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RIO DE JANEIRO-DOMINGO, 12 DE JULHO DE 1903

0 nosso illustre hospedo realizou anto-
lionlem n buu annuncladn conferência
Icmlo algumas paginas bom oscriptusl
Inobom r.sori|>tns que pareciam obrado
um jornulislu do pi'oOas_o..,o do laloiilo,
Alem disso, graças A sun admirável illcclío.
conseguiu, sem rionlium esforço apparcn-
tn, quo uniu plnlóa eslrahgotra ápproliòn-
dessa us menores suhtilezas do sou dis-
curso, ou nntes, do seu artigo,

Do nosso paiz tinham dito ao grandearli-ln.em França,coisas incríveis, como,
per (xcniplo, (pie ollo viria encontrar no
Rio do Janeiro tuna enorme Uorosln vir-
com, Cheia do papagaios e nincacos. Fe-
li/incuteipara nós, Anloino por emquanto
nada aqui viu que nos õnvorgonhassõ aos
olhos do inundo civilizado, u niio sor a
nlma do Friineisque Snrcey, quo deixou
os Campos Elyseos p, pólos modos, anda
ospnlrecéndo na rua.Io Ouvidor.

Illudilo. sem diividii, por informações
nuo lhe prc.-itarain depois da sua chegn-
da, o oreadnr do Thealro Livro parece es-
tar convenci Io de quo ho Brasil, cm ma-
teria do theatro, a minha opinião tem ai-
guin pezo, quando n verdade ú que nfio
mo reconinjcinlo, nem me rccoinmondei
IA mais A consideração dos meus còmpa1
tii as n. m pela minha predileção Ihea-
tini, que.linda tem de iiltcinria, noin pelomeu espirito de critica, sendo mio piimoi-roa declarar, com a franqueza o bonlio-
mia quo jjio carnclcrisam, que, despreoc-
cnpndo de toda e qualquer vclleidado de
doutrinador, nem procurei orientar a mi-
nlin opinião por um estudo profundo de
Ioda a evolução do thoatro europeu, nem
tive nunca a prètònçao do impol-a a nin-
gueni.

Ii.iiinis, no quo oserovi o publiquei em
tres jornaes com referencia a Anloino desde
o din em que chegou, e antes mesmo quechegasse, tanta e tão sincera justiça Dz ao
seu esforço,—registrei com tanto' enlliti-
sinsinòos serviços pnr ello prestados ao
progresso dns lettrns driunaticas,—tão in-
formado mo moatroi tlà incontestável e

cimento c prosperidade geral. A Constituição,
cm que são repartidos entre o governo central
e es listados federados os «tributos ordinários
da soberania, traça claramente os limites da cs-
phera de acção de um c de outros, com o In»
tuito de proviuir os conllictos que acabariam
por despedaçar a federação c destruir a uni-
dade nacional,

A supremacia do pacto fundamental, a queMtiip subordinados todos os poderes, da Nação
ou dos KMados particulares, 6 da essência do
reglmén, Mas, torná-se preciso um poder que a
faça respeitada; que disponha da «força de gr.t-vitação necessária para manter cada membro
do systeinn.federativo cm sua própria orbita,
conservando a harmonia essencial ao todo»;
c este poder existe com elfeito. E' a justiçafederal.

No território nacional nada escapa à sua ju-risdicção. As suas sentenças attingem a todos,
desde o ultimo cidadão ate o presidente da Re-
publica; c para que cilas sejam cumpridas o
governo da> União é obrigado a prestar a lorçà
inatcrial. E' um dos casos de intervenção nos
Estados, nem podia deixar de scl-o, sob penade expor ao ludibrio os tribunaes federaes c ar.
suas sentenças c deixar sem correctivo as viola-
ções dos preceitos constitucionaes.

Entretanto, varias são as sentenças do Su-
premo Tiibunal que têm ficado sem execução,
porque os governos cstaduac.i se recusam a
dar-lhes cumprimento, e o governo Icdcrnl,
para poupar-se a incommodos, evita intervir,
como ú do seu dever. Entre outras, está, ha
quatro annos sem execução, a sentença do Su-
premo Tribunal Federal de 4 de dezembro de
1899, declarando nullo, por inconstitucional, o
acto do governo do Amazonas, pelo qual foi
fòrçadamcnte aposentado o desembargador
Amando Gonçalves dos Santos.

O governador do Amazonas, naturalmente
porque o desembargador Amando não distri-
buia a justiça ao sabor da sua polit cagem e
conforme os seus caprichos, aposentou-o, vio-
lando intencionalmente a vitaliciedade

fado constnnto da reeducação doa estudosila mesma Mirada, a quo se rofore o do-
preto 410/, do 10 do (.clombro do 1001, noroono1 final r.omnrohondido ontro ns oa-tacos i2W_pi83il, mais 8 motros tondo a
82™,"nm oru W«_>.adá a oxtonsfio do.IMiOOm-io íontrn 0,728,00, quo modla breferido trecho substituído.

O dr. Oliveira Lima convidou o pre-sli outo da Róplibllca a assistir íi sessãosoionno da Academia do Lotlras. «o diu
da

Io.-„........,.!.., 1: n-(,,, 0„. ao ministro da
justiça.

Polo presidento da Itopublica foi assig-nnda uma mensagem solicitando do Con-
gresso Nacional o crodito do51i.0.-S200

Redacção—Rua Moreira César n. 117

Hoiunno na Academia do Lotlras. «o17doi corrente, quando tomara possocadeira do qno 6 dono dosdo a fundação
Egual convilo fez s. ox. ao ministro

para oceorrer ns despozas do custeio dalistrada do Ferro do S. Francisco Xavier
no Commercio, ora annoxada a Centraldo Urasil, visto tor sido a mesma encam-
pnda polo governo, cm virtudo do dis-
posição legislativa.

Ao secretario da Câmara dos Dcpu-Indnso ministro da industria enviou uniamensagem, solicitando o credito extrnor-dinnrio do 179:iOOS000, alim do oceorrer
ao pagamento, no correnlo oxercicio, dos
n™ AaJLL- "° unno 80br0 ° cal'ila« de
2.990:0OOSO0Ò garantido a Cónipágniò Au-xiltaircdes Chemincs de Ferduliréstl paran contin ação da Estrada do Ferro do Sno
Sebastião a São Gabriel, no Estado do
Rio Grande do Sul.
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_ movibilidade asseguradas pela Constituição. O
.fflKS^-S^^SgSIfáí ^^-Ainancio pediu reparação ao
corpo e do espirito, sobre um renovainento
cuja necessidade so fazia sentir,—censurei
com tanta vehoiiiencia o abandono cm quea .-ocledade carioca deixava os espada-
cnlo.s da companhia franeoza, que, apezar
da honra singular o inesperada de haver
merecido a aitençãode um artista celebro,
êslqu magoado pola insidia tom que dos
mous esc ri pios só traduziram, para elle
ouvir, alguns trechos que, isolados, po-derinni, effccUvnmente, ser-lhe desngra-
ilavõís.

Si en adivinhasse que a alma erranlo
tio pobre Sarcey causaria a Antoino tão
violentos assomos d" indignação, nn-

.nbtiraa referência teria feito, nós meus
escriptos, ao famigerado critico do Temps.
Entretanto; talvez os meus leitores es-
tejam lembrados do que, si invoquei
aquella grande alma, que talvez não
losso unia alma grando, foi pnra con-
fr-s.ar ínolmènle. honestamente quo não
(ini a polido em nepar o meu espirito
das fiieorias d.. m-,ire; foi para os pôrdo sobro aviso contra tudo quanto en pu-desse dizer dos novos processos de pro-dúcção dramática, lí não me envergonho
desta situação subalterna e, se quizerem,errada do meu espirito, porquo não é
muito quo nòstò paiz, que possa em
França por uma região selvagem, onde se
encontram serpentes nos corredores dos
boteis, haja lim homem que pensa como
muitos ainda pensam em Paris, — sim
porquo a alma de Sarccy só vem ú rua
do Ouvidor quando se cansa do boule-
vcinl.

Ii não ú muilo natural, pergunto, queeu, longo do movimento bocquen.no, mo
deixasse levarpor um critico de quem An-
tqine traçou antn-lioiitein um elogio lão
largo, reconhecendo n?lle o conservador
oflicial da arlo o du Iilleratura dramática
de França, isto é, du dous séculos de
glorio ?

Releva; entretanto, lembrar que n'urn
dos mens artigos eu disso quo Sarcey mor-
reu na oceasião precisa em que ia, talvez,
renegar ps velhos ídolos : os seus últimos
folhetins rosontiam-sd do uma tohdénciá
visível para se deixarem arrastar na onda
do renovaraento ; eu, quo estava Ion»e,
não tive a fascinação .directa e fácil : con-
tiniiei, o continuo, n pensar qno o Ihnalro
fruurez, croado por Molièrei tem tradi-
cõ"s quo dç-yem *r-r resiieiladns, cconsti-
tuein um patrimônio universal.

H>m: ifojjiíiiõ liâp oirereeo o menor ob-
etaculo á obra de renovamenío. Fossem
todos os dramaturgos como Hònri Bo-.
eque, o fundador da nova áscola, oeu na-
da, absòluinmbntn nada teria que dizer;
fossem Iodos coniu Drieux, e minha pen-na í:ó leria npplnuBospnra elles.

Anloino declarou que ns peças do seu
repertório linlinm apenas uma preoe-cupnçãó: o estudo cias queèlõos sociaes.
Nesse caso estão, effectivamentp, IHan-
chcUe, La filie Elisa, Les remplacnnles e
L'honnéur; mas em todas as outras re-
prosòrífadasalé-üojrj ohdeoslã a qtiesiãoKoninl? Algumas dellas são insignificaii-
cias tara, que apenas se salvam polo tra-
bniho dos cxcelleiilcs artistas du cbmba-
nhin. '

De -rosto, Antoino 6 o primeiro a reco-
nlieccr que o sou theatro não dnu ainda
compjélainehle de si. Por emi|iianlo não
passa do fumier rt'oú surtira qü'elgüe
jour le chef d'murrc rcvti. Tnnlo não dis-
se eu : tanto não me atreveria a dizer,.;

O exiinio artista lamentou (e quantolli'o agradeço!) não ser brasileiro parnfundar entro nós ò thealro nacional. Não
creio, sineerament • o digo, que conseguis-
so muiln coisa com as famosas tranches
de ln vir; talvez nãn encontrasse, no Rio
de Janeiro torrono tão preparado como cm
Paris, onde, aliás, se viu obrigado a mo-
dilicar a semente pnra obter um principio
de collifiiía. Oiio...Tr; theatro nacional tem
tini grande modelo na Comédia Françaisc.
PodosSomps nós conseguir uma organisa-
ção assim, mesmo dizendo como Antoi-
ne:—-Uicft de Surcn/!

Talvez que o illuslre thealrologo pari-sieiisorecoiilieça, mais dia monosdia, quenão o enganava totalmente quem lhe dizia
quo neste paiz ha muitos macacos o papa-
gaios. Iía-os; mas nenhum delles é, com
certeza, o

Arthur Azevedo

poder judiciário, c oSupremo Tribunal Federal,
julgando nullo o acto do governo amazonense,
condeninou a fazenda do Estado a pagar ao
prejudicado todos as vantagens pecuniária-
de que se viu elle privado, ordenando ao mess
mo tempo lhe fossem cilas abonadas emquanto
durassem os effeitos do acto annullado.

Munido da sentença, o desembargador
Amando requereu ao governador do Amazonas
o pagamento dos seus vencimentos, mas de-
balde. O sr. Silverio Nery entendeu ser-lhe li-
cito sujeitar a sentença do Supremo Tribunal a
restricções, que destroem inteiramente os' seus
elTeitos, c ordenou o pagamento sob condições.
Como era natural, o desembargador Amando,
victorioso numa luta que lhe custara trabalho»)
e sacrifícios, náo jc submettéu, c continua na
situação de esbulhado dos seus direitos, con-
tra a qual pediu c obteve remédio da magistra-
tura federal.

E assim licam ao desamparo as victirrias do
despotismo nos Estados. Nada lhes í permittido
esperar dos recursos legaes, e ou tem que se
resignar, malditciidu as instituições que permit-
tem taes violências e avanias, sem esperam,» de
reparação, ou dispor-se A revolta, ultimo argu-
mento dos opprimijos.

Gil Vidal

Ilniilü da Alíiiudcsu
Renda do dia !• a 10 do Julho:Idem do dia ll:
i-.ni pupülEm ouro

Em egual período de 1002.,

2.152:734g:Sj

297:733$274
81:0271501

2.5:i5:3DJSiri7

8.607:3271734

peclal para negociar nm accordo na
quostuo do Acro com o sr. Guacliulii.
b. ox. porem, nttondendo Ãs pondera-
çõos do sr. barão do Rio Branco resolveu
accoitar.

O senador Ruy Barbosa, entretanto
julga não poder aecoltur osta cominissão
som licença do Senado.

O sr. ministro das roloçCos exteriores,
logo após ti conferência com o sr. Ruy
Ilnrbosa, foi communicar o resultado
delia ao s». prosidonto da Republica.

Amanhã dovo ser dirigida aquolla casa
do Congrosso uma monsngem pedindolicença para a nomeação do dr. RuyIlnrboBa.

200 contos, lembramos o casa do Guimarães.

HOJE
O presidente da Republica, acompanha-

do de seu secret trio, assistirá o festival
que se real suiú uo Velo-Club.

O dr. Leopoldo dn Bulhões, ministro
da fazendo, subirá polir manhã para Pe-tropolis, de onde regressará á tarde.

Está do serviço un repartição centra
de Policia o dr. !• delegado auxiliar.

0 estado do Papa Leão XIII
Roma, 11 — 0 boletim doa módicos queassistem no papa Leão XIII informa osta

manhã que Sua Santidudo ropousou du-
rntilu toda a noite.

O Summo Pontiflco está sofjfrendo do
Insiifílcienclaronal, poràirriaõitra-sobas-tante nllivindo.

JUüiíid, 11 — Os últimos tolegrainmas
do Roma dizem quo o Papa está agoni-
zando lentamente.

Pauis, 11 — Os jornaes da manhã con-
firmam a noticia quo hontem correu de
que o condo Torniolll, embaixador dn
Itália, nesta capital, informou o sr. Del-
casse, ministro das relações oxloriores, da
decisão min o rei Victor límmanuelo havia
tomado do adiar a sua viagem a Paris.

Paris, 11— No consolho do ministros,
presidido pelo sr. Loubet.presidcnte da
Republica, o sr. Theophilo helcasse, mi-
nistro do oxlcrior, nniumciou qiio lhe foi
offlcialmentc communic.ido polo embai-
xador italiano, condo Tornelli, o adia-
monto da visila dorei Viclor Emraanuel
III ú Paris, om conseqüência da gravidu-dn de estado do saude do Papa Leão

Roma, 11 — Pelo boletim medico pu-blicado á tardinhà snbn-sc que Sua San-
lidado passou o dia mais calmo, sendo
constatado ter diminuído o liquido da
deura depois do residindo da Moraeon-

lese; o citado do Summo Pontilíce não
so modificou, apesar do so mostrar mais
animado.

—Logo qno ns circuriislancias o permit-tam será lixada a viagem do rei Victor
Emmanuel III á Paris.

—Sua Santidade passou o dia do hojo
em sou leito mais anhlmado, c recebeu a
visita de tres cordoáes.'

1
SESSÃO DB 11 DE JULHO

Fumar só,Marca veado, cigarros efumos excedentes.

HONTEM
¦¦niir—it, mi _-a-_-_____a___«-___f

O prosidonto da Republica despachou
com o ministro da fazenda.

Foram assignados pelo presidente da
Republica os seguintes decretos nomean-
do : 1'linio Santiago para o logar do escri-
pturario da alfândega do Pará ; o conferen-
te da alfândega dí) Maranhão jòronymo
Vieira de Azevedo Sá para o logar de de-
legado fiscal, em commissão, no Estado
do Ceará ; o 4- escripturario da alfândega
do Pará Westcrmundo Arthenio Coelho
Filho para o cargo do 3- da mesma re-
partição.

Procuraram o prosidonto da Republica
os senadores Pedro Velho o Nilo 1'oçanha;
deputado Ignacio Tosta ; o delegado Josó
Piza ; tenente Alamiro Mondes; dr. Ma-
Chado de Assis ; tenente-aqrònel Sebastião
Bandeira o os srs. Barbosa Rodrigues, dr.
Moneorvo Filho o J. P. Wlllonian, director
da Es/alislica Commercial e redactor do
jornal Brasilian lievicw.

A' NOITE: ...
8. JOSE\ -A opera-farça O segredo da Mor'juila.
APOI.1,0 - o vaudevlile do Volahregue c Hon-nei|iiin o oulro sexo. ¦
llF.ClunO.--0 drama fantástico O Castello dolinilio.
n¥£«mf-~A n,aÇiCíl A Fada de Coral.putOUK.-;Grande cspectaeulo com uni vn-rlndlSRlmo nrogrnninin.CASrvo;--_ápeojlaculo familiar com um colos-sal prperamma.

Mal se apanhou reconhecido senador,
partiu para Minas o sr. Vaz de Mello.
Ii' impossível qno tenha ido agradecer
nos 160.000 eleitores que süfTragaram
o seu nome ; mas si foi mesmo levar
agradecimentos, ainda que d décima
parte, este anuo não contará o Senado
siquer oom o seu voto, quanto mais
com a sua luminosa collaboraçâo nos
debates.

E foi para reconhecer um senador
como este que se gastou tanto discur-
so, tanta tachygrapbia, tanto typo do
Diário Official, tanta tinta, tanto ho-
norario de compositor, tanta diária de
revisor, sem falar nos arrufos do sr.
Azeredo, nas fúrias do sr. Carneiro de
Rezende e nos vôos oratórios do sr.
Manoel Fulgencio com 40annos'depra-tica parlamentar.

¦—¦¦ir»

SYPHILIS. 
Cura-so radicalmente com o l.y-cor liualna, de Graundo & c.

——_____
YALORISAÇÃO DO CAPE

O general Glycorio aprosontará ao Sonado um substitutivo ao prejocto do sr
Ellis, relativo A eriso da lavoura o ton-
dento ú vaiorisação do café.

BRONCHITEj.INFLUEN-A. Cedom com ouso ilo Anti-Lutarrliui cardus beiiedletus)ile (iranado _ V. '

0100 icia
0 TEfllPO

¦ Cahelosa mnnhS de inverno, fresea e agra--avel, banhada por um loiro sol estivai o tardeamena bafejada por brisas de S S E, eis o diade hontem.
A temperatura oscillou entro os 23.3 e 17.3

grãos.

A POLÍTICA

O ministro da fazenda submettéu & ap-
provação dò presidente da Republicai duas
mensagens quo devem ser dirigidas ao
Congresso Nacional: uma pedindo a oxtin-
cção da alfândega do Macaliô, altendondu
to fado do ser quasi toda a renda àriocã-
lada por aquella repartição absorvida
tola respectiva dospoza o outra cominuni-

caiiilo que, lendo sido a União cÒhdèmhll-
da a pagar ao juiz fedoralj na secçSb do
listado do Espirito Santo, dr. Uaul do
Souza Martins, a importância quo o mes-
mo foi obrigado a descontar, a tilulo de
imposto, sobro a concessão do credito ne-
cessario para oceorrer úqnello pagamento

Desceu do Petropolis o sr. barão do Rio
Branco.

S. ex. coi^iarcccu á secretaria das rela-
çõos exteriores ondo estudou vários pa-
peis, seguindo para o palácio do Cattete
afim do despachar com o sr. presidente da
Republica.

O prosidonto da Republica assignoü os
decretos seguintes relativos ao ministério
das relações exteriores: conoodendoe„c-
qtiatur ás nomeações de Affonso Jorgo do
Ia Bordòrc para o logar de cônsul da
França no llio do Janeiro o do Daniel
Monteiro de Abreu para cônsul dò Pu-
raguay cm São Paulo; fazendo publica
,i adhnsão do nrotectorado britannico dn
Sorhaliláhdia a Convenção Postal Uni-
versai do Washington; exonerando, a
podido, do cargo de cônsul do Brasil em
Kolterdam, o sr. Pedro do Araújo Souza
Guimarães.

O dr. Rodrigues Alvos tambom assignoü
umn mensagem solicitando do Congresso
permissão para a adlicsão do Brasil á con-
ven ção adopfadà na conferência interna-
cional para repressão do trafico deno-
minado do mulheres brancas.

E' provável que o dr. Horacio de Al-
moida Guimarães, illuslre clinico que ac-
lualmente resido ora Paris, tenha uma
com missão na Europa do ministério das
relações exteriores.

Esta Republica è o governo das sur-
prezas alacres.

A ultima então c digna de ornar uma
revista de anuo.

Osr. Moreira da Silva, o popularissi-1110 e solenne rábula de Tattihy, hoje
deputado pelo generoso Estado de S.
Paulo, invadiu a secretariado interior,
d frente de uma turma de negociantes,
para saudar o sr. Seabra e declarar queestavam todos de perfeito accordo com
a escolha, feita por s. ex., d.i proposta
parao fornecimento dcííorragens, etc. !

Nesta simples scena ha duas coisas
a admirar ; prininira, os negociantes
escolherem justamente o sr. Moreira
da Silvo p-tra seu capataz ; segunda,
mètter-Se o mesmo 'sr. 

Moreira eíii
questões de fórragensffetc.

¦» j..

Cigarros cspceliies. Fumar somente asmarcas üeruy o Anierlojiips.

BATALHA DE FLORES.
Pela primeira vez, vamos assistir, no

dia 23 de agosto próximo,á deliciosa o en-
cuntadora tosta da Jwlailin do flores.

O prefeito oxiicdiii liouioiii convilo parafazerem parto da-commissão encarregada
do julgaro conferir os iiíemios ;i"S seguiu-
tes cavalheiros: barão da Ihironiliv.dr. Al-
bortódo Faria,son:idor Antônio Azõredo.dr.
Mollo Mattos, sr. eoiisnlhoíro Camelo Lam-
preia, capitão-lenehto Santos Porto, co-
ronol Souza Aguiar, dr, Ataidnho do Pai-
va, gonoral Hermes da Fonseca, dr. Rnyr
inundo do Castro Maia, 'dr. Fernando Men-
des de Almoida, José Vasco Ramalho Or-
ligão, A. Clausen, dr. Júlio Furtado, Sal-
vador Santos, dr. Jullo Rcne.dicto Ottoni,
Adolpho Hasselmann, dr. André Gustavo
Paulo do Frontin, Eugênio Guditi o dr.
Joaquim Machado de Mollo.

OPÍO para .1 fome, a ngua para a sede e oAilliiu) marca Coelho para Inliuenza, grin-pe, constipoedos, rua Ourives Sii.

O general Modostino Augusto de Assis
Martins foi a palácio agradecer ao pre-
sidento da Republica a.sua rec nto pro-
moção úqnello posto.

DESPOTISMO ESTADUAL
Não ha legimen tederativo sem Constituição

•scripta, instrumento do paoo que celebram
si cr membros da íidtração, unidos noentre

O sr. prosidonto do Republica assignoü
o decreto tornando extensivo ao 2- se-
meslre do corrente anuo o credito do
2.(535.0003000 para prover ás despezus re-
lativas uo custeio das estradas de ferro
o prolongamentos, d. Thereza Ghristina e
Santa Maria do Uruguay, resgatadas pelo
governo.

Foi- assignado pelo presidento da Ro-
publica o decreto anprovando a modifica-

rção proposta pela Companhia Estrada de
Verws» in étfctt ío#_i_Br_ «Jo engwn-«- Jüesio Síty Paulo ao Rio Grande, do tra-

Confecções de drap, e de soda em
cores o pretas, o mais rfco-sortimohtò ó ó
da Casa das Fazendas Pretas, ú rua dosOurives 23, 2õ.

'
O eleitorado fluminense, livre ecs-

poritahea.irientè, com verdadeiro en-
tluisiasino, reunindo os votos mais dis-
paratados, o do sr. Miguel de Carva-
llio c o do major Leomil, eleva hoje o
sr. Nilo Peçanba d suprema magistra-
tura do Estado.

Está salva aquella terra. Com tal
administrador vae como por encanto
desapparecer a miséria, maxime si elle
fòr, como pretendem os annunciantes
da sua candidatura, o continuador do
glorioso general Bocayuva, de onja
administração sentem ós benéficos ef-
feitos os fluminenses em ;,cral e em
particular os presos soltos por habeas-
cor fins, paia não morrerem de fome nas
cadeias publicas.

A ilha do Carvalho cmbandeiiar-se-á
durante o dia e illuminará á noite ; e em
próximo banquete saudará o novo go-verno com a sua arrebatadora elòqüen-
cia o deputado Bélisario de Souza.

o

CALCADO. 
O fiato Preto a rua da Uruguayana

11. SI esta vendendo a todo o preço.

CURA DA TUBERCULOSE
A Academia Nacional de Medicina no-

meou uma commissão composta dos drs.
Azevedo Sodré, Ismael da Rocha o Alfre-
do do Nascimento, para' assistir ãs ex-
periencias do dr. Fredericv? Pereira ecs-
lúdar os seus processes do cura da tu-
berculose.

GRANDES 
rè-iicéOe

todos as qualldall
e erean_jy>8 Pwcoa s<
rltuula. Run Luiz de '..-iinoos 11. 4,
liouüsdoS. Christovão.

de preços Calçados rie
pnr.i liniiien:), jenhoruBProçoa ..cin .---i-i-.i .1.. na Cara iinu-

poi)_. doa

conferen-
pela rua-

recebeu o

- O sr. barão do Rio Branco
ciou com o senador Azeredo
nha.

À' 1 hora da tardo si ex.
dr. Ruy Barbosa, «om quem conferência-
longamente.

O senador Ruy Barbosa não desejava
neceitar o convite que lho fez o governo
para o cargo de ministro plenipotenciario
s enviado extraordinário «nn aierjtto e*-

O resultado da ultima eleição muni-
cipal, apezar da seriedade e lisura quea presidiram, parece não ter agradado
a alguns grupos políticos.

Cabala-se, junio á maioria dos diplo-
mados, por um expurgo, que dú entra-
da aos primeiros clr.ssiíic.idos depois
do io- logar,

Observaram todos a ordem que rei-
nou no ploito, verificaram a impar-
cialidade com que foram sommados
os votos; modificar agora o resultado
obtido será attentar Vergonhosamente
contra a vontade do eJcitorado.

Confiamos,nleiwnjcnte no critério
dos novos diplomados, e estamos cer-
tos de que, no caso de alguma annul-
lação, elles não consenti rão no desres-
peito ao §2- do .-.:',. £ das ínsfrucções
dadas pelo dec. de 7 de janeiro do anno
corrente, que, no .caso, manda procé-der a nova eleição.

CAFÉ' E CHOCOLATE.Só do.MoiilliO de Ouro.

CIRCULO DOSJREPORTERS
O FESTU^A-,

Já está marcado para 20 do corrente o
festival cm honolicio do Circulo do- Mn-
porlers, cuja directoria deu preferencia
á companhia do actor Dias Braga, o grau-do bãtalhador em prol do nosso thoatro.

Ropresentar-se-á a comedia cm verso
O Badejo, do Arthur Azevedo, havendo
entre olla o uma dntra comedia em um
acto, quo ainda não foi escolhida, um po-
quoiw Intermédio littéráflo-muRicul, pa-ra cuja orgitiiisação a directoria do cir-
culo vae solicitar o concurso d'a!gu_s tios
nossos melhores poolas e artistas.

Os srs. presidento da Republica e ml-
nistros d'Estada vão ser conviduilos
directoria para assistirem á festa,
promctle estar brilhanlo.

pela
quo

Aí 115. .Molilltnrio com-
pieio :ij peças por Siainíiwo.roliamamos a al-lençüo para o nosso aimuncio da soilmu i.a

Sina.

Consta-nos quo por estes 15 a 20 dias
passará a Academia Nncional do Mediei-
na a funecionar em sua uova installação
np Gynma.sio. Nacional, onde estiveram
hoje com o engenheiro das obras do mi-
notório do interior, o dr. Fonseca, om con-
ferenciã, o presidente da Academia, o dr.
Pinto portclla o o secretario geral bacha-
rei Cezar Diogõ. Fáta iuslailação será tem
poravia, devendo cia hreve a Academia ter
sede detinitivn.

Taes são os desejos c intenções do sr.
Ministro do interior, presidente bonor_r
rio.«ia A-Mn*ia,ç.io.

Dopois do Julgados alguns podidos de
habeui-corpus som interesse, entrou o trl-
bunnl a conhecer do varias appellaçõos.

Antos, porem, do darmos noticia do taos
julgumontoB, convém narrar, para exom-
pio a futuros imprudontes, um Incidente
oceorrido por oceasião do docidlr-so uma
quostão do Itabcas-corpus.

Era rolalor o sr. ministro André Cavnl-
cante, quo enunciara o volo do so não
conhecer do podido, por ontondor quo ora
caso do reqiieror-so ao juiz da execução
compolonto para dar remodio A irrcgula-
rldade, do que so queixava o paciente, do
continuar om cumprimento do pena do
prisão quando o tompo desta om quo fora
convorlula uma multa já estava oxeodi-
do, pois quantia maior do quo a dessa
multa, o constitutiva do unia caução pres-tada 0111 dinheiro, ox.Btia em cofro pu-blico.

, Tinham presidente, quo ora, ontüo o sr.
ministro Pizu o Almoida, doclarado que,ninguém pedindo a palavra, ia tomar os
votos, voltou-so o sr. rolntor para o ad-
vogado do paciento, quo, atraz do sua
cudeira.niurmuravaphrasosinintolligivois
o em voz nlla o enérgica oxprohou-iho a
incorroeção do estar a fazer observações
á meia voz o quando nâo lho cabia a
palavra.

Em apoio do respeito devido ao sou
collega o ao tribunal, 

"immediatamonto 
o

sr. presidento advertio no advogado o or-
denou-llioquo so rotirasso da sala.—Passando-se a conhecer' das appellft-
çõc3, expoz o sr. Hormiiiio do lísplrlto
Santo uma commercial, em acção do se-
guros. Nn 1» instância, tendo vindo com
embargos a companhia do seguros deman-
dndn, não os recebeu o juiz por terem sido
ofícrecidos fura do prazo legal; dando-se
aceusação á sentença, veio a ró com em-
bar .os de nullidadoo infrtngentes, cm queso allegava a má qualidado, quo so oceul-
tara;do saveiro em quo foram embarca-
das as mercadorias seguradas, a barattiria
da oqnipagem, que abandonara em viagom
a embarcação, e, além disso, quo os bens
valiam IiCUüSOOO o haviam sido segurados
por 8:0008000, pretendendo-se assim gn-nhar com o seguro, o quo ó contra a hatu-
reza do conlracto (art. 002 o cod. Com-
mercial), e concluia-se pedindo que se jul-
gasse improcedente a acção o insubsisten-
te o abandono, se não annullado todo o
processado. O juiz não recebeu os embár-
gos, por sor a respectiva matéria idêntica
á állegada na acção. Aggravando-se man-¦lou o tribunal receber os embargos paradiscussão e prova.

Mandou o juiz quo os oxéquentes ou 11
oxoeulmla jiinlassem documentos origi-
naes, hcando traslado nos aulos du acçãn
dondo oram oxtrahidos; e, satisfeita a di-
lignncia, julgou improcodònto a acçíío, por• totl-sos funilamoiilos allegddòs noseni-
bargos; Osr. relator confirmava a senton-
ça por todos elles ; os rovisores, srs. Amo-
rico Lobo o Lúcio de Mendonça, sómouto
por alguns. Assim se venceu.

— Em boguida, expoz o sr. Pindahyba
de Mattos unia appollação, om questão do
ctiiitrafaeção de marca de fabrica. Os
-Uctores, donos du marca registrada, tive-
ram ganho da causa, em !• instância, con-
tra os réos, vendedores das mercadorias
revestidas da marca conlrafoita.

O relator julga incompetente a justiçafedera! l':'''a ils causas dosta espocio, poisnão accoitai por inconsliluoioiial, a attri-
buição conferida no nrl. 12 da lei n, 221
de 20 dò novembro do 139i, e, assim, pro-liminarmente, vota pela nullidado do todo
o processado,Neste volo é apeiras acompanhado peloministro sr. AlbertoTÒrres.

Sobro u questão principal, diz quo a con-"
trafacç-ão dn marca é evidente o está pro-vadissima, o como a responsabilidade
civil do vendedor é a mesma, do produetor,eònürmn a sentença.: O rovisor sr. Horminio do Espirito
Santo reforma it sonlonçu por não haver
tomado om consideração a defoza dos réus,
que lho parece nttondivol, e so funda na
allegação do boa fé, como simples com
missarios que eram o quo, na sua quali-dade dn estrangeiros, ignoravam quo liou-
vosso no Urusil quom fabricasse os mesmos
proibidos que so diziam coulrafeilos polafabrica quo Jh'os romollia, aceroscendo
quo só desdo muitos poucos dias os expu-
nham á vonda om sua casa commercial.

O revisor sr,AmoricoLobo tambom acha
plrnamcnle provada a boa fô dos ap-
pellantcs, que promptamonte entregaram
os objectos da Cohtrafâcçãõ, e assim
acompanhava n voto do sr, 1- rovisor.

Traya-so então longa discussão entro os
srs. ministros quo viram os aulos: o ro-
lator faz vir quo não basta a ausência da
má fô para livrar da obrigáçilo civil de
imloinnizn!' o damho causado pela contra-
facção, o só disto se traia; dissería longa-
mento o dr. Américo Lobo, quo entendo
não poder haver indcimiização por con-
Iráfucção de marcn de fabrica som quo s-
voriDque aoxlstchçia do crime do conirn-
facção', sendo nessa oceasião aparlhado
liòlos srs'. Lliçio do Mendonça oAlberti
Torres, que lho observam que tal thporia
importa no descoribecimófito da obrigação
civil do indemnizar, décorroiitó do quasidebelo, ou delicio civil, que se dá mesmo
sem dóio.

Faz ainda algumas observações o sr.
Horminio, procurando dòmonstrnrquò o
caso vertente ú especial, por ser o réu 110-
goçirinto ostrdngoirp quo ignorava quo 011-
trom fabriçoÂse os mesinós-pròductos quorecebia om Ciuimissão do conlraf.ictor,

O tribunal, encerrada d discussão, acom-
panha o volo do relator, contra os dois re-
visores.

-Segue-se com a palavra o sr. André
Cavalcante para relotar uma apellaçãb do
sentença em que foi parto vencida u con-
dõmnada o contráfuetora dos produetos do
quo so tratara na uppcllação anterior. Con-
lirina a sentença.

Observa o revisor sr. Alhnrlo Torres quonesta causa nc •¦-•ila a còmpeioricia da jiis-tiç.a federal pula circümstancia especial do
serom as partes roslderites em Estados di-
versos. Tombem continua a snntcnçn.

Tal ó igualmeiito a opinião do sr. Pin-
dahyba do Mattos, 2- revisor, o o voto
uoamime do tribunal.

— Encerram-se os trabalhos com o jul-
garaento dõ varias homologações de sen-
tençus estrangeira»; em que nada se dá
que mereça especial menção.

Covarruvias
— ¦ 1,1 .-m» »»»i_l^l »>-. ' .. .,...

rloJerõme chegaram mais quatorze roll-
giosos, que, com os quatro quo já so achu-
vnm om Uolém, so vão eoniagrar & In-
strucção, ospocinlidndo om quo se tem tor-
mulo sympalhlcamonto conhecidos pelodnslntoroisadò zelo com quo so dosempo-
nhiini, por toda a Europa o 0111 alguns
palzes amoricuuuB.dofíHa trabalhosa tnrefn.

Oa maristiiH, quo têm a suo sedo nn
França, são notavelmente eruditos, pns-suindo particular preparo om assumptos
pedagógicos.

Ii' pensnmonto da congregação estabo-
loeer escolas paroehiaos, do ensino gra-tuito, cm todos ns freguozias da cidado o
om diversos localidados do intorior.»

P'Annunü!o diziaá llusnNo mnlí doce tolo -A-tOto:- Quer dons c.olletcí 1 pois uso
Oi Marte Antotntttt l

fazendas pretas, Uruguayana 70.
<m

Pagam-so amanhã, na Caixa do Amor-
tização, os juroa das apólices do letras
B a _'.

•—¦¦»»

O sr. ministro da fazenda tovo liontom
om palácio larga conforencia com o sr.
presidento da Republica acorcn do novo
imposto om ouro sobro a importação o
informou lambem ao presidento do certas
difficuldadcs quo a respeito tém surgido.

CHAMPAON_portu»uozdnCVIiilcola(!o purouva, o inollior produeto ató hoje conhecido
m -

Os diplomas dos intondontos municl-
paos estão na secrotartu do Conselho Mu-
nicipal ondo serão entregues aos seus do-
nos, mediante recibo.

Foram hontem entregues os dos drs.
Enéns Sá Freire, Oliveira Coelho o coro-
nel Julio César do Oliveira.

O A.G_=$.E_
O sr. mlnislro du guerra, a pedido dffseu collegu d.is relações exteriores, remot»OU lionlem copiado nccôrdo lavrado on»tro os gonoraos Pando o Olympio du SU»

yeira, com relução no modus niueiuli daiIoi-çiim bollvininis, o brasileiras eslaciona-
dajna região oontostadn do Acre.

A tardo tovo o or. barão do Rio Brancolonga coutereiicitt com o sr. marechal Ar»
gollo.

REMÉDIO CONTRA A EMBRIAGUEZ. Gra-uudo & (..
m -

Por motivo do moléstia, deixa o nosso
apreciado collaborador dr. Mello Moraes
Filho do publicar o seu artigo, da sério —
Artistas ao meu tempo.

TRABALHOS INTELLECTUAES E EXCESSOS DE QUALQUER NATUREZA.exIgerno uso do vinho de noz do Itola, de Grauadoá C.

Devendo a sub-direcloria de rendas mu-
nicipnes extrahir no próximo mez de
agosto a divida do 2- semestre do imposto
predial, resolveu a Prefeitura não mnb
prorogar o prazo para pagamento dn
taxa sanilaria, que extinguir-se-á no diu
31 do corrente moz.

DEBILIDADE,le-so com a.,. 
IMPALUDISMO- Condia-a Água Ingleza, de Granado&c.

Na próxima segunda-feira serão distri
buidos na direríoria de obras os passo-escolares da companhia Ferro Carrü
Villa Izabel, secção Jacarèpaguá e qmsão doslinados aos alumnos reside to-
naquella localidade.

HYGIENE DA BOCCA E DENTES. Usem a1'astade lyrio lluieiitiuo, de urmiuuo & t:

- ACADEMIA NACI 
"SiAL 

DE MEDICINA
Eslá aberto, nesta Academia até 0 de¦igosto, o concurso para uma vaga om

cada uma das secçõos'do medicina, do ei-
1'Uigia, do hygluiie, de scloncias naturaese
do pharmacologia.

GLORIA- 
Finíssimo vlnlio do Porto,o melhorpara sobremesas.

jftctuaUdades
A onda revolucionaria, que, acele-

radamente se erguia em torno da quês-tão do Acre, começou a se acalmar logo
que foi lembrado o nome do barão do
Rio Branco para a pasta do exterior
As anteriores victonas do illustre bra
sileiro cimentavam a mais solida con-
fiança nos seus vastíssimos conheci-
mentos, por vezes provados em litígio?
diplomáticos de longa duração. Para o
seu nome glorioso voltaram-se toda?
as esperanças, ainda não abaladas pelodesanimo.

Não deixa, pois, de causar estra-
nheza o convite ac conselheiro Ruv
Barbosa para, junto ao sr. Guachala.
resolver definitivamente a questão do
Acre. Ao erudito senador não faltam
talentos para um estudo acurado e pro-fundo mas, certo, s. ex, não virá trazer
novas luzes ao caso, conhecido, em
todas as minudencias, pelo vencedor do
Amapá e das Missões. O senador Ruv
Barbosa não tomara, como é claro é
naturalissimo, qualquer providencia,sem ouvir o ministro do exterior. Ora.
estando entre nós o sr. Guachala, as
conferências que este vae ter com o sr.
Ruy Barbosa, ministro plenipotenciarioe enviado extraordinário em missão
especial, podiam se realizar directa-
mente com o barão do Rio Branco.
Seria muito mais simples c mais
prompto.

Accresce ainda que o actual ministro
do exterior foi recebido como o salva-
dor da região compromcttida pelo sr.
Campos Salles : collocar agora, de per-meio, o conselheiro Ruy Barbosa, é.
além de pouco pratico, amortecer o
entbiisiasmo com que se espera a nova
victoria do barão do Rio Branco, em
cuja força e saber todos confiam.—M.

Do extremo norto do paiz chegou non-tom a bordo do São Salvador unidos maisantigos o dedicados chores do movimento
revolucionário acreano, o coronel Rodrigodo Carvalho.

Fluminense o ligado por vários motivos
a influoncias políticas no visinho listado,

sr. Rodrigo do Carvalho seguira paraoPura om 1898 afim do ali empregar sua ln«telligonlc tietividade.
Apresentado á casa Rentes & Irmãos,

proprietária do vastos soringaos no Ria
Madeira, o sr. Carvalho ontrou cm rola-• ões com dom Luiz Trucco, gnronle da
ousa boliviana do Londres e Pará R. Sua-•'¦z & C. e cônsul du Dolivia naquella ca-
pitai. _

d sr. Trucco confiou ao sr. Rodrigo da
Inrvolho a gerencia do um dos mais impor-

tnnles estabelecimentos do riquíssimo ca-
oitalista boliviano, sr. Nicolás Suaroz,
cujo nomo tem uliimamento nnparecido
com freqüência nos aconteciincnios quo so
lesdobraram dosdo o começo do anno no

Alto Acre o regiões limitroplics.
O sr. Rodrigo do Carvalho achava-se _

lesta do barracão cseringul Amélia dosr.
.Suaroz, no Acro boliviano, animada boc-
ca do Riosinbo, quando o drama acreano
tovo o sou primeiro neto como famigera-
dó dom Luiz Galvez Rodrigues do Arla3
como protagonista.

Contender dos precedentes bastanto¦iquivocos do arrojado aventureiro lios-
iiiinhol, rosistiu ás suas manhas seduc-
ioras o sr. Rodrigo do Carvalho o o
tiiieí/a licou como uma forlaleza do ro-
sislencia ao primeiro movimento acreano
i-omo o havia sido no sangrento prólogo
que teve ti sua testa o cearense Manool
Hellcio, por muitos annos o terror
1'uquellns longínquas regiões.

NiWorãp de 1SÜ',)—!0iK), porém, o com-
mandante do II in A/fuá, da casa A. Ber-
leand &.C., do Belém, o sr. Álvaro Ro-
Irigues, um dos membros mais uctivos
Io partido quo acompanha o dr. Lauro
Sodré, teve a feliz inspiração do, perco-bendo os perigos da permanência do
Gálvézn fronte do movimento acreano,
ehamar aos interessados brasileiros a
lirecção do mesmo movimento efoi assim
pio o coronel Souza Castro, opulento

seringueiro cearense no Acre,hojo failecido,
issumiu a clioii.i da acção com o auxilio
le Gastão do Oliveira, Galvão do Queiroz,
lonqiiim Viclor e outros seringueiros.

Foi então que, levado , elo seu espirito
iatrintico, o »r. Rodrigo do Carvalho,
om evidente sncriliclo dos sous maiores
nteressos, deixou a gerenciado Amélia o." •" ¦ Oizor parto da junta governai!-

va do Acre.
E nessa qualidade, cm Manáos, no -

ram o uo ltio, o sr. Carvalho revelou su-
eriòres dotes de agitador convencido o•oiivoncedor, deveudo-so a ello a franca

intervenção em favor do movimento
acreano do senador Ruy Barbosa e d'A'mprensa.

Regressando ao norto em novembro do
!)(X), Rodrigo do Carvalho realizou no

Pará—que ó o centro de todo o eonimer-
rio aviador do Acre-- um importantissi-
no meelinq que, por pouco, não terminou
uuiiilliiarianieule, por causa de um vio-
otito o importuno discurso em defezá do
¦r. Campos Salles, pronunciado pelo dr.
Uberto Dias, director do órgão do parti-Io lemisla, a Gazela de Belém.

Um moz não havia decorrido, e Rodri-
go de Carvalho organizava cm Manáos
a segunda expedição patriótica, para a
reconquista do Acro, oom os engenheiros
lidando Lopes o Gontil Norberto o cora o .

valoroso jornalista João Barreto de Mo-
nozes, filho do Tobíás Barreto.

A expedição conhecida polo nomo do
vapor que a levou, o Solimúes, não tevo o
ireesso alcançado no anuo passado e

linda esto anno por Plácido do Castro. •
Os coiumandatites dos vupores fluviaes

izeram causa com as autoridades bolivia-
ias e não só não favoreceram as tentati-'

vus dos revolucionários mas chegaram a
mpedir-lhcs a liberdade de acção.

Depois desse mallogro, Rodrigo de
Carvalho voltou para Manáos, regressan-
Io em 191)1 para o Acre na qualidado de
lirector da mosa do rondas do Amazonas
10 seringal Caquela, Acre Brasileiro, per-oucento ao coronel acreano Joaquim

Victor.
Rodrigo de Carvalho seguiu pela ultima

ez para o Acre em janeiro de 1903 o foi,
-em possibilidade do contestação, um dos•ienientos de mídor ollicacia* nó ultimo
movimento e o depositário da reciproca¦onliiinça de Plácido do Castro, do gover-10 fodoral e. do sr. Silverio Nery.

O denodiido patriota veiu aõ Rio poi
graves motivos do saúdo.

SABEMOS que lem tido uma acceltnçãoenorme 11 lote rin Esperança i[ue so extra liedepois tle nninnl, i; nem era dn esperar outroresultado aiieiilú no plano que é Incontesia-veiiiiente o ma.s importante das loterias douniverso-

OSMARiSTAS NO PARA'
A Província do Pará, orgam do Sena-

rlor estadual Antônio Lemos quo acaba
de sor dislinguidó por uma comniouda
papal, publlc-lu a"« do junho a seguinte
iiolieia cuja n.ij rodução dispensa fuceis e
eseusados.cotiiraeiitarios;

Pelorevni.l.iqio do Párâ.dom Francisco
do Rego Maia foi concedida a direcção do
seminário mènôf aos rciígwsos"Vlà congre-
gação dos Irmãos do Maria que aqui che-
garam cm abril ultimo.

Os dignos sacerdotes, logo a 1- de Maio,
installaram, rh> antigo convênio do Carmo
onde residcni, um collegio methodica-
mente organizado sob a donominação do
Collegio D.ue&sano de Nussa Seuliora do
C-MlO.

Pingos e Hespingos
Tempos honre em que o sr. ,\uno era todo do

mosquito Nesse tompo pertencia, do corpo «
alma. ao stegomyà fasciatà.

Hoje, porém, está com a... mosca «e não
com a pulsa ntraz daorellia.

•*
* *

O BOTA-ABAIXO
Vède-p trigueiro, magra o uarbaçudo,
Coando através do vidro da lüneta
Aquelle olhar do símio carrancudo,
Que, em logar do sorriso, faz careta.
Seu perigoso nervosismo agudo
Faz com que elle ande sempre de renetí
E lance o pomo da discórdia em tudo
Em que, raivoso, o seu bedelho metia.»
Ser palmatória deste mondo entende,
E, fatalmente, á causa q • defende
Presta serviço de dlnlio «vjxo.
Cultiva n fanfarrlce e a pafarnlai
E' rancoroso e pérfido... O llanita
Tem riacachola um parãfaVo frouxo 1

Os empregados da Limpeza Puhlica recodie-
ram liotitòm um achado,que consideraram ver-
dadeiramente preeloso. Julgaram a principioser um ovo de pombo.nll deixado em sexta-feira'
da paixão; Opinnram outros ser produeto de
uma çrande lagartlxn.

Pelo exame, porém, ficou verlfiendo ser o
olho vitreo do cjclopfco causidico.que ode_cou
cahir ao ter co»ti»cimento da «scoiti- Oo tow
seleiro Ruy pana tratar da questão do Acre.

O sr. ülysses Viaun.i sontluú- a guordar a
Uoilvia no coração.

Cj-aajA o.

PEQUENAS NOTICIAS
Do norte do paiz chegaram hontem,abordl

do vapor S. Salvador, o dr. Augusto Celforl
Roxo e o dr. Pedro Nforoirn, módicos no

ará; os negoeiantes portíguezes 110 Parn,
srs. João Antônio Esteves Dias, da firma J,
J. Keinmdos & C, Antônio Oillot do Britto,
o o dr, Theotonio Çhermont do Brito, advo<
íado em Belém. .

—Nj vapor Porío Alegre, seguiram para a
Paíiná o senador federal, padre Alberto
Guilçalves; para Santa Catharinn o senador
tenente coronel Folippe Schiniidt, ex-gover»
nador rio Ustado do Santa Catliarina.

—Chegou da Bahia o deputado Milton,
—A bordo do Itaprruna seguiu liontcrA

para Santa Catliarina o coronel limilioBlum.
—Está ligeiramente enformo o dr. Santos

Lara, illustro inspecior geral interino das
Obras 1'ublicas.

—Acham-se em S. Paulo os senadoreí
Edis a Lopes Chaves.

—Já regressou a Petropolis o sr. von Trou*
llcr, ministro do império allt-itião.

—Parte amanhã para o Rio Grando do
Norte o dr. Pedro Velho,senador por aquella'
Estado. *

S. ex. vao em busca do melhoras 4 suj
snúdt c deve regressar a esla capital em
Betombro próximo.

—O nosso distineto coll.-.hnradcr Arlhuí
Azevedo transferiu a sua resídencia.da rua
Pinheiro Guimarães n. 19 para a rua Fresc»
n. Ti.

—Chegou hontem do Alagoas, a bordo d4
S. Salvador, o engenheiro Julio Moreira da
Siiva Lima.

—Regressou hontem de S. Paulo,
Pilva, o álfart-bUia brasileiro.

o sr

CAFÉ GLOBO Rua Sele de Sc-lemíiro 8V 6»

Ao general conimandanle superior ds
guarda nacional desta capital comnrunl-
eou o Rr. ministro do interiorter designado
• Juiz dr. Alfredo de Almeida Rllasel, pait»fajor parte do conselho de revista desf,a
milícia, a mliz-t-sc no dia 19 do cor-
rente. 1

¦•;;n

'¦¦í ' ¦-.

..~.:í

'.¦..¦r-,'"»v«»,->ii.v;H..-;..:.-. r»f.t».



Í-F CORftÉlÒ DA MANHÃ"-Dbm1fngo, 12 de Julho do 1909
— |— I— .m III ¦! I !¦ I ¦¦ ' I — |--| ^^—.^¦«-¦^^¦i-ra^-MafcaWW-JW

(•ela legunda vo» somas obrigados a apre»
dentar cutitindlcla A ^suorcOo** atirada» p«in
impronst cnntrn n ndopçao era iiomo Esor-
nto do caithôu» tio tiro rápido, pelo illuilro
tononto-coronol Pedro Ivo,

N.Vi nos movo o de*.ojo de dUcullr cmn
o llliiiradii cam.iradi, mas o evidenciar
que (ui bancado em entiiitus bota meditados,
CHI e\|ti-|'ieili-.|,l» .- ..-nipiii, - iiii.-i.t.i |.-i!i-,
«pio lutir, mimos a nomo parsoor, aeoniõ*
Ihanilii .¦ alupçã.» du um daquello» coilhOai
do Bro r.ipl Io p.ua os nossos regimentos de
Ulti.lteua.

Ai alllfinaçüfía lançada» polo illuttro col-
lega, em écu longo ai ligo publlcadu no Jor-
mil do Cummercia do 8 do cuitenU*. podem
no» arrastar a conseqüências porígoin»;
giamlcs fã) cs ile»aiti'.s dus quo confiam
do Iliau lini reciltsns iple tèm, •' i-ó muito
tar le tu.-., nlucjui a Insuficiência quo lhes
o prupti,.; 6 noíso ilevor evitar ipiti se pu».
ha uu dia a phear ae nasso paus a» pula-
vras de I.alVeKl: «KIIjiU infrucliicutl
IVeivro de Ia f.iiin... lOtVlOP aniiíjaccoinplit
«e que Ia foro a; mo ir.ivi.it pos osó fairu.»

Ahi esiit a qua cltegini aquelle* qua dis-

IIQ-dO 
du reeureo i em deuusia os não sa-

iam tipr iveiiar cm tempo,
«Cosi valle artilleiie ipti votts a procure

Ia violoire,» sflo ainda palavra» do quemconfiou do mais, que, penalmente, naojdoia-
jactos \-.-r pronunciada» por uni brasileiro.

Qt 'lll apreciai' o longo artigo rio meu ilis-
tineto cain.uad t, cuiivencer-se-á quo o sou
ouctur l-â, fí irriico; nie.traremo», entretanto,
quu guarda com o maior cuidado o quo não
convém que se saiba, o qa.i torna saliento a
sitn.içãu de retro/ado cm qil> se eollocou,
querendo ser o ultima a so deixar vencer
l-or idòas. quo só nâo são totalmento vido-
ricas cm piizes que nio podem rio pcont»
pio suppoi ta;- a3 despeza! que uma tal nia-
dida acarretai

Esla não é para o iUttltna camarada n si-
luaçâo eo que nos achamos, tanto que deso-
ja ver atulhada* a* obras do foriitlcação
da nossa initiuüs-t costa, o quo exigo saori-
fteies. iiicuuipar,ivcluici)te maiores.

li uma dessas obras de fcrtiflcaçiCo do nos-
«o porto ainda preciía ser acabada para rc-
cer' er a artilheria para cila adqiicrida I

A idéa do ilhtsirt* camarada nos faz. lem-
braruui íudtvidtio (tno para garantir-se dos
ladrões ieve»n- a» poetas da írunte de fertes
chapas (Io aço, (tri.xamlo, porém, i dos fim-
doSi onde é fácil a accesso, protegida por
uma simples taboa do pinho, do nenhuma
resistência.

Ke-fea-in-liv-sc n Sui»!?a começa o illustre
camarada d ztti.Io : .Ma beila Republica tem
se estudada muita essa quest.io (a dos. ei-
»!¦•>..¦> de tiro rápido , i-lo cerca de 5 annos,
* n 

"... 
SC i.-iii ,:.>n.'l'.i:-!i'....

Êlapuis rio f.izer uma exposição succinla
|.js trab:.|ho> lealiz.idi.s pela c.iumii.iao de
ixperienciis ilnq-tioHe- pire, dn.auto o» an-
iio.i de 1991 e M*)?, diz: -Di lícvue Mililaire
iuisse d) mez passado, sabe-se terem tevmi-

nado. as prii-vas. de píHjrgi-n» coia sete ca-
ubões monta»!')»/ sobra reparos de. lomro
leciio, e um rie repecí rígido com aradu lie-
xivel, rios syslemis Ivrupp, ElirhaFdt,SkQda,.
Saint-Choniouri,. NorrienfeR-CocIceril o Sch-
áci-Icr Canet ns- L e-2:*

Tudo isso ó verdade, meir illuttro cama-
»nda^ mas se realizou no anuo de-1901, o no
¦.I-wipi'.-1'i sur les lituiifiat et ICssai» de Ia
Comniission Suiuse pour le Itóarmoinantrie
1'Artillerie», de marcou ilu curonte anno se
lê: «Les essaincüniparali/s furenl achevis Ia
Kt Boocmírc.... fita tl-iuivoinbre.le inaWriel
l ut somais à Ia ifíaesissinii d*après.un tableau
ejttioptiquo dVnsetuble du protocolo et un
«choras.»

Foi então quo acomoiis<ãopropnz a acqili-
8ÍC.IUJ,de Ui::a hatecia do 1-peças Krupp da
secúo sobr.*- o. reparo,. j?ai_ serem experi-
alentadas em 1302':.

lissas experiências tiveram termo a 7 de
fbverojro. do enrrenta anno, exnciitando-st» a
ultima: sírio de- tims pura sei- veriflcadn d
{Uncciomuiieuto dn peça sobre e solo coberto
du novo, o a iulluencia do fria sobre o jogo
do-freio, em. uma letnpcratiua de-IIa.

Ainda, na relatório da commissão lè-so en-
l!\o : «Ayanl termino tuiis les- ossais prévus
paur éluciiler Ia questiun ri.» Ia constrtiction
do lli pièce et culle du calibre-. Ia commi-ision
pouvait ilé.b.-il.lre. íífunoimcuiôi-c approfondie
Ui qjiostiun du nouvel ariiiement do 1'aitil-
.criii.»

Teisniiin o mau illustre camarada tenente-
coronel Pedro Ivo o quanto disse sobre as
experiências realizadas na bella republica:
'V.ú-se pelo exposto que na SUissa o reparo
rigidn ou o canhão du tiro accolerade-, ainda
resistem as provas de-corta ordem.»

H' pois, chegada o intuneuto- rie transcro-
«ormosi o que faremos, traduzindo, o: filial
du relatório-da Cummissão. Suissa, datadn rio
Março do 190.1 c assignado pelo sou piesi-
dente, coronel II. Elouler.

«A Qonunlssílo doicani-.amento ita.artilheria
db campanha, subiiiottau duranto G annos,
todos os modelos rie peças quo ella podia
estudar á eypeiiencias serias e-a nm examo
moliculoso; pur i-iso ella pôde ag>.'ia. declarar
ainda uma v. z que lodosos seus membros
considoiani, s in. reserva alg;ima, n modolo
da. peça 7,-5 c de reciio sobro o reparo fabri-
cadu pola casa I'. Krupp,, ESaen, não só
como o mais perfeito sob todos os pontos do
vista e o melhor dos modelos expenmen-
lados, conto também» o que apresenta melhores
condições pnra fazer- campanha. A conunis-
nio n.uá convencida quo nosua artilheria de
campanha, graças- a a/lnpção dosta peça
teiiimnllior'"'-canhões que a artilheria dos
iiltosexei ei us. qno juaoaharnm sen rearma
liiontii. A cammtssãá está ainda persuadida
jfite não se (fi.ia«- leniCT que-, anies de' muitos
annos, pro ressos tcrhnicos permitiam solo-.'-
pujar, rom- uma nona construcção em estado
de fazer campanha, a que ella apresenta
agora.

tvllu julga, por conseqüência, que tendo em
vista.as circtnirtlaiicias muitas vezes expostas
nosta relatório, nio ha mais motivo agora
•para- retardar a deeisáo du doüir-a nossa
artilherni do um novo canhão.•>.

Grypbainis rio oi-opo-úlo as, línllns acima,
quo 

'representam 
a- opilliio unanime de nove

curtiniiis, um tenunte-ooronol, tros majores
o-um. capitão do ExcrcIBi -miísso, 

p ra con-
frontal as oom a opinião rio muito illustrado
ttnenle-r.iiroiiel Pedro Ivo:

....trfjuindo tidos têm medo da pegar
mesmo o -que parece melhor, na previsão riu
que -.manhã apparoça,"orno ó pruvavei. coisa
aim'a "-upurior.»

Pur miiis elevado qua soja o juízo qno fa-
zenios da alli competência rio illustrado
artilheiro brasileiro, collncamo-ndó-, franca
monte, do lado dos illustre» offlciaes suissos
qu" tão profundamente (livrguoi (Ia sun
opinião, embora noa arrisquemos ainda mais
uma vez, sei mos tachados, de siiotu; em arti-
lltcria.

Quanto á Allem.anlia, cita. o mou illitslrn
camarada a lícvue de 1'Arméa Jlelge, que so
lefére á um artigo da Gazela de Colônia, de
SÃ de fevereiro, quo diz ler o general Kon
Oossler, ministro ria guerra, declarado que.
o canhão modelo de lSüô. tom dado os me-
lln.ros resultados o (pio nenhuma decisão
será t marin s.-bro o reparo rie b.ngo recuo
antes du termo do esp riencias meticulosas
qpo provem a.sua api.idão pnra a guerra ;
linhas adeanto, poróm, escreve o tenente-
coronel Pclro Ivo, jii adaptou-um m.iícriaí
moílei-ni.iuilo.

Creio miiis na sogunda assor.ção do dis-
tinclo collega, p..rqu nto segundo -se lô na
IDVista rio Arltyllriia e GcniO da março do
corrente anno, a govo no .tllomãu aceitou a
nrnposta rio grande t-clinico general Rohne,
do transformar o material rio artllh ria de
campanha em fiorvtço adaptando;se lhe o
ropaio rie ileíornitição ; tendo siiln já entra-
gue um cerlo num ro tia canhões ;i casa
Jírupp para osso lltn. e que a deapezu total
da Ir.iniiormação attingiiá á cerca do 40
milhões du marcos.

Syiitheüseiiios agora o que, saeundo o os-
oripto pelo tcnenie-coronei Pedro ivo, se
passa em outros pnizos,

Dinamarca: -Do "i- rie .'-.íp-rier.t-ias enrn
CánhDen Elnbarrit, Wickor», Sclineirier-Ca-
not a Krupp. oncominetulou no ultimo rios

*i**^!ir.iicantes cilailoa 168 canhões du tiro-ra-
piiio.

tforuega: — Adoptuu tlofinitivamanto o rc-
paru do deformação, comprando 132 canhões
a casa r.brhiirili.

Turquia.: — IVc.iiliu.so pelo systema do
topnros dn deformação,

Ilussia : — Arioptou ileílnitiv.imeiito o novo
material rie tlro-rapidn, do reparo do ilclor-
macei, estando cm fabrico l.UeO canhões.
-álwfriu:—D z o meu illustre collofrn «pie a

questão do lito rápido esli em estudos o o
qno mais prooecupa os tochnicos è a rio me-

. tal do qno devam ser feitas as boceas de
fogo. Segundo, por.!in, o quo nos commu-
nica a Revista Italiana d-' um artigo rin Ar-
mcel/laít a questão rio canhão de campanha
está definitivamente resolvida, s< ndo ado-
ptarin um reparo do rief.rm.iÇão.

liespanha: l-'m esludos; prevê, todavia, o
distinetu collega qun venha a organizar nm
modelo nacional, mais ile tiro rápido; npro-
veitando o que já está iiielltormenlo provadonos typns estrangeiros apresentados: KVupp,
Cieusnt e St. Chimonri.

2npIaícn-a:-0 mou illustrado csllcga affir-
ma qno o assumpto está em estudos o queos inglezes são tmttío seguros em matéria
de material de, guerra; no emtanlo lemos
tini cnitiuiiinicailo do dislinco capitão rio
Cugata K(in>oca das Neves á «Trbuna»rielO,
qu- transcreve a seguinte do Sacnli/ic Ame
fiíi-aro- rie 30 de maio: «Bolh Iho artillery
•nd fieldi-orces oi the Brilish army are lieing

•ipilppcil with fl tteio li/pe of qukh guns o,
dn-ieiiiuiM dcslgn,*

Jlclf/icot—Him estudo», dl/, o llliulro oolle-
ga, mu» «cguiido a llelgiqne Mililuirr do 16
do Janeiro, a» Idóa» ali cum inaior nceitu-
¦• t.i glraviitil em tonto tio um ounhílo llgiilro,
di) tiro rápido, iirinado do imcudua pata a
pmieoçao du «ou-i boi Vdiiluii,

Estados fiudos:—.liiiiliiia-»o om prlllolplo
no lito lapido; eusnlu icpiiin» tleforniavcis.»

Republica Argentina:—.Já potSUO tilgiiuiai
balertH do tini mateilal du defuiiiiaeínj; pa-
reco eslar cuntunle com osso uiateiial, «fiui
e.rcellente e pratico,*

Vomoi assim a qiiòiUko do tiro rápido ro»;
Kolvlda na l rança. Suína, Noruega. Turquia,
Itussla, Atuiria, Inglaterra e Itopublloa Ar-
gentinii, o mu outros p.itzoi um uniu,los ado-
atilados que, não so pode mal» duvidar, tor-,.
minarão pula udopç,'io duiluiliva du canhão
rio liro-rapiilo do deformação, conformo o
ilIiuliM collega previu para a llaipaulia.

Não achamos, nois, fundamento», pelo»
dado» colhidos «obro a questão, quo ora »e
agita uu iiiiinri.i Inteiro, no unigo do illus-
irado camarada o couipletadus pelo obscuro
.rtilheiro quo asslgna o preielito, para a

conclusão a que ChoiOU : «Todos proiton»
t,-in nie esperam para sorom o» ultimo» a
escolher.»

Nem lão pouco encontramos JusliOcativa
aosreceioa despeitailos.coni ceileza.pclo sen
elevado patriotismo o oxpreHM na phraso ;
«Não silvamos nós de experiências para os
mal» cxpurlos ou avisados ou ladinos.»

Não pudemos, infelizmente, acompanhar
in tolum a opinião uptimUta do illustn* col»
lega sobte o nos<o canhão lútipp I. 2-i. o Jã
quo quor ser o ultimo a concoricr para quo
tcnliaiiios um canhão rio catnpanh i quo nos
peimilla mais tranquillidade, como foi o
ultimo a concordar com a adopçlo du fusil
Mauscr, ha de permitir qua mio esperemos
ver ,i questão dellntlivaiuento resolvida por
toda a parte, arriscando-nos a ficar por muito
tempo sujeitis a toda sorte do imprevistos.
tia de permittir, oinllm, quo pousemos com
o provocto general Langlois : «Malhtur ii Ia
nation limoiilo quo nVscra qu'lmiter Ia vui-
sino, elle será toujour dangereusornont co
rotard—Cast cetta conviction urofunda que
uous pousso à faire cn'a-evoii' 1'avenir.»

Para terminar transcrevemos o decroto fn-
deral sobre o novo armamento do artilheria
do campanha na Suissa o qua dissipará to-
daa as duvidas dos que julgam que a ques-
tão do tiro rápido não está resolvida por um
modo completo nasse paiz :

«L"AssembIóo Fédéralo de laConfédération
Sulsse.

Vu Ie messaga du Coaseil ftSJéral du Ia'
mai 1903, arreta:.

Atlicle i". Dans le bnt de proceder ã Tar'
mement7"í batlories d'artillerii! do campag.ie
fi 1 piéces, il est adoeté denouveaux canoiw,
do nouveaux caissons et do nouvellos voitu-
re3 do rõsarvo, avec approvisioaeinent do
niiinilion, iPainiM Io module prop-isó par Ia
commiísion uu réarmemunt do Parlillcrie.
Ca moilóle portara Ia désignation offlciollo
do i maléritíl d'aitillerio do campagne do
1003. »

Att. 2*. LeConsoil fódáral est antorlsò ii
prendra touto3 los mosuros qua necessite»
ront 1'acquisition et Ia fabrication du. mato-
riel et de Ia mituiiion. Los trais soront cou-
vert3 au moy.m d'une partia da Pomprant

'3 ri; vote1 Io 2'tímars.
Art. 3a. Le piás -nt anêté, qui n'e-t pas

(l*iiuo poilúe gúiiérale, entro iaimédiateaient
en vigueur.ii

Rio, 10 rin julho do 1903. — Tetcnte-coro-
nol, LUte Varbedo.

Coicéo io tiro Meia!

/^ÍUTOS DE NOVIDADE, costumes__... _.. o vesti
linhas |)7iãi.~(7reiinça. Preços biU-alos.Agula.

de Ouro. Ouvidor 1:13.

POLICIA
O dr. chefe de policia assignou hontem os

actos exonerando do cargo do ajudante do
administrador da Casa de Detenção o cx-
pilão Antônio, Galdino de Carvalho e nome-
ando para substitui!-.) Uoaediuto do Oliveira
Machado.

O Hscrivãi) capitão Carlos Aguirre, reco-
bou do sr. delegado da 13' urbana uma carta
em resposta a que Iho dirigida na qual a
mesma autoridade declara quo nâu foi a
sua transferencia para a LV circumscripção
motivaria por falta rio confiança o nem tão
pouco solicitou semiihanto acto, quo deve
ser allribuido a conveniências du ordem
puramente administrativas.

Qpi.í- transparente crystalllno, do Win¦QctUrtll' utegar, líruulifort, S|.M, é o mellior.

LAURO SODRE
Ksto i:lustre cidadão recebeu mais os se-

guintes telegiammis de felicitações:
ll.HiH, — flíll.íiuits iih.iixn SiiSÍgna ms,

iapplaudom o fulicilam cuiineuto c.iiuaiaia.
ICorunol Zopo Mello, lenoutes-coronoia;
Assis Pacheco, Ilonriques M.igalhãa.s, Alen
castro, Oatavio Pinto;, majores: LaUnaiio Al-
íreilo Câmara, Cypri.mu i orrelra; capitães:

ÍAdoipho Monteiro, Rodrigues ria-i Neves,
Moreira Sobrinho, Juvenal Freire. Oliviira
1'tna, Carlos AugUdlo,Narciso Lupes, Perito

.Leite, Viriato Cru/., Angolino lú-udurico Pro
jU, Marc-.liauo,. módico Uuono Prado, medi-
co Marcilio Azambiiji; tmientes: Constanii-
no Martins, Horacio Cròa,. Ernesto Tei-
xeira,. l-ranciscii Notto, Joãu Ouimaiãos,
Casiiníro, Unintiliaiio Avilla, Viutoi- fi, ns,
Abril tno Gomes, Virgitno Campos, Gaiidcu-
cih Pereira, Carlos Uurlamnqtii; alferes:
Onefru Pinheiru, Stul Kortuiiato du Carva-
luo, Manoel Alhayde, Cassio Souza, Josti
Calaz:,ns, Alfredo. Fonseca,Lüurindu Viena,
Pio Dias, Numa Barreto, Joio Moreira, Dtu-
oysio IjUCUO, Caldas Xexòo, Napuleão Dus-
champs, Antônio Hodrtgiios, Guilherme
Cruz, Gomes Pinto, Alfredo Vaniquo, Tor-
quato S ildaiiha, Paulo Guedes, Guilherme'•'arios, líocha Cordeiro, Podro Foiuiua
Mario Cruz. Alvos, Franco O.ívoira líego,
Abredino Gíitliiiho. pharmaceuticu Manga»
bina, veterinário Henrique Ferroua.

IIiílem.—Directori - do partido itepubli-
ciiiu Federal de Abiotó, Dionysio Limu.
.Silva, íiiiiillaiio Fernandes, Francisco San-
tos, José Cascmiro Silva. Ii izu Levy, Anto

iiiio Soido, Iloniiquo Virgílio, Ra.ymutido
Oliveira Pues, Kurico Valle, J.iyme Olivoira,
Josii Valinont, Alciriua Vulmuat, João Quei-
I0Z..A. Lima, Klias Cruz; Amnr.co Souz.i^
M inool Hurhosa Itodrigu-s, João Foi niosi--
iiho, Manoel Abreu, Custodio Augusto Mar--
tins, Antônio Magno; Manoel Santos, An-
tonio Hoririguos, Joaquim Freitas, Itayinun-
rio Veiga, Antônio Carrapatoso, José d
Carvalho, Domingos Conèa, Alberto Re-
bullo, Aiitonip Voíga, Alves rios Santos
Carvalho, ICustachio Nery, Gonçalves Puni-
peu dos Pr.iges.

Fi.uniANo.-oLis.—Associação dos Obreiros
da Regeiioreção Catharineii.se.

Pelotas.—Sebastião Silva.
—Rio Pardo, coronéis Martins do Mello o

O.car Miranda o major Olavo Vlanna.
Rio Grande oo Sul, liagé—coronel Lopo

Mello, toiieiites-duroneis Assis Puehoco,
Henrique Magalhães, Alencastro o Octa-
vio Pmm, majores Liiiireatio, Alfredo Ça-
mata o Cyiiriauo Fotreiia, cajiiiftua Ariul-
phi) Mmitoiro, Rodrigues das Nuves, Mn»
roi a Sobrinho, Juvenal Ftoiro, Oliveira
Pona, Carlos Augusto, Narciso Lopes,
Pedro Leite, Viriato Cruz, Augelino, Fie-
riuiico Ki-nta, Maroillauo, drs. Riiono
Prado o Marcilio Azambujn, tenentes Cons-
tantino M u-tins, iloriclo Croã, ErneStn
Teixeira, Franuisco Netto, João G;i ma-
rS.es, Casinuro, Emilltind Ávila, Victor
O.tvio, Abieltno Guines, Virginin Cain-
pos, Gauilencin Porbira, Cario- Hulainar-
qui, alferes llonorlo Pinileuo, Saul Fortu-
nato, Garier riu Carvalho, Manool Atlia-
y.le, Cassio Souzil, Jusú Çalnsnns, Al-
(rerio Fonseca, Lauiioilo Vieira, Pio Din--,
Mi'11110 Marreto, João Moreira, Joaquim
Leu,os, Dionlsio Dueno, Cahlas. Sérgio,
Nnpi.lt ão Duschamps, Antônio Rodrigues,
iliiilli-rmo Cruz, Gomes Pinto, Alfredo
Vanlque, Torquato Saldanha, Paula Gue-
rios, Goilhonno de Fõilá, líoch i Corilinu
Pedro Fontoura. iMario Cruz, Alves Fran.
eu, Oliveira Rogo, Abrelihò Goilinlio, rir-
Mangàboirae veterinário Henrique Ferreira.

Encarregada pólos seus collega» da Kscola
Pulytecbnica, rio levar ciinipiiinenios ao rir.
Lauro Sodrí pela sua brilhante victoria, a
commissão composta rios srs. Uastos Tigrei
Muniz Freire, Álvaro Robô, Ltlcinno Vera,
Miguel Mello, Tbeotonio, Manfredo de L:i-
maré, ICmilio Amaranto Armando de Lamare,
Álvaro Amarante, Sylvio G. Pereira, A dal-
biito Silva, Samuel líibeiro e Álvaro R.,(lri-
gue?, foi hontem ii residência (io iilusiro re-
publicano desobrigar-se dessa honrosa in-
cümbcncia.

Falou em n 'me dos fens cnllegas o talen-
toso acadêmico Bastos T|gre, que salientou
a< qualiriados do grando politico, cm quemvia o iilé.il-da inociilatle, o hiiuiem que ella
julgava capaz rie iniciar uma nova óra do fe-
licidailes pnra a pátria.

O rir. Lauro Sodró respondeu num discur-
su vibrante o lei minou dizendo que se coiu-
promettia. porante a inocidado, ti coa-civai-
sempro pura aniãa que agora dava a apertar
aos seus jovens amigos.' oi cm seguida servido um delicado chã,
folando nesta oceasião o alferos-alumno Ri-
zorril ; ontonellc, que saudou a !5seola Poly-
tochnica. Itespondnu o sr. Tigre, agradeceu-
do e brindando a Kscola Militar.

—CnorUnua ainda a ruciber felicitações.

I'.'um lu'll.) certamen o(iuo»« vae ronlliar
na linha da t ti o o., i ,n.ii, cujo piogiaiiiuiadi m.i piibliciiiiia»,Curtaiuetilo vanio» vel-o concorridlialmo,
Atteiit ¦ u geito por e*iu ifonoro du »poi*< quu
ruvulaiii Diulloi do» nOtiu» patulílo», síaiupo»
notrudoi, oomo o»|fio, du quo faz pana ria
nriiieaçãu do mu huiiieiu de buttl gurltu o nll»
líil' liiitil,

ü . ..in,ui-i,ii que no aluirá do dia VU do oor
rente » (nua nvi» a mílltarU) MtA miignill-
ciiineiilii orgaiuziilo n de»puri:ttú íiitoiu-ítiu
nos inócua um.iiitit.i rias arma».

!•" o-.ii* u prugr iiiiina di conc.ur.o clvl)!
Ia secção: prova» luiljvlduíloi.
1* prov»-Armaii F. M. it. li. uu c M. n. D.

pisüiiicla: 
'.'oü 

mutroí;alvot O. 0. n. 8, pie-
mio um objecto da arte au» l*. !• o 3', ven-
cedore».

2* prova—Armas: fuzis do (JllOtrH de qual
quer (.ystetna; a» demais cuiidiçüu» como ua
anterior,

3* prova—Arma»: cl. do guerra do qual-
quer sy.lema; demais condições, cotnu ua
primeira provo.•1* prova—Armas: revólveres do guerra do
qualquer «yntenia, distancia: 2ü motro»; alvo:
C. C. ii. .'I, ileni,lis oondlçújl como na |.ninei-
ra prova.

5* pmva-CAMPKnNATO-Concorrenlei:
o» veiiciülures promlarioi rias pi ..vas anta-
riore-.—Arma: F. M. R, fi.; dUtanoiat 800
uielros; alvo C. C. n. L—Pieinins: ;.o p, irm-
tlalha rie ouro, no 2* e 3* medalha» do prata,

2* secção (prova colloctlvav.
Coacorronloi: seoçiSa» do d sócios das so-

olodado» de tll'0 civil quo «¦• imi-reverem—
Armas: para cada grupo F. M. It. II. ou Cl,
M. It. Il.;riiitan,:ia: :iüt> metros; alvo: ;SI}r.n,h;
preirtio: mu diploma *da honra ã sociedade
vencodura.

lNsriii:ci;õi:s.— 10 concurso loráaberta no
dia vinte seis du Julho na ordem riu pio-
gramma o das iusciipçú:» e seui In torram-
pido para ptosoguir das 8 horas ria manhã
ao meio dia, no» domingos »oh»equont»»i
quantos forem prccisoB para cumprir o pio-
gramma.

2a Para inscripçõe'', matricula» e qniísqusi*infoimaçôes cuiii]iai'euei:iu os intui.; u,.i,Ius
do lia 21 du corrente, das 1 lioras da
manhã us 2 da (arde, ua secretaria do Tuo
Nacional, a riu Guanabara 50.

3a Aos officiaos rio quaesquer corporações
armados é facultada a itisc-ipçãa paraos pareôs indiriduael do concurso civil.

4* A's directiirias das sociedades de tiro
civil compete providenciar para ns inseri-
pçõeí om prova collectiva, r-uioltendo a di-
reataria riu Tiro Nacional um rúl rie atira-
dores, inclusive o nume do cuiiiiuandatito de
secção.

Tr As InsaripçSe» para o campeonato serão
feitas on-oftlcio, pela directoria do Tiro
Nacional e o dia dessa prova será o Ia du-
miugo depois de terminado o concurso,
começando o tiro ás a.i horas ria manhã.

0a Os atiradores que não comparecerem á
chamada para as provas poedorão ile.llniliva-
mente o direito de competir nas mesmas -t

CONCUHSO MILITAR,

V secção -Provas tndivuhiacs
Ia prova—Concorrentes : offlciaes do pa-lentes do quaesquer corporações mimados

federaes; armas : F.M.R.U. ou V.M.ll.Ur.;
distancia, 2C0 metros; alvo : C.C. n. 2; pre.

;mio: um objecto de arte aos Ia, 2' o 3- veuce-
dotes.

2- prova—Concorrcnles: os mesmos da pro
va anterior; arma: U.G.lt.Ur. ; distancia,
2j metros; alvo, C.C. n. 3; demais condiçüus
como na prova anterior.

3' prova -Concorrentes: offijiac.s inferiores
|do quaesquer corporações, a una.Ias tednraes;
!arm:is: F.M.R.R. ou Cl.51.R. 15; distancia,'20Ü metros; alvo, C.C. n. 2; prêmios, como
ína pi imeira prova.

4* prova—Concorrentes: os mesmos da pro-
iva anterior; arma, R.N.R.B.; distancia, 25
Imetros; demais condiçõos, como na2a prova.

5a prova—Concorrcnles: alumnos, praças
do prel e os estabelecimentos, do ensino mi-
1 itar; demais condições, como na V prova.

Ca prova—Concorrentes: [praças graduadasdas dUTerentes corporações armadas fa-
deraos; demais condições,, como na 1,* prova.

7* prova—Concorrente1»: os musinos da pro-va anterior; demais condições, como na
1- prova.

f-J- prova — Concorrentes: praças simples
das di (fere n tes corporações armadas foriutacs,
excluídas das escolas; domais condições,
cumo na l: prova.

Ua prova — Concorrentes: os mesmos da
prova anterior; demais condições, como na

I* pruva.
"• secção—Provas collcclivas

10a prova—Concorrontes: secnõos do 
"oito

praças do estabelecimentos militares de en-
jsino; armas: para caria grupo: F..M.R.13 ou'" M.R.Ü.; distanciado)metros; (S I|l)5u,b;

(ffc Te4oa or i-fryplrof desto
uojao»,

artigo «'Ão

CL
premiu: uni diploma du honra ii corporação
vencedora.

ll* Prova.— Concorrentes: Seeçõis do 8
praças das differontos corporações armadas

Ifericraos, exoluifliis as escolas, demais con-
dições como na anterior.

IiisliLuições—1*. O concurso serã aborto no
dia 27 do julho ãs 8 horas da manhã, ua

• ordem do programma o iuscripçõos e intor-
rompido ás 1 horas do dia para proaaguir
nos dias subsequentes nas mesmas cundic-
ções, excepto aos domingos.

2*. As inscrinções serão feitas na soera-
taria do Tiro Nacional, ã rua Guanabara ãü,
toilus os dias, das 7 bota.) da manhã á i 2
da tarde, até o dia 24 do corrente, devendo
ob canriiJalòs praças rio pi et, exhibir a-li-
cençu escriptario seus floniinandantes para as
iuscripçõos nas provas individuaos.

.')'. Para as provas cullcctivas áinscripção
será feita por providencia dos couimanrian-
tes das corporações, os mines enviarão á dí-
rectoria do Tiro Nacional, dentro do prazo
designado no nrtig i aniei-ioi-, os rospociivoa
róe.s rios atiradores e os nomes dus com-
mandantes da secção quo couiniaiulam o
fugo.

4*. Aos militares das corporações nstadoaos
e estrangeiras presuntos nesta capital, quo
comparecerem com sons.uniformas, será fa-
cultada a inscripção extraordinária nas pro
vas individuaos, segundo a hierarcliia dos
mesmo».

RESTAUIíANT 
Península, por I5CG0 í o que

melhor serve. UruguuyaiiaC7.
———«O*'

As ste ao úr.CMcilB Policia
Escrevem-vos:
nOs jornaes dosta capital noticiam, todas

ás vozos que o dr chulo riu Policia vao pas-
soar á t .olnnia Convceinnal, qua s. ex, foi ro-
cebtdo a bordo com uma salva de 19 tiros.

Não sabemos o motivo por quo lhe babem
taes honras. A provisão do 6 do março do
1813 concedia essas boinas aos conselheiros
rio guerra, titulo dado aos moinhos do antigo
Conselho Supremo Militar o de Justiça-, que
tinham graduação superior a do brigadeiro.
Ainda quando essa labulla não tive-se sido
rieiogaria polo decroto n. 100 de 2 rio abril

o 1891 o pela ordem rio riia rio Quartel Ge-
neral da Marinha n. 197 rio Ia rio setembro do
1899 s. ex não teria direito a taes honras, por
quo os membros togados do antigo Supremo
Tribunal Militar, o vogai do mesmo conse-
Iho, offlcial general, não tinham a ellns di-
reito, sendo ainda para notar que os minis-
Iros togadosnãu tinham.como anula não têm,
honras milhares.Nàotemnsmã vontade ao si.
.Ir. chefo de Pclicia aqtioin apenas conhece-
mos pelos retratos publicados nu Malho o pela
carta dirigiria ao Jornal do Còmmercio dois
ou tre-z dias depois do tomar conta do cargo
que occii|ia, carta que o puz om evidencia e
por outros actos o palavras quo não des-
merecem dessa estupefaciente epístola;
nem nos importa quo s. ex. receba ( salvo
seja I) 19 ou 190 tiros- Só queremos deixar
clttro quo não tem aollos nenhum diroito.n

r-aNRICO BORGONG1NO
Cie canto; re
as ou redac

Professor de planoOurives 51, casa de musi-Correio da ilunhd.

PETROPOLIS
A acção dosorgnnizarinra do governo rio

sr. Quintino está produzindo os seus fru-
clns nesta chiado.

Havia aqui unia guarda nocturna, perfei-'
lamente organizada com elementos inteira
mente estranhos á política. Os guardas,
quasi todos estrangeiros, eram eso.ólhldos
oom o máximo cuidado pela commissão di-
rectora; constituiria rie negociantes.

Essa guarda acabou com os roubos que
aqui se reproduziam com freqüência) antes
.Ia sua organização. Durante dois annos foi
completa a segurança da população á noite,
e só so ouviam oiogios ao procedimento ria
guarda, qne era mantida pela mnnicip.ili-
ila-le o por contribuintes voluntário»,

Depois da masln rc.-i dn 18 do fevereiro, o
chefe do policia começou a manobrar paradissolvei'a guarda nocturna, qne.por estar
1'óra de sua influencia, não se prestava a cer-
tos fins polilicos. Depois rie algumas tenta-
tivas Intiuctiferas, consegtiio afinai o seu
iitiuiio. promulgando um regulamento em
nue avocava a si a nomeação du comnian
liantoo thosoureiro ria guarda.

A commissão, logo quo teve conhecimonto
rio regulamento, reunio-se. e resolveu sus-
pender o serviço de policia que estava a seu

: cargo.
Ila poucos dias quo se deu a suspensão e

_ jvario» roubos já tem occorrldo, sendo um
por sua elevação ao alto posto d« repi«•¦ |dc.Uas ~ui frente A própria, policia, na casa
«maiUe *H» OistrfctD Federal, nn Senado, Ido uo> ohacuteir»,

d,. IV— "

MM

nela ii.aiia de vagabundo», quo a policia to>
lera a pnilega,

N.t noite du 10 pnra 11 do corroído uma
malta invudlu a ceinlUrlí í dAfflnlflOOu 01
túmulos de Joaiinil Cliriniina MttflniOtt- JOaO
José Mnscliicli, l.nl/. (jiiirine da lloclia Wer-
nocli, ll, A. Ff.iiu Mavw.irni, .Sliiiãn Puielra
dn Aiiimid.i, Iiinooenle llernérdlno, 1'ornan*
do de C. Abnui Magalhães, Pedro Witgnttr,
i»abei .Moinira, Roelta ffttftóta, Marli i»»*
liei Vlolra, llicatdo n Maura MUI». Joio Vld*
ri cíiriitoi Jo-sé do Kroitar, vjoiotlnú von
WoiiniiiKliaiuon, Josó .Nlanoiil DODlOfi DorO*
Unia DtjlOW • Jui"' ABgUltó da Olivelia, rau*
bando dlvertòa objoclos (pio »o ucliavaiil uu
bro os«oi lll it) (1! os.

8»ril po»ilv.'l que o ir. Ilocayuva nu com
pruliuiida qui n aldada dá Peiropuln. roal*
rtençla riu corpo diptomatlofl o a» high-tifa
du Hiu da Janeiro, pNClin ter uma policia
qui! garanta a vida o aproprlodada dos uous
habitante* vlvoi, o o inpomo dos morios ?

.S-ilionio» (pio estando o lUtAdo fallido, não
so podo efigir deliu grando coiHn; mn» o quo
nàu »o coiiipieh"iiili! 0 quo o govorno em-
barâCO a iniciativa parlicular, que voii sup
prlriua falta.

O governo não faz policia o não deixa o
povo fazei a, porquo tom medo deito.

Onde iru.us parar noit.i desorganização
geral do r.-t.ul...'

o.
Rnpí»rin t';"vo " hnporinnte MlalieleoK
001 aOlOi monto lio CÜICndO para tudos
os preço», Uruguayana W. Casa teío.

uWice, o honrado repuDncrmo dr. § Ag*Ra. porói*-*, » caisa. é mais. séria. R' 0
|o.emiterio da cidade que i assa_tado>tülsejp

A» decantada» areias amar.illas do Estadí
da Ilahiae rio Kiplrllo Santo lÔffl prosent
mente appllcacfio exlrtronllnarla na inci
piente InduiUIa da fabricação do voo Incaii-
dosceiitc,

Pretendera os srs. Uma Junior & C. em
curto lapso confeccionai' exclir.ivamont)
cum os matorlaoa rio paiz, esse delicado 0
complexo mister, faltando-lhos apenas para
isso install ir a fabricação do tecido do ai-
godão que soive rie ossiilura para o véo.

Pniter-se.á aquilatar do valor n da perse-
verança iulelligeiile do» proprietários do
O 1'grilampO, visitando-o.

COLÔNIA CORiUECCIONAL
Devam brevemente sogulr para a colônia

dos Dois Rios us condem nados;
Pela Ia pietoria João Policiano, Cúidoniz

I.andin, Juáo Torres e I.nonor Maria daSilva
.Mattos; pela camaia criminal, Antônio Car-
lieiro, Manoel Kutnerii, Antônio du Carvalho
o Augusto Cezar Gonçalves Osório.

a Crts-J l.age, A
veuilo o seu su-

pcrior slnclc ile calçado», são haratissituos o
o publico, encontra till o qne ha de mais lluo-
OS 

PREÇOS Rolo» quaesrua dos- Andradas n. ü A,

INSTITUTO DE MUSICA
Com deslumbrante e festiva recepção do

moças u rin flores, tomou hontem posso do
lo-e.ic de director do Instituto Nacional tio
Musica o notável maestro paulistano líen-
riqtic Usvald, cuja folia e acertada uo-
menção já foi caiorosnmenlo applaudida
pela imprensa o ]ior Iodos aquelles que
ennlleeem a arte musical.

Justa o merecida manifestação recebeu
• o abniiaatlo professor qne, pelos seus es-
traonlinarios n.eritos, a ella tinha todo o
direito; o ó de coração, que nos associamos
a essa consagração, que a nós brasileiros
deve tanto orgulhar.

1'ouco depois do meio dia chegou ao
Instituto Nacional do Musica o sr. líen-
rique Üswalil, sendo recebido ú porta do
edifício, pelo seu secretario sr. Arthur To-
lonltno da Costa o mais empregados da
administração, dirlgindo-eo cm seguida
para a sala da bibliotheca, ondo dopois
de lido o acto da nomeação, tomou posso
o entrou em exercício.

O novo director do Instituto subiu a
grande escadaria, por entro alas do altim-
nas ijiio lhe atiravam grande quantidade
de pétalas do rosas, fazendo-se também
ouvir uma salva do palmas.

Duas bandas da Brigada Policial e uma
do Corpo de iJonibciros so fizeram ouvir
executando um repertório festivo.' 

Com pare cera in á soleuniilarie da posse
do maestro Henisifjjud üswald, todos os
membros ria congregação daquello Iusli-
luto, o dr. Carlos Coelho, representando
o sr. ministro do iatorior e representai!-
tes du imprensa.

Depois do empossado, o novo director
em poucas palavras jiianifoslou-so grato
pelo acolhimento que teve, pedindo a
cooperação de todos na obra do engran-
decimento rio Iuslilulo.

Em seguida foi o professor Henrique
U.swulil convidado a coniptircciir na sulu
Leopoldo Miguez, afim de inaugurar o
busto em ;;osso do eminente o eslitnadis-
simo maestro Alberto Nopomuceno.

Ahi a graciosa nlumna Janriyra Cosia,
interpretando os sentimentos de suas col-
legas, produziu um bellisstmò discurso
de congralulução, do qual so evidenciava
a grando confiança quo depositam no di-
redor nomeado, quo tão alio tom elevado
o some brasileiro na Europa, pelas suas
excellentes composições musicaos.

A mosma alunina, ao terminar o sou
discurso, saudou o seu novo director, fa-
zendo-lhe em seguiria onlroga dos mitnos,
ti que por diversas ve/.os jã nos referi-
mos.

Orou depois o sr. Luiz Amabile, fazendo
resultar o.-, morilos do director Üswald o
do maestro Alberto Nopóiriuconò, depois
do q.tio pediu ao maestro Üswtilri, que des-
cerrasso a cortina quo cobria o busto de
Alberto Nepomueeno:

Iiis o discurso do sr. Amabile:
«E' com intenso júbilo, quo nós saúda-

mos o grande artista que vem dirigir os
destinos d'esta casa.

A sua alta capacidade artística, tantas
vezes demonstraria, ounivcrsalmenle cun-
sagrada, constituo unia solida garantia
para n reorganisação do Instituto Nado-
nái do Musica, que Leopoldo Migucz tan-
to amou como a alma da sua alma, como
a dignidade da sun dlgnidado, como a
honra dusua própria honra.

Foi o sàcriílcio supremo do amor pola
arte. Leopoldo Migucz morreu no seu
poslo glorioso, deixando como substituto
Alberto Nepomueeno, esto admirável ar-
tista quo outro os grandes, ontro os no-
laveis o enlre os dignos, brilhará dorna-
mcnle como um astro do primeira gran-
deza. Alberto Nepomueeno tovo do aban-
donar a direcção do Instituto porque os
imbecis o os ineptos o os iiullos dosmas-
cararam-se c com elle abriram luta,

Sim,Maestro Oswalri, porquo nesta casa
ha imbecis, porquo nesta casa ha inoptos,
porque nesta casa ha,'níilloal Esqueça-
mo-tios, porém,dos tristes acontecimentos
quo aitui tiveram logar o congratutomo-
nos pelo dia do hoje, riiiplamciíto festivo,
em quo so rondo liòmitiiagcin a dois artis-
tas quo com tanta superioridade represou-
Iam a arte musical. Um acaba do a-,su-
tiiir o espinhoso cargo, do director desse
Instituto; o que eqüivale a dizer quo os
seus soffrimeutos serão grandes o as ma-
guas por que terá de passar fatalmente
serão iminensas; sobretudo si clle negar
apoio aos taes artistas notáveis, fdlos ã
ultima hora.

O oulro lutou, soffreu, pòróm venceu,
A sua figura sem macula íicará elerna-
nicnlo salienti! num pedestal do glorias
outro os grandes desta casa. 13' a con^a-
gração suprema do lalenlo, ria virtude o
da honra riosle grando artista que nó-
muito amamos c em quem a palriu tanto
confia.

fí agora, Henrique.Oswalri, ó necessário
que saibais, nós confiamos no vosso cri-
terlój na vossa sabedoria o na vossa im-
parcialidade. E' necessário que saibaos
elevar n mérito, apoiando os artistas do
valor desta casa, c castigar o:s ntillos, fn-¦/.ctnlo-lhes conhoenr a posiçãu humilde
que aqui lhes compete, o»

Podeis ficar certo do quo, émqüàhto
houver entre nós um pouco tio amor pro-
prio, o quem prezo a dignidade o a honra
deste casa—o saber dominará—os nullos
não triumpharão.

Aos dois illustres mestres brasileiros».
Findo esso acto, que foi revestido de

toda n solenniriarie, passou o illuslr.'
maestro Henrique Oswald para o sou ga-
binato ondo assigaòti o acto do comnnmi-
cação do sua posse ao sr. ministro do iu-
terior, retiraudo-so logo após, sempre
acompanhado pelo secretario o mais em-
pregados da administração, poofessores o
grando numero de alumnos de ambos os
sexos.

Ao dislineto maestro Alberto Nepomu-
ceno foi offereci.la, por uma commissão
do alumnos do Instituto do Musica, uma
rica palma, tendo naa Qjtas a seguinte ína-cripctlo: Sempro digno^çwf re (jrande,

PELO TELEGRAPHO
DO EXTERIOR

Turquia—Oonutantinopla, 11
A quoatrto hulgura Uniu circular Ul

Siililíiíio 1'orln o.\iiiii||i|ii it todos os oinbtil*
xadòroí iicroililado» Junto do» gpvornos
nxlrnngeiroH, doímonta quo os bulgoroí
lonlinm hldo noMoguídoa odoolora que o»
inovimftiitOH dn Iropas quo «o o»lá fazendo
nas fronlôlnuvünin ononna n manutenção
du ordem o u nppIlcaçM dim rufonnas.

Qrocla—Athona», 11
Novo minlatorlo-O novo gtiblnnto.pro-

sidldo pelo sr. ltiilll, compòo-HO <1úh «o-
guinlc» personagen»; prosidnncla do con-
solho, pnsla do exterior o Intorliiamonlo
dn fnzendn, sr. Itnlli; Interior o sr. Mn-
vronnchntes, o liiteriuninonlo n pasta da
guorra o marinha o sr. ConstonllnldOB,

Inglatorra—Londros, 11
Ainda a vlslta-0 Daily Tiugráph pu-

blicn uni dospncho Informando quo o anil
corroipondonto om Paris IntorvUtou hoio
o sr. Cnmlllo Poilolan, ministro da marl-
nha franceza, o quo ú» perguntfta do rc-
parler esle Iho declarou quo o prosidento
I.ouliot so inoslruencanliidisslino com a
nua brilhante visita á Inglaterra.

Ao mesmo correspondente necrnsoonlou
o s**. rellcttin (pio liíivia approvado com
salisfação u viagem do sr. Loubet a Lon-
tires. —-

França—Paris, 11
Revista—.Segundo informaç-íos do fonte

offlcial a revista militar quo linha sido
adiada para o din 19 do mez corronte, foi
rie novo adiadu para o dia 21, cm conso-
(|iioticia da transloroncia do viagem do rei
Victor Manool IIIiesta capital.

O Khodlva—Abbas, II -Partiu na fardo
de Inije para Divouiiolcs llain3, no depar-
i.iiiii nio rio Ain.

Ainda o sr. Loubot — As guarnicoca
dos vnsoa do guerra frnnco-/.os Guiclien,
Ercopetle e Uarton, nue acompanharam o
presidento Loubet a Inglaterra, docla-
raram cm llrest quo ficaram encantados
com a esplendida recepção quo tiveram
cm Douvres.

Exposição do alcools — Annuncia-se
quo osr. Júlio Melinc, cx-presiriento do
conselho de ministro? e ex-mlnlstrÒ da
agricultura', ullimamcnte deito sonador
pelo departamento dos Vosges, accoltou a

presidência de honra do comitê francez
que devo tomar parto na exposição inter-
nacional para u ulilisação dos alcools,
que so realizará em Vionna, cm lOOi.

Hespanha— Madrid, 11
Honras funebros. — Telographam de

S. Francisco du Califórnia: qno se realiza-
ram ali solenncs honras fúnebre» no gran-
de oscriptor poeta hespanhol Gaspar Nu-
noz do Arco.

Itoforraas. — A Junta que estuda o pro-
jecto de lei sobro a reforma dos regula-
mentos agrários, apresentou hoje seus res-
peitos no rei Affonso XIII.

Nas Cortes.— IC provável quo na pro-
xima quarta-feira fique approvadn n meu-
sagem parlamentar do resposta ú laia do
throno.

Honlcm, na Câmara, o deputado Junoy
começou a desenvolver a sua interpolla-
ção ao governo sobro as torturas infligi-
rias aos condemnados presos no enreero

político do Montjuich, perto de Durce-
tona.

-Na sessão do hoje, o mesmo deputa-
do confirmou o seu discurso sobre o mos-
mo assumpto.

O ministro da jnsliça declarou que nc-
ga qnalqticr resposta a respeite.

— O almirante Toca, ministro dama-
rinha, proinalteu apresentar âs Cortes, nn
próxima sessão, um projecto do lei rela-
livo á nacionalização dos navios mor-
cantes.

-Consta quo o sr. Francisco Silvela,
prosidonto do conselho do ministros. aceia
litarú nas córlos uma ordem do dia apre-

sentada por um membro da maioria, po-
lindo um voto de confiança, ao governo
logo quo termino a discussão sobro a men-
sagem de resposta ao discurso da coroa.

União dos catholicos—Nas rodas of-
lioiacs affirma-so qne vao ser publicado,
.lontro em breve, um documento aasigna-
Io por personagens conspicuos aconsc-
lliamlo a união entre os catholicos.

Conflictos—Tclcgrapliuin de Barcelona
que a policia foi obrigada a intervir noa
conflictos quo se estão dando ali, enlre
os operaiios grevistas o diversos grupos
de operários divergentes.

A polícia intervoiu de arma branca e a
tiros de revolvera.

Inauguração—O rei Affonso XHI as-
sistiu pessoalmente, honlcm, a cerimonia
da inauguração tio novo Instituto Ophtal-
mico nesta capital.

Ao neto acimrain-se presentes varias
sitnimidrides módicas estrangeiras.

O orçamento— A comissão geral de
orçamente pura o exercido de 19dí, mos-
tra-so favorável á cobrança em ouro dos
direitos rias alfândegas.

Fallecimonto— Acaba do chegar a no-
tida do fallecimonto do oscriptor Henri-
quo Sepulvoda.

Provas do resistência— Telegrapbam
i Sarogoça quo uma commissão do en-

génheirOs começou as experiências para
prova do resistência das pontes dos cs-

Iradas do forro.
Incêndios— Do Xeroz telegrapham quo

continuam ali os íucondios com caracter
gravemente criminoso.

Portugal—Lisboa, 11
Nas colônias— Foram hoje assignados

por el-rei os decretes autorisando a con-
strucção do estrada do ferro na Swasi-
andia, o novas obras publicas na colo-

nia do Lourenço Marques.
Estados-Unidos--Nova York, 11

Insolação—Em consequencia do calor
intolerável qno está fazendo, foram con-
stalados 38 mortos por insolação.

Chile—Santiago, 11
Visitas prosidonciaes—O general Júlio

Argentino Roca, presidente da Republica
Argentina, cm caria osorfpfn ao dr. Ger-
ínan Riesco, presidente do Chile, pròiriot-

e. vlsllár esta capital no próximo mez
lc novembro.

Valparaiso, 11
Aposte — Foram hojo notificados di-

versos casos novos do peste bubônica.
R, Argentina — Buenos Aires, 11

O ii Almirante Barroso » — O comnian
nnlo dn vaso do guerra brasileiro Aími-

ranti' Bàrirosó, sr. Pereira Leite, achando-
se bojo indisposto, não compareceu ti vi-
sita que a oKidaliriario brasileira foz és
doens, aos estabelecimentos frigoríficos,
aos trabalhos rins diques, ao sul do porto
o ao mercado de fruetns.

Em lodo o trajado os visitantes recebo-
ram acclamações entliusiaslieas das tri
pnlações dos navios, do operários o da
enorme mulüriào ú margem do rio.

Rectressando da visita, a offirialitbide
rio Barroso offerecnu lauto almoço ás com-
missões quo a acompanharam. O capitão
Viconto Carmo do Souza Franco fez ns
honras dtl fesla, representando o com-
mandante.

A. refeição foi sumpttiosa, orguohdO-SQ
brindes èrithusia«ticòs n cohfrnterriidiide
n ã paz RUI-améHcana que todos os oru-
dores declararam agora garantida.

Terminado o almoço, dirigiram-se todos
om visita ao parquo do Pàíormo, onde a
nffirialitlndo teve "recepção verdadeira-
monto Iriumplial, erguendo-se do Iodos os
lados vivas entlinsiaslnso prolongados ao
llrasil o á R'publira Argenlina.

Hoje ft noite os machiniátàs argentinos
offcrocem banquete .aos collegas do Bar-
rnspé haverá esnectaculoa dr- (T;,la no Po-
Ivlhenma, o dedicada á officialiiladc, no
Ápollo offorecido aos marinheiros brasi-
loiros.

O onlhusiasmo o as demonslraçcíes ro-
ciiirocasrie.affedo niismenfamrio dia para
dia, curaprindò-so sem discrepância o pro-
gramma das festas.

da cidade o» ebrloi « ¦WffâlwndM ««'/•g»
»\\Hce..ldade.corii0rii.;» emploiar", »on

qno « polida ponha oinhargc» a tae» linmo-

r*l'oi'icíâ'o 
limpou à o que mnllo Ju»lam«n*

Io podem o» iníelize» i.ioradoros daquelle
•,<"ic0' THKHOimO 1'IíDBnAI»

Q.|0|»nm.«e o» funecionario» do ro«n|ja»
monto da Dl* vontade dMWÍIea ¦ nuo n Olti
íffeoto n proceíHo dn folha daquolla reparti*

çSo no Theiouro Federal. ... ,,
0 i.airatiionlii, nuo antlganionle ora folio ato

o dia Kl do cada inoz, o inaln tardar, passou
n sor elTectuado, om geral, do dia 15 ou de-
anlí' POLICIA

Pomo» proourado» polo» *r». Jo»* Cunor-
Uno Corrida de Plnlio, qne no» vete ri ter
o*tar «ondo atrozmonto perseguido pelo ln«»

poctor Juvoiiclo Saltistlnno, da te* 1<:i.'•|!",')"•
crlpçtto urbana. 0 queixoso foi 4 delegacia
proniar teitemunho do uma ronda sujipon-
t.i do vinho» falidllcado». Ahi chegando, foi
som rnzíio, rooollndo no xadroz, entregando
ilnuollo Inipoclor duzonto» o tanto» mil rói»,
din qtiao» rocebeu npona» nitonta.

Qu»r aifora o Inspoctor Saltisliano quo o

prejudicado flrme uma declaraçSo do quo
nilo porrioti dlnhoiro algum na delegacia.

O «r. Pinho aprosontou quolxa no delega-
do rospocllvo, dr. Alfredo Santiago, que pro
motion dar «s devidas providencia» para
punição do seu subordinado,

CARVÃO 
ECONÔMICO Small OMÍ. «Çel'

Tntoi-or.iiiintlvcl. unlCO nproprliido ao»
foiríios do coslnlinrio caaii» do família ; pre-
ço w» por tonelada (1-000 kilos). Hua Oeuorul
Gamara o. 11, Ia andar.

SINHÁ
•aQnanto» preparado» tcem sido pontos 4 ven-
v.i. com o fim rio limpar o» domes, conser-
tal-os, dar-lhe» hrllho, «tinlllc.-.n.lo no mesnjo
ompo n» Beintlvn», íicam multo aquém oo

(nio orn rocomuiondamos a» nossa» leitoras, o
pó dentrlllco Sinhd, quo se acha 4 vonda n.-iB
prlncipao» p«rrumariu» o no doposito «erul
rua do» Ourives, 48. ,_ .

Experimentem, gentis carioca», o precioso
preparado «uo tom, afora a» vantagens oxpen-
dida». u do perfuinor o hálito ado mio cont«r
riroifiis noclvn», como aucceife a multo» een-
tirrlco» quo andam apretoadou ao» quatroven-
tos, pelos tubos do reclamo.

tf
Foram dosignades adjuntas estagiaria» as

iseguinte» normaliatas: Carmom Augusta
,1'ires, Ilenriqueta Martins, Mercode» Do-
mingues do Lima e Silva, Maria Serpa,
FoTismlna do Faria Maia, Lúcia Maura da
Silva Callado,. Victoria do Barro» e lülvira
Jitlicta da Silva, _

SA EEOO-Dentlsla-nua do P.asarlo 58.

pedra» da Companhia de Jiuui», perlotina n
egroja in.itri/ da paioclila de t lorianopiiij»,

O» «r». Moioiin Alvo» n Dornarao riú
Ctiliipo» coiiilmloram o projoctn, f.il.m.lo »
favor o» um, Fiancisco Veiga o lílviou Òal.
Ilieiino.

A diícusdílo foi adiaria pt>la hora, lovan.
i-iinl.i-." a -..'rtti.lo 4» 1 hora».

Mal de iii-ii;iii, liorlborl, tuberaiilu-
rs arterlo solaroiio o multas ¦,,-,-,
iiioliv.tliis i..*io Intlail i'i ii.-l.i ii. .,. .
dade e pola luz no goblnotn do rir
Álvaro Alvlm.r. lloiirnlvo i Dl»», ai.

Na Policia
e nas ruas

ÁGUIA DE OURO
Grande variedade em iituzaa de seda, nan-

zouck, setlnota e linon. Sorthnonto completo
do roupa branca franceza para senhora.

Preços hariitoa.
Ouvidor US.

Correio flo Congresso

No ilitatro B. Jo»í— O» vctt.leil.ircn de i,i ,

Dccldidiimonto n policia do dr. Cardoio
de Castro vao 4» mil maravilha».

O «upplonte Castro quo ante-hontom pro-
slrila o ospectaculo no tlioatro S. Joso achou
mal» convenionto divortir-so apreciando a

,poça quo alli «o roprosontava, om va ria
tomar a» providoncia» quo requeria o fado
pagado outro um sonlilsta e o sr. [<t>rtoi,

Kslo sr. accossado por um grupo ria rio»,
oecupado» quo demoram na» portas ri)a
tlioatro» 4 cata do »cnhaa, chamou a atlonçSo
do «upplcnto Castro para o caso, pedindo
providencia».

Ussa autoridade pouco caso fez da quolza,
dando motivo a quo o »r. fortes, para so
vor livro do» vadio» punisse o mais audaz,
que Iho dirigia insultos.

Qumdo o sr. Forto» sala do tlioatro reco-
bou uma pedraria na cahoça, qua lhe foi atl»
rada por um do» scnhislas, tondo do recor-
ror ao delegado da 5a delegacia para a prisão
do autor do ferimento que recebera.

Kiiupiani.o tudo Í9to so passava, o supplen-
to (Astro deleitava-se com as bellas sc-nai
do Segredo da Morgada...

RECLAMAÇÕES

SENADO
Não houve hontem sessão por falta do nu

moro. Foi Ilio o expediento que constou
do pareceros adoptando os projocto» da Ca-
mara abrindo crodito9 oxtraordinario» de
2.000:000$000 para despesa» extraordinárias
com a oecupação do Acre, o do 180:0005000
para ajudas de custo do funecionario» do
ministério das relações exteriores, de um
projocto, concedendo um anno do Iloença
com ordenado a Joaquim Pornande» da Cos-
ta Sumia, inspector da saúde dos portos no
Maranhão.

CÂMARA
Presidio a sessão o sr. Paula Ouimarães.
O sr. Cassiano do Nascimento contestou a»

noticias constantes dos telegrammas puhli-
cados por vários jornaes acerca do uma
fantástica conferência com o ministro orien-
tal, a pedido do sr. Júlio de Castilhos, para
tnanlcr na fronteira do Rio Grande o sr.
João lri'ancisco.

Doclarou que tudo isto é falso, quo não
tovo qualquer conferência com o referido
diplomata e quo não fez absolutamente pe-
ilido naquello sentido.

Os tulegraminas são forjados pelos sous
adversários no Estado.

O sr. lilpidio de Figueiredo, a propósito
de uma local do um dos jornaes desta capi-
tal, afflrmando quo a bancada pernambucana
era contraria ao projecto que proliibo os im-
postos iutcr-ostaduaes, disso não sor isso
¦xacto o quo tendo votado a favor do projo-

cio oiu Ia discussão, os deputados de Por-
nanibuco desejam que o projecto soja conve-
iii..ntoinontn emendado para que possa aor
pelos mesmos approvado.

Foram som debato emendados as dicus-
iõos dos seguintes projectos :

Autorizando o poder executivo a abrir ao
ministério da guerra o credito oxtraordina-
rio de 1:3035 p ira pagamento dos voncimen-
tos rio guarda do extincto Arsenal de Quer-
ra do Estado de Pernambuco Máximo Fran-
cisco da Silva;

Autorizando o podor executivo a abrir ao
ministério ria guerra o credito extranrdina-
rio do í)18$'!30, para pagamento do ordenado
a que tem direito o oscrevonto aposentado
rio Arsenal do Guerra da Uahia, José Luiz
Mendes Diniz;

Autorizando o poder executivo a abrir ao
ministério ria guerra o credito extraordina-
rio do 479SG3-1, para attonder ao pagamento,
uo corrente anuo, do ordenado quo compete
ao ex-iuestre de g.ymnastica da extincla Com-
panliia do Artífices rio Arsenal do Guerra de
Matto Grosso, Antônio João Nopomucono;

Concedendo ao rir. Bernardino Forroira da
Silva, ministro do Supremo Tribimal Fede-
ral, um anno de licença, com todos os von-
ciinciilos, para tratar de sua saúde onde lhe
convior;

Autorizando o poder executivo a abrir ao
ministério ria guerra o credito oxtraordina-
rio de 5:0j:',-jí7G3 para pagamento do ordena-
do ao mostro do offltinn aposentado do ex
tineto Arsenal de Guorra dn listado do Per-
nambuco Thomaz Antônio Francisco liar-
reto;

Autorizando o poder oxocuttvo a abrir ao
ministério da fazenda o credito do 1(1:153$,
supplomonlar .1 verba 9a do art. 25 da lei
n. SU, da 30 do dezembro do 1901;

Autorizando o P.oler Executivo a abrir ao
ministério ila -marinha o credito oxlraordi
iiario de 1 CGS, do diíToron:es vencimentos a
qui tem direito o ex-operario das ofíleinas
Jo torpedos o clectriciJado Josó Pinto do
Castro;

Autorizando o governo a isentar dos direi-
tos do importação o material imporuido
pela Intendendo Municipal do Porto Alegre,
para abastecimento da água, bom como o
uiatoriahtiicialico destinado ;i rêdo de esgo-
tos o illumiiiaçào eloctrica ria mesma cidado;

Autorizando ao presido to d i Ropublica a
abrir o cieriito de 1.011:0375572, supplenien-
tar 4 verba do n. 32 rio art. 25 da lei n. 957
de 3i do dezembro do 1902, pura altutidor ao
pagamontn de despezas elTuctuiidus pelo mi-
nisterio da marinha, polas rubricas - Muni-
ções Novaes — o — Material do Construcção
Nival ;

Autorizando o prosidonto da Republica a
abrir ao ministério do marinha o credito ex-
traordinario rio.1.819:8005571 para acudir ao
pagamento de concertos realizados o por so
realizarem cm diversos navios da Armada
Nacional;

Entrou cm discussão o proinetn autorizan-
do o presidente da Republica a abrir no
ministério ria guerra o credito cxlraotriiiia-
rio de 5l:5ÍGS7S-l paia óccorrér ás despezas
coma teconsttucção do pavilhãoDeorioro,
do Hospital Central do Exercito.

Usou da palavra o sr. Thomaz Cavalcanti,
ipie, embora volahdo a favor rio projecto.
censurou a manutenção rie egreja» e o servi-
ço feito pelas irmãs do caridade naquelle
eslabelecim-nto.

Ao entrar em discussão o projecto auto
riza.ndo o porier executivo a abrir ao mi-
nisterio di guerra o c odito extraorriiua-
rio rie 9:9215 para pagunento do ordenado
que competi; ao pedagogo aposentado da
companhia ile aprendizes artiílces do exiin--to Arsenal de Gtiirra rio listado de Pur-
nambuco tenente Honorário Joaquim Auto-
nio de Oliveira Baduen, foi 1 iti i uma enien-
¦lado sr. Alencar Guimarães reclideando a
quantia que é du 992» e nào 9:921SnÜ0, como
está no projecto.

Entrou cm discussüo o projecto autori-
zando o poder executivo a abrir ao minis-
(.•no ria Marinha o credito oxlraorriinario de
2SOü0á para pagamonto ria publicação na ltn-
prpnsa Nacional, rio 2.000 oxemplaies. do Co-
,lk'o Internacional da Stgnaes, approvado e
mandado executar pelo decroto n. 4.397, de
10 de abril ultimo.

O sn. IJnicio Filho chamou a attençâo da
Ciniari para a quantidade de créditos con
ílanlemente votados pura a Imprensa .Na-
cional,

Disse quo 28 contos pnra pagamonto da
publicação riu 2 mil exemplares, do Código
Internacional de Signacs e muito dinheiro,
o:.indo 14$, para 

'cada 
exemplar, o que é

caro tratando-se do um estabelecimento quelem lodo o material à disposição.
Em seguida discorreu sobro a desorgani-

<açJo que reina iiaquolle estabelecimento e• itacou a adminisuação do dr. Floresta de
Miranda.

Eutrou em discussão q projecto declaran-
.Io que q tatçoajo. sííq 4 praça Quinze de
N'),veinbrovd» Florianópolis, no Kstado ile„

Traveisura Intui, lima creança alogaila.—
Na raa do Senador Nabuoo.

Quando tão rlsonha lhe corria a vida cheia
do» encanto» da infância, cercado dos cari*
nhos maternos, o innocente Manoel, do 2
annos do edade, filho rie Maria Oortrudcs o
residente á rua Senador Nabtico n. 39, foi
victima de sua própria travossura, revestiria,
infelizmente, da mais cruel e desesperadora
fatalidade.

Esta creança, qne como todas as outras de
sim edade, buscava nas traquinada» um di-
vertimonto inoffensivo, arredou-so hontem
do casa, indo, alegre o satisfeita, correr na
chácara do prédio já acima referido.

Descuidada, sem o menor receio do qual
quer eventualidade, mesmo porquo a sua
tenra criado nisso nilo Iho perniettia pensar,
esteve Manool entregue úquella travessura
até que aproximando-so de um poço nelle se
dependurou, admirando talvez o reflexo da
seu corpo na água ali depositada.

Alguns minuto» assim se conservou clle
tão distraindo, quando, false.nulo lhe os pó*
sinlios, viu-se precipitado na cisterna.

Horrorosa foi certamente a sua agonia neste
momento, o quanto esforço não teria clle
feito para obter um meio de salvação I

Infelizmente coisa alguma conseguiu e
pouco tempo depois submergia, para so vol-
lar a tona d'agua, já cadáver.

Emquanto se passava tão lUgubre aconteci>
monto, sua mão, afflicta o exhausla, procu-
rava-o por toda a parte..

O seu coração Já lhe annunciava uma des-
graça o ella, Maria Gertrudos, como que
prevendo dirigiu-so para ao poço, ondo fallo-
oca afogado o seu filho Manoel.

Ao chogar ali a desventurada ercatura
tevo um grito de dôr, e, cm seguida, um ac-
casso norvoso, quo a todos indicou a magoa
horrível que lhe corria o seu coração.

A' vista disso algumas pessoas da casa
correram ao local a providenciaram para que
fosso retirado o cadaversinho, o quo se fez
sem grando esforço, sendo depois levado
para casa, onde ficou depositado á espora
do medico legisla de polícia para o compe-
tento exame.

Deste facto tomou conhecimento a policii
da 13'circumscripção.

O delegado da 18'—Mania de prender—Um*
greve, latente

Com franqueza, o dr. Cyro Costa, da 1*
oircumscripçao, precisa sor submeitido a
exame módico.

S. s. 6, por força, um doente, um rum-
rasthenioo, o como tal, não pode exercer
um cargo de responsabilidade, e sin&o —
haja vista a violência que praticou em rela-
ção an r.nmmerr.innt.' J. Canaharro, rpm an-
te-hontom so reproduziu com ,i prl.-olo do
um oulro commerciante, o sr. Manoel Al-
vês da Silva, também ostabelecido na Co-
piicab.ina, onde goza do syinpathi.is.

A nova victima do prurido de prender di
quo foi atacado o dr. Cyro, teve a mosint
9orto dn sr. Canabarro, pois levaram-no a
pó, quasi aos empurrões á sâdu da cir-
cumscripçSoi A rua Voluntários du Pátria.

A podido da familia do sr. Alvas da isil-
vn, um advogailo de*te foro entendeu se
com o delegado o pediu-lhe a nota de culpa
afim do reclamar contra a prisão.

Apertado desso modo, o delegado dcs.-ul-
pou-so como pôde o manduu pôr em liher-
dade aquelle cummerciaiito.

E dointi" destas arbitrariedades o sr. che-
fo rie policia conserva tal delegado e quan,
do so vê acossado, como fui no caso rio sr.
Canabarro, limita-se a pedir informações
que rie certo não Ina sorao prestadas.

Avisamos ao rir Cardoso de Ci.stro que
pelos abusos praticados pelo dr. Cyro Cos-
ta, o eommercio daquolla zona oslá muito
inclinado a fechar os seus estabelecimentos
o emigrar d'ali.

-- ¦—-  m «mo-* ¦ ....i——¦-...- —

Violência c lacadt-»
Passava hontom, á noite, peln rua Bella d.

S. Luiz a nacional Amolia MurU da Concoi
ção, residente no morro do Salgueiro,quando
foi violentamente agarrada por Ires iiulivi-
duos, entre elles Ke-ntonta o Canudo, que,
A viva força, pretendiam subjugai-a para
pratica de actos indecorosos.

Não se quaieiido sujeilar.Amelia foi aggrc-
dida a ferida com facadas, uma na testa o
outra no sobr'olha esquerdo.

üs peivorsos indivíduos, feito o crime, sa
evadiram. indo a offondida á 13* delegacia-
onde coinmiinicou o oceonido.

O inspector do serviço, ouvida a queixo,
passou guia para a ferida ser recolhida ao
hospital' da Misericórdia, devendo ser hoje
subiiiettida a exumo de corpo de delido.

Queda c Icrlmcntos
Em direcção a uma vanda da rua Mariz »

Barros se dirigiu hontem, ás 8 horas da
noite, o menor ivo dos Santos, fllho rio liem-
vindo M. dos Santos o morador á rua Pata-
hyha n. 2 G, quando, sendo atropellado pur
uiii bond do Vllla Isabel, tevo a infelicidade
de cahir, quebrando a garrafa quo levava.

Disto resultou ficar o menor Ivo ferido no
ventre, pelo quo foi conduzido á pharmacian, 175 da rua rio S. Chrislovão, onda reco-
beu os necessários curativos.

A policia da 12a cireuinscripção tom ou
conhecimento do facto.

»¦¦<¦»¦ ?-..... — .— . ¦¦. i—¦

Desastre
Pedro José do Carvalho, empregado na

fortaleza do Lage o rosiriento á rua Dr. Joa-
quini Silva n. 77, ao tomar hontem no Cal»
lete o bond rio 2a classe, chapa 139, da Cora-
panhia Jardim Botânico, cahiu passando-llie
polo pé direito as rodas do referido ven
liiculo.

Pedro Carvalho, quo ficou com o pé
gado, recebeu guia do 17* delegacia 0
colheu ao hospital ila Misericórdia.

sni»
ore*

POLICIA E PREFEITURA
Apezar dos clamores ria imprensa os mn.

radores rio Becco ria Carioca ainda não oon-
s-«uiíam, d;v parte do» sjçs. e.-»cari:egados de
zeloteo»peto linipetae m.>ralida,de uulilicaa
tiiniqaa (WíQalla do aítoftç.aft.& iBW&tom <m m um. m o» natos* $*»* ç^m-% oi»v4*e»|s,Ha q, k^^^ ^

'¦ üm niío pp.Kmuo
F.iiucadelra do mau gosto Duos prlsflei
Diversas pessoas jantavam honlem no

Hotel Colosso, á praça das Marinhas, e en*
ire oilas Rauion Gomes Trava o .loão d»
Câmara, quando so ouvio a detonação rie uo:
tiro de revólver cujo projedil foi attingir o
teclo da casa.

F.ste facto poz em sobrosalto não só os
freguezes como tombem os empregados o
donos do hotel, procurando todos sytnlicar
da causa.

E assim estavam elles, quando chegou »e
local uma praça do policia que prendeu
Ra.non e Juãn da Cornara, apresentando-osa
l* delegacia urbana.

Assim procedeu a praça por terem sido oi
presos apontados coma autores da tol brm'
cadeira.

--—¦¦¦' -—¦ »-—-_^f ».»¦—?— —-

A Caoete
José Vieira o Joaquim Moulinho, armado»

rie cacete, sem que tivessem uma razão piau-
sivèl o justa, ag-grodirain hontem, na rua d»
Sotidc, ajosá de Souza Jacques, provocando-o
mesmo para luta.

Esle re]ielli-os, oprotendia retirar-se quan»
do foi allingida por fortes pauladas vibrada»
pelos agtrressores.

Cahindo e já so achando forido nacai>'Ç»
José Jacques gritou por soecorr o econseiíina-'
a |itisão em fljgranto rio seus oflensores, qu»
fo.am recolhidos ao xadrez da 3- delegacia
urbana. ,

O offendHo, qu»? roside á ma Frei Caneca
,n. 318 toi medicado a. submettiilo a exara»
;dj> corpo deliato, iji\ rej-artici». ceffUal a*
loolictõ; do oivJe-se-jatu^ralua reejdí-ijojfe
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(ESTUDO CniTICO)

«mio- abaixo a conferência «obro o proje-
jto dn unlver«ldnda nu lliail, renilsada
tolo lllu»tni(lci «li. Ni-rvat do Oouvòa, n,i U«»-ela Pnlyiechnica;

Aiiradeceiidü A FedaniçAo doa Rstudantoa
llr.hilimua n subida huiir.i, quo mo f.z, ue.
bij.iiiil'1 ouvir uiiuiihii upiitiãii uoíiiud novo
iil.iiio da aátiidii- «un ornjooio) auradeoeitiio
a» possuas i|tii* bo dhni.ir.iiii cninparuor,
cum essa iiii)-iu.) Intiulo; confesso quo
mu sliiiu iiimiiIi.iiI.i «ui ii«iii'iivii.vi.r todo d
inott puiis .ineiiti) sobro anaitinpto, Já uio
biilliaiitenionta exposto o difundido p.-lna
(itiu mo luvcodor.im, o mu sinto mesmo
d.snítniario RObro o elToilo possível do
(jiiuli|ii. r criticai A vlatu du achuiti.i iradl-
Cliuial das r Im mas in iilíiiiucç.lo publico,

Sm' 
lompitioboriecerain A lugeii.ui olyuipicit

us 1,'i'i'Kos: «Muieiva surgindo Inteira o
armada un caboç. du Jlipiicr».

Espirito inodulad • pula pratica das dl-
ciii.l..nis executivas do ui"U pil', imii qua
Biiiipr.' as vontades dos homens do govnr-
no lUi-iiiui lei, deixando, ou nãu, >i válvula
ria illlpronsil liberta ds rinclum içôes mu i
centos «Ia opposlçfto, goruliuouto aiuidyiias;
acostumado a perguntar: «mai o que quer n
Governo ?< nntos o. pronunciar o meu voto
por oorislriomr praticamente iuulll u penln
de forca viva mu resistências pau ivai;
siniu-nm deslumbrado por esio excesso do
luz, no debata dn Universidade u quitai mo
desnortearia, desconhecendo n situação, si
mio in«• si rvissti du rtitectrlz ao pensamento
o disiliicta n (fi-uv- fliturn du Universidade
proposta polo dr. Azevedo -Soilió. cuja npd>
Inglo loi prestigiada pila presançu mosma
do Governo, cujos ugiudoa uboiiticor.iii a
Uma iiiipiiU'i() superior.

1'o.leiii, portanto; riesilltidfr»ss todas as
pessoas quu acreditaram quu eu podia su
Llr ,1 essn tribuno paru fazer opposiçilo a
uni projiioto bafejado paio apoio «In Oovar-
no; sou um cidanâo pm-foltamento co ivn-
cldtídu utilidade «lessu projebto de niver 1>
(lad..-,qii>i vao sulvai*os maios dn unstliu.sen.
tlndii ..penas que a V< rsatlliriadi' daa medi-
dns siilviidorns as transformem du quatro
em qnitro nonos, o qua consiituo um piazn
munor do que o necessário paru o curso in
teiro do qttíisi touns as Faculdades supu-
Muros, de modo que uniu mesma numa
Si-Ja surpiohcllrililu por duas reformas tm-
tes mesmo ito su vuriilcar a àffleácià do
qualquer dellas ; c te f.ieto uím deve pottjtti
surprelieiulor; a liiitllcaçãn do processo-
provocada polo código de ensino uévhi sof-
írir a tninstornvaçu-o quo jn II. Spencer pre-
vira quando na suo Philosophia escreveu
sobra ii instabilidade do homogêneo.

An adquirir nua!qii«r conliecliiiento novo,
em (fi ra , o espirito humano, coiejan.lo-o
cerni a som mo geral dos si-us próprios co-
nheclraenlos, classillca-0, paia o ast-imilár,
comparando o com os que j:i adquiriu subi'.'
ussumpto congênere, nesse trabalho de as-
Blmllaçfto baum p..uco de apropriação"!!
liccomulnçáo du díis, o será osso o irin»
tivo wtveü por qu-, fazendo a apologia do
projeeto, olle podeiá paíeoer tninsfòrmado
pela variação do puniu da visia: o grande
calor da defesa tfi'.'. tlia, ás vezes, mis
idéas, uma reflexão total, análoga áquella
qu.. tiansforuia a* areias do Subara em um
oásis imaginário.

O ou-!'-,o universitário não carece nova
apologia; já a tev~ dos dois primeiros ora-
dores nini me precedoram, e lendas Ouvido
os illiliyraiuboK em seu louvor da maior
parle .ta.-, corp.iia'ò,':! docentes: o illustre
ex ministro do império, rOíorehdariu do
decreto de li) do ..bril, quu glor osaraerito
instituiu o ensino livre, e o emérito profos
sor dr. Azevedo -Sodré, cujo tu.cio constitui
lima das glorias du nossa Faculdado de
Medicina, já traçará-) i. historie., e descri'
veiam as vaiieiades que ello apresenta nos
riiffèi entes paizns; as diversas universída
dea foram piiaróes luminosos, accesos em
múltiplos log.iios e em épocas diyar.HS,
pura fllúrnimir a humanidade na sendo do
progresso; Denoto do lautas modalidades
apresentadas pela ostriicturu das Unlver-i-
dades conhecidas, é licito, ao publico igna-
ro e aos pròfõisures riftn viajados, perguii-
taremos o que o uma Uiilvérsldade? Nenhum
dos projuetos dá uma resposta saiisf .cto-
ria; não è um enorme estabelecimento,
onde se ensinem todas as disciplinas ihoh
ao entendimento humano, porque muit.s
Universidades constam de uma ou duas
Facilidades, outras so constituem eoincert
numer , e outras, cm numero diverso de
Faculdades distihctas; não é a Cinv.-rgen-
cia em um só o magnífico edifício; não 0 a
i cnnveigencia do magníficos museus e la-
bonitorii.s, nem n unidade philosophica de
uma oi iciii.ição liiio Hi'1'.lnca; isio que temos,
com mais um conselho universitário numa
secretariado Universidade a alguns prêmios
de viagem, pôde ser chamada Universidade,
pensa O exm. sr. dr. Leoiicio ue Carvalho :
isto que temos, com umas penetrações de
ensino livre, um sysíema diverso de paga-
mantos, dois gymnaslo; do m.mos, um
curso preparatório e uma Faculdade do lc-
trás demais, alguns rótulos mudados, lias-
tantes -economias o trocas de lentes, i óle
ser chamada Universidade; segundo consi-
dera 0 exm. sr. dr. Azevedo Sodré. Aliriin-
pensam como os signatários do parrcer ds
Cyninasi', Nacional, que, embora, as Dnívéo
sidades europé.S, quasi todas tenham ar-
suas raízes na historia dos restiactivos-pos
vos, aggregíindo-se por stratlflcação secu-
lar o sendo a atalaia das conquistas iiuelle-
ctiiacs dns rospedtlvòs povos, como os gra-
nilos se formam por stratiliciu_õ-s geologi-
cas na crosla (lo terra; a no sa'\leTe surgir
como os granitns e gneiss brasileiros, em-
ptiva o imígestos.1, a confirmar, como civ-
ação social, as Idéas do ven rando barão dn
Capuriema sobra essa rocha do Urasil,
onde taes S' diinent çúes nunca existiram
para form r granitos I Com tão vario
aspeclo e coíiloxlura cómprehontí.-Se
que sómõiite ao-, talismans mágicos era
niüibmilu, na cinde' média, tão lurstc-
rioso poder, o quii não ha- razão : lau-
Slvol paraopp.irá idéa de denominar a isso,
quo temos modificado lão criteriosa e eco-
íiomicameiitn «Universidade», desde qn« o
elTfito n produzir vae ser desde logo a ele»
Vação do nivol do ensino o o reslab leci-
mento do progresso em um ramo tão deca-
dento.

M..s estará roalmonto decadente o nivel
do ensino o p r que tem eile b lixado J

A cai-rtoltii-istíca do nivnl não foi dada, t-il
qual convém a um paiz como o nosso, du
mudo quu sn torna .lilllc 1 averiguar impar-
clalmento essa oscillnçâo cm um terrjtorfò
tão extenso o lão pouco denso quanto A po-
pulaçCui; anlcs poiénnli estudai mos os pi-n-
Ift.-ios propostos,vejamos quaes os factoras
que pO' em lei- contribuído para que suba
ou desça o uivi 1 do ensino na ausência de
dados tstalisticos quer sobre o..sino publico
qu r sobre o ensino particular.

Tres fáctures coliabòram para o deseri-
vòlvimento do ensino: o professor, o oslu-
(Junto e o governo.

O professor i.ãi tom deoa"iÍdn:..si eu pns-
sar em revista 6 antigo professor do da
ex Escola'Central, da velha Escola de Medi-
cina e do Direito; compár-t-o com aquelle
cujas lições ouvi quando estudante, j:i e-i-
contro nm nolablliísimo progresso: ora,
muitos dos professores que ouvi ainda hoje
an sentam nas callie.lras respectivas, (|iii>
desde então honravam com a sua proll.
ciento compi-tenciíi. Não terei t.-nipo de ei-
talos todos, mas sempre vos lembrarei quo
fui discípulo ti i Escola Polytechiiloa do um
Vi Ia novo Machado, de Bethencourtda Silva,
do Joaquim Min Unho, de Saldanha da Ua-
ma, du Vieira S uio e de tantos outros qoe
croaram os gabinetes RCtüaes da Escola
eom seu tiabalho o dedicação, com Seu
amor A selencla, pois desde essa época a
retribuição do professoradò não lhe dava
para viver, e havia necessidade de buscar
na pratica profissional do engenharia ou
cm outras aulas o.s re-ursos para manter a
elevação da cultura intullectual Indlspensa-
vol. A pleiade de alumnos educada por lão
venera mios mestres ou so distingue boje
nas cadeiras de que se Incumbiram ou sa-
lientam-so nas profissões quo abraçaram.
não irei longe citaudn-vos 03 nomes de
Paulo de Frontin, Osório do Almeida, Ge-
tullo das Neves. Wencesláu Uidlo, João Fo-
Ilppe, Carlos Sampaio n tantos outros que
seria ocioso enumerar; pode-se crer que os
ensinamentos desses lentes moderno* te-
nha doscahldn ?visitio os gabinetes <• labo-
ratorlos da 1'nlytechnlca, vede a physica
florescer com Pitanga e Moríze, a chimica
com Álvaro de Oliveira, Mlschler, et-.; as
sciencias natmaes com Oliveira Bellõ,
Botirgy de Mendonça, a engenharia com
ess. punhado da baialhadores que ras-
çou o nosso solo com as mais bellas
i difflceis estradas, com as mai» nota-
vcl« obras d'arte ; comporão a Escola
Pnlytcehiilc.i do bojo com o que ella foi ha
.0 nu ha 41) annos, o dlzei-mc si o nivel não
tubiu I

Olhemos para a Faculdade do Medicina;
Cão sei o quo era essa Faculdado ha 30 an-
no», nem si o ensino abi tinha n lur.d ele-
Vação de nivel; sei. porém, quo ahi fui dis-
ci|iiilo «> quo posso atte-lir que as betllssl-
mas preleceõtfs e trabalhos práticos pre
nunciavani já as bell.is glorias qu- eufloram
o actual corpo docente; quem ouviu, como
discípulo, professores da estatura de üeni-
cio de Abreu, Rocha Faria, Francisco de
Castro, João Paulo, Pedro Affonso. Nuno
de Andrade, Souza Lima e tantos outros
flUe, não por esquecimento, mas para u&.i
iu.' aio_jjar d"_iasí<(d£iueBle1 dei-.* 4* ei-

P-QPR-5^ pA »VIANHA-»-Domfngo, 12 de Julho de 1903
lar, qtitim trntnlliav.i om lalieralnrto» onda
Jil H' lll-tlllgllli.lll !l|lgll!,|llt_H Cllilpol l'iu
VuM, Ah-voiiu Sudlrt, Maicoiiilea, MurcimLivaloiiiitl, elo,! aãu pddu ooiwliur quatnua piiifuRniri-H (loixoiii (luoiitl o niv»*i doiilisiiiu qu nulo nvlg.ir.ul.ii, pola iinlle.i e C(U1<•iIuiii-I.i dl pr.qtlí.l lC»|ii.iiii,tlillldadu o
qu.iiitin t,curoMim-ftíi d.i iiicdicoN, i,i. ¦ iiii'..i
iiuiiiiirniil, «."fi-tçn iinto.os uo muii labor, dif
moiiMt. ili.ii I.iiiii niu rn, campu da clinica
1)11 dn |iiiilii»Kui',idii o v.iloi (iii ensino ioii-blilo e da i-diicaçãii sulaiiillUui, qu.i llic.i
fui dada

Do uma dis Facilidade-livre» da Direito,
)'Niygtn,il|/.,i|,ts pola .li.iiiitllliiiiçfio d» cie»iric.is. iiiiiiieiu fui alumno o também ílvoocuihiãd ,iu npx-ui.it- liiolvlditvels Itçõea do
pipfoasiijea de lovi.jivel nietlto, l.m- cdiiiii
Silva ("oãta. Ilulhúefl Carvalho, l.im.i Driiin
iiioinl o t.iiiiiis oiuroii, quo Jamais de leix o
iam do ciimprlmodtii estriuto du -eus iluioi
ros o imuii.i ia.o ribuIram pari u decadência
do eriHiuo, u.-ni iii.ir.iiin os projentos apr—
sellliido.S C.Oglliilil du idlinui.ição do pi„r r.
florildp,» ihiu o <jn.it não pesa a .UTIlsarfln «Ig
deíldío o u and.mo. pudemos pola unadni• ase fnotor da oollauoravfto paia tio dusaa-
ICdo 1'f'ellO.

V..j.iiiis o 2- factor o e«lud»nU o pro-miramos conliocor nuo foi ças poderio ter
actuidu p.ui di-sviriuar u teu amor ao es-
Indo Ealil bom c aro que enttldamoi o as.
SUinpto cm llirso, como o lUemua para un
lonios, sendo Imposilvol encontrar lodoi
perfollo» ou t, des maus. Km neus ir.ibilhua
o <r, dr. A. Soihd considera como dlillcll
procurar o motivo polo qual umu afmii»
xado os fl.lu los, não pu.lendo ir bunoarao
a.causa noa eximes pr parotorlo» puróella*dos porqna existolii multo antes da doca
dencia. nem no regluioii dn equiparação quovem cuiio uni rpiitodio, mas ipie jr-rr-ivuii
o mal já existente. Itealmente i* difllcil ir
buscar a rui. do certas niodillèaoiea so-
cinos; ura pequeno abalo propag-m.se tanto
mais quanto mais complexo é o meio o a
multiplicação do effellos sobe da matéria
orgânica, A matéria viva o dest» ao orgá»
nisiiio social. Healuiiiiio a mociiUdo c»tu-
dlpaa está trabalhada por inal«« dívei-
sos: a pios-o dn terminar os preparatórioscuia efiloacla lhes par-cedispensável, d,.mie
o desejo de procurar bancas exailiinadbraa
mais indiilgeiitas; uma i.-ei-ia falia doa seu-
tiiii-ntus do veneração e respeito ans pro-fossoroa o juuos ile exames; um cerlo ex-
Cesso na piocura do spoits o rilatracçSoa
ilisporaivas,'sompro minei abunda» Wa em
umn capital movimenta.Ia como a nossa;
a u fliluncia .'esiiioialisadura oo jogo dis-
punsando o trabalho; a invasão da doutrino
(>-piiila dispensando o estimo o substituiu-
do-o [ior invocaçfio" aleatórias ullra Uirres»
tres; a luflliencia do positivismo òrlhodoxo,
considerando o ensino nas faculdades du
governo cmiio anitrchiandor e incompetenie,
lutando pela licença profissional, clasnifl.
caudo o professoradò ulllcuil como utna
podantocrncln oca o a suggostSo dn uma
phtlosophia synihelicá fornocida muilo pie-cocemente nos espíritos juvenis, que a
d. curam a repetem inconscientemente como
pliopúgiaphos. ciif.ituando-se de«de o co-
meço na Mippf.siçilo do ipie «o acham no
mais altogr-i, da mentalidade htirnjna an-
tes de apreoderem eoiçá alguma completa;
a irell elida ctient.-ic.io dos governes apol»
ando a propaganda positivista, descmi-
ceituando o seu próprio professoradò supe-
riur, proj"(incinn(lo-sfig ralmunte contra elle
nus uliiinos condictos; lem contribuído para
que o ostudanlo c.dlocalo entre o lente olü-
ei I,apontado iielo positivismo como nm pi-dantccriila incomperenlc, o o lente dr escola
livro, ridiculuiisado como nm fabricante
do di[ilonii!s eièçtricos nor amor ao lucro,
stipgestloniido pela idea de que diploma
nnda vale e qne .• emprego nâo é dado polomerilo ou valor de estudante, mas pelovalor de um bom empenho: não encontre
em goial os impulsos que encontrava parao cumprimento do dever. No entretanto ai»
guns espíritos de eleição atravessam todos
esses embaraços e comprovam; por seu de,
dicado amor ao estudo o desejo de saber-
que é possível vencer e sas correntes anar-
clnsadoras e inopporiunas e seT útil aos
seus e á sua pátria.

Quanto aos governos têm tido uma insta-
liilidade de idéas lamentável;,a-serio do r.v
formas que fe suceodeh) tem vindo coníir-
mar a nossa proposição. Apoiando todas as
reclamações, ora querendo, ora não qiieron-do o ensino livre,tem,equiparando 03 estalie-
lecimcntos sem professoradò idôneo na capi-
tal o nos jstados, nomeando sem concurso,
não coi-.lnndo dos interesses dos lentes,
nem pròtegeifdã os bons estudantes, pela
garanti 1 de'collocação iminodiala; cedendo
ao valor dos oinpeiilios para asiuinptos
do competência profissional: firmado um
exemplo de perturbadores elteitos e insii-
lui.1.1 hábitos quo vão repercutir até nas mais
Ínfimas camadas da sociedade.

De tndo o que precede se conelue que o
mal é extremamente complexo, que os ra-
médios não podem deixar de ser longamcnta
meditados e que certas praticas nossa», lon-
go de remediar, podem mesmo aggravar a
|i>nui bação.

Já vimos que o nome somente di Univcr-
sidade não basta o agora,analysando os pro-
jectus Lepncio 1 Sodré, tivemos oceasião de
confirmar o porque nos parecem dignas de
meditação seiia niiiilas das idéa- àhi pro-
postas, reconhecendo Ioda a boa vontade c
esforço1 empregados na adaptação dos sjste-
mas apresentados ás nossas escolas.

Ambos os projectos se propõem augmentar
a autonomia dos corpos duccnies, nias nm-
lios falham a esse dosidernmm ; na verdade
oprojeeto do«r.dr.Leoncio de Carvalho cria
um conselho de magisiialurn, em quo uma
grande parte é do nomeação do governo;
como uma nova autoridade interposta ao
ministro e as congregações. Essa creação,
porém.já foi ensaiada em um conselho supe-
lior de inslruoefto de que fiz parta como de-,
legado da Escola de Minas do Ouro Preto o a
efflcacia desse conselho pareceu tio conles-
tnvel a um doa secretários do governo, que o
dispensou com uni traço de neniia.

A estructuia desse conselho ficou assim
assentada no projeeto Leoncio : o reitor o
vicc-reitor.qiu são de nomeação do governo;
os directores das faculdades reunidos em
nnivetsidade e quo tnml.om sáo de nomeação
do governo; dois lentes eleitos por e«d- uma
dnscongregações reunidas, dois delegados
eleitos pelas congregações e "inVtitutoa dos
Estados e delegados eleitos pelaa oscolns
equiparadas • mais dois-bacharèil ou douto-
t res formados por cada uma deBsns escolas
o nomeados pelo governo. Pnra accenttiar a
dependência: esse conselho varia de estiu-
ctnra.de 4 em 4 ánribSj isto é, com e (furei 110,

Esse conselho nada garanti.4 quanto i au-
tonomia das çongregaiffos » servirá sem-
pro do um anteparo para dar apoio ás v.v
riações da opinião dus suecessivoa minis-
troa.

No projeeto Azevedo Sodré havei-iim reitor
o um vice-reitor de nomeação do governo,
podendo o reitor mesmo ser pé.saoaestranha
no ensino e assim podemos ler reitores pro-
piistos pelos diri'1-.l.oi-es p vice diroctores das
faculdades lambem do nomeação do governo
o por um roprosentanto do cada Estado, mu-
nicipio ou associação qne concorra com £0
Contos paia òpatrimônio; era,como aevè.osso
projeeto ainda diminno a autonomia das
congregações mais do quo o precedente.

A tegulamentaçáo do projeeto Leoncio
assemelha-se tanto no conjuneto de dispo-
siçõns vigentes quo parece quo ello foi o
inspirador de grande numero de reformas
presentes e provadamente jnefflcazes.

Ha pai-licularmonto uma série da dispo-
•lições no actual plano de ensino, sobre as
quaes mais se tem concentrado a attençâo
publica reclamando reformas; ora vejamos
como os projectos as procuram solver. Os
exames parodiados de preparatórios têm
siiio aceu-ados do culposa indulgência c
.unhas as propostas os conservam com as
cuiiimissõos examinadoras na capital da
União e dos Estados.

Com effeito o " 11 do art. 4- do projeeto do
sr. dr. Azevedo Sodré, comparado ao " 11 do
art. 11 deixa evidenciado o plano de dar ao
conselho universitário a faculdade de erga-
niz.ir as mer-as examinadoras de prepai-aio-
rios sem restringil-.-is ao pessoal do curso
superior das Faculdades.Ora, quem aconipa-
nha a historia das equiparações,vé logo qnn
a regalia de obter exames validos era a jóia
mais invejada do ensino do Oymnasio Nn-
cional, r. que essa regalia,acarretando o pri-
vilegio de constituir banca examinadora nos
exames geraes de preparatórios,; dava um
meio seguro de attraliir concurrencia de
alumnos, a «piem a possuísse; om.sí os exa-
mos decaliiratn o ponto de soffrer tão viru-
lentas criticas, eslá claro que a pedra de
toque de qn dquer reforma prudente seria
pôr a coberto de íod: a censura esses
exa mos e, como seria sempre odioso cassar
as equiparações e -s regalias resultantes
para os diff 'rentes professores desses est^.-
beiecimentos, que não so liariam sujeito a-
provas de concurso como a maior parte dos
leuios do Gymnasio paia demonstrar publi-
eainente a sua competência; segue-se que
nesse asuuiipto só rosta um recurso ao g."
veroo, e esto consiste em separar as fun-
cçõos de lente das de examinador nas ma-
teiias preparatórias, deixando a cada lente
do Gymnasio ou dos estabelecimentos a fa-
cuidado de ensin ir pelo programais que tal-
g.u- melhor, proposto o assignado por elle.
mas entregar a attribulção do julgamento da-
aptidões aos bules daa faculdades onde <¦¦
3) mno houver de entrar, os quaes formarão
tribiinaes de exame, organizarão os pro
grammas de admissão julgando parcebada
mente as aptidões quo Julgarem neces-ario cs-
pecialisai e com provas de conjunetoaqu- lias
que considcruein sufflc-eule apreciar apena

por madureza Por es-te pr««»s»e a» f»a«l-_-
des «aa se f*t*rí* queixar ie, receber ai_-»|

limos mal proparmlna e o» profoiiorai da
dlioipllnai preparatória» ml turãu uin inter-
«lati.' I111111 pinpauí im kuiih ahiiiinns,

Au UIIV11» ddic.i-, iu.-.||il,is, o projooto (lo
*r. dr. Lciinclo d» Cai valho mnntnm o
•I«i(m «/uo o o du ir, dr. Azevedo Nodré, co.
gitimdu levantar o ensino, uxiiugua o in-
«imitiu o oxtornalo do Oyinnailo, aontra os
qiiiius Donhiimu iiiicusnçãu «c-riu foi lançada,.1 o irim-fui-fiu do Higiiiuio mudo o.iri, !»•" l* nracoliiin a oroeçiln duoionlaa nropara»
tüiiaa «niiio a escola primaria o a Kaotiiiloda
do Loira», para nuu ns nhimnon bRbililadoi
na Imtiucçao pnttiaila so preparam pare a
admitido ua Faculdade du l.oltas; fogo o
Oyiiinailo vau doidobrai»i« am alguma
cuinft cuiiii ns iimh ou quatro primeiros anno»
du mioiiiu Oymnasio e ,1 Faouliiado da l,u.
lias il» um Lui,, o a Fnlcitldado da icieuclm
pbyilcas do oulro.
poli não m podo crer ipio vá algum ahi-
Bino para n dn inodlclna, ungonlian.i, snm
ior oonhoülinontq du loitrai o du soionolas
pbyiloai o iinturao», deve-se crer, portanto,
quo oisãa dum taoulilndoi, embora no ntaimo
iilvoidai i.iiiriis piolllssloiir^s, são nrauóra»
Inrins ; o|'n, culilo os EtUldol COpi.ilSÓ ns
disposições da liiiiáo é ualural quu ou chama
c.ur-.o secundai Io piitAoiSoi prlmolroí annos
do gyuinailo actual roproiontãiloi ua escola
proparatorla e cuiso lüporlor o quo s»
acha deiilru das faculdades ; o i|iie não ó
ninia da que abaixar o nlvd do onslno, poli.chama secundário o quos.rá sem duvida um
lypu do ealudi.s luferlur uo actual o chama
supprlor ao etulno do faculdades onda sn ou-
sinaid o que huje A secundário o cunll.ido
aos gyiiiinisjos; desse nrguinonto não ha fu-
gir.o prujoato assim feito, abaixo o nível do
ensiim som solver a dilllculdado doa axamél
preparatórios.

VeJnTnos agora o segunda objeoç",o,quo se
ouve repetir por toda parto contra o onalno
livre, contra a qual se lança a culpa do ler
iloiorgàniiado a inatruoçio o quo valeu no
regimen ministerial passado a tentntiva do
reslotiraçào du ponto; vejamos como os
projectos novos a resolvem ou o que Ilca
«ondo o ensino livre, doants da Üniversl-
dade.

O fundador do ensino livre,segundo o sen
iim| cto, conserva o iIíiíii çuo. Espirito li-
buiriino, não reconheço vantagoni alguma
na» pêaa com quo se praien.ie hoje mania»
lnl-ii, mas ciintiniiaiuli) a grita, parocc.no»
que sn devo providenciar, nfto ooDlra.o en»
sino 1 vro.quo ó por si um hcin, mas conlrn
n facilidade dos exames, pois ,1 sua difíl-
culd.de é o CÒrrecliVO Único a todos os
abusos de liberdade.

O regulamento dò projorto dn sr. dr. Lc-n-
c.u de CatyalliO niaulcni u iíníu guo, poisoutro coisa não ó o livro de presença asti-
guiado pelos alumnos 0111 cada aula ; quem
não sabo quu a indulgência dos lentos
permiúo ao aluiuno, qne pretexta moléstia
em si mesmo ou em pessoa caia do sua fa-
milia, asslgnar dias consecutivos em quefaltou, ou quem não oomprehonde t\na essa
(lscalisneão quo a indola nacional tornou
odiosa na policia do liedel nâo so coaduna
com a fiincçáu de lento? No prujectn do sr.
dr. Azevedo Sodré a caderneta rubricada
de ü cm 6 mezes pelo lente, do mudo quaa
piosença 011 áusenoiá desse «vislo» exprime
a freqüência on não do alumnos, ó uma me
dida quo significa n dispensa do ponto sob
ilin disfarce inútil. A dispensa ampla eabs,.-
Ijita ilo ponio impõe-se. a exigência de tia-
lialhos práticos ou de um corto numero
de exercícios, do accordo com 03 pr. grani-
nus das cadeiras,instruindo o requerimento
do exame, julgados [.elo lente, como prova
lillmimithtno pata anuii laçãn ou recusa
do exame ha tarlam para trazer a freqúon.
cia. Os exames de cada caduirn presld.dos
pnr uma commÍ8são examinadora com prova
praiiea.osoriptao oralAsámpré que as 3pro-
vas fossem possíveis bastariam nos cursus
uipeiioics.Sumos também sectaiios daépoca
única do exame, não por oceasião da termi
nação dos cursos, mas, antes do sua ab^r-
tina; dada a faculdade, porém, ao alumno
dè requerer e Obter oxamo em qualquer
época, quando motivos poderosos impedi.
rum o exame na regnl.iiiientnr, exames esses
que seião feitos em hora fora da dos cur-
sus. Somos sectários do prazo de revisão
dado antes de exame para os alumnos de
todas as faculdades,sendo do uma hora antes
de cada prova com livre consnlla de apon-
lamentos e notas, pnra dar dir.ito ao pio-
fessor do exigir respostas ponderadas sem as
soiprnz.se commoções doac.to; somos seda-
rios lambem do desenvolvimento obrigatório
do programma das cadeiras por pai te. dos
lentes u da exigência em exame de todo o
programma, sem attender as limitações da
maioria dada; para realizar esse desideratum
que seia licito ao alumno apiender.com quem
melhor lhe ensinar, e que sejam animados
os cursos liviei dentro ou fora das acnde-
mias sem terem os resficciivos professores
direito de examinar mas apenas do ensin.-ir
ode ceilifi. ar o aproveilnmcnto em seus
cursos geiaes ou éspeclãés.

A instituição da livra docência como quero sr.dr,Azevedo Sodré. não mo parece de van-
tngom nas nossas ti adições escolares. Quem
conheço os conflictos entro preparadoresencarregados de cursos na Escola do Medi-
cina o os respectivos lentes; entre substith-
tos c lentos que encarregam-se, simultânea-
mente, do cursos, sabe que ns rivalidades e
emulações aqui loniro de aproveitarem pre-
judioam an ensino «deveriam no espirito dos
auditórios um fermento de Indisciplina e des-
respeito quo não convém (iiigmeniar; ora, si
esses elementos forem aceroscidos pelos in-
teresses pecuniários de taxas pagjji vaos-lon'»
tes do governo e aos lentes de docência livre,
dependendo estes ria licença dos lentes offl-
riaes pnra funecionarem nos gabinetes e con-
correndo nnibos ás mesas examinadoras e
dispnlando-se as appróvaçõós dos rospecti-
vos estudantes, se crearil um regimen lão
alheio á serenidade scienliflca do professo-
res e aluninos que ouso crer que essa douta
emulação da frbj Allemanha podrrá de-
general-em um motim pouco edifleativo em
nossa natureza tropical.

Com effeito, ns nossos hábitos a esse re-
speito e.slão de tal modo inveterados que
não faltará quem não pense, vendo-mo cri-
ticar o projeeto de universidade dos srs.

drs. I.ennolo da Carvalho a Aievado Sodrí.
mie mu in. v- uma particular aiitipallii.i «
ilumiju du magoar c- ¦¦•¦¦> llluslioi uieiuliros
do migUlorlo niperior o poucos tuberãu
ilai r.laçiV.iidu afToolllOia aj'inpallii.111 adinb
rnçlo que a anibi.a tiihuiu, do roípeltõ que
ine liifiiiidein 11 tuii Inleiilu d aiiluf & causa
iiiil.liua 11 ciiinu um inove apeliai o doiejo du
lliiis iraniuilltilr iraproilOei panoie (pie 01
.111x11 u. ui na grando obi'n,quü oinproheniiuriim
du melli.ii.n a causa da [1i1.1r11cc.io pulilloa;IIIIIB cm gemi »0 pensa qllc. min su devo cri-
ilcnr ou que se ORliina o quo a critico ui ui
faí por malltiln a diioja du nrojudiear,

Ileiu longa dn mini una idea; conourdocom
i.i.i.im as iiieilidn- mio ii'in aontluuldade 1101
planos do reforma bom inodliadoi; consi io.
ru ns IntarVançõos dua guvui-ini*, 0111 ma.
iiiil'i du iiiKinicçài., prufundamonte pre.
judlolaoa pula mulábllldada dns opInlOei e
•ipjil uidlriit a cieiiçílu dn um conselho
p. Iiii.iueiito, vitalício 011 com o critério da
jiiuilaçii) dado aos l.nlns.iin.le so assentas,
som os profiissores OmorltOl, aquelles qua
por sou» sorvlçoi á causa da insliucçâo tirei-
sem ganho o diroilu de dirigil-a nú da pon»d.uar ao governo sobre as mõilldos neoeill»
lias; penso que esse COmolllO (levaria Inde-
pendor dos dli-eotorei do governo »e»iar
situado eiiini as congr.-gaçú.is, quo seriam
representadas noile, e o ministro da in»iru-
eçao, pnila quo dovi «o dilTeienolor dado
Interior o da juitiça si 10 qulter oieointar
doiieramo dolàrvlçoicoiislilaiaçdi»alheia»
ns sua» necessidades; esso coii-elliti poilvriater y..Io deliberaiivu quando prendido pelomlnlslro o seria o uliimo recurso cm inale-
lia du ln-,tinoção, cliatni!»M'lil-n'o conselho
universitário ou i-ouiu qulíeasom, mus quniinllii ru oslivo-iso o mento Intullectual 011
nrofliRlonal tlioorloo; euilmra, oll» consti-
tiilsso íómonto uma liourit o não um Inur-
esse quer matei lui, quer político,

Quereis salior como eu penso que se deve-
ria lazer uma refónnn da Instruoefto puliliia?
perdiian ti ousadia do um velho soldado
d.-.s illeir.is do ensino, baitanto ferido uns
batalli-S do ensino livr-, quu RSBentoupraça
na llliiia de iiiiiitus batiuíifias, coufrat-riii-
«¦¦ii na federação acadêmica, nunca rica»
heu modalhai óu condecorações .;,• mérito
do govorno algum, nom desejou receber,
Hatlsfeitii com a consciência do cuiii|irl-
incuto do dever o dosojoso do moi ior ubseu»
ru em sua Oleira, abraçado ao seu livro * A
sua íé.

Eu começaria, por encirregãf-mei de regu-
lamentar e reformar o ensino primário quenão deixaria nos Eslados a caigo das ri-fl.
cientes verba» esgotadas, que Iransformana
.1 cargo du professor prlmajrio «i-i um ergaa*
tulo, BiibmeUondo-o a uma liéia íncouiputi-
vol com a uictis latia 111 corpore sano , tnn-
dencia essa quo não su podeiia laz.-r sem
uma alteração geral ti.1 cbnloxfuia desse ser-
viço publico, em segündij Ipgitr, cónsoryarla
us dois Insliluios (to intui nato e oxtornalo do
Gymnasio Nacional, reunidos em um só es.
tauoleolmento, melhorúndo os cursoi ó apro-
voltando o pessoal, leu.lendo a dar cx»
liaiisão nos exoicicftis physicos e g.vmnas-liem, nos sports regulamentados d.> rumo. na
tação, á cultura ésthetjcn da. musica artes
grnphicas, etc; aos trabalhos do proflssõaamecânicas em oflicinns anuoxas, etc, de
modo a favorecer a iniciativa aos futuros ei
tlailãos; creando, enifliii. um eslabelecimento
niodolú de InsttucçAo e e.iluc ção. pronto-vendo ou auxiliando doações análogas nos
Estados; estabelecendo o exame de admls-
são nesse instituto tão alto emiio o terminal
dos cursos primários, .pio so fariam na en-
traria dos cttrsua secundário»; daria ne.sso
curso secundário o areessit pelas médias e
nulas «lu anno e confiaria os exames de ha-
bilRaçfió terminnes nos estabelecimentos su-
poljàres que 1 ¦nranizariani os nrogiainmas do
admissão; o Simples coi liflc.-nlo do ultimo
aceessit e da terminação do curso, bastando
para a habilitarão .secundaria, mas não paraadmissão a curso superior.

Crearia um instituto de sciencias formado
per tantos cursos quantas as scier.cias fun-
damentaes mais peralmgnfe aceites; daria
ao curso de malhemaiici, por exemplo, uma
cslrurtura completa desde a cadeira synte-
Ihira servindo apenas para dar passagem aos
outros cursos, desde as cadeiras supeiiores,
compíohendendo aqucllns mais especiae».
exigidas para os cursos de engenharia civil,
naval, militar, até ás cadeiras transcen-
dentes destinadas á cultura final da malhe-
inatica e necessárias aos cursos de astroho»
mia, do npplicações próprias A alta malhe-
maticn; nessa distribuição aproveitaria as
aptidões mallmmaticas dkis professores es-
pceiaes da Polyteclinic.n, Eseola Militar, Na-
vnl, etc. O curso do physica teria do mes-
mo modo a cadeira syníheticn de passagem
para a_ do chimica, as cadeiras superiores
exigiveis para medicina, engenharia o as
cadeiras superiores do especinlisação da
eleclricidadc, da óptica, os gabinetes pro-
flssibnaei.

O ciiisu decliiiiiic.i do me«mo modo teria
: cadeiras synihetir.is de chimica e as es-

paciaes de chimica inorgânica orgânica,
com applicações á biologia, á industriai á
nieiallurgia. á annlyse, etc; a cadeira rie mi-
neralogia, geologia, as especiaes ue app'/.ca-
çâo e ele,

O curso de biologia teria a cadeira syn-
Uietica e as cadeiras especiaes de botânica,
de zoo!ogia,de paleontologia, de denrirólogla,
emflm as cadeiras ápplloànai d" anntoniin.
pliysiologia comparada.anatoinia humana,ele.

O curso rie sociologia teria a cadeira syn-
llietica.e as cadeiras especiaes dehísteria.de
linguislicn, rio religião, di/moral, etc.

A esse Instituto siicccriériam as Bsenlai
proflssíohnos de engenharia.em seus dille-
rentes ramos civis; ninas funecionando na
capital; outras em regiões agrícolas como a
agronômica, ,le caracter bastante pr tico, de
medicina, do direito, naval, militar, do le-
trás, eto.

Si a essa contexíitra de en-inn quereisdar o nome de íiniver-i.lade.eu estou do vos-
solado; mas mudar o nomo sem sanar no-
nliiim dos netuaos deleilos e crear talvez
novos inconvenientes, não me parece vanln-
josn nem ulil; eis o que penso sem esperan-
ças, do fundo de minhat.)bs_Ürf(Ia_R, agra-
decondo-vos a delicada attençâo com quemo ouvistes.

Accesso por

cunso rnuiAmo

Exame final do primário para admissão no secundário

GYMNASIO NACIONA-
(Internato e exleruato

médias e notas rio anno. Exames flnnes rie mnrinrcza ou es, eciacs rio
certas maiorias ha entrada do Instituto de Sciencias
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Eleições do Estado do Rio
AUTORIDADES CABALISTAS

O infeliz Estado do Kio vae, com o correr
dos tempos,se collocando dia a dia em peio-
ros condições.

Já não é unicamente a falia do dinheiro
(|-,iu o coinprouiette; não .'unicamente a mi-
seria, com todos os seus horroi-S, qn* lo-
vnnla 0 povo em franca upposiçãoao sr. çe-
ncral Quintino; outio mal, do mesmo jaez,
envolve o desventurado Estado— a falta de
cuterio dos indivíduo» a quom são confiados
cargos de autoridades policÍHes.

O sr. Teflé, chefe de policia do Estado,
celebro pelas arruaças rie Pelropolls, no
mesmo dia, talvez, em que recebia 00 sr. dr.
Abelardo de Mcllu,secretario geral, a6i.gr.in-
to circular:

«Devendo realizar-»e no dia 12 do corrente
. eleição de presidente é vice-presidente do
Estadoi conforme determina o art. 18 da lei
ii. 540 do 2 do janeiro del9u2, recommendo-
vos a mais severa obseivancia rins disjiosi.
ções contidas nosaits. HS e 119 da mesma
lei, afim de quo a liberdade de voto seja as-
ogur.iria de modo mais completo:»

telegrapbava ás suas autoridades, pedindo
inie áchefatuia de policiafosscm com ui^en-
e.ia remei lírios os resultados via eleição do sr.
Nilo, mosirando assim grande interesse por
i:m [deito em que um so indivíduo é candi-
,|ato, mas de quem espera ser guindado ás
cnlminancias do poder.

Não é decente que s. s. investido do cargo
,le chefo de policia se mostre tão parcial.

O seu teíegramma bem pôde ser causa rie
cottflictos nos diversos colirgios eleitoraes.

A's recommendações do sr. Te_e,queconta
nblér pára o; er.Nilo guinde votação, aiin-
biiç a população de. Nictlioroy o facto alta-
monto escandaloso 1 or nós noticiado hon-
lem. em que o sr. major Leomii, delegado
le policia daquella cidade cm plena rua,

abúidou orose«ir»_ien>« hiíi honi-.i«ii ían-
«liunarii fc-ert!, e.stsia.e-llu o voto.

Esse major Leomii, que actualmente exer-
ce cargo de confiança em Nicthéroy, ganhou
popularidade na aduiinistra.-ão do dr. Al-
berto Tonos, onde, na qualidade do cabo
eleitoral prestou relevantes serviços. Par l)c.
casião do ataque na Assemblia Legislativa
aos deputados qne, em maioria, combatiam
aquelle nefasto governo.fi.i elle qu» á fronto
de numerosa ca [jangada corna a cacete os
representantes do povo fluminense, rèconj.
niendando-se assim, por essa valiosa dedi-
cação, á esllma do sr. Alherlo Torres, quomais tarde não podendo alter.der ás suas
exigências tev» necessidade de ilespedil-o,

A população d« Nielheroy t bastante or-
dèira. Si no correr do pleito que hojo se vae
travar naquella cidade a ordem publica fôr
alterada, podemos desde já apontar como
rasponsaveis, pelos seus precemientes,— o
sr. Toffé e o seu tresloucauo delegado.

Esperemos I...

O sr. coronel Eduardo Pinheiro, com-
mandante do Corpo Miltiar do Estado do
H10, tendo recebido instrucções do secreta-
rio geral; solnc as eleições de ho.ie, fez ex-
pedir para todes os pontos onde existem
iõrçaa do mesmo corpo, a «eçuint» circular:

• Em obediência á peitaria do exmo. sr.
dr. secretario goial do Estado, datada de
l do conente, fica determinado que, em
virtude das eleições a se realizarem para os
cargos de presidente e vice presidente.do
Estado, toda a força desse corpo, destacada
ou não, deverá ser aquartellada no próximo
dial'-', limitando-se apenas a dar as {,-__rdas
do costume.

Fm nenhuma hypothese, seja de quemfor a retjuisiçã), ainda mesmo da mesa elei-
t,.r 1 e qualquer que seja o fundamento in-
vocado, poderá a força aporuximur-sc dos
ediili-tos. ;Lci Federal n. 35 de ífi do janeiio
do 1(5-12, nrt. 43 5 26). _,Só para vntnr i.od»r'o ps nfficute- compa-
rece.r nos edifícios das respietivas secçôei
eleitoraes, apresentando-se, pirém desar-
_ia.es>>.

a. '

CHRONICA DRAMÁTICA
nn 11 sn vmoim: a eoulerenfla par nir.

A 1 nn: — Ituiile «le lulf, 1 mu., e 1 i|iiu-
ama. (I, ill.TIMIill,

JA aproiontftva mellinr nspceto, -extn-
f.-ir.i, a pliibui do UiiMtrn Lyrlco, tulvcz
por causa du iiniiiiiiiiudu Oünforoncla por
uir. Aiiloine, ou por cniiHii dn prea leva-
tia, oxtrallltla «Io tuna oovollp iln Mau-
|i o.siinl, u do cujos hrcnarioii lauto rocia-
uio os Jornaes li/urutu.

Anlcs do 0-noclnoiilo, mr. Antolno lou n
mo conforoucla, quo foi aprccindu o op-
plauillda,

Mr. Anloino comoçou por manifestar o
seu prazer cm falar pornnto um niulitorlo
symnalhlcoj (Ileso (pio, n ilospoiloda con-
Irai iciliulii quo hoH'11'i-a, 110 dia da sua «-lie-
gnda, por causo liom mui onlondldô, ciiln
rosponiabilliladonflo lho cabia, se lenila
«[•ora follz.por ler rosorvntlo para mais Inr-
ilo a mui palavra ; o elle, qun mal aportara
a uma torra desconhecida, com o ospirito
cheio das preoccupacOsB o das acltiallda-
de.s draniatlcaB du Bltiròpa, julgava quo
luria apenas de oxpor-noü apanliatlos to-
clínicos do ensceiiaeiio, do luz, do iulor-
protnçüo, do decoraçflo, o tudo, emflm;
quo consijtuo o llniiin das discussões o
trabalho.! dramáticos, em frança, Alem
disso, (llzlauvlho iiiin quo òncpnlrarla um
publico Instruído, para causar mrproza a
ollo o nós BOiis couij.atilieiros. E. outros, ao
contrario, falavam-lho ua no ,j falta ilo
rivilisução. A COllsoqucncia, ó quo elle
nada sabia ao corto, fnzondo, coiiilinlo,
um meio termo oulro as duas vorsõos.

Falou, cm segiiiilu, 110 cuidado, illgno
do nula, com quo a imprensa o aprosontiY-
ra no publico, o reforiu-so no volho ospl-
rito do Sarcoy, quo ello descobrira num
tUm nossos princlpaos críticos.

Cònlinuando, disso os motivos quo o
forçaram fi vir ter á. Amorica do Sul, o
accro-scontoii que cs ias ft/urriécs gosam do
um grande |ii-i!hli(-io no sou paiz.

Uopellu', dopois, o quo dissera a priu-
eipio, isto i, não havia sido Inútil atilar a
conferoncla ríromcltlda, o . accrcscoiiton
qiip agora cito Iria uo lim desejado o ti-
nha esperanças de destruir nm malen-
tendido, ã propósito das suas representa-
ções 110 Mio.

Fez-nos sabor quo o intuito qne o ani-
niavaa vir a nossa scona não era o doapre-
sentar-nos uma companhia do adores
Superiores. Visava mais ulto, o que-
ria mostrar-nos um quadro signiQcati-
vo e completo da actual producç-0 dra-
miiiiea (.m França,

Roforlu-so :'t vinda, no Brasil, dos gran-
«Ifts artistas do volho 11111 mio, como Hójá-
ne, Coqtielin, Surali licniharilt, Duso
tlnalmcntc, Jano linding, quo para cá se
dirige, li disso, quo tanto aqui, como
n*oulia qualquer parto, não havia pen-sario cm Ogurnr cm tão illustro galeria.

Depois das fábulas romanescas, pocli-
cas, sentimentaes o espirituaes que estes
artistas nos disseram, nós precisávamos
e queríamos;ouvir esses cantos humildes,
bastante comniovenles, de humanidade
viva o sociedade actual.

Os autores-de seu tliealro coniprehcn-
deram quo o. publico moderno c educado
jà eslava cançado do ouvir ns obras do
imaginação ophantasia, as novnllas puerisescrijitas |iara adormecer a sua miséria;
quena, então, o lliontro para «estimular
o seu esforço, para acostumar cada qual
ao livre exame do si mesmo o dos oulros,
fazendo nascer 110 coração do homem a
audácia de so aperfeiçoar o so fazer
melhor.»

E, -'ahi, todos essas historias de cara-
ponezes, operários o etc, que correspon-
ilem a problemas sociacs.

O theatro deixou do ser um logar 111-
ramcnlo do prazer c distracção, para ser
uma tribuna ondo são discutidas as gran-
des verdades.

E a honra desta transformação coube
ao theatro livre.

Antoinc contou, em seguida, com todo
saber c acerto, a historia do theatro natu-
ralista, o mérito e esforço dos seus empre-
lieiuledores, a luta contra o theatro que
união dominava no espirito publico, os
seus êxitos, os sous dcsfallecimcntos, o
seu vigor que renascia, a sua incansável
lueta que recomeçava e as victorias aos
poucos c com esforço alcançadas.

Iteferiu-se depois no maior inimigo de
sou theatro, Sárcey; disse que se prolbn-
gavã sobre aquello ponto, porquo encon-
trará as opiniões de Sarcey incutidas era
vários espíritos daqui. Combateu as dou-
trinas do grando critico francez, e dese-
jou-nos as maiores felicidadespara onosso
futuro theatro nac onai, mas aconse-
lhando-iios que não seguíssemos os syste-
mas do velho mostre do Temps.

Occupou-sc duranto muilo tempo dos
escriptores que mais combateram pela
causa do theatro naturalista; teceu os
melhores elogios a làecqnc, á sua /'a?'isi-
eiin-, a Ioda a sua obra; referiu-se com
bellos termos a Zola, e ao eíTeito produzido
pelo seu folhetim o naturalismo no lliea-
tro ; exaltou o talento do lirieux, contou-
nos a influencia exercida pela sua Les
Ilemplaçantes, no aleitamento em França,
e, finalmente, fez-nos ouvir os nomes de
Bernstein e Ed. Séo, estreiantes de gran-
des talentos o muito futuro.

Acabou a conferência, explicando-nos
quão defeituosas eram as condições em que
representavam, ello c sous companheiros,
aqui. Aquelle recinto do circo ou oporá
03 embaraça, o 11 nossa falta do scenarios
lhes é prejudicial em extremo; não tomos
luz nos theatros, _ó ti luz podo dar côr aos
scenarios e os scenarios representam fo
papel das descripçõos de romance. Si
assim não for, uma poça não podo ser- ro-
presentaria com todo o exilo.

Agradeceu profundamente a todos que o
ouviam; não lhe tinha sido possível dar a
estas notas o equilíbrio e a segurança que
desejava, mas pedia desculpas, o agra-
decia ao publico quo ia vel-o todas as
noites e á imprensa quo benevola so- tem
mostrado.

Lamentava não ser brasileiro para com*
nosco emprehendora grando obra do tliea-
tro nacional quo tomos em visln; pro-
metteu-nos contar aos sous amigos quo as
auaa peças foram aqui comproliendidas
como em Paris.

Concluiu dizendo que se sentia vorda-
deirainonte felizjque nós havíamos também
de, mais tardo ou mais cedo, sentir a ne-
eessidado da verdade o do bom senso no
palco.

A' conferência do mr. Anloino seguiu-
se a poça Coiíie de Suif, extrahida por
O. Metenier, do uma novella do Guy de
Maupassant.

Uoula de Suif è uma peça interessante
e leve, ntó certo ponto dolorosa, ondo nos
ú narrado um episódio da invasão aileniã
na França.

Os artistas da Iroupe Anloino levaram-
na muilo liem, principalmente Luce Colas,
no papel de Bonle de Snif, Matrat, no de
mr. Loiseau e Uerthior, no de Aristíde
Cornudet. Os outros mais representaram
com disrreção.

Temos a notar os scenarios que são de
primeira ordem e principalmente o do
primeiro quo é dum effeito doslumbrnnle.

Hoje, para mafíiié-, Aú ielepaoneeJ.es
Reviplacaiilcs.

P.
s- lOSÉiOsncnnnoDinioncuM. operetaema

aclns. orlalnal «te Campos Monteiro, musica
de Meelliio llllaoo.

K' nm bom quadro dos ridículos pre-
conceitos da sociedado portugueza, nocn-
meço do século que lindou,:! oporéta ú Se-
gredo da Mor gada, em que se apresentou
como autor dramático o medico jornalista
e poeta portuense sr. Campos Monteiro.

O entrecho, de que mais adeante dure-
mos as linhas geraes, é riaro e conciso o
não perde o interesse condiçõos consliluti-
vas ne uma boa peça theatral; os ditos são
curtos, incisivos, sonoros e redondos, dei-
xaiulo espaço para se sollar a gargalhada
que despertam: os personagens estão cari-
cat-tradosemn brilho, lembrando ostvnos
íeitosptlo Gervasio Lobato o peio itor-
cUlo Pi__4ÍrC'.

Ma [««*• ianfc!4a snieatram-se lindis-

almas reilonillllina multo fnccla, multo
oraoloMi, multo porluguraai o sniiroiu»
do niuilo provincianas, multo beirteti
eomo convém ü scefla do Sentitloda Mnr-
aada, mio ao dosou volvo num recanto dn
[loira liai.id, próximo da Fronteira «Io lio»-
ponha.

Para os venoi qunnqnl n nlém csimil-
taiii om tres netos dn oporotft, escreveu o
nono ptiirieio o lolohtoio mocslrlno NI-
collno Miluno, mna musica ioda Inspirado
nas toiidai uldiàs porlugitozns, qii.i..ltodas dolonlos, quclxosus, molaucnllcas,
COinÕ o '.uu us cacliopas das abas dn Serra
1I.1 Fslrolla, du iVnaiiioeAr o oulros pon-
tos da., duas beiras, províncias quo for-
iimin o coração do Velho reino ; pssa-i
solteiras que so deixam Quor «I i mudados
ii espora dum noivo quo promctlou voltar
d» uraill mi dn África; essaa casadas quo
não pensam se nfto no marido o nos lillios;
r.ss.is viuvas que 11A0 vollnm n casar, le-
vnndo 11 viuvez om obras pfotlosai: essas
niulhcro Inrtcs, iíuIiiih ; tio seios opuleii-
tos, liombrds sarnudos, braços e pornoarollçns, [¦nilos graciososj roslos redondos
mtiilo morenos, cercados do ctibellns es-
Cliros e amplos; rostos onde se dentaram
olhos enormes, cheios do pureza, bri-
Unindo como carbúnculos, rodoadoa do
pestanas compridas, encimados dòsobran-
colhas es|le^Kas; roslos franzidos a sorrir
do un) dito garO|q OU a chorar iquis nina
desgraça ; roslos onde se rasgam boceas
do Inblos vermelhos como morangos, rim-
xaiulo ver trinta c dois dentou, todos muilo
sãos, Iodos muilo alvos, todos muito bri-
Ihuntos o tão irmãos uns dós oulros, que
parecem ns contas de um rosário, vindo
£n Torra Sanln.

Destacaremos desses nnmcros de mu-
•icu, entro os «piaca não su ouve um s>.i
iliio so diga fallo (lo cór local, um lindo
(Incito, bordado sobre motivos do fado ;
a canção do niiiolador, duma orclic.-.lra-
ção apropriada, em quo nos zuiicin nos
ouvidos a lamina do aço a roçar sobre o
rebolo o o ruirio do movimento do volante
ncclohndo pelopé do umoludor, os llnnos
dos dois primeiros actos, o ladinlio can-
tudo na abertura do 3; acto e oulros:

Quando o panno so franzo [inra nos dei-
xar ver o 1* neto, (pio so passa em uma
praça vetusta, com seus alpendres sobro
as portarias das casas, suas rótulas nas
janeilas, os cunhaos brasonados, e um
pelourinho ao centro, a villa eslà em
festa.

O corregedor faz annos o as cacliopas,
os zngaes o mais povileu, gnarnccom-lho a
poria com festões du verdura c llores.
Uma só nuvem ciisombra a festa: os fran-
cezes ameaçam ctttrnr da novo em 1'orlu-
gal, pela praça de Almeida.

Esto corregedor é casado com uma en-
contadora moçolla engeitada — não quiz
sogra — cllec velho o casou pnra se dar o
luxo de ler esposa nova e bonita.

Nada mais... Chega á aldeia um desta-
camento para reforçar as unidades ([tio
hão de defender o solo pátrio contra os
írancezes.

O capitão.quo commanria o dostacamen-
to, dá na vista da sobrinha do corregedor,
tuna seci.i nbregeirada e fulmina de amor
a mulher do corregedor, á qual tem ocea-
siáo de fazer os protestos do aífecto que
o agita.

A sobrinha do corregedor surprcliemle
este colloqtiio amoroso, c desmaia sem
ter tempo de conhecer quem c a mulher'
que lho disputa o bello oflicial.

Chega A aldeia a velha morgnda do rio
Alva, que enviuvou o anda em busca dn
uma filha quo houvera de outro homem
que não o morgndo defunto, indo alojar-se
para casa do José da Pomba,estalajadeiro
quo a conheceu creança.

Pede-lhe segredo da sua vinda e vae
todas as noites ao fim da aldeia receber
informações do seu escudeiro, que busca
o paradeiro da filha perdida.

O 2' acto começa por uma audiência
do corregedor, uma rnproducção da justi-
ça administrativa naquellas eras, por
exemplo : Um aldeão queixa-se de que
um outro lhe furtou um jumento, em-
quanto elle se entregava a libações de
bom vcrdasre, e aponta o ladrão, que do-
clara ser seu o burro. Para deslindar
o caso, • corregedor, recordando-se do
juizo de Salomão, com as duas mães,
mie disputavam a posse dum filho, man-
(lou «orlar o burro ao meio e dar me-
tade ao ladrão e metade ao roubado, qne
prefere ficar sem o seu jumento a vel-o
morto Não ha duvidar para o corregedor:
o dono do burro è realmente o que se
queixa, a quem mandou restituir o ani-
malejo.

Recebe o corregedor uma parlicipaçao
do que a dnqueza de Rivoli, mulher do
general llassena.vem como espião doma-
rido transpor a fronteira. E' necessário
prenricl-a. Da ordens nesse sentido.

A sobrinha do corregedor é amada por
nm meirinho que ella não pôde \'er e
qne desesperado com o desdém da gar-
rida moça, quer possuil-a a bem ou mal.
Nisto vem o corregedor o posto ao cor-
renlo do facto, põe-o na rua. Mas o pae
é credor de doze moedas ao corregedor ;
vem pedir-lhe perdão para o Olho, qne
só lhe é concedido pela reqnestada sob
a condição de descobrir quem é a mu-
lher preferida pelo official que ama.

O pae do meirinho lembra-se de que to-
das ns noites uma mulhor, coberta por nm
veu.ó vista nas proximidades da corre-
gedoria.

Vae visitar na sua hospedaria o official,
com o qual so fecha. Não lho viu porém
o rosto nunca. Como lhe ouviu chamar
cândida pomba, # corregedor collige que
é a mulher do Joaquim da Pomba— claro
como nf-sa— Cândida Pomba.

E lá vem a pobre mulher à corregedoria,
um velho do 60 annos, exprobando o cor-
regedor a sua impureza.

A mulher do Pomba, ouvindo porém
enumerar os signaes da desconhecida, vê
nella a morgada que eslà cm 6ua casa ;
a qual sao todas as noites.

E lá vem a morgada presa. Protesta a
sua innocencia, mas não confessa o quea obriga a ser mysteriosn. Tom num de-
do 11 m annel coiii as iniciaes D. R. enci-
madas por uma coroa ducal. Era uma
dádiva de seu marido, mas o corregedor
achaque deve ser a esposado Masona,
nela coincidência das iniciaes: D. R.
dnqneza de Rivoli.

Nisto a sobrinha da-lhe conta de que o
officialque ella ama fugiu com a esposa-
virgem do corregedor, que se pae na pista
dos fugitivos.

O terceiro acto é no acampamento. O
corregedor vae ali em bnsca da esposa,
sendo tomado pelo genoral Welinglon,
commandante do exercito aluado. O eqni-
võco ê motivado pela far/la vermelha qneo corregedor veste. Apparece a morgada
e o coronol toma-a pela mulher de We-
lington.

Desfazem-se em enganos e vem a saber-
se afinal que n filha da morgada era a
mulher do corregedor e qne o pae desta e
amante da morgada era também • mesmo
corregedor.

Desfaz-se pois um easamento e fazem-
se Ires: o official casa com a filha da mor-
gada e do corregedor que também se ma-
Irimoniam, dando consentimento a que a
meirinho caue eom a moça que o repudia-
va, a nzougada Graeinda. O exilo da peçafoi tão grande que ficaram vendidas as
lotações das noites de hontem e de hoje.

José Ricardo fat o grotesco corregedor,
com uma graça Incomparnvol; Gomes, o
meirinho viegas: Santos' Mello o Zé das
Pombas; sua mulher é feita por Eiiza tra-
gonez.

A engeitada, Resina, coube a Accacia
Reis.que brilhouilsaura deu-nos uma mor-
pada cómme il faüt; Dolores Renlini, uma
galante e espevilada Graeinda.

Dos outros papeis devemos citarem pri-
meiro logar, Salvador, que reproduz ex-
cellontemente ura typo beirão; Vianna, o
official; França, uiii bom typo do meiri-
nho; Ricardo, Salgado etc.

A musica muito bem ensaiada eexecuta-
dn. Mereceu por isso elogios o maestro
Felippe Duarte, os sous coros e a sua or-
chestra.

O SegrU» ila Uorgada di uma grande
seri» áo r^*»í-_i-í»~>83 eom certeza.

ACTOS FÚNEBRES
Ijnrlos llerunrdee «le CoaUí pereira con»Vllln noa mui». |iiireiu<M • diiilun» paru 111.«Iittruiu a iiinuts, da sétimo ,|,a ....... .,,„i,

rezur ixirnliii.i de teu avo ii.mii.us Joitt*Mi UHAiinm, amanha, «eauiidii.feiia, ll ilocorrente, ais hur.ut, un eurej., i|n Kntiratnenlo.

Cipit.to de mar c guerra Victor Maria
de Guimarães Vctlozo

A família do Mundo «apinin dn mnr <
nuerr.i VlOTon M.iiiia ur iíimmxhÁks Vi».»,,
komo, «'oiividu 111 |ie»sii is un mu, iiinlsad»
parti aasislirein ft missii de trigesliiio»illa
dn «eu iiiissinnenlo que sorá iiileliruda,amanha, seguiida-fuira, l.f do corram», ás IIiui.ih, 1111 eiírejudn |ioiiiri'|iii.t>m s Clirmioviloio qui! UIHeci|i,iiia,ii.||iii ii^railiiee

Zelinda Maria Mendes da Silva
Pedro R01I1 limes silva e família. Joioredro lloiliiffiitM Ri|m 1 filllllllli, Aninllr

Moiinnuiiti sovii, eapitáo franoisco H.idrl-
gues Siivn, Antônio llodrluiins Silva, Ur.Iraiu-isei) Julio Xnvior luuseiite) o fanillla,ItriuidiMi Mineira du I.Iiiih • Silva •¦ família,

lauienlel) 11 mais parente» da fallecida d _s»i.isiia kl.vnt» Mkni.i.s iu Sii.va, iisiaileenin as
pessoas que acompanharam es sem icsios
morlaus e ,nrtlol|iaiu qu.) a missa de sétimo
dia leia log.ir 11:1 egrejn «le S, ITiiiiiMhco do
Pailln. aiiiauliã, noguiidu-felra, 1.1 do conoiito,
a»') horas

a- Sargento Julio de Oliveira Porto
d C.oioiel t.ydio Porto, aua senhora o fl»

»mAíIIkis ncrailecein dn rerucán. ns pessoal
qilO so lucilaram urempanliar os restos
lliorlíies dn sen presidio Cllho o irmão A
sua uli.ma morada a novamente convidam'iinilgos o parentes para assistirem a missa

de seiiiuo dia ipie pur aluía do finado mandam
innnigur as 'i horas, amauiiá, senuuiia-fclra,
U do cuireato, na egreja de Sanln llitn.

Anlonio Ivo Pereira Sampaio
Os pnes. irmãos, tios, ht* a primos, con»

«vnlam seus amigos para assistiiem ánilssa
de anuo qua iiiandauí rezar, ninuilia, se»

Riimla fnira, 1.1 du correiiio. nn egroin da
S Gonçnlolinrrln, por -inm du \nionio

n-o PriniiiA Sampaio, o desde jd nurnriceom.
wtmmmtmmmêmmmmmmiriwwiiin mm u

D. Anua Mendonça Guimarães
Sim família participa o «eu fnlleclmanto11 rnuiimiiiii-a i|uu oanlem realizaria lio^i

I.' do 1'oiiiinlú, As liuu». eahludó o le-
retio dn run Senador Vei-çueiro n. 3 11
para o cemitério d... S. .loao liaptisla.

nos 1

Jcsuíná
A.

Maria Bittencourt Fernandes
lesuina lliileiii-ourt Feriianiles,' fuiilher-

mina llodrlmies d:t Silva o sua llllia, Al-
I.ei lui,1, liiiillieriuiiia t, lilaiirtein. IlcocntlloJoa.pilm da Costa (ausentei e sua família,
O ispar de Andrade.Silva Manto. Ji«,i Pcl-

\olo lillliuumes (oiaraiiv. aximleciitii sincera-menie ai pessoas qii(vioill„iinrtimin*onli>anhará eterna morada os rostos morlnen du sua snu-
dosa mão, pnina. madi inh.i. eoniadre o umlga
n tliiailn Iksiiina Mauia Ilirn-Nianuir 1'kiinas-
oi:s o convidam os seus parentes n amigos,
bem como os da llnnda a ásiiiüram á mlssatlosétimo dia une para descanso uo sua nlina fa'zein eelclirar na e;;r.'jn dn Candelária 110 altar»
mor. as 11 lioras. amanha, se-uivla feira, lll (Iocorrente c desdo ja antecipara os seus .i;;iadi>
clinontos.

Josd Leandro da Costa
Manoel Leandro du Costa, sua mulher-t

seus lllhos agradecem penhorarios ás pns-soas que se dignaram ncniiipaiiliar os
restos mortaes do seu finado fllhon irmão'
Josk* Lkan.iiio daCortã « ii« novo ronvt-

dama seus parentes oamiKO- fiara assistirem
á missa de sétimo dia que mandam. ..delirar
por sua aliiin.lerça feira. II do eonenl», ás II
horas, na eirreja de S Kram-lrao do Paula, çon-fossando so desde ja agradecidos.

Auta Thcmoclca Colônia
O padre Cassiano Coriolutio Colnnía.soil*'

IrmaOSi sobrinhos o cunharins convidam!
as pessoas de sua amlsnde para assistirem
á nossa de trlgeslmo dia do fallec.imento
de sua irniii, lia e cunhada Ainvi Timuo-

ci.e'a Coi.onia quo mandam rezar na egreja da
N Senhora do Socorro. amauUã, segundii-fei-
ra, l;l do corrente, ás !j horas, e dasdo já llcani-
SUinniameiito aermlei-nlos.

Dn. Bento de Faoia.—Pigulamenlo di
Nova Lei das Fuilendas. Deer. 4SSS rf*.
2dejunhode,l00:t.
Comqnanto o auetor se exprima na Ad*

vcrlencia preliminar a este ulilissirao tra'
balho, de modo a indicar que n'esta publi-
cação apenas se limitou a "ligeiras notas
e rápidas observações", a verdade é quer
essa annolnçOes são excelientemente foi-
tas e indispensáveis á interpretação ecom»
prehensãodo texlo.

Prestou real o verdadeiro serviço vulga*.
risando o novo regulamento, que ó segui-
do de um Formulário, o que jà é motivo do
louvor ao joven'o bem nputado auetor
«Io Código Commerciál.

A edição foi feita com bastante nitidez
pelo sr.Jacintho Ribeiro dos Santos, livrei-*'
ro-editor, a quem agradeeemes o exem-1
plar.

POSTA RESTANTE
Têm cartas na Posta Itesltnle os seguinte*}

srs.:
«.- Antonina Laura (niademoliiMe), Alfredo

Alvares do Azevedo Macedo dr), Alfredo Sch'
mldt Vasconcellos. AssisPncheeo (maestro).
Augusto Ftaphael dos Santos e AcylinoCorrela,

C. -Carlos lujrrelra de Almeida (dr), Cario-
de Senna (ngrlmensor) o Carollno Castro.

D.- Durval Ormnvllln (alferos).
K.-Emílio do Albuquerque, li. i. e U. EHsfli

Ferreira Tbomé, .1
F. D.FelIsbelln Castro de Fernandes, F. Kau*r(

F. J. li. e Felix Pereira Dourado.
— Gaspar Drunimond dr ).

II. llygino Chaves de Camargo.
— Internacional.

I." Jaymo Dias Mendes, Josá Rodrigues Í*A
guciredo. José Pedro o João Cândido MauquesP

l.-l.. S. F. "
H... Mello Moraes Filho (dr ) (l), Menallpp*

Júnior (dr. , Manoel Antônio da Silva llosay
Manoel Leopoldino Pereira Pinto, Mauoel San*.
tos Adriáo o ri. Mafalda Santos.

P. Paulo Ribeiro. .
Il— Raymundo Henrique Pereira de Souza»
s.-Sanclio Berenger César BUlincourt idr.p,

PORTUGAL
A—Alberto Martins dos Santos, ido "2 nnnos,<

natural do Porto.freguezia de Mlrijayn o ülhoi
de Domingos Martins), Anlonio Joaquim Lo*)
pes Egytanlõ da Guarda, Alfredo Lopes Soares!
do Azevedo (de Ui-aga , Alberto Baptista, Adrhw
no Gomes da Silva.

V,.- Francisco Antônio ria Gama (do Portol
e Francisco Maria Affonso (remettida de Bra-\
gança ,!

1— Julio Cândido do Souza Machado, JoSot
de Pina, Josó Antônio de Carvalho FlgueiraJ
José Fortunnto Andrade e J*sé Julio PaihplonoX
de Oliveira.

V-. Virgílio Armando Guimarães (remettida di
Porto, por d. Emilia Sophia Guimarães da Cog'
Ia Ferreira).

ni:si'\MU
C— Cândido Brun Garcia.

AUSTOIA
a.—Agostinho Joaí de Souza f.lma (dr }

I.MIIA POIITUti.i-iA
GOA

t.— Luiz Sebastião Fernandes,

Á

lio

ECHüS & RECLAMOS
No Casino Nacional leremos hojo A tardlf

e A noito dois excollcntej eapectaculos fa».
miliaies com programmas cuidadosamentO'.
areanizados e nos quaes (Içuraiu os molho-
res artistas da Iroupe que aetualmente tra»
balha naquella popular casa de divuisSes.

A ez.-mplo do que acoateeeu no domingo'
é de crer que ns funeções de boja sejam.
•oneorridi8simas.

-«*>- A 28 do corrente deve aqui chtgar no^.
paquete />'«! Vmberto a eonpanuia lyrica em»'
preza Luiz Mil.me do que f*_ parte a primei»'ra soprano dramático Cipoli e prima-dona'
Cisneirus.

-^- No theatro I.ucinda trabalha-se coar
denudo o cneigáa para levar .1 acena na pro*
xiniá teuiana a opareta de Suppé, Dona lua*
ml».

-$- No fim deste mez subirá á scona n0
the.oro llucrcio Dramático o drama de gran».
de especlaculo A locdora de realejo.

?-líe.iijie hoje o iíiii'.-üra-ii, que passoui
pet rraodea reformas. s

A fosta inaugural consta de varias diveN
sõt.5, eonceit.i, patinação, ostréa do cançov
neti^ta ftodrilpho Kig-neirodo e doa acroba»
tas The brcthcrs Laiirence.

HOJE

Bupjl,

Lyrlco—„u íe?í-_-*ione e £<j Hemplaçanttà
em matinée.

S. José -O segredo £a Uorgada, em nuM
tinée •¦ a noite.

.*- ,:.,i!:- — ¦ .¦ papão, em matinée ... A noito
O outro sexo.

Itecreiu—O Casiello tto Diabo, em matinée:
• á noite.

I.ueJiKla—Etu maliníe 0s ilnoi de Comi
»>i'í'{ * A fada decorai, A r> .1'-.

I*itr<_uc—Oiande e -[>••«lac-U.
Cuí_uo—Doi» 6-pectacoloi fa-niliarcs»

11 m i|||.||i|| ii,»jn*T*_***-|**n*l-**T**r*l -Ai-rr—¦ ai--__-".
-¦--'¦¦ 

¦^¦'"-' .--¦-¦ I_& _t 
"e-_e_rS";»
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E.F: Centrando Brasií
Odlreetor doila feiro-vla acabada prohi-

blr a cnirada dos reiiro.cntsnlei da imprenia
nas div-rftn« «.«icçãi'», O fnclo 0 soliicuianoi-
re i:\ti.inii.ti i-i, accroicendo almla quo oi
luci-.i -n-tii i. i-.i.iu prolilbldoi, ioIi pena do
ili-iiurisiiii, dn fornecer «l.iiln» il reportagem,

Não «.abemos a que nltilbuir finii-lbanlo
procedimento do ir. O.uiio do Almeida
cuiiiaiiile-iiv» accredilnr que». e\. io llveiiò
deixado airaiiar por denunciai ationymii
como conil.1 em quo iAo accmadci alguns
fuucclon.li los,

O autor dona baixeis 6 conhecido e tem
por fito único Intiigar o» que nio lhe pre*«Iam- altcnçúo com n duecioila da estrada,

Das vniius tecçAo* não saltem noticias an-
(esde «riem conhecidai d,i diroctoria e n
oiiainjiiila 4 fiii,i n algum luneclonarlo,
piide o tr. Osurio ficar certo (pio a mentirão
n Iniaiuiii cstlo ivvo.içaiiiio cm turno do seu
gabinete.

A lliesour.ilia arrecadai!, anlo-liontem.
a quantia dol3.;8l35.1?.iiiovvniínie da ren-da das «Maço--, do intorirt o -.<*prcU3i.

Havendo cm caixa, no in.'*:iio dia. o f.ildo
do l,083;81rWJ_.

Çonvoiilcnletnenlo reparados pelas olflcinns da locomoção,foram honiom entregueiao ir.ifcj.'i> 33 canos d>> divering series.A citação do s. l)i-.o lenntltcu ante-honlem pira o nitci-oi is cairoí com 81 ltvolumo-dn tu -ic.itl'ina.1, p-sando •.i_.3tjl
A renda desta ,«.t.iç.íu uu.ili.t 8 do cot-rente, foi do 13:127»2lX». .A' secunda prova oral ila concurso paranuxifiaros do vscnpta, eífeclu.ula hontem,compareceram ou «, ííiiuiiõs candidatos: Ar-tliur do Oliveira Rodrigues, Cândido CaetanoAlvos, Ktlii.irdn ,lo«c Valladare», lloracn,Baptista rio Muma, J.,âo (Jiiilhoriiii) lies.. «

^José Ribeiro.
—Mais uma da M-lhoramenlos
A' Central foi foliei rada a

te do Cols carros pranchOos
cção de trilhes.

- Attcndldo o podido seguiram os pnnchões
quo repletos do trilhos, tpiam excedendo a
cubagem, regressaram... mau da Rio das
Flores!.,.

. Prevenido cm 'emp.i, o illustro dr. Alberto
do Andrado I'inio lelegrapliou ao agente de
Sapopemba, mandando deter, ató ultenor
deliberação, os ágeis vehieuíos; tolhendo,
assim, mais um esplendido passo dos come-
dores de loconionvis o carros da luxo!

São insaciáveis I
Devido nn e-iado de saudo dn ílluítie

dr.. Alves da Nilin-ga, foi transferida paraamanhã a vi.igetn do inspoeção nuo annun-. ciamos.
8. s. eos drs. flueno de Andrade, SilvaFroire, Alherlnde Andrade Tinto c José. cieAndrade Pinto paitirün em trem especial

ás 5 horas e 4i» minutos ua nianliã, ató Pa-rahyba.
Os distinetos engenheiros almoçarão naestação do Commercio, diivindo-sc depois

para Paroliyb». .
Nesta estaçãu, os excurcinnistas orgarfi-sarão- um outro ti-m da Melhoramento»-afim de porctirt-ram as linhas d.ir.uella es-trada.

o rendimento dos despachos pagos e a
pagar arrecada-lo-, ante-hontem, pola esta-
ção Marítima, importou em 1905IS120.

leriorra lisiieiiiiiiiii.lu pnr ri-h-gi-imim .ti-
nomum li!i!.içi',i,» i,,i- Kunqu rt lieilot- delle
i "tu -lll-,i ii,'. i ti.,. ,„ii„!.

A'» «lun. tu i.i.t, , i„i .,i,:, !,,;„, da locitl
apropriado n expo»iç_o jiiiii,tr.ini-»o outra»
concerncntei .1 cooper-çio «lu» fabricante»
J"»lr.Hl(f«vil(OH, qil«\ |,,,.-.!,i .nll,,-n.-,-,-lu ;„ in |0.Im ii no oonvilo, cuino »u \b da grandelonima «l>< i|ipnrnllios Já remotlldoi, fórum.i .1- ni ooniltíerat*Ooi o auaciiai-in iluvidui,
cuja loliirão im nuu iinpieiicinilivcl «pio no-
guuio para a Eurapa coniu delegado doaia«oçloilado o «mi digno V lhosoureiro, ir.
João na Silva Gandra.

Por lologramina expsdjdo recentemente
te T.iii . i ..ii.iiiuiin ,.u ,n|ii. i, - d. .mu in mui.'ócio jtii__.tr acertado <ju«< ,i exposição"««
roallio a '.'H dn «i-ii-nibro piu.xiinu vlndouio,
io qno se - nl-iiii-it,- etta sociedade, »em
medir sacrifício», cerla como esla, que o
nriiaini-iiio itnporl.inl no maior luilhantisino
da primeira Exposição Internacional que sa
real na no Uraitl, grnoai ao apoio solicito
op guvnnu da Republica na pessoa do ml*
nnno da IndualriÃ e vtaeão o a collahoraçáo
patriótica riu Congroilú u do* diversos or.
gaoi da opinião nacional.

Acredita esta locíotlado qile a llhulrada
Impronia brauloira coniiiiii.tui a prestigiar01 leui t-.foi-çnc na dofozn de uma causa quo«'iitendfl com o* mnli altoa liiteresiei do
puz, qual a de promovera vulgariiaÇ-0doum prurindo dai nossas feitiilbaiuias ter-ra«, o álcool nacional..

CORREIO PA MANHÃ—Domingo, 12 de Julho do 1 908

A Directoria Gora) «Io Eit.itlMlca vao serIndemnizada im quantia do I lUUS pi-lo» forriecimenlòij feitos A Diroototia Õeral do«toiroio».

O ministro da industria rrmuUcti ao pre-Sidente da Socledado Nacional de Ajrrlcul-
Iara. a carta dn departamento de agucultura
na America «Io N.rlé, < llm do quo o mesmo
IS digna do dizor a respeito, habilitando estemin.suiio a responder ao éij-iutiiiio da refe*rida cuia, sr. linchei- Tasou.

rtfnie<«a urgen-
paia a coada*

O ministro da Industria enviou ao «ecrcia*
rio da Câmara dos Dopuladoi, a monsagemBolioliaiulo o ei edito extraordinário det.jíf-St',10 para oecorrer ao pagámonto dosvencimentos que competem ,i dois directo-resgeraei Oa um director da lacçíòdase-
(rolaria da industria no peiiorio de 12 de,ii.'os!o a 1J do outnlii.o do annu passado.

HISTORIA DE UM QUADRO
Durante muitoi anno.s tentou se em vãovender, por 2J0 «OO rs., um ipiarir ¦ quo or-nava a shIb de reunião tia União Christã daMoçidadc, im Bri-tul. Aflm du desfazer-se

,delia os directores enviarám-n'o para Lon-dres, ondo f„i ínimeriiatainento adquirido
por... 200 contos ! Actualmente o 1101.0 pro-lirictano nà • o cede nem pelo dobro. O oua
çlro. Com eífeitu, é olna do celebro pintorPiçtrodo «-ortona, um dos mestres da escolaitaliana antiga que viveu nus princípios do
XVII século.

I ^Exposição deAquarellistas
Foi hontem muito visitada a exposiçS. de- aquarelli-las que continua aberta ali ao dia

Ia do corronto das 10 ás 5 horas da tarde nu
prédio n. 20 do Largo ria Cmioca.

Pelo sr. João Niva foi adqueridoum qua-«lrodeítüdolpho Amot-do.

À C_nt_jai'ia Bmhma.- ,0 importante-esta-
beleoimento fabril rio sr. Genrg Maschko &
C. açuba do ptepaiar e expor á venda um
produeto excellemo e que sem duvida nl
guma está- deslinstlo a occnpar o melhor
lomir entre as similares quo aqui temos.

. frata-se da ceiv-ja— liooknle-de um sa-
:bor muito ag-adavel, preparada de forma

a poderser iit.lisada embora cm quaatidadosem receio al^um.
Ha. três s-jiiianas apenas que essa marca

iot" exposta A venibt, o não lia por assim di-
ker uma nuica buvelle nos nossos restau-
rants o cafés rio primeira ordem ondo ella
não soja saboreada du preferencia ás outras
cervejas conhecidas.

jfyparelhos a aicool
Rednio-so hontom a commissão organiza-

dora da Exposição Internacional de Appa-
relhos a Álcool, no Frontão Velocipedico
Fluminense e determinou ns logares que.serão oecupados pelos seguintes expositoro-

. que alli comparecei am : fiorlido Muniz ii
Comp., por si e diversos fabricantos fran-

.çézes, os fabricamos InglezcsSmart AComp,
.é Ilampshire & Comp., a Sociétó Anonymo
»de Distclleries Bresilienne, do S. Pau'-o.-'Manoel Antônio Oalvão, "Lima Junior &"Comp., 

Fausto Pedreira Machado o a Com-'panbia Luz o Força Motriz, do Pernambuco.
Deixaram de compiirecer alguns represei.,

-'tantes do fahrieanlcs estrangeiros que já se
haviam inscripto para a Exposição.

Escreve nos a directoria da Sociedade Na-
cional do Agricultura :

«Ao cstauclccor a data da Exposição In
ternacional do Apparelhns a Álcool, a So-
ciedado Nacional do Agricultura guardov:,a convicção quo lhe seria possível dar cum
primento aos seus propósitos dentro do pra-.so fixado, não só attendendo á presteza com
.que foram expedidos os convites e o respe-
ctivo. programma aos. grandes centros eu-
ropous, senão pola providencia que se dignou
tomar o exmo, sr. miniatro das relações ex-

NOTICIAS RELIGIOSAS
O dr. A. Toixelra da Silva, conhecido

advogado rni S. Paulo, f ,rã Imjo, ás 7 h.ir.is
da nuilo, uma conferência publica no salãoria Congregação Evangélica, em s. Chris-t'.-\'5o, sua á rua S. Luiz Gonzaga,

O orador, quo verá apresentado ao audi-tono polo director da congregação, discor-rera sobre ailumpto religioso de palpitantointeresso.
—A devoção do clorioso S mto Antônio,«Ia egmja do Campinho, Polehnjzarái hoje,com grando pompa, a festividade do seuOv.igo, com missa.solenne, ás 11 lli horas,nfficiando o rev. vjg.trld do Irajá, pariro Hí-caído da Silva, di.icono o sub-diacono' pa-«Ires Passarelie e Anjo Xisto, capellào dfiirmandade. Rr.gorá ao Evanholho o revvigai 10 do Engenho Novo.
A' parlo musical, entregue nos cuidadosrio profesior Alberto Motta fará executarsob a regência do sr. Asiolpho Tavares, umadas melhores ouverturas de Ilernnm, segiiin-iIo-s«! a missa Tercia do Mei-cadente: I.attdà-'mus, do Manoel Mina; Qui sedes, do PedroT,-ixeira, Ave Maria, da V. Cmnichiaro-

Credo, do padre Xavier o Salularis, do Ar-mando Gouvén.
A parte coral e solos serão executados

nelas exmas, sras. dd. Maria Machado, Can-dida de Almeida, Maria Azevedo, Ernestin,Freitas e senhoritas Maria Villn Nova Ma-chado, Blvira Andrade e os srs. João Cerro-ne eFranklin Rocha.
Das 4 1«2 horas da tardo cm deante exe-entarã, nu vistoso coreto, trechos musiene*uma cxccllcnto banda milit.ir e serão apre-

goadas por um amador devoto, lindas e ric.ig
prendas, nfferta.las por gentis senhoritas.

As O 1(2 horas da tarde, ladainha, cânticosreligiosos, pelas mesmas senhoras o senho-nlas, acompanhadas ao barmonium pelo
professor Alberto Molla.

A's 10 hoias da noite arderá um csplen-dido fogo pyroleclinico com diversas sor-
presas.

MARJ_NHA 
~

Telegramma do conlra-almirante Henriquo
PinheirdGaedes,' commandante da divisãonaval qno opera 0111 exercícios, pelos portosdo sul, commnnicou ao sr. almirante chefedo estado-maior general da Armada quo osencouraçados Riachuclo o Deodoro fundea-
ram, hontom, á taide, na enseada do SitioForte, devendo seguir hoje para 3"; Sebas-
tião.;

Entre esses dois navios e as torpedeiras
crfro.-l/yonsoe-/íaiiífi-t7o>ifaírcs estão sen-do feitos exercícios combinados de anilhe-

ria o totpedos.
Por um grupo do offlciaes da Armada efunecionarios das rqpartiçõeB de marinhavae ser promovida uina-sub-cripção, paraserem olferecidas ao capitão do íraicata Estevão Adelino Martins, as divisas rio postoa que foi elovado, com inleira iustiça.Com as promoções que se fizeram anto-

hontom, no corpo de offlciaes combatentes
«Ia armada, tivemos o prazer do ver conflr-
uiadas as nossas previsões.Esteve, hontem, em conferência com asautoridades superiores da armada o sr. con-tia-almiianto dr. José Poreira Guimarães,
chefe do corpo de saúde da armada, sobre
varias nomeações q io tôm de snr feitas, demédicos para a divisão naval do Norte.A inspecção do Arsenal de Marinha«lesta capital foi autorisada a chamar con-curronciu publica pnra a compra rio aço ve-lho que possuo nos seus depósitos.—Aprusentaram-so hontem ás autoridades-uneriores da Armada, o primeiro tenente
Eduardo do Carvalho Piragibo o o segundo
tenente Oscar do Souza Spindola; este, porter terminado a licença cm cujo gozo se
achava, e aquelie, por ter sido nomeado paraervir no commando ireral das torpedeiras.—Foi mandado averbar nos assentamentos
rio capitão tenento Henrique Biütcux o elo-
líio constante da ordem do dia n. 153, de 23
lo junho du 1902.—A associação de pralicagam da barra doCoará foi autorisada a abrir concurrencia
publica parn acquisiçáo do prédio destinado
no seu funecionamento.

-Fui admittido como auxiliar do ser-viço, na conladoria da marinha, o paisanoJoão Xavier Netto,
—O sr. almirante ministro da Marinha pre-lende comparecer hojo a secretaria do Esta-Io, não 1 bstante ser domingo, afim de dar

andamento a vários papeis que dependem
Ia sua assignatura.

—Ao governador do estado das Alagoas

agrailíaun o ••< uniu- im ue marinha a ramai*«a «In 2 ,-\,-ii.i'l .r<-nii.«Miaiii<iii„ai-.-iii aprasen*i.nl-i ao r,in;;i.- ,-m l-:,,i,i.lini, por occaai&o
de ao inaugurar a ma •ótima legislatura.—O Araonal da Marinha deita capital foi.iti.'.i"i'ii.iil,i a mandar prooeder Ai obrai de
conceito il,D, fauliiidai dm adillcioi em quefuii.i H'11-iiii o Ci,num i-aii.iriii iii-r.il da Ar-•uaii.i i'.1 iiiri-i-tuiia da pharòai, da rapar*
lição da Carta Marítima.

O ministério da Marinha vau mandarorçar n iU«»pt«za nocasiaria A conilrucçãn do
eppai.ll.Oi «l«i inventa do primeiro tuntinte
ds nossa Almada, Franciico Itadler do Aqui*no o intitulado • Indicndor do profundl-dade »,

Nos aiiicnlamanloi do machlnlita euar*da marinha Luiz Margnrido Rur.gol foi man*dado transcraver o elogio cnnManta da or-deni do dia n. 21, de 1 de Abril ultimo, doUinmando de Divisão Naval doNoitn.Foi exarado a despacho favoravol norequerimento em que o primeiro tenenteMlnuel Augusto Doratpnda licença para re-
prciontar, perantu os poderei competontes,contra a contagem da antigüidade do pri-meira.tonente Florio Alvas do Mattos Pilom-ho, 11 partir da 16 do abril do IK-JI.-- Polo ministorio da Marinha foi nutorl-íada a venda, om haita publica, da algumolijçctos remottliioa pelo cominandanto donavio escola Andrada, actualmunto Olll dos-
empenhe do viagem do instrucção iiaraliuardiis-mnrinha conllrmados, pelos nortosrio norto da Itepublica. '

Osr. almiranlo ministro da Marinhaenvio» no primeiro secretario dn Câmarados Deputados o requerimento em nuo vaiiosrunooipoarjiii do Hoipltal do Marinha deitacapital pedem nugmooto d«i vencimentos.—.Obteve 2 mozes do licença o onfer-ineno naval lli-nto Gonçalves llr;i«ra-Opiím.iiro t-nente Carlos AgOltínhotle Caitro vao ser nomeado auxlllardoi ira-oailioi da dlreotoria de raoléoroloifla da Car-ti Marítima,
-l*or t.-r de entrar em ge«0 do licença,vae ser iiispecciniiado du saudo o estaciona-no da Estação Cential Meteroolugica OscarJorge Pereira Cabral.

,,""A,<'1;cí£ur-'So;*.' tonente dr. Arthur deAlmplda bobráo foiana concedidos 2 mozesilo licon.;a.
—Fei mondado averbar nos assont.imnniosdo capitão ri,; fragata Eduardo Augusto Ve-risstmo de Mattos o framümpto «l<« parecer«ia coniinis.no que t-x.uiiinou o trabalho dotua lavra ileiioininado - «Explicadur de ap-

parelhos dos navios, o noções sobro con-strucçao n.ivnl.»
-O engenheiro navai l- tenonto João Ma-noel do .-san Juan foi nomeado para f.izorparlo dn commissão enoarrègadá «lo onraril*znr os grupos para o forneolmento de so-iiesaloiites aos navios da esquadra e esta-belecimentos de marinha.

,,_,Ao, c,"!''e",,,oíl'" naval-1'tenente Ondo-fredo Arthur da Silva foram concedidos 2mezes do licença,
n.Tinwi e"n.era.Jo do cargo de mecânico riaRepartl«'ao da Carla Marítima, o machlnlitaI tenente Manoel Augusto da Cunhnt-ze«,

-No dia 13 do corrente.

daeçAo Leonclo Correia, aooratarlado paios»i» Amaral França, d* O Ms, e Pedro Ja*
tahy, da Noticia. '

Antnn diii-.ii foi inrfauiturado, na tala da
d reeterla, o retraio do fundidor da compa.nhlae iou ex-prealdonte, o illuitra lornaliala
dr. Valantmi Magalliãe», comopreiio delm-
porncivol aaiidadn doi nctuaei dlroclorei,

O retrato A um bello irrhallio, que fuz hon-
raao talento de Heitor Malagutlo.

o -«
DEPORTADOS

Em virtude da sonlança do dr. Juiz da V
prolorla vâo aer deportado» para 01 sem
paizei do origem, os indivíduos Fraticuoo
Salermo o Manoel Santiago da Oliveira.Emas sentenças terão cumprida» breve-
iii.-nti*.

VIDA ACADÊMICA

Foram concedidos tros mozes do llcen-
ça, com voncimonloa, para tratamento do
safido, ao agonto llacal do imposto do
consumo na 28- clrcumscrliiçao do Esta-
do do Rio Grando, do Sul, Antônio Mar-
Uns da Cruz Joblm.

Ao director do Búrtdü Internacional deIa proprieló industiuellc comniunicou o
ministro ria industria torom sido remoltidoi
An divowas associações comniorclae» dosla
capital, o dos Estado;, os 50 cxoinplaros do»
Impreaiqi quo acompanharam o aviso n. 190
rio 21 du aluil iillini-1, ailm riu que pelosmoios competentes a ao sou alcança doem
conhecimento nos Intbroiiadoi,

CASAMENTO ILLEGAL
Procurou-nos hontom o escrivão da 12'

pretoria, quo r.os mostrou o processo relativo
110 caso de quo honlem nos occupámo» sob
cita epigraphe.

Pelos liocuinontos quo fazem parto desso
processo parece que não huuva illegalldado
no casamento da menor alludlda na mesma
noticia. 1 • «

Foi nomeado o dr. Gustavo Fduardo
IIas«,c!niann, para- oxercor intorinamon-
to o logar de preparador da cadeira do
anatomia descriptiva da Faculdado do
Medicina da Bahia, durante o impedimen-
lo d. effcctlvò dr. Josb Alíonso do Curva-
lho.

Me-
-, o serviço do re--Metro, no aucorariouro da esquadra, será

j-itopelo vapor Commandante Freitas,'em,0gar do cruzador Trajano
x£«.?_u_Rrdi! 'n!'lraP'"r da Escola deApiendizes Marinheiros desta capital, foiexonerado 0 2- sa.gento de marinheiros na-cionaes Damiuo rio Souza Oonri'do pura, o substituir 2Appolinjirlo Pereira.-Passarão a servir nn encouraçado Aqui-', 

. M,'i.0Â 2:,t"aear?> W-nc-liu Alves J01-
h 1" v,i-Alv'\ro P^-maríoS Uastos o Atirii*1) «l do \ alio Cubrali no patacho Caràvcltàs,o -guardi marinha l-.duardo IIWoavur,

1111, e nomea-
ento Itaymundo

leunque

Kslá nomeado o dr. Aurélio Denigno
de Castilho, para o logar de dologado lis-
cal do governo junto ao Collegio IS. José,
em Lages, no Estudo de Santa Catharina.

Foi approvada pelo ministro da fazenda
a proposta feila pela dircctoria do conta-
bilidadn do Thesouro Federal, do 3' es-
cripturario Gustavo Fernandes do Oliveira
Guimarães, para fazer parlo da junta quedeverá proceder no Kslado do Espirito
Sanlo ã tomada do contas da Estrada de
Ferro do Victoria a Diamantina,

es
imciros; uns

com duas, o se
corpo, não devo havor

Porque se nos afigurem de inleira justiça,aqui transcrevemos as linhas abaixo, que nosforam enviadas pólos representantes do cor-po de inferiores da Armada :«Tendo o deputado H. Lagden apresenta-do em fins de ISOOj um projbcto A Cama ra,reorganuando o corpo de offlciaes infei.oresda Armaria, quo se compõe de classes distin-cias. como sejam offlciaes marinheiroscrevenles, fieis, artífices o enfecom três classes e outros
tratando do um só corr.essa anomalia, pelo qne, aquelie legislador
Çii-'S-iKíHS? sal-°s' sèm '«rontretinto,ato A presente data, as commissões do Ma"iríf' ?,ueITao finanças . prosentado pare-
Í?f„ i ",'osolvenios recorre, a esto Interne-rato defensor dos opprimidos, aflm do emevenha em-nosso aiixilio,iniercodei,do, juntoátiuel as eommisso.es da Câmara, aflm de quosc-ja discutido o projecto e o possamos vertransformado em lei. para minorar as neces-
llrlfnL „?_»Uim, corpo 1"° ',resta grandesserviços A Pátria c qne se vê sem fu«uro ai-
faín"liasranl 

f d<> SUM 1'°br0' ° c,("olada3

v^U-™lnte''esse,,-sr- ^^eloT, tomado por
eterna . 

"UX ' raerecí:ri um'' gratidão
Detalhe do serviço para hoje!-NoArnenol, ajudantes, 1- tenentesII. rte Noronha e Oscar Gome* Br,i„.i;Navio-registro, cruzador Republica;Uniforme, 1- '

Luiz

Concedeu-se isenção do direitos para omaterial destinado ao serviço de canali-zaçao d água potável na cidade de Ilarba-cena, conforme pediu a respectiva cama-ra municipal.

VIDA OPERARIA
S. de Classe União dos Marcliieiroii
Esta sociedade leune-se hoje, ao meio dia,em sua serie, á ma I.arga do S. Joaquim n.100, paia tratar do interesses urgentes.

Associação dos Fiiuclidorcs
No Centro tias 1 lassis Operários, ã rua doGeneral Camar.i n. 118, teune-se hoje, aomeio dia, os fundidoros dosta capital.

Federação Correlnllvns
A commissão encarregada da circranisacãoda Federação partecipaãs classes do Correi-eiros, Selleiros, Maleiros, Surradores, Sorgei-ros, e Pintores do carros, comiionentes dafutura l«-deraç_o, que breve será annuncíada

a primeira icunião, aflm de deliberar so arespeito:
tniüu dos CorrcicroH e Aries Correia

llvns
Em assembléa geral reune-so. amanhã, ásbhoras da tarde, esta sociedade, para elei-

ção dos cargos vagos na directoria.
Associação de Classe Uuluò dos

Cli.-ípclelros
Esta sociedade real.jia hoje. A hora datarde, mni- uma conferência. Será oradora aoperaria Elvir.i de Carvalho, sondo convida-

dos todos os companheiros c companheiras.
Congresso Crnli-nl União «los Operários

no Urasil
Está de dia o operário Antônio de MattosVital, I- procurador.""' • ' ' ' 1
Expediente, das 12 ás 2 da tarde, na sedea rua da Assembléa n. 69.

Greve na Carioca
A propósito das causas determinantes da

greve «-rn quo so tom mantido os operários

i:_coln Mllllar 4o Brasil
Horviço para hoje:
Official de dia o tenente Kranclico Eu-

clidei tle Moura; «itado maior, o altero»
Vasco da Silva Vurell»; adluncto, o alterei-
.iiiiiiinii Prederlco Horta uarboia; medioo
riu dia, o dr. von Dolllnger da Oraça; con-
nngúiitu o nlferoa, Jute Philadelpho da
Itucha; Inferior do dia o alumínio, Joio
ünnifaclo do Souza Pinto.

Uniformo 5'
Fi-ilcniçilo «Io IMtiitiiiilr- nriiallclro*
-Kitarã da dia amanhã o ir. Alfredo

Thomó Torrei, da Knculdado do Sciencias
Juricic.is o Sociuci.

—A Diblinthoca rocobou «Tlio bookman»,
uDraiíl -Mediei*. «I.o moli th.rupoutlquo.,
• Itnvui' ilii"'i.ipaiitii|iii- do» alcoloidci».

—O preiidontn rocobou do Club Militar um
offlcio de agradccinientoa pelo» votos do
profundo poiar manifosladoi pela Eadaração
o motl/anos pulo falleclmcnto do iiluatro
general Artbur Oicar.

—Na cuminiisão nuo devo representar hoje
a l''.'di'i ti.-ãii na fosln do Vcto-Cltib o sr. dr,
M. liai ii''" Dantas ¦ ,-i.í subitiluldo polo sr.
Octavio Pinto Ouede», Essa coininissão dovo
r.-iinir- ,¦ hoje,ao meio dia,no Collegio Paula
Freitas,

—A Koloração recebeu hontem a muito
honrosa visita do sr. dr. Drugada.

—Correio da Federação—Tbm cartas os
srs. João P. Moura Hritlo, Adolla A. Bap.
llsla, lleatriz K. Vieira, Antônio K. Vieira,
Ouslavo AriiibrusI.Jarior Andrade,W.Pereira,
Alcides Canário, Carlos S. Corrêa, Umbcrto
Zamltb,

Club Arndcniico
Estão da dia hojo os srs. Júlio Guedes c

Alberto Rego I.opos.
—llealiza-so bojo, á 1 hora da tardo, a as-

lombléa geral para eloição do cargos vagos
cm commissão o mais Interesses geraes.—Tem carta na sede do club o sr. Clnci-
nato Simões Corroa,

Congresso Acadêmico Brasileiro
E-tá rie dia hoje o acadêmico Nazaroth de

Monozes, da Faculdade de Diroito.
—O sr. prosidonto interino designou o dia

lil do corrente, pnra se procederá eleição do
presidente do congresso.

.São convidados todos os sócios, para
esla reunião no dia já referido, ás 3 hora» da
tarde.

—O dislincto acadêmico do direito, o sr.
Ericorio Villalba Alvim publicará um gran-
de artigo de propaganda a respoíto dos fins
rio Congresso Acadêmica Brasileiro, depois
de amanhã,

—Porain propostos sócios os seguintes
acadêmicos : Manoel da Konseca, Aristides
Coelho o Manoel do Oliveira César, da Fa-
cuidado de Medicina,

—O sr. presidente enviou ao dr. Pedro
Moacyr um longo offlcio de congratulações
pelo suu discurso pronunciado no Estado
Oriental ; obre o valor da mocidade acade-
tnica brasileira o sua educação, assistindo a
esto discurso toda a mocidade acadêmica do
Estado Oriental.

—O congresso recebeu do Estado Orien-
tal um telegramma da mocidade acadêmica,
que sahirá publicado na «Vida Acadêmica»
amanhã, congralulando-se com o Congresso
Acadêmico, pela prosperidade da mocidade
brasileira.

—O sr. presidente passou também um te-
legnmmade congratulações á mocidade do
Urüguay.

Circulo dos Acadêmicos Calhullcos

-Foi mniflooionado paio oeoiilho iwp» beiro; ««envio, o ir. coronel llg»rqu0 ,|«
rior du -ainK- « juluado praeisar de cinco uuarnao.
metei tu*wà iratamai.10. o ilfirer do !»• ^&*Çffl^?J.oJjn«M|e«o reo KrancUoo
iiutalíi.o d« mfanterla Miguel Anlonio de
Alvarenga.

— Seiviço parahola !
Superior do dia o major Oii*lavo do» San-

to» .Sir.ihyba; dia ao dlilricto, um olflçul do
.!•; ao poiio medico o dr. Marquei Junior;
o 10' balalliSo dá a guarnição da cidade; o
!• o» «ervíçoi czliaordinarloi; o 9' regimen*
to o» nfllciaei para ronda e o W batalh-o a
inii-iii-1 para o Jardim

Uniforme, 5',

FALLECIMENTOS
Finou-ie honlem, A raa Senador Verguei»

ro n. 8 P, d. Anna do Mendonça Ouiinarâa»,
viuva, du 53 anno» o natural do Kilade do
llio do Janeiro. .Sou corpo «ori boja inliu*
mudo no cemitério do S. João llaptlata, ia-
hinrto feretro, ás 9 horas d.i manhã, da caia
acima.

— i-.ii,'.-iiinti-- - hontem no cemitorio de São
Francisco Xavier o onterramonto do ir. An-
tomo Cândido Soarei Coelho, caiado, bra-•nl",rn o de há annos, tendo «alildo o foretro,
ás 5 horas, da lua Crrqucira Lima n. 1 F.

-No cemitorio do S. Francisco Xnvior,
foi sopulUido hontom o tr. José Francisco
Daplisla, nogoclanlc, da nacwnalidado por-
tugueza, solteiro o tio 2a annos, cujo enterro
sahiu da rua Senador Poinpcu n, 201.

—Foi sepultada hontem no ceiullcrio do
S. Francisco Xavier, d. Maria Gaspar do 011-
viora, fallecida á travessa d. Carolina 11. 1,
de onda sahiu o enterro As 4 li'.' horas ria
(artle. Era natural dosta capital, casada e
tinha 2ü annos de edade.

—Sepultou-so hontem no cemitério de São
João Ilaptisla, d. I.uiza Hnsa de Jesus Clia-
vci, natural desta capital, viuva c da cjO
annos, fallecida A rua Assis llueno 11. 3.

DIA SOCIAL

liiiiinuniini; .i,:i.u-..«dii de tar na noite do ,
de Julho do anno pasiado, rom unu luvailú
fnrfdo gravainouto a Joaquim Auguito JaCoita.

Foi defendido polo ir. Ilanjamln de Ma._i
lliioia abiolvido porOvolot.

AmanhA ioiA Julgado Ambrosio Anloniv
pelo crimo do offunaas phync.11 giave».

Fanccionam amanhã oRneguinletlrlbiinan-r,
Cam,ira Civil da Corte de Appallacio, á» \i
horau; Câmara Civil do Tribuiiiil Civil o Cn.
minai, ao meio dia o Juiy ao meio Jia.

Audiências pata amanhã,
Do dr. Viveiros d» Caulro, A» 11 horas,
Do dr. Moreira da Silva, ás li 1 ¦ horas.
Do dr. Caivalhe e Mello; II horas «< lã mi.

nutos.

SPORT

P.ealizain-se hoje, às 9 horas da manhã, na
Gloria rio Ouleiro c ás 3 1|2 na matriz de
S. Jusé, os offlcios que o Circulo dos Aca-
«leinicos Catholicos faz celebrar pelo. resta-
belecimento de Sua Santidade o Papa
Leão XIII.

Offlciar.i na matriz do 3. José. o reverendo
vigário padre Jeronymo e na Gloria do Ou-
teiro o reverendo conego Osório, digno ca-
pcllão da irmandade,

Para esses actos esperam os acadêmicos
catholicns o coniparecimento de todos os
companheiros bem como de todos os fiéis.
Bililiotiicca da Faculdade de Ucillclna

Os drs. Álvaro Pnulino e Abel Porto, bi-liiiotliecario e .sub-bibliothecaiio da biblio-
thecada Faculdade de Medicina, auxiliados
pelos srs. phanuaceiitico Torquato Câmara
e dr. Constancio Alves, lunccionarios da
Bibliotheca Nacional, estão a concluir o in-ventario lopographico daquella bibliotheca.
sorviço ordenado pelo ministério do inte-rior, anos .1 rátirada dos drs. Carlos Costa oI.una Freire.""'

Ao director d s rendas publicas do The-souro 1-ederal, ofíiciou o ministro da fa-zenda, para que tenha execução o decreton. i872 do 27 de junho ultimo, em virtu-de do qual a mesa do rendas do Pelolasno Ebtado do Rio Grando do Sul, ó con-siderada estação dependente da Alfande-
ga da cidade do llio Grando, no dito Es-lado.

Nesse sentido o mesmo ministério Iras-nnttiu ao sou collega das relações oxte-riores ura exemplar do Diário Official
que publicou o referido decreto.

A «ECONÔMICA»
Conformo noticiámos, realisou-sc hontom oIJ' sorteio dos títulos desta companhia deseguros, quo tanto se ha imposto á confiança

publica, cabendo os prêmios dé ãOOíOOO aosde ns- 2990 pertencente a d. Bonedicta >1
ves rie Jesus, moradora em Uberaba, Minaso 5650. pertencente ao sr. Antônio TeixeiraJunior, morador ucôtu capital á rua do lios-
picion.S&l.

Houve sorteio do dois títulos apenas
porque foram convertidos om apólices dotaes
grande numero tio títulos do accumiilaeíotendo sido lambem declaradas caducas porfalta do pagamento do seis mozes do presta-
ções,.o quo fez baixar do 11. r>73 para 7783apólices em vigor, assim, 3890 desapparoce-ram para todos os offcitos.

Presidiu ao sorteio o nosso collega de ro-

FOLHETIM (31)

A condessa Marlvanna
ren

. â{enrt/ Çrêville
XI

- Por sua vez, a condessa dobrou o for-
111030 busto anto a imagem que tantos- i milagres realiza; as dobras da sua custo-' sa capa do volludo cahiram sobre o abri-
go da pelle de carneiro, gorduroso cexha-

. Tando mau cheiro, de uma camponeza, quetambém tinha alguma cousa a pedir a
Mãe de Deus.

—Virgem bemdita, mãe do Senhor
.murmurou, Mar Ivana eu t'o supplico'•affasta do mim o peccado ! Não permitias'' 
que mancho o meu corpo, não permittas.que .mancho a minha alma! Fazc que
guardo a honra que me foi confiada, quoseja Col t fé jurada, á fó do matrimônio...

.' Eu sou fraca,sou só, vem cm meu auxilio
Virgem mão do Deus 1

Um copioso pranto lho correu dosolhos.
. . —Sou mais pobre c mais misoravel dean-to de ti do que da mulher quo te suppli-
ca a meu lado, Virgem Santíssima, conti-nuou a condessa, porque ou não soffro omal qY.e os outros me fazem, mas do quea mim própria faço! Si tu não me a judaressuecumbirei 1 I^aço um voto a teus pésmãe sacratissima do Salvador; recebeesso voto o que eu pereça se faltar a olle!Juro, e tu és testemunha, que o amoradúltero não mo infamara nunca! OueBoreiflelà fé do matrimônio!

, Não posso impedir-me de amar. ai I demim! mas tu podes imf eiir-me do cahirao erro completo! Amo esse que me rou-iou o coração e a alma; mas, muito maisdo que a elíe,aroo ainda a honra o o deverJ-aze que a minha ternura fique innocen-

te, pnrmitte que cila unicamente o auxi-
lin a elevar-se até junto do bcml Permit-
to que eu lho dô tudo quanto pode tornar
um homem feliz, salvo, o sacrifício de
mim própria, que não mo pertence. E.se
aiguma vez esso homem so tornar infame
o criminoso, eu l'o juro.mãe do Salvador,
nuo o saberei arrancar do mou coração c
da minha vida!

Mar.vana conservara-se do pé, fremente,
elevada pelo ardor da sua proco-atéàs re-
piões do espirito ondo as cousas terrestres
desapparecem.

Infamo ou criminoso, pensou a dos-
venturada, cllo não saberá ser nunca;
mas se o fôr, deixarei de amal-o... Dizc,
mãe de Deus, ajudar-me-ás a expulsal-o
da minha alma r" Trazer-to-ci o mais bello
dos meus diamantes, para quo fique pro-so ao teu manto como um penhor eterno
do meu reconhecimento.

MnrTvana accendou um cirio do cera
branca, o mais grosso quo havia na fabri-
ca, collocoit-o num Jampadario, beijou a
a imagem veneranda o sahiu.

Sentia-so muito mais calma.
O voto possuo em si próprio uma força

mysteriosa, porque nos prende, nos com-
promelte. Oppõe uma resistência material
ao impulso interior; é como um dique
posto as nossas paixões; lambem o cm-
pregavam as almas primitivas pára sal-
yar-se das suas angustias. A condessa
queimo era muito praticante em matéria
cultuai, mas profundamente imbuída de
religião intima, como quasi todas as rus-
sas, entregou-se ao compromisso com
com toda a energia. Ao entrar na carrua-
gem, repeliu as palavras que acabara dedirigir á Virgem de Ivers.

Que eu pereça, na verdade, disse com
uma energia vehcmenlissima, se porven-t.ura alguma vez resultar algum mal doamor quo ello me inspirou. A minha alma
pertence-me; meu marido deixa-me se-
nhora de dispor delia, mas pira ahi a mi-
nha.liberdade. E, além disso,sou eu livro?

Sim, si o meu amor mo conduz ao bem!
Não si me leva para o mal... A pobreMar'Ivanna debatia-se entre as subtilida-
des que irapuzera A sua consciência; mui-
Ias antes delia o fizeram, e muitíssimas

mais ainda quo vierem depois, usarão de
egual sophisma para innocentar os erros
das suas almas transviadas. GhegamoR
quantas vozes em transes idênticos, a ficar
persuadidos, sem grando custo, do quoabordamos a verdade, quando recusamos
qualquer coisa á loucura: a condessa en-trou cm casa contente, acalmada, tran-
quilla, sobre a sua condueta. Tinha jura-do, havia de respeitar a honra do seu
nome.

Mas... cila o havia dito á Madona
d Ivers, o a Madona não a desmentira
amava Ardiane com todas as forças dòseu ser.

XII

A Paschoa completou a sua obra repa-
radora; a torra e o céu haviam-se unido
para celebrar esta festa da primavera. Ossinos ropicavam em todos os campanários
do Moscow, agitados- desdo a manhã ale
á noito pelos braços valentes do piedososcamponezos ou operários pobres, quoamam esta súlcnnidade como um paoama a um iilho.

No seu grande salão ondo se achava a
mesa posta, ornada de um cordeiro modo-
lado em manteiga, os doces o queijosobrigados, ondo os ovos píritalirados docores brilhantes enchiam varias cestas
Mar'Ivaima, vestida ile branco, segundo ócostume, andava dum para outro lado
só e contente.

Havia cumprido os seus devores reli«io-sos a Virgem de Ivers via brilhar maisum diamante no seu vestido do ouro- oconde, sem o saber, substituirá o brilhan-
te por ura novo annel, e a condessa su-
persticiosa.vira em tal coincidência umaespécie do manifestação divina. Seu marido offerccera-Jho um annel, symbolo deunião; era um penhor da clemência doceu indiilgente.

O ceu azul brilhava através ás janellascuidadosamente lavadas, vendo-se já no
jardim aborta as flores das olaias, espa-lliadas sobre a grama enfezacja, aindafriorenta pelo effeito da neve ha poucoderretida pelo sol.

da fabrica de tecidos Carioca, prestaram-noshonrem as informa-ôes seguintes:
•Tendo sido ató aqni norma da administra-

ção da fabrica escolher dentre os snbstitu-tos do tecelõea os que/i.juizo daquella, fo-rem considerados 09 mahiaptos para preen-xher. qualquer, vaga:effuoUva.í|ue sader nn-teares,,escolheu uma operaria dentre as niieserviam como substitutas por ju!g,il-a nascon-iições acima.
Tendo um dos tecelpní reclamado contraessa escolha, por entender que sua mulherfora pr-judicada com essa esi-oHiá.porquantoservia como substitntaá muilo tempo, à ad-minislrnçâo no intuito" único de concilia ocaso declarou que, na primeira vaga que sedesse seria essa operaria aproveitada, como qne se mostrou satisfeito o reclamante.
Nosso interini irrompeu a greve, insistindo

os tecolõ.'s na ininu-diata admissão da es-
posa do operário reclamante e que fosseconfeccionado um regulamento relativo an
preenchimento das vagas nos teares, quertemporários quer diflnitívos, estabelecond,
umn tabeliã numérica, aflm de prevalecer aantigüidade. ,

A administração cnterfdeu não dever ac-ceitar nem um nem outro alvitre, declarando
quo nno podia abrir mão-, dó direito does-colha rios seus operarifls,direito que so tinhareservado |ali, então, por Julgar que essaescolha recalusse na possoa quo a seu juízodemonstrasse mais aptidão para oceunar ologar vago, o que não :se daria desde quehouvesse uma ordem numérica para os pre-enchimentos sem attender ao merecimentorio caria um.

Varias ponderações, ao quo nos disseram,foram íeitas no sentido acima exposto o er-tre otilras que os substitutos não eram em-
pregados cftectivos da fabrica, pois só ti p-b.-ilhani na ausência temporária dos tecelõessendo pagos dos vencimentos do próprio to-colão n quem substililcm.

Ahi deixamos ns informações quo no3 fo-ram prestadas. Os nossos deseins sáo queellas .-alisfaçrm ás boos Intohçõpsrloiope-
rnriado, que só procura- o Irab.iMio bone-tac digno.

jfbasrecimenfo de carne
No matadouro de .Santa Cruz furam hon-(em mortas 191 rezas para a população destiicapital.
Das rezes abatidas, 40 pertenciam a Ho-racio Josó do Lemos, 125 a Cândido Espin-doía do Mello, 3T a Lavrador & C P-» áCompanhia União Pastoril, 59 a Soutoílõ &C, ftl a José Pacheco do Aguiar c 15 a Dn-rrsch «x C.
No entreposto de S. Diogo a carne foivendida pelo seguinte, preço : devariando conforme o marchante •

Carneiro ...,.,; ' 1S500
£°,rc° ••... 1S?00vitella  IS000Pela estrada do Minas e Uio desceram "30

rezes, com dostino aquello matadouro

vacca,

dr

(Continua)

passada pela au-
fgT-trò Civil.

PELAS ASSOCIAÇÕES
Assistência Á LNTANCtA-Solennisanrio adatailoü annivçrsano ria sua inslallacào.rca-Usará o Instituto do Protecçào lá Infânciano dia 1-1 do corrente uma sessão S.um pequeno festival por oceasião do qual seefffctuaiit o ;<• concurso de robustezSora conferido áçio.-inça pobre ató 

'a 
edadedeiim nnno mais robusta rpiese nprsenla- umvalioso pr.;,nio olferecidò pelo inieressa êmenino Luiz. primogênito do iílush. medico-Nascimento Guinei. «m-uico

As insçripções estão desde já abertas naSecretaria do Instituto A rua V. de Kiò jJian-eu ir 12, sendo imprescindíveis:
1. Attesl.ido de pobreza 

'
toiidado policial.

2. Certificado do cdado do fie3- Idem de pojsoa idenoa garantindo oueap monos nle o 6- mez foi a c>-canci„ha e_-ciii.íirrciiirm. alimentada no seio malcrnn
S. DliSEKICENTE TVMOIMPIltCA—Esembléa geral dõ 22 do passado e=ta'dade eleged'a ceguiníc dlrecldriá;".
Presidente. Eueerilo Sacramento M,-,,,™-secretario, Josó Rodrigues Figueiredo Bra"ga, lhosoureiro, Francisco Escadèro- nm™rador, Br.isilio A. de Oliveira, è benefleente-llernardrno B, do Nascimento. 

u,""-Ul-ente-
- Com o fim do uma revisão seral sãnconvidados pela directoria do instituto h.Assistência á Infanci.-c, todos os pensionistasde soecorros eni vestes etc, portadores doscartões n 1 a 1098 a comparecerem no di_lide julho, ás 11 horas'da manhã, sendonecessário que apresentem o altestado h_pobreza passsto pela autoridad p0hCialsem o que perderãn o direito ao Kce_ioi»%dos referidos s-jpcorros. «!*e«mento

VIDA ESCOLAR
(¦yiiiimslo IVacional

CoNcunso nu PBv^•CEz - Realizou-se hon-
tem a primeira prova oral de literatura e
analyso philologjca do concurso de francez
peraaato a congregação.do, Gymnasio Nacio-
nal, tendo comparecido.18 lentes.

Aprovado-sr. Adriano Delpech começou
ás lljioias e terminou cerca do 12 horas e¦10 minutos, tendo eíte senhor traduzido e
analysadouin Irecho da Arte poética de Boi-
leau.

O sr. Roberto Gomes iniciou immediata-
mente após a sua exposição, cabendo-lho porsorte uma das Lcllres persanes, do Montes-ipiicu, á cuja tratlucção e analyse commen-
tada egualmente procedeu.

Os trabalhos do concurso continuarão nodia 15 do corrente, ás 10 1(2 horas damanhã.

DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje :
As senhoritas: Urmelinda Fernandes do

Amaral, Antonictta Pereira Leilão, Joanni-
nha llittciicourt e lílvira Arèas.

As exmas. sràs.i d. Maria Julia Telles
Pamplona, d. Amélia de Mendonça Lobo,
d. Ulviia Campos de Almeida e d. Ondina
de Souza.

Os srs.: dezembaigador Franci-co Muniz
da Silva Ferraz,alicies Oscar Oualberío Dias
do Moura, commendador Joaquim Arlindo
Cintra da Silva, dr. Frédeiico Augusto ria
Silva, Arthur rie Vasconcellos Lini, João
Alves Baptista, B':nto de Barros Tinoco t
Trajano Siqueira Pinto da Luz.

Festeja annos hoje a exma. sra d. Ar
gentina Lopes da Costa Araújo Lima, esposa
do sr. Luiz Antônio de Araújo Lima, chi-
mico pliarmacoutico do Laboiatorio de Ana-
lyses.

Passa hoje a data natalicia da exma.
sra. d. Ainalia Peixoto Faria, digna esposa
do sr. João Machado Faria, negociante da
nossa praça.Completa hoje o seu 1- anniversario a
(falante Elza, dilecta filhinha do capitão
Eduardo José de I reitas.Faz annos hoje o sr. Gualberto de Aze-
vedo, nosso companheiro do trabalho na-
ofllcinas typoí-raphicas desta folha.O dia da hoje é de alegria para o cora-
cão do sr. Olympio de Niemeyer, official da
Direciona Geial de Saúde publica, por seia data do anniversario de sua galante filha
Nair.

O.sr. Augusto Pinto Ribeiro.de Carvalhon sua exma. esposa, sra- d. Maria Braga de
Carvalho, comniemoram hoje o 20- anniver-sario do seu feliz consórcio.O sr. Heitor M. Costa, empregado nocommercio desta praça, faz annos hoje.Osr. Domingos de Castro Lopes solen-
niza hoje o nalal de sua galante e graciosafilhinha Delphininha.

Faz annos hoje a interessante Joanni-nha, filha muito querida do estimavel sr.Bartholíimeu Dias da Cunha Bittencourt,
caixa do importante estabelecimento indus-
trial do srs. Georg Masckè & C, proprieta-rios da Cervejaria Brahnu.O hábil guarda-livros desta praça, sr.Abílio Murce, solennisa hoje o natalicto desua digníssima consorte, exma. sra. d. Leo-nidu da Gania Murce.

TUitF
JOCKEY-CL.IJ

Algumas horas decorridas c citaremos a
apreciar a guindo fo*ta «pio se realiza boja
no Jockey-Club, cujas dependência», não
obstante vastas.serio acanhadas pura recebnr
e accoinniodnr os convidado*,—sporlicomen
o f/orbrte», que, Corlaniento, om crociiio,
nntiiero alihiiáo an hippndrnmo do bollas
paragens de S. Francisco Xavier.

ijuanto ao valor do pn-gramma, .1.1 u'.m
duo Iodos os jornaes, inclusive o Correio
da Manhã,

Embora tenham, por doente», to afastado
da disputa do clássico Experiência alguns
paralheíros, este parco não pordeu a impor-
tancia, quo nvalisn com a do Grande (Sua-
nabara, queó o pai 00 do honra.

Reproduzimos hoje ou nos«n<; palpites :
Descrente e I.ihuriino
I.iber-il e Nebulosa
lloreb c Diimout
üalopim o Heleoro
SOTTKA F. NlCKIX*
Severo n tjuiio
lguariaçá e Oarupá'J 

KHTII.S K GAUDKT
Juréj, Périchole, 1'orgaminho, Gra-iosa,

luii, Sentinella e Thiers.
CYCLISMO
Vcio-fliib

E' hoje que. na elegante pista da rua irvl.
riock Lobo, so realiid a grande prova ai.,
nual do Volo-CIub,

Alóm desta tem o programma, qno se com.
põe tle oito parcos, um destinado a mari-
nluiros c praças do Corpo de Infanteria de
Marinha.

São estes os nossos palpites!¦• logar 2- logar
Vuicano Nilo
Marialva Cacique
Arion Boieas
Luso Trovão
Ero Guino

Luso. Faísca, Saturno,'Eugênio More'ira,
José Rodrigues, Pedro Alves"Corrêa, Kean,
lonibardino; para 3', Oriente; para -t-, Ta-
ruoyo; e azar, Elbe.

Assistirá a esta festa os srs. presidente d_
Republica, prefeito, chefe de policia e ou-
Iras altas autoridades.

ROWING
CLUB GUANABARA

Em assembléa geral extraordinária reali.zada ante-hontem foram cleilos para os car-
Cos vagos do conselho fiscal os srs. Annibal
Rocha e Manoel Peixoto.

Na mesma assembléa foram approvadas
a3 propostas da directoria nomeando sócios
honorários os srs. Francisco Laport e Er-
nesto Curvallo Junior e pedindo permissão
para adquirir uma yole-franche de oito re*mos e outras de quatro e dois remos e umcanoé, embarcações estas mandadas adqui-rir em virtude das disposições do codiero deregatas.

azar
Humberto

Jupy
rlurin
Syriò
Jupy

EXERCITO
Será transferido para a 2' classe o alferes

do 19' batalhão da infanteria Triíenio Pi*nheiro de Lemos.
—Para o cargo de coadjuvante do ensinodo osgrimn, bayoneta e espada da EscolaMilitar do Brasil, foi proposto o alferes Aí-fonso Pinho de Castilhos.

: -O general Marciano de Magalhães apre-sentou-se hontem ás altas autoridades doExercito, por ter sido nomeado inspector doa' regimento do artillieria.
Serão classificados : no 4- batalhão deinfanteria, o tenento Pauiino Pereira de Le-mos; no 30: da mesma arma, o tenento Ame-rico do Abreu Lima; no 12- regimento decavallaria, o alferes excedonte Theodoro\ legas da Silva; no 9' da mesma arma, o ai-feres excedente Jorgo Braga da Silva; no.»', o alferes Rogaciano Ferreira Mendes-no V, o alferes Arlindo Marques Sahrado'todos de infanteria. '.

—Mandou-se serviraddido ao 0- resirnonto
rio artillieria o alteres rio 25- de infanteriabmygdio Harbosa Lima, quo aclualmonteserve no 10- batalhão.

-Foi exonerado, a seu pedido, do canròde chefo do gabinete du lntcndencia Geralda Guerra,o tenento-coronel Gabriel Pereirade Souza Botafogo, sendo nomeado parasubstituil-o o major lvo do Prado MontesPiros da Franca.
-Foi nomeado agente da enfermaria mi-lilar de llasi! o alleres Abrehno da CostaGodinho.

, T,° 2' ";nonle do 5- batalhão de artillieriaArthur Ribeiro, foi nomeado quartel mestredo mesmo corpo,
-O ministro da viação communicou aoda guerra que havia providenciado no sen-tido de ser elevado a 50, o numero de traba-Ihadores que servem junlo á commissão en-carregaria ia construcção do rama! férreodo Lorena a Ilenillca.
—Requereu aposentadoria o V patrão doArsenal de Guerra do Malto-Grosso JoãoJoso dos Santos.
-Foram nomeados ajudantes de ordensdo general João Pedro Xavier da Câmaraintendente geral da gm-ira, o capitão CarlosLamaignei-e Teixeira e o 1- tenenteDias Barreto Laur

111 as-
socie-

-Foi exonerado a seu pedido, do cargode ajudante de ordens do intendente eeialda guerra o capitão Abílio Augusto de No-ronha-c Silva.
-O requerimento de Cleantro Jcriuericá;cado em 3* •«  ' , . v •

mente effeclnado
classificado em 3- logar no concurso ultima

na secretaria du guerra,para provimento io uma vaga de ámahu.n'se, em o qual pedia para ser nomeado parauma das vagas existentes na IiilondenciaGorai da.Olioi-ra, foi indeferido.—Foram indicados o despachante da cx.lineta ínU-ndencia João Duarte Nunes Neves00 apontador Joaquim Aniancio da'SilvaGraça para amanuense3 da Inféhdenciã Geralda Guorra.
—F.ii nomeado auditor interino rio rom-mando do 2- dislricto militar o bacharelDiogenes Gonçalves Penna. -««1-1—Conccderam-sc (i mezes de licença ínntratamento da saúde ao alferesAntõni.Èmi-

ho dn Silva.
—Ao 11- batalhão do infanteria

riario aridir o tonente do 3' deCorbiniano da Soledade Lima.-O alfores do 39- de infanter:a Cidnono da Franca foi transferido parada mesma arma.
-O general Modestino de Assis Martini:recentemente promovido a este posto anre'sentou-se hontem ás altas autoridades daRepublica, por ter sido promovido-Tendo sido remettidos ao Juízo da 6-Pretoria, os autosdo inquérito policial, re-ferente á aggressao de que foi victimaies-

posa dosr. Alberto Parente ,|a Césfa «le!
parte do alferes do 20- batalhão de infantem Adelino do Gnaycurás Pirauenur, foi os.eofficial mandado considerar respondendo"»
processo perante o referido juizo. ° 

a

fni man-
infan eiia

Car-
o 37-

CASAMENTOS
Realizou-se hontem na S- pretoria, o casa-mento do sr. Nelson ria Silva Campos coma senhorita Carolina I.uiza de Lemos, ser-vindd de padrinhos o capitão Álvaro deLima e sua esposa.

BAPTISADOS
Baptisa-se hoje na egreja d\i Luz o galant-Antenor, fllhinho do sr. Fernando de Alcan-tara Campns.
São padrinhos a exma. sra. d. ChristinaThereza da Cosra e o sr; Kstovam ¦ José deCarvalho, estimado íunecionario da Estradade Ferro Central do Brasil.—O nosso companheiro na revisão destafolha^sr. lldefonso Toletano de Araújo bn-

ptisa boje a sua eucantadora filhinha ltacy.
CLUBS E FESTAS

Grcmlo cias Opiiliiins. — Esta sympathicasociedade faz realizar amanhã uma reuniãointima em seus salões.
ACTOS FÚNEBRES

Um grupo de alumnos do Instituto NàcbV-nal de Musica faz celebrar, amanhã ás 10horas, na matriz do Sacramento, uma missaom suffragio da alma do inditoso e antigo
porteiro daquelle estabelecimento, Domin-
gos do Araújo.

Durante o acto fúnebre um orchestra de40 professores, regida pelos maestros Mar-sicano c A. Gouvèa, executará Um pensa-mento fúnebre rie V, Marsicano c Elegia, deE. Ronchini.

FORO
Supremo Tribunal Federal

Sessão ordinária sob a presidência do sr
miuistro Aquino c Castro; secretario, o sr'dr. João Pedreira.

JULGAMENTOS
Tlabcas-corpus. N. 2063, S. Paulo. Rela-tor, o sr. Manool Murtinho; paciente, AndréMangi. Negou-se provimento ao recursoN. 2066. Capital Federal. Relator, o srPiza e Almeida; paciente, Antônio PinlòLopes. Não se tomou conhecimento da petiçao por ser originaria e não se tratar dealgumas das excopçòes legaos.
N. 2065. Capital Federal. Relator, o srAlberto Torres; paciente, Antônio de Vas-concellos. Idem.
N. 2061. Capital Federal. Relator, o srAndré Cavalcanti; paciente, José Lopes Ma-rinho. Não se tomou conhecimento do pe-dido pnr não ser caso de habeas-corpus
N. 2060. Minas Geraes. Relator, o sr1 ucio de Mendonça; paciente, José Antôniode Figueiredo. Convoileu-se o julgamentoem diligencia para qua sejam exigidos es-clarocinientos do juiz substituto seccional doEstado do ltio de Janeiro, sobre a matériada polição do paciente e os termos em nuese acha o respectivo processo, ficando desj.

gnada a primeira sessão para o Julea-mento. B
Appcllaçõcs cíveis. N. 863. Pará. Relatoro sr. P. rie Mattos; appellante, AntônioGonçalves Pinheiro; appellados, Corrêa _Comp. I*oi confirmada a sentença
N. S33. Capital Federal. Rolator, o tr Hdo Espirito Santo; appelIantes.Zenha liamoséc C: appellada. a Companhia de SegurosMarítimos e Terreshes «Piospendade..

idem, votando os srs. A. Lobo e Lúcio deMendonça pela confirmação da mesma seo-tcni.-a por alguns dos seus fundamentos.
N. S.)2. Pari.—Rolator, o sr. P. de MattosappeUantès. Gomes Pereira & C. ippellada àCompanhia Paraense de Navegação a vaporComo preliminar, nâo se tomou conhecimento'

da appullaçao por ter sido apresentada lórado praso legal.
Homologação de sentença. N 353. C3 pi talFederal - Relator, o sr. 11. do Espirno San-to, requerentes, d. Custodia Teixeira Gon-

çalves e seu marido. Foi i.c.ada a pedidohomologação, contra o voto do sr. M Ame-rico Lobo.
N. 310. Capitai Federal. - Roiator, o sr.II. do Espirito Santo; requerente, RobertRayltcr. Não vencida a preliminar propostapelo sr. Américo Lobe, de converter-se o

julgamento e:n diligencia afim de nue a
paite junte a sentença nue homologou a par-lilha. contra o voto do mesmo sonher foi ne-
gado a pedida homologação, não havendosentença tra forma legal.

AppCllaçSes contmcrciaes. N. 755. S Paulo— Relator, o sr. André Cavalcanll: nppellan-to, Enrico Maggi; appellados, Frazão & Cl-oi confirmada a sentença appellada
N.:8õ8. Capital Federal. - Relator, osr. Pde Mattos; appellantes, L. A. Bruzzo ei c'appellados, Hrazão & C Não vencida a pre-liminar de nulhdadá do processo pela «n-

conipelencia da justiça federal para conhe-cer da questão que versa sobre marca defaln icn, contra os votos dos srs. P. de Mattos eAlberto Torres, foi confirmada aconU-a os votos dos srs. H.d
e Américo Lobo.

Secção Charadistica
toii>'_io di-: ,111.11o

Ao l' decifrador: um fino chapio decAS*ren, Pebeira Passos. ofTcrecido pela chape-laria do mais barateíro do mundo Jacintuo
Lopes,- rua do Ouvidor n.92. Os araras.indocomprar a outra parte, vão pagar maiscaro.

Decifi-íic;S<;m «lo dia S
Problemas ns. 8 o 9 : k.sto-f.scabmbnto

TiNA-TiaiTANA, de Dalma; 10: condecorado;
de Paty Faria e 11: sahida, de Nortista.

Decifradoros: d. RaviB.Thebas, Noemia B„
Parm, Schah Ra D'Ista, Otnegras, d. Cecem
do Prado, Jucá Rego e Conradinho.

Problema 11. .35
BMÓMA TTPOGnAPHICO

[Ao Macedo da expedição)
francisco JT. de JWaceda

 Bauriouinha.
Problema n. 36

CHARADA EM TERNO POR SY1XABAS
tino Usura faz um charadlsta queserve de pau de cabellclra?

Fritz Mack (Cáscatinha).

Aos charadlstas
Para assumptos qua se prendem á funda*

ção do uma Revista Charadistica, convido
os charadistas desta capital a comparece-
rem, hoje. domingo, á 1 hora da tarde,
na sede ,do Circulo dos Reporters, á rua
Sete de Setembro n. 51.

Pedro Ilidio,
(Noriisía).
Eucasolivri.

LOTERIAS

sentença
Espirito Sauto

Jury~* 
SESSÃO OROINAItIA

Sob a pr-sidencia do srs. dr. riulliões Pe.dieira: ptDinotor publico, o si: dr. Costa Ri-

NACIONAL
Lista geral dos prêmios da n. 103-8' lote»,ria da Capital Federal, oxtrahida em 11 de'

julho de 1903-plano n. 103.
prêmios db 200:000$000 A 5001000

-611.... .00:000Sn00 26210,,.. LOOOSCt»,
11311.... lll.OOOtOilO 31558.... MjOOtuOO'
31368.... 5:0005000 2427.... BOOMO»
1187.... 3:000 UOO 13004.... tO $000

19329.... 3.000S000 17118.... 50ti$o0t>
7554;... 2:0005000 21G86.... 500Í00O
8202.,.. 2:0005000 31363..,. 500*000

10389.... 2:O0ilS0O0 33458.... 500ÍÓO.
32068..., 2:000$000 34028.... 50UÍOOO
2374.... 1:0005000 35228..,. 500ÍOOO
3769.... 1:000-000 35356.... 500*000
71132.... 1:000*000 37821.... «jiJOÍUOO
7328.... 1:0005000 ~

1'REMIOS DB 2O0$O0O
4544 5233 7318 7425 9313 11403

13068 14978 15162 17211 17225 19333
19620 19924 24951 27059 27921 27S93
28137 28742 32255 3266? 35329 35.14

39426
APPROXIMAÇÕES

31367 e 34369 ÍOOSOOU
DEZENAS

2611 a 2620 500*000
nau a 1135.0 ™o
31361 a 31370 ...„ 4,00'-

CB.VTENA
2G01 a 2700 10o:ü(j

•ni.'£&os os num'"os terminados em 11 tômb0$000.
Todos os números terminados cm 1 tem-OS, exceptuando-se os terminados em 11.

¦Ç"!i A- p- de Almeida, presidenle.J. T. de Cantuaria, escrivão.

ESPERANÇA
Resumo dos prêmios da 3* loteria do

plano n. 128, extrahida em Aracajú.emll de
julho do 1903.

1'RSMios db 15.000*000 a 100S000
21254....
57356..v.
29631....

K51....
15ã9....

45724....
53562....
51812....

roora

15:000*000
1:0001000

5008000
200*000
200SÜUO
200*000
2(»*0(W
2ÔÜS000

2025....
9S68....

1Í39G....
31396....
41161 ...
52680....
55869....
-6057....

PRÊMIOS DE 50$000

12192
49759

34972
570O3

46186
6435»

41973
699 H

APFROXIMAÇÜES
21253
57355
29633

21255.
57357.
29635.

21251 a
57351 a
29631 a

Todos
1K>00.

DEZENAS

21260
57360
2%40

iot ¦«• i>i
100*00!)
íoosooo
íoosooo'
10050OO
100SOÚO
100S0OO
1003000

49333

75*00.
50*000
25$0íK»

10Í001
10*000
íosooai

os números terminados em 4 tên*'

/. C. dt Oliveira P.osarioi

... ,-'.,. ,-.: --::-, 
. 

¦:... 
-
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_t jtfvisoòj^

O flr. I.onu IH.il/. cm» longa pratica noItrâuwnonto .li» tuphttlt e »<>oiV«'i„« ,|,. «S/A
da cmiiiiiltaH, de 1 iW 11 horai, na rua S.Joiân. IM, próximo nu largo da Carioca,

, l»r_. Honra ..r.i_'.l «» llonri» IIi-.ihII H»II..» Iv.p.r Molontia» du. olliui., Cuiih. SAojQíc-ii.'J?, lodo* oa dias ulei», das Vi An'd
horas.

PrivIIc-rloii - Jnles Oéraud, l.oclorc«C, UGrun do Unn.irii'. cncnri-niramoui d«obter patentes do invenção no lliasil e no.otranff.dr.). ('IVluph. u, i.ncii.
Copnriilinnn, I.cmo, Hiri'fjlnlin o Iim-nem:», agora servido" |mr bonds eleclrieo»

ntó alta licito, são òlpliii.dlijo. lugares parapossv.lo» o plc-uics,
Golío -Maior asseio O iam luniaçn. 1'iwa

co_-»l»a, ao»; na rua d.i ,\h.in Ic.a n. 102 urua Senador fíimelilo n. .... ilitra u_oJii«dnMtrl.il na ma ilo Hospício n. 00, du.s
Úteis das lüiís II ||2bo as da manhã. Orando
tlbatiuionto conforme a qimnlldllde.

-orreln-Ksti. ropartl-.ü j expedirá mala» pelos«bídilntcs puquoii...lloje:
•Itnpoan», para llalii.i >

bondo Impressos até ...
carjns para o Interior, ali!
porto duplo nio ás lu•Çorslea», para Saiil..-.,

IVrn.iinl.uco, reco-
li horas da manl.it.
ás ti Ijí, Idem com

. .vcoliendo ImpresBOHat.) ás 7 I.oras da inai.l. i.i-aitas para o Interioratoas 7 li'.', Idem com porto duplo nté ás S.
**»»«»»j*™ra*tr.,»»nini^^

SECÇAft LIVRE ¦
¦ » ¦¦ — i

Dccl.ir < íiu
Por motivos alheios á vontade .loi abaixo

assignados fó lu.je pôde ser publicada a
lista dos aluamos que f«*-i'l|rnar«iii » declara»
çilo contraria d-roprc-hiilnçilo da l''ncill(1ade
Livro do Scloricias .Tu. i.lic.is o Sociaes no
prestito comniomnrallv.i da nioito du uiaro-
ohttl Floriano Peixoto; declaração esta quofoi inserida nn BOoÇan—Vldn Acadêmica—do
..Correio da Manhã», dó V.i do m.-z passado.Pedro Sena.l.i, lítifrcnlo do I.ucena, Abra-
hão Ribeiro, Luiz Oltoríl. Antônio C.rosla,
Vicloiio Cresta, Fernando Vidal, I.oite Hi»
beiro, Leopoldo C. A.Duquo Estrada Jiinior
Cyro Cuiilia Ilaslos, Ji-r.o Calvot, Mario K.
Ganelli, Justo Mnriiop, IJórbort Moles, New-
lands, liopinnl.Io da Silva, Hubeilo Çouli*nho, Pedro A'.custo Cos Ia Velho Júnior,
Carlos Brasil, Oscar Pedemonte,' Washin-
gton Garcia, Donírlos W.itson, Francisco do
Assis Carvalho, No*lor de Azevedo Marques.
Álvaro Moreira, Jpfio Uraslllo, Vieira da
Silva, An.lié Helim Paes Leme, Affonso
Celso P. Hortas, Alfredo Teixeira rio Car-
valho, Elididos .In Oliveira Alves, Oclavio<
do Souza Amariinllio, l-Yinando Gro?s, AI-
varo Castro Menezes, Álvaro dn Ilarros Vas-
concellos, 1'aulo .In Almeida, Taiqiiino Sou-
za, A. Júnior, LèJn V lloso Netto, Gabriel
Osório de Almeida n Djâlma do Mendonça.

~1''' o que te digo, custou-me cnt%l tornoI'.'i_, e como voi, «Min bem fuiio e a fazondao «uporior.
Mas onde iiinndnsto-o fazer?

rOra, ondo! limão nfto sabes? Iia muitolompo eoinpio o mando fazer lotipnr parainiiii o moiis lllbos na casa Mendonça, rua
Qunçalvo» Dias n. H.Pois, mim ciro, pj.-liis dizer ao Mon-
donça quo conte com mais um freguez.

oOrtREIO DA MANHÃ—Domingo. 12 de Julho do 1903
H~i.><r-iMiii.a-_|.ii<_ntr-m.«lo>lo« ot medi-i-.ui.mit.>.. Ki.rm.ll.loi. ua Pliiirinu.rlu. Cru-.'mio do Sul, A rua da (Uinntltulçito n. IH.CjOtiaulum <i.i_ V r»_ io da muni.., dc. Mala

BrrjW i Un» I* A» t (In tarde, «Ir. I„alMiiiu, .lau 2 Aa ), dr. João Joti do Outro.
HOTÉIS B PENOÕes

tirande n.iii l nrtwnça Il.in Vlieonde dfl Maf jnjiinpfl.u U3im Esplendido» commodo»pnra ruiiilll.i«aonvnll.»lro«.|ilaria:ltaWOOO.
0» prop. i Atanoet llonçalvei Moreira _ C

Tiierrim»plU-llotfll lljulno-lnroriimçôfl» naLonfültnrln Colombo e rua l''ro»ca a. f.
Grande llnlej R.iani.ara,— Alijados aposen-toa para laminai o cnvflll.olro», com fren-te para ornar, II. Lapa I03. Teiopl.oao I.I3S.

-OMAIER... E INDUSTRIA
f.nranllnl.n «Ir llaii.al.r- Mnrcn Lagfl. Üflno-- sito rua do Hospício n. il. Souza * llraúa.«.ompanhla «le l.arilrl..l»«. - Importação dflleite a manteiga, Hua da Constituição 47._

DECLARAÇÕES

Salve lt! du jullio ilo ino:>
Aurora de hoje atravessa colhendo mais

unia primavera na pagina do sua preciosaOXijlenolá, Heitor M. Cosia. Desejo .pio esto
feliz acontecimento so ròprojlttza algumas
centena» ilo annos, uempro com risos e alo
gua, cumprimenta-lo

Antônio Uiniruto Campos.

LtVseno listado dcS. Paulo
E' SAitiDo nn todos

' Não tem havido ninus humores sypliilili-
cos ou hereditários rpm resistam ao uso
de dous vidros do genuíno Liror antlpsori-
co,alternado com os Posou pílulas depu-
r.aüvas de Luiz Carlos.

Vende-se novo sortimento na dro.aria
Barnel & C*. na casal.ebic, Irmão & Mello,
exioRio do Janeiro Silva Gomes &. C*.
droguistasa rua rie S. Pedro n- 21 (pie
também têm so.tinmnto das Pílulas sodori-
ficas e outros preparados de Luiz Carlos.

O coronel Atl.llstn J.ise da Silva Ramos,
candidato a Deputado Federal, mudou sua
rcsidcn.ua paia a rua do Passeio n. C2, ( cm
frento ao jardim ), frègiiezià do S. Josó 2-
Districto.

Coronel Augusto Ramos

Ol-.lrli. .1..N lIc.-c.Vs
ICin offleio dirigido no vice-commonriador

da Or.iom 8* dns Mercôi promotto o sr. vi»
gmin geral tomar rigorosas medida» noutrao abaixo ns-sigii.i.Io.Desde já declaro a s, cx.revnia. que os rigores praticados contra a
administração du urdem ou contra o abaixoasslgnado não me siirprcliei.dem.

Itio, 11 de julho dc 11JÚ3.
Pedro Hercu—ano da Silva.

AoNiuciittnmJKo. o cllooloi
Com relaçSo ao negócios do umaiVaiiíacr«Toburlada do quo os Jornaes do hontem dftonoticia nio mo cabo nenhuma ro-ponsabilí»dado.
Fu! victimn do um Indivíduo quo tinha aconfiança dn iiiuit'. gente, o a chantage (iuome fez d ella dilleílnioiito outros escana»riam. *
O facto dj» ello liaror tontado contra a suavida, minutos dopols do ver frustrada a sualadroeira, mo oxonora do oxpllcações comrelação ao meu procedimento.Repito, não tenho nosln negocio nenhuma

ros|oiisabilidade,iiüo fui lambem lovinno;illa»
quearam a minha boa fé o cngunitrum-me.

Ií' esta a explicação quo devo aos moiisclionlos o nmtgos.
Rio dc Janoiro II do Julho do 1903. Fran-cisco Anlonio Soares,
Rua do Rozario n. lll, Sobrado.

CLUB VERDI
A««flml.Wa geral, hoje, U do corrente i» £

hora» da Urde.
AüHumpto urgrtiii» o Importante.—O 1' no-

cretarlo. França.

S. B, M. Progresso do Engenho de
Dentro

Comiiiiiiiico a todos o» ir», soeloa, nue o»
Mimou, «rs, dra. Adolpho 1'onsollo e lUmlro
de Miigidliãmi olferoeeram a aata Sociodade,
o» iiui'viço'1 do aua nobre proflaafto, tanto om
consultório como cm Uomlcilo aos aooloa da
moiinia aocledado ; o para atlender n qual-
quer reclamação nocoasnria, so nebu om
iodos oh .tl.... utoia um director na aédo ao-
clnl A rua do lingonbo de Dontro o. 2, das
t> fu. 7 horas dn noito que reaolvori como for
do JiiBtlya.— O l' secretario, Augusto Gomes
de Oliveira.

Companhia Carris Urbanos
O pngumciiio ilo coupon relativo

ao NnniONlro findo f>m UO do ju-¦¦In», fí»i'-s.> ha no osorlptorto (.'un-
irai, a run Alarcclinl Floriano Foi-
xoto n. VAI, todos os «lias iitfls «Ins
l~ ás II horas dn Inrilo.

Itlo do .Inuclro, 10 do Jullio do 11)0.1.— Alberto de Faria, ll.cNoi.rctro.

Club plodelo
a entregar ao n. 33 a Paullno

¦m-__M-_-__-a___a__.

7. B. 29 (le Jullio
i kkcii.t.iiiia, nua DAOAaiooa ri. 47
No dia 18 do correnln, daa . a» 4 hora» da

tardo, aorAo paga» ao» aoolo» iiiviilnlns o
viuvai «una pen»6o» vonoldAa,

Rio du Jnnolro, 11 do Julho de 1903.- /tu»
tonio Baree.llos Borres, Ibníuiirciro.

Torno
Fatia.

Hio, II do Julho do 1903.
J. M GUIMAKÂES.

A Eqiillatlvn «los Balado» l.iiili.s
do Itr-t7.il

SECÇÃO DK SEdlMIOS MAniTIMOS E VERREBTaBS
Illmos. srs. directoros da Equitativa.

N'esta.
Como procurador do sr. Cai los En„elhardt,

do Rio Grando do Sul, venho agradecer a
vv. ss. a presteza cem que foi liquidado o
seguro foito pela apólice marítima dessa So-
ciedade, sob n. 8,212.

Poucos dias depois de «orem entregues a
vv. ss. os documentosrelntlvos ao sinistro
do paládio «Amorica» recebi dessa soclo»
dado em liquidação do-i-seguro feito'J:2K,jO0O, confoime mou recibo desta data.

Agradecendo a vv. ss, a facilidade com
que foi foita a liquidação referida, sou'"1

Do vv. ss.,
• Am*oCr'Obr*

Fn.iNcisCp db Carros,
Rio de Janeiro, 9 do jullio do 1903.

Correio Jndicador

*-cpois dc ..manhã
Sem egual. Não lia bilhetes brancos.
Loteria Esperança'.

Mil felicidades ao

e a sua exma. esposa, deseja-
Jfye de^coração - . .

• II. L.

t.í - -S- lUsIrlclo >

PARA DEPUTADO
Dr. Innocencio Serü-dello Correia.

Ccrelo l'r..i.v..ls
MARDI 14 JUILLET 1903

GnAND CONCERT—nAL
; Donné à Voccasion de Ia ícle NaUonale
: Avis—Lo concert commencera A 9 Ii, pré-
CisOS".
vbes caries d'invitation sont a Ia dispo-sition de M. M. los sociéiaires au local du
Çercle.

Lc Comitê.

Sem c„ud.1
Importante plano da Loteria Esperança aMtrahir-so depois de amaiilia.NSo ha bilhetesbrancos

i ii tmmemài—j—— .
Cincociiln conlo.s

Dez contos
Cinco contos

Oi«:.t.'o contos,
Küo ha bilhetes brancos,
Depois de amanliD.
Loteria E-ipm-ança.

COMMERCIO
HIo, 12 de jullio do irwi.

Cambio
A laxa ofncial de 12 Íj8 d. sobre Londres, quena quinta-feira vigorava uo [Srasillantsoholtanlt sonieiiie, foi bontem adoptada pelosoutros bancos. Mas, a tarde os bancos inclezesadoptaram a de 12 ipu d
O movimento do mercado começou com ataxa bancaria de 12 DptJ d. geral, oiTcrta dooutro papel a 12 3|I0 d. com limitados nejçoclosrealizados a 12 7pl2 d. o estas taxas pareciam.sustentadas nas primeiras boras
Ainda cedo, depois de alguma procura, nl-

Buns bancos continuavam a saccar a 12 5|3S d.tuas actlvaiido-ae o niovimento ns taxas bal-
Miram a 12 l|» e 12 3|32 d. com dinbeiro franca;
jnente para o outro papel n 12 5|32 e negocio
)i lis d. mas cm eogufda falou se em letra ban-caria a 12 1|S d. sem alteração do outro papel a
12 1[8 o 12 51-2 (1.

A tardo o movimento cessou, mas os bancoshontliiuaraiii a saccara 12 3|32 d. com outro
jiapol cotado a 1. 1(8 e 12 5|32 d. fecbando com
_ mercado esta»'e|.

As olletas do outro papel não foram impor-
dantes, mas sempro se realizaram negócios ro-
bülarès durante o dia aos extremos de 12 3i32 a
12 fi|32 d. para a letra bancaria o de 12 lis a
12 7|32 d. para o outro papo!.As taxas ofiiclaes, aflixadas pelos Dancos,
foram as seguintes.
I.cndrcs....
Pari»
Hamburgo.
Itália
1'orltignl....
Kova-vorlc,

tio dn 12 l|IG
¦DO J787
80 í'j7i

(7SG
l.tüj

11120

i2 l|8 d.
1793 por fr.
1976 por Il/m.
ss.is por lira.

ADVOGADOS

Dr. I.clo Telloso—Alfândega, 13.
Dr. Vicente Plrnsllie Alfândega, 13.
Dr. Arthur Prestes — Carmo, .,9.
Dr. Sou—i Bandeira — Ilosario, CS.
José ltibeiro Júnior, .Núncio n. 41

CORRETORES DE FUNDOS
Álvaro «le Jlonli-Candelarla 5.

MÉDICOS

Dr. Enrico «le l.cn.o» - Espj garganta, nariz,ouvidos n bocea. Seto do Setembro, 82 Das-. II as r> da t. eYpiranga, U-2 (l.arangelras)
Dr. Daniel d'Almçl.ta - Partos, moléstias dasmüll.eres e operncOes. Cura radical das ber-nlas. Alfaodega, 79; liambina, 23 A.
Dr. A. n. de Oliveira Mollo. porteiro e gvne-cologo, adjunto .«rrecttvo «Io scrvleci de

gj-necologla c exame do niulberes gravidaano Instituto de Assistência o 1'rotoccào ãInfância. v
r Cons: Rosnrio79; resid.: Cattelo GG.
Dr. tlanso 6ayin—Fap.:gai'gantainarlz,ouvi'tet

eboeca, Hetirando-so para a Europa, deixou; .encarregado desiia.cilnicn o seu antigo dis-cipulo e amigo dr. Alfredo d-Azevedo/Sete. de Setembro, 135; das 12 ns 5. .
Or. leal J.inlor-Iísp.: olhos, ouvidos, nariz e

ffa.'«7íin/a.-Ex-cl.cre.de clinica «Io prof. Hlla-rio de Gouvèa, assistente dn clinica opl.talmologlca, medico destas moléstias na Ile-ncílcencla Portugueza; Quitanda, K; de Ias +. Possue.os appnrellio» mais modernose aperfeiçoados para o tratamento das reforidas moléstias.
Dr. Itop.lsin Pereira-Partos, moléstias de se-nliora e operações. Consultório, rua da

Quitanda n. 27, dn 1 ás 3. Residência, De-zolto de Outubro n. 9.
Dr. Bi.eno de Miranda, ria Academia -Ouvidos

garganta e nariz, moléstia de pelle, -íl/Ji/.í-
lis, de 12 ás 3. Gonçalves I-ns r.f.

Dr. Francisco Elras.-Clinica Medica, mudou-se para a rua dos Voluntários da Pátrian. IU A. Cbamados a qualquer bora. Con-sultorlo rua da Quitanda n. 5G,ns :i liora9.
Dr. JoaquimMatlo» Vias urinarias, operaçõese elcctrlciriade medica, cons.: Una 1- deMarço, 8, de meio dlaús S boras. Reeiden-cia, Constituição n. 7.
Dr. Leonel lloclia.—Especialista do moléstiasde ouvido, nariz e garganta.17 uruguayana. do l ás l boras.
Dr. Manoel Duarte — Moléstias do mulheres,creanca8 c vias urinarias. Cons. i Sete deSetembro, 131: das 2 ás i; Res.: Vinte e

Quatro de Maio, 55.
O dr. F, do Nascimento Pereira, recentemente

chegado de S. Paulo, faz npplicação doseu espeniflco contra a tuberculose.
Residência rua ria Gloria n. G2 (-PensioHeetboven e eonsulturlo rua do Ouvidor 78,

do melo tíla a l hora.
Dr. Carneiro «Ia (liinl.a.-Professor de hygieneda Faculdade de Direito dn Recife.. "

Consultas de 12 ás 3. Hospício 27.

Para exportação a procura foi desenvolvida
e houve vendas realizadas em cerca de 12. 0
suecas, náo obstante ns lil.ias dos vendedores
e compradores oontinuarom desencontradas.
Para estes negócios os preços anteriores náo
foram alterados, fechando o mercado estável.

Entraram l.G.7 saccas por cabotagem o barra
dentro, e mais '...uo em transito. Em Jundlaby
passaram 29.0)j saccas com destino a Santos.

I_7- I ¦

0 1

CLUB DOS TOPAZIOS
Itiin AsM.ni|i<-r»<» I», (IS

ItlCI.M.VI» INTIMA A' 18
secretario, Jeremias Brandão Júnior,

Companhia ile Fiação c. Tecidos Confiança
99 RUA PRIMEIRO DE MARÇO 99 -

Do diu Oilo julho dc UM)., cm tle-
nnte, dais 11 horas da iiianhil ás 2da tarde, nngar-sc-ã nesto csci-l-
ptofti» o _S- dividendo relativo ao
1' semestre deste anuo.

A começai' dc hoje, até aquella
data, licain .suspensas us trniisfé-
rencias. — lll.» de Janeiro, ,'10 dc
junho de 100,!.—J. RJ, da CUNHA
VASCO, presidente.

União dos Correeiros e Aries Correlalivas
Do ordem do sr. vice-presidente convido

aos srs. sócios quilos para «o reunirem em
assembléa (,'eral extraordinária no dia 13 do
corre.ito, para eleição dos cargos vafjos na
directoria.— iíno C. Santiago, secretario.

*/{-^í4C*:ií>*«íí«_í(< MMMtMtÍ6tAtitàlXi&#*
100.000 BILHETES í

100.000 PRÊMIOS I
Dojiois tle amanha--Loteria Esperança |

NÂO HA BILHETES BRANCOS f

THE RIO DB JANEIROCity IwoíiiBils C„ Limited
Os roprosoutnnto.H ilaConipn-

nlihi provlnum nos mornilorcs
dosta Cnpltnl que, na fórmn
dos conlratos o posturas vl^on-
tos, nlngiioin, slnAo a Compa-
nliin, tciu o direito do con-
strulr qiinosquoi' obras do cs-
Koto uddlclonnos ou extraor-
(limiriiis sobro sous cncnna-
niontos c alterar ou reconstruir
nsoxlstcnlc>s,sob pena do mui-
tn o dcniolIçAo dns incsnuis
obras c mnis cffeitos, íi custa
do Infructor.

As pessoas que pretenderem
quaesquer obrus.lcssu nntiirc-
za, devem dirigir-se ao escrip-
torio, si run Santa Luzia n. :»7
ou ás casas do mneblnns, un
praia da Saudade, cm Hotafo-
so; no limtlii rua dolmpcrudor»
em S. Cliristova.o; Cidade tVovn,
ao lado do Asylo de Mciidici-
dade, onde serfto recebidos
pedido» para obras.

Sobre desarraujos c obslru-
cções deve o publico dirigir-se
á reparti_ào fiscal, rua da Cn
rloca n. 54r

.M.ilbii.Kl:.
O machinisla darua da Conceição n. 1,

Victlorio Sovérchl, mudou-se para á rua do
Hspirito Santo n. 9, ficando & disposição
de seus ám%os e fref-uozos.

S. B, E á Azevedo Couiinuo o Heroe flo

AGENCIA FINANCIAL
DB

PORTUCS-_a___
RUA GENERAL CÂMARA

Sobrc-loja do edifício da Associação
Commerclal do Rio de Janeiro,

Continua aberto o patramento ao Jurosda divida publica portugueza, fundada eamorlisavel, nos termos da legislação vi-
gente, e bem assim a emissão do

SAQUES SOIIltE rOKTUtiAL,
pagavols pelo' BANCO DI3 PORTUGAL
(CAIXA GIÍItAI. DO tlllJSOUlIO PORTU-
GUEZ ) em todas as capitães do districtoo na sedo dos concolbos do reino o illiasadjacentes.— O agente-flnanceiro, AlfredoBarbosa dos Santos.

Sede efrl seu odifleio próprio, ú rua do SSo
Clementin. 19, Expediente das 12 An 2 lio-
ras da tardo.

Scientiflcamos aos srs. sócios que tendo
do se completar as novas matrículas o ar-
cbivar-se todos os sócios em atrazo.cm mais
de seis mezes, sorão attendidos todos aquel»
les que ató 31 do corrente enviarem suas
declarações A secreta iia.

Outrosim, aos que aceitaram cartões pico-tados, pede-se dovolvel-os até aquella data,
afim do seren lavados an livro do donati-
vos as respectivas importâncias. .......

Declaro mais que os nossos consocios cn-
formos o inválidos se acham pagos até .10 do
ttiez próximo passado, podendo os que na
julgaromeom direito a reclamações dirigir»
so á rua do Ilumaytá n. 24, nno serão atten-
dídos. Pede-se aos srs. sócios enviar A nos-
sa secretaria os coniions de passagem o ba»
gagom para augmento do nosso patrimônio.—O tliesoureiro', João Baptista Júnior.

Associação iYncIonal dos Artistas lira-
sllçiros, TrD.bn.lho, IJnliio c Mora-

. lidado
'»'•• ' 1' CONVOCAÇÃO

Do ordem do sr. presidente convido ossrs. sócios quilos a comparecerem á nssom»
blòa geril o.Minnria, quo terá logar boje, 12do corrente, A* II horas dá manhã, paraloitura do relatório, balanço gorai e eleição
da comissão de contas annual.

Rio, 12,de jull.o de 1903.— O 1' secretario,
Pedro ItlatheitfJunic): .„.;

Lotei _fl.r_»t_
EXTRACÇÃO A'S 3 HORAS

AMANHÃ
12:000$000 por 700 réis

SEM EGUAL
Depois dc amanhã

Irmandade do S. 8. Sacramento da
Parochia do Santo Christo

CRAílDUs PBSTBJ0S
SI a providencia divina continuar a man-

tor a preciosUsIina saudo do Santo Papa
I.cao XIII, c.-iitii.ii.ii.i a Irmandade do N.s.
S»0?_m«nlo da parochia de Si.nto Clitítloa procodor ao» fusujo» do sou progiamma
Ji aiintinciitdo do modo «egulnte:

Dia 11, continuaç-o da exiioaiçAo da Ma-
Jrli, bonçllo da moima ás O hora» da tanto oa noite ladainha. Dai 1 hora» da tardo áaIO 11_ da noite, tocar* no ooreto armado
Junto .. egrola a banda dn 8" regimentods artllli.iriíi liavondo lolllo de prenda»apregoadas polo conhociUo e popular Ilepu-blica.

Um dol.» outros corotos armados na rua doSanto Cliruto «o íarlo ouvir duas banda»mtislcnn».
Dia 12, A'» 9 horas da manhi será rosadauma missa na egroja Matrli por ». ox. o re-vorendiísimo areoblspo doBta diocese, pro»cedida do cantos religioso» por cantora»

profliiionas».,
A's 2 horas da tardo em ponto, sahlrá a

procissão do Corpus-Christl iici.tiipanliada
por diversas irmandadoa o collegio» da pa»rochla, obedòoondo ao itinerário seguinte :Mairu, mas da America, Senador Pomiiou,Oonoral.Caldwoll; liarão do3, Kelix, Carne»r.no, Saudo, Mangueira, Propósito, Livra»mento, Gamboa, Santo Christo e Matrii.A's7lioias da noito lublrá A tiibnna sa-
grada o monsenhor dr lleiiedlclo do Souza,união grando benemérito da irmandade,concluindo o» fostejos internos com um Tc-Deum acompanhado por uma excollento or-cliestra e cantos religiosos, condados a ir»mas nrOflsiionaej conhoidas.

Os feslclos externos terminarão âs 10 1i2aa no to, liavondo musica nos tros coretosarmados, leilão do prendas o fogo* do artl-licio,
A comniissão dos festejos tudo espora da

população calholica o podo anjos para acom»
panhar a proclssio o bem assim ao» morado,ros por ondo passa a procissão enfeitaremas ruas, portas e Janellas do suas casas.—Pola commissão dos festejos - secretario,A. Pinto,

¦ J. m
im».'iiÍ'»^.>_' ^ClrAlt^c—MMg^B

B . 11
Prefeitura do Districto Federai

DIRBCTOniA O-IIAL D_ OBRAS B VIAÇlO
Augmouto do baias nas ooohelrM

da EstaoiTo da 8uporintond_ao_i
daLimpoza Publica do Botafofo
Ksta om ooncorranei.1 esta obra ; r«c_«

beni*BOpropnsia» no dia 10 do coii.nt.|0
12 horas, com o preço eserlplo om globo;
Oi concorrentes uo acto da apresentação
da» propostisdcvei.li) provar osür qulUa
com a Fazenda Municipal doa respectivos
impostos o ter (oito o deposito de 100.000,

Ne .ia directoria se riarlo os csclaro.dmw»
to» necensarios.

Em H do Julho de 1903. — O chefe da i
ção, Joaquim Pereira de. Sousa Caldas.

AVISOS MARÍTIMOS

Banco Rural e Hypoltario
Os srs. acclonistas qua qtilzerem assignara autorisi-içao para o accordo projeetado,poderão f..zol-o a rua do Kosano n. 20, so!

SÍhS? u r!!a ,l0 "osptcio ... 20, drogaria,todos os dias, das II ás 4 horas da tardo.Mca eutondldo quo a asslgnatura de auto-rtiaçao pelos srs. aceionlsras nio lhes trazdespezas nem compromissos.

NÉliÓlõ Gfiii iia

.-:;•¦

if!

'¦I

M

yffl

' 'VJ

50:000*000
- • Integraes •-

Não ha bilhetes brancos
iDleiras .$400,-tios 3$700._eii-Dos $750

fraGQOes $150
Todos os jornaes dos Ivsla-

dos publicam , diai-iamcntc a
lista oflicial dcsla loteria.

Listeis _eraes, prospeefos
e informações, com 9 Com-
panhia liaciúp,?,! de S»o»*.i-as
dos Esfados. Caixa 1052. í
___-_: f

UNIÃO FEDERAL
Foi classificado o sócio' ,J>' 260

CLUB DE S. CHRISTOVÃO
o iDomingo, 12, íoii-c. dançantelano, /. /.mia. socre»

EDITAES
Tiro nacional

A FLUMINENSE
Jf. 783

S.B. MUniALIMDE BRASILEIRA
JT. 4-90

AUXILIADORA
Jf.662

Km 11-7-1903

NO PRAZO DE 2 A 4 MEZES
Tuberculose em Io. 2° e 3o gráos pelo sysfema

O». __J__t_I_!^_2S_S.__Jl!^_^2^_!^

CONSULTAS DAS IO ÁS 4

DA ASSEI
DA TARDE

•__»____*»_•« 46
Consulta? grátis «<_<) pobres

CONCURSOS DE 1903
De ordem do sr. major director estao

abertas as Inseripçoes para os concursos de
tiro (militar c civil) do corronto anno nesta
ropartlção.os quaes terão começo pela partecivil no dia 26 do corrente as 11 horas da
manha e prosegruirâo nos dias subsequen-
tes até Urrr>inacao das provas.

O» candidatos civis e _ülitares deverão
comparecer na secretaria desta repürt^-io,
á rua Guanabara n. 5G, onde, todos os dias,
desta data até 21 do corrente, das 7 horas
da manha .1 l hora da tarde, poderão se
Inscrever e tomar as informações que dose-
ja.cm.

As inscripçôes são gratuitas.
As provas para os civis sao de duas ca»

tegorias; individuaes e collectivas; asíndividtiaes com armas de guorra regula-
montares e nâo regulamentares (fusil, ela-
vina o revolvei) terminarão por iim camneo-
nato entre todos os premiados vencedores
das provas ordinárias. '¦

Para as sociedades da tiro ha uma provacollectiva a fusil regulamentar nacional.
O concurso militar constará lambem do

provas Individuaes e collectivas, aquellas
discriminadas por categoria da postos enti e
o pessoal de totlasas corporações armadas,
federaes inclusive, os estabelecimentos de
ensino, costas entre secções do praças sim
pies das mesmas corporações.

: ; A cada prova-individual sorâty conferidos
tres prêmios — objeclos de arte; a cada
prova collectiva um premio constando do
um diploma de honra.

Rio do Janeiro, 10 de julho de 1903.-;oõo
Aurélio Lins Wandcrley, ¦>• tenente-seore-
tario.

SOCIETA' REUNÍTE: Florio Rnb_attino
.Serviço postal o cunimercial cumulativo

com a companhia d.» navegação I.n IVUe*
entro a Itália, o Ilraml o o Itio da PraU »vice-versa,

O novo e rápido paquete italianoSICILIA
di conslrii/ionc inodcriiisst-
mu, di O.OOO loncllalc, c prov-visto di oiíni còmòdita deside- !
rabilo; òltro alie numeroso e
spiixiose rabino di I,classe
specialc. prima e secondaclas-
se tulle lussiiosanicntc arre-
date, dispone di loeali vastls-
simi e bene nrii>_v_,inUpcinas-
seggieri di ter/a classe. II pi-rosearo é profusamente llíu-
miiiato a Iiicc cleltrica. Lo sae ímaccliine delln lorzu di l.OOO
ca valll-vnpore periucttono Tef-
rttiia/ionc di un vingglo ce-
lerissimo.

Viagem cm 14 dias
Commandante Cav. Sartorio, saliirá no dit19 do corrente, directatncnto para

GÊNOVA E NÁPOLES 1
N. B.—Todos os vapores em sabida par»Gênova o Nápoles recebem passageiros paraPalermo, Messina, Catanla, liarcelona, Mar-'selba, Alexandria do Kgypto, Port-Sald,'

Bombaim, Bcyrouth, etc, com transbordo
era Gênova.

A agencia em Paris A confiada ao sr. Adoli-
pho I.evy Uram, Placo do 1'Opora n. 8.

Ililhdcs dc ohnniiida—Vendem-se bil_»«
tes de chamada cm 3' classe, de Nápoles • .
Gênova para o Rio de Janeiro e Santos.

Para cargas, trata-so com o sr. 0. Catai '
pos, corretor, na rua Primeiro de tÊmf
ço ¦». 81.

Para passagens e mais Informações, difb \
girem-se directamento ao»

Consijinafario*

FIORITA ¦& DE VINGENZI M
39 /?__• primeiro de JUÍarço 3$ ?

iboúrado)

;;

Hamburg-Amerika Ünié
SDD-AMERIKA BIENST

152 vapores com 6U8.000 tonelada»
Sa.iii.as pura :. Inr.ipa

PRüíZ OSCAR (noyo) 15 de agosto

í

Cotàçfto
Typo n. 6...,

7....
8...
9...

Por arroba
CS2C0 6I..0O
DI800
5»<Õ0
55000

a Hi:
a isiii:; por iloll.

¦-

¦ÍIÚMIAS lISC.iliS
ilerrbetloiia

enrta arrecadada Uo dia l a 10...
lálr.

£m egual período do 1502
Alcsa üc lu '...Ias «lu l.símio do
pia 11
£el ali

Illo

í'ifi.-t5SI0U)
.7ii:525lGl2
n<2"Í8tsiJS2
«7l.-4_.iO_l

oe Jiiurlro
etiS..is._

lãt).J.i6»lii3
Itecebcdurla do I sia.lu de ,111..,..

Ela 11•Dela 11.
fim egual período de 1902

27:8313798
192.0GGI1I3
i;.'U..'».i.i.'

Houve a seguinte alteração na pauta da
semana que boje linda, a saber ;
Ocres de diversos cores cm"datado bruto
_.:or, do diversas cores¦ preparado...¦Prata .,*Caféem grão.......-.,'Ouro _—
piamanle em bruto.........

jiüOporldlog.

«130 • •
tictooo • •

fiOO * ••-'.IM • •
1S9J90C > •

r_ré

i:.ilr.ul..s dluisas
Dia 10.

listrada de Ferro Central
Cabotagem '
Ilnna dentro

, 
Total, iiiiog»• aaccaal 

mêdiadiaria.saccas
Egual período de 1902 :

Estrada de Ferro Central
Cabotagem
Barra dentro

Total. Ullog»
> eaceaa

Média (liana, saccas
Movimento

Stoclcno dia 
Embarques no dia 10

filllOO
í>*500
51100

MG.tOG
1G8.M2

8 4.9GS
r.i.ll(i
14.137

(.357.IGI
C73.957
058.090

1.CS9.2I7
94.82''

« 9.482

599.G52
23.611)

570.033
13.116Entradas no dia 10,

Stocl: no dia io.....  589.449
Titulo*, vendidos na lio... oflicial da bolsa

Apólices:
CeraesO ;., 10,3,20,10, 1 a.

sa

LTit

. Na soxta-felra venderam-se cáBBg de 8.000
saccas c os coinmlB8arlos liou"*» trouxeram
Jjuantldade bastante volumes?-!» cafí a venda,

nas encontraram os ensaccadorea .ouço anl-ados o nos negócios realizado» -«Buiaroni os[preços do 5j9oo a tií para o typo " u^"- arroba,limo confonnando-so a maior patve Cios ven-'«Jedores com a cotação mal» _a__»

toa
Emp. 1895, 2 

. G 
» 1 
. mom.) 25,27a
. t, io, io 
1307, (nom.) 5 

Inscripçôes de 3 •(., 3 
{nomo 0-70'iS 

Emp. Municipal, G' 
. nom.) 120,130 

Estado do Rio,(l I.) 10,30 a....
200, uo, S-ia

Bancos:
Republica, 30 

CompanJifa*:
M. de S. Jeronymo, 19,330a

. 100,100 
V. de Sapucaby, loo, 200,100a...
Victorlae Meias 200 .'.

100 
Nacional de Linho,50 a..,.
Int. de Docas, 200 
M. no llrasll, 20 
M. (le S. Paulo. 40 
Sal e Navegação, 50 

Dívenlures:

S30»
951 i
953»
932»
950»
M'il
f'45f
:010»
872»
872»
1741
174»
51»
50»

10»

17J50)
181
18»
17»
161
321500

6»5O0
59»
10»
311

jornal do CommerclOi 10 a.. l<_»

A)iollces
Ueriics de 5 ./...
límp. de 1895

• 1.0.11)
. 1897
. nom

ICmp.Municipal
(nom

Inscripçôes do 3'/
. inom.i

Estado do Rio (4 •[.)
Estado de Minas

Üebenlures
Soroealiana......... 
J. Hotanlco
Mclli.de S. Paulo
.Jornal do Commercio»,..

liamos:
Coniniciclal
Conimorcio 
Lav. e do Commercio
Republica

Carris de ferro:
Jardim liotnnlco
s. Clnistovão

Estradas de ferro :
M.UgS. Jeronvmo
Victoria e Minas
V. ilesapncal.v
Séqitròs:

Argos Fluminense
Conilança
I.loyd Ainoiicario
Mercúrio

Tecidos :
Alliança
Brasil Industrial
Corcovado
Nacional de l.inlin
Progresso Industrial

Diversas
Meilioramentos no brasil.,
Sal eNavegação
Transp. o Carruagens

COMMEKCIAL TISLECIRAM BURfiAUX
I.oiitirei. II.

IIOJB ANTKItl
DESCONTO

3'/.

951»
iir.u»
ÜóÜS

1:0101
1:0103

1741
1758
874»
872*
511

77*300
215»
150»
17o*

11»
18*
140»

|S»30O
17*
18)500

430»

33S
37S

Ü1C»

35»

00»
:<2!
80»

PM»
0488
945»

1:00.1t
1:008*

17:ii50:l
173*500
872»
870»
50»

690»

.CS500

1G3»

112»
155
90»
40»

I7G»
130»

18»
10»
18»

380»
4G»
30»

200»

2151
30»

235*

55»

70»

Üáqlc of England Rate 3-/.
da França 3 •/.
d'AlleiTi.inba i ¦/.

No mercado:
Londres, 3 mezes 13i8 a I|2 •/.
i-arls -3H»t.
Herllm

í3|Sa I|_
2 3|1
2 3U-,'.

CÂMBIOS
Par!»  pori 25.12 frs.
Ilruxellos  23.1G ![2 frs.
Nova Yorlc  • • 1,873)8dol;
Gênova  25.12 18.
Lisboa lt 43 d.

CHEQUES
p rlseobreitallaporioois. too frs
.íespanba por 100 ptas. 364.00 tes.
Berlim por 100 marcos 123 3| 16 frs.

BKAS1L AP0LICES-OUP.0
187911/2 •/ 80
1889 1-/ 70 3/1
1895 5-/ 913(4
Fundlng 5 •/  103
5 •/. Oesto de Mina».... 87

PREMIO DK OURO
Bueoo» Aires  127.30

CAMBIO SOBRE LONDRES
Buenos Aires..i.,,,,!.., *3 5ilS

3'/.
3-/.
4 •;.

21|4aT|IG-/.
:' 5|8 •/
2 -II •/-

25.12 fr3.
25.17 frs.

1.87 3l8dcl.
23.12 ls.

43 d.

IM frs.
3ü3 rrs.

123 7[32 frs.

76 1|2
91 3/1

100 3[4
87

12730

48S|16

¦ Kl.i.;!',-. m. im
«Jrnova. 10.

Sabiu bontem a tarde com destino no llio deJaneiro o Santos, o paquete .Ré Umbdfto» daCompanhia Llguro Brasiliana.
1'imrliiil, II.

O paqueto allemão «liorlcunn dn Companhia
Norddeutsclioi' Lloyd llrenien, seguiu liüiitem
para os portos Brasil.

Juragua, II.
O paquoto»Grão-Pará» seguiu directoSan.os. II,

Hoje bontemMercado firme nrme
Good. aveuige 3i70O ;ts?»n»
Entradas 35.603 2I.G7I
Stocl;  72.1.9r'0 703.690O vapores índia- e 'Knrtli'ago« sahiram paraEuropa com 43.016 saceus.

CAFÉ' DE SANTOS''. AUKI.TU.IAMercado firme.
Good averago  ,'.$;oo

Vendas, iG.ooa saccas.
ESTATÍSTICA SEMANAL

Embarques pura E. U. 93.000 Europa Oii.OO»
Sabidas para E.  193.CÜ0 Europa ST.000

IM'()ltru i(.:Oi:s
ItKIINIÕliS CONVOC.AIÍAS

Club dos Diários, A I hora de 12.
Companhia de Seguros Vigilância, ás 12 horas

do 13
Banco'Credito Meai de S. Paulo, a l nora

CHAMADA DE CÁp"lT.VES
Banco, União do Connnercin, I' . i até 13.

JUROS 1? DIVIDENDOS
Acham-se avisadas as seguintes :
C. Tecidos Alliança, dividendo;
C. Tecidos S. Felix, dividendo;
C Jardim Botânico,dividendo-,
Emproza Municipal de 1'etrõpQlls, juro do

Banco Commen-lal;
C. Docas de Santos, .urros c divIdehdOsi•Jornal do Co.nmcrclo , dividendo;
Letras hVpothccarios da Cniuftra Miintclpal do

S. Paulo, juro no Itancu da Republica,
C. Vera Cruz. dividendo:
Apoilies do Estado de Minas, juros no U.inco

da ltepulilicn;
Apólices ilo Estado do Rio Grande, juros no

Ranço da Republica,
Apólices do Estado do Espirito Sanlo, jurono Banco da Republica;
Th? i.copoltihin Ràilivny. dividendo
D. indemuisadorn, dividendo;
t:. Presidente, dividendo;
C. Tecidos Conlitinça, dividondo
C. Argos Fluminense, dividendo;
C. Ácidos, dividendo,
C Garantia, dividendo;
C. Seguros Confiança, dividendo;
C. Integridade, dividendo;
C. Mercúrio, dividendo;
C. Unlão"dos Varcgistas, dividendo:
C. Lloyd Americano, dividendo-,
C. C^iao dos Proprietários, dividendo-.
C. GCraí de Segnros, dividendo.
C. Tecidos Progresso Industrial, dividendo
Banco Commerclal, dividendo.
Banco do Commercio, dividendo.
Banco Lavoura do Commercio, dividindo

ir. I . Central du lir.ittl
Stock da café na» estações de remess.t em io

de julho de 191)3. saccas
Mendes.-  57
B. do P.rat.y  4 8

Prefeitura do Districto Federal
DIRECTORIA GERAL DE OBRAS B VIAÇÃO

Concertos na ponte de descarga delixo da Ponta do Caju e na casada administração.
Está em concorrência esta obra; recebem»

so propostas no dia 15 do corrente, as Vi ho»
ras, com preço escripto em globo.

Os concorrentes, no acto da apresentação
das propostas, deverão provar estar quitescom a Fazenda Municipal dos respectivos
impostos o ter feito o deposito de lOOg.

Os esclarecimentos serão dados nesta dl.
rectoria.

Em 8 do julho de 1903.—O chefe do sec-
çâo, Joaquim Pereira de Souza Caldas.

PlUNZ WALUEMAU... 12 de setembro "
O esplendido paquete aliomão •¦-';. A*

Priiiz Eitel FriédrichV,
(6.000 toneladas) ...í*

Conimandanto .H.. BRUNSWIG''. "4i0
Esperado do Santos.no dia 17 do correntfc -*^'

salnrá no dia 18, ao meio dia, para
Bahia, madeira, Lisboa, Itoulugne S|M oI lu...burgo

Estes novos paquetes de moderna constrn* ;
cção, com os seus espaçoso» camarotes;'rè^pü!elegantes salões, oITerecem aos srs. pass_> ;¦
froiros todo o conforto moderno. São profü--samenle illuminados il luz electrica e po»»suem para todos os misteres os mais apet» jfeiçoados apparelhos.

A companhia vendo
menlo para Paris ao pr

passagens " dire.to"M§}| 3aoço do 513 mai.o»rfcl;;'' {

Desengano
Commercio
Retiro
Juiz de Fora
Sitio
Sabârã
Cruzeiro
Cachoeira
Tanbaié
S. José
Cbiador
Sapucaia
Porto Novo
Norte
Patmyra

stoclí nas ealaçoos de cliegada:Marítima
Norte

41G
m
103
B.9
Cl

DJ7
881
40
01

2:i:i
080
142
168
7G2

41

0.723
Saocas

. 22.307
100

Í-.1G7
...» KllogramniasRecebido no dia 10  IPi.iYidesde o dia  G.4Õ3ÜÍ77Em egual período de 1002  4.31& 416Esta desconlado o peso das saccas.

tlr.e.iilurln» e-irailàs nn
de 1 fio:»

ill.i 10 de Julho

Marítima s. Diogo Total
liilogs. Ullog». ldlogs.

3.10 3.101

n 1.791
5 «.'4

:';.2.',3
?rnei'os

duram.

38.000
0.000

G3.'91
2.010
1,303
7.303

233.333

a semana

Ar.-ar.
i;.u vau vegetal
Feijão
Madeiras
Milho
1'olvill.o
Oueijou
Toiic.iil.o
IMversas

3l.:.-cadu 'li-
Preços quo vigoraram

linda:
Cereàes

Arroz nacional
Dito da índia
Farinha do Stirul.y
Dita tle Mag«S
Dita (Io Porto Aie.srccoiic.niiii
Dita de Porto Alegre. Hua-.'..;
niia de Saritá Catliarina
Feijão preto de Porto Alosré',
Dito branco, estrangeiro"...
luto preto da Laguna
Dilo ...indo, estrangeiro
Dito de cures, nacional
Multo miúdo da terra, isupe-rior
Dito grando
Dito do norte
Dito do RIO da Prata (novo ..
Farelo nacional , ..

Banha:
Americana !P: T. George ....
Americana ídiversas marcas .
Nacional
1'orlo Alegre purai

Aijurar;
Os preços da semana foram os seguintt'?"o Usina;.  Ná0 |„

38.000«.oco
30.791
73.515
2.(40
1.3 3
7.353¦CH.SSti

Aguardente:
Angra..  125J
Aracaju  uojllahla  1101
Campos  U5|
MacelO....  I20|
1'araty  1301
Pernambuco  i2ul
Parahyba  .201

Álcool
De 40 grãos  Z031• 38 »  íüoj*„37  160|

Carne secca:
Rio G.do Sul (syst antigo)...• . . (sj'st. platino).Rio da Prata movai

» » ¦ (mantas só'....
• • (velha)rot(c.'i!/io:

MInas, superior
Dito regulai'
Colônias

MOVI.UR.VTO 110 PORTO
Entradas 110 dia 11

S. João da Ilarra e Macabé, 2 da,, I d.

I30|
1151
115|
120»
125|
1351
1251
1251

Por pipaa 2101
a 1951
a I85|

Por Ullog.
Nao l.a

1400 a ÍUO
«180 a 9520
>340 a (040
«560 a S740

, Por Ullog.
•780 a «soo
166') a 1700
1600 a «610

do ul.

i-.j-.oo
I6S500
131
131
IS
r.jooo
51
lll
22|

22|
173 30.
155
1IS
4S300
CJ500
5.SO0

11S5,0

Não ba
22| a 249us a ul
!'S50a a os
5Í30O a GJ

Não l.a
Não ba

3S300 a 3}<00
450 granis.
Í700 a (710
SG00 a SGGO•1 a U100.15 a 1(020

tirat;.
» crystal
• 3' sorte

Sor.ienos
MnsiNTviniio...

crystal..
Mascaro bom- 1 leçular

« baixo

•loo
5360
«300
5263
5330
goo

1120
1380
(320
1280
1350
Í220
«190

equlp. 10: c
Navegaç"

Manáos e escs.

tinip Vap. nac. .Vldelense., 225 tons., msP. Gomes lomao, equlp. .9; c. vários gênerosa Companhia de Navegação de S. João IdaBarra do Campos, passsags. Uelmiro F. Cou-Unho, Olegarlo Vieira do Mello e família.Hamburgo o escs., 32 ds, 2 l|2 ds. da Ilabia-Paq. aliem. .Tuouman., comm. Hansen, naa-sags. Carlos Midosl e familia, Edgar Giilílen,Adolpho Dorlcon, Antônio de Mello Brandãoos allemiics Rudolf Ilermang, dr. w. Valen-tim, os francezes E. B. Wandcrley ; LotilseLipman, Oeorgotte Llpman, o Inglez E Leers.os púrtuftuezqs d. Francisca Amélia M Par-rcros c família. Ludovlna Ormantíes, João daRoelia Trist/10, Ludovlna Augusta TheodoraCândida de Souza, 176 _l_ 3« classe o 18 emtransito.
Laguna o escs. (Imbetilba1, 5 ds.-Van. «Plntoi-¦Ji tons., 111. Domingos Rodrigues Pinto.'irios gonoros á Companhia de

;. João da Barra e Campos,os e escs., lb ds., 22 lis. da Vlctona-Pae;.S. salvador ,.comm. j. M. Pessoa, passags.:\ ise.on.lo ile Sa e familla, dr. Osman 1'edròsa.João de Ilarros Júnior, capitão Affonso Uru-^
guay, dr. Il.eotonio de Brito, os alferes Ma-miei Souza, Álvaro Monteiro e Francisco Fon-seca, '•tenente Jooquim C. Guorra, dr. Joio
Ç. Brandão, coronel Rodrigo do Carvalho,

. -0 °l"'°,'.',Í...Y.?^i?M^PJ c,:!,ct.n.no Bran-
í'cd
José
José uo raiva .eixeira, coronel Pi.iladelpbòLyra, dr. Mar o Lyra, coronel Avelino Freire,d. Sopl.ia Lobato, dr. Bertboldo Dantas, dr.R. Barrado e sua mulher. B Merlaben. Fran-
çisço y.anna e sua mulher, Fábio Velloso.d. Adeha Gama. ú. Izabel Monteiro e 1 IliboAntônio Campos. João Oliveira, dr. Braz déSouza, d. lelismlna Ribeiro, Álvaro Rodrl-
gue», dr. Julio Lima, Luiz Câmara, dr. Arls-tides Milloa, Álvaro Viveria, «Ir. Arlstlde.Galvão. José Bastos, Américo Acyct.o, lonaSarai, i.anzmann. capitão J. S. Leite, dr. JoãoPor.ge. Salvador Fernandes, Joaauim Fer-nanues, Eugênio Nxsclmento, Ernesto Bar-boza, Irancisco Silva c 40 de 3- classe.

Sabidas uo dia II
Cabo Frio-Lancha iRspiritn Santo., ir, tonsm. Francisco Monuu)'Gonçalves'ynlor.unülD'

5, c. vai io? gêneros. ' ,ulp-

, u,.«»us„w ra.™ Aiuonio tíiiieto, dr.ro Moreira, Moysés Dowel, Emillo NUle,Albano, sua mulher e l lllha, José Dia»

o para Londres ao preço de 578 marco», yi*Boulognc S|M. lJreço da passagem de Idaí;e volta para Boulotrno SiM, 825 marcos. '¦ "^
Proço da passagem do 3- classe para Li»»boa 120Í, incluindo vinho de mesa. Este»

paquetes - t6ni medico, como tambom ood-nhoiro ocreados poituguezes a bordo.- "
A companhia fornece conducção gratuiU

para bordo aos srs. passageiros com sná»*-bae;agons, sondo o embarque no caea dos'Mineiros no dia 18 .ris 10 horas da manhS.Para cargas trata-se com o corrector da,companhia, sr. H. Campos, rua Primeiro d»'Março n. 81, sobrado.
Para passagens o mais informações, com ;

os ag-entes.
• THEODORWILLE&C.

41 ia Gtunl Ciara 43
Hamburgo a, escs.-Paq. ali. «Pernambuco»,comm. IL.ltogo, passags., Atala Drummond,,M. bulmaraos e familla. Maiachlaa P. Garcia!

ps ailemaes liarão Ernest von llcsse Wo?tegg, eivlra Welss, os portuguezos José C*t-queira Bastos e sua mulher, 60 do 3- cias»»»144 em transito.
Angra dos Rela-Vap. «S. Joaquim., 120 tanfc.m sabino Theodoio dos Santos, equlp. 8. o*vários goneros. ^ ¦¦ ¦
P?rín ^'fSree escs.-Paq. .Itaporuna., comm»Kendedy, passags. dr. Bento Amarante, Auígusto soares Costa, senador Alberto Go»cal ves, dr. Abrabem Glossel e sua mitd. Maria Alves cantanhedaei filho. noronSEmílio Blum, airores Ivo Leite Sallo». mmiilber o t criado, senador Phlllppo SchwE:rito Cbavoa Barcellos Franco, o fran.ee. VPctor Schubnel, o allemão Rodolpho borka_o Inglez Frederico Hortoldl, o italiano Frm»cisco Canaslo, os porttiguezes Manoel ••'"•Rocha Mel o, Flrmlno Dias. Ann bal Pl_fRabello o 12 de 3* classe.

imiinmis
Taporei ¦ entrar

12 Bordéos e escs., «Portugal..
12 Portos do sul, *Aymoré.. "
13 Hamburgo e escs., •Petropolls»,
13 Londres e escs., .cbaucer..
13 Marselha o escs , «Espagne..
11 Bremen e escs., «Heldelberg..
1* Rio da Prata, «José Oallart».14 Rio da Prata, •Atláritlqueí,
15 l.iverpoo! o escs., .Paraná..
16 Rio da Prata, .Oravla».
16 Llverpool e escs., Canova».16 Montevidéo e escs., -Santos,
17 Santos, .Prirtz E. Frlodrlck,.17 Bremen e escs-, «Orlon».
10 Hamburgo e escs., «Argentina».
20 Rio da Prata, «Tliames..
21 Nova Yorlc e escs. «Bynn».
23 Bremen o oscs., .BorCum».
23 Saatos, «Tucuman>.
24 Nova York e escs.. «Rellagloi.*
25 Hamburgo o escs., .Prlnz Oskar«,29 Rio da Prata, «Orellanai.

Tgpore» a iihlr
12 Santos e esc»., «Heidelbergi.
12 Rio da Prata, -Portugal».
12 Bahia e Pernambuco, .Itapoan»,
13 Portos do norto, .Recife*.
13 Trieste e Flume, «índia».
13 Portos do noite, «Alagoas», 12 h»,14 Gênova e escs., «Clitá. dt Genov&i.
14 Portos do norte, «Poranga».
11 Rio da Prata, «Espagne».
11 Porlo» do aul, "Fortaleza».
11 Portos do sul, «Alexandria».
II Pernambuco e escs , .Guaranyi, (j hj,15 Nápoles o escs., .José Oallart..
15 Bordéos e escs.. »AtlantIquo».
15 Rio da Prata, «Paraná».
16 Llverpool, «Oravia».
17 Bremen e e»es , «Crofeld».
17 Nova York e esc»., «Tlntoretloi.
17 Rio da Preta e esc»., «Desterro», (1218 Hamburgo e e»c»., »Prtnz E. Frhsi19 Gênova e eaca.. «SlctllaiT
21 Southampton e esc»., »rhameg».
25 Hamburgo e enes., .Tucumam.
26 Gênova e escs-, .Duca dl Galiicra».30 Llverpool e esc»., «Oreltana».
31 Bremen e escs., «He!de'berg»
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s CORREIO DA MANHA—'Domingo, 12 do Julho de 1903

LEILÕES

1P8MTE LEILÃO
DB

O BONS CAMINHÕES
88 SUPERIORES ANIMAES

linvcudo oiili-c i»lh*s bellas
ptwclliitx

i,IDboas pu.iui...  .tu ariidns, I lindo carro
paia plissem, 10 nir.piiiflcua c-ir-

jiíiros uo Montevidéu, cubras,
caiu no-., riulas sobro •

Cfll'llleS,lllllllO,.lllll.t
O 111,118 )"'ltl'IK'U1du inchei-

ra,elo.

Terça-feira H d- correnfe
(ÜIA KER1AD0)

VS 1 I ---.HOllAS I.M ro.VTO

Rua de S. Leopoldo 183
(CAMPO DB MARTI.)'ASSIS CARNEIRO

,_omp«tcui.-iiii'!itc .i.iiorisjirio p-ln illtn. sr
liiA'. Giuiç.ilvc. lt li -lu», ipi.i liquida n seu

;ranio de n, j,',i. "o vi nil.iA em l.ll.o li.do»
-08 caititiih-.is, ,111111,1-s, aireios, carneiros,
»elo., o que tudo -soiú vendido sem a mir.imu
iWserva do (-reco.

Al 
UiíAM-Sí! tartioa tfé eaanca nn ctun.

ceiitt it ti, ii,., a rua .Seio do Hi-unubro
n, *ll, l and.r.

ALUliA-SK 
.1 t».tl < riu limito ilil 1* ..ii 1 n

d.i iu.i ilui IIIHIVOH li IH.

AL.llIA.SK 
iiiii ,ism,|ii iiladii ,1,1 piiimôii, Ju, i,m i»i lu.i.is cotnmodot pura nu-

nn -in-ii iiinilia.li.l ii'c.in-irnirio,li. nuvo.pur*
In d.. K»laeln d.« *>,»l, .in .IpiVes esl.áii nu n,30,
para li .lar nn intounn, nu tua dn Heulinr
dos P.ismh a i:m, innarinliu.

etnia.. Iiiforiiiii-s—Marca regia»traria — Maum inutantnnoamente
piilii.ii, pi'i,.ev„)os, liiiilas, mus-•aau iiiusqiiitiiH , 1ituHOC ríift.iltmo

»'.1 ti.i drogaria l'iz.ii'1'ii, rua Sete du
Notcnilun u. 17. Aviso—Nau «Ao nn.
eivas i -.ando.

I

ANNUNCIOS
:.ftODA DA FORTUNA

Lil fora, IA no terreiro,'Todos Caminham de borco
AUerr.idna p'lc carneiro
Pelo porú, pelo porco.

u ^EEHB -1 ****<***—**- '¦ y *¦¦*--__¦*_.

mi
I

_y8gB '

DERAM HONTEM:'".,Antigo C1I 
Burro.

E Moderno 010 Cachorro.
:"Rio 1S3 T-uiro.¦_•' Saltoado — Cavallo.

HOltACiO

CASA AMERICANA
/azendas, modas o armarinho

:54, Uruguayana, 56-Almelil.-> ¦_[ Silv.»

!_¦___. 11. 4' RoccariO Matto.
Cundo do ll.imflm n. 221

na rua Nazareth
Trata-so na rua

&X'LUOAM-SE commodos mobiliários, de
Mtxporta o ianell i
Bà' rua ColHna n
lâarenida de França.

com sala e dois quartos,
10, em Estacio do Su;

Si' LUOA-SE uma sala do frente bem mnbi-
.oUiuda o quartos limpos u arojados todos
com janellas de 30J mil réis pnra cima. a
moços solteiros ; na rua do Cattete n. 122.

si LUGA-SI. na rua Uapj'._ ,i. 12, metade
icLdo 1- and.'.».* - unia sala e alcova terr,;a,
¦Junto ou Separado, casa limpa e arejadu,
piutaòa de novo só a pessoa .le -ente.

í:jk LUGA-SE uma magnífica sala com tres
JnL janelas, com gaz, o bom banheiros, à
jfua D. Lulza n. 39.

B-;A LUGA-SE pnr 1-03 a casa da rua Vis-
IxS condo do Sapticahy n. 1.7,tem duas salas,
|tres quartos, dispensa, cosinha, quintal e•Banheiro, forraria e pintaria de novo; para
[fer o iratar das 8 horas em deante.

•íi- LUOA-SE uma casa assobradada com
ScLfl-alro salas, dois quartos, cosinha,

«quintal, chuveiro, rua Sergipe 10, bo:-d Se-
JBarior Furtado; a chave está na rua Senador
j Furtado 10 G, preço l-0_0i:0.

»/* LUGA-SE um commodo por 25$ e outro
$& por 30„a pessoas sem oreanças ; na rua
Senador Eusebion. 356, s. brado.

jKà : LUGAM-SE uma sala rie frente e mais
Jti qnartos mobiliários e bem arejados ; na
ruu do Cattete n. 122, em frente ao palácio.

£* LUGA SE em Copacabana a chácara do
ifltL.ime n. 25, com casa com 8 quartos u
mais dependências para familia de trata-
mento, completamente limpa e piniaua,
ajardinada, avaranduda e cum agiu nas
cente.

\LLtiA-!**,'' 
por !0$ um i.i.inii, 1'iiit.i-so na

nu Cerquelra l.iu.a n. tt). K-tiçio do
tli.iollllulo,

I) 
ttKt.|.-»A-siC de uma eoikihàirí para
pi.tl a família; n.i rua llillencourl da

Silva ii. 3(5, S.iiiipate.

1')HII<-l-".A.HIi 
rie uniu Ini.-i eoslnbeiru i

im ruu tina l.ui-iiiii|i»irn-> u 'iH.

I)lll'i:i.SA-Sl*'.li! 
uma moça para ama secca

. que seja carintíoaa, sei d tratada como
p.-->-,oa da família , triia-ne a rua do Sào
Chii'it..va.i n. IU, a.

I )HKCISA-SE de uma menina .iu 14 a 15
I ,.un...s p.M panem de creança « mais

s. rv ..ns lovifi de uma casa du pequena la-
tiiiii... Paia tratar a tua dos Inválidos n. 47.
2' atidir.

I_jHEtiISA.SE 
«le uma coslnhoira rfb tri-

vi il; ii.i rua C.llua n. __ A, Kstíicfo.

Í>nivCI.S\..SE 
de iim.i iiisinliein du iri-

. vfai o qun lave alguma roupa, para
pequena I-. milia ; ua Travessa das Sau-
ilailes n. 2.i. sobra.In.

X_)Itl*-(.I--A.-Ede 
uma perfeita cosuihetra

de c.mli mça eqiHitl.rmi no .tlucuel ,
na rua dò Livramento n. 30.

**6***#**iM'**-M<*>)*****»,iH:*»|t-ii**

£ Tintas, olaos e vernizes |em giiii-o i- a v„r-j,. »i-
1 1 E RUA 13 DE MAIO 1 E lt* Nova Cunn do Vieira
* NÃO TIM FlLlll. N.\o ri'M FILIAL K-
•i5*-):*******'!:*****-»-..''.*****-!!.-!;-;::»:-):*

QltlCCIfJA SE de boas corpinh ira-? e sai-
l eu.-; tu mado Theatro IU í» andar

15RECISA-SE 
.te um copeiro para todo n

sei viçn.jié-lOS mensaes; trata-se no n. 14
Sen -dor Vergucrai.
¦pRECISA SU de iini.i senhnra du edade e
i du cor para cuidar do uma criança, rua
[pyrntigu n. 4. casinha 6.I

IjRECISA 
su do um arrumàdor d

tos, n que ajude a
Marquez de Abrantoa
l.inn-nt.

quar-
rvír a mesa; rua

102, pensão Sautos

A 
LUGAM-'-E excellentes commodos. bem
oomo um espaçoso armazém ladrilliado;

na rua rias Laraugeiras n. 2. prerilo novo.

í>A LUGAM-SE casinhas roc.ntemonto con-
_& slrulrias no Boulovarri Vinte o Oito de
•Sotombro n, 73, Villa Isabel. Trata-so no
n. 75, ou rua Aguiar n. 31.

í'l LUGA-SE um lindo chalet na rua Barão
íti.ioS. Francisco Filho ti. A 9, em Villa
leabel, tendo commoriidades pira grando
familia; as chaves estão no nçouguo.

U.a LUGA-SE a casa da praia d Icarahy
iAn» 29« P'"'a familia de tratamento; trata-

Sio na rua da Independência n. 10, em Ica-
iirahy.

A" 
;LUGA-SEum bom quarto com on sem
mnbilia a pessua docente em casario

pequena familia; rua do Lavradio 130, su*
irado.m-^'|f Agirol!

Curado ciiniplctamciito

Cândido Dias rosidento cm Ita-
bapouun, Estado do Rio, tinha o
corpo cheio de chagas, e com o
uso do Licor rie Tajnjâ do São
.loa,, du Iturra curou-se comple-
amonte.

Depositários

Araújo, Freitas &Comp.
Rua dos Ourives n. IH

LUGA-SE a casa da rua Santa Alexan-
drina n. 38, com grandes cnmmodos

ira
§__
gata familia, pomar, jardim o malta par;
Caçar, tenilo Ires fontes ri'gua nascente, gaz
»tc. As chaves na mesma rua n. 26, i—-áta-se nu rua dos Banoriictinoo n. 17-

LUGA-SH pnr molico preço a loja
i; n. 29, ria rua Visconde da Itaúua ; A

ÍJehave esiá no sobrado o trata-so ru rua
{Vísooiide de Inhaúma n. 32.

LUGAM-SE uma sala o quarto do fren
to o mais uma sala, nio su aluga a

íunte do cor; í rua do Sonado n. 212, teu»
jo.;jardim na írento.

LUGA-SE uma boa nala o alcova do
ironto, com boas commodldades, em

'casa de familia, só A cisai nem lllhos on i
tfap,-ize3 do commercio, íL-rua Conselheiro
TBehto Lisboa n. 112, srihradn,

iliIPMM

LUGAM-SE dois excellentes commodos
do frente, cum janellas e lliiria vista

ra omir, a casaes sem filhos ou rapa-
és solteiros ; na rua Tavares Bastos n.""!, antiga rua Princeza Imperial.

(RECISA-SE do uma menina fará andar
com uma creança, d rua Machado Coe-

ftho n. 56.  -

ALUGA-SK 
cm Copicabann. a casa da rua

Barata Ribeiro n. 3.\ lado do Leme, lo-' -ar saudável e [ior 100$000.

í{ l LUGA-SE a casa ria rua Burilo rio Mes-
BcL.uita n. lãí, Andarahy Gr,nrie, todare-
fjJorinaJa de novo, grande qu.ntul todu íe-
|áh ido, lugar ilubro c saudável, bondes a

Dui 11 a tnda hora, dia o noite.
ij_

ALUGA-SE 
em casa òo familia, um com-

modo grando o arejado u moços do
jouiinurdo; oa rua da Alfândega n. 46, :.»
j •__.__ andar*

1_)IIEpI-iA-SE 
do uma perfeita livulcira

i.ó para lavar; rua Almirante Tamãndá
ré u. ti

|)RECISA-SI" de uma senhora erinsa para
L" t mar conta de tres creanç.is em.it-* ser-

viçoa leves: trata-se na estacai, do R.imos.
padaria E. F. N.

PRKCISA-SE.de 
uma creada par...-„,io o

serviço do peqiien-i, .'..milia; qua durma
no aluguel, n" rtia-úarâc, ri.i Iguatemy n. 6.

J5_._.-_ISA-SE do uma pessoa para lidar
IT com crianças e para serv ços leves; na
rua 19 Ji! Fevereiro 6 ». Botafogo.

PRECISA-SE 
.Io empaltiadni-s o aprendi-

zes bem adiantados: ua fabrica do rnn*
veis, rua do Lavradio n. -15.

PRECISAM-SE 
de empregados para en-

trega do fasciculos á comtiiissão, na rua
dos Andradas n. Sã.

VEN 
11EM-SE - Trn jnno de Snmpa io, ve»

do sem commissão .-s seguinros prédios
Por I2:UOO$, o predio ussohrada.io ao

centro de terreno, jardim A fronte, poria
e duas janell.s, tendo duas salas, tres
quartos, costuha, despensa, grande sala
de jantar, oos fundos o prodio tem di.us
pavim 'titiis tendo no inferior, dois salões
assoalhados ; gaz, banheiro, latrina e dois
tanques. O lerreno mede Um X 70 de
lundus; A rua Lins «le Yusi-oocvlos f'a-
genlia Xovu.

Pnr 12;0 ti), o predio novo assobradado
construcção moneraa, porta e du ir_j.*»j*i___.s,
centre do jardim, tendo Rala de visitas,
tres dormitórios soado um muito grande,
sala de jantar, copa, cosinha, quarto com
banheiro, latrina, tan ue, quarto para
meado etc. O tarrenr -.-ni 10 m 3-tc X
143 rie funilos, A rua Luizn, Pclrnpalls

Por 30:i 00$, o solida e confortável predio
rie sobrado, sacadas rie ferro, muitos e
bons commodos, aren ao centro e quintal;
no começo du rua de II. Lulza, Glorln.

Por 38:000$, o importante predio t-ubrario
e os assobradados, com sacadas do ferro,
aposentos esplendidos, irrauda .1rea ao
CHiltra o quintal tt rua do D. Lulza na
cnmc.-». lilo' In,).

Pnr'40:0 os, o predio assobradado com
sacadas do ferro com gradil do ferr •. jar-
dim A frente, tondo, sala de visitas, ga-
biueto, sala de jantar, copa d.is quartos,
despensa, excellento cosinha, banheiro,
waier closet, quatro bons commoilos em
cima, etc, etc. Hora tem ainda um chalet
com bons commodos que sei vem para p—
qu.uin famiiia ou rapazes solteiros, na
rna rio Itinchiiclo.

POR 42:000$ esplendido predio assnbra-
dado, porüoh biUvel com soberbas o bem
dispostas accommodí.çfies. ao centro de ri-
quissimo parque, com lagos, tanques, cas-
catas, grandíssima chácara, pomar, bem
feito giilliiiliiiiro com tanque, tudo ura pri-
mor, ua rtia Doutor João II.r_ino, por-
priiilicultii» A do <_eadc rio iloinfini.

POR 45:000$ riols prédios as.s..t»rariailos
(grupo^ com entrada dos lados, muitos e
bons commodos, jardim ua frente, mais um
grupo da prodios com 3 lojas, 7 quartos,
cada um dos prédios c m bom armazém.
tudo dando boa renda, na Prni;a Seto de
Março, Villa l.nticl — São novos.

POR 45 000$ optlinn avenida, cnnslriicçâo
dei* ordem, frente ue cantaria, gradil a
portão de ferro,tend«7 prédios assobradados
cun qnintaes mura-lo-, h nhelros. et'-., na
travessa ti.» Afíoiii», Muila da Tijuca.

POR 48:00iJ3 exc -llenie predio, construi*-
ção iniirierna, solida e elegante, ao centro
do Immenso terreno gradil o porUo rio ferro,
á rua ili- São C!ir!stoTão.

POIS 50:0t0$ predio chie, olidn, assobra-
dado, porão habitavel, varanda no lado, ao
centro de primoroso jardim n bom terrana
murado, lendo em cima, --aluo da visitas
com sacadas du ferro, sala du jantai, copa,
sala de engommado, dispensa, cosinba. 7
dormitórios, biiiilmirfi o watnr-closet e em
baixo: salão para bilhares e esplendidos
aposentos ii rua de Sãn, Francisco Xa-.ler, pio . mo ao Collegio Hltitar.

POR tinto o preço prédios em todas as
zonas ria ciliau,* e no centro commercial
desde dois até <í00 contos. Trajano rie
Saiapai», Ourives -1.1. isitlii-ado.

VENDEM-SE 
um lindo casal de gallinhas,

legitima raça il.irpington ; na Praia rio
Botafogo n. 52.

VÇNDE-SE 
perto da E. do M -yor bons

lutes de terrenos a dinheiro o a presta»
çô"s. juros em omita o dois bons lotes ; nn
ponto rins Bofiris do Renflca com o deno,
na rua S. Pedro n. 313.

VENDE-SE 
nm bom predio para familia

ili tratamento, com seis commodos,
um bonito jardim na frente o chácara parníH fundos, agita, caixa e tanque, murada e
gradil, perto da estação .l..s Olflcia-i;
trata-se no mesmo, rua C sarla n. 7.

VENDE-SE 
um terreno e barracüo ; na

rua rie D. l.uiza, pura ver n tratar na
rua 'iliere-a Cavalcante n. 10, Piedade.

ENDE-SE um bom cavallo do montaria;
trata-se na rua do Rosai io n. 73.Y

VENDE 
ME o prodlo da rna dai Pai*nu ii..-, u. n, aa chavvneaiAo na monma

rtia .• .|uiii.i dn rua S. Ciumenta', trntu aa
nu iu.i Vi.-,, in inhaúma n. 01, com u
Ouimariag,

llp|liltltil.1.1,lllllOS
oa ¦i.uiiui;: .,, «á

rua '..!>.,.¦. ii, 20,
SARRABULHO
uu 1,'hlaiiianiii llaltor; A
entu.A.i rio Mnyur.

^rK^I|)|^tUt 
um n*.ir.id»i do

inclui» du ciiinpiiiiiniit
piilllii, ria ('

to, '.' do Inigura o
O.lü ria alitiri .- iiiiÍ.i balança em bom uan;
pata ver e tr.iiar a rua dn f-umo n. 50.

VENDEM.-*-!*; 
mobílias, pianos e maihi-i

nas do cosuna, ,t pruniaçõim somaiiao*
rii» diilH, cinco « dez mil ríia. Tniti-ao com
Henrique, Viiral A C-, A rua rio Núncio
n. I'.' I?, snluailll,

VENDIÍM-SIÍ 
pr.-dln», terrenoj, em arr.v

baldei i. ¦.iiiniihi.ei, i pieat .;.'•"•. seina»
20i o 5U3. Trataso com
A C, A rua do Nunclu

naes ilu 2$. fij, 109,
llellli.lll.l. Vilr.il
n. 12 h, -ulii.,.lo.

VENDEM-SE 
calçado o i iun.-lln de lOdtll

ns qu.liri.iries por prucos bar.iltsfilmos
lio unlco deposito oocolçnlo por .itaciiitn
que a , suas v, o,ias sftu feitas aomanto cum
5 |. rie ruMilta.lo A. riu Abreu liniiu n.n:-;.'.. Comp. Rua dn Altuii.lega n. 178.

| ÁLCOOL DE 36°
LITRO 510 MS.

<- I I'* Itiut 'l'i*«»/.i> du Mulo 1 E >
NOVA CASSA DO VIKUtA
NÂO-TBU KILIAI. 2

••^•Wíwc-wt^ii»^**! •>íW*^*^w^X)í•^J^tW41 *

\-rENDE-SE 
i or ItiCKlJ uma cisa na ds*

t.çAn riu Meyer cum quatro quartos,
c- zinh.i. despensa, janlnn, banheiro, tan-
que, horta, gallinhiurn, ludonovn, tm per-feuo estado; por 12:000$ umi no mesmo
logar e com as mesmas acommodaçôes; 7:000,
um grande terreno ,i rua Francisco Mu*
r.itnry; por 3:50"$ uma a rna oo D. Fe-
liciiui por 12:tK)i $ uinbom leirenu nu cun*
Ir-' do iimmoiclo. Trati-se A rua ria
Uroguàyna n. 65i com o sr. Rritn.

V
de c,
n. _00

ENOE-SI" uma armnçúo,
p.ra Iiiiiios, pira liquidar pnr

ris, paru ver o traiar A rua do
ii ni.izem.

b.tlcàoo varejo
motivo
Catteto

D INHKIR0 Empitiàtaieo sohr.i h.ypo-
hecis, dluiilteisi cauções, p nhoresj mo,

veis _ inv"ii ..rios. Ti.iia no com Henrique
Vitral A C.,.1 rui rioNiiiicto n.l- E.sobrado.

DOR DE DENTE

Sua cura em um minuto poloOdonlalglco Oliveira Junior (in-
Slantanen ). <

No R.o do Janeiro: Oliveira Ju-
nior .. C. Cattete n. 23t - Aranjo
Freitas 4C, Ourives ti. 111.

A LDEJA .CAM?I*i!'_.- rmirmacla Alves.
_n Còiisultas médicas dinn.iinent nosto ea-
t-ibelecimerttn poii.s iilusir«»s elinicos drs.
Caetano de Azevedo, das 7 1,2 ris 8 1|2 horas,
e Marques Junior das 8 1|2 ds 9 1|2. Rucei-
tuarlo aviado cum presteza >• modicldade
nn preço.

PENSÃO a 60$, com assoío e fartura,
só no restaurante Hailer,

na rua Goy.u n. '6, estação rio Meyer.

P" 
T:TIT-SUISSE, Cremo purê, ri»mi.so'l
Cmembiirt, etc. Deposito leito Palmyra ;

autieo Lonrireü! Ouvidor n. 119.

ANTi.S 
de compr.r o ieme.il •

lha.lo, saiba o preço na drogaria
ac.inse*

iVuriró;
na rua Seto do Setembro n. li, próximo A
rua do Carmo.

4>*±±±1tÍL±±k-k±*.±-k*±-k-k*i*.±*+

| Nova Casa do Vidra |¦K Oleo rio colza, litro 1S'*00, pó da >;.
it pér-ria contra os mosquitos lati, I+
_ léOOO, Rua Treze do Maio, 1 E.Não X
3 tem filial. çt
V¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥*f-i^¥¥'l<-ií¥¥'í->

Oi; JAM.Vtt AVULSOS 1$
sseia, de-

rua da AlfaudagaAI.HOÇO—Tratamento farto e variado,
cencia o seriedade;
n. 106;

PIANOS-fnliceiliise 
,illiiai;õ.is ria pi.nos,

u a prestações mensaes; na rua Silva Gui-
marães n. 20. Fabrica.

ARTÔES do visita a 2$ o 3$ o
cento, feito em 10 minutos ; cal-
xa rie papel diplomata a 2$5ti0; pa-
pel marcado, caixa 2S ; nn pa-
pelaria Leandro, proprietário
Leandro Pereira, rua do ouvido,
n. 7-i.

P> 
RDEU SE a caderneta da caixa eco

nomica n. 197.452, riu 3" séiie.

DI.\'III'IRO"I'mpresta-se 
sob hypothecas

,10 prédios, sob caução rie litiiltis o so-
biu moveis; Trajano de Sampaio, Ourivos
n. 13, sobrado.

ÜMA 
senhora, professora bem conhecida

leciona cm casa rias alumnas, duas ve-
zes por hcmaua, piano e pòrtuguez, a 15? por
mez; cartas no -.Corroio da Manhã» com as
Inicias A. O.S. •

©«aCTPIí»-''" earno, verdadeiros folha-
fT**-* I •-'••»*"Uo3, tortos os dias, só no
restaurante llallor;
çílo dn Meyer.

rua Goyaz n. 26, esta-

1_>ERMUTA-SE. em boas
por predio, ou ven.io-so

condições uma excellente si-
tiiiçãii, lundu boa casa, 12 aiqueiies de
terras em viirgiiiis, pasto, matto e pequeno
cafesal, água em abundância, moinho, pu-
mar, etc., a* 2:112 horas ria E. F. Central,
negocio decidido o nao se admitiu intur-
mediarlos, ; informa-se na rua rio Ouvidor
n. 127, loja.

PROFESSORA 
habilitaria, tondo mais de

30 anno»! d« oxercicio ria magisierio,
loceiona mstrucçao primaria o trabalhos
diversos, garantindo progressos em poucos
m zes. Pr ços razoáveis ; cartas a L., A rua
Monte Alegre n. 5.

MA senhora viuva deseja encontrar uma
ou duas creanças paru crear, mediante

gratificação *, trata-so no murro do Va-
longo o. I.

ROFESSORA tlipli.m.du loceiona piano,
solfejo, piiriuguez. franco*, pratico e the-

orico, niethodn (actl; recados á rua da Ca-
rioca n. 120 |ihotograpliia.

TRASPASSA-SH 
uiii.i boa casa de seocos

e molhados em ponto do bond, boa casa
de família, grande quintal; informa-se na
rua General Silva T lies n. 16.

üí

cqno,
Villur

VENDE-SE 
á rua Nazareth n. 8, Bocea

do Matto, um li»»«lo e grande lerreno
que mede de fiente SSví72 m. fundos ; 6
plano e dá frente pari duas mas; está
bem cercado de postes rio 'ferro e aramo
farpado, é bastante iirbonsado de arvores
íructifcris. tem água o a,az na rua e lem
no centro do terreno uma pequena casa do
madeira que esta arrendada, e qui bem
pób» garantir os juros d • capital a em-
pregar, atí fazerem obri", porque soven-
de muitíssimo barato. Este terreno pela
sua posição e h.gir siudivel 6 o que ha
ile tn dlior para uma linda o irrandu ch-ica-
ri. Dista da estação do Meyer 10 a 12 m:-
mitos a nó e da púnt* dos bondes 5 ml-
mitos. Trata-se á ladeira do Uarroso n. 9,
1* andar.

E assim para • mesma fim os srs. pre-
tandenus se i ori--rí1* dutenrier na venda
do-oaiito da roíeriía rna «om • or. AÍ-
«tres

O sr. Thenphilo
radorA rua Papon n. 23, Viiluneu-
ve i França), diz, cm uma carta
que nos rentotteu, quo n_o pnillacom dores intoleráveis e violentas
de rheiim.itismo e, dcpola do
ter usado muitos remédios, sem
resultado algum, rusolveu-so a
usar o

Licor _e Tajuj.
DB

' S. João dii Barra
Depositários- Araújo Freitas & C-

Rua dos Ourives 111

jPc# REG ,ST,^i

PREVENÇÃO AO PUBLICO
Do Ailiiim Siitliuin, antigo o cmiioi i,i,, ni hommopnlhln.

porém, poucu ou 1'iii.iiiiuiitu us.il.i, J. coelho BARBOSA preparouliaOincO aililos, lu uma rOtIÚA KapvoiAL, um «specillco na.i ciliar ft
liiriin-uiii u rouiilpiiçücH de I a 3.Uan.Apparecendo agora vtndkdoreeUo M.l.HIM pr veuiiuos ao imblici que, se i|tii/ur ter ,. ccrlOlo rie li-var

pira o mu um remédio iisporliilniBiiln preparado paia CSIBR moleslias.uovorá exigir o qmi traz um COELHO pinladd
VBfli!e-se eo iodas as Dliarmacias c drogarias do Brasil ou a
nesta capital na 86 RUA DOS OURIVES 80

ft%cia 10

OS MOSQUITOS E A

_ ^^E_AM^ELLA
Que os primeiros silo os propagatlures da

segunda esià provado pela sclenol».
•ih oiii-iiiulii-iins itiilniunilc.iis nmrrl-

cmiot de suíitíiior filo inglez ô o melhor
muioil avual-os. w a

Vendem-: u na

CASA DZSS'i.3'
99 RUA DO ROSÁRIO1,99

COM 
RR A-SE a collecç&o do «Cuneio da

Ma.dia-, primcito anuo, a tratar com Ju-
lio r iu nii--1; 0 rua do Rosário n. j6, 1'
andar.

NA 
rua Silveira Martins u. 12, aluga-se

um repartimento osSeladoum leparitmento osselddo com
ias u alcovo, perto dos bauhut de
lu„}, nu lopa ado a sala da ficulu,
linla indupotidoiltO.

•luassa-
mai por
com sa-

UNHAS I
BRILHANTES
—M—¦ I. ——I «.«_Hk.T_W.UE-l •hQl
aumlravel; na uniguna J
ruü dus Andradas n. 23,

A pasta Rislnn
limpa as unhas,
dando ás mes-
mas um biilhe
Ávila A Comp.,

C1ARTAS 
Dl

ydcc.i5iirn..'titos ; rüa ria
FIANÇA para casns o papeis

Assembléa n. 69.

I** ** -A.* •_* -t; *¥'** *+* * *
* TVTlli.TmIO fT! a *
íIÍJjIuIjIíI!
•K
41

M Limpeza t
J Dentadura

-iSOCO

+,.Eittacção de dontes, sen "+
*, dôr,  5$O_0|+

eza de dentes  f-ÍOOO >J

!+¦+•+
7SO0O-+

15*00..»-
40ÍÜU0»

!+
n-
*

as de vulcanita,
i, caitarientc
jk O'..* r. jCoa-oo aeates, da
•K a»a
41 Dentes a pivot•K Coroas do ouro, de 20$ a.
* Concertos de dentaduras,
15 feitos em 5 horas, por

mais quebradas e defeí»
tuosas que estejam, fi-
cando como novas, e ga-
rantidas por muito tem-'
po, cada concerto a....

Nn CONSULTÓRIO ao
Dr. Silvino de Mattos

Laureado com o primeiro
pieiniu na exp»___p,'ão riu 1900

4 B 6 RUA DA CARIOCA 4 6 6
liniraria pelo n. 6

j. Dar» 7 da manha ns 5 da larde e (E
5 das 1 às 9 1|2 da uoito. Todos os ;+

Q¥¥-íV¥*'f¥¥¥¥¥¥¥¥"i(.*«;¥¥*lf^:-,<«

10SOOO *

X-•+
&

2.200 
é O preço

liaria André;
n. 14

da Einitlsào Scott, na .Ir,.-
ua rua Snte de Setembro

ifANTKIGA KRESÜA

rua do Ouvidor ti. 119

l)K PETROPOLIS
JM sem sal, kilo 4840'.) no antigo Londres,

de Camfles u

na, nm il o estrnngetro para
honiuni, sauhoras o ire.mi-
ças, vende-so por preços
baratlssimos ; 4 rua' Luiz

28 A.

OYPIIII.IS. Tratamento seauro com as
Oinjecçõns de Panà-i e Ooucher, pelo dr.
Louriviil Souto, 10., rua Visconde do Uru-
•ruay. Nictheroy; ao meio «lia.

j> Sahfto Mágico,cura InfaUivelmenti as j+
5 sardiis, as espinhas, as frleir.S. Um 28. •+
-KR u Sete n. 47 — Drogaria Pizarro, es-»
M quina da rua dos Ourives. *

QWW.WXWWWWVXVVttlFiFfye

C" 
ONTRA-MKSTRE Üli TliARIÍ-S-Precisa-
se de um hábil para uma fabrica de teci

dos de algodão no interior do Estario de S
Paulo. Paga-se bom o 6 inútil apresentar-se
quom não tiver boas referencias. Informa-
su na rua da Quitanda u.93.

I URDEU-Slí a caderneta riu Caixa
iiomicA n. 27.185 dn 3* «erie.

Ece-

«•eeo-.etee««0 oscaetaces
S Numeração official 0
fi Vendem-se placas *?

, I E Rua Trezo de Halo - E §
NOVA CASA DO V1B1KA 0

Nio tem filial »

•»'

|••••••••••09 a soe««3 os ® a-i

ÜMA 
senhora èstrátiàíelra do meia edado,

deseja encontrar uma casa do familia
onde possa ser recebida para auxiliar nos
serviços domésticos. Nuo faz questüo rie
grau.te remuneração. Infoimaóes d rua
Chile n. .15.

COMPRA-SH 
|ior 4 500$ uma casinha paja

moradia. Paga-se em ditihalro avista;
prefere se em S. Cinistuvüo; cartas a T.J.B,
nesta redacçâo.

PIANO 
VIOLINO li BANDOLIM—Profes-

sor allemão aceeita iliecipnloa fora cn
cm sua residência; villa Rujr
Diilimo 5.

rua

Ai'(t!.It:í:s 
t'.:i.»Ií>*.S - Perderam-se

as de ns. 3835, 4'2;tl. 56W, 123752, 30014,
130015, 131473, 137432, 137426 a 137429. 230128,
230120, 106403 a 100107, geraes juros rie5-*|.,
nominativas rio um conto de réis pertenceutes a d. Mai ia da Gloria Baldatua Capus e
Oeorglua ( apus.

?^______jt______"_te 1» _»<*£ *_.A«_*<fcí._5«.

LOUÇA |
41 TINTAS IC ri;itltA(.F,XS 5.
« Rua Treze de maio 1 E |

Não tem filial »

m

Ü.0

lirofoasor do piano, com longa pra-
i, ensina em casas do familias, por

p .çii razoável; carta fechada na Villa ltuy
Ilirliosa, rui do Senado, esquina da rins
Invalido-, 2- andar, corredor Idallno, porta
tt. ffi. Nilo so entenda cum pessoa alguma
.to corredor, ponha a Carta pur balxu da
porta.

casai, sem filhos precisa de um
mmodn decente cm casa rie família j

carta d rua Sole de Setembro n. 43, 2* an-
dar.

INI- 
LliKNZA OU CONST1PAÇÃO- Gl ippina.

novn remédio para cura da tnfluei.za,
nao (em riiota, attestani Ena eldcacia os
Srs. drs. Peieira rie Uarr-is e Silva e Sá ma-
is os srs Henrique Boitenjf, e Hornclo
Ran» ki, vende-se unicamenlo na-- phar-
macias fiomcOpathts dé A.lolpho Vasrnn-
«•llii-», atiP.ilatjollriOi_a.il. 23, a rua Ka-

. jrardi» dr. n<j*uo n. 21, e -rt-çaa de Ene»-
« *k» de Csíitr*.

RANDE siiriliiienln de 11011I11-. e plnie
om virirns supesl9t'C3 para a vista;

10 D, rua dos Ourives.
GRANDnez cc

CONCERTOSpetiores para a vista; li
collocaçfi.i de vidros ru'' D, rua dos Ou-

rivos.

**-l<*!|;^:*-.-!:*l*:-K**|:*.,t-!c****it:-i<-)i-(,-*<-í**-i<**íl*

MOBÍLIA
Para sala o mais 

'peças; lavatorle
o guaida-v siiilns ; ven.lo-se ou alu-
ga-se barato. Inf.nmaçõos-se ne es-
criptono desta folha.

Ifghsias Q»
ALFAIATES

—IMBW

Ri flo Ouvidor i 149 B.

<5
50tt

MELLIM'S FO©©,
MELLIN'3 B.SCUITS

MELL!N'S LACTO-GLYCOSE
MELLIN'S EMULSION

DE OLEO DE FÍGADO DE BACALHÁO COM HYPOPHOS-
PHITOS DE CAL E SODA

Únicosnfrciiic»-: CRAoJHLJLJCj 1 •& \J.
-SS

A TODOS
Convém saber quo a joalberia da rua Oon-

çalves Dias n. 23, vende mais barato.

Casas de commodos e
es-alagens

Os livros para registro du hospedese mo-
radores vendem-.->e A rua Seto do Setembro
61. papelaria.

***•;< i!-*-'í:'-*-|-#*#***#*>**-*-***^

No 9* club sahiu e n. 9S, do sr. José
Menezes.

Nu 10- club sahiu o n. 3S, do ar. Paulo
HeivwiguO Labonrtan, rua da Qalt;>nda n.
71. Relo_j.ini 1:1 Goutlolo.

No 11* club s.hiu o n S5, do ar. Nasci-
mento Sil»-, rui de S. Pedro n. 3?*-A.

No 12- club. f prastaçào ne dia 1 do
agosto p. futuro.

Ri* de Jan-iro, >fi it JuPio d» NOS.
I_ife3teí*& 'fi_i

_
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CAI.1'
.UTELAS Monte do Soccorro, pagam-^e

fcO *|. o também de outras casas do pe*
iiliores. compiiiin-se brilhantes, ouro, prata
e Jóias u-ailas pananilo-se bem ; na rua
Sete de Setembro n. 169, em Ironto au gra-
dil de S rr.inci-eo de Paula.

P_;TlSQüEiR^S,ução,sr.Nres
no restaurapt Hal
estação do Meyer.

tácito do Meyer,
rua Goyaz n. 2õ,

NA PARADA DE RAMOS-AlUga-
ma com bom terreno em boas con-

diçoos. ou ven.tc-se; para tratar na rua do
S Chrlstbvâo n. 201. sobrado.

CASAse un

MODAS
R' ¦.*.. pie u n /icniiteiiiin-alu 111 mundo

«lUKAlit.' O -p ¦ li'' 1 .l''iii« lU /'.'..' i.*'l0), o
o iiiiuiitu Jonitl du ni "I--1 'lui * um tri-
iiiupiiadni nii mm sonoro * 'pi • d lão ,- t.-
mato da fuuiHia lu_»il,iir,i.

O a. Vi d 1 Kltafjto, de 3»> du junh 1, tra»
lindos miidui.m ri.» vellldos pu-i pissuío,
em l.izetnias do IA, ioda « p.ui^ói, ou ain-
ria, linho d»i cores varildM, o i.iiu A ano»
ran itKor da moda noa dia» claro»,

Lindo» va-Brios par.i oreançai (tiieiilnna
e meninas, o t.iiiibuui mutlelns de cliapóoi,
Ultiuiii nrivlilmlo

Traí laiiibeni a folha do risco r-tni acom»
punha IBItlpre oIIkiiiiiio nn diu .'10 de cada
iniz, uma grevuin ci.lnriria « um fnlhulo
do trabalho» do agulhas par» auuiiur.is, o
qual ú u c,iiilinu,n,-o rio Albuin (Ia /¦'¦(,,"».

n.i pai to literária aa leitoras enoniitra*
rSo a rtliiililca de dlversii» acuntociinuiiloa
uu quinzena, comedia, noltcias do theatro,
vur eriades. etc.
Numern avulso  ijww
Pelo rorrt-to   H7WI

7 Rua dui Ourives 7.
D, ainda diapuolvca alguns axemplaro. da

Estação n. II, contendo um bailo mold»
coiia.In rie capa, pelo prego -uma.

MOSQUITOS ;|í
As pistillia9
iriiliu-i ex-

tvrmtiiam es*
U» perigosos
iii-eciose pn»

1 itlcaiii o ar
nas habita
çées

Aconselh*
das por dl&
tlnctos me-
dlcns o hy-
gícnlstaa,
nacionaes

o ustran-
gciros.
Único fa»'""bncanto:

r. Lo-»
pcz.xtt.-iíifáfrmwzy*^*pE>- -1-. "

Vébdem.ie n-i? drogarias : Pacheco—Co*
lombo—Casa Moreno, ele.Di-imsiio: ru3 Visconde do Rio Branco
n. 4.

Caixa  -S-.00
' 

GUERRA DE CANUDOS 
Polo Teneuie Mace ro Soar-»!-, 1 volume nl»

lidamente impresso, cum muitos retratos a
dous magníficos mappas, 18í«C0.
LIVRARIA AZEVEDO

33 Rua (Ia ürupayna 33

co _____< __.çp --"-"'*__-í5-*>''_r"_--_ i
¦-a ^*^_ll__aB^.
c_a if^iii.?^¦"_-? >iÇ-' -,
___i *«*«'"*??•"- Wí»ot£-BIf
^i ___fj_i*>7 l**^_L^_______f*

e__> ._-n<íí«í^fe»/^fflL _"_"
---. .-•;;;¦ P '¦'£., ãBSSM.3 .?-ii

1EGUEIRA li SUKDEZ
lícal em pouco

/"lEG
V_TiH
M_>im
.ias II
vào n.

Uarunte-se a cura
tempo, evitando-se

a interferência cirúrgica. Consultas
as 3 da tarde, na rua de S. Christo-
SOI. sobrado.

_-»An/l AlCJí-P»-. recheiados, o que ha
L/MIVIMC.OL.O de superior, todos os

llallerdias no restaurante
n S6;'estaçào do Meyer.

tia rua Goyaz

COMMODO 
— Aluga-se um em casa rio

familia rio respeito a uma senhora, com
pensão, preço medico, tendo direito a toda
a casa ; ua rua dn Rezende n. 22.

3$50O I
t.ommercial.

icos chapéos de nanzouk
com finos bordados, para
creança, na rua Soto de Se-
tembro n. 235. — Barateiro

ANTi-.IGA VIRGEM, esterilizada, a
S'J00o kilo, no antigo Londres; na rua

Ouvidor n. 119.
Ml

g || PINTO

PENDÜLA-CLÜB
N. 123 Rua da Quitanda N. 123

Club A— 16* snnTEto n. 95—l»erlencnnte aj
sr. Abel Veiga, rji Sete ria S.-tembro n. 27.

Club 11—9* sorteio n. 8- Pertencente ao
sr Arthur Teixeira Monteballe, despachante
da E; F. C. B. *

Prêmios: uma corronte da euro do lei, 13
kilates, massiço.

Mlh G L__i__3_!/-_V

¦HfHr

O melhor desinfectanto
anlt-herpelice • antiseptice
/•, sem duvida nenhuma, «
Subãn.tlagleo; os curativos
benéficos obtidas em diver»
sos casos da moléstias de pel*
le, como .erupção, pannus,
surdas, em-iigens, ceze-
mus sceee.*-!, on bumldos,
odesapardcinianto da caspa
o o uiao cheire debaixo doa
braços o ie entre os dedos
dos p.s, as assadnras o bro-

SABÃ. MÁGICO ,W*JBS£l'»T£&
Sla.ilco a ser recebido om todas as casas em
que ha asseio e hygicae,pois qoa seu emprego
indica a-iinrlc dos micróbios amaisinimi-
gos da pelle o da saúde. K' o único sabonete
aconselhado para a desinfecção e lavagem
dos corpos, quer das oreuuçns quer dos
ndiiiins, por ser seu preparo especial, con»
servando todas as propriedadis theraponti»
cas.

Preço 2$, pelo Correio í$50». —Doposito
geral: Drogaria Pizarro — Rua Sete de So»
lembro n. 17 á vonda cm tod&a aa drogaciaü
e casas do perfumarias.

i ¦ ».

LfcRI II Jr lilllKi_.Lj.ll!_l>...'i__>'t_ -JÜ-ULJ

VERDADEIRA LIQUIDAÇÃO
Grande e real liquidação do todo o HteeK

existente de calçados nacional e estraa-
geíro.

RUADAURUGAYN.AI9C
pinto éj Comp.

DENTISTAS
Justi Jií. Xing e feitor Corrêa

131, Rua dos Ourives, 121
(1- ANDAnJ

TADI5LLA DE PREÇOS

Obturações í ouro  10$ a 20S000
á platina  53 a 1$000
A massa  SS

Dentes A pivol, de  15(1 a 35ÍO0O
» Bridg-, Work, de  SOS a 4118000
- ou coroas da ouro, de, 20$ a 4ã$Ü09

» om chapas de vulcani-
te, cada um  5$

Concertos de dentaduras
em 4 horas  10S

Trabalhos garantidos e absolutamente sen
dar.

Tfotisserie jfimericaqa
Vinho do Rio Grande da colônia Canas,

Águas de Mondaris, recebidas dircctameaU,
Rua Gonçalves Dias n. 50.' 

TRES MiSTÍtOS FRANGEZES
O ministro da giiorra, o ministro

do inte ior eo ministre dos trabalhos
públicos proscreveram, por circulares
ministeríaes, o emprego no osorcito •
em suas administraçõos respectivas,
da Água de Labarraque,como eondo
o melhor antiseptico c desinfectanto
conhecido.

O emprego da Verdadeira Água de
Labarraque misturada conveniente-
mente com água é quanto basta, na
verdade, para sanear immediatamente
os locures onde o ar estiver mais
viciaue, para desinfectar logo teclas
as roupaa, mesmo as malsiiiquinadàs
do matérias provindas de indivíduos
fallecidos das mais terríveis epide-
mias, taes como a febre araarclla, a
posto, o typho, o cholera, e pnra des-
truir instantaneamente os gormonsd'essas moléstias tão terrÍTeis. Lavnn-
do-se as mãos e o rosto com Água da
Labarraque misturada com ngua
üca-se preservado com certeza de
qualquer epidemia.

Por isso, o Instituto deFraneatomou
a poito dar ao inventor o seu grande
prêmio, para recommendarn Água d»
Laliarrai(ue á confiança d» todos.

Quasi sempre deve-se misturar a
Água de Labarraque com ngua antes
de empregal-a. Quanto as doses e •
mode de empregar leia-se o prospecto
quu se acha em volta da garrafa.—A,Água de Labarraque sorve exclusiva-
mente para o uso externo. A' venda
em toda» aa boas pharmacias.

P. S.—Desconfiem das imitações;
comprem a verdadeira Água de La-
barraqur» e, pnra evitar qualquer en-
gano, exijam qne o loureiro lenha o
eiiíloreç ¦ do Laboratório; illaiiort L.
FHEllE, 19, rne /aco6, Paris.

SOB MEDIDA

A PRESTAÇÕES SEMANABS DE 5tOO«

Ternos a entregar

Alberto Marque?,15* ao n. 93, do sr.
i rua do Hospício n. S.

16* ao n. 76. do sr. Antônio Peixoto, A rua
Humaj't_n.53B-

17* ao n. 81, do sr. comtsaiKlante Ancora!
da Luz, á rua 34 de Maio n. 113.

Rio, 11 do Julho da 1903.
F. DE ORVIL FERREIRA.

101, RÜA DO P.OSARIO, 101

aila de Coral
Mágica em

dros do
3 actos e 18 quai

SOUZA BASTOS
Musica do maestro ASSIS PACHECO
Yalsa para piano 1$5C0

Pollta para piano composição da Mcollndt
Milano Preço 11000

A' venda no antigo estabelecimento de
pianos ii musicas do Uuschmanu, GuimarSe)"
A Irmão

SUCCESSOR

74,-Rna 'TO.opM.Ol._fli.74
ROUPAS A ENTREGAR

T turra», ao n. 40, um torno de palctotsaceo.
8* turma, ao n. 11, um terno do paletatsacco.
Acceitam iMtripfôos para a turma pei-M.ioente rio «alfas.
No, 11 J. juífeu dt _•;*.*.

XA9ÃLÉÃH8 A fi.

1
50 Rua dos Ourives 50

Único depositário dos verdadeiros pianos
deJuIhis Ulutlincr.

TÔNICO PARA OS CÁBELLOS
é o unlco preparado, legttim o produeto daFlora DrasilciTa, que sem o menor receio
pôde ser usado. A Gi-nuna far. nascer ca-bellus alé mesmo nas calvici es vaihas.cnm-bate os m-les próprios da cabeça o exter-mina por completo a caspa aecea e humida.A Graniin dd brilho e vigor ao.», cábellos,torna-os abundante-., macios e ociosos comovelludo. A Grntinn appltcacta no bigodotem produzido os melhores resultados, níio«o pelo vigor que lhe Imprime, como porquoevita a caspa o lorna-o macio e lustroso. AGrnuiia vendo-se nas casas deperlumariaae drogarias.

DEPOSITO NO RIO
RUA DO ROSÁRIO N. 27

sobrado
Em S. Paulo. — casa Baruel

& C, Largo da Sé.
SEM EGUAL

prêmio  5O:00l»,SO00
premio  10:0<MI,SOO<»
prêmio  5: 9.M>«ÍOOO
prêmio  4:(IOOS»00
p rcinio  4:OOI>8<>00

Grande quantidade de 2:0 0$, 1:00U$,
50U5. 20il$, 10 $ e outros menores.

Nfio ha bilhetes brancos, 100.600 bilhetes,
lOO.uúO prêmios I Depois de amanhã

SGLPfcPOSES
Precisa-se na Fabrica Internacional

Biscoutò-i, rua do Livrunento n. 130.
de

Grande' Loteria Espsrança
a

EfitíM. Ferreira Brasa
Sua mSe, Mana Cândida de Jesus, precl»

sa-falar-lhe. A'quem souber informar ondo
•He se acha pede o favor de participar na
tr iveisa ito Turres n. 6.

HOSPEp^WPO(.LOBO
¦MA «uu il.» S. P*dro313

fi-.ti' ixcnltanü CHA', tatifeiílunou pe Tendo feahado por cittaa ée moléstia de
¦Viaons i»a*»tAfi 4n pine UatU i» Patai»»- sau prap-patario, reabri»-»» »• #a primeiro(.«- ee vwiUu .i -Sã niia, eaaUuu.udoa ih- am ••r-.-auio.Tatu bous a M«faéo quartoâ. ¦-_*?-* k_» t» 3?. réis. Roa à» tiniÉ» T-5, V-x_»í_«>ris8 esoltelroa, pf-_«a o»om«*e-t

MATTE PARA TODOS
Continuando os srs. médicos a reco».

mondarem o aso do MATTE PAR' NA', o
iimpigandista l.eaxlro l-vrulra, A rua do
Ouviuar n. 71. para qua todo» possam uaar

- • 
¦--¦ ... 
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. 

¦.
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COMPANHIA
DE

ÁGUA MINERAL digestiva, effervescente, natural,
alcalina, leve, bacteriologicamente pura

A SOBERANA DAS ÁGUAS DE MESA
j_j Agente geral e depositário—F. CANELLA
fandega 84-Caixa n. 1.113

SO' JOGAM 3.000 BILHETES

ASI
Sede — Capital Federal — Caixa do Correio n. 41

2S e 2S-Í_ BOM NOVA DO OUV-EEOR 29 e 29-A
Endereço telegraphico — LOTERIAS

MA DA CAPITAL FEDERAL
EXTRACÇÕES — RUA DE S. JOSÉ, 92

"— - - ¦' ¦"¦ '¦ ' ¦_¦¦-¦¦ ^ ¦ ¦ ..,,- ., .

amanhã - A's 2 horas -110 -7a - Amanhã g Depois de amanhã - A's 2 horas-.08-2a] -j=§

L0T

Inteiros 1$500, meios 750 réis inteiros 1$500, meios 750 réis

SABBADO
Inteiros 6$000

Oitavos 750 reis

A's 3 horas -106 -4a SABBADO
Inteiros 6$000
Oitavos 750 reis JBBmÈÈ

ÊÊr W

^J? EXTRACÇÃO

1*L.°TERIA DO PLANO N. 18 9m

IiiIpípíiü iTRnnn mpi.io ^non a flecífnos $800, _»... ,**.„¦ e
Uulca lol «*iiii <*sl.u!ii:il legulmen.o rrijlsliuiln no '.'liesoiiru Icdciao cum vondu fruucu nesta capilal.
A fiança prestada pelo cessionário no Thr-souro do Estado do Ser.«|ipe garante o paniinieiilo dó toilos os prêmios, oonlormó u eerlidãuijui* smuliii registrado na fiscàli-uçiio das loterias e nu sm insuíll-ciência u prestada no Thesouro Federal.

AGENCIA GERAL

TI RÜA DE SÂO JOSÉ 77
Endereço telegrapiiico— bota Caixa do Correio _ 731

M> _» Jf. Tjibeiro
Café e fysfauraqf Jglesias

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA
fflHOplipiOIllJ A'S 3 HORAS-103-8* BtÉ 8 flfi IBRtt PÜlí

Inteiros 15$, meios 7$500. vigésimos 750 réis *_•/'.¦

Oa bilhetes ãohára-so á venda nas agenciai f-craos do CiVllORS „ COMP.,becco dns Cancellas n.2-A, endereço lelegraphi-*'
co TEIÍIM, caixa do correio n. 9iC, o Luiz Velloso <& G., rua Nova do Ouvidor n. 10, endereço telegrapliieo LÜZVKL. caixa do
correio n. fc.17, as áuãcs só recebem cm pagamento o pagam bilhetes premiados, das loterias da Capital federal c se encarregam*
do quaosquor pedidos, rogaudo-se a maio;- clareza nas uirecçübs. Aeeeitam-se agentes no interior e nos Estado
Vajosa commissão,

Ji. I. — A. companhia faz publico quo continua arostltüir a importância do imposto de 5 *i

premiados superiores a íUüg das loterias extrahidas de3 a 4 de janeiro do anno oorronte.

dando-se yaa-

descontada nos bilhetes'

AÜX DEÜX 6CEANS
Encontra-se ncs.a acredita-

dn casa um completo sorli-
mento de perftimnrjas estran-
gelras, artigos dc toilettes, cs-
covas, pentes e grampos, no-
vidade,

111 MA EO OijyiM 111
VINHO T0HIC0 NUTRITIVO

Approvado pela junta de hygieno
c auctorizádo pelo governo

De todos os preparados A o melhor até
hoje conhecido ipie n ilistincla classo me-
dica, Uinto itos lionpitacs, nomo daa caias
do saúde, tem empregado com resultado
espantoso nas pessoas débeis, anêmicas,
racliitícas, fallas ile forças; ás creanças para
lhes facilitar a dontição, ás amas para llios
fortificar o leite, vende-se iiiiioíimento no
laboratório pliarmaceutico de A. R. do Car-
valho Kerrcira & C, A rua da Assembléa
p. 93.

TOSSES E BR0CHITES
curam-se com o xarope peitoral do fedegoso
angico calca Irão du Nunicpa, approvado pelaoxma. junla de li.ygieno publica, para com-
bater todas as aífécções dos órgãos respira-
tortos o da garganta, como sejam: tosses,
bronchitos recentes e clironicas, asthma,
dores do peito, suffocações, defluxo e la-
lyr.gitc, como attostam os distinetos módicos
drs. TaVano, Azevedo Macedo Antônio de
Siqueira; Pereira Portugal, etc,; vendo so uni
camente na rua da Assembléa n. 93, pluir-
macia.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
Oellxlr decamomilla composto, approvado

pela e.xnia. junla de hygieno publica, o
melhor tônico para fortificar os órgão diges-
tivos o facilitar as digestões e todas as
moléstias do estômago o do ligado unicr.
deposito, lua da Assembléa n. 93 pharmacia.

Planta perdida
A pessoa que achou uma planta feila pelodr. Juan Munos, que so perdoa entro as

ruas Silveira Martins, Klamcngo o Ferreira
Viiinna, queira apresental-a a esta redacçáo
que será genero.samonto recompensada.

Ferreira Serpa & C.
ntudaruni-so para a raa dos Ou-rives u. 45 r

Depositários no Brasil

AR4IU0 FRElTASftfl.
114 Rua flos Onrires 114

li S. l-_DRO, 98
Vendo-se em todas as

pharmacias o diogarias.
Preço .{$000

Depositário
¦ia Europa

Cario Erba
MILÃO

Ficam pretos ou castanhos
com a conhecida «Tintura vo-
luz», que nao ó venenosa, nao
suja as mios, a pello e nem a
roupa. Usando-8o em sogul-
da a í.ustrina, o effeito ainda
é mais rápido o torna o cahel-
Io lustroso. Único deposito:
Drogaria do Povo, rua de S.

Josó n. 55.
Acompanha cada frasco uma lata do Lus*

trina.

Forneço comida a pensionistas o avulso»cosinha do 1* ordem e o máximo asseio, pre-ços módicos. ' ' '
Largo do Rjsario n* 13.

CABELLOS BRANCOS "'
ORestaurador actuadlrectamentenasralzeí
dos cabellos.rcstitue a cor, Impede a queda,foz crescer, limpa a cnspn; um vidro 28500únicos doposiiarios, Barbosa & G.j rua doOuvidor n. 131 A, rua do Carmo n. 14, rua doTheatro n.31o rua Arcliias n. 25, casa Lo-<
pes (Meyer).

EUIII LOTERIA Hfflli
9

CORREIA DIOrS BALATA
PARA MACHINAS

* E' a mais durável e resta
tinte até hoje conhecida, a do-*
ptada nas officinas da Estra<
da de Ferro Central, arse*
naes de Marinha e Guerra.

ÚNICOS AGENTES NO BRASIL
BORL1DO, MONIZ & O.

*__> #f^í*w^L?i_ir?^i?_

mO üiA BILHETES BRANCOS
100.000 bilhetes com 100.000 prêmios

no valor de

Extracção ás 3 horas de 14 de julho
corrente

Habililai-vos no muis
rias do universo l

impor.anlc plano das loíc-

. i__ -^^^t-w»^|->o«*íl>-^/'.'V;^fc;^,\_,^ i.,.'..«T.t_;_,¦/'^l^^Tx^^ ^JJrj\L^.\*~;~.

FABRICA DE MOVEIS MODELO || A. CAHEN i C.
de __.TJi_B3R «Sc: «_3.

DEPOSITO-OUVIDOR N. 115-DEPOSITO
Jifobi/iario completo, com 35 peças a'e matwfactura e material de primeira qualidade,vidros de crystal e mármores de côr. fe: 2:3í-õ$õôõ

CASA SE PENHORES
DI5

MOLÉSTIAS DU PELLE
Tintura de salsa, carõTia o sucupira branca,

depurativo vegetal/ do Kaiifrue, approvada
pela oxma. juntado lírglciié publica, o ma
llior purificador do saiijjue paia a cura
radical das escropliulas e do todas as mo-
lestins provenientes delles, como stjam.
erupções, borbulhas, ãarnas, empigens, dar-
ilu os, Liysiiielas, rlicimialisinos, flvphilis c
todas as moléstias qne tiverem sua origem
na impureza do sangue; unico deposito, na
ma da Assemblóa n. 93, pharmacia.

GONQRRHEAS
Antigas o reeenie?, Ilnres lirancas, corri-

mentns cuíam.se ra"dlç«lmi'nté cm ires dias
sem dnr, nem recólbimerito pejo específico
>le iliiyi.in, iippròvádò pela oxma. juniii de
hygieno publica; deposito, rua da Ass.un*
biíü ii. 93, pharmacia.

QUEM DÁ AOS POBRES
EMPRESTA A DEUS

O velho sexagenário capitão José C.Pnitn.clmfo de numerosa família, párãiy-tici h.i 18 annos. cnm uma filha m.iis •ralhá
gravemente enferma c sua iiimiceute neu
nliíi rendida, pre. isando fazer oi er,i..ân, níl»
poileudii em vista d« seu estado, lulur péluv d i, ai h.i-so na maior penúria, baldo dotodos ns recursos, níio Sd para sua subsls-lencia e de sua iiumeiiisa familia, como
para acudlrao trat.mento .le sua Infeliz ll-lha e de sui m.tiiiha. Vem, com ns mãossiijiplices, jiiiplmai, em nume ite Nuss.i Sn-nli..i Jusus Cluisto, a caridade do todosatpielles qne sentem o Infòrtonia o a misériade seus senielhuiites, nílo só o obulo «ia Cl*íiila iu comu altriimas r<iup.is usadas paracoorir a nudez sua e de sua família. Tod.i e«luaJquer „bulo quo lhe queiram dar podoser entregue em sua resideacia, ooOa oaseu» b.uis pi,ii,:i:i.;! ¦:.; poderão certiücar-seda vemaiiedeseuapprtlo, torgo «J» Batalhan. 1,2- andar.

Dormitório Santos Dumont:
i Guarda vestidos i8o(*/ooo
I Guarda casacas 2,|o#ooo
i Cama para casal nofjooo
a Mesas para cabeceira ... 70^000
1 Lava torio 170JJ000
1 Psychéc 22o$ooo
1 Porta toalhas iojJooo

8 Peças Kooojjíooo

•^ í

Sala de jantar Garios Gomas:
1 Guarda pratos aioflooo
1 Etagère 220Ã000
1 Guarda comidas  6olooo
1 Mesa com 5 taboas ...,.'! ipspdò

ia Cadeiras ,. ihogooo

16 Peças  8.-joJ'ooo
Sala de visitas: um sofá, 2 poltro-

nas, 6 cadeiras pequenas c 2 porte bi-
belots.

11 Peças: Rs. 500^000* -

Tiuler & Q.~Rua do Ouvidor n. 1í5 9

_Não __,a

S^^^k 6hoic,Eem

Ei /fia jtoMw

aaaáis Cabello

Lm 

m?hi tâsL I

ms &_ liP 1
a antiga côr 3contradicta, á nipllior pnra reslilulr

aos cabellos e á .barba.
A Água Salles, Progressiva, restitue, às maravilhas, aos cabellos

grisalhos ou brancos, de qualquer qualidade que sejam : encorpados,
miúdos ou muito finos, e á bàrbaapruíiiííwa cor: Louro,Castanho, Negro.

A Água SallÊSi Intfanfanea, é preparada especialineilto paru os
maiizes : negro e preto; usam d'ella com Brande resultado as
pessoas, que lôm cabellos e barba encorpados, negros e pretos.

A Mia incontestável superioridade provem de dar aos cabellos e
á biirba matizes lüo nítidos o tao naturaes, quo 6 impossível suppôr
que tomaram de novo côr. O modo d'usar é dos mais simples, uma
ou duas ápplicações bastam, som preparo, nem lavagem,

A Agda Salles ii absolutamente inollensiva e sua elíicaeiaprompta
e duradoura a fdi preterir a todas as tinturas o novas preparações. »

__. tS__3_3_3_!S, rerfumista-Cliimico, 73, liuo Turbino, PARIS
DüPOSITAIUOS no MO-DE-JANElítQ .* AB_L & O., Rua do3 Ourives, 28.,

LYCETOL GRANÜLADO EFFERYESGENTB
_o_s o-x-^i^c^r^-C

O mais poderoso ilissnlvenle do acid . n-ic i, o molliir anti-.'irthrlllco, preferido pola
clxssi! mediei para o tr.iLimenin a.i ilinllie*»* urlca, iirolus. cálculos lilliiures o vi-sl-
enes liitT—i-iHaíõc.*» dos rins i" ilu Iicxííiíi, rhciiiuatNmo, goltn', iIcriimto.Hcs in-
riamiaiitorlns, cotcma-i ciniliítíyos ou xrecos filurlhros), arlerio.xclccose, di ..
uclc*. uriliritico, eólicas nciib>*ilica«. c hepntlcnn, oto., etc.

Os mais notáveis Clínicos ilesla Capital o dos Kst.nlns o tôm empregado o confirma-
do a sua elflcacia nus casos anima. Vide a baila quo acompnnha ca.la fasco.

Eaooutra-se A venda em tnd.is as boas pharniaeias u drogarias do Rio da Janeiro e
dos Estados do Brasil.

LABORATÓRIO
RÜA CAMPO ALEGRB fl. T-RfO DE JANEIRO

EIPLM
A razão r.nrriii>* muita .!••« vi»zes deixa*

se de comprar um lin"' appa."'!ho para
jantar, A pelo preço excessivo quo pedemn ,i rneeio de llc.ir d. -i. .,!aio ao tlm
de nliíiim tempo, por ttíln haver pecasavulsas para substituir í.illas.

Nã» se di isso c m ns qno çc v-ndom e
mnilo "m rnnt-i na CASA MUNIZ, A rua
d^s Ourives n. f>r>, lia sempre prças d • so-
tiroRnlonte At> nonlulier nnrirâos api*ate-
Ihos para COS 70S. W$. 120$ p 15' $000; cc-,
pos a 3$ a dúzia, cliicaras para café a 4S,
a in-'i> qumto é nesesario para mesari
o Cozinha.

RUA DOS OURIVES N. 56
Qaspar T. RabeHo

FUNDADA KM 1876
4 RUA LEOPOLDINA 4
Hoje Hárliosa «Io Alvarenga

RM niKNTE AO CONSKRVAT0IUO DS SIUSrCAliriipnisia qnalquur quantia sob penhoresao prazo de dez mezes, com juros módicose muito reduzidos para quantias avultadas.liste estabelecimento tem casa forte.
AVBSO—A Casa Calien

cm liliul ncsla Cn pilai.
LOUIS LHIli succBsson

ttUIIEII NN BLMGILMABCá IE1IÍH
Custa mais caro em pre-.Coque qualquer ou:ra marca,,

porem fica mais barato quequalquer outra pela diminui.
ção de consumo, pelo augmen-to de luze pela conservaçãodos apparelhos, por produzirmenos resíduos.

ÚNICOS AGENTES NO BRASIL

ENXADAS MARCA ESMERALDA

nuo
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ÚNICOS AGENTES NO BRASIL

FAZEM-SE e COHCEinAO-SE
VENEZIANAS

P'alirtca de veiiozlanas, primeira do Brasile única liesle g -nero, com porfelçâo. OÍQ*cina do oarpinteiro ò marcinelro. *

31, I5ua da Assembléa, 31

CAfífigll
ffi%^jY( ft INVENÇÃO DO

MÊRtüSt-fíon!» «ato
MlillICO S ClIlMIOO

PrljlleBiaria pelo poyer.io. analysada nolodireciona _or.il de sp,»Je publica e' approvadapela aHsis^ncla. publica do Estado ift i*l0 
'¦

o mu borde todos oa remédios nura ,.irii.,.nlllvlaras DOliliS iniicaz contraaraoffiàaBer»o«5», ponoíieloit, uiiiH.iri>s, infeccâò iTÍtastmaleoiida Itouyer nei-essulado deum l0.deroso nnllM-pileo. cahuaiiie e cle_M_uSsK' reiiicibn iiii.ito i*.xi>ki:,m,:n,ai« ü ,„,o 8brtlDra«o dava ter em casa. N:ío 6 vm&oserr™Jo3i; 50. Maiidu-se imlo eorrelo. U1U'ÍIS bUiema 1'oiiular» a .jiiern poillr
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BORL1DO, MQNl
Cimento in"ÊÊÊÊÈÈ '

V /j^lvy . Tn«ni- maru.. Ajyflt__r/

EM PO* QU EM

arca hum.
E' a melhor qualidade ds

cimento que até hoje tem ap»

*

parecido no mercado, próprio
para t-abalhos de concreto
sub-sólo.

ÚNICOS AGENTES
NO BRASILi

EM
c_a___

BLOCOS,

K PHFNDUíf | r j

^§ií^_____Í_i_____*«^

LIQUIDO
Desinfectante e desodorante

O mais poderoso microbicida éinsecticida approvado e licenciado
pela Directoria Geral de Saud_Publica.

A' VENDA
em todas-as pharmacias e

drogarias
ÚNICOS AGENTES NO BRASIL

ÜHÊIB0R-J9O, MONIZ _ COMP,

l
RIO DE JANEIRO

CAUTELAS 1II
Corauram-se e orapresulra-so 50 .|* sobro

ua mais Batina casa

!E SOO0QRR0
seu valor,

Rua do Sacramento, 5 e 7
Próximo á de Luiz de Camões

MU WÊim — C. MORAES
í
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ROUPAS
PTO HOfllENS

Grando sortimento do tornos do
casivnira do cór azul ou prota, para
45$, na rua do Hospício, canto da
rua do Andradas.

LEÃO DE OURO

CORREIO DA MANHÀ--DomTY,(io, 12 do Julho do 1903
w _.-_. ¦»_"¦ i mu »i •%*t-_____w^w-_wt»j-^*--w^wJi--k-MM«M--^

ROUPAS
PíiR-A mEHINOS

Orando saldo do vestuários do
brim do côr o branco a 5$ o 6$, na
rua do Hospício n. 106, esquina dn
rua dos Andradas.

LEÃO DE OURO

ROUPAS
P71ÍW mCNINOS

Orando sortimonto do sobrotudos
o oapas do todas as coros o paratodas as edados, do 150 a 20/), na
rua do Hospício n. 16(3, conto da
rua dos Andradas.

leãoImêTouro

ROUPAS
P*R* R*P*ZE5

do 12 a 18 annos, ternos do casomi-
ra do cór, azul ou prota, por 30$ o
35$, na rua do Hospioio, canto da
rua dos Andrada».

LEÃO DE OURO

ROUPAS
PflRfl INVERNO

Capas o sobretudos do oasomirn
do côr azul ou prota, para homens,
do 40$ a 80$, na rua do Hospício,
canto da rua dos Andradas.

LEÃO DE OURO

ROUPAS
PERfl MEHINOS

Grando saldo do vestuários do na-
rlsomirn do côr o azul, al»i» novi-

' dado, a 12$, na rua do Hospioio
160, esquino, da rua dos An-

«.radas.

LEÃO DE OURO

ROUPAS
mandatos execuÍAf por medida

Tornos do paloiot a oscolher, por*
80$, ditos do fraque a 100;}, na ru»
do Ho.spicio, canto da rua do:: A.
dradns.

LEÃO DE OURO

K REVOLTA
C&S-A VO ÜPELINÒ

/«Et
\jf \n_vjj'
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UlilldCN
a iodos

Os (rógu»zas'(Uja
roínprorein a ur,-
potiaueia d« 2<JS
íiorucluii, sendo u
Lrimiu cnlioguo na
«iccanfii. da com-

Ero.Coiitiiiuamtoin-om .'Sleimiiianli»
rcduCÇOOS lios pie-
ÇOS riu todos osf.v
Zeli'lOK, coutuCçC s
i- iiiiiioiinh» par.
terminação p.n mi-
nluio iiinpo.detoiio
o sen Viiladissínio
soitlincnto do fo-
rendas, mo,'as (
novldad-s do Rc-
vnllli Coilliiu-nlnl
oo Adelino B.tr.v
telro a

.. 67 A Rua rJaJIriii£aayaiia 67 A
UNHOS E MORINS

Crelones e algodões
1 $50C
o$:,iio
2£<»-0
6iM U
7tíf*>J
41400
ÜKUu

;i.S"Ull
ISttJOÚ

1I7"<>
2$ta.
1S0ÚÚ
•líiOJ

Algodõo-.cm comum, peça 335110...
Aifiodao laigura lençol, peça IM e.«
Monni peça ligeira
Superior inorim furt" •
Morim incumpora-.ei -Giociosa-...
Morim laiuo, forte, paia saia

Morim «Irlanda» e-pecial
Snp rior rnnnm Canário rie 12$ «--
Cretone irançhilo loitur- lençol..
Cietone lngl. largura lençxj
detone Inglez r.itnto l.iriío 
Linlio .le fuinhas c ldnlhns.2l2C0 e
tiuperior linlio lárg. lençol, 5$80O;..

BAILES E THEATROS
pura seda, novidade

Perfeita e pura seda, cor novul.... 3*500
Pei f.nti o pura seio, alta novidade -ISO-x)
l-.mgiuet luBirõao superflno U'n-0
R..yòl nnbrezi, còrlisi IS11"1
I' uno eiifestodo capiia 3$800 e ... -i«-'"U
Cai-hemiia Ia xadror, cufesiada.... 23-'»"
Afinar fmlo curRiifcstado \;b"0
Casemini sarjodaonf--,st., cor...... «SOCO
Fl.uiellos de cor, c-siamp; 0 0 e.-... S460
Floiiellasrie cor, xodre/., 13 >• í'«'
B. rdado rendado, alta soio 21800o. 2*Í«J«J

CONFECÇÕES EFRIO
Cafas enfeitadas 1US,-8* '5S00U
Canas forradas, 25 , 20$ MS,I"<1
Hicas capas coinp. fiii-rad3s45$'u 36SO«.tO
Chalé?, miilhuiâ, 8JJ ÜÍ30O IS-'10
Cli les casomliii cor Uí, 9í ..soou
Cobertores felpudos listri.ios3S2C0 2$7iH)
«Cobertores oveliid. encarnados 311)00
Coberton-s felpud. eccosSfZ"S SÍ9Ub
Cobeitoros ovel.nl. JocquarCS iSõno
Cobertores froncez-S ovei.,125 e... 0*0110
Colchas broncos e cor, 7550o, 5$ e.. ISãOo
Oolchas ciclone e rãrhiige.m;:> 3S500

COMPLETOS ENXOVAES
Para noivas

Enxovais rie noiva. (r<iite) com as
pnu.ppoes peças, 5oS, 403 

Enxiivaes rio noivo (feitos) 75S....
Enxovaes ríquissimos, 2t> », 150$.. 1
Oiinaldas ultima ronda 'l$;i!;U
Gruialdas, modelo especial;8$ o...
Véos bordado?, noivo, -iáiõOO 
Colchas, renda suiasa US, 12$
Colch.isll" seda, C',r, 18>  ...
Ricas camisas enfeitadas, 45000 e.
Solos bordadas e babado, 1-$ 08 e
Damosié bronco \Si'Q <•
Linlio o sedo branco SS-WO, 2$e

Li-qnas, luvas, bõúqúets. flores ele
Enxovaes Vaio baplisados, 15$, o...

UTILIDADES
Baeta enfestoda superior, 2- 
•Saldo rio olpoca larga cores, ISC00
Alpaco lovroda enfcVtada, 2S5i;0....
Al. oca sedii lovroda, SS, -1$
Panno para colchão Ü5
Aíoalbario r.ríinc, mesa, «íí200 a....
Aloolliodo branco, 3$a 
Atoalhado cõi, mes-.., 4$200,;3$800..
Superior ,'ilniilhado línhii 5S5'0...
Duzio guardonopos inglezes, 0$....
Duzio guardiinápos froiijã cor
Brim cor, forte llslodb 8700
Brim estampado, novidade 1S2Ü0 e.
Biim pardo forjado, IS:S0'
Biirn tecido,-co!-etiiiia Mip
Brim branco Miperior, lg5i'0,l 200e
Superior casemira ênfeslada
Clnião ri!iii;i(,ri!ii> colcha, StüJO 
Beps trançado largo
Superior icps enfesuuios 28200 e.
Colletes modernos senhora 5$ «...
LoilçoeK fi-lpinios parn hanho
Ifuzia toolhos grande favo.. ...."Quzia lenços linho -União» a 4S500.

A'S VIUVAS
C.retnno preto e bronc", o V.míi e...,
Crelones pretos Sllpnrloius $700....
Voil preto amei icono $900
Voil puro l.ô, enfesitulo 2Í2 
Merino prelíi,Hofesta«t(i 1S7IO a..,.
Alpaca prelo poro bid l$50il
Crcpo prelo, inglez superior'38200.
Crepo puro iá erifeslarío
Tecido alto relevo, 5$, 45500 e,'....
Véos sedo poro yiüví

30SO0O
65SOO0
2580OH

3Í000
6SO00
:«ooo
981KI0

USoOO
2?5«»
785011
$700

1S7I-0
' 

98500

186''"
ítaoo
ISfOo
3S"(»'
28500
18000
2S10
2$i0Ü
4S«X>
7,i:.00
3S80
S6i0

IKKiO
11100
1820
59-0

38'1"'
$750

1S400
1880.
4$00t,>
4$5t)
7 $5(10
2$*0

$r,«i
$5C'i
$700

llfíli
15000
lgOUil
2S300
3S500
3SDO
9$500

DR. UMBERTO AULETTA
(H0MC30PATHA)

Membro lumnrarki da Tlicllniish llom Uneiety, ria Sne. Ilnm. Trançalsc, do Inst-tutoOmlopalloa italiano, cffectivo do Inst. Iluhn. do
nrasll, medico do K .farm. do Uom. dn IIosp. tomlral do Kseiclto, oto.

ESPECIALIDADE : Moléstias gastro-hopatho-intostinaos o curaradical da impotoncia soxual, por raoio de um novo medicamentohomceopathico de sua exclusiva propriedade.
Consultório: 123, RUA DOS OURIVES, 123

. DAS 12 A'S 3 HORAS DA TARDE
G-£=S._3_T_::S AOS» 1=»O3=5JF-iE.SS

A'S TERÇAS B SEXTAS. DAS 12 A' l

«•>•>?, ?«?• •>?? -??»>

Vinhos finos do porto preciosos
DE

? ?????

?
RODRIGUES PINHO & C.

Mnscalel, Porto Iteal, fiarreit o vinho branco especial typo -Rheno-. Ascntcs :Maciel Terreiro & C. - 30 ItUA DE S. PEIJHO 32.

O- OR.IA.
I-.xlraoidin.irlo. Agentes:— Bernardo Santos & C, Bua Primeira de

Marro n, S. *+
NOTA—Afim de evitar duvhlos sobre a superioridade destes vinhos, os srs. ?

^ pretendentes poderio querendo', requisitar dos ageulc» a prova, quo será gratuita. 9
? ??? -???- -•>?? -??•>- -?»>?•>•>•>

A NOTRE-DAIWE DE PARIS
GRANDE RECLAME

dos artigos seguintes
r,mir,e francozas, pnlto do pcrcalo liso «.^uiprcga», para
VcHulSaS ;-ninem, qualldado suponor, dúzia 65»õtX).

Collarinhos 'o unho, .lu-ia utooo.
PlinhOS do Unho, pares, dúzia 198000.
fj...,,. do brim branco o do fantasia, para "»cnlno-i c me-
ItOUPaS ulna» do todas as idados, preço único 9$»(X).
4»..-.-$..^- do brlrn de fantaala para cr«aiiça« do todas as•/VVentaeS «dades. -U500, 3$500 o «DUO.
LCnÇOS^ do fantasia para crcnnrns, (luzia 3SW).

Cronon d0 m °seda' n0 e/m üa larGura' iu;'ll'lado sup"!"»"!

M«l!-«»-»mdo sedo preto o-do cores, qualldado superior garan-
fSODre^q ud„( motro 5$8"o • _._..,„. „•

Be ..miima nm deante, todos estes artigos serio expostos nos
™° 

Todos'os artigos comprados nosto Importante estabelecimento
podem »or troeX » a importância restltulria d vontade do com-
prador, ató 5 dias depois de êffectuada a venda. 

^^^^

Sargo da São francisco
Rua do Guvidor, e Travesssa do Rosário

CLUB DIAMANT

RUA GONÇALVES DIAS N. 10 -

RELÓGIOS ENTREGUES
No 1' Club n. llnVio «r.l_nacl« üunçulvcs,

á rna da Allándtga n. 73. »»_'.«_.
No 2- Club n. 99, ao sr. Jaymo Morais

-«iouni-., ii rua da Assembida n. fu-
N-. 5- Club n. Oi, ao sr. Luiz Itibeiro, a

rua do» Ourives u 167. ,
Nu ii' Club li. •.«!, ao sr. Jcsulnu O. do

Silva, portaria tUAlfandepa. „.,„„„,
No V Ciuh n. I'IH,ao sr. dr. Carlos Pcixoh»,

•om Sanio». ,.'*__i_ *
N- «. Club n. 22. oo sr. Jor_» Macedo, ,1

•rua do S Podro n. IK7.
iuo 4-n-wn,

J?. Jtfatlos 4 C.

,. ... , .... .. , ....  . .  .,,., -.,,., , ..,,., , ¦ -1,. | ¦¦- .,, i-"r- "¦ —¦—P——
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o,7UiflalIiiiíaiia1u7A
USQUINA DA TRAVESSA DO ROSÁRIO

l!.uiilcii':i com a noiva

CASA DO _f!i33ES_s3Si?0

R. CERQUEM
Avisa o tod s os seis frefiuezòs e amigo-

que mu nu O seu esciiptorlo de
E/nPRE5TIM05 50B -pEflJIORES

IS El DO ÍACRAIENTO15
1'ORTA LARCuV

|Mll BMjngjPjlW*

ZelerJioqe 111 4%$fr Caixa do Correio 1205

Escriptorio:--140, Rua Visconde do Sapucaby, 140
RIO __>E3 «T-^l^ISIE^CD

Communicamos" aos nossos freguezes e.amigos que ha tres semanas
expozemos á venda uma nova marca de cerveja, de typo claro, denominada

_3_3 tj_â"^É^s__a_! *IP^I_
que temos satisfação de ver cm tão curto periodo já bem acceita e pro-
curada pelos srs. consumidores

As garrafas em que acondicionamos esta marca são igualmente de
typo novo, conforme o clichê ao lado, bem como os respectivos iotulos,
tendo ainda as garrafas (que são de novo modelo) a nossa marca

verticalmente gravada no dorso da garrafa de vidro ainarello avermelhado
e arrolhadas pelo systema pr vilegiado conhecido por PARAFUSO.

Chamamos a especial attenção do publico para esta cerveja

W«̂s__ks _=._.¦"'.'.-: .--—__£_!

Outrosim, sendo de nosso exclusivo uso c propriedade as garrafas
assim marcadas, de accordo com a respect'va publicação no ''Diário
Official" de 13 dtj junho de 1903, prevenimos aos interessados, que
nenhuma outra fabrica dellas ss pôde utílisar. Não vendemo_s estas
garrafas, cedendo«as aos nossos freguezes e amigos mediante o deposito
de 250 réis por cada uma, até a sua ulterior iestituição.

ik Álbum do (,'i;nero
mo.icriio,contendo us
sejjuiiili-lreclios:

f— Lamento.
II.—Conto li isto.
III.-Valsa lenta.
IV.—Imp.oviso.

Cnmponiçao do illustre professor e eximii
pianista

Barroso Medo
Preço. 3S000

A' venda em casa dos editores

VIEIRA JACHADO ft G-
51 Rua dos Ourives 51

APRENDIZES
Na Fabrica de vidros o louca da ma

General Uruce n. 1, em S. Christovâo,
ácccitain-so medianln salário, aprendizes ile
12 a 16 annos do qualquer nacionalidade
dando flodores d sua condueta.

P »_"¦ feiliii
Muiiici|Hil

Os impressos para declaraçúes da Tíe-
feitura para cumprimento rio Decreto n. i:'.?
eticiuilra-se íi rua Seto do S-tembro n. fit
Pipelarla. Ciada eiemplar 100 róis ou 25 poi
2.000.

»*í$C-í>'?^^*5'>,5íí"><?'^"í'-'?';>'-'^*í''5!

CALLOS 
— Exterminnç.io radical

em poucos dias, sem rior. com o
especifico vonladelro a Majnarrtíua.

PÓS 
DA PÉRSIA ICKilimo-Exlin-

a ue por «oinpletoinosquilos.ua-
ratas e formigas.

CREOLINE-Omelliordcsinfeclnnte de cheiro agradável i latas do
is". •' o :«s5i*».«J. .
ÓLEO 

DECOLZAsem cheiro, nao
loz fumaça; lota de titro uaw.

PADARIAS 
Carbonato «le animo

ida e do magnesla, inslcü.
nroiide deposltode productosr.nl-

micos, plinrinaceuticos c artigos
para KOfiOS por preços módicos.

ÜIUIUAIIIA ntlIUB —nua «lo Uos-
plrlu n. íti.

I»»-.
IS
!»
I>
i»
»
»

ir
i»•s-
I»
>
I»i»

i»
*«I _'i

?8*
?

»'? O ?-

IM Hora Mõtia
•2a

?

AVISO
ALMOÇO ou JANTAR l

800 RÉIS
Pensão com 60 cartões... 483000

Cosinha de primeira ordem
PRATOS VARIADOS

? 17 Travessa do Ouvidor 17 5
» _. _T

«ll,lf.THS llt! PM III - llfrflm,
m»iiiloni-nii 00 piililno o i|{„.
!• 11 '..ll.lllirl. .ililll,, ,,,,,,, , .,
lliiu-OH '-«iperillio» p.oii o 1,'jiY
biênio iIiih ciripigniH, darthrr,',1 «orna», borliiillias inaueir.,% ,i_

|,¦¦;:.-. sardas, raspos o conili.liaex. A» nu »,,,.si-, i-ui-s '|ll«! Se lem obllilo coiii e.ltn t , ,,
so» r>'iiiiriioH aiitori».im-«o» 11 «.-araiilir ;i ,„',..
riiilicri ilt-nlii"! lerrivins inolehiias Veiii|--iii.u
na pharmacia llraiiaiillna u rua Uruguai-ana
n un

Mi11111.11 O lili.xlr Estomae.-u ,|»fUnnoMiiiiti 6 Gonçlan*. *' o jtimiuoinois poderoso pura combater |i„|r»
O» iiOfriiiienK.s do eslomoiio lHii;i.
res do pessoa» tém «Ido ctiruda»'-.-ii rate ivilhoso remeibu.

Vnmlein »0 na plwr nono liragaiilino a ruallriitiiioriin 1 n 1'rJ preço I.St.o.

icmo t nxc.n- a» pílulas antt-l)ii|o.sus purKOllva» do (ir. Murlllo, appro-viulas p«ii« Junto rie ii- , vio ii«um elfeilo prodigioso nus obsirue.
çnes do njíiulo ebaço, lieinorrleiMiaj,
oyspwpsi.is, prisòrs «lo ventre, dure»

tle ralifÇO, «ebri-s InteniiitleiiteseliviIropiM^
Vemiiin snunlciuienlenapliarnui-m iiro^an".

tina o mo Urugiiíiyann n- ni. cnixn ii*n,i.
Milí.O COMPOSTO Este nniip0 tufíimodo xarope peitoral é o i|ii«
ma:» su recuiii!ii«nil;i 110 trolainento
lio (ii-im'. ¦•i-iilirliili-s. riil.ii .- 1,11 n«-iliina. liiiiiicii/ii rlc. Superior a
loanias pnuaccas qua por .-• i«i ir.ni-

iio-.-nii--iii>! s6 aiiimiiiiain, esle mcdlia innio
JiiVli' si-i isiriCOtodo sem o menor receio, p.jj
,1-111 coiitúm roílrliia. inorptiina OU outro», su-
lisioncios noi-i^.s a sonde

línico deposito- pbarillOCln llrogantua. o
viiiidi! seoni iodos ns hoa» pbarniocios e dro-
gartos

Imposto de consumo
Os livros para escripturaçao

de fabricas e estabelecimen-
tos ojmmerciaes encontram-se
de todos os modellos, rua Sete
de Setembro 64, papelaria.

hapelaria Castro
& Filho

Vendo a varejo,pnr pra-
«.-os de atacado,oseu en„r-
me sortimento de clia^eos
para senhoras, linmens,'
moça?, bebês o ineiiinos,

Ci) m pra a dinheiro cm
desconio, recebe dnecta-

taniente da Europo; estabelecida em casa
próprio, si-niio caixeiros o proprietário o
seus Olhos I Com estes elementos pode ven-
d-r boroln e só deixará rio comprar
nesta importante casa quem nào for oco»
nnmico.

2 - RUA DOS OURIVES - 2
. ksouiNÀ n\ nu Si josir

TrI£3ATRO CASIN0
«14 Rua «Io Passeio \l

ESIPREJA C. SKQIIIS «fc C

hoje Dominso, 12dejulbo hoje
2 grandiosos espctacülíis 2

A'S 1 1|2 HORAS

Matinée Familiar
cuiu dislril)ul..-fio do cliocoloto ns

cVénhrns

? «»- O © •>- -••>

A' NOITE tV'8'8 1|2 II0R\S

Espclaci Mir s Ws
com preços reduzidos

Entrada no jardim  1$.'-*M
(para esto espcctaculo somente)

F.m multai as f a noções
PROGR.lMMA COLOSSAL 111

VERDADE1R \MENTE COLOSSAL.

25 ARTISTAS ll
Q- «iljracçõcs 6

Amanhã esttéa

^lanche T)'6raqge~* etoile 
poiisioouí

OK» T«ES DIKSIS bandolinisío?.

THEATRO RECREIO DRAMÁTICO
Companhia Dramática DIAS BRAGA — Fundada em 20 de

novembro de 1883

Domingo, 12 de julho rie 1503 3EEO J"2E3
•'E E A' UOITE

2 grandiosos espectaculos 2
A's 1 ljS horas da tarde A's 8 IjS horas da noite

COLOSSAL SUCCESSO THEATRAL
8- o 3" rcprosentai;úes nesto época do máRastosó dranu fantástico ornado de marchas,

coros, combates, tramóias, incêndios, etc, orifjinol froncez rio HOUIIGEOIS e Tlll-
130UST, cm 5 actos o 7 quadros, com 13 números do musica do reputado

maestro C.WALIER, DAltUILY

Tonta pnrlc toila a Companhia A aCi'flo passo-se no Delphlnftdo—E'pnca 1.55
Tiliilns dos quadros - l', a festa de Santo Hilário ; 2-, a quadltlhii de Mandrino ;

3-, a viiiBufi;a da italiano; 4', appariijão do morto; 5-, M.indrino na prisuO; 6-, o incen-
dio n,. moinho; 7-, os dois copitfias.

Scena rios magnilleos, gnoxila-ronpa e ndereços, tudo rigorosamcnlc á época
IVOTA - A peço sóbo á scena como foi na primitiva.

õ incêndio da Caòana é de um effeito admirável
Amanha - O CASTELLO OO DIABO — Brevemente — 1- represnntiçai) do espect'-

culoso drama em 5 Hclns o 10 quadros, de X. de Montepio, traduceàu dó Joio Lujo
-A TOCADO lt A DE UEALEJO.

PARQUE FLUM.Ní:
Largo do Maelindo—FÜNCÇÃO TODAS AS NOITEo ¦atro

Domingo, 12 de julho _o:c2»í]i"id_
IRáHDIQSO ESFEGTiCDLO

Progrnuinia dcscoi&iniuna! composto de extraordinárias
novidades de

r„.„,....... ...... -¦¦¦nmBJàm^mJm MP-nME.

A CELEBRE DOMADORA DE COBRAS
OS POPULARES ACRÒBATÀS

PLâ€E E MERA
í^rilMí^lT1!!^/^ pebi t'iande orclicstia sob o dircci;,io do maestro Cosia
v/V/i« •OJLJXV.l.v^ .Innior. Composiijòos do Wagiiur, Strouss e outros.

No Cinematograplio serão exhibid-s as ultimas novidades chogadas.de Paris.

0 BO* IHGLE2 pelos acrobafi.s L?l pL^CE e HERiU'S
No Jardim o famoso CAiínOUSEL. Photopraphii instantânea o SKATING RINK.
AO;PARQUE PLUAilNENSEi Uiilcò divcrUmento.'para famílias. Começa ás 8 li2

ENTRADA l)ÜOOO ENTRADA IflOOÒ
Amonliã— E-strco da conçou-tisla Jo.-.nnc Rivci-cy e do illuslonista Vigilante.

THEATRO APOLLO
Companhia SUUZA BASTOS, «lo quo faz pnrlo a uolavcl aoli-i/.

PALMYRA BASTOS

3E3.0ÍFE1 2 ESP.GTAGÜLQS! 2 &&O J"K
Ã 1 1|2 DA TARDE E ÁS 8 1|2 DA NOITE

Progrnmma «Ia Jlatinéo I Programuin d» cspcclncnlo â noite
• ULTLMA represoutaçõo do celebro vaude- O celebre vandévillo cm 4 actos, do Vais»
vilio em 3 actos, original do Blumental,
traducçãolivio do Freitas Branco

bréír/ue e HennecjUin

Na represontaçõo tomam
tas ; Alfredo Carvalho, Rangi
mando, Alves, Campos,- P". Moilins, Palmyiu
Bastos,Nanottc,Mari'.'tta,lsobel,Silva o Paiva

porto os artis-
Ignocio, Ar-

«O Papão» ó a peça de maior exilo
cm lodo o in mdo. I'm ICerltin represento-
se artualiucntc ciu quatru Ibcntros 1

O papel do Renata S"desempenliolo pela
notável actriz 1'nlmym Hii-tlo»

Tom us parte os artistas: Ignucio, Alfredo
Carvolho, Reis, Campos, Rongid, H.-.mpaio,
C Sanlos, Armando,Poivo, 1'almvhi Pastos,
K. Martins, Elvira Mondes, XI. S.ii:t«?«=. M»«
rietta, Nonette, Isabel Feireira, Aiiiiinda-
Fdisa e Silva.

a mmmmwmmmÊÊÊmmWÊmBmtmmmnmmanmwmmm

Amanhã, setrunda feira, 13—Umo única represeniaçâo da pecoMULHERES NERVOSAS. Quinta-feira, 16-i i vaiulcvillc em 3 ael.i

€® -^_. rX,_^3==.r37^___==S.XJC3- A. i
Os bilhetes para <jualn.u«T desles espectaculos, esiâo «Usde já á venda.

m

THEATRO LYRICO
TOURHE'E ANTOINE # ftMERIC* PO SUL

Grande cbiupaiibla «Io «beolro ANTÔINÊ de Paris. Dirigida pelo cel«!liro artista
A. AXIOLMi e de que fai parle unue. Sl*í*aíiVE DESPItl/S

HOJE MATINE'E A' 1 HORA E MEIA DA TARDE HOJE
1* ii ijnicv reprosrntnç.ln do dramo em 2 actos, escripto expressamente para o ce-

lebre amsto Anioinc, por André de Lord e Charles 1'oley, grande suecesso-no thfotro Antoine, oe Paris, e d. Amélia rie Lisboa

AU TELEPHONE
niHlribulção — André M rex, mr. ANTOINE ; Riv.nre, Mosnier; Blaise, Saverno ;Justin, Tune ; Manh.' Maiex,mini. VAN OOHEN ; Luciemo Rivoire, Borsonge ; Nanelte,

Miii'-" ; un gamiu, Mal ley.
Terminará o espéctaculo com a peça em 3 actos, de llrlcax, escripta exproíSomenio

pari os artistas Antolnc e Snxnnne Despròs e poi ello creado em Paris

LES REMPLAÇANTES
(AS MERCENÁRIAS)

Tomam parta ns 0,-tistas: Antoine, Suíanuo Deáprés, Slgnoret, Motro, Daltour,
Tnne, Mo-nier, Benhier, Siverne, Verse Tourneur. Micheley, Van-Doren, Luce, Col,1s,
Mill^r. Borsonge, Colsuna, Stgnoiet. Bissoo, Moiiey o Lulse.

Os bilnet-s á venda no bilheteria do theatro. PRKÇOS POPULARESTerça-feira, 14 do julho — Esp,-ctaculo em gronda gala — Festa artística em beneficio
oi-v«/-ii*iv->'ne RâcllH P-xtroordiDaria, a celebre peça em 3 actos de Ibsen — Ll.SEi-.\ t-.\A.\is (Os mpectros) — Terminará o espeeiaculo com a peça «m 1 acto, deCourtelina - DN CME.\ SKR1ECX.

Os bilhetes a, h -m-SH desde j.i A venda na bilheteria do ihoatrn.Us srN. asKiyu.intes ic-ni profwrx—cla aos seus Jtoffares alô amnn&â, -icsu.-ida-
ÍCira, a 1 livra «iíi «;irdo. _. y

rX'3E_C3___í_,rX,_5:l O I_,X_TC3I'1WI_>_7K
Empreza Luia Torrinl — Companhia d

HOJE
díÍvS*1,1':, ra"BÍS" e rovfetósi do «piol faz. m norte cs aiüslas PEPA RUIZ, MACHADOo PEIXOTO;— Maestro regente da orchestro A. CAPITAM

rllSMOOr 12 DE JULHO OE 1903 HOJE
MATINÉE E Á NOITE

__? C^_=_^I^33i:0>ê_5<0® :_SS3Ê3H3G,X,__^GTJ"I__0>g=5 S
A's1 1/2 da tarde

daIleneflclo da Irmandade «lc IV. S
Conceição (do Catumbyj

Excepcional representação da sempre dose-
jada e opplaudida opereta em 3 actos

Os Sinos de Gornevílle
Desempenhando n difflcil popel de G.-.spor

o 1.» actor cômico Peixoto; ode Ito.-ioiina a
actriz BI nche Grui; n da Germano, pela
p.-ntil actiiz Ceo lia Porto; o do Niootou, o
popular Machado; o do marquez, o ápre-
ci.ido actor »oào Avies; o de Bollio, porM. Pinto; e outros i'èlos estimules nrlistis
Granoda, Jnriia Alberto, Froiiklin Rocha,
Miiceliua, Obvio, Pilar, J, de Deus, César,
Féllppé, etc., etc. '¦

A banda de musica do 23' balalháo ria
infdiileria, geiuilmente ceilida pelo seu dl-
lino coromamlame, o sr. cornn.i Nslsnn Pe-
ie.ro do Nuscimenlo, locará duraute os in-
lervallos.

A'S 8 1/2 DA NOITE
28' representação da sumpluosa mágica, om 3 actos o 17 quadros, de Souza

Bastos, musica de As«ds Pacheco

Tomam parle os artistas: Popa Ruizv Çêcilia Porto, BslLinr. Maia, Granada, O.ymp.a
Mootani, Marcellina, Regina, Olivla. Machado, Peixoto, M. Pinto, França, João Ayr.s.
Jorge Alberto, Franklin Rocha, João do Deus, Folippc, etc.

GRANDE CORPO DE COROS
PREÇOS DO COSTUME

THEATRO S. JOSÉ
TOURNE'E José. Ricarcto

Companhia Josk Ricamio—Empreza Luiz Pereira.
Grande companhia de operelas, revisias. vaudeviiles e coiiiedias,

do Theatro Príncipe Bcaldo Porto

^Ü^ HO ã . 2 espectaculos 2
A11|2 da tarde e ás 81|2 da noite

£

3- e 4' representações do opera-íarça em 3 actos, originai do dlstinclo r-ocU V,oS
tuense dr. Compôs Monteiro, musica do maestro brosileiro Nlcolino MiIjiu

ill \l 11 U il li
Josó Ricardo. Gomes, Santos Mello.Carlos Vianna, Ricardo Salgado, França,Siqueii*

Emilia Silva Pereira, Sf.lvador, Luz, Dolores Riniini, Accocia Rula, Isaura Ferreira.»'^
Aragtnez, Monica, Angélica, Grandol, Sabina e Lui. Olficioes, soldados de inlanturla, :
¦vondehas, offlciaes da corregedoria. Banda de lloatius e tambores. Homens s mulníi ¦

«do povo.

NeatajMro.'#í--A »pera-ieiirlea em- 3 aclcs-». JÜAMTA, para estréa das disiiattas a».ri_3 ni.ir.ci.»» Graa e lUira «tnccUa,

181.A acção passa-se numa villa da Beira. Epocha—Invasão hancusa em ^"'"P.mpí'!
^ceoarioa novos, guarda-roupa da epocha. Direac&s w«ai«al do roaeaiio i*»»-1

* DUARTE.

Amanha.- O SWIRBDO DA SOOUADA - Psofos • horas do eosiu*»'

.::,.,T...._ :,'


