

-Festejou annos bon tem a sra- d. losepliina
Rosa de Oliveira, "respeitável mie dos trs.
João e Pedro Sereno ile Oliveira, empregados
no eommerrlo desta praça:Fet annos lioiuem o sr. amcrlco de Souza
Neves, digno empregado da Cuuladoti- da
The l.copoldloa Kailway.

—Fa» annos luile o sr. Nlcnlio Fasano,
sócio da (lima [.afiança d Fasano.

Quba o festas.-Gym.iasio lni.iM»rico u_
Rotjivuoo. — Fomos^aa-lioguidos por este
distineto «club.» com um gentil convite, para
a sua diversão de anle-bontem.

i.i estivemos e. eom- da* demais vetei, a
impios-io foi agradabilis.sima.

O bailo texo esteve all representado por
uma hilguraate phalangc de graciosas senho-
ritas, mas, .lo que menos facllmento nos
poderemos esquecer, n da am.tbllid.ide com
que nos tratou a tllreclorla do n. iniiaslo-.

As dausas correram animadíssimas até alta
madrugada ao som de harmonioso plano.

Hhamaii-O club.--lisla associação drama-
lica realIjoinnlB-liiiiiiemcm st-ns salões um
fesliral embeneüclo dns seus cofres.

A tosta esteio bastante concorrida.
itepresenlou-se o drama em a actos «Jurgo

de A(-iiil.ir-. bem desempenhado pi-lus ama-
dores : d. Rosa Santos, l.ui- Tino, A. Ayrosa,.
Krncsto Dias, Lopes Netto, losè Faireira,
Costa Guedes e Oarrajola.

Elits^Clud.- Com o drama .'Amor de
l'ilh.i.,da escriplora portugueza Gulomar Tor-
rt-.o, realizou, sabbado ultimo, estaconlic.
cida sociedade a sua recita mensal,

Oe nao recente d ita conquistou o Flite-i.lub
os foros do uma das mais completas, si uo
gênero pAde haver coisa completa, aggre.
miacde. do amadores dramáticos.

Kssc- foros, mansalimuie apregoados pela
imprensa,Impõem a crilira quo se queira fazei-
sobro o desempenho dado ás pecas represen-
sentadas, uni» certa severidade que, sendo
bem compicbendlda, deve trazer fructlferos
resultados para aquelles quo uellas Iraba-
|tu-__t» .Bem sabemos quo nio »"«m muilo agrada-
velnienlo aos ouvidos de ain.idur.-s, criticas
Justas; mas nlort dos uinstis mol.les louva-
niinli ir aquillo que nos nilo pareça bom*..

Cor isso, seremos «razoavelmente, críticos
oa apreciação dar.cita de sabbado ultimo.

Em primeiro logar, destacaremos no dos.
empenho do drama mme. Oulamll Cptta,
imlis. iitlvi-Inii-nti- .. nossa primeira amadora,
o que ¦•. houve bum no papel do Baronesa,
merecendo, ulo abltanl-. um llgetru reparo,
cxlenslvo a Iodos os milros inlerprete», de
nio haver acompanhado a rccliaçio da poesia
no segundo aclo, com o miei esc que esta
devia deiperlar. .,

l_igo depois, compelem os elogios a mlle.
Margarida Telzclra, quo fet a sua estrea num
papel de responsibilid.ide. SI, por ventura,
esta Jovca amadora nao sc deiiar levar pela
preteuç.o costumeira quo sòe acompanhar as
amadoras que ronquislam um relativo snç.
cesso, como o quo ella acaba de oliler, certo
estamos que em nio longo espaço de tempo
ootupari um dlstiintoe Invejarei logar enlre
os nossos melhores amadores.

A naturalidade 4<ie manifestou no lln.il do
t • aclo « sobretudo a maneira artística e pro-
fundamente theatral com que abordou c sahlu
tniiuiplianlciiii.se horrível ccolho, doa et-
fritos «cênicos,oo p/anto, Ho pnimtttai has-
lantes par» augurar-lhe exilo» ainda muilo
ma.ires. „ - _

O papel de «D. Julla., ronfiado a mlle. Con-
ttaiieia Teixeira, sena par» merecer alguma
rererencla, si porveatur» ulo *e reseullsse
do defeito quo casa amadora pOMUti qual o
de reproduzlr-ie, demasiado, todas a» vete»
que «e encarreu» dc papeis do gênero desse
que Interpretou.

Frederico Cesta, o paciente ensaladorc único
factor dos resultado» obU.los pela Interessante
suciedade, houvo-se bom no »U. Manoel de
Molefalco». muilo embora o ach-iscmos, algo
fi ni, no ultimo acto- ....

iissrv. üiiitavo Mello. II. Taborda e losí
Basto, um estreante no gênero, merecem boas
referenciai.

os oulros Interpretei, razoavelmente.
Um reparo falemos toluc »toilIcles., no

.-aclo. Asfemloin-s. ricellitut"; **> mas.
ciitmas... salvo uma ou outra cuepçao,
quasi cidade nora. ,

A comedia com que flnalliou o ..«pertarulo
foi um suecetso apenas para o ir.n_onu»
para quem papel» como at|uelles ».lo ve.U-
mentas onde se sente i vontade, ic-n con.
-li i iKiiiit-ntH.- R-

Pareô < de _00.I0-I.5ao metros, V
turma. Prêmios: 8*IJ,80f, 40$ e--8-
Almirante, Sàntuza, Icléa, Argélia.
Douro o Talismau.

Paren proáPíi.ò-«1.5ÕO metros, Ban»
dicav. Prêmios -. 80»S, 80J, 405. Voaa-
zuela, 47; liapyra, 47; Douro, 53; Ura-
bucatú, 53: Tatuá II, 47; Jupyra, 51,
Jupy, 47; Aquidaban, 49; Allack, 55;
Jandóca, 51 e Argélia 55 kilos.

Pareô Dr. Frontin-1.609 metros,
_firndi.-n. Prcmios: 800$, 80J e 408.
Pergaraíiiho, 59;. Salyra, 56; Troyan-
na. 56; Catalina, 5f> e Mimosa 50 kilos.

Pareô Der&v-CIu. — 1.750 metros,
llandicap. Prêmios: 1:U00S. 100J o 50J,
Zorai, 56; Segredo, 57; Mcnelikr47e
íris 51 kilos.

Pareô Itio"de Janeiro—2.000 metros.
llandicap. Prêmios : 1:000», 1008 e 50,
Cyaxare, 57; Danois, 49 e Bonaparte
56 kilos.

Pareô 2 de _grosto-1.50O metros.
2* turma. Prêmios: 8-j08, 80J, 40 e
24$. Sentinella, Sereia, Loura, Ida,
Miss Fortune e Cecy.

Pareô C de Afarço-1609 metros, fl-tr
dicap. Prêmios: 8008,808. 408 e 248.
Nickcl, 55; Hernaul, 55, Cora, 55; Gra-
vaiahy,53j Boulavard, 51; Palestina,
47 e Anisette, 49 kilos.

—No frrande prêmio America do
Sul — l.?50 metros, a realizar-se em
10 de novembro próximo com os pre*
mios de 3:0008, -U0$ o 1503 inscreve-
ram-se: Vanda, 57; Sotteá, 55; Dia-
ma nte, 5?; Lola, 49; Boulevard, 49 o
Sentinella, .7 kitos-—

AVULSAS

Chegaram sabbado do Rio Grande
do Sul para sr. Udefonso Corrêa,
tres animaes nascidos nesse Estado.
America por Emillo II e Calabrisa,
castanha, tem 4 annos; Alegrete 6
alazão o lilha de Gallifet portanto
irmão da veloz Soitca; o ultimo que
não nos fot possivel saber a filiação,
um bello cavallo prelo, é meio saa*
gue.—K.ingussú não veiu visto ter-se
machucado na oceasiâo do embar-
que.—O sr. Julio Gama fará correr os
seus animaes sob o titulo de Sud
Americano.

—Bonaparte o Troyanua foram cn-
tregues aos cuidados do Jockey Ga-
bi-iul Reis.

—Fizeram uma offerta do 2:000$ polo
cavallo Garupa.

—Chegou do Porto Alegre o jockey
Felippe Manjou.

Consta qne virão brevemente
para esta Capital os conhecidos jo-
ckeys H. Arnold e Cousins. O pri-
metro destes ilízom trará cinco ani-
mães europeus.

—Mancou a «gua Abylla, que sol*
frou fomentarão.

—Continua retirada do o entraine*
ment» o cavallo Albion.

—Principiou a trabalhar modera-
damente o cavallo Multlcolor.

—E' bem possível que íris e Cy-
nxare sejam dirigidos domingo pelo
jockey L. Rodrigues.

FOOTa-LLB
As duas partidas jogadas em São

Paulo entre jogadores dessa Capital
e do Rio de Janeiro foi brilhantis-
sima, ficando, no emtanto, o Jogo du-
vidnso pois todos ns dois bandos
fizeram eguacs pontos. Sentimos não
poder transcrever a descripçào com-
pleta feita pelo .Commercio de São
Paulo.»

crcii-Ho
VARIAS

Rtiiitio-se hoje, em ássemblêa ge.
ral, os associados do Tourimr-C-ub
do Rio, paru tratar do tnteressos so.
ciaes.

Daromos, em hrove, o projecto
da 2' corrida que o «Touring Club do
RÍo> pretende realizar, provavelman.
te no próximo mez na pista do Jar.
dim Zoológico.

A bordo do paquete Xitquy, par.
tlu hontem para a Victoria o estima,
do cy dista Girafa.

As inscripções para a 1* corrida
do Grupo F.xcursinntsta encerram-se
no dia 26 do corrento, ás 8 horas da
noite.

O sr. Alfredo Gulmar&es dedicou
a, esto mosmo grupo uma valsa com
o titulo .Excursionista», que será
distribuida por oceasiâo da festa
inaugural.

RODA DA FORTUNA
. Sibylla do Ano trato

Que a cortozia traduz»
Diz que deve dar o gatoE pahSivelo avestruz.

DERAM HONTEM
Antigo...
Moderno.
Rio
Salteado.

..-345-Elephante

..-951—Gallo

.-783—Touro •*£.•
.- Peru

Horacio.

AVISOS

COMMERCIO

Pensão Estrella. —Completa-
mente reformada e excellentemente
situada, esta casa de Ia ordem tem
commodos magníficos para familias
e cavalheiros de tratamento. Accei-
tam-se hospedes com e sem pensão.
Preços muito moderados. Largo do
Rio Comprido n. 4.

Dr. Lopo A.Diniz—Syphilis e mo-
lestias de pelle, consultas de 1 ás
3 horas, na rua Quitanda n. 52.

—Dr». Antoniet- Mnrpurgo.— Par-
tos e moléstias das senhoras. Rua Se-
nador Dantas 40. De 1 ás 3.

Club dos Diários.—A directoria
avisa aos srs. sócios que no domingo,
27 do corrente, haverá mafitié. dan'
sante e infantil, ás 2 horas.

Correio. — EbU repartido 9_p.'ír_ mala.
hoje pelos seguinte! piquetes:«Planei», par» Victoria o mal. porto, do
norte atfi Mitiíoi, rece.icmlo Impressos ató fti
6 boras ria ni*ab«.» cartas para o Interior da
-«public. .ti ii 5 lf-, idem oom porte duplo
.14 «. S.

itOratin.. para lilo ila .ralo, Matto Gro.no.
Paraguay a .'aclfico, recebendo impressos até ás
2 horas ria Urda, objectos para registrar ató i 1,
carta, para o interior tia Republica até Ss 2 1|2,
idem com porte duplo o para o exterior da
Republica ali áa 3.

.KaSir Prliico», para Nora York, recebendo
impresso, até As 7 horas da nianiii, caiua para
o exterior ria Republica até ás 8.

¦ La 1 laia., para Hio da 1'rata, Mallo Fros.0
e Paraguay. recebeutlo impressos até ás 3 boras
da tarde, objecto. para registrar até aa 3,
cartas para o Interior da Republica até ás 3 1|3,
iilaiu com porte duplo e para o eztorior da
Republica até ia i.

Rio, 23 de outubro _e 1901.

CAMBIO
O Braailiaolsk «uteatou todo o dia a luxa ao-

terior de lt 3i8 d. sobre Londres. O London
Rraailian Bink abriu com igual preço e o
Banco da Republica com a de 11 _5|-2 d. mu em
seguida modificaram, -Taxando a de 11 t.'jl6d.
axa esta quo regulou nas tabellaas dos oulros

aacadores.
Era de alta a posic-0 do mercado, que abriu

com os bancos sacando a II 13(16 d. am negócios
realiaados em outro papel all 7|S d. mu ulo
tardaram a clerarcni i 11 7)8 d. aquellas letras
e a 1115fltí d. estas.

Depois .de entrar em franco nioviiueuto. o mer-
cario oscil-ou, descendo aa cou-liçòcs dos saques
a 11 13(16 d., em outro papel a 11 7(3 d.

Foi um radido extreniecimento o em eoguida
melhorou de aspecto, firmando-o a U7i.il. a
bancário, com outro papet cotado a 11 1.(16 o
1131(33 d.

O mofitaenlo fei regular coostaodo os negócios
feitos de 1113|10 a 117|8 d li.mc.irio i e dc U 7(8
a 1115(16 d. em outro papel.

As taxai of-claes a_i-idai"pel05 bancos foram
a. seguintes:

11 3/4 a 11 13(16 d.
1807 a $816 por fr.
»-!17 a 11005 por f./-i,
!7tU a S8I3 por liu.

Loodrea
Parts
Hamburgo...
Itali»,,,.,,.
Portugal
Hora-York..

90 d/T
DO .
DO .

2 .
3
3

Egoal poriodo le 1900:
E»irada de Ferro Central,.,,....,
Ca-oti_c_i
Barra dentro.,.,. ,,.,,,,,,,«

Tolalikilogt
. aa-caa

Mé.ii diária,suecas...

ilovimento
Sleekno di. 18
Embarque oo dia 19.

Entrada, nos dias 19 o 20......

Stock no dia 20

9.570.213
893.867

1.768.613

•J.8.863
. 10.1931

Saccas
6L1.893
18.039

" 
69Õ.863

41.442

637.305

Soberanos, 201400.

IXH a I3M */..
4(330 por dollsr.

BEKDAS FISCA.ES
Alfândega

DelalO
Iiia'-'l : rui papel...

* ** * ouro....
147:4-0$-2l

43:UU0f"Iül

3.131:116.-5.

LOTERIAS

SECÇÃO C1.ARADISTICA

8POIIT
TtRF

DEBBY-CLUB
Com o seguinte re. ultado encerrou-

se hontom o programma <la cornai
de domingo:

TOR1-EIO DE OUTUBRO
Deoi-raçõen do dia 14

Prtililom.ts nn: 28: mancha, rk.m.. da
Madre Helena; 29: t.ai .skhia, de t"iin
Wtk o 311: i-aciiuouaiiacuuoiio, de K.
lesta.

Decifradores: Psiolié, d. FiavIb.Prln
olpe z.iz-Tmz, Ar Mimo, l.oumas.Juca
Molloo Pisco.

Problema n. ST
tHM-.AliA TlOUnCUHA

1-2 1—Ha na serra uma ave quo
tem nome do homom.

Pokn.I.s.
Troblema n B8

liMUMA FITTORBSCO
{Ao pacliorrento collega Jucá St Ale)

NACIONAL
Lista ceral dós prêmios da n. 88-23,

loteria da Capital Federal— extrahida
em 21 do outubro do 1901 — Plano
n. 88.

rHRUlos DB 12:0.03 a 5COS0OO
19345 12:0008000
05949 1:000(000
49351 500JOOO

riiR-iios -B i'MífíO
— . 1_3§6 .32167 J4335 68350

pBKtitos oi 300(000
30910 32466 35111 41871 43318 66074

pbbmios db 200(000
-518* 16053 17715 2495» 30487 59767

74397- 76502--76736 77284 - .
rnEMios os 100(000

1119 6372 6905 18190 20888 20121
30409 31128 39409. 42104 44156 46879
50C16 52771 54484 57471 61227 63341

67007 .691)37 69U67 69521
APPKOXIMAÇÕE8

19314 0 19346  100SOOO
65948 e 65950.,  80(000
49350O49.52  50(000

DEZENAS
19341 a 19350 50(000
49351 a 49360 25(000

65941 a 65950 25SU00
Todos os números terminados om

45 tem 8(0110.
Todos os números terminados em

5 têm 18000, excopto os terminados
om 45. 4. -r-

l.ui-. A F. dt Almeida, presidente.
J. T. dc Cultuaria, escrivão.

I90i4it*it-I35
B lt_l:_3-f-_6
d.;__.s'2«-3t
de Sli nas

44:!.l'»103
727:i 10»7b3
115;*__.394

Em eeual perlodode 1900
Becebcdoria do Estado
Dia 21
De 1 .21
Etn C£.ial petioilo de 1900.

CACE'
Venderam-se no sabbado cerca de -7.000

saccas e o morioionto operado durante o período
da seiuaua passada constou de 131.000 saccas
de rendas, 148.399 de entradas e 127.571 de
embarques ; os preços variaram outro 74100 e
71800 pelo tjpo 7, por arroba,

Uontem os ensaccadoros entraram no mercado
ainda bastante dispostos, adquirindo todos os
lotes que os commissarios trouxeram á venda
•obre a bue de Bj-30 a K. 500 pelo t.po 7, por
arroba, conformo a qualidade, continuanlo em
alta decidida todos os mercados estrangti ros.

Os exportadores tambcia mostraram-»" bas-
tante activos durante todo o dia o os negócios
divulgados 4 tardo, orçavam acima.do .11.000
saccas, reallsados sobro a base de 81300 a 81500
pelo tjrpo T, fechando o mareado firme e com
compradores francoa a 71200 pelo t-po 7.

Al entradas por mar ailinulram a 7 3.4
aaccas, tendo paaaado em Jiimllab/ com deitlno
a Santos 64.3Ü0" ditaa.
Cotações: Por arroba

Titulos vendidos na liar.-» .Slcial
da bolsa

Fundos iiitblicos :
Apol. .erae.de5°/.: 14, 5,1, .0, 4 a

. 1 6,6a
20,1,6, 15,-0,6, JO, 5,10a

> (600$), 3 
» (400$), I 
. ('-Ml), 13 a..

Emp. 1895,83a
. (nom). Ia

20a
. 68 

Emp. 1807, 21,10 
. (nom.),2.

Inscripções 3%, 20, 10,1, 15, -0 a.
. (nom.), t:i..lj 
. 400», Símia
Bancos:

Coniuiorclat, 100 a. «
Companhies:

Nacional do Linho, WO a............
Sal o Navegaçio: 100 a.

Debentures:
Brasil Industrial, 100  176.

793*
7911
790»
765»
765»
765»
785»
793»
791»
790»
915»
920»
670»
668»
665»

85»

9»500
lo*

Paranaguá. 3 ds. —hiate nac. .Genial», 1-3 loa.
m. Mano.. José" Pereira, equlp. 7, o. e ma»
dnirus a Emílio do Barraa.

B. Mat-cus e Curarei--, U ds. 3 ds. do ulll-te,
—paq. .Industrial*, comm, D. H. Piras.

Santos, 36 bs—paqc iug. .Kaiilr-1'riuce» cotast,
J. D. Smyth. I

Bosario de Santa Fo", 10 ds.—vapor dioamar.
qnea .Wlfsberg>, Xi tens., comm. tt. 8
Unejallj, .0 tons., trigo OO cônsul Diuauaar
quet.

Itabapoaua e Ilapemirim, 8 dt., 6ds. do ultina,
—patacho «ltagaleira, 155 tons. m. Ferna__r
Munia da Silva Coutinho, equlp. 8, c. varl»
gêneros a Vicente dos Sanlos Caneco, passaf.Leopoldo Pereira Bapti.u.

Macabé, 3 d. — -lata Vencedor, 33 tona. ¦_
Manoel Joaquim Flore., equlp. 6, c. vario*
gêneros £. 'Johouit.

Sabidas do dia «1
Gênova e escas—paq. Ilal, «nashiulon*. II*

pasag. Dr. Manoel Gonçalves Carneiro, Art-t»
Bec.er, e 105 de 3- cia...

Pari o escalas —TApor -Marajá,* 735 toni. ca,
José Augusto Nobre, esq. 24 e o, vario» g*
neros*

Caravellue eacala».-paq. iltapemlrll-., coaaaa.
Antônio Aievedo, passg. tir. Hontiralo tt.
Velloso, Fernando Pereira Souaa, I - tenenk*

Viriaro üiuri Hall. o port, Mariano Silva .ousa.

UAM-lHAS
Vapores a entrar

Tjrpo n. 6..
. n.7..

R|fa_0
Bt'-JO
71900
7IG0OD.»

Entradas di.crsas

940)0
hs: »i
a».»)
71800

ESTADOS
Resumo dos prêmios da 1* serie

da 3* loteria do plano 73,— extrahida
em Aracaju ora 21 do outubro de.
1901.

PRÊMIOS DB 50:0OO3a 1:0008000
-5137
15278
33847
20159
44328
28931
377W

50:000|000
10:0008000

5:0OM«O
2:0008.00
2:0008000
ltOOMÕQO
X:00t_0ü0

Nio venhas
borzeguins...

do

Jct-.„ Dono.
Probltraa n. r.»

I HAtlAlM t.>..il.

Uo Uatclal)
i-Um Insecto desto gênero pousou

na planta. Toia.
Problema n OO

rn.viuiM. i i'.A.n.t. r.num ..-,i-,.
3 -Seu Jarrota, stu arara,

2-1-Teu provfUo será vara.
Sa-otabco.

Euratollrrl.

PRUIIOS DB 500.000
11579 18786 .1467 42153 42526

1'HHMIOB dr 2008000
1660 9798 11487 14684 23018

38008
PRÊMIOS db 1008000
2017 2463 7902 11036

17713 18494 19451 203.3
23*. .13 34815 37530 47175

AppnosucAÇÕBs

1762
11171

37431

11044
23135

PI.. 10 «30:
E.trada de Ferro Central
Cabotagem
Baara dentro

Total: kilog»....
. saci::-.,,,,,,.,

De.de o dia 1*:
Retrada do Ferro Central
Cabotagem
Il.ir. dentro

Total: kilogs
. «arcas.......

Mídia diária, taccaa..

-.072.1!»
1*1.431
330.936

2.4.0.555
il-il!

20.G70 533
.14.884

8:811.571

2I.9JC.9t.
«16.450

. "...773

Offorlas
Slelae.t: t

Suberaoos 211300
Apólices:'

Gei.es de 6., 791*
_mp.de 1895 787*

• • . (nora.) 793*
. > 1897 916*
i » • (nom.)...,, —
. Municipal 1371500
. (nom.) 113*

[nscrlpc-esdeS»/. 67U
. num ,. —

Ulras:
B. C. 11. deMlnaj(7»/0). —

Debentures:
Sorocabana _H|
Carris Urbanos 160*
Jardim Botânico.. 1881
Kmp. V laçio 8I50O
.Jornal do Coiuuierclo..,. lGOf
Candelária 17.1

Baii-OS.-
Comuierclal 87*
Coiniuerclo ., 105*

. (40 .o) «41
Constriictor St
Lavoura e Commercio.... —
Nacional 93*
Republica 86*600
f.ur.l o llvpotbecarlo.... 65*

, . \ » (3/s) 19*
Carrit dt ftrroí

Jardim Botânica 135»
8. Chri-tovío 86*
Carrle UrbatUM...; 381

Estradas dt ferra;
M. de 8. Jototijmo...... 171
Suaecabana IU

(jo .0)...,...-._ n
V. de Sapucahjr......... BI'

Seqnros:
Geral —
IntlttiuiilBiitlora —
Integridade —
Prosperidade ». 171

C. Tecidost
Aiii.nça 1901
limai! Industrial —
Corcovado  ¦ • —*
Carioca —
Nacional de Unho 10»
Maniiiat-lura -luni 12;$

Divcrtat: ¦ •
Cantareira —
Loterias Nacionaes —
M.lhoram. no Brasil 10$
Sal e Navegaçio IH$
Centroa Paalorl. <âl
Cooperativa Militar - it
ecut. Urbanos

31$

790|
786*
790*
914*
9181

670*
6ii.$

90$

38*
140*
187*

7*
153*

8-3*
100$
40*

54$
tos
35$
50$
15*

137». I
80$ •"
35»

104
1*600
71

10$
17$
20*

1011*
lim*
130*

8*000

60»
CO*
9*360

17»

Bordóos e eses., «lal Pista».
Ulo da Prata. «Curililll.Vo..
MoiitaTidéo tt e$ca», *P.al_rro»,
I.irerpool 6MM.*. «.Oraria..
Rio da l'ru t ii, * .«-guris-.
San toi, flltelgrano*.
I.ivorpool e use*., •3aiu«ieuto#.
Triesle e eacs., «índia».
Nova York e eaca., «Heveli-S». ,
Livorpool • eaca., «Flaiwan..
Antuérpia eeacs., «Calderoa..
Hainliiirci ft eic, <Uio».
Sontb.mpton e eaca. .Cljrde».
Bio d. Prata, .Mlle..
Novembro:

Oenovss a eacs., .Ré Uniberto..
Bremen e mm., u Willooborg.,
Kiu da Praia. «Ori.sa..
Liverpool o e.c... .Moart..
Bio da Prata, «La Plala».

Vapores a «ahlr
Pnrle» do Norte, «Planeta., (10 tu.)
Halna o Pernaniliuco, «Itapoan..
Porto, de Paciüco, .Oravia».
Uio da PraU, «La Plala..
llnrdcoi e mc. «Cordilltre., (3 bs.),
Cani|ioa a eaca», ttl'ideleau<..
Liverpool e esc, «I.lgurta..
Santos, iiSao Nlrola*».
Nora York. «CUnioaaat,
Saotoa, «Induitrial*.
1'ern.iubuco, «Caplbartbe..
Brotueo ftdaca. tl_oidalb«r{..
Victoria e eso., «Munipf., (8 bs.)
Hamburgo a esc., .B.lgrane».
Portos do sul, ..Itailiib», (4 li.)
Qeuovao esc, .Ducheasadl Qenova*.
Itio da PraU, «Cljtte..
Sniithaiiiptun a eso., «Nile>.
NoTOtnbro:

Nova York • fie, «Htivelim».
Liverpool e eses., «Orla...
Bordéose oscs. «IsPlala».
Uenova e Napole., • Piemo-lo».
Ganova a eaca., ¦ É iniU-,
Biernen tHC. aláauiõ. • ¦
QeuovaoeiCi., «Seuiplon...

SECÇÃO LIVRE

1:750$

CAMBIO -Si Dí.OUTUBRO DB 1901
¦ " ___¦— i »»"-—mm* *••' ta i-.aj»»m********>***m

.,„.. BABCÕ» IHUCOS I.„TR»S ins» I-TAOO,lup* bACAM ('.il-JIRAM l-ao^l-tas A rlAZO DOHiaCABO

10.00 a. n. 11 13/16 11 7/8 1127/3. Firm*
.Ot » . »."J,;l3 lt «7/31 .7,4 »
. 03 . 27/82 . • • a a
. 36 .7/8 » lUlC • 29..1 »

13.41 p. iu. • 27/32 • 3*gn ti 7/8 EeUvel
1.06 . 13/16 ¦ 7/n •
. 35 • • ."... 13 11 13; 16 . 27/33 Firma
aü . 27/33. . .7/8 •
2.38 .7/8 > 15/16 . 39/31 •
3.00 • • > 31/32 •
> 30 . . ."» 11 •__;_'_ .16/16 »
4.10 > . a • •

TELEGRAMMA FINANCIAL
Londres, SI de outubro de i.tlt

25136 o 25138.,
15277 o 15279,1
33316 o 33818..

IlgZB-tAB
23131
15271
33.11

25140.
15280.
33850.

C&KTBNAS
25101 a 25200
15201 a 15300
33801 ..33900

50OS000
150$000
1O9J000

1Ü0$0Ú0
100.00.
50.000

315000
205010
20SÜ00

Todos os números lormiDados em
7 t.m5$000.

O escriv-o, J. O. d* Oliveira Rosário.

Ai.AVf' AHEBICANO
i *'.t.i dos prêmios da 11' loteria'

—92* st .in— njitr.iiiiJ.t em 21 ile outu-
bro de 1901:

_• plano, n. 138  3:0001000
2* plano, n. 36  3000.000
3* plano, n. 36  180,000

Todos os bilhetes do 3' plano que
tenham as dezenas compostas dos nu-
meros 33, 31. 35 e 36 tôm l-OfOOO.

O agente Tbomat Fernandes.

Taxa de datcoalo do llaoco da Inglaterra. —
. nomercade  2 1/4 a

CAMU103.-8ol.re Pari.  por lb.
. Derllm  . .
. Oanova  • »

Madrid  . >
Llilw-,  por 1$

a N.n.-Y.irk.......... por lb.
. Bruselb-  —

Al*OLlCF.3.-Ouri>iH71i4 1*3 ._ .,.,
. 11*1. 4".'

IHM6*/,
Fundlng.*/

> 6 ..Oestetle Minas..... -.,
B.I.N03 Allll."-. -Preulo Jouuio

0JB ANIKUlOlt

t •/, »•/.
2 6/16 «|, 2 1/4 2 m»ft
25.11 fr.. 35.13 fra.
l»!» nika. *OM mks.

26.781a. 26.70 ls.
K5.65 pea. 85.7o M_,
8Sl/4d. Sas.Hi.

».'¦*. i;i *4_6
26.14 Ira. £5.14 1,3 (ra.

68 1/3 68
C4 M
7» lfl T9
9t> IM SU 3/4
7» l/t 7B 1/2
131.60 130.80

ii:i.i:iai.._-i.\s
O paq-.-) «Minai., da l.liure Brasiliana,

c-t-gou lioje da Aim-rica do.iul

Santos SI.
Ho.. Ilonlem

M.rea-o (rm Firma
iW iriix»  6(700 5IIO0
I „tr_i»»  64.M CO.293
Black 1.446.9-3 4 :• tu

O vapor «Homer. aabla para a Im pi com
6.231... .ii

FOLHETIM sa

0 FILHO DE DEUS
ron

Maxime Valoris
xxwi

•¦!..!« ie '•'. it - R-r4 c Jr t; . . ¦ -. n

De mais. fará qne ..rvtria .nitl.*-
tr ao m-ii amigo, que liavU «oi: il* —
.tdo no rapto f
Para carrt*gar, aos olho» de iv.lr.i

HarJ, com o vAxn'.•• d* ** ler «tet-
sado ludtbtlsr por aquella Resrotshe-
>*>da. Q«« «*«>nsea<jíra escapai*»se-ll»..
«m que elle |>u_«s»e -.*-eobrir qu*m
ra, ttem |>»ra onde levara a creança ?
lUsb.n. que Inha os#n am. i iro-

tio. e-tava tesalnd. • nâo _:«r
t.tia _lgDma.

XXX vu
EM f.arr „r * .-nilr

Oi dois miaeratei* Uísíiira resilvl-
ts» frôtao ** viu n? Km tio ptttmdetite
tpiXulo. |<_r tSeíilelof .> talos á obra.
í>ep*is i!* umaj r.puiis abl-._i-».
Ats . tm*_.tin(«nte_t« :.* ur*.:._ __cia

? f\an;a «T-lnina. q_t * riropt.»-
t »rta do poitco s.;mpta_M __Ul do
»t-ír. p-y;l,\ _ rtllinlHjIli d. mu

o* t-ots _•>_.*»* niimin

Pw.ro Rui liste» <tit_ i—A pti-M-n críit* ,. um *er% ire*t aua d» c-usDe Bate-, Pttm xer **
vaiaria Utat útlli MM-CMI t_»"or-
¦MiMtef-.M

fc -7-re*7._Ur(!-4rt* espetar Xa ea cata 4t r^sta,¦ q»» í_at-_sss _«_uia, pm 0*0-«**ra_?*.
^._» 

**.-*. + »,»», i»gaa*.**am*mmma*mggttm
H _U__s_ ik^utóal _-__»*. * 1. Mi.

-o_bo ttmem, ____i 1*0 _a.v3>-
B »-*sa fc 1 *.»

i qsz*. W

*i§i_tÕI--_-__vtefctf ^êl^m¦¦mjttit i

•V**-*e c__i Gattma,

Batii-taaa». '

—Asara 11J0 tenhi tempo a p.rlnr;
preciso a todo o transe sabdr o que
hrào osdms miseráveis...

K, vend 1 no rcloRio qie eram Jl
nove horas"e mela, accrescentou:

-Deus queira, qua tlio tentumj.
partido!...

Mas logo iltpols o IntelliRente rapai
(ornou nmaresolu.Sn. Avlstan lo uma
carruagem, qne andava cm busca do
treçtte-.s ucrto da poria do bosque
,te li ítilogne. disse »o eoche'*o :

—t ma corrida: wnd írame á egreja
«le Sjlnt I .erre. cm Muntraartro.

A egreja tu*a a pequena distancia
da ra. l.inrirk.

O m<K*» íP-vador prefurla fuer-se
cuitliii r alt, pira nao poder ser visto
nas Imme.liç.ei do hotel doOileiro.

—A dtsprta * tnar pouco importa,
tinha elle dito cotn «a seus __!__¦.
llcra ttt o ncomendau o sr. Oast_).
De mais pagaria .a a carruagem, se
f_*.e i**o _cce*sâtl_.

|_n vinte minuto», p.u?o mais ou
menoMmlsi chegado aa «tra destino.

Mu no momento em qu* a «.uni-
tgtm Ia d»? v^lu jvtr* cotrar n» su-
bida d*tti* dos Mártir*. Mimile, que
n*m por um momento t nha d.i„__o
dc lançar olhares _as_*Ug___t-l era
t 'das a« direív^**- avlswu físlro
B^i t lU-tien no boaJttard lt «che*
c_oart.

Acabavam ie atravesuir a calçada •
iam passar tu r«"*ça d* Asvers.

BHea Imraediatam.at» doas peqae-
nts ptnc.da» ns vidro da Irenle, abriu
a ;***___íl». e _____ rapilimeatc d*
c*rruig-«B. antes messas d# qa* essa
Utcss. cessada c.mpleuni4stt de
rodar.

Ota_t&»- ViT_me_U o .«beto- _M
assa peqa-na nueda ia dol* frascos.
,}_# levara .* preparai*, a correm &a
mesma direcçfc» qa* ieaiv_ra os ___t
amigo*.

—Att* ügo** toi boi _.rt» minha ?
Onaa d* si rtra *i o __.¦«,;._'.« ra.xo

RfgU**3d> O Ç.1 W_ pt* O di t*.-..
B trí í 4* But-en. pr*mr *3 manttn"
ta a __t zmtU 2!f*ts»eU para qa«
tüt* o *** rjtasm.

feUiaisst». ft sa- Ja da fcaus. em
gm -«gy p-epoaa-.. <>*i-r* mt**-_
r» vk* tt-lnO-«tato _—ut *_{*,'_;¦ mtisti*
(KHt-H em c_sa uVr-ta pr.tt-a»».

, part mmatmm A.guma tmm. t para tettmma.mmtawmttamm^**'^*--^

ih :i -.-i n ' ' ir' '. e este tacto liuha
dado motivo a quo Mimllo tivesse po*
«lido alcançalos.

—I'ara ondo irão elles? perguntou
este ultimo asl pioprlo. vendo que
entravam na rua Uunkeique.

Í'edro Itard e liastlen conversavam
an mesmo tempo que caminhavam,
fazendo varias conjecturas sobre
quaes poderiam ter sido as catt«as
ilet- imuiantes do rapto do pequeno
Gabriel.

K. quanto maisdiscutiam a quesUo,
mais se convenciam, ile que a rarâo
ilo tacto nfto podia deixar de ser
aquella que elles tinham supposto.

Pedro H.ird dtxia
—A verdade è qne ninguém sabe

de onde vêem as creanças abandona-
daa nos hospícios.-.

—De corto, respondia o ctnt.r am-
btitante, qne tinha lido muito* folhe-
tins; nem sempre sSo petas os factos,
que se eont-ã DM romances... Em
geral esse» fadas sio verdadeiros.
mas cs romancistas mudam os no»
mes d.s famílias. Beordo-me de
qô. li cm K.manee. em q. 1* havia

! «ma daqcrza, que ia procurar, em'umhospício de creanças aban_«sa-
; das. tim fUlio que tiver* em outros
i Irtrif-os. e qne por varias cir«r*imstan-
; __* nio p-dera nessa f p- :ta dar aol manifesto.

—Qatm m be N seria tnaa eoisa se-
melt.*iite a essa o q.e se passou
cem Oabrielia í

— Cem efreito, «Ua tsr.ba nina ap-
{--«rencia ftMW-WÉI fica, para

j qne pudesse ser l__a d* operários on
coisa parecM*.—Se me dissessem qn* Gabríella
era f.i_* Ae vm marqno, prt__n_io_
Pe«1ro P-**d, _i«> »erta isso motivo
de grande t-srpre_a para ra-.m. pala-vra 4* bonra!

—B«tssi c«*_Te__iíía d* qa» fea na
qneslfto tm qaaiif-er myalerío .essa
&at*jr«a. PT9r*rr______*_!g__-l pro-asrçs CahrleUa p**ra E_a fíter t-iber
ÍJC3tl 3 **tSI .li*. % '^Sttf 

|^*Tí#-3*rii» ÍSÜS
*lg*_**s!. tettiso -*_**» mm a
GabneSt |t cft. peruada ao
io* rrrtm. _a»« aoa éeíaar*

_*»__sa-_i-m mttm, apoàmroo-m ao
pm& para fi*. **r Sa dàrmz a be»
rança ces» ****** parmtm*.«-Mas tmgatwo-**, p-rspa* wutm

nôs traUr de empatar as vazas a esse
alguém...

—Vamos cahir no meio da quesUo
muito a propósito; a coisa ha de ser
engraçada.

—Precisamos ser prudentes...—for mim nào ha de o barco faier
água, disse Baslien. E tanto estou «.ts-
posto a aer cauteloso, que me parece
conveniehU nio dizermos coisa algu-
ma a minha m_e.

—K' também essa a minha _-..., ,\ ..
respondeu Medro Hard. Que necesst-
dado tem cila de M__f o que nds fa-
zeransf

— Da mais, sendo o pequeno teu
filho...

—Tenho ú direito d* íaz«r delle o
que eu quizer.—AW mesmo póJes reconhec*l*o.

—Na mafrl*.'
—Sun. Estavas 00 regimento quan-

iloo pettt na*eeu;i;»brieUaNiv-ert -ra
tua noiva, e morreu ante* de Qtt tu
regressatses. K. portanto, é toglco que
nio 1 udesseá fazer mais cedo tm*
rec.nhec:mccto.

—Tens toda a r \:X •
—Agora, depftts do Un P-gt-HO.

r.'t * ; •.'-!•' a cotsa .-. !m ;*. r discus»
sAe*. tio dia em que e_.-on_.mi_s
o petiz. irás ta apresentar-ta c_m
elle. e receberia a herança, visto qae,
.tr» qiunto «--i pequeno Ht itompíe-
tar «ttfts e um anãos, n:_:. :_us CBS-
tas teris a dar do qne for itll*.

—Todo ííbo é rftftamt
—Ea compre-tea-A nm ponco estas

coisas, replicou Baati*n com una
e_rt- ar de !_sp_rtancia. Como
men pie era homem de H-tf-» sabta
matto das coisas do .-j.*!.-.. e '«..->.»
em casa nnlios a:»*f.it.a_:.i. qaa
«afi...

—Sãa. retsrq-ia feira Bard, M-
derei reconhecer o petiz, qoaado d_e-
rat para ias. a _•____¦ propr.a.
Mas cm todo o caso ___ qsero pra-
_H_-_P___)9M_H aSo sei frea tomo
pyãttao correr as «ã*»_»

—Coma aasi a I
—Bem r*m qae, s* c_s MplHs.

mas, tt*3 *. m a qaea-.a da neraaça
nto existisse sir>_o na aosaa itna-
g-na-mi*. * gme tpe_*. c«asaf-_-i
-ma f-car tom o eziarg > d* »ss

Dn. Mai.a
IIAVIIK-Kiime  H.)..... U 11144

AII..U i i,4  B-laUlfl (2 1/2
IIAUBUROO-Flrm..... Boje... M 1.3 r, ti

All. .1. 11 llunl.-l .11 .1,4 14 1/4
LOHDRES-nnM  II..,.. M/» 36/9

Alia .1.'i.il  IIo:i!cj Jl 34,9
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—S. ttttiaém.
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O* r-.-f.if.r... Brite taathaa a Paula l..ii.
|inx»_«i_ t*ja * .rr*. pm .lT.il éa JoU J.I
ij. . .» çti* .il. »': »»ji> iu !-,.'»».

A Cooaf4.Ua r«rva Carr.1 í. Ptfaamtrrtta.
r»t« e 3 . j.pj» }. t.a» MlaM, a partir da
¦ij»»

rn tí t::it(''iis m:sr \ t n \ ;• \ s
Dia SI
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A

Oa Malas
X1H " ~ -

l.eram-n'0 T
Multo desarranjada anda a.n__t

aoronava :
«Cousa 6 da todos percebida qo_

maior nâo pôde ser a btoyotatta, *
assim do aeronauta o movimento, por"
prejudicar a aeronave maior poso. B
porquo assim A, e contestar ninguém
ousa, pezasse meuos do aeronauta t\
cabeça — cumu a do i-iiia — o menor
podia sur a bicyclotto, a com elia O
assento e o movimento do aeronauta,
de onde vem também a relaçfto do
assunto de cima com o assento do
baixo, mai. apropriadamente chamado
arena.*

Guardarei o trecho, como provi
irrecusável do e.cangalhamento tU
machina;

•A quom me queira argulr
Mostro, padre, o teu papel »
E' testemunha fiel,
Nio me deixará mentir.»

Mas, I.ulú, si deixássemos o baliu.
o pegássemos no processo, t tiisoutl-
remos como dotk bons camaradas, em
vespora da sabbatlna. B tu».em,vas do
explicares um app.relho, que ta esta,
desapparelhando o miolo, explicara!
u discurso que prot unclaste na soa*
sio da Câmara dos Doputados, __-d«
junho do corronte anno !

•O Sn. Loi- Domimouis diz quo foi
convidado peto Illustre sr. ministro
da viiiçAo para seu advogado ; ft esta
a sua proflss&o, o n&o a considera ln-
compatível com o oxorcicio do man*
dato de deputado.

Trata-se d* um cot» de Mintam*
mesquinha de um fucclonario do
mlttido.

E' verdade, que um lilho menor do
sr. ministro assignou duas letras do'_:5-0j oada uma. das quaes é cr.-or
um negociante douta praça.

„u.-iiiit> tliíío, o ministro, eomo pat,
* sem que o Isso fonte obrigado, ma»
dot» ehamar o negociante, afim ds pt*
aar lhe as letras. Chegado ao aeu ga
btiiete, ilis.ii) a a. ex. o negociante qu*
as letras já estavam em podar d*
dr. Aguiar Moreira, de quom apresso-
tou o respectivo recibo. Kis aht a via
gança de um o a chantape do outro i
negociante e ompregado demlttld*
unlrani-su para explorar o escândalo
om torno oo ministro, um para vi»
oarse, o outro p-fâ -.-• -níi- ums divida
mi, •

Fiscal do governo a advogado da ml
nlstros, tu disseste mala, no perfolto
desempenho dos teus devores d«
guarda (lei da Constituiçio o das Uis.

• As letras» de farto, estio em po*
der do dr. Aguiar Moreira, e o que •
o sr. ministro appr*A-n_«u fui justo*
mente o corpo de delicto dessa vil
choniagt, dessa especulação sórdida,
creada e engrossada pelo despeito pe-
quenino de um empregado demitudo.
B por mais que queiram, Jamais ea.
contrario em pais algum um juiz que,
cm boa consciência, possa condemnar
um ministro por uma latia d* filha mm
nor. O que o ministro teve diante d*
si. na socrotarls, quando d*.ejava pm
gar a .ln.-.' i de itu /UAo, nio fot un»
credor, foi ura _tot/'í*c'i.!~'í_r. •

Multo bem.
Agora respond»-me, Luiz. Sei que

um estudante de arromba ; mas vi
levar-te á parede. LA vae objecçio:

AfQrmas qu* odr. Alfredo Mala sa
bla da cousa, e quiz pagar as letras»
Ora, nio ha obrigacio sem causa, a
ninguém paga dividas injustas. I.ogo,
o ministro reconheceu a obriK.i...o dt
Mala Junior. reconheceu a ¦» '*
mu filho, achado rm falta

A toda nbrlgaçfto corresponde um
direito i •. ¦ 1 ¦. 01.- da obrigaçio nfta
cumprida «l« Mata «".nl... permanece
e direito do negociante, 1- uma .«
chamada a r._.-.r, t.i ¦;.! ; • ¦ i. !•
de crí»to. rrrdatii*!»..

Mas, Uiltl.direito contra direito nio
existe t.' absurdo *s»e conllicto, qao
desejas eaitabelecer entre a M civil o
a lei criminal. Loogo, t perlciUmenU
irracloml este processo dos Matas,
proveniente d* um facto justo, um
coniracui perfeito, em virtude do
qual fiitm >u-se uma relaç.o i'jntii<-
enlre um devedor culposo e umctetlor
legitimo.

K»tàs espantado, l.alttf
Toma lâ e»ie cigarro, e co nr«6_a qnft

foate in.- u.t.ii-r ado; a loa cootrait-
txtto <* í*u-r-i:.te.

Agora, amas aingebs pergu..lu»
do tocante á thamtage.

I'c,i«.i«, collega. qee <!_-*e •e.t-.r»
«1 ¦-. qttaodo nm ir rt rcciima •
qoe lhe ê devido .

Entendes que os querelados, t/nB-
ando ao Dr. Aguur Moreira as Utraa
* os recibos ae Alfredo Mata J__i-f.
n'iH!íüi flWft da_t_*f MO M_u_»
da industria r

-\ *re i:us qa» o dr. Asu;ar wm
levanto aa e_nh-cimti«t_ do \**mmdente da Republica a prova docume»-

piciCià-*_

im
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f. *¦ iiAatt tarra m—..M 2.IB
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CORREIO DA MANHA— Terça-feira, 22.de Outubro de 1901

A próxima falleneia da Compa-
nhla de 8. Cbristovao

«As prcoccupações cora a minha
candidatura à vaga de intendente dei»
wda pelo venerando dr. Sá Freire
(nüo sei si sabes que fui candidato:
fui, dos meus amigos, dos cocheiros,
dos conduetoros, dos carteiros; mas a
minha candidatura n&o foi publicada;
elles é que me apresentaram e que
trabalharam: nâo houve manifesto—}
me tem impedido de te escrever
mas faço-o agora, porque tenho de te
dar a nova da realização das amea-
ças da administração da companhia
que, nâo contento de ter reduzido essa
empreza á expressão mais simples,
nâo dando um real de dividendo aos
accionistas, prejudicando-os em réis
7,200:0005000 no valor do suas acções;
conseguindo a antlpathia publica, pro-
va-o o levante quando quiz augmentar
o preço das passagens de cento por
eento, momento em que deu a prova
da maior incapacidade, pedindo a sus-
pensão do contracto de 1901, o quo até
esta data nào esUi resolvido, collo-
cando o governo em difflculdade; nào
lendo em quo esbanjar dinheiro, já
tendo gasto forte quantia na perso-
guição que me foi movida, num pro-
cesso crime, lembrou-se agora de
tentar intimidar-me, iniciando contra
mim uma acçào ordinária pela Ca-
mara Civil, para quo eu paguo réis
323:0C33Ü02, importância de um desial-
quo de forragens havido em 1899, no
almoxarifado, dizem elles, por minha
culpa o negligencia.

Ou süo uns pândegos, ou sào de
muita força—hasde concordar.

Nào creio no quo elles, polo seu
orgàn, mandaram-me insinuar, isto
é, que a idéa veio do Poder; quo a
minha apresentação do illustre gone-
ral Quintino Bocayuva ao alto cargo
de presidente da Republica, que pu-
hlicasto com a minha ultima carta, in-
11 uio para fazer rcapparecer o ódio an-
tigo : conheço-o muito o te garanto
ijuo nào é verdade.

Amigos communs sustentam isto.
Quanto aos accionistas, nào sào

idiotas em querer quo cu entre com
i quo nào possuo para encobrir o
prejuízo do 7 200:0008000 (valor perdi-
do no capital) e prejuízo de dividen-
dos de dois annos dados por uma ad-
minlstraç&o inepta.

Felizmente ainda, faltando tudo, ha'
juizes om nossa terra, do quo j;l tive-
ram prova cabal no primeiro processo
que mo instauraram.»

Transcrovondo esta carta, sinto a
nocessidado de chamar a attençao dos
srs. accionistas para mais uma des-
pesa inútil decretada pela verdadeira-
mente Infeliz administração da Com-
panhla S. Chrislovão.

O meu honrado amigo dr. Rodolpho
Baptista, que nâo vergou ao peso da
tremenda accüsaç&o com que preten-
deram annullar-lho todas as energias,
nào sentirá agora, depois do pronun-
clamento do notáveis o mostrados ju-
risconsultos o magistrados a seu fa-
vor, o menor tomor contra a nova
tentativa com que apenas conseguirão
roubar-lho tempo de que tanto carece
para trabalhar honestamente

Parece-me quo ha aqui um Intuito
que precisa discussão: haverá o plano
assentado do desvalorisar por com»
pleto os títulos de propriedado dos
accionistas o abrir a íullcm.ia da com.
panhla?

ísiclheroy, 21 de outubro do 1001,
A. AZAMOll.

Em fi.sur doa tnreOH
CMA CAMPANHA INÍAMB

-A Triíwntl»
Continua o Tribuno na odiosa cnm-

panha de persegulçfto aos turcos o.
tmiin nào encontra d.-ulos para refu-
tar o quo nós dissemos «*m o nu
mero passado, Irrompe num verda-
delro vocabulário dn possllga,a insul-
tar essa pobre gente. Isso, como se
ve, 6 slmplosmento infamo o, si a
Wi. iiiiii pnr si sõ Jtl nâo fosse um
Jornal dosmorallsado. vor-se-ia agora
enxovalhada rom a doshonesta cam-
panha encetada.

De faoto, 6 quasi Inadmissível que
existam Jornalistas tfto ignóbeis >¦
lorpes quu so prestem a lâo lama-
:onio o rldlrulo papel I Perseguir os
lurcos, mover lhes encarniçada guor-
ra, buscar banlt-os,expulsa(»os, repu-
«liando os do ncsso melo e tudo isso
somente rorquo recebeu cm troca
alguma parca remuneração.

tf realmente inconcebível i Quo o
sr. Alolnilo se prestasse ii deieia dos
fracos, dlspimdo-se a uma acçào nobre
que o misoberbasso perante seus con-
elil.id.1iis; que ello Iniciasse nns colu-
muna A A I> (omiti um movimento de
pinlecçâo aos pobres quo assolam «sla
cidade; qno ello pedisse ao govorno a
votaçàu tle uma verba para soecorrn
dos itiillgwites, das viuvas, dos paisde família desprotegidos da fortuna.
v.V, mas ii ¦-- ¦ i ao charco podre on i«>
vegetam os miseráveis, para perse-
^utr a uma pobre gente quo busca
asylo sob o nosso céu, 6 odioso, 6 vil.
t repugnante l

Oue crime praticam os syrios ho»-
pedadosentre nos? Que crime sc lhes
attnlme. Uo hediondo, que é iiece.asa.
riu " banimento de su» taça I Nâo nos,:.' i o digno sr. Alctmto f

Kntto, porque o turco 6 nômade e
vive a etrar «le terra em terra, e rãsao
bastante para esse <>«llo tnllexlvel, paraessa lula inexorável ai Tribnnat

Kntào porque essa honrada genteanda de rua cm rua, eximsta ao sul e
â chuva a maseahMr para n.Vi rnorr» r
S mingua, «leve s*r nispinlia.la, poli,despreto d;>s brasilelmst Ntineslf

A THhtmt penleti desla ves o rumo
da especulação; jultf.m angariar mo-
vimento do Hvmpathta em favor de
seu Jornal, c *<> «•onseoulti aniipathta
s «'•'-. nessa tRiiobll questão.Então nos, brasilelrus de lâo sobor.
ba e gloriosa tradição, seriamos ea»
patrs dO pMCadimaQtO vil da expiit-
sar alguém que nos pedisse agasalhit,
embora es*» alguém fosse nosso «u -
tlarado Immtgo •

Nâo, s*ria Inconcebível. Demais
ninguém é mais amigo do Itrtssl. nlo»
guem ama mais * nossa letra «Io queesses homens de lei anuirenada Oo
ComttMttto ambulante.

Diz a .1 Frites* que o* turcos vtvem
em suja promlscnidada em nttmer
de W • em casa* l,»bregas • infectas

K muito natural r sáo p.*br*s e como
taes nâo p.vlem viver mil* AectuU'-
m, nte.sl e one a in«te<-rr.,-ia r.-asrait
tm um pnnnadit «te homens se »uxi-
liarem para o ilun a, 1 «te uma casa
Quanto a e*ta ser infeda. tia.- ha «mt
si. na rua Senhor dos Passo» qw»»>ní.-> se}». notanJo-se çottm que altu-
«um.-.* a es*t* de antiga mastro..a.*
jt «r.*<«mht*s pela acçâo «Jo tempo.
q-:e j- 

": ahi a\a.».._r .
E ahi tem p.rr terra a A IHhsaa o

»«u ultimo argumesto.
Provimos no numero psssado «er

licito t honesta o t wnídki amtm-
lante, visto «jue em toda a pt«« o ha.wm de tértm* alguou ser t*«J*íktei
ao c* mmerao fixo.

Pm Paris nh> h* uma r\ tm ra •*mmievmJ tm quase nao atpm mm-misaxmos t - t«tsiaes «!e «;_ijs-5~-.íi#rtis.t
at»» um pt«-ji-n-s sndatmet 4tt ttau (
tmíwnstruíciis.i
para t xp.-s. -.«
ratrcU.tta o
Bâ.*> 4tcm e
»are};*> * eTtri'lld***. 

atado -.(
bt&tt a n.-t
ia* >aut Ae

iJOStnerCto ¦'.>.
o r«5a«T.-,o
itrêmmtmmtmt

<v
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Marcadejam sim, o o mais intores-
sante é que se vestem á moda orien-
tal, de tanga branca e turbante ver-
molho, sem ninguém lhes dizer nada,
nem nioguera achar ridículo o seu
modo de trajar.

Si fosse aqui, necessariamente seri-
am apupados pela garotada ea/lTri-
iiutia clamaria aos céos c.c.indalisada
em sua ptdc/irí.ude. Mas é 11, no
mundo civilisado, e o caso, como
de facto o è, parece o mais natural
possível.Mas, nâo vale a pena proseguir,
está provado quo o commercio dos
turcos nâo é illícito e tanto basta.

No mais desafiamos a A Tribuna a
que encontre apoio na imprensa ou um
unicò aluado que seja, nessa misera-
vel campanha.

(D'«0 Rebate, de 19 do corrente.)

Mercadores ambulantes
As desfavoráveis condições de pu-blicidade da Gazeta oceasionaram queestejamos retardados na quesláo uos

turcos, comquanto hajamos sido os
primeiros a tratar deste problema —
Mercadores ambulantes

Km todo caso, aqui estamos ainda
em tempo.

Nâo tomos a pretençâo de vir des-
cobrir o calcanhar de Achilles, mas
vemos quo em torno do assumpto ha
muita paixão, corveja muito interesse
o é preciso nos revestirmos de caima,
joeirar bem nos prós o contras, allm
de melhor servir ao município.

Grande grita se tem levantado n á
frente da propaganda na imprensa
encontra-se um dos mais bem orien-
tados o mat3 sympathicos collegas, o
qual se collocou decididamente a parda Associação dos Empregados no
Commercio.

Lamentamos nào estar ao lado da
Tribuna e nâo fazermos causa com-
mum^com a poderosa Associação,

Esta é exemplo de um bello esforço
e honra ao commercio portuguez;mas,lào joven ainda, já está enveredando
por um caminho, que a levará, nâo
sabemos até onde, a quo aspirações,
o, quiçá, a quo exigências...

A Associação dos Empregados no
Cummercio tem sido uma favorita da
imprensa. Si encontrou obstáculos
materiaes, esses foram de caracter
intimo ; no mais, no sen periodo do
lula, sempre leve uma phraso do
consolo e .inimacâo, por parto dos
nossos jornaes.Levou a caho o seu bello edifício,
vonceu com tenacidado as difllcul-
tlades e nâo dormiu sobro os louros.

Emquanto o transeunto admirava
a fachada do luxuoso palacete e os
nossos jornalistas, como a todas as
boas tentativas lho arremessavam
punhados do flores, olla organlsava
conferências o convidava para effo-ctual-as ao3 mais conhecidos pull-ticos.

Entrementes, comeomittantemente,
sem perda de tempo, dirigia-se aos
poderes públicos, num como ensaio,
representando contra o bicho, os fron-
lôes, o beliche, as loterias, o jogo nas
tavolagons, etc.

E todos lhe batemos palmas, des-
provenldamento.Agora, já vae adiante; quer que soeliminem milhares do homens quetrabalham, o quer inllulr sobre quai-
quer lei com relação ao commcrcifl.

Até onde irão os empregados sócios
dessa Associação!'

KHa vem do hontem... Quo serádelia amanhã?
Nào ; nâo estamos ao lado da Asso-ciaç.lo dos Empregados no Commer-

cio; porquo estamos ao lado do povo.Entoiidomos como Apelles.
1'ensamos quo o Legislativo Muni-elpal devo declarar-se inteirado dassuas representações, porque, mais do

que ninguém, os representantes do
município conhecem de porto as ne-
oossldados e conveniências do mu-
nicipio.

Uue todas as rlaésos so aggrcmiom
a ropresimtom. Nào sorá uma olygar-
cuia; sorá uma anarçhia.

A Associação dos Empregados no
Commercio nflo é zelador na arreca-.laçâo das rendas municipaes, paravir om nomo da arrecadação dessas
rendas pedir a otlioia rciíriiijeiida con-
ira os turcos.

A sua pretençflo é tanto mais las-
timavel; a sua denuncia é tanto mais
odiosa, porque ella allcga quo os mr-
ços lha fazem desleal concurrenciu
vendendo raals barato á nossa po-breza.

E quo I Pois então, para lho ser
agradável, o poder publico hn de obri-
car a pobreza do paiz a comprar mais
caro, tondo mais barato 11

Seria um cumulo I
K'um como escarneo— uma asso-

ciaçâo, quasi exclusivamente com-
posta do estrangolros, querer dos po-deros constituídos, leis especiaes con-
tra subditos de uma nação amiga, o
pretexto tlu que ostes defraudum as
rendas publicas i

Os empregados no commercio nâo
sflo mais preparados para estatuir
medidos garnnlidoraa de uma bõa nr-
recadaçflo tle rendus do que os meni-
bros dó poder legislativo municipal.

si se nào trata do uma associação
politica, patriótica, mas composta tle
mloretisados no commercio, visando
exclusivamente o seu interesse, o sou
bem estar, está cl.iro qno sào sus-
peitos os seus conselhos aos nossos
legisladores.

Mas nâo é somente disso que se
irain.

No caso vertente, npozar da A Tri-•'¦•ni i, a causa dns bufaiinheiros é a
causa do novo.

A prohlblçfto dssso commercio ara-
Imlante será um attentado sem nome,
será um crime ile lesa-dcmocracio,
sobre ser do lesa-carldade

Sò «piem por ventura nào conviva
nos bairros pobres — o por quo nâo
tamhem nos bairros ricos l — nâo co-
nhece o serviço que ossa gente prestai família brasileira.

A r,;usa dos (iircoí, parn a pobrezado município, é uma causa sagrada.
Defraud.im elles as rondas rauuiet-

pães l
Impeça o executivo municipal tal

defratid-içAo,
Nada i.i mais bello no commorclo

moderno do que a livre ciincurrcncia.
si elles sâo neccitos a proferidos

pela pobresa, é que so fizeram mere-
codores dessa prefereurta.

Qual o commercio que nâo fcnta
illudir ao ilsco t

i ¦--.;.. - elementos roderaslssl»
mos para demonstrar que c*so com-
mercio serio, em grande parte, e de-
fr.itulador do Üsco.

Contra o commcrcl.-) sério apresen-
taremos o commercio sério.

Contra o commercio sério apresen-
taremos Incontestáveis estatísticas.

P.ira se ver o valor de taes repre»
sentaci.es, a importância, a elevação
moral de tal amor para com a arreca-
l.tdtn «Ias rendas, basta contidarar :

Haverá ntsta ttrra um Ingaituo queespera ver o dia em que a Associação
.los Emprega los no Ommerclo de»
mineis abusos do cummercio contra o
fisco ?

O assumpto o vasto ; voltaremos a
elle.

t.. perém. des le J4 preciso attender
a «.ss.s eonsideraçtles. Eép.-»ríss«i
que daqui damos o nosso signal de
alai ma.

rma prova irreframvel da mjustttt
««tm que discute a i>.'_ia.i.

Nas duas columnas do melo ds
(•limeira ragitu Ao su* rd.çio de
hi-rfltem, es«-r«veu a collega. !«g,« ,\s
primeiras linhas, qtieo commerv*!»
ttj%f oceapt t» mil homens a os i «»-«>«
to mtl.

Oi.ftiM.w sihír de q'i? estttlstfóa
s<h-.ram os tí mil; petasirai»* m«mi)
que os tutem fitii excedem de S nul:
mas damos de barato, aceitamos os
lí KiJ.

Xas ultimjs linhis do mesmo artl-
$(H «Itííira sloda a caür^a que e¦xtvmtrcio *xt papa anriuAimente
l «sa) e >ntos t que os tarem pagamtw contos.

Dthl se «««ha «tse o mmartJoAzêtúgi IM* ftfpw * tMKt\ aa pts-so «tu* os r«w«9s pagam m.m&m *.
I.ik>.

la»«ta*»s. pris. «pis r« ««mrreto
.*»*» p*st mtpmm* * raato 4* m^m
0» «-aiwy*. a--» f-09wa qom m twtt**- .j» ;„. fS;i a fA£i.j4e $0t# p^f

m - w Scaat^i» <»wd 4,--m
s :* atas-s—» txãtstmmo As*

Nas a ã r-.-a»a - i« \nr tii-er 4«
0004 Am:: Vim:l t U vt£l pjrvtsm-
(i$4t At i-Si esm* v-tjf. e (iu
asf-sár- avsaM, s«m_** mmãftu a m
m^mmB^mmmKJmw0 vX-ixttr.'* attmmmfê € %é #»wê §¦
mmmm0iim\emmmçm\ ptitstus. .

i r*t_hna «ss s?t fa tUsXa.*• ,~a-3 «_..-.:» i-t,-.,;»-t-aqs-f ---~ ' - ttetea ftl mú beiaáM-*- - . ssil «ates sfe ta s_a*8*a
st s *rt;t» ™t~'t 4) -Cs* *»jí-fHe
Nmti se - x-tr.tal -.tes trnma «:«-r»»aa èjmaxt p-trw 4* da mammtKi-i'wmm. r..»«sa. «* ,**•¦*«*. t, <_e *

ta dit tt&caa, torq_» iho

apenas um sexto dos que se empre-
gam no commercio fixo, deviam pagar
uns sexto do quo pagaese. esse com-
mercio; pagam, no emtanto, um quar-to, isto è 1.600 contos divididos por400 contos, apezar de terem capital
muitíssimo abaixo da cifra proporcio-
nai l

E' a Trifcüna quem nos diz isso....
Os dados sào da Tribuna

(Transcrito/.
Bnrgos Agrícolas

lNDKMNISAÇ-lO DAVID SAXE OB QUEInOO
Aos meus concidadãos

Nào posso proseguir na'campanha
desigual em quo se tem porflado sa-
criücar o mou direito—,com íorça de
cousa soberanamente julgada—ao ódio
insaciável de mesquinha facção poli»
tica. Sou forçado a transferir, em pa-
gamento aos meus credores estran-
geiros, o direito a perdas o damnos
que me deve pagar a Fazenda pela
inexecuçâo por parte do governo do
nosso contracto dü burges agrícolas.

E' bem de vêr que, como estrangei-
ros serão os meus cessionários mais
bem tratados que o paria brasileiro.

Tendo sempre trazido ã imprensa
todas as peripécias desta longa con-
tenda, julgo do meu dever, publicando
o parecer infra, dar uma. ultima ex-
plicaçâo.

E é: si o Tliesouro tiver do pagar
ao estrangeiro por centenas o que eu
me resignava a ceder por unidades,
nào serei ou o responsável ante o in-
feliz contribuinte.

Rio, 21 de outubro de 1901.
David Saxe de Qükibod.

Ouvidor, n. 127, sobrado.
consulta

O decreto legislativo n. 3.397 ado-
ptou o plano proposto para a funda-
çào de 20 burgos agricolas e autorisou
o governo a celebrar contracto na sua
conformidade.

Na celebração do contracto foram
adoptadas, o nelle addicionadas como
parto sua integrante, (cláusula XXV),
as demonstrações annexas ao dito
plano.

Nessas demonstrações (lettra C) fo-
ram precisamente calculados em quan.
tia os lucros que da execução auferi-
ria o contractanle.

Estando o contracto em execução, o
ministro da agricultura, por portaria
de 11 de outubro de 1893, declarou-o
caduco—3 annos e 6 mezes antes do
vencimento do prazo no qual teria pelo
contracto direito á mesma caducidade.

O contractantu David Saxo do Quoi-
rod procurou por todos os meios e
modos obtor administrativamente do
governo a reparação desta injustiça, e
nada conseguiu.

Recorreu ao meio judicial para ser
lndomnisado do perdas o damnos.
Ubtevo sentença favorável cm todas
as instâncias da jusliça federal e a
mosma sentença passou em julgado.

Armado da sua carta de sentença,
procurou entrar ainda em accúrdo
com o governo.

Pelos ministros da fazonda e agri-
cultura lhes foi proposto contentar-se
com 5 000 contos, o quo nào podia
accoitar o não acceitou o contra-
cto n te.

Foi entretanto combinado quo o
contractanto requeresso um arbitra-
mento o, feito este, seria pago do
plano.

Confiando nesso compromisso dos
dous Illustres ministros (drs. Alurtl-
nho o Soverino Vieira) o contractanto
requorou arbitramento, o que so fez,
soudo porltos pela sua parto o sena-
dor 11 _i mi to Darcellos, o por parte da
lv$Miii).i o conselheiro Didimo Agapito
da Veiga, digno presidento do Tribu-
uai da Contas, o terceiro desempata-
dor o engenheiro Olcgario llorcu-
lano.

Foi avaliado o damno om 8.000 con-
tos, sendo voto vencido o senador
IUinlro Barccllos, quo opinou por
32.000 contos.

Esto arbitramento foi anntill.ido por
Irregularidades de processo. Como,
porém, o conlractanto só o tinha rc-
querido parn dar umn base ao necordo
o por indicação dos referidos minis-
tros, procurou dostes o cumprimento
da sua promessa e passou pola dc-
ropçilo do os vor fugir com torgiver-
t ações.

A situação estava mudada o fora
no alto assentado burlar o direito
do contractanto em odlo ao seu advo-
gaio, o conselheiro Ruy Barbosa,

O procurador da Fazenda promo»
moveu novo arbitramento, quo levo
logar, sendo porltos os drs. Joaquim
lluet llaccllar c José Maria Leitão
dn Cunha c desempatador o dr. João
Baptista Maia Laeerda. Foi arbitra-
da a indciu.i..... i em 10 mil u tantos
contos.

Sob a mesma mlla influencia, po*
rém ,o juiz da execução no julgamen-
to do Incidente do arbitramento re-
formou a sentença exequenda e esto
absurdo foi confirmado em grão de
sppelltçào pelo Supremo Tribuna)
Federal.

Semelhante julgamento—evidente»
mente nullo — nâo pox termo A causa,
nem i : .* subsistir na ; ir;.- em que
affecta a substancia «la sentença exc-
quenda, a qual deve ser cumprida po-
dendo apresentar-se o . .*_,tr.i *. .-.:•
com artigos novos,requerer novas pro-
vas, quando embargos de declara-
çSo nâo surtam o effeito desejado
e, em ultima analise, quando o tri-
bunal sc mostre perlitiai no absurdo,
usar da acçao rescisória.

Mas o contrauute n'esta luta tem
coiitrahido grande dívida para com

- v, -.:... it is ettrangetros, o» quaes se
mostram cançidas de esperar e exi-
gem uma solução immedlala. Ao
mesmi tempo o eontritanta nio tem
outro meio de pagir-lhcs senão o seu
mesmo direito e a -,ij proveniente
do contrato.

A clausala eontratoat constante da
termo «le a ! htimcnt ¦ firmado pelas
pines, em í» de°set-tmbro da t8S9. diz -

•O «jrivento Imperial gsr-m-
•te o presente contrato aos
•herdeiros do concessionário.
•seus s4k>citssorts, e cessiona-
•tios, r-sj?tian i»-«» ellea a to*
•d i s- as c%«Ü£úâ tt*«Ue esüp-
•UAxs.*

I*erg*a*oU-te s
t». p >i -: o coatraüatt ceder ea pa*»

gtxstKití toa seis credores estran-
g*.r..«« o *:'i direito * a:çja eriaadas
do referido eastrats f

f» Fs»u t cessâ-jj—tea cs cessforu
tm* A.mi; 4a ml usar do governo o
»in»pf--««it»> da seateitça ei*»*jt_»n4a
pita ptfnatas*} ma tnetss f-i-^milii
ia ro:B_rs-}-n awir4o nas êmmotiãtn-
ç*t» qut pata clxa*da XXV fii-u;
patta tetegraott tki ss&mt», m ip«$
:^i«s cesuran para s csstntiote
tat viítaíí dt {tepat-eata pvruria tte
BliitllHnii t

mSitasTà:

O vi»»í»*S, t?í C34 ' tfSíi 2 rt»3ps>-
sSh tu VtMitt.siliUi&mo i -;-r '*<%

do cessão. Não pode haver duvida a
respeito, porque a cláusula, constante
do termo de additamento firmado
pelas partes em 6 de seUmbro de 1889,
é expressa:

a O governo... garante o
presente contrato aos herdei-
ros do concessionário, seus sue-
etssoret ecessumarios. *

Assim pois, ainda quando no caso
sujeito se tratasse de cessão do pro-
prio contrato, essa cessão seria per-
íeltamente valida.

Mas ná hypothese nào se trata de
cessão do próprio contrato, quo por
inexecuçâo por parte do governo
deixou de existir; trata-se, porém,
de cessão do direito a haver do gover»
no as perdas e damnos resultantes.

O direito a perdas o damnos faz
parte do patrimônio do indivíduo que
os soffreu, e pode ser alienado, qual»
quer que seja a causa de qua proceda.

E pois, ainda quando o contrato
fosse intransferível (o que não se dá
nc caso vertente ), o direito a perdas
e damnos poderia ser transferido a
terceiros. *

Rospondo, portanto, ao quesito af-
flrmatlvamente.

A acção, estando terminada por sen-
tença passada cm julgado, deixou de
ser litigíosa, segundo a intolligcncia
cominummento dada a ord. 4,10.

Ao 2-:
Feita a cessão, os capitalistas es.

trangeiros cessionários ficam subro-
gados em todos os direitos do ceden»
te e podem portanto reclamar do go-
verno as indemnisaçòes nos mesmos
termos em quo o podia fazor o pro*
prio cedente.

Rio, 17 de outubro de 1901.
LaEaYETTB RoDniQÜES Pereiba.

Coniniercio do aguardente
Escrevo-nos o sr. dr. Travassos :
ii Dentro do poucos dias terá o illus-

trndo Conselho de Iutendencia dado o
seu cerhlietum ao projecto n. 72, sobre
a questão da aguardente, apresentado
pelo illustrado intendente, o sr. coro-
íiel Carlos Leito Ribeiro.

Desso ticridifítim deponde o exter.
minio ou a vida de uma importante
classeagricola 'do Districto Federal c
sobretudo do Estado do Rio, que tem
sempre vivido uma: existência angus-
tiosa, agrilhoada por aquelles que, em
communhào do interesses communs,
nem sempre conféssaveis, o escuda-
dos nos grandes recursos adquiridos
d custa dos seus constituintes, sugam
o seu labor, concorrendo para o seu
completo anniquilamento.

O mui illustre intendente o sr. coro-
nel C. Leite Bibeiro, a quem agrade-
cemos a publicação, mais .uma vez,
nas columnas deste jornal do nosso
modesto arligo, tão digno pelo seu
talento e sentimentos, de advogar
melhor causa, e quo talvez jà o seu
íoro-iivtimo, na sua clarivldencia, cen-
sure no bntalhador infatigavel por ter
abandonado a causa dos fracoB, a fa-
vor dos quo os exploram, disso nas
conclusões do seu brilhante discurso,
proferido na sessão do dia 10 de se-
lembro, que: «os argumentos aprospn-
tados pelo dr. Travassos e quo pro-
positalmonto leu, são Improcedentes
ou por outra, tèm resultado negativo,
pois,longe do aproveitarem aos intui-
tos do articulista, aproveitam oxclu-
stvamontü ao projecto».

E' o caso da dizer-se: quotl tolumus
facile credinitis,'

Ií' muilo possivel, como acontece a
todos o mesmo its inals perspicazes
intalllgonclas, como a do illustre in-
tendente a quem admiro, que em mo»
mentos do irreilexào, levados pelos
onthusiasmos do suggostòes de expio-
radores que.íibusando das boas o mais
puras intençõos.so deixo cahir om ar-
madllhas, porém o quo nào podemos
acreditar 6 que, ao despertar do co-
chíUo. elles so dolxòm dominar polo
amor-próprio o continuem na defeza
de Interesses quo repugnam aos dieta-
mes tio sua sempre desinteressada e
límpida consciência.

Estamos convencidos quo q lllustra-
do conselho, que, pelo procedimento
corrocto que tem tido alé o presento,
veiu morallsar essa instituição quo
por longo tempo deixou-se abysmar
pelo incorrectismo, se collocara mais
uma voz na aluíra da sua independeu-
cia, fechando os ouvidos ás sugges-
toes do empi-nho dos interessados,
que, pelo quo nos informam, procu-
ram por todos os meios Urinar mo»
llior o seu monopólio em beneficio
próprio o em sacrlllclo das classes
protlucloras. •

Nào soremos nus quo viremos sug-
gorlr inspirações àquollcs quo tôm de
sobra nu exercício da suas fuucções,
como o Illustrado conselho, porém, so
ollo nos pei iiiitti--¦;•; umn Idéa, diria»
mos quo seria do tudn conveniência,
som que Isso tusso um pezar para o
Illustre signatário do projecto, a retl-
radn do mesmo até que, esludnndo-se
du commum accordo essa questão im-
portaniissimn dos alcools, paras qual
ns nossos fraqulssimos e limitados
conhecimentos flcarlam á disposição,
se chegasse a construir ura projecto
solido, csludadu sobre todos ns pon-
tos, collaborando-so no quo j;l so tem
leito nos paizes adiantados e sem per-
turbar ns interesses da munlclpalidn»
de.que viessecorrtgir os abusos itesso
commercio o viesse, sobretudo, am-
parar ns classes proletárias da verti-
ginosa carrulra cm que vae anlmali-
s.in.lo-Sú pelo abuso dos alcools, em
um paiz cm que a cachaça hoje nào
custa dinh Iro.

O (Ilustrado conselho nâo Ignora
que para põr um paradeiro a essa In»
temperança, todos os governos dos
paizes clvlllsados fizeram o monopo-
lio dos utcools a bem da temperança.

Neste momento o governo francez,
por uma lei, acaba do prohlbir a la-
Iiricaçâo dos absynthns que. pelas
suns cunsequeiic i vào anullaiido o
bostiallsando a classo operaria.

E' tempo de com toda urgência o
Conselho da InUudencia estudar esta
questão, pois cada dia de demora será
um oblto a registrar.

1'entando o reilectindo sobre essa
questão, aliás de transcendente im-
portancla. teríamos communicado
essas nossas idéas o spprchenstles ao
sr. ex-prefelto, si elle nos tivesse
dado a honra, do receber-nos no seu
gabinete da Prefeitura, nas duas vezes
que lâ tomos, enviando os nossos
cartões.

Srs. membros do conselho, lembrai-
vos que neste momento toda essa
classe agrícola de fabricante-t rissguar»
dente do Estado do Ilio e do Districto
Federal, era agonia, exangue, e Jâ nos
pamxlsmos. por terem as sangnesu-
gas dos impostos e dos monopolisa-
dores sugado toila a seiva da vida
material, tem os olhos voltados para
vos, porque de vôs depende a vida ou
a morte da sua tmica agricultura.

Se pavsar, o que nlo acreditamos,
es$« pmjseto, seremos noa que. sem
termos prwcoraçSo da lavonra e nem
a preteaçio da ser o seu maa tor. o
primeiro a aconselhar aos agricultores
que é preferível abandonar por uma
vex essa cultura a serem e*crsvcs dos
explorad-res do seu trabalho.»

iuo /entâl tia C__aa«atftis de ?1 d«e
outubro.)

I—'f'i'.i» -lis*. 1 mprrs»a-s n
l .>ii..i.. i r_« dai Mis 4e Janeira

MoxTt-rto
O ra .-r.te-p*-. creado na associação

impo* *e a todos que desejarem ga-Fr«sttr um auxilio a suas famílias M
faturo, oa a si próprios na velhice.

B >s * i.:.-> em ãraM qa« estão ao
aiva&ce da qualquer pessoa, o seu
cx.ui uio *kare a taesor «iaviéa.

O gran Ja BaOMH. «le sócios Ja Uf
scnpu***. e*aj3S a-ffits tèm siJo po-tii£*4ostm extensas listas na un-
prensa, democttrun claramente a
rttalblade da n*s*s atserto.

As «-««tnbotões de anr.tds beaa-
Cciarif as famttiss 4m pcmcst «pa
forca íaUsKe&d»?. «a aoce^Tarto af&»
tmmasâm m qae aa forem urralí-
tSl'1'-lt>"

.*.i*i,a. «psaaia tsaiar for o rmmm-
rdttaaixioa tuen^oa, mai?res ae-
rt-j u vütag-trs í-uí ís tm^stsM-
aVMh

tia í i rzbesa 4'atiia a «jrilsij per
4m4M»it44 m -cserff-çte, • pet isso
18440 em ttfõom 4t\tm is&iTxrn-a*
sem fttà* 4m wmpt*.

m 
'm 

; ir^^>l£«lfe3»
= . _^S«!*e»a3_Èr«tlt'^ii.

- " Oa Falas
Por amordoísf»/.

fo, rectifleado re-
produzo o artigo.
— lui;. Dominguet,

Os Faias
Não ô que comprehonder me nào

quizesse, sinão que para tanto o en-
gonho lhe faltara.

De proveito lhe foi o bein deveis
presumir que grande, sua passagem
pelo Maranhão — que, de divertida, a
memória lhe conserva—, porém cabal
não era de certo a passagem para co-
nhecimento da língua e penetração do
estylo.

Difflcil se mo afigura, e não menos
que a mim cuido que a todos que já
o fraco lhe aperceberam, explicar-lhe
a relação da cabeça do aeronauta com
a byciclette da aeronave. Tal ô com*
tudo o amor da caridade que todo es-
forço porei em que comprehendldo
venha a ser.

Coisa é de todos percebida que
maior não pode ser a bicyclette, e as-
sim do aeronauta o movimento, por
prejudicai* á aeronave maior peso.
E porque assim é, e contestar nin-
guem ousa, peazsse menos do aero-
nauta a cabeça — como a do Faia — e
maior podia ser a bicyclette e com
cila o assento e o movimento do aero»
nauta, do onde vem também a relação
do assento de cima com o assento de
baixo, mais apropriadamente chamado
arena.

E nisto fico, senhores meus. que,
seja desfallecimenlo ou experteza, si-
gnal mo di o Faia de delxar-me, ou»
tra vez. Apenas, como da ingratidão a
crueza lhe pezasse, consola-me com a
esperança de tornar.com o meu estalo.
E, triste do meu penar, invoca o pa-
dre Antônio Vieira, o cita João Fran-
cisco Lisboa.

Mas com todos os diabos 1 O estalo,
Ja eu dei. Porventura,' o Faia o não
sentiu ? Culpa neste caso não foi mi-
nha, sinão delle, que t&o distante se
mantém que lá o vento lhe não chega.

Rio, 20 de outubro de 1001.
O advogado

Luiz Domi_.-ui.es.

O Banco Rural o Hypotheeario c
as suas manobras

IV
Toda gento quo me conhece o animo

pacifico o os meus hábitos de mode-
ração, faz-me a justiça decrCr quo eu
sou incapaz de ameaças; o duo eu
declaro, para saber-se quo nâo foi
com esso intuito que emprozel o
banco para uma apreciação detida dos
autos. . ,Eu tinha dito anteriormonto que os
autos são o eorpo ile delicio do banco ;
o, assim como este infeliz não fez de-
clarnção que não vlosse mais tardo
contestar, eu, pelo contrario, nào
deixo passar nenhuma proposição
minha quo nào provo ou demonstre
ato ao Ilm.

Do quo se trata ?
Trata-se do provar peranto os egre-

glos magistrados, que devem julgar
aflnal, uuo a concordata do banco,
apezar uo homologada, deve ser re-
scindlda, porquo ella foi feltacom mà
fô, antes ou depois da mesma homolo-
gação.

E' esto o intuito da acçào proposta
por um dos maiores credores, quo
nào concordaram, o sr. Gustavo José
de Mattos.

Consta dos autos, fl. 9, qne o banco,
era sua contestação, declara (ipsis
terbis ):« que a concordata, accordo extraiu-
dieiat, sá vôde, depois de homologada,
ser rescindida: _.....

a) jior rui fé do devedor, antes eu
depois da mísma Itomntogação. ¦¦

Pois bom: o caso agora ô verificar
se deu-se ou nào a condição legal, ou
sela:

Honra ma fb ?
Vejamos.
Ern em setembro do anno próximo

passado, o banco doclarou suspoiisào
de pagamentos, imitação proveitosa
da dc&aWa do Ilanco da Ilepublica.

Tinha-so feito, nesses dias, uma
cousa, quo ns Poderes da Nação jui-
garam muitoutll, no momento: uma
certa lei do protecção aos bancos.

Havia razão de ordem publica, que
aconselhava essa medida e eu sou o
primeiro a respeitar o zelo que a di»
ciou.

Mas, o Banco Rural não íol sério,
aprovoitando-so dessa lei.

Emquanto suspendia os pagamen-
tos cm geral-, emquanto visava ai-
guns cheques parn 60 dias, pagava
ineonfinenie e integralmente cerca do
DOUS MU. COUTOS "li lU-IS AOS I 1 l.i/I.S
cnanonEs uo rsiro; ao mesmo lempo
em que outros cictlorcs, na snaboaJé,ca-
.i.-n.i >to 'nco de aeeôrdo,mais fingido do
que verdadeiro: timjilcs eoulo do viga-
lio 11

Não sou eu quem assumo a respnn-
sabilldada dessa, alflrmaçào. Em pri-
molro logar fallou nesse sentido o
ar. acclonlsta Ferreira tle Carvatho.
Foi na referida assembiéa do 25 do
Setembro, cujo resumo da acta respe-
ctlv.t publicou o Correio da Manhã «Ie
tü «lesse mcz.

Eis o sou discurso:
.0 su. FKnnainA pb Cauvauio:—

Pois JA que o exigem e para que o
nào tomem por calumnlador, la vão
os nomes: Ricardo Ramos, nego-
clanto à rua da Quitanda, rccebcuin-
togralmente. Antônio F. da Silva
Azevedo, Mnrias A C, Silva Mbelro
e outros, alem At dous nobres e Aonra-
dás tliiethres que se pagaram tambtni
por Melre; os srs. Ângelo F.loy da
r_amara e Eloy Ventura Teixeira
Pinto. ,

Em vista destes escândalos, nào
approva as coutas da ex-dircctorla.

Manda á mesa uma declaração de
voto contrario á approvaçâo dessas
contas, subscrtpta por diversos accio»
nistas representando 7.068 acções.a

Mjb o sr. Ferreira do Carvalho cs-
lava muito longe de conhecer toda a
verdade.

perito do autor, o sr. Eulalio, des-
cobriu e ministrou » lista da todos us
pigamentos cíandtttinos que a dire-
-i-i ¦-.-.•:¦*.'. t: 11 Azara aos seus
amigos, lesando de um modo tcquatt-
Itcavel os seus credores menos felizes,

n ; < tclenatts t mtntt m i.< i f. 11
i questão apurar tudo Isto na es-

cripturaç*'. do banco.
Ora, este havia dito em replica I

assistente, mlnln constituinte, 11. 95
dos aulos, ia ,-i, >. nem mais nem me-
nos do que Isto :

a S oorque e «xaatr dal lirrot do
banco to seu meio dt prova, ntsse txam t
Atará :-.- -1---1 a improte Uneia das elle-
•;-.-'¦-. «*, quanta aos fmttss, e tasco
Iripttca per ¦>(••;uf..,-.. a

Entendeu o leitor f
O banro ar>pe!la, para esmagar os

seu* íonlínaures. fKira um txmmt rui
«-.-ti( (dfilai Ittftt, porque me exame
4 o ra?lo de prova.*» . tal assim ?

Pois bem: saiba agora o leitor, sal-
bsm todos qu**t**. qne, alguns dias
de;--.», o banco* tteuteu fcrr.slmt>,:t
«t«* tramt aot *tiu USMf, e teve até a
coragem Inaoditt d? endereçar ao me»
ttUstímo jntt do feito um requeri»
ment.) declarando qoe — ítyniat»-?* a1*1*» «tt j>fa-it lei-m. porem qut sio te-
jí.tara os sacs i.vr.-.-.s a tunl II

E estão?...
Querera mais claro os myopes ?

(CeatiaM.
Rua da Qtiitasd* o. O.
Fo is 17de c;'wbro At l>_1,

OaJve rii3
Voutmie Uftàtrr.

iTrar.tittMo da-"«raaí ma Ot»aua«rrMi
da la 4o correstat.

Empreza Faturaria
O Jornal de Commer cio de hontem, em

nma varia naturalmente redigida por
informações errôneas, diz que : « a
Municipalidade não deu licença a
quem quer que seja para montar ser-
viço funerário n'cssa capital» e que
assim procedeu «ti risíu da lei que
determina a prorogaçãó' do contracto
ora vigente e que regula a matéria».

Si não tivéssemos lido as palavras
que sublinhámos, certamente nada
viríamos dizer em pretesto á ultima
phrase d'essa varia, onde se chama
de especuladores aquelles que pre-
tendendo fazer o mesmo serviço nào
pedem monopólio. Ser-nos-á facilli-
mo provar ao mesmo Jornal que
n'esse negocio só a Santa Casa espe-
cúla e agera a rédacção do diário, quo
faz a defeza d'essa irmandade, si é
que essa defeza á consciente. A ques»
tão 6 tão liquida que não haverá um
só juiz capaz de manter o contracto
que a Santa Casa fizer com a Munlcl-
palldada.

Juridicamente já foi a matéria tra-
tada pelo dr. Viveiros de Castro na
Revista Brasileira e em artigos bellls-
siraos A'0 Paiz de 3 e 9 de novembro
de 99. O cidadão Teixeira Mendes,
empenhado desdo a proclamaçào da
Republica em annullaresse contracto,
e que isto não conseguiu somente
devido A influencia da Santa Casa,
escreveu artigos e folhetos onde com
uma clareza quo nunca será excedida,
encarou a questão por todas as suas
faces. Assim lambem comprehendou
o dr. João Felippo, homem habituado
a entender das leis naluraes c prova»
velmonto cora muito pouco preparo
para interpretar aa leis... politica»
mente.

E'licito suppór que sejam sinceras
as muitos felicitações que recebe o
dr. João Felippe pelo modo honroso
e digno pelo qual deixou aquelle car-
go, visto como aqui é o caso da eterna
questão do sol que nasce o do sol que
so delta.

FRANÇA. MIBASDA»

Prêmios
O proprietário da Alfaiataria do

Povo convida os possuidores de car
toes premiados a virem recabel-os,
no prazo de 90 dias.

F. Vaz oe CAnvxLHO

DECLARAÇÕES

Loterias dos Estados
EXTHACÇÕES DIÁRIAS

EM

Nictheroy c Aracaju

HOJE HOJE
t0-40

20:000$ Tor 1$500
em décimos

de(lõO

AMANHA AMANHA
30-30

10:0008 Por 89SO
quintos $t GO

Depo is «tamanha
«t-«73

10:00010
cmfrncçSes «le 150 vu.

Grande loteria para o Natal
PHEMIO MAIOR

500:000$000
com 7M) recebe-ae  50:000$

600 -WillllOS
tM 3.1:0003
300 20:0003
150 IOíOOOJ

Os bjlliotes d'osta loteria acham-se
á venda em todas .13 localidades do
Hi.imI u csiiccialrriõníti na agencia
irer.il, ma visconde do Rio Branco n.
119, Nictheroy. — O representante da
companhia, .V. Mello.

9 gmmtmmt *rs»lt» e •PstaxtMtt»

. Af.etía <pt BçTwt csas^ítamcite
tara»»»»» «le.. tam brefcefe-te ttaatSMiai
tom 0 mt» *> nlit<t»aal da tr. dr.
Utcde» Tavares*

Ci-tnut Atmuj0,

t ív -- i: de ac re« * re tte tStm.

AsswíkH dos Küijfegí»'» ao Comneroio
do Rio do Jaodro

VACCINAÇXOCONTRA A PESTE
Esta l-MMlâç&tt, tio intuito de

srr mil nnN ar» ««aorladas e ao
publico» Inlrlnu bnntrm «sm uma
das salus do nen rdlScln a varri-
ii:«<;.\«> antl-pratnaa, rujo serviço
rniitiiuii.ru a prrstnr :>*» pr*«*toaa
«l«n» o itoscj-irrm. toilos ,is dla*<
ntrU do m«*lo-«lla ft t hora da
tarde.

A siirrina fot gcntlliurnle ee.
dtda pelo rira. ar. dlrrrtor de li»
i:lnir i> Asttlateuria Publtea. dr
Uario de Pedro AITiiiim.. cnm au-
tarlnae&o do r\„, at. dlrertor se-
ral de Sandr Fnlillra, eonselbciro
«Ir A ii im .1.' An Irml. .

¦ Io, 14 do outubro .ir «BOI.-
Altll VMUl DC l lt.I llllll im. se-
er-rtarlo.

AYISOS MARÍTIMOS

Sorir,l:i_lr B. Dr. A. r.r/rrra dr
tltmtrea

Em cumprimento ao disposto no
art. 63 dos nossos estatutos, rcnvbio
os sócios desta sociedade a se reuni-
rem em assembiéa geral no dia 27 do
andanle, â t hora da tatdr».na sua *. í Je
á rua do Rosário 111, sobrado.

Chamo a attençao dos sócios para a
3* parta do i unico do artigo (".-.— ('
»* wfrrtario.

Compaahl» Prt>ffre*»o ladanlrial

RUCIIOI' SE o DtBgXTlTll

100*2

Tattrlag OUh do Rio
De ordem do sr. presWente convido

aos srs. s cl-; para »» : r a |U>
semblfet geral hoje. St do corrtnte,
ás ¦« horas da notte.

Rio, tt de outubro de 1001. — C
Vrtfe. 1 secretario.

I «te S. I*<-dro do Retiro Kaadmo
Convida ao» irm4<»* i^as firerJ-

parte da mesa panaaU e sos eleitos¦.;i.rnj—,f :._«•. para crmpartcerrm no
íensíttorio di capei!» no dit ü do
corrvr,t«4s T fc vas «u Boit*.-»i\Kíx.ft
Ot»»*i*;i.f —Provedcr»

Sr.-. Or.-. rf-.Br.isli
10:0.-. be armx.-.

Haje f«**.». «!« Jtilfí»m«iito. it T
bem» da toil».—PtmDat.—Gr.*. Se».*.
Or.'. da Or.-„

>ypjjpffl ^j

Navigaziooe (Senerale Italiana

FLOItIO & RCBBATI-VO
Sabidas para Gênova e Nápoles t

Sempione...•»,...» 8 de novembro
Si rio (de Santos) 16 « _. « .
VmcenzoFlorio.» 8 de Dezembro

O paquete italiano

SEMPIONE
- Commandante Dodero

sahirá no dia 8 de novembro, directa-
mente, para

GÊNOVA E NÁPOLES
Este paquete ê illuminado a luz

electrica o possuo esplendidas ac-
commodações para passageiros de
3* classe e classe distineta.

N. B.—Todos os vapores em sahida
para Oenova e Nápoles recebera pas-
sageiros para Barcelona, Marselha,
Alexandria do Egvpto,Port»Said, Bom-
baim, Beyruth, etc, com transbordo
em Gênova. .

A agencia em Paris 6 confiada ans
srs. A. & O. Levi Bram, Place de la
Bourse n. 10.

BILHETES DE CHAMADA.— Ven-
dem-se bilhetes de chamada em 3-
classe, do Nápoles e Gênova para o
Rio de Janeiro e Santos.

Para carga trata-se com o corretor
sr. W. Pahl, na Junta dos Corretores
de Mercadorias, no edifício da Praça
do Commercio.
Para passagens o outras*lnformaç8es

com os consignatarlos

FIORITA & OE VINCEN2I

39- EÜA PRIMEIRO DB MARCO — 39
Sobrado

Cto» Brautle* Villa Itafcet
_ A*s«s5b^a |tr»l tutfraardiaaria boki* t hem 4% soit*. De tmm4o eraem mtmtm só posi*rt-> tc-am carte
t» sroõo* _|Wi-Uii ê.mwt.'-vi*.
trs.-j-í».

ANNUNCIOS
ALUGA-SE 

A C\SA ASSORRADA-
da da rua Paula Brito n. 23, tendo

5 quartos, despensa, cozinha, água o
gaz, tanquo e chuveiro, norào alto.
forrado e assoalhado, grande quintal;
trata-se na rua Leopoldo n. 47. An»
daraliy Grando.

ALUGA-SE 
UMA BOA CASA NA

rua Netto Teixeira, 6C, Aldeia
campisla; trata-se na rua da Consti-
tuiíio, 35, loja.

LUGA-SE*V*RUA HADDOCK LO-
LliO n. 130, 2quartos bam arejados.

ALUGA-SE 
UMA BOA SALA E AL»

cova cm casa de familia; na rua
da Lapa n. 24,sobrado..

ALUGA-SE 
A LINDA CASA DA

rua Ceará n. 7, próximo á estação
de S. Francisco Xavier, com todas as
condições liygienicas, logar multo
saudável e aprazível,por 003 mensaes;
trata-se d rua de S. Pedro n. 102, as
chaves estão nos fundos cora d. Ade-
laide.

ALUGA-SE 
A CASA DA RUA CEA-

ri n. 19 VII, próximo â estação
de S. Francisco Xavier, com lindas
vistas para o mar, logar altoe muito
saudavol, por 503 mensaes; as chaves
estão nos fundos com o sr.Bonifácio;
trata-se á rua de S. Pedro n. 102.

ALUGA-SE 
O LINDO SOBRADO

da casa n. 9 d rua llear.i, com ea-
plcndidas vistas para a bohin ilo Hio
de Janeiro, feito om condições hy-
gieiilcas, em logar multo saudável»
por 903 mensaes; as chavos estão nos
fundos com d. Adelaide, trata-se á
rua de S. Pedro n. 102.

PRECISA-SE 
DE UMA COSINllKI-

ra para forno o fogão, d rua da
Saude n. 129,1* andar.

PRECISA-SE 
CAXEIRO E COPEI-

ro monlno, o caxelro que saiba ns
ruas o ler, dormo fora, paga-se 15S000,
dando fiador, 92 Ouvidor.

VENDE-SE 
UM SOBERBO PIANO

allomdo novo, com cepo em metal
o armaçílo do aço, por preço muito
cm conta; na rua Dr. Archias Cordeiro
n. 3, Engenho Novo.

YENDE-SE 
PAPEL PINTADO PA-

ra forrar salas o quaitos. desenhos
novos a 300 rdis a peça, galões a IS a
peça, com oito metros ; na rua da Ca-
ri oca n.37.

YENDE-SE 
UM BOM NEGOCIO DK

charutos o cigarros, por seu dono
ter necessidade de se retirar para
fora, em ninadas melhores ruas desta
capital, com boa freguezia do varejo ;
para tratar na rua do Hospício n. 2,
sobrado, das 9 horas em diante,

BREVEMENTE - CASA SANTOS
Dumont—rua do Ouvidor uo.

DINHEIRO. 
DIVERSOS CAPITA-

listas emprestam sob hypoth«v_as
a juros módicos o boas condições.
Trajano de Sampaio AC, Ourives, 15,
sobrado.

CAFEJAllirDE 
PRIMEIRA QUA-lidado, kilo 900 rs., dc 5 para cima

8'W. Deposito rua Süo Joso n. 121,
próximo ao Largo da Carioca.

MOVEIS. 
COMPRAM SE NA RUA

do Hospício n. 252. Sobtado.

C\FK* 
MOTTA 1S2C0 KILO COM

Inldo rasai de chlcara. manteiga
!¦••"'!*.' i. a mais pura que vem ao
mercado *. biscoutos Maria __f OO, sor-
tidos ISjW ; queijos todos os preçosrua 7 de Setembro, f.í.

;(palustres, iniermillctttce
IXsezões, maleitas ou malAJiarSi sio debclladas cm

tres dias no máximo e com nm sõvi.lro, pelo prodigioso -ANTI .SKZO-
NICO DE JESUS. Mais de 10.000 curasattestam a sua emeada*. um vidro GJ.
Rua Larga de S. Joaquim n. 109.

C4 TjTjOKI - DMtroiÇio In-
*\Ail4\J\^A ..,,...,,, n ,.,n . . ._

eos atas c«*m smuimo. Nio é panar«íaeura certa, alllvto Immediato; depo-
stto, rua dos Ourives n. lü».

2£338*e*!'*' 9mef*mmmmmOm9 f
PERUVIANO

Tratamento da tubcrculoto
pulmonar e aflecções das vias
respiratórias. Cura tosses, cs-
cairos d« sangue e tisica pul-monar.

Vendeis*. Ra* dos Oatives
n. H e tua de &anl°Anna n. 47

»»»£-»»S*»-fSB*a*©#_*S*J»»|i9»

ÍtUlirifin 
Em?iresta»»se *«bcautelas

ImlLHIUitaMS de»»*shoreí: sa natte S. Pedro n. 7, sobrado, perto dat$ttl% 4* Candelária, das U ds i ho-ras da tarde.

Frascisco Aoíqdío da Costa

tO 

Club Brasileiro Commereial
convida os parentes e amigos
do fallécido Francisco Antônio
da Costa para assistirem a mis-,
sa que, em Intenção ti alma do
mesmo, manda resar amanhã,

23, ds 8 Ii2 horas da manha, na egreja
da Lampadosa.

Viscondessa do Imbé

t 

Commendador Trajano a. ds
Moraes, commendador Elias A.
de Moraes, (ausente), D, Darci»
lia Marques de Moraes, José a.
de Moraes o Darcllia de Moraes
Filha agradecem as pessoas quoacompanharam a ultima morada sua

prezada mie, áogra e avó Viscondes-
sa do Imbé e convidam aos sous pa-rentes e amigos para assistir A missa
de 7* dia, quo será celebrada ama-
nhã, 23 do corrente, !ás 9 1)2 horas da
manhã na matriz da Gloria, Largo dc
Machado. Desde Jd penhorados agra*-
decem. i

Bernardo Affonso de Miranda
4* ANNIVERSARIO

tA.vijivaMiranda, 

Julio Affon«
so de Miranda e seus filhos
mandam celebrar uma missa
por alma de seu esposo, pae e
avô, Bernardo Affonso de Mi-

randa, amanhã, quarta-feira, 23 do
corrente, 4* anniversario de seu fal
lecimento, na egreja de Nossa Sonho*
ra da Mãe dos Homens, ds 9 horas»

BANCOS municipalidade
divida publica:

. títulos da pra.
j ça e dos esta-

DOS, Compram-so letras dos Bancos
da Republica, Rural e Hypotheeario,
Commereial, Depósitos e Descontos,
inseripçôes, cheques, saldo dc cader-
netas, acções e apólices. Empresta-se
dinheiro sobro estes títulos, vende-
so, etc; na rua de S. Pedro n. 7, so»
brado, perto da egreja da Candelária,
das ll as 4 horas da tarde.

MANCHAS
w

ROSTO

M-Ptaftttb MB»
m% tardas,
tsffj. cm pi-
í*as, dar-
U*rcs,«Tip«;á«s
«rstaseas. fia.
g-saeíie ttrtí-

_ exa estros dtas
Safcaset* «ís fij-etrt&a

¦•ui» #«s. IMinli
52» tiriTi UiVffkmuêt3r_yatfmsas

__ »-. ^g *^wt-_-vse_p . - veie ¦¦.¦¦,¦¦«¦ m. , -¦».,-. --^r- -_¦¦ ..__-.-»-,--_--^---.__-. . -__-_-..*-__» .-*_¦*,-_,¦ ¦ ..»_. - . ^^

i\^mEaml?ma?ia\?&2!9*n£* g^^^f•-Opipwt w ms Om ««vetas, 
|*_c«fci %tmm, ntmtt

$00.c«a«> *»a>"_,
t hesita ftJtorr.roan-rtatôia»-"*_** 

tfVXP**™ P«Ia te<f»d_am Geralde H -•-;; rar, tarati tstvm 6**a «i Asmmt-
0£t04i*aà ft estufe,

jJBiyt»

O C£af ff tm^f AT*9!S4-
wwS Bf «9»tet!3i»tw*
ta tctj_»t-t4s af-

-,tvté»'v«:•»*Tti*^B Wiscí.^_*t msaam, t m% rsss- S^Pmtro. 17

*_—tmm
Mtnrttn*, ttsm
tto-t eípiííír
Um «mlm*mm
4-* tJaàcat * ptsmmfiTJsiia av mm mSatttt.
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CREOS0TAD0
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ERNESTO 0E SOUZA •»

ltroucliilos», '
Aüiltmai

Rotit|ttii!iTo,
To«.«_s»rt-

Ttilierrttlosc \' |iiiliuouar
Medicamento sem ri-

vai que, por seus elTeU
tos, tem o cognome ds

AM EM VIDROS
PREÇO 5$000

/¦;¦» todas as phar-
macias t drogarias e
no escriptorio do fa»
bricante à rua Hon-
çaivcs Dias n. to,
sobrado.

Sabão
ÍNTI-HERPETICO

Licenciado
pela Iuspectoria Geral de

Saude Publica

SABXO MÁGICO *™m N- mí
A byeieno «to corpo AC, a satule.

O Sabuo H:»(»irii ti lim ili:i;;iiill«'..t
deslnfectanto o preservativo, ornais
apropriado para a recomincndurao
quo faz ao publico o sr. direclor do
hygfeno.

NAo ha reclamo que destrua-o lacti
consummailo. As espinhas, os dar»
thros secens ou humidos, os (.c..einas,
os panuos da prenher. e das impuro-
zas do sangue, o fétido horrível dns
sovacos e do entro os dodos tios pes,
as frleiras e a cnspa, ns manifesta-
ções syphllltlias da polle, sob dilíe-
rontos aspectos, a desinfecçAo iisp>*cial
do toda a pelle, só podo sor leiUi rom
o uso sempre crescente du.S.vino M\»
oir.o.

Doposlto peral: dregarla PI sarro
rua Seto do Setembro n. 47. Ilin da
Janeiro, próximo a rua dos Ourives
Proço, 2S, pelo correio í$500,

AVISO-Cnidado com tis imitado-
ros, o nosso sabiln leva o Mágico U03
envoltório.); 6 »brancn».

m, ninuTnn
FiA-ni annHEfls r dysfniüiIi
:h*j-ib:í b 1111:

E HBMOnilIlOIOASnAniCALVÍSTB
Rua 7 do Sotcmbro, 47. Drogaria.

"¦ mmmmm-^i' -_x_i^___HÍ>Xi'-^tí^-".^Ç£''

¦»->s55_gNiE»*a x
•^'St*^^-;»^.^;^^»''

As pilulaa
tndl (renas

DO
Br.MoíteCoJiü')

Medico
c chlmico, fei-

tas do
TA¥IIYA'

(VKOBTABS)
sào antl-bili»
osas, purgai!»
vas, roKUlado*
ras, anii- -.-
phlllticas. de*
puratlvas»antlfebris o Asn-
ariDiMicAs

Auctorlsadas pela Inspectoria da
Hygiene, rniviLEOiADAS mlo uovirt
ro e receitadas pelos médicos, curam

PRISÃO DE VENTRE
falta de mcnstrusçüo, tonteiras. coll-
cas, opilaçâo, máo-estar, dor «te ea-
beca, hemorrholdas. vertlR^ns, dl»

É£8»T2 FÍGADO
tomagn, excesso tle bills, Ijrphlna o
lebres biliocas. As ntlnUsIadlgeana
«I» -Ir n,.nlr (..•,!! nlm glo Vil
boas que .Ao privilegiadas pelo go»verno.

Uuasi todas as molesllis e cpldo»
mias ttm a sua origem no fígado,
intci-tlnos. estomaRo e ventre, e o
por isso que essas pílulas dio Mo
bons resultados.

•Trãro-M o vsnlre livre, os Intes-
Unos limpos e o Haado deseugoriji-
tado é Uo racional corao Hmpar-ss
os esgotos de uma cid Ide, isso tp
«-• n-.--_.ii- "! com as Pílulas do dr,
Montn Godlnho-Rua S. lost n. 55.
Kko exigem dleU-Caixa ilV-O Pro*«
PeClOS I.H.M13 — J. A. ji.l.S <7'i.!5i>
rám,

L0MBRIGAS
S4o expellidas rori

a UCOP. DAS CRI-
ANCAS í l'a: __.<". 5
comporto l, 4o dr.
Monte Oodínho. Mt»
cíco «t «..n-Htco. ap*
provad*. pela urre*"
etersa Girai A» t-tnAt
Púbica* Assistência
Publica do lutada da
Rio.

E o meiber remédio eratra *s l"1***
brigas enií»ie»w.âs dev.&as a vera**»
E tcíaíUvài. Nào • alMia- Pna",-*.
cto-t GRÁTIS»

K At gotto agr^âvel. t-»>>sfiti|«
dieta r_em pirgastes. Sii» * vta»t-
tom. tia irrita es mtestmos. E* tta
bera «jue * receitado pelo» medi»».

Vidro UV*t. Drofiru do Pivô. r~-\
de s- kmé n. w. e ea %o44s tt 4t4.
garüts ¦» tmJê â. Mhs Gmmêrits-

^1^/ *¦•¦ -stiJhlfc

Leilão de Penhores
3 8ECC0 00 R0SÂB1O S

**rs«??S jm n*. WAÍUBM tpm 3
k;*>. 4a* ptemtsn* mmtíém, eSt-
«swr-t*-* etn lide 'mtamÉmt&MmaaVt
ftgeamll ta tfUdH at* % mt~t 4»
leStea - »""
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ROUPAS BÂEATISSIMÂS
NO CONHECIDO ARMAZÉM

" ¦WUIL.l,. ¦ ¦

faiaBSssraa
E«C^faaj OE OURO

GRANDE VENDA EXTRAORDINÁRIA
Pov preços para liquidar o grande sortimento de ROUPAS para homens, rapazes

e meninos de todas as edades
Grande saldo de roupas para homens

40,2000
Ternos de finissimus ca.siiniras do

céres, '. *>'.
Dilos ditas de sarja preta ou azul,

.-.,,.,'.,'.'..'..J...,',
Ditos de eheviot preto e azul a......

GOrJiOOO
r.Otiooo

ROUPAS PARA RAPAZES
DE 12 A 18 ANNOS DE EDADE

Ternos de casimira dc côr, de 25&
.íOtíUOO

Ditos de flanellu azul ou preta, de
30J 

Ditos de sarja preta de 'Mi&a. SKdTOOO
y.-itiooo

Grande saldo de vestuários para meninos
de 3 a 9 annos de edade

Vestuários do brim de còr, de I»§ C$000
Ditos de fustão branco, e de cor, de•S*  ............'. 9S0OO
Ditos de casimira áe cor, azul ou

preta de «Of a...... 30IO0O

GRANDE OFFICINA
Montada com todos os requisitos precisos para attender:is roupas mandadas fazer SOB 1IEDIDA, nara isso dispõe doexímio pessoal dirigido por um dos mais hábeis contra-mes-Ires desta Capilal.

PREÇOS DE ROUPAS
Mandadas executar por medida escolhendo os srs. freguezes aa m(H

lhores fazendas e forros de 1. qualidade
Terno de paletot, fazenda a esco-

lher..............,..'...-. ;.
Ditos fracke, idem idem '.
Ditos de sobrecasaca, idem idem.
Ditos de casaca, idem idem*....'.'.

804000
lOOrJOOO
lSOtSOOO
140r5000

ROUPAS PARA IÜVERNO
Capas c sobretudos dc casimira de

cores, azul ou preta, para homens,
de 40Í '.'.  8O$0OO

Sobretudos ou capas das mesmas fa-
zendas, pura meninos de todas as
edades, de 15?a.... '.  S5$00O

166 - RUA DO HOSPÍCIO - 166
., ESQUINA DA RUA DOS ANDRADAS

UBAO DB ©ORO

FO Im^Xsí^iO"

Mm bàmto
Qesinfectante

%Também serve para
a cura de feridas, ulceras,
contusões, queimaduras,
injecções vaginaes, moléstias
venereas, etc.

DEPOSITO GERAL

40 RUA DA QUITANDA 40

*$? t$ -$« «$* 4Ç? *Q? 1p—^Conhecido %
I ^'^'^>t;Jr^<p3ií^

U7 M

-=22 tí
EMPREZA FUNERÁRIA

PRAÇA TIRADENTES 4$

a.o e»tj:bjl.icso
J. M. Alvares de Castro Janlor, estabelecido com Empreza Funerarl*

na cidade de Nictheroy, tendo requerido d Prefeitura, do accordo com o pa*tragrapho 21 do art. 15 da lei n. 8a de 20 da setembro do 1802, licença para (»•
tabelecer egual empreza n'osta cidade, eommunica ao respeitável publico
que no dia 20 do corrente mez, termina o monopólio da Santa Casa, ono dia 21 inaugurará o serviço funerário com 20 •/. de abatimento nos preçosactuaes, fornecendo caixão e carro, gratuitamente aos pobres quo houverem
da ser sopultado3 n'esse dia. "

Tem, desde hoje, a venda, lindas grinaldas para finados, ao alcance drj
todas as bolsas.

N. B.—O serviço funerário será feito á vontade o ao gosto do contrabuinte; dispondo a empreza do material preciso.

ADOPTADAIÍ0 BRASIL E NA EUROPA
Na Ponta

JÊ&
mm

NOVIDADES IHliSICAES
"'ARA MANO

Caprichosa, valsa por Aurélio
l Cavalottutl
fleijnca, HClioitiscb por I. G.

i.liu.sto
Melancolia, valsa per AuroIIo
fi» Cavalcanti
Guarrta-mnriiih.i, sclioltisch

por A, l.rmos
Aeninanta, pnllca por Évora
lilho

Jupyra, \~alsa porLeocadio Fl»
ilio... 

Vozes d'Alma, vulsa por Ar-
thur Camillo ,.

Longo dn bem amado, valsa
por Metüllo

Flor en'ro llores, valsa por A.
I.euios

lir-jiiini, valsa pnr Joio Reis.
t.nii.-itnnitsia, valsa sobre us

t-ani;oi»i!tas La Lima e €1-
ribâriai

Ca'íiCoiicortí),quadrilha sobra
motivos de oançonalistas,
executadas nos cafôs rou*

. iiurtos do Rio de Janeiro.
íjoi,ha«iiiiiniitfu, valsa por I.

líarcia Christo
Mantisca, polira por Azevedo

l.rnuis
{.'Amour, valsa por Fabi&o Fl»
a, C'ie'ra
Caprichos, pas de quatre, porIsmael Madeira
Epnluib de aiuur, valsa por
y Francisco lias tos
Iloi'• sem snrte, tango por Au*

ifiui Cavalcautl
(,un'i com Borlo.sohottlsch porAurélio Cavalcanti
Eouriroiravrll.valsa por Mim-

rico Dupret
Çraell, schottlsch por Forrei»

ra Torres
Iracema, valsa por Américo
Costa

Arruftis, scliotUscli por K.
Nar.iinüi

Çenlal, valsa por Ernesto Na-
Mi-1'lh

A luz Aos teus olhos, pas de
quatre, pnr tiarcl.a tihrlslo

Funamlii um boijo, valsa po«*A. Costa
ti&o vou assim. ¦., tango porJo"ó Marques
Jo t aune, valsa not Waldteu-
foi

Recordação saudosa, sehot-* tisch, por Azevedo Lemos
Morrer beijando, valsa porC.Miltur  
0 pessoal da arnlla, tango

por José Marquat
Jleri-ouse, »*alsa pnr Waldteu*

, lei
Adeus, KcliolliscU por Azevo-

do I -iii.i-;
JJealisando, valsa pur Évora
Filho

Ii... durma-se com um baru-
lho destes, i '; 

Amor e tagimi.is, valt,a porAzevedo l.rmos...
A' venda no grande deposito

Uras e pianos, do

.|500

J|M)0

1S500

1(500

18000

10500

1J500

18500

ignoo
1S500

1$Ó00

lfiáOü

11500

1J00O

250*1

11000

11500

11000

15000

11500

13000

1S500

1S5C0

1«J500

Igroo

1Í500

1J0OO

28000

1|C0Q

U500

1(000

5J0OO

1$S00

1JW0

IJIYO

1$500
«lo mu-

ftRTHUH NAPOLEÃO & C.
$9, Rua do Ouvidor, 89

Vendem-se«»alugara-se planos
!*re-«a*i iiiii.ií<-,«%

©••••©.«•©O 9 O » • • • • O

p

REGISTRADO
MEDICAMENTO RIGOROSAMENTE VEGETAL

Este prodigioso xarope, de sabor agradabilissimo c de proíicuidade
garantida pelos attestados dos mais celebres médicos e pessoas dc honora-
bilidade insuspeita, constitue hoje o mais poderoso agente para combatera
fu&crciiZosepiiZiiionft**, ns bronchücs, quer agudas, quer chronicas, as tosses por
mais rebeldes que sejam, a bronconhfa, a asthma, a tosse üa injlucnza,
etc, etc.

Approvado pcln Dircctorin Gcrnl ile Sniulc PuJtlica

I¥cm totlas as pessoas, o iles-
»a;Fa<»a«laaucute o «eu imiaacro' v
graudir, afTcc^adas dc liibcr-
cialose piilnaoiiitp, podciu .ai«eai«
corura as difflcialdadcs de uma
auiidaueta pai»a elinaa saliiba»e
oh Internai^se ena nm sanalo-
rio; í>.ih, poi»<aii(o, de Mijri<;m«-
seà dcrnstaçiioiltt i»»i>li-s»ia uas
eídades, p»n* falia de nau me-
dícameuto beroici» <|iie romlia-
«lewse e.«»lc ilcreivel IIa»~~ello eona
efllcaei», díspeiis»udo eua ptteie
as vantagens da m u d a n «; a dc
clima.

O PtJI 'HOlí.lI itorèm, cou-
scf--«e este- resnliado, pois n»to
só auodillea o meio ii»<« i-nu, tov-
¦inudo o «»!••>;»iiívhío impróprio
para oileseutolvímeuto «Io *>-ea*-
mendn luhcreulowe.eonit-i -iles-

Seeíi» 
e angmeula o appciile-

ns doeule**, eoueoereuilo iissina
lambem pai»a o sen pr<»mplo
i»e«*»labeleeimenl(«.

li' facto verificado pclow pro-
prios docnles »|»n* fazem uso du
PalIaMOVlIa a tolla «lo appelilc
priMÜldo.

Demais, alLcn«Icitdo â sua
composição especial, esle xa-
cope nuucu repugna, dc ana-
neira que, depois tio uso dc 30
c mesano IO aidros, os doentes
coiitiuuaua a ingeril-o com
pcazer.

Isto mio se dãá com todos os
oulros medicamentos «jue, em
geral, alacam o estamago por
serem irritantes, ou enjoam o
doente, <jue acaba por não mais
supporlal-os.

.Ís crianças, cuja delicadeza
de orgauÍMino c dcbilidailc de
e vtomago «3 nolorla, nâo poden-
do usarccrlos uieilicanaenlos
sem «|uc sobrevcnliam sérios
aeeidenles. usam continuada-
mente o PULMON.%L »tue afilr-
intuitos, nAo coutem .codciiia,
inorpliiiia», cie. ou oiilro uar-
eólico pea»igoso.

1%'as broiacliilrs, ua asllima,
na inliuenza, na rouqeiiilsto da
voz, na fa»a«|iieza pulmonar,
apenas algumas iIòscm ilo PUL-
IlOX.tSa. tmsr-uiui reslaiiear
a saude.

W FoIbiobasXl

jBBKraK^Sp^^^p^^^MH^B^HlBaj^» I «lc iuccssnnlcs esforços para a prosperidade I

"*i*''^^^míín'ir*"~- ~"^^^í I ojudndoa por pennas hnbnia, aão hojo coroadoa pola «rantla I^•m J^^^S^«*«i*x»_ ^H I procura • geral acsitaçào dos nosso» lieis Calendários em ¦^^B aSfefir----. -rnaF^»»^-,  ..^^gf iflp H todos °* Estados do Braailj pois, misturando o útil com o I
aa lw^^^^ ^.Tr^^i^^^^BB H agradável, o serio com o jocoso, apresentando a variedade H
«fl ^-^^- > ¦v.^^^W' I *m '0í^aa QB **u«s combinaçòei, alcançámos craar um go- .«W
A K^ S^^aa^^^UlaW H ncr0 ÍR Publicações periódicas, quo por sua barateia pena- H

atM Sag^^JJgggaHT^aaaMaaBu^^^tg^JiMr I netram até nas mais modestas lialiitsçõaa, espalham a \\\
aflBr-^f^-"'." 

"*38fn?i-^^^^^§^B^^^r I instrueÇâ0 entra o povo, derramam o conhecimento da le- I
AV 

^^""*^ ' ¦^?^4'^>^^^^^^^^?5Bk aaaai íiai^Ção do paiz, recreiam naa horas vagas a quem não tem tM
^EM ^^s*»* *'-f^ÍfflSBa^:'"? "*^^SIL I P°*aes Pnra ° compra de «lispandioaos livros, a infiltram o H
JHHV ^^^»VBÍ^^& "'^^S smL. aaaH amor do leitura por maio da tratados resumidos e populares lal

fjH T »w ^Mam»^ r*5?aBm I om íoioa os Ronoroa da litteratura. ^1

^°£7r^% ¦ As Fo,,>'0baS Laçn)ii)€rt I
MW o o0 *^A ^fc * Isí0ASMELH0RES EASMAISEXACTAS«üESEpUBLl«M 11
iÊÊ ft"I°»ly» Do rünçz I §m WX j^*' we"d* em «•«••• »• "«¦•h.», jfM

iw #S$% && ^ 11 ¦ *Pyoi"de "•-, e ",*ivH I

mÊÊTÈ^lÊÊ -I^S^' /fPf ¦*• Orlando Rangel ^jm.

^P^HK JSJW 
C^ "' 'lim 

maiores servi- iygMfM Vidro S$000

• immâkt gnjf CarioEÉ 
ar",!lí

3R3FtE.!ÇfO 3$QOO
A' veada cm todas as j-liarraacias c drogarias.

DEPOSITO GERAL:

III...IM SM AMERICANA
DE SILVA GOMES & C.

Rua de S. Pedro ns. 22 te 24
RIO CS dTANEiZRO

*V\U''./-'

AO lliiüUOII

FABRICA OE CARTOLAS E CLAQUES
62 I-I UA. I3A CAUíOCA 62

Nt*U a- -ra :n.-«-uJi . a.,»»:*r.• AO t.LOBO. o respeitarei |«~Éttl»nr» v* mil* . .vm; \t\z ít,irlini;»-!t«a At thtptas nfa^»0!»»«ie eslniaí-
liea «aMM-
Xtitot »*nr aiBíti» « meo-.a-i», h.»a««u, gcriMia. chiçto* l»*r« miltur*» e atetifOft ele.

A»«-ni om» oai mugnif .•« • n=f?-i»o'.-> Je chspèJ* de J»l ff»»rí «mbos M s**
x*». fcwgiliii • cnvau« O dem é* e*t»b«>»kwlme8lí. IMMMW e es-proprie.
ftrv* aa ck»K «u RiO OS JANEIRO, que Müt«e,.ece«a «Mt If» * ln»s««in
la. xmo, para >« i'eatcar tt \fa.Ui tti gi\»5»o r.» ni* XttoooAt As l.--.:•« ra»
B *», émét te n&nttctt put t easi stüm, «3i«p«> ile l->c*T» pritlf» e CMM>e.*ne»«M <>m »«-t-;.-.* «ta ain zt-gxi» e At tadas « el«oi«i»o$ cecísana*
?» «-i .e * cà»avj»etana

AO GLOBO

rtasfi uml c»a «le -T:-n-:r* orieaa em gí»«la e pnfM «jas *»ri«a oi mjis rt-
«¦ui.-J,-». Apetardas li;; ,a-~«s cbrnm<~as. perpetua* a Inunnlaafei», eaj>»
rarifr»* e«asittem vu* \ algsr expactiente Ae Implcs.»" gat- por lebr»», o pro-
pneUru e**t* t eosU c->m o tarar baaaaa*»* porriua a »aa dirisa ifmpre fui
e j-ert - VAXtMA SERIEDADE.

Ctiip<»»n« «¦» palha 4# jjv.v ptra
l>-».-.»«- ét IPN i tfiJOO.

-.sai.

At % ¦-.:ias i « x: y-- «io a «floaMH* i risu seta exe**pc>» d* pessot, * a-
d* atarad i tea praso üxo pira os tum trt&ttxzt, e par» ot reiaHlariss a«liais eir*.

62-RUA DA CARIOCA-62
MANOEL DA COSTA GUIMARÃES

E S. 1-l'IHtO, »8
Vemlo-so em toilas

as nharnaclas a drogarias
l-reço ajOOU

ADOPTADA HO BRASIL E NA EUROPA

^0UA Vo
$

86 RUA DO OUVIDOR 86

«SW^ÍíW{^-*,»}i-4í*}4{»^**#
Vende fnzendns, uio-

da», novidades em leel-
dos,roupn branca para
homens e senhoras, ar-
ilfiun iiitrii citxovnes de
noivados, (cm de ludo
grande variedade.

i'rc-,'Os litt ia li sm mus,
sendo a dinheiro â
vista.

C l«*íWíWfWçW~S?W9W<»

S. GERALDO
E 0 TftYÜYÃ

DE S. JOÃO JDA BftRRA

O sr. losA Pinlo da Ton
sera, licorado iiesocianlc cm

Geraldo, Estado do Minas
ha mais de dois annos que
Unha FERIDAS NO NARIZ
i: LAOIOS c,t«odo usado de
muilos remédios para debel-
lar tio feio mal, sempre sem
esullado, resolveu se a usar

e» famoso
lieir !--í.-i';11 a utf-

rSínnatiíjuaTijsji
.le S. Joio da Barra, de 011

-ir i Kilh.i v Rapiista, eu
rando-se em poucos dias.

aaroxnoi

ABAFI4 FBEITAS A C.
UK MS 0U?MS N. IU

(Vidru >|í)iM)

DINHEIRO
Sob peuborcs dc jóias ao prazo

de àtz mezes
A. CAHEN &C.

RUA BARBOSA DE ALVARENGA, k
\nt'ic« raa LeapaMIaa

CalSA TVSDADA Kat 1879
t'aie.1 casa qi¦; empresta •;• » }.>-

o-2i«»tía to* peahoins de joiasa» prazo
At An mez*» e qoe x*m casa forte.

* «ISO-* CAS* CABES aaa teai
¦llat ni-ata r**»ti-;».

:.OtTS UDB Jjíc«si>ri

A4$500
r«r kfio d* f-ssen-JT nusteifa UX.mau*,

88 Ruada Uruguayana 88

HiGi-SE E eit-St
taxai* naíísoçal

ti- *mê*t ía
re» Das i. Si

• «ntntaa* *J

Único suecesso «iclual
rreços sea reserva

DEFINITIVAMENTE)
Os últimos dias

Da venda excepcional

CiSl DA COTIA
' A antlqulssima e acreditada Casa da

Cotia que sem-ire »e tem Imposto ds
exmas. famílias pela seriedade de seus
r* .-¦'* e pela fldalira gentileza com
que sempro as acolhe, prevme quo
«rende todos os seus arllgus por pre-
;•¦- inferiores aos de qualquer casa,
garantindo antecipadamente a sua
qualidade e o bom estado de quanto
annnncla.
Cassas com» bordadas, larsas.
Ditas cores bordadas, Qnas .
Ditas brancas, largas....
Ditas brancas, ' tpas, finas I|.

lií-JO 
Foulardine, lindas cores. . .
Ditas, verdadeira novidade . ,
Kustâo branco superior IÜ00 .
Bipliste fluo frântez . . ,." ¦; l-.-r ' .*.. ....
7.e|ihtr bordado francei . . .
Alp-ca seda preU lavrada . .
Tecido de la superior. . . .
Crelaane íranc«M:.cores fira*. II e
Orenadin* tmho e seda. .'; .\>" e
Metim giacé, 1» qualidade

itfSOO
íi-ni

MM

K«í»0

\m
IfSQB
\pw
l$-*i»0
i$yo

\Sf"A
11500
sroo
ssy*"

*-*«
s«tinetas cores  s*»0~i
delira superior cores
Surah ¦néftatf cores
«.rtt..-.,i superior para cama ds

casado.:.: :: i - , . ...
Tiras bordadas •:.:;¦ $«••¦». .
Entremeies fin<~>s para HM • .
ttendas Largas Unas. í« ¦• s:.:o «*
«iaUo seda de cor. metro. . •
Fiu vetado te ••. u.v*i*. . .
Kíta setre. r.s. X *, 9 e 12, pirars».Mrwi. . . . .
Atoulíiado «3p»írior. mtiro . .
Cintos coaro mtpttlòt lp*K * .
t^-jíktes errai, setiboras 3f. 41. e
<Udarç-5 seda. Miras, mtíro . . 1
Otu sí !-, rm, miro. . . . f*~t~
Tílà iegies para, c«~-rüaa<J3,

metro. ........ tfSCO
E m«i!tiâ«!m03 mais artigos, cujos

preeflt ev.-*-v:-.na«s sa~ mrt n* «
r»e!a svx% coloís^ a Mbtr da A!-'.iíltix.

mçtím mm
itm i iws r mobb

ii6 m iu wmm m

í**om
1*0

Có-có-ró-có í
¦sm-a&eSSSSÊs 'CSmmÇ&S^^m -*mm* m£wSmsm& vm 

'&&%£&*%

Ti««»»«j»i-W aj r*a» ^ *-*«-*f^»jr»j-i oas

WSt1pl1m*§$gi£M*

A Mola Rranulaila ííly-
reruphos pha ta da
ita Orlando Rangel,
6 o mcdlcamonto
que maiores servi-
;os presla aaa ma-
osllas pm que o

systema nervoso
suiTro na sua nutri*
çâo Intima, seja poruma perda oxaggo-
rada de phosphatos,sela por uma assi-
!!ilIaç..o incomplota
dos elementos nu-
trliivos.

O l)-ni|ihatisiao das cri-
ancas 6 a indicação
capital do Vmiiu
m IIaiiano Iodado
de Orlando Uanget,
rreparado rico om*iod.a. em combina-
vao Intima com o«tannlno* do diver*
sas plantas tônicas
o nntl-oijcorbuttcas.

A prliAn ila ventre ba*
íiiiinii. proveniente
ou da preguiça,atoniaodilatatTaodo
intestino grosso, nu
da deficiência dos
suecos digestivos,
multo particular-mente da bills, cura-
se com a Cascarina
«ílyoeiiinada di Or-
tando Itangtl, ver*
dadelro ollxlreupe-
ptleo-laxallvo.

Na chlorase, nas anemias
symptomatlcas, nas
convalesceni-as, na
debilidade geral e
na neurastlienia, o
incontestável a su-
perloridade do Vi»
xno ds Kola-Hãh
de Orlando Rangel,
medicamento ado-
i-i nl i pela claissa
lü» <iii' t.

As prrliirba»-õrs rapa-
!.««••. i .111 deprcsslo
ilo systema nervoso,
a dabllldada do co*
I.i.. i i. O «.-•;;.'t.iuii n-
to prematuro, a neu-
rasthenla e as con-
valescencas da mo*
lestias agudas ou
chronicas, alterando
profundamente a nu*
11 : , j , curam-so
com o Vinho ds
KoiA-itÃii deõrfatii-
do 1. tu iri

O ElUIr da Balda e rt-
rltl, lf( tiit,'
Kangel, A o verda-
deito e melhor cs*
peeifleo contra as
mtilwtias io (lirade
em geral e as func-
«.èes digestivas li-
gadas a este soíTr»*
mento.

Toda a t-ii.iitr.t frara.
rachii; -a. i :t cresce
mal, »ecuperara ra-
pldamente as forcas
e o crescimento nor-
mal com uma colher
de rha da Ifearaal-
aa dí O, í a ri af o /7-hj-
vii. antes de cada
refelçio.

KM 8. 1'AULO:
BARUEL ét C

Ver.dfm-ss etn toda* a a*'•»«! pttarmactas • dr«»ga-
nas.

T
A
9

Uni todas» a|
liharaiacltts o
drogarias.

Rematte*se pelo cor-
rolo a quom pedir po*Tcarta, «ícompaiihands
a importância ileGjooo,
ludo todas as infor-
inaçòos precisas.

Escriptorio do fabrl.
canto:

I!üj GoDtalm Dias
IO

SOBRADO
Pedidos o quaesquer

informações

RIO DR MNBIRO

MALES
DO

ESTÔMAGO
NEURASTH ENIA

a
Tuberculose

ele. cte.
Curam-se com o

Vinho Eupeptico
RESTAURADOR

da pbarnaeeBtle»

OLIVEIRA JÚNIOR
ÜÜITI.D1 

"ju. 
lü

CASA BERTEA

ã3SXiii>3<a^^aaaâi^mW*

FASBtCA &E rnirrosnr sol
C -'.feriem r r-'.«r-r.*a »f)* -. ',* ii*

PREÇX*? MÓDICOS
t» sr a Mrrc vc si tiniu »»

N*»i« >-.-Lf«á«,íJ*,!Il
f • «a Ae> Ama* pmti i«

PIANO
r*oe*** sm. ms», tximtmm in*-

mZà, ctm ctp-i -m 9**Ul * ira* jts
&*tm*. f, &•*««%» 1tl*r$.

PREiSERVlTIVe
-DE-

ftIOLEftTIAM »Et ItlfAl
!*•¦>•.« «i« cr.:* anaec de experta»

cios ao Brasil «de l l/l m tampa.d«
onde Umbem possuímos raínsos
»t«.":ta* -,. roptuo* «AftAsm» com
4p«^tni ctanca i^nsc vso As La»
t*mm*é*êf ri.ir*. *.-.-,» **m

coaUt-ií» d« qaal^uet raaleseia ta-

Pracssa-M ter tem attea-:!» o Vf
iktto retemãa foe MÈmfmm -té*
viAr* * seguir í r.sca ss sesa «a*

O^Sr. Edsar<k» França ttspooA*
p*»taítam»Mte * «rBatíaer «-¦¦y.wlta
síAt* rt r,*.-> • ntfiAo Ae tppittmçia A*

ua;.liaa . , T. i;.í-> 1 OâXlSB»* rtf
i«rri. Dista tíHír o s«!34 ttmmism
«a«í.tT«*-a«aá9 S.ri«Jl'Jllaa *a LABORA
TOfUO DA LUaOUÜA. m da La*
a. St. R* «t Jítmft», dis*»« cltraa
tstfitc*t,2me tas^xsa psra ~» c-Sítsç*
At, ra*i*<»U-

a Vm$*mmt *ss$*m%s «wa f*sm *A
£at.rftaa«e_ai a ár^aiaatu D*sw--*.A»f*aat
a»ci-; sttnt» rt*m'*c.,nm
.a»a*<j*.s»»* ». i«s«. hs$ttt* * *M

... ¦* ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ maammv.- ~: ¦:
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CORREIO DA MANHÃ--Terça-_è_lía,27§-de Outubro de ISIJi
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BRAGANÇA, CID & C0MP.IA DROGUISTAS
_C_COJ"H5—I í-i^xx^xiratEaiç-ía o—HO «TB

38 -- Rua dos Ourives -- 38

0
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CASA DIXIE
Mosqueteiros iutonialico. para camas

Patente 2.Í2G

Uuico proprietário em todo Brasil

tonos e.!. u iras
111 Rua do Rosário 111

9*0————————*

DESCOBERTA JAPONEZA

. ANTÔNIO JÜSTINO PERBIRA
Preparados pelo pharmaceutico

A. LOPES
Approvados pola Dirorloria

Geral dc Saude Publica
Modicamcnto já conhecido \

expurimeiil.-ido nos accessos de i
Asthma, difflculdade da respi- i
raçün, resfriamentos, tosses ou ]
qualquer perturbação bron-
chica.Allivio immeuiato com j
uso dostes pós. |

OErOSITARIOS ]

j Bragança, Cid & C. ;
DROGUISTAS j
Rua dos Ourives 38 ]

m*99*Q9^-mai990999999»Qim

Séde--CAPltAL FEDERAL
Caixa do Correio n. 41—Rua Nova do Ouvidor, 29 e 29 A

ENDEREÇO TELEBRAPHICO
LOTERIAS DA CAPITAL FEDERAL

Extraccões--92 RUA DE S. JOSÉ' 92

AOGLOBO
62 Rua da Carioca 62

Chapéos estrangeiros, no rigor da
moda, de 25S000 a 281000. e nio a
rigor de «000 a 22J000,

Imparlaçio dlreola

I

LEILÃO DE PENHORES
*» Dt: novembro i»E 1001

il.GASSEBIa&G.
Louis Leib, successor

4. RUA BABOA ALVARENGA, 4
ANTIGA I.EOPOI.DINA

Tendo de fazer-se leilão, no dia
7 de novombro. de todos os pcnhnros
com o prazo de 10 mnzes \*pnrldos,
provine-se aos srs. mutuários que
podem resgatar ou reformar suas
cauti Ias até ao dia do leil_o.

HOJE

15
AS 2 HORAS

_?o-_r_rí

Amanhã

HOJEoo
Inteiros 1$500 Meios 750 rs,

A's 2 horas Amanhã
80-1*-

I SOLDCAO DK CARBO-VIEIRATO

Inteiros 1$500 Meios 750 réis

SABBADO ás 3 horas SABBADOás 3 horas
**k*m - 38*

Yesicatorio liquido
DB

BORGES
llcUnir qne o do ülda-t

PELA RAPIDEZ

<OH QUI. OI*I.ll4

R' olonüj e cuniil

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS
limitam;-», 1'ldA C.

38 RUA DOS OURIVES 30

MU.
1'AHTEIRA DE 1' CLAS.SE

l''<»rrn!irta pi»la Universidade de Pa-
li-vn o pi Iii l* .n iiUl.nl.! do llio de Ja»
ICll'0,

II — Praça Tir-dcnte*> - 11

LÍNTICÜÍAS MEDICAMENTOSAS
de 110111*1 :s

ou pequenas pastilhas
trituradas

Preparadas o lntrodu-iias
no Hi.isii pelo

11 .*.. Borgts de Castro
Pes loeiaexacta,

Mo.li. amcnlm puríssimo*!

1 riilli-nl.as dr nlri.|i«lrlr*a

/• .íi. ...;',i» tir. tlirersot
• it. detiie io centitfrainnitit

atf ti tlose niui.t infinl'
tetitnal.

umeoa nirosiTanios

3S, Eu dos Oorivns, 38

0 FILHO DE DEUS
Folhetim que se publica no t"urr«*i«

da Via>»/ul, capítulos 1 a 4 do •-«?*• do
Juiilii», quem os ttvr e queira vender
•o si Atuíra*, paga por cada um SM
rs ; i'nc.inli.>. se o mesmo no arma*
tem 11 da Alfândega.

I

B

__ .... _.

Inteiros 6$O0O — Oitavos 750 réis
m- m ?'¦' m —

E
Sabbado 9 de Novembro próximo AS 3 HORAS

CAPITAL

200:000$000
l!*»TUIHOS IBgOOO-VIGKSlHOS 750 UEl.*»

Os hilli«l-H -tclaam-se A aa-n.la nas agenelas gcrnoR do CAMÕES Al C, tieoeo da* Canoellas a. 3 A —
eaalereco lelegrupliico rEl_ll\, aiaixia <l<> curreiu ll. '.UU, es LUIZ VEM.OSO A C, rua Nova do Ouvi-
dor it. IO, enilei-üv»» «elaigriaplaioo I.IIXVEL, caixa «lu currolo li. IS7 :as «juacs «rt recebem em paga»
mento e |p-»K*a"> liillicla-S |ira»uilailo«. dns loterias da Cnjillul Federal a* »»e eiirari-ngana de q«iae.i«iuer
l»c«l ido,» roíínndo-iai* :a maiiir rlarcr.ii nas dlreea;Aes.—Acccllam-so affa^itea no lutorlor o «os E»la-

daat., «IhiI-u-S- «iintiijusii rinnniis <íui. jj "

Peitoral
Mscarino

Modloaraoiito pòileroao
para loilus us enfermidade»
dos broucliios b pulmO.8,

Vinte annos do nicceesoi
do curtia nas iieiinças o nos
adultos.
KspcclÜco-0 1'nqiieliiclie

DEPOSITÁRIOS
.figu{i, Cid. & f.

3B RUA DOS OURIVES .38
r

OUVIDOS^ BS
Turnos do palelot, ds síiij.i, diauo-

nat, cheviotto u ca-omlra, superior de
::»S j 801000.

Èll/vNüB DEPOSITO
Urinalda*» o vasos do blscull, pata

llnados. I preços sem competência, so
na rua do

OUVIDOR 52

I I

PAE E
FILHA

O si. Manoel da casti
\raujo, rt-8'den** na cidade

de S io4o da Itut * rsia«l«a
d«a iii,» de Janeiro, declara
Sim 

elle o uma sua (látiinha
m ia»*- aniií t tttis dt e.íssje.

«.tiraram-se de *f i*i *• • em
tento õ tdo d., ii' if J Btte e

Ki 
métcaepÃJBúm o Licoui i*ii*\n«i» r. um*

um t *i\ l h i> OE JA\*>
t'l* >le S Jf-i.a <U liarra,
Ae OSiac-.ta.l* .Ul- X li ;;*.»: i

t»tp«?$ílO 150
¦ I* de Ja-iri o.

A .:/ Fr*»Us Á C
IU. fUA DOS OUSiViS. IU

( Vtd» .VfOO»' J

?»*«»»r.,»ta . ». T.A-. ?mim in mu ?
 #

E-sj-a rcnBjr.-tt Ji« Mmlht toalha t t i_ei.z*t. •

Pe«ideec-i.— »>et,te a
> Ao Ler*.* * «.pac-teri *»

C__IW->f»*> S »• Ái?*tf4t?|*, H« 9

J C_í-_ Htmm mi f
? ?>•»???????*» »>??????????

PARA ANIMAES
I.INTMKNTO BBA8IIJ5IRO

10 rezes mais lorle
do que o de Gknba**

AdopUdo no Exerello. nus
corpos de Policia e Bom*
b«»tros e nas companhias do
bonds.

CADA VIDRO 3S000
Únicos drpostlarms

Bragança Cid & Gozop.
38 RUADOS OUHSVS. 38

I

BRINDES EXTRAORDINÁRIOS
SILVA & PINNA, proprietários da ¦»¦ Fabrica ¦%_

Fumos Brasil > á rua Larga dc S. Joaquim n. 90, avisam
aos consumidores de seus cigarros, que resolveram offere«
cer-lhes Tres Brindes Extraordinário» âe 200$ cada um, que
sciiio iiiiiiiciliiit.iniiM.iU' pugos aos portadores des seus recla*
mos ns. 100.000, 200.000 c 300.000, da serie A, em circu-
laçilo. listes Brindes são independentes dos que constam
de seus reclamos,e que são offcrecidos mensalmente,durante
o anno de 1902. Cada maço ou carteira, contém um reclamo.

Sio iiosmin iii.ii*«-:a*a s

Car.is e Carclii»», brandos. * Havana.
••«•nialmis i.innn.is. riu putlin ** Caçadores
Itcl a ni uàtl • làaurbuia,
ii*..:.-ji,;.,:..,,;., x «telplraa
làrmalnns, llio \oao. 1111 |»iiihn. ^ ifuiavns.
I*rc»alilrntrs.
i.iiiin.i.is tuporal Uiuriro.
Ai uonllnns.
Ul?.
Hlslura.

A" venda cm todis as ras.is lo varej.» e na dos- fabricantes á ru.il.ari*ade »s. Joaquim n. 90.—SILVA * ri,v\*.

O (.na iiiius. rm pilprl.
a) I.ourai.

r.inis e carclas, negros.lilrii». brancos c negros.
J liliiu, brancoai, Anibrc.

1 fil SS l.

mxat.

immumio
TTeSt-K—ES"

JBi *U£3k
1%Wm\\ n

FUMOS EM PA COT I NHO 8 I
_E CIGARR^emCARTEIRINHAS }

£*% +slOU
CASA DA COTIA

Finíssimas grinatdas biscuit a 5$000.
Ditas grandes francezas, desde 10$ a 5o$, e

muitos outros artigos concernentes a finados cujos
preços sâo inferiores ao dc qualquer fabrica.

EXPOSIÇÃO mAMCA

(Primeiro andar)

Rua da Uruguayana, 116

DB
MAGMBS1A
If. do dr. Felicio dos

Santos.

Preparado por A. Borges
do- Caatro, ptiarma-eulico
premiado.

Adoptado em todo? oa
hòspitaes oivis e militares.

Ttc.eiin.ilos pelos mais dia-
tinetos clinico», nas moles-
tias do estômago e febris.

Substituo com vantagem
ns magnesias Unidas.

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS

Bragança, Cid & C.
Rua dos Ourives 38

I

LEILÃO DE PENHORES
l_. «0\TOICll <t C.

3, Rua Luiz de Camões, 5
IIÜJI. 22 DE OUTUBRO

Pod*»ndo os srs. mnlnàrlòs re-
fornuar oa resvalar ns snas can*
leia- alai A véspera d'aquelle din

^gBBI^^iB-----________-___B^_-______-_-n-------9--B----^^

uU-i inuAnü-ioü-iniu 'pm*®g&/
EMANUELE CRESTAI

I 159, Rua Sete de Setembro ||
 •> '.ÂIlSxj/--

-ÜH ° rt !
Wmm I £ S " I 'Ê/_____-____P^ri^_^í_^l w> ,^ * & * ^

I _-Pi*i!5í»fl___S o S «» ES
B BMr-*--^-^H . M mm\mm\m\\ _5» """ •*= 5

WP&&/ ^*e$$m\\s\mmWm\m\^Ê^^m "*d" C= °*
I Wr '^8 llJI *^- rt
W^í. CRESTA jJb g ^ | 1
!&&__. ^tmm\ \m _E c- Q3 ==
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do agua do melissa dns
Carmelitas preparada cui-
dadnsamento pelo pharma»
ceutico A. llorges do Castro.

Único iisada nn Corpo Po-
licialda Capital Federal.

18000 cada vidro,
mentem.

Experl-

ÚNICOS DI-rOSlTAKlOS

. Brigam»,fi^Ã,^ „-:,
38 RUA DOS OURIVES 38

Mxpelle-se em
8 HORAS

oliirinli)-*-.' nua crrin com ns cnpnulas
All'111 Dt EXTRACTO fT..III„0 Ü. FITO IAHI0

Vidro  »$000
N. Ií.— Estas'cápsulas foram pre-

1111,1,1.1:: rom a medalba do ouro na re-
unu I*'.xpnsi.;.tiVIndustrial.
Eiic<)iilru-*»e nas phitrmncins o droga*

rias o uo itopomto geral
29 RUA SETE DE SETEMBRO 29

Casa Hess & Huber

I I
líóOO CADA VIDRO I2I&Ó0

no
Xarope de AI (\ I UÃO e

JATAHY

dc Borges
n.<m par i tosse « broncblte

tMCOS I¦: i" mi. >

BRAGANÇA CIO & C.
38, PU, DOS OU IVEP. 38

Abatimento rm pnrç.10

I
JUROS OE APÓLICES

Descontam-se juros de apólice»
enm ou s»m íi.anMilas, da divida pu-blica, M-i-.i. i r ' • i- i' i. -, rij .*.' ,
«tia Bãoeo da Hepubliea; na rua de "sào
Medro n. 7. sobra.ln. perto il.i .-ur- j a
ds Candelária, das 11 _s 4 hora
urde.

!r«»ií
s di

CAUTELAS
B3-T-

•'..m|iram *e do Monte
de Saeearrs.
tal'» O* CaKIOCá K. I6.IOJ.

w
Tratamento da tuberca- /r**>4 /*loie pulmonar o aflte-/A*^P/»*,*,

çaei dai Tl»ar»5plra- /<^T"/,", ~
. /^ ry/ daliiao,

/. >ÇV»«tlima,ro
C0RATOS8KS,/A^/,'1UoCh••'1¦

_,. /^^/rjutltea,ijj,*ar.bronchítes, A,./o, d, ,'„lw
-Tlpp»oiiIn*/^VVt|sic» palmouarAuema, /Á)ff/
???7^^^Vend0'89 em lü'

^JVy das aspliarmacim»
^/drogarias, vidro 2J.00

RUA 00S OURIVES 38
Roa do Sa-nt*Ann.i *i7

PENSÃO
Na pensáo á rua da Quitanda 53,1.

andar, dão-se refeições a avulsos por
preços reduzidos. lista casa ss re-
commenda pelo asseio e bom serviço,
merecendo ser.procurada.

1S9, RUA SETE DE SETEMBRO, 159

JOSÉ CAHEN
3 TRAVESSA DA BARREIRA 3

.. Hojo, rua Sil va Jardim

Empresta toda e qualquer quantia sob jóias,
ouro, prata e brilhantes

Aberto ató ...¦*¦• 8 horas da noito

9*^Foll)ii)l)aS
DB

LAEÍVIMERT
para 1902

2. Qualidades dillr-rc iiles
A' VENDA em loiiae as Livrarias, lojasde papel e armarinhos

1
Eliiir Digestivo da Papam

r.iinu do
DR. FELIPPE MEYER

Poderoso cnpeplleo

preparado por
Borges de Castro

Licor delicado e saboroso

Únicos depositários

Bragança Cid & C.
38 RUA DOS OURIVES 38

MANTEIGA ROSETA
DE CAXAMBU'

Gomensoro A C.
Rua d'AssombIéa 117

CÃLVICIE
4-

PRECOCE,
QUEDA DO

Eabello.
caspa. etc.

CURAM SK COM A

ESAULINA
do pharmaceutico^''

OLIVEIRA JtlíilOn
-.•ção pura o naajfcllo de

provada uliltdado para o by-
líione da cabeça, tonic» / an-
tt sceptico, exercendo ac<.<1o
excitante sobro o bulbo pil*loso, cura a caltioib rnEco-
OS. rtlBVINK A QUEDA DO CA-
I1KI.I.O, DBSTROR TOTAI.MKNTK
A OASPA, EXT1NOUB OS RCZE-
MAS B AS PSQUBNAB VBBlDAs
QOB MOITAS VB.BS APFAHR»
cem na cabbça. E' um deli-
cado preparado par-: a bar-
ba, perfumando sem "Str.i-
gar a pello. deimsitc:

ARhUJO FREITAS & C.
Ourives. 114

1$800
Almoço ou Jantar com vinho,assai*.

e promplldio.
83 Rua Sete dc Setembro, 83

IS MB MGISH
±SS RUA IDO :F*OS_AJR.IO ±SI5i

• (Enlre as ruas Uruguayana e Gonçalves Dias)

GRANDE VENDA DE SALDOS
d© iu lij-o*- ¦„,,*,. bomens o «icnhora». tapeçaria», crystaei, perfi.-ninria*-. vinho» c mai» artigo» e-.ponito» no va»tl»»imo armazém.

GRAVATAS o que ha de mais moderno por
PREÇOS NUNCA VISTOS

Neste importante estabelecimento, único no gênero,
SÒ SE ENCONTRAM ARTIGOS DE OCCASIÀO,

que se recommendam pela sua especial barateza
m^^*m*^m^mmm-' a

Recebe á consignação qualquer gênero de mercadorias, moveis,
quadros, objectos de arte, para vender particularmente em leilão.

mm iWr.* uai

tua»*., a **• H1UMíl it«

GRAM)tOs\ FtraCÇAO
immeaío iOv*c***o «U «a^« !«**s

espicheis

OCLAFF
Eítr-J i» THKUrH.KE*è os grii*

<!« »ceo*i mim**
< tr.-.r.» A* transfMmsç&ts

Titnim r--»*»"' o* e«r*-**Kr«__» tas

OS vilx-i.\ s
íom smi «wtK*** **>*IV* *«o&ít*£»

Vtoí* BfÇic.-C.iptr—
Bsi*»*3*s-0alíf»*- OííJifi

—Ot «arwc—hesito

O i»r* -Uv -;J-*» ftsiíHir» r-m
i .-T*r**a

0HE'! VENUS

rHEATRO Kí-CRE O DRAMÁTICO
vlra-iíe r»mparhta ila? «--per,*!a«, mactej.n <» i#a-ta,ia.«a, d« qual faum p»rt« o»

l-rni-rir.*» arliã-U*». PF.P*» Rt'I/_ IIMIIA «1IXXMO, BRASDAO
e MACHADO - Dít«c<A.» »le SILVA PINTO, tttttlftdef o *rnsta n„i I.I »

— KHRflW »f* .-r<-lir»lra f. SERPA
HOJE Terça-feira 22 de outubro de 1901 HOJE
tírâií«l«» fe«i*<r;tl»-4fa»r**i»k» p#Ia4»r«».-çi.> * os arU*»».s Attts comtSTihuaeta b-a
¦MHgt-iM «liail-i^tia e Uureai'- .-f-airaJI(j(rr-.rh«» ferasãlrírv» Aribsr *»«.«»»«la.
c tft-*t*A** A* MM «rrauiMa. « i<**iV**->! A---* a-li-U . a if#M( «Ja TVatni **a**,,-
tusesiteem a» mttrmM St* JMIwte» emmtaetm* Axmtit rmmmm*&et í* x\a* *»

«•ainaii t* **rwi<t#!*».<»¦», ioim»H^!*^i*•' N- 11 -..-> \ ' i -1 1 ( I IM I n
I» ttetttettAtta «*f «*»! *»***¦*> lera «a ".»"**. ítímttrm* trakwk^ Htmaie ?• <_uan>»

THEATRO APOLLO
MM

PS ¦ íi ' 
¦ .-#*»¦*%.

n íi-tríj ¦.tattm-m

Ci*«r<4M.
Vrecas

o t»rrt*» ,»-U(*t
ra l.aiva ** aarisra fi»j*»« t* jf»»rf**e«» 4» impe»-*-.**

TtttttiiCtm* : -tsteema irwntav * •-t!t» KAOSttO, iw-tw. su m*t. **à*ta 9vaz
tatsraa. ittsa** atmtA*. tante*. W»r?a *r-,*9te Kant t lama. trtaAaK Hmm t
Ptx: tm*A*t*ãim. H»í^>:l, rwínars«**^>-i*».««i ttt, 9 AiehmtfK l**4 tmaazt,
-MgntaOt-L rr»»*!te tmmm tttttmt* Kc» law»_M tt r»»x*»- t*>tr* »«»*«, Pm-
aS^a. rraa*»- ly*» lsf*eta- *OÇM SM LUSO* ~ ànTkimjW

»•:¦-»•:--».. •*"¦-.•* i -rr,-r * | . i -m*
¦3 M «an Wiliallla -Mm a* #*** Al* MM0-4 m»«* **aa StVPtçUf »

Umi *.lfrlt*\ «t.M 1- tAtttO *i7KEk eHtmA* atmMM.li {ara nJai «wc»-!
t* aattraa-at *a> t* par» AS*a9*t —Ana*»rtUMtMi * |g imta' si-du UliM»»!

fJMrl*í? ITttarraa; *Sa fclWMtl fr*aMi«wa ra ma** amuraiFip-. a 9» mu*a»JN
ée » fura - . xu.ll *1 nwtlt •<*«***¦!*?. laa-l»HM «a» lal-m •*»!-.-. l»l»M5t

tMMtnatetMMOMB. um***!» l>, «• iar«« «a Hmh m tttetmnt pt%m Am mm

rrrt«* t* a>vnMi «Na <.*»»«•. —- l«aa -vivi 5" ftfr«**PÍ3>0* i* PtSOtaA

Caaya»»»! »W"tA "»â«ra*< *• «rara«a ,í.-.i.V «.!_ • 1*1 .ia.
o_ c*t'« f.i; *-*^*tí*£r i ,\of.iri*x

ACTüi* i-ll »a II I H *-.1 ..s
nOJK! 1I9JK! HOJF. ?

SEGR-TOA RE1RESE.VTAÇA0
As OMIt itflUCl rm J arte»», *« H.

Clrt*r«it « A. D»mi. tra.+tK{-i?
l.nt de B. i'iwi:,-. mi-

Si__ <»* F. **;fíé

mOXJL,Ii«í HOUGE 1

1B0G0AGIQH

Em f«-.-jt.iãi-ií4o «*v*m o* OUtiMW «i« RqaciM-Aires • Ort«nui Ae M«f»t#»idéo— Carneira»-*, t a*.tT*--..*et-*4.»»«itropraíg(?nt. dt or.bt«ira-Lau M r.ira
A^ I Lí HORAS EM POSTO

HO^S 3a FEIRA, 22 HO J3S
GRANDIOSO ESPECTACULO

Ho ovs\ tomam raie p-ttSÜIaa rei .-s -preclj-o. gy-aass**iíc«'*<—hlotA * BA*»»*!- l___mer.s sorpresas ao
prccrswnJ* pot MM cs irtlatu.

XKXM30-P*mrtti b*íí.-s". p*9»
Aotto. iarditmro. Alfredo Atctn-^tua.

54 rtç-r«*er-.U;.- t.-*_sm p»"S*!,--*-s
e« «iust-s (?» cctspar_&a e tatpo 4-t
cAm».

Prtfmm • ttart» és t**l mme.
ASMÈ-fei. ^ü»rt*-ff-ri. — t99tm 99

enfc-SlTO, XAVIER WJQl^- A se
MKi Onai-fe, ST—«_i-t-_4.« a uma
fcer» # MNrt» «» Ito4». <%t»9áj» »Srr$»
&*».« I flU-WHillM I w»a** p»»f4MM»>
mra '.<¦ eweqaama-CÀtrAm km r«*.
«f_r*

Successo colossal ??
?: desta grande companhia.

TODAS AS ATTRACÇÒES TODOS OS ARTISTAS !!
SEMFSE MOVIDA í^S

_ «,r,i*'í, hbb*M-_-| — Estr-aM St rra-ktt. atvsia ttKtUttt A tmíttimrtansaa 1IÜA TA i li.

Owafei le»»-a*r*i á* aU». 5ma*t TH Al lt «-a*»ir.-^. m*
|BS«THfí bW_-Mat-»l caate» fatam» ma, e*pt.tmta» ét 

'
«SP** Uettrit. mm pé»

IHEATRO SANFANNA
C«raf»sl.« íram.iar. ms* ttt*s%~ tssnittt

em rt. tr ii'-».»i-f ,;. |*#J
MU4I. _ "la-r^j-frlra. SS da» Mtt-

r- .1- l*"ii| _ lli' '

PEt^ UTIMA VEZ-RITOO-O^CO»'cEs*.o Paiusie^m:
O rm :«*ií.idic draro* em 5 tttot

MCK, 0 ESTRfPÂDQR
O imrortantc psnt\ ¦_» pr»auç-*e 

"*•
m»í pel* 1* rei d<*s«nirí-* ' ;¦* s
artift» ÜflSBRA-A.

Tema peite «hJs a cí-ef-iti'**
***» 9 t ,t h-araaa 4. _*||r

Am»r._S — n«^res«ita».S»> í» **»•*"
eM__HK árs«*

• B*_a-4«r «• ******

Otó»U-feir» — GraBd» toftifal t*rt
¦rowws«Kiir»r •*- c»**ali«M»to At t»**
»a ftia-9 fmmAeA* 9ami» t *•¦¦'¦*

F**?mrsm~m m merns*;* * m*e&
tatm éa mag-ca tearr* — •» ¦«*«'**•
««iuMiai

^^Manamaimin;
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