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EXPEDIENTE
Aos nossos amigos e leitores de

São Paulo recommendamos o sr. Faus-
tino Costa, que ó boje nosso agente
viajante no interior do estado.
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Bem andámos, duvidando que o com
tucrcto mineiro houvesse acceitado os in

con.stititcionacs impostos de consumo, con-
forme asseveravam telegrammas offlciaes
transmittidos de Bello Horizonte. DcUbe-
raba, praça das mais importantes de Mi-

nas, cujas transacções ultrapassam os li-

mites do Estado, pois nella se abastece

grande parte dos sertOcs detloyaz e Mat-
to-Grosso, recebemos telegramma que
hontem publicámos, protestando contra

aquelles impostos que o commercio de

Uberaba só pagará depois de esgotados

todos os recursos legaes.
Segundo informaçCes que nos chegam,

está ua mesma disposição qtie o delibera-

ba, o commercio de muitas outras praças
do Estado, dc modo que se mallograram

as *])eranças que alimentava o governo
de Minas de proseguir na cobrança da-

quelles impostos, estribado na annucncia

tio contribuinte, o que entretanto nSo

esçolmaria o seu procedimento da pecha
de rebellião contra a Constituição da Re-

publica e leis federaes.
Não cremos cm providencias que par-

tam do governo da Unilo, a despeito das

formaes declarações do presidente da Rc-

publica contra aquelles impostos que —

no juizo de s. cx. — constituem « um

grande embaraço para o desenvolvimento
econômico do pai,: e serio perigo pára a

boa harmonia que deve existir inaltcra-

damenté entre os Estados». O governo
dc Minas, por dispor, na Câmara dos

Deputado», da mais numerosa e discipli-

nada das representações, é dos mais for-

tes esteios da actual situação politica,
além de que as actns eleitoraes do Estado,

pelo numero extraordinário de eleitores

que se pódeíazjf nelles ligurar, represen-

ta elemento preponderante na eleição pre-
sidcncial. Não convém, portanto, mclin-

drál-o.
O exemplo dcMinas hade fructilicar.Ott-

tros Estados farão o mesmo. Assim ficará

Inteiramente burlada a lei votada e pro-
niulgaila com o desígnio superior dc acn-

bar com os impostos inter-estaduacs,viola-
dores do regimen federativo c dos princi-

pios econômicos da Constituição da Rc-

publica. Continuará entre o iisco federal

c o estadual o conflicto que se quiz pre-
venir, interpretando cm lei ordinária o

art. 7- no 1 da Constituição.
Não têm os prejudicados outro remédio

sinão recorrer ás acções judiciacs. E' dc

esperar que a magistratura federal, como
repelidas vezes já tem feito, condemiic
o abuso dos governos estaduaes, dcseni-

pciihando-sc assim da sua inisslo dc

guarda das leis c das liberdades publicas
e dos deveres de suprema auetoridade in-

cumbida dc manter os demais poderes,
federaes c estaduaes, na orbita dc suas

attrlbuições,
Mas, ubcdecerlto ao judiciário federal'.'

Nào se insurgirão as oligarchias esta-
dtiaes coutra sitas decisões? No caso
dc desobediência, intervirá o governo
da Uniau para assegurar a cxccuçSo
das sentenças da sua magistratura? Nlo

era licito pòl-0 cm duvida. NSo estamos,

porém, vendo o governo da UniJo ile ora-

ços cruzados, quando lhe cumpria inter-

vir em Minas pata fazer respeitar a lei

federal ...
Gil Vidal

6 secretado em quantidade sufücicnto
pelas glândulas doentes ou pelas menos
fatigadas ?

Ha um procosso quo data de 175'?, e
que consiste em fazer com quo determi-
nados animaes, em gerai pássaros, ehgu-
Iam pequenas èspheras metallicas ocas,
encerrando uma pequena esponja. Após
o estarem algum tempo no estômago, a
esphera era repellida, espremia-se a es-
ponja e colhia-se assim uma pequena
quantidade de sueco gástrico. Spsllangain,
mais tarde, |embròu-se de obrigar os ani-
mães a engulir pequenas esponjas presas
a um lio que servia paia as retirar quando
necessário. Mus não ova puro.

Mais tardo procurou so colher o sueco
directamente por uma simples flstula que
não prejudicava a sando do animal. Por
meio de uma sonda retirava-se o ácido
misturado as viscooidades, mas que road-
quiria a sua primitiva pureza por simples
filtra ção. /

Frimont ligou directainenle o esophago
ao intestino, e só recolhia o sueco gástrico
após a digestão estomacal. Pawlon, de
S. Petersburgo, simulou um repasto,
pela introducção de um bolo alimentício
ató à pharynge. •

Ató então utilizara-so apenas o cão, mas
o seu ácido apresenta um cheiro «sui ge-
ncris», desagradável e repugnante para
os doentes. Em 1900, Hepp reconheceu
que não tem o do porco gosto especial e
que o sueco é segregado com abundância.
Implantou o esophago no duodono e fis-
tulou o estômago, e os animaes assim tra-
tados continuam vivendo.

EIIIWI1 a ,ri'«li»

CHAPELARIA MOTTA-Gonç. Dias, 63.
um

UMA BALBURDIA
,». A Reforma Judiciaria começa de boje em

deanto a torturar a paciência das partes.
Quem já viu o cartório de qualquer das nos-

sas pretorias, onde os autos sobem em colu-
mnas cerradas, de um extremo a outro; quem
já observou as diflieuldades, muitos vezes en-
contradas, para so dar com o logar ondo está
guardado este ou aquelle processo, Isto quando
o serviço é feito por pessoal antigo e conhe-
cedor da organização estabelecida, pôde bem
avaliar o que vae sor dc hoje em deante.quando,
de quasi todas as pretorias, o pessoal do car-
torio foi substituído de uma só vez.

Em algumas mesmo, a mudança começou no
pretor para acabar no ofllcial do justiça. A
gente que entra náo conhece absolutamente o
estado dos proccssoR nem o paradeiro dos
autos. Para encontrar qualquer delles tem de
percorrer uma sério enorme de prateleiras e
estantes.

F.' tempo quo so ba do perder c os prejudica-
dos viio ser as partes, quo tcrí.o do esperar que
os novos serventuários adquiram pratica do
cartório

A nossa justiça já õ tao prompta...

EEDUARDO 
ARAUJO & C- commlssnrlos ria

jcalé, nssuonr e outros «oneros rio pai/., itua
Municipal, ir. llio de Janeiro.

UMCAÉDE ENVENENAMENTO

DO NOSSO SERVIÇO ESPECIAL
Moscou, 29.—Pódc-se considerar resol-

vida a parede operaria nesta cidade.
Todas as fabricas voltaram á actividade,
com cxcepçáo de seis, cujos trabalhos
devem recomeçar amanhã.

A cidade mántera-se ora calma abso-
luta; ao fermento dos dias anteriores
suecedo agora uma quietação profunda e
geral dos espíritos. A vida normal vae-se
restabelecendo ern todo o districto.

Durante o dia uma comniissão percor-
reu os estabelecimentos fabris alim de
angariar assighatiirtiá para uma mensa-
gem que vae ser dirigida aj czar, cm nome
do operariado, affirmando a sua lealdade
á dymhastia o protestando contra as pre-
lençóes dos que pedem uma Constituição.

S. Peteusiiuroo, 29.—Cerca do G.OGO
operários voltaram hojo ao trabalho.
Amanhã serão reabertas as usinas de
Putiloff.

O Santo Synodo expediu bojo uma
circular, quo foi mandada distribuir pro-
fusamente e aflixar cm todos os logares
públicos, na qual so condemnam como
abomináveis o sacrilegas as recentes por-
türbações da ordom publica no império.

A circular declara quo a agitação foi
promovida pelos inimigos da Rússia,
tanto os do interior como os do exterior,
e sustentada com dinheiro mandado do
estrangeiro. Referindo-se ao «pope» G a-
pon, condemna ua conducta do padre cri-
minoso quo vao sor chamado a responder
perante o tribunal ecclesiu.slico».

Roma, 29,—Hojo ú tarde começaram a
reunir-se na Piam dei Populo, Capital? o
Corso vários grupos de estudantes o ope-
rarios filiados ao partido socialista, quo
pretendiam levar a oIToito a projectada
manifestação de sympathia aos operários
russos.

A policia dispersou os grupos, effectu-
ando & prisão nos mais exaltados.'.

Rcalizaram-sc em Nápoles o Gênova
meelings de protesto contra o procedi-
monto das autoridades russas duranto os
últimos distúrbios.

Jldvogados
LcSo Velloso Filho e Vicente Piragibe,

rua da Alfândega n. 13.

Depõem hoje perante o conselho geral
de investigação sobro os acontecimentos
do 14 de novembro o general do divisão
Josó Ignacio Xavier do Brito, ex-com-
mandante do 20- batalhão do infantoria,
1" tenente João Manool de Araujo, secre-
tario da Escola do Realengo, o 1' sar-
gento Souto Maior,

ALMOÇOS 
E JANTARES Vinho especial

recebido directo.sóna Itotisscrie Aniericuino

policia desde Cascadura até o palácio do
Cattete, sem o que o nosso Campos Bailes
não desembarca mesmo, porque o pes-
soai não é peco e avança com coragem.
Demais, sempro quo olle (juizer sair a
passeio lia de sor necessária a garantia
das baionetas o a imiea pessoa capaz do
arrumar com segurança essas coisaii é o
sr. Cardoso.

De tudo isso se conclue que sendo o
Campos Salles nomeado presidente, lá do
Banharão mesmo ello, por sua vez, nomêa
o Cardosinho chefe.de policia.

Em segundo logar dou o meu voto ao
ex-presidente porquo sou maluco pela mu-
sica de pancadaria c essa havemos de
tel-ajimproterivelmonte^o dia da checada
do homem. A recepção que o pessoal ha
dc dar ao Campos Salles serS',cei'támente',
muito mais enlliusiaslica que a despedida
e, si aqui foram necessárias dez bandas,
ali serão indispensáveis polo monos vinte.

Accresco agora unia terceira razão do
alta relevância política, social o lituncci-
ra : o Campos Sallos ó homem quo sabo
gastar dinheiro enfc-Cwlas quo lho suo of-
fórpeidas. Ello mesmo organiza as mani-
festaçOes, prepara os bailes, paga as des-
posas, como cobre do Thesouro já se ve,
e distribuo pclogamc grosso para a gente
dar vivas na porta da entrada. Tem lá os
seus defoitosinhos, ou não nego : è passa-
dor do contrabandos, arranja transacções
indecorosas, mellc-so a conquistador, cs-
vasia o erário publico mas, em compensa-
ção o sem desfazer om ninguém, ha gento
muito peior. Crilcülè-so si, em logar delle,
viesse um dos outros do quem por ahi se
anda falando : mudavam o Tlieso.üro Na-
cional para o quarto cm quo dormem o
faziam da sala do visitas a recebedoria
geral das repartições financeiras.

E depois, vamos e venhamos, roappa-
rocem uns typos quo já estavam ficando
esquecidos o á irçnte dos quaos ha de stir-
gir o ineffavél commendador Quo vadis ?¦
Não quero falar noTçonogo Valois do Cas-
tro, quo, com uma parto de amarão p.'o-
ximo como a si mo&mo, vao engrossando
aos outros que eslão do cima.

Não me preoecupo absolutamcnlc com
os auxiliares do futuro presidente, mas
tenho muita fó què a Casa de Detenção
vae ficar desfalcada do uns tantos raspei?
taveis cidadãos, que para lá foram ai tra-
dos pela iniqüidade dos homens.

Deanto dc tudo o quo ahi fien, julgo-me
autorizado pcias éírçiímstanc-ias a dar o
meu voto ao illuslre pliilosoplío o, a quem
mo vier censurar, só tenho a dar uma res-
posta:-Republica no Brasil ó isso mosmo...

Braz Vadio

TAMPOSTURVOS

o

Mas isto aqui é um gabinete medico...
Por isso mesmo,—venho verificar si estou falsificado ou si

continuo a ser o próprio.

Tópicos e Noticias
O TEIMO

r<(o de chÜVS, CóO triste.
Que venha ella inòdlfloar a temperatura,
*,o Castello, :5", a máxima,

HONTEM
Visitaram o proildeute da nepublica, em Pe-

trottôUSi 08 srs. itotuuloros Muu.* Krclro e An-
tonio Àíeredoi oci utado Gastdo da Cunha, .ir.
Plníluiiybn de Mattos, iulztlo Supremo Trihu-
liai Federai, dr; Cícero Seabra, juiz daH vara
criminal o o advogado Fonseca Hermes.

HOJE
llospnchn com o presidente do Republica, em

Petropolis, o ml
. o presuulustro rio Interior.

KsU de .ila A repartição central de Policia o
dr. 1" delegadotiuMh.tr.

MISSAS
IWv.vso a s."Buinte: ror nlma de Atuia Pa-

flAittioSi ns s nora», na egrej* do s Kraneisco
tle Paula. t

A* NOITE :

<" | BLOS COME*- ÍM/xi 7íí>on«<iril.
S, IOSJC. Tun Um 1''"''''« '<"'•

-iinr.i Bitontra.APO-LO.-
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No rtésnochó dO vice-almirante Julio de
NoronUo» ministro da marinha, com o
presrdonte da República, na próxima
quarta-feira, alôtn do outros decretos
, ue serão stihmottidos A assinatura
tio chefe do Hslado, Ô provavfct seja
assignado 0 que exonera o caiiita."» de
fragata Caio Pinheiro de Vasconcellos do
iareo do ajudante do Commisssriado Ge-
ral da Armada.

Sorveíeira maléfica - Em Botafogo-As
nossas pesquizas

Reitlniente, ó de pasmar o pouco caso
com que so trata entro nós da satido dos
habitantes desla cidade, não havendo o
niiniiiio escrupulo na venda do goneros
deteriorados ou depositados om vasilha,
cuja falia dc assoio vae produzir graves
conseqüências;

Ainda não so apagou do espirito publi-
co o doloroso caso da Piedade, ondo crea-
turas innocentes pagaram com a vida o
descuido criminoso do industriaes sem es-
cruputos, c já outro facto chega ao nosso
conhecimento.

Quando ha annos passados diversas pes-
soas foram envenenadas por terem toma-
do sorvete, houve geral alvoroto, não só
nos círculos policiaes, como nos da hy-
eienc" ,

Iniciaram-se inquéritos, a imprensada-
niou, tendo sido victimado um dos seus
membros.

A hygiene publica movcu-so.houye oxa-
mes, formularam medidas defensivas o,
passado algum tempo, tudo voltou ao que
ern, como sóo acontecer nesta torra do
esquecimento habitual.

li se relembramos estes rasos, ó porque
chegou ac nosso conhecimento uni facto
que" graças unicamente tis immodiatas
providencias, não teve conseqüências fu-
nestas.

Sotiboraos hontom quo uma família, ro-
sidcnlo em Botafogo sentira symptomas
dc envenenamento, depois do haver toma-
do sorvetes.

Destacámos um dos nossos companhei-
ros para apurar o quo houvesse dc ver-
dade.

O nosso collega dirigiu-se á rua Pauli-
no Fernandes n. 7, residência do sr.
João Augusto Ferreira da Costa, fiel do
Deposito Central, do ministério da viação,
o cuja familia sentira os symptomas ro-
feridos.

Recebido gentilmonto por aquelle cava-
Ihciro, relatou-nos ello o seguinto:

No dia 27 do corrente, data do sou an-
ntvarsartÔ natalicio, reuniram-se etn sua
residência diversas pessoas de amisade,
quo ò foram cumprimentar.

Aos seus convidados, foram sorvidas,
entro outras coisas, sorvetes cncommen-
(Indas numa casa da rua Gonçalves Dias.

Tciminada a reunião, sua nora, d. Ür-
in inda Ferreira (Ia Costa c seus filhos,
Raul Navarro da Costa, de 20 annos, c
João Augusto Ferroira da Costa Filho, do
10 suínos do edade,tomaram os rostos do
sorvete.

Horas depois,foram atacados do vômitos
e fortes eólicas, apresentando syiuptomas
de envenenamento, segundo disso o dr.
Luclo dé Oliveira, que lhes receitou água
albumlnoaa,

Raul foi o mais fortemente atacado.
O medico assistente declarou não poder
precisar bem qual o veneno,si sal do zinco
ou sal de cobre.

0 sr. Mario Costa,esposo de d.Orminda,
disse-nss quo não loyoú queixa ú policia
por não ter so lembrado de guardar a
sorveteira, pois logo depois de tomarem
os ultimes sorvetes a creada lavou-a.

O nosso companheiro levo oceasião de
v,'r as victimas, que, apetar do livros de
perigo, ainda guardara nas physionomias
os vestígios dos soffrimcnlos por que
passaram.

Bi3 o resultado das nossas pesquisas,
para as quaes chamamos a attençao das
autoridaaos competente*.

A ÁGUA SOLDADA
t*t Diversas ruas desta cidade, apôs a capi-

nação, foram demoradamente irrigadas com a
chamada Água soldada, graças á qual, seguii:
do foi annunclario, o capim náo renpparece.
Esso poderosíssimo Invento está custando
grossas pnrçelías aos colre^ da Prefeitura Mu-
nleipiti, ou melhor, n magra bolsa do contri-
buinte que, no lim da resta, ó sempre quem
paga parn a musica.

Com ó de presumi.', a famosa Asuaso/.Jiitfo
acarretou a dispensa de muitos <j(injs, cujas
famílias, a estas boras, báp do estar curtindo
o pão da miséria, sl c que as coisas náo fica-
ram como dantes, trazendo, então, aquello in-
vento unicamente augmento considerável de
despeza.

Dá se, porem, agora um facto Interessante i
ruas que foram capinadas e irrigadas com
Aflim ..ofi/iiiííi lia menos do um me/., estão no-
vãmente cobertas de capim,quebrotac se alas-
tra com uma pujança do admirar.

0,a, de duas uma i ou a tal Água soldada 6
uma grandíssima droga e nesse caso a Pre-
feitura levou unia enormisslma espiga com o
contrato ou eslá sondo preparada de modo a
náo produzir o mínimo clíoito o nesse coso
preciso é quo se flscallse uni pouco o modo por
quo se escoam os cobres do contribuinte.

No pé em quo estão c quo as coisas náo po-
dem permanecer.

J)e pefropolis
20 de janeiro

Acham-se aqui, vindos liontem á lar-
do, os srs: senador Antônio Azeredo, dos-
ombargndòr Henrique Dódsworlh n fa in i-
lia: deputado Gastãõ (In Cunha, dr. Pau-
lo Frontin o familia o Humberto Gottuzo.

0 comboio da manliã do hoje, liou-
xc, entro outras pessoas, os srs. sena-
dor Muniz Freire, dr. Cícero Seabra, juiz
da 2" vara criminai; dr. Fonseca Hormes
e major Assis, tiscal das loterias.

Continóa enfermo o barão do Rio
Rranco.

A manifestação ao presidente da Ro-
publica promovida por alguns populares
não so realizou hoje, conformo estava
marcada, devido a cliüvá.

Aqui cslú veraneandojcm companhia
do sua oxma. tillia, a sra. d. Constança
do Almeida Leito Guimarães.

'-,1,'AUJO * C
ir e ot

Municipal..-.'- lt'0 «teEDUARDO 
w

c.ifo, nssucsr e outros -Ttifros do pa
ssaros a*

Kua

Os 
animaes o a seiencia.
tis cavallos sáo empregados para a

preparado dos soros antt-iliphterioo. anti-
totanico o anti stroptococclco, e depois do
fornecerem esses verdadeiros mcilteamen-
tos nem por isso deixam de so mastrar
menos ágeis ou sadios. K t.unlvm as co-
bayas o coelhos sio diariamente empre-
gados nos laboratórios do therapeuttea.

pois a esses animues é preciso aeertfs-
contar o porco. Que nos d.i elle ! O sáo»
gástrico para as doenças «e estômago-

Uceonbeteu-s*. nestes «Uira^ anm
que havia vcrdàiksra ,solidarieJi.i« e»l
os di^-ersos app»rè.U«s da digestão, v
admilte-M q«a*i *l«* os verdadeiros exes-
tantes das func\*í>es dtgíítivds sào os pro-
pritM liquido* digestivos, taes quae* o
«rganismo * canaj de favorecer.

Onde se deve * busiar o sues» gástrico
«aturai. de*nnado a subütitmr o »p«4BiQ

PAPEIS PINTADOS, casa Dias. Carioca it.

0 
amendoim e a insomnia.

Nos Estados-Unidos aconselhani o
amendoim aos turbceulosos o aos que pa-
decom dc insomnia como remédio inaravi-
lKoso. , .

Sabe-se que o referido frueto c rico do
matérias gordas, o, portanto, não podo
deixar de ser agonio da superalimenta-
ção tão necessária aos affectados dos pul-
mões.

O inventor c propapandista dp traia-
monto da insomnia pelo amendoim ó um
illustrado clinico norte-americano, quo
se servo do seguinte processo :

Comer, mastigando lenta e completa-
mente, cerca do 50 bagos dc amendoim o

pouco tempo depois virá o sòmno. Os
amendoins não são loxicos, não podom
fazer mal, o nada so arrisca exnerimen-
tando o fácil e novo medicamento,

PEQUENAS NOTICIAS

Em visita de seu amigo sr. dr. J. Cavai-

canti de Albuquerque, acha-se nesta capi-

tal osr, capitão Sebastião CerqueiP, que
amanhã segue para a Leopoldina.

—li' esperado bojo na visinha cidade de

Nictheioy.o ixmo.revdmo. sr.d.Silveiio Co

mes Pimenta, bispo do Marlana.
S. ex. vem em visita ao monsenhor Au-

gusto Leão Quattim, digno vigário da ma-

trli do .S. João Baptista, naque!'.s cidade,

demorando-fe por espaço de dois dias, se-

guindo depois para a sua diocese.
—Vindo de S. Fidelis, Estado do nio.che-

gon hontem a Nictheroy o dr. Elysio de

Araujo, chefe de policia daquelie Estado.
S. ex. foi recebido, na gzre da E.lrada de

Ferro Leopoldina, por diversas posseas ami-

gas e representantes da Imprensa.
-——^-\.-v

O MEU VOTO

Toma bojo posse do cargo dc chefe do
policia do listado do Rio, o dr. Elysio
de Araujo, ha dias nomeado.

APÓLICES FALSAS
Ha dias estava paralysado o inquérito

aborto na 3" delegacia auxiliar sobre o
caso das apólices falsas.qiie lêiil sido le-
vadas á Caixa da Amortisação para des-
conto do juros.

Hontem, o dr. Ernesto Garcoz esteve
examinando os livros pertencentes ao
corretor Oscar Ribeiro; o, como a respo-
diva oscriptiiraçttôapresenta visíveis irre-
gularidades, a autoridade deliberou sub-
raettòr a exame os nllndidos livros.

Deste serviço, vão se oecupar os perl-
tos nomeados, guarda-livros José Osório
e Francisco de Faria.

Fiununcio, 20 -As homenagens hontom
prestadas ao deputado Bricio Filho esti-
veram brilhantes.

For oceasião da chegada do trem, cs-
tava a estação apinhada de famílias e
populares, que receberam o dr. Bricio
com óritbusiasticàs aeclamaçocs, tocando
:i banda do musica Gampesina, sendo
soltadas limitas gíraiídolàs o foguetes.

O sr. Plácido Martins saudou ao ma-
hifestado, respondendo esto em eloqüente
discurso.

A's 2 lioras da tardo chegou o trora do
Ciuitagállò conduzindo a banda do musi-
ca Sete dc Setembro, muitas famílias o
representantes dos municípios de São
Francisco dc Paula o Cantagallp.

ÒlíegadOs ao cdilicio do Fril.mrgo-Club,
orou p di". Gustavo dc Mello, otferecoiulo
ao dr. liricio Filho uma peniifl (leouro.

A's 7 lioras chegou do Kio o trem do pas-
seio, trázòridó represontantos Ao Correio
da Manhà,i[\ia foram acclamados com on-
tliiisinsmó.

O baile do Frilmrgo-Cliib correu impo-
nente e cheios os salões. Ainda uma voz
foi o dr. liricio saudado pelo rir. Gustavo
de Melio.rcspondciido em brilhante alio-
ctição.

O dr. Guslavo saudou ainda ao tir.
Edmundo Bittencourt, quo respondeu om
brilhante discurso.

O sr. Oito Prazeres agradeceu o brindo
á Imprensa.

As (lansiis correram animadas prolon-
gamlo-sc alé ao amanhecer o sendo dis-
IrlBuido uin numero especial do Correio
Popular em homenagem ao dr, liricio,
quo recebeu tambem muitos telegramniaá
de felicitações.

Hojo continuam animados os fostojos,
mniitondò-se o Friburgo-Cltib illuminudo,
oinbandeirado o cheio do lamilias.

O diroctor do Correio da Manha, que.
aqui eslá com sua exma. familia, tom
sido muito visitado e ncclamado. — Cor-
reio Popular.

ARTIGOS PARA LUTO

Tecidos, chapeos, confecções, caudas,
véos, luvas, leques, unibrellas o bijoute-
rio preta. _ „„_

Preços sem rival FAZENDAS PRE-
TAS rua Uruguayana n. 7G.

signalada na nossa historia, pelo decreto
n. o3õ3, assipnado pela então princeza re-
gente d. Isabel, quo por esse inimoital
acontecimento bem mereceu o titulo dc
Isabel, a Redemptora.

Em 18D0, José Patrocínio fez uma via-
gem á Europa, onde foi recebido com a
maior distincçâo e deferencia não só cm
Lisboa, como cm Paris, cm cujo meio
soube fozòr amigos o conquistar. Etan-
to assim que, por oceasião do 10 de
abril, tendo sido desterrado nara Cticuliy,
ao marechal Floriano foi endereçada uma
petição de graça cm seu favor, assigna-
da por vários deputados franceses.

Muitas vezos, Josó do Patrocínio, som
assumpto para escrever, abria ao acaso
um livro de historia, e principalmente a
lliblia Sagrada, e de sua ponna adaman-
tina desprendiam-se imagens extraordina-
rins o phrase-; dc ouro.

Noyirincipio de sua carreira jornalisti-
ca, lutou muito, sofíréu bastante, nào
dosanimantlo nunca.

Durante a revolta de G de setembro, na
qual não so envolveu—teve de hoinisiar-se
para não ser proso.

Fot um dos mais abnegados defensores
rio governo do dr. Prudente de Moraes,
por ello so batendo diariamente c ató o
linal iio quddri.eiitilo.

Ultimamente, a suaprcoecupação quasi
exclusiva era o aerostato Santa Cruz, etn
cujo estudo gastou longos annos.

A Casa Colombo pode-nos para avisar á
sua cllcnloUa qne as obras do unificação de
seu antigo prédio ao novo, quo está oon-
sliulndo na Avenida, não interrompe seu
negocio e quo faz hojo uma grande oxjio-
siçáo de seu novo sortimento do roupas
feitas o roupas brancas que, com as van-
tagons da alia do cambio e a urgência dc
diminuir seu stoch, os seus preços serio
sem exemplo neste mercado.

proezas de
um mosquifó

Cartas anonymas—O remédio—Similia
similibus curantur

Esta historia de estado de sitio tem!
me afastado um pouco do campo poli-
tico. Tenho andado por ahi 1'óra a ob-
servar coisas da vida alheia. Ainda lia'
dias apanhei um caso importanlissimo,
uni verdadeiro casáo, uin tanto parecido]
com aquello quo foi hontem contado polo
sr. Arthur Azevedo.

Estou actualmente hospedado na área
interna da casa de residência do sr. An-
tonio Pereira, funecionario publico, poeta
e oflicial da Guarda Nacional) E' esto
casado com d. Mariquinhas, moça muito
ciumenta e que, nas oceasiões precisas,
dá ataques. Um perverso qualquer lom-
bro.u-so,dó escrever cartos anonynias áos-
posa tio sr. Pereira, denünciando-o como
um bilontrá dc marca, conquistador dc
mão cheia e autor do versos apaixonados
acertas creatürás de vida fácil.

Isso só bastou para mais incandescor o
genio tle d. Mariquinhas, quo traz o ma-
rido do canto chorado. Si o desgraçado
chega tarde, ó porquo andou na pândega o
lá vem um rosariojde queixas; si chega
códo, é porque saiu dn repartição an-
tos da hora e não encontrou a pessoa que
esperava. O pobre Pereira ouve pragas
que parecem vindas do meio do inferno.

Numa das vezes em que ello so quiz
desculpar, d. Mariquinhas, no auge da
indignação, declarou-lhe francamente quo
tinha recebido uma carta anonyma em
que o apontavam como um perdido, um
verdadeiro devasso.

O Peroira não disso palavra: calou-se
e no dia iimneriiato foi para a repartição
pensalivo, resolvido a acabar, fosse como
fosse, com aquella vida de çòntrariçdados
c aborrecimentos;

Nessa mesma semana, quando.uiiia lar-
de, estavam ambos ti mesa d» jantar, ba-
teram A porta. Era o correio com nma
carta para o sr. Antônio Pereira. Ello
abriu-a ali mesmo, lou-a de principio a
fim, amarrou o rosto, mostrandò-so seria-
mente contrariado. D. Mariquinhas quo,
cm verdade, gosta do marido, tratou logo
do indagar do quo so passava. Chegou-se
com meiguice, mas o Pereira afastou-se
cstabanariamentc,limitandu-so a mostrar-
llio a carta riizendo :

—Leia isto, senhora I
D. Mariquinhas leu o ficou atorrorisailfl',

ora um libello terrivel contra cila : cha-
mavam-n'a do janellcira escandalosa, do
dosfructiivol, diziam o diabo da sua vida.

Isto é mentira; Antonico ; poucas vo-
zes ou chego á janella.

Mas está ahi a caria.
—Acreditas então no que so di/. aqui (14

lua mulher .'
—A senhora nâo acredita- no que in

cartas arionymas dizem du seu marido,
um liom"'n que podo ser apontado 001)10
exemplo c

D. Mariquinhas hão leve unia palavra
para responder o, desse dia em rieanti',
nunca mais torturou a paciência do Po-
reira, ficando curariinha dos ataques.

Escusado será dizer que a carta ora da
autoria do marido, .segundo conclui pela
conversa que ouvi, entro ollo o um amigo,
ao qual aconselhava o mesmo remédio
para u mulher do outro, tambem ciumenta
o dada a chiliques.

Stogomyii

DRAMA MYSTERIOSO

fts princezas egypcias^

VESUVIO, 
marca VKABO, Cigarros de p.iccl

ambreado e fumo IVaco, feitos A inao, com
lindíssima colleoçaò do photosrapmas colori-
das. Ultima novidade.

SALUTAR1S. B ¦!',.: !icr ri.nt.ide mesa.

i mulher mais rica ¦ ¦¦ ¦-'
A \ mulher mais rica do mnn.lr>-rira
ror si-ò a sra. Qreeo, de Ruffaio, nos
falados Unidos. Possuo cila diucntos c
cincoenta milhões ganhos exclusnamente
por suas mãos, graças a um bom cm-
prego decapita!.

O pae deixara-lhe «apenas» cinco ml-
thüés c boas conselhos (coita.lmha . .
Guardou cila o dinheiro e seguiu os con-
seliitvs. o lão bem se deu rom olícs que,
aproveitando toda* as oceasiões que c
acaso
dadeiro homem <lc nopo
mJntnS erçsc«'rora n urna progressão es-
panlosa. De n-sto, orgniha-se de ler feito
a suâ fortuna de nma maneira imj «cea-
vel e sem ter ccramcttido nunca qoaKiaer
ftít., mirebcasivel, sem ter causado pre-¦.oi», mesmo de cinco réis, a quem quer
at» fosse, stdire tudo a poiíres, e teü-.^

toda

tcaso lhe deparava, com um faro de ver-
la.leiro homem dc noprlos, viu os rendi-

que
s*úíComdo, peío coatrano, toda» a$ i
rias em auxilio «Sar i|ttaes pude ir,

ll» muitos aríhí-KMUioMrK.'* püt e e meu-*; nesa««He essta cto»«
niundo tora %\U ji nio poderão 4iíít o
nKsmo..»

O futuro presidente- Motivos relevantes
-A despedida c a recep.ao- Os auii-
liares de s. ex.
Communico ao publico cm geral e aos

políticos em particular que estou anotado
eleitor federal deste districto, tendo-mo
incorporado ao Grupo Votante do largo
de S. Domingos, que substituiu o Partido
Guayamú de Santa Rita. extineto por
morte do seu saudoso presidente, o Euse-
Uo Poiycan» da Conceiçio Carvalho,
mais conhecido «ntre os amigos polo
Queirode fímtttti.

Vou amparar, com o meti alto prestigio
na zona, a candidatura do sr. Manoel For-
rar de Camw>* Salles A presidência da
Republica, deixando aqai consignado os
muitos q»e me levam a assim proceder.

F.m primeiro i«>?ar sou admirador in-
traasiçente do sr. A. A. Cardoso de Cas-
UB c como t*l entendo qne etls deve per-
manec» na cl^fattira de pr-llãn atf sjnn-
tar cesa a mbrí-^t das cautelas, o aeces-
síí-L exsustams que tííe tanta tlmeit
p&rt, adquirir usi prédio, «nho diwrado
«ae, Ita mútc*, e persegue- Ora, a ubw>
meia dc ST. (m*mpU Sa!** «»ar isapa"

é a«jei}trtíXimo

ENGROS8A1WENTO E OHUVA

,», O tempo, aqui no Rio de Janeiro, não
annuiu á manifestação que em I'etroi»olls 11-
zeram ao sr. I .odriRues Alves pela .honra quo
deu aquella cidado rie preferll a para a sua
villeguilura do verão., honra que tributaram á
antiga cidade Imperial todos os.chefes de Es-
tado, menes o marechal floriano, sem que,
entretanto, niiifitcm so lembrasse de pior Isso
levar lhes acharam;a ft porta o consasrar-llies
arengas e versos laudotorios. Muito ni.iis
lógica 6 a manifestação promovida pciosr.
Eugênio de liarros, a odiada para depois do
sitio, que tem por lim patentear solenneme-.te
ao presidente üa Republica a admiração e
reconlieeimento d:,s classes conservadoras,
salvas, a H do novembro, da masborca quasi
triuui|.ibante, graças á lirmeza coii que s. ex.
deíendeu o seu cargo.

A chuva torrencial, que c:riti sobro esta
cidade na noite cie sabbado pnra domingo, im
pediu que fervorosos admiradores do sr. Ho-
drigues Alves saíssem de cssa para toninr a
barca que os levasse a Petropolis Nem mesmo
o desembargador Ataul|.ho affrontou a iniiu-
daçáo. Impertertito, po^m, so motlrou o sr.
Jangote Hermes qua lá foi tor, acompanhado
do Juiz Cícero Seabra. if que esta aberto uma
mm na representação do Districto Ke le.-al
pela renuncia do sr. Mello Mattos e o sr. Jan.
gole sabe ser candidato.

Hta SffACASSE'
Pedido de garantias

Ju!trando-»e ameaçado de morte, por ro-
llÜcol inirnlros, acabi o deputado entadual
BatUtfta Pinheiro de solicitar io corntnan-
dan'e do cooUojeol» do S^" baUüiao, .les-
tacado naquella cidade QnmtMBM, garan-
tus paraa sua vida.

O referido dei UUJD a.«lm procedeu, por
nSo eontarciwa »s autondides liejes, filia-
das an partido siíoacionini.

Sesrundo nos Informim. tambem esta
araejçado de tcmttr P*-a f3t* assassina o
p.Ktor protestante Cattndtbs de Carvi.ho.

Nio e possível que o preíidente do Esta-
do. tendo s.ienc:a do facto, o deixe ser «)n-
sumnido.

A nossa imaginação cerca sempro rie
um encanto misterioso tudo quo vem da
Ásia e Afrioa.

Assim, causa stirnrc-za ver as pnncozas
egypcias confundidas com as mulheres
européas, _¦',"', r, , ,

As princezas Semka, Kadrta o Rcrirha,
filhas do principo llusscin e netas do ls-
mão', Khediva do Egypto, estão educa-
das ú européa, falam corrcctamenlo o in-
glez e o francez o viajaram por quasi toda
a Europa. __

No Egypto, não sahom senão de Irem,
envoltas nos seus graciosos «yashmak» c
precedidas dc guardas.

Na Ettropa.ti sua vida c de nma grando
simpliciriariejeostumam passar o verão cm
Blarritz, ondo a conhecem pela sua bello-
za, sem quo em nada so tllslingara «ias
elefantes quo freqüentam aquollas praias.

A liberdade 6-lhes tão querida, quo as
encantadoras princezas consideram-se
mais felizes na praia franceza do quo nos
jardins das fadas do seu palácio (ic
Guizch.

ÍPCDEAL. Hg 7-iff. marra Veado, o
H eis em li ros para cigarros.

meüior dos

GUERRA RÜSSO-JAPONEZA
Combato de artilhoria ao sul do Sandopú

—As perdas russas — Japonezes oc-
cupaiiiio posições —General russo feri-
do — As forças russas em retirada.
Tokio, 29 — 0 governo acaba dc rece-

ber telegramma rio quartel gr-neral das
forças japonezas ria Mandchuria annun-
ciando que as forças russas, quo assu-
miram a offonsiva, executam agora ura
movimento do retirada o estão-sc pdssán-
do para a margem direita do rio llun-lio.

Sabo-so quo nos últimos combates feri-
dos na Mandchuria, os japonezes tiveram
cerca dc quinhentas baixas entre mortos
e feridos.

Londres, 29 — A legarão japoneza
communicou aos jornaes um telegramma
recebido de Tokio annunclando terem si-
do oecuparias por um destacamento ja-
ponez as posições de Lia-inao-IfU o Llchia-
vao-feng.

Um outro destacamento desalojou o.s
russos c oecupou Sandopú, ao sul dc Hei-
ku-tai.

S. Petersburgo, 29 — EstA correndo
o boato de tor sido ferido na perna o ge-
neral Mlstchçnko, commandanto dos cos-
sacos cm operações na Mandchuria.
—O general Sakharoff lelcgrnphou hoje ao
miniitro da guerra communicando que as
tropas russas abandonaram Sandepú no
dia ~G do eorrento. A !27 c !28, segundo o
relatório de Sakharoff, travou-se renhido
combato do arlilheria ao sul dc Sandopú,
tendo cabido prisioneiros cem japonoz.es.

— As perdas russas em Sandepú ele-
vam-se a "'i officlaes e l.GüO soldados, en-
Ire mortos e feridos.

í stísro yropneíaho ttítaw i 
'('&*_* 

ia

0 
medico do Napítelo.
Quando NapoleSo l (I7C9-182P qnlr

«sposar a íiiha do imperador da Áustria,
preoccupoti-o durante algem tempo o ps-
sar de se separar de Jo*epbtna e o desejo
de fundar uma dyaastía.

Interrogoo Cerviítrt (t75ô-tSJ.*l, tasdi-
co afamado, homem de espirito, para *a-
ber stõ qae ednde so easameato »e podia
ter prOi-abitidades de ser pa*.

— Depende do or<r*númo e do tempo-
ramflisto «ie cada <pi«t, e tambsm da raa-
cesr» tomo se procelea na mocidad*.

JOSÉ DO PATROCÍNIO
Desnppareceu hontem, ás 7 1|3 da r.oito,

dentre os vivos o jornalista Jos.'; Carlos rio
Patrocínio, cujos pariceimentos, ultima-
mente aggravados, mal lhe permilli.im a
collaboraçáo em alguns do3 diários desla
capital.

A sua ponna tove.inquestionavolmente,
épocas dc grando brilho, attrahind"-llio
para o nome a admiração dc quantos sa-
biam apreciar a eloqüente facilidade da
stu expressão ; as imagens suece liam-se
numa torrente impetuosa o. quer quando
falava,quer quando escrevia, conseguia
empolgar pela beijeza da phrase.

José Carlos do Patrocínio nasceu na ri-
dado''.o Campos, Estado do Rio. onde,
desde os mais tenros annos, manifestando
as melhores predisposições intellcctuaes,
no collegio de primeiras Wíras, um ami-
go de seu oadrtnho. a pedido deste, fei-o
vir para oRii do Janeiro. F.itudoti i re-
paratnrios e matrietilou-*o na Faculdade
de Mediana, afim de srçnir o curso de
pharmacia. Ainda estudante, fondou.com
o dr. Dermeval da Fonseca, então seu
ceindi«eipulo n:miella faculdade, nm po-
qtutao heMoms.iario, 0 llesmeo, por am-
tes escripto e revls*.j.

Rícawíando-se-the a* recursos, passou
a escrever a Semana Pelit ka; na Gazeta

Prcvinimoí os nossos assienantes
quo as assignaturas não reformadas
ató 31 do corrento «crio suspensas.

Do sr. dr. Pedro Pena, ministro do Pa-
raguay, recebemos um çcntil cartão de
despedida.

O general Mendes de Moraes e os offi-
ciaes' do seu estado-maior, no govorno
militar provisório do território do Acro,
enviaram-no? gentil cartão dc boa3 festas.

NOVOS DEPOIMENTOS
Conformo noticiamos liontem, foram ouvi-

das no inquérito quo eslá correndo na 20'
delegacia,alim do apurar .. autor rio bárbaro
ciinie praticado na casa n. 2á da travessa
do Mouro, estação dn Piedade, mais algu-
mus pessoas o entro estas, a mulher de Josó
dos Anjos. „ ,.

Jbannn Martin, conhecida por liahtanq,
convidada pàrh dbpôr, diz, alem do outras
nousas, o seguinte:

Quo durante o dia, em que ro deu o cri'
me, As portas o janellas du casa de JOSO doi
Anjos estaváin abortas, vendo-as somonto
fcchidas lia oceasião em que JÕSÓ paia ella
doclaráhte so dirigiu,com ns mãos o a cani(-
saonBanguenládafl.pedlndo-lliequo lossu io-
mar conta tio sua companheira u que du
sua casa mesmo, avistou n.i porta rin caso
dc Josó, da parto rio lora, um alguldar o
uns embrulhos,

Clara Marln do Souza diz:
Quo viveu com José dos Anjos, çasadl)

soparando-ào delle, polo facto du o ter oon>
vidnlo p.ir.i aeoiiipaiib.l-a atú o Rio Gran-
de do Norto.e clloa isso so negar; indoelh
?òsinh,., afim rio viver cm companhia do
um seu enteado do nome José Zacarias,
actualmonte praça do20' batalha) de infan-
teria. Pai ciara boas referencias a Joáo, db
lendo mosmo que foi ello sempre um lininciu
du bom genlO, muito dócil o bom marido.

— O depoimento do Antonlò Ciinlido do
Oliveira, sobrinho de Clara, não tem ponto
,i!f;uiii quei crimine a Jure. As roforunCias
que lhe são feitas, f;V.) todas boas,

Oi oniiiiiirie polmenios nada adenntim ns
auir.ririades policiaes ria ÍJ' aCcrc.i du mys-
torloíò cilmo. ,

por nãu estar ainda nada provado, lose
conlinu.i delido o iti.-.omiiiiinicivel iu sal.»
dou Inipoctotes, na l'U' delegacia.

Louis Herm.mny & C, rua OonçalvC*
Dias n. i'r.'i, participam á sna nutnerosí
freguezia', que acabam dc publicar o ses
2' Catalogo do Perfumariaa.

Rogam ás pessoas que o desejarem pos-
suir/dc lhes indicar o sou endereço.

INCÊNDIO

de Xoticias, sob o psendonyrao de
Proudlwmme. Por em* época, rleo-íe a
execução de Malta Coqueiro.em Campo?.

José do Patrocínio foi a Campo», e do-
pois de varias pesqpiizat, regrewu á esta
capital c publicou um romance teosacio-
aal. sob o titulo Af>ilia Coqueiro.

Depois, aii*tou-se aas íilcírai dos abo-
llcionistas timoratos e e-im o fulpor do
«n talento, qwr na= colomnas da ü-izeta
da Tar le fundada ÇrOt Ferreira do Mene-

lertao? ÍW'«a*mplo, am homem de 6)
trr. v. esceado cem ama Bttlher nova
tò&t ter tkmyom 1"' 

— Talvez.
_ K o -íe 7,) annos f
— EtAt sOTetfc -tare*.

. . í

_ comi>reh«h»e bem, mt» ami o a¥zi.t\ re*. m® na tnbum» (tm* Ibcatro»,, quer: aa praça pnbltea. baUa a eseravidío em
•..¦ \'¦¦ j os seos rcduetoi, até eümaçai-a.

Deíxon CtoMJa da Tarde e fundos a
Cidade do Rto, onde.centinaaado a pro-
pagaada abolUioaiMa, viu trínrapfcar a*
tuas 1 izi s a 13 de rauo de lâSS—éalA sa-

Termina amanhã, a grande
venda com 25 % de abatimento
na Casa das Fazendas Pretas,
104, rua do Ouvidor, 104.

Pingos e Respingos
DE PRIBUROO

Frtbnrgo, ^ E«t« recanto
£' o Paratzo térrea!, psr certo.
Um cio azul, T»e * ni»»T.o umcío aberto
Se estende immenso como um rég:o manta.

Flores pír fc"'5a n >,Jkftf • u"" CflV0 «"«íaío
Tem o ervored* vinde, cohtrio
pelo fia TMU: ctfmXMsaà Efota
fioftd* a» bvís arniítíâín, «um. couceüo-

A tr-sem t*t versas « «ms, em lodo o mundo
Fnbarso - Erftn fméAo « sem **pii!iio -
ro losar, eerts»s«n'e. mais ;-?oj ... o.

Ittísà a c*t*ç» eSi<;a á£ ràtstztetf,
Mo<;a.» « n-iit. ostnftcas e v.vm
E tír&s e ota;6«s ao At, m.c.o-

*
* *

'Em doce nanhX florida
A ferra di^ia í fièr;
Sae de «ntm a morte e a vida
Sú tu... remia o letter.

CjtlBQ k C.

Quesitos o laudo do .ncendio da
rua Leopoldo

0 dclepado da 13" circumscripção, depois,
do pavoroso incêndio qne se deu na rua
Leopoldo n. 4t, mandou uma commissão rio
peritos, aflm de diierem sobre o incêndio,
propondo lhe os seguintes quesitos:

_. Houve incêndio ' í' foi total eu pai*
ciai l :i' Kiistcm vestígios que autoiiium a
declarai let «Ido o incêndio carnal ou pro-
póíitai.' -i" Km <!»« l"5"'" °" pon'»» <'"
.reriio se mamfts-tou o Incêndio .* i- Qal

o gênero de nepeto que eXIitía na pfe.üo
Incendiado 1 d" No predio eii.süim inale-
naes infiainmaveis on explosivo», «oiinliJ,
por onde so pudesse p.resomlr qual tenha
ilrto a origem do incendiei i' Em quanto
aviltam o damno ctami > '

Depo» de estudar e rwminar íonvemelr
lem»fiifl c loesl do mo-uáio, * eommi»»ãO
nom**da, composta do dr Jos* Afcestmho
do* Rel« e do cor.itii.clir de obrai Ana<-
ucio tie OUveir», apresenfeü bontern o ms-
eUir.ta lindo:

«Ot»t»i(o a»sís;»i4os. periM
pura procederem 4 . v.itoiu n
(«a Leopoldo a. 11, uin'» «",.¦:,,¦
áa, d*f«jn d; lettfil pi ieedid )
rio *x«me no piopíso !o£»I dc
re«t''n;':o tet^taet *•>* quesíl*
Uj»,<, pel.i lortr.-l st-r,-: .

Ao i-—sim, (.-•!<'¦ •"
total, fltand-" da prédio itsttni
st psredtí Isteraes hi t —V.
fn q.i* piidííiatn iulorizaf ae
bypotfetiede altí le.; sido ta i
«titrcUnto, de me.t> •>, -?:;'
Siiseversr qa* tenha »id« [ f r
0 ir, cto Ah esitwçsa janiti l
entre «tai e o baieAí. " P';-f
ire dft jfs*. As ">* - O t*r_. .-,.¦>
nxti ét •#«<•* # ittcA—tãtt, Ae

deijaípíerst» e sw '•¦'¦'' '¦ *
Vtttrí. AO 

"»"—O Alü.-r. :¦¦¦ ?¦
t.-, roíiía» *m * " • ' - ' '" "
dc* A» tr«ií"»- ft* ntmimo
-Or UMAgmtt-to ds-t llt»,
OUtrUta-t

pt*

Aa •-Foi

um *í!
'i',.,<; n

Ai* ali
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Na
e nas ruas

Mào marido
E' um habito antigo que lem o portu-

euof. Joaquim Pereira, de quando em
voz, presentear sua mulher Mana dos
Remédios Pereira com lima tremenda

líonlem, ás h horas da tarde, foi elle
proso cm flagrante pelo guarda Elias Goii-
;alvés, pi-cistiroenle quando, armado de
tini pao, esparicava-à estupidamento,

Levado paru a delegacia da 17' urbana,
fui ali íncllidò no. xadrez, emquaniü que
.sua íniiilier seiá submettidn a exumo do
torpo tle deliciei Iiaí"

Comer.,, c não pagar
Victorino dos SaiÍLoSí vulgo Camtoivja;

Pòfiiahdo Soares, vulgo Caxtnguclc, e
Josó SanfAnna, Vulgo Mulequc sesiroso,
cm companhia da praça de Infantoria do
marinha do nome Alfredo Martins Cas-
leilo, se dirigiram á uma padaria da rua
Jockoy Club ir, .3 e lá comeram bis-
soutos; bolachas, etc.

No lim rio banquete, o dono da padaria,
Anlonio Nieolúo, foi cobrar-lhos a conta,
ao que os indivíduos se negaram a pagar,
fazendo um enorme salseirò. Tendo en-
tão a policia da 15', noticia do oceorrido,
para lá sn dirigiu, trazendo em sua van-
vuarda a baderna incoríigivel,

t~mm—* -

Aggressão á pio
Julio Machjidà 6 um indivíduo tlifforenie

,ln Iodos os outros, ao em vez de so ros-
friar com aquella forte chuva de iionlem,
não, c.-qiienloii-se, c por esta razão uggre-
diu a Áppbüiiario Josó do Oliveira, dán-
lio-llie tiiiius encetadas.

Machado foi recolhido ao xadrez ò.Oli-
veira, com alguigas contusões pClo corpo,
recollieu-se á sua residência.

Desabamento — Dois prédios em ruínas
Devido ás chuvas torroneiaos, que lia dois

dias alagam as ruas desta capital; desabou
n num loira do prédio da tua dos.Oíiriyes 151.

Ila muito tempo condehn.ido a .ser liento-
lido, eslava o . retlio desabitado.

A casa n. 133, quo se achava em idênticas
condições, muito softtou com o desabamen»
lo, llçaiHlo com as paredes fora do prumo,
ameaçando ruínas.

Felizmente. nãi houve mais nada, além
do susto da vis iibança,

U dc. H.irrcio Donas, para evitar algum
desastre, collocou dois gutidas, velando a
passagem junto aos prédios que ameaçam
dosabur.

Amanhã, segundo con?l3, setüo demo*
lidos.

Esse meio, além de muilo doloroso, é jâ
muito explorado. , , ,"o'-m,

Resolveu, então, ingerir o álcool todo-r-
buscando desse modo o desejado resultado.
a morlc. , r,,inn->

Conseguindo esse intento, entrou D.dllna
a bradar por soccorro.

Acudirauí varias pessoas, ás quaes con»
fessou a sua resolução, por ter sulo auan-
donada por seu amante Antônio Fernanues
da Silva. , .-.'.'-. o.

Comniunicado o faeto as autoridades (ia
4* urbana, compareceu o inspect»^"«
que fez removei' a alcoolisada Dolfltia paia
a Santa Casa de Misericórdia.

O facto passou-se, na casa n. I7d aa _iua
TheophiloOltoni.AslO horas da manha do
liontem.

Antoni
qiies da

Que dois 1
i Moreira de Aragão o Manoel.Mar-
Rosa combinaram lazer um bonito

movimento na iua do Regente.
Ahi nessa rua seriam elles admirados pe-

las bíruias que habitam a zona.
A' ultima hora discordaram do que estava

combinado e, como houvesse um delles ati-
rado á face do companheiro pesado insulto,
entrou o pau em funeções.

No melhor da luta appareoeu o civil que
os levou á 5* urbana, ondo o inspector Ca»
mara os motteu no xadrez. \

Que dois I..,

Entre árabes

Na casa n. 1117 da rua Senhor dos Pus-
sos residem os irmãos Elias Josóe Ange:
lino José.

Hontem, ás 3 horas da tardo, após ca-
lornsa discussão, esmitrrarnm-se.

Devido á grande algazarra havida, ap-
pareceram dois civis, que os levaram á
D- urbana, ondo tiveram as honras do
xadrez.

Angelino o Elias estão, a estas horas,
convencidos de que neste paiz só não fica
preso ([liem, mata, e estes mesmos si não
tiverem arame grosso...

Tentativa de suicídio
A' 14' delegacia urbana queixou-se hon-

tem Dativc da Costa Motta que sua espo-
sa, Ursula Francisca da Motta, tentara stii-
cidar-se com lizol, não chegando a ingeril-
o, pula sua intervenção. O iaclo passou-se
na ostalagetr. da iua Matto Grosso n. 12,
casinha n.l.

A autoridade tomou conhecimento do
caso.

.-•«?.
" • " Desordeiro preso

Fui preso liontem e recolhido no xadrez
da 13' o desordeiro Pedro Guanabara,
muito conhecido pelas bandas de Botafogo.

Foi preso om flagrante, quando espancava
suanmásla Ernòsliiia dos Santos; rasgmdo»
lhe as roupas oproduzindo-lho diversus leri-
mentos.

boato do
Oom-

Discussão funesta
Corria calma e tranquilla a amigável pa-

íllçstra ênlubolada por. um grupo, liontem,

Suicídio? - No Necrotério
Vimos homem iioste estabelecimento o

cailttver.do iiidilpsó José Francisco da Cos-
ta, viciitiiailn por umi queda, anto-lionteiil,'
ilo prédio da rua dos Inválidos n. Ul.

Cotn o crnneo despedaçado, pernas pir-
lidas e corpo contundido horrivelmente;
vestia o ca lavei' calça branca dc algodão e
camisa Je mula] cuca: nada.

Devoiti -.cr linjo aulopsindó pelos módicos
Vgi.itas da Policia.

_ VX^V-W-

Quóda do uma escada
Tove onUttdii líoiitém; lia Santa Casa, sen

dn recolhido ,'t I?' enfermaria, n nacional
Josó Vieira da Fonseca, quo, no dia 7 deste,
.iiliiiido uma e.-.cada, destroncando o pó os-
tpiordo.

1'1,'evo om Itnlamonto em sua'residência
Mc iiOllteill o viu se forçado a su recolher
aquello usliibeiecinióntO; devido as jiúoras
porquo iti pussando.

Tentativa cio suicídio — Morto da victima
Teve desoiilacti falai a tentativa tle suicídio

praticada no dia '-j deste, em Jàcarópagutl;
pela preti Miiibi I3:liedicia dos Santos.

C.oiu o corpo ui.io' qiieiiniído, deu entrada
na Santa Casa, naquelle dia.vindo a f.llceer
tinte.lionlem, it 1 lm t da manhã, na SM' On-
lenraria.

Teve como cmtsil inorlis: queimaduras gê*
raos dc 1* e 3* giáus.

na casa de pasto da rua da Saude n. '2To,
Um motivo qualquer Iransviou o assumpto

da palestra, transformando-a de súbito cm
calorosa discussão. Desta resultou uma ler-
rivel luta, da qual sahiu ferido na ca»
beca Manoel Ribeiro, que foi recolhido á
Santa Casa, com guia da 3'Urbána.O aggres-
sor, comettido o deliçto, so evacliu.

Facada-Na rua do S. Diogo
's Çl hortis d i noilu do lionlem comparo*

ceu ii
liubri
q

Andréa
o qual

i' delegacia iu bma o iialíano
ino, do •!'.'. annos do odide,
atava um ferimento, por faca, no lado

do peito. Disse ter sido produzido
nt cumpaiilielro o cunhado Antônio
io, vuiidcilor tle verduras, por tjiiés*

'íisa li. lã d.t ostaiu.óhi n.
lil

lllIVIt
POI' 1
Si! flO
tò.'S ftltols, lill
ii da iu i li.i S

A autoridade da !)'
do facl. o pro vi deitei
proso o aggruKSor, qu

ti feridus
pjiariiiftcin (

lómou coiiliocimeniQ
it nn sontido do ser
su evadlõ.

Ut eu o. primeiros curativos na
..tia, sita a iiiesina rua onde se

liou o delicio.

Quóda
O italiano In.«ó Palagràna, do tá annos dc

i.ltido o inofiidni' á rua do Itolirò S.iudóso
ii, 101, ao stiliir liohleill ai-, ineln-ltia cm
uma arvoro existente nos litudcis tl i casa
onde resido, ü fez cot!) tahla Infolicldodo
quo, mal allingíudo a unia cuia altura
jm.Io, sq (lespancou, Iraciuiatido it cosi
osqütirtla.

Lavado AI4' dologacla urbana; foi dahi
onviado, coin giliit passada pelo inspeclor
ilo dia, para o hospital da Santa Casa
Vlisoricnrili i.

O seu estado é grave,

do
ella

dc

Queda de um animal
A praça n. 131 do 2' esquadrão do regi-

monto de cavallaria da Brigada Policial,
que fazia parte da patrulha que rondava
hontom, ás 9 lioras da noile, á rua do Coto-
vello, cahiu, com os corcóvos que. deu o
animal ao ser esporeado, e fracturou o braço
direito.

Foi levada para o hospital da Brigada.
.,, _,_.,¦-- ¦ 9 m*è) m - —-

Ferramentas roubadas
Ao delegado da 18' urbana qtieixnu.se hnn«

tein o engenheiro Antônio Morpugo, rio que
sou empregado José.dõ GUfmuraesPerel ia
lhe havia roubado diveis.is ferramentas
num barracão de propiiedudo sua, em Co-
pacabiinn,

O delegado abriu inquérito,

Pelo telegraptio
OMOSSO SERVIÇO ESPECIAL)

PORTUGAL
LISBOA, 20. -- Eslá correndo

que a renovavão do contrato com a com-
panhia dos Tabacos,que o governo pretendo
realizar, sori feita desta vez.a. titulo provi
sorio o do caracter transitório.

Essa nolicia causou desagrado, tendo sido
marcada para o dia 13 de fevereiro a reu
nião de um comício em quo será apresen-
tada uma moção convidando o povo e o
Parlamento a representarem oonjunetamen-
te contra a nova lei.

ESTADOS
s. PAULO

S. PAULO, 29 - Continua a Inundação
devido ás chuvas torrenciacs dos últimos

As vargeas do Tamanduatohy estão trans
bordando. . , „.

Na rua Olioerlo a água subiu hoje a 40
contimetros, interrompendo o transito do
bondes e do véliiculos. ' .

Na rua Cambucy, os moradoros transitam
em canoas. . -

CEARA'
CEARA', 29-Fol solto Mello Rabollo, de-

pois de o ob:igarera a assignar ílagranto
por uso do armas prohibidas, sendo brutal-
mento revistado ao entrar para a prisão,
isto porque trazia olle revólver, desde que.
disse, sua vida está. ameaçada o vê-se
sempre seguido de soldados disfarçados o
armados de facas o do cacete.

O commercio na imininencia de grandes
prejuízos com o aprisionamento de suas
mercadorias, i_uitas"deHas'rto fácil.deterlo-
ração, reclamou providencias aos ministros
da'fazenda e da justiça, visto a formal deso
bedieucia aos mandados jutllclaos, diária-
mento desrespeitados pelo governador do
Estado.

-- Tem cahido alguma chuva no interior.
Boletim-do exterior

FRANÇA
Realizou-se hontom no Parc-des-Prin-

ces a ínalch dc foot-ball entre o Sporting-
Club du Universidade e a equipe ingleza,
sahindo vencedor o primeiro.

ITÁLIA
Entrou hontem em discussão, na Cama-

ra cios Deputados, o projocto quo conce-
do os créditos para a lista civil.

O depulado republicano sr. Alberto Ml-
rabelli pronunciou um discurso contra o
governo o propoz o adiamento da dis-
cussão, o qne foi regoitado pela Câmara.

Falou tambem o sr. Sidney Sonnino,
cujo discurso foi uma imponente mani-
fcstanào em favor da monnrchia.
-A iisla civil foi afinal approvada por

253 votos contra 33.
Logo que terminou a sessão os minis-

tros estiveram cm reunião era que foram
tomadas diversas medidas relativas ít
marcha dos trabalhos parlamentares,Está cahindo muita neve em Pa-
termo.

. ,_?...unicam dc Nápoles ler-se des-
encadeiailo sobre aquella cidade violentis-
sima tempestade.

A policia de ltoma tomou severas
medidas num tle manter ordem, caso as
sociedades populares levem a effeito a
annunciada manifestação de sympatliia
pelos operários russos, a despeiio das or-
derisproliibitiyas hontem expedidas.

Falleeeu o senador Angiolelti.
A linha da estrada do ferro de Roma

aSulmonc, peito dc Collannele, está co-
berta de neve.

Uma das locomotivas que ali funecio-
nam foi abandonada pelo pessoal.

Estão inteiTompi(lns>s communicações
teiegfáphiças e ferroviárias.

HESPANHA
Os membros do partido liberal assoRti-

rara que em maio se deve manifestai* cri-
se ministerial.

O sr. Montem partirá na próxima
quarta-feira para f.ourizan.

ü oiítei'i'o tio conde de S. Bernardo
áslcyo muito concorrido.

O governo fez-se representar.  _

Sopapos—Um insolente
José. Toscano, acompanhado do sua

esposa, Concheta Toscano, o seu amigo
NiCóTnu MaiT.cllo, passava pela rua
Fiei Caneca, ás 71[2 da noite, qitahtlü o
itiiliniip Anniinziato Solano, dirigindo-se
ú esposa tle Toscano, atirou-lhe pesadas
pilhérias.

Márcollo, oíivihdo as desaforadas pala-
vrás de Soiauo, lomoti-lho suliafaçttò.
liste, que ô,além de insolcnle, um (lesnb.Ur
Sadó atracóu-so a Marcello, esbofeloando-
.scgiiiiituaincnte.

Ap|iai'eccii a policia que os prendeu om
flagrante, contlii/.iinlo-os i'i 8' urbana,
onde foi lavrado o competente auto.

Mau marido
Josó Martins Diogo, niio quorent». que

Mia niiillier Maria da Conceição perma-
nfCOüSO out casa tle sttn vionliu, imligiioii-
.se lionlem por sabor que
Ó, por osta ra/.ào, d
dos, rosultaridò ficar
Mia na cabeça.

josó Mnrtins foi proso o recolhido ao
xadrez da 10• o Maria loi para sua resi-
V'iii'ia.

eIIti lá esteve
i*ii-ilio umas rareia-
Maria oom uma bre-

Aggrossfio o ferimentos
Antorliontom, ás'.' boras da matlrtigatla,

na rua do Costa n. '« A, foi aggrotlldo a
enceto o nncionàj Üurniirdíno Coellíõ, que
Ücou com diversos lorimontos na cabeça,
O ngerossor, Joaquim Cabra), foi preso o
recolhido no xadrez du ''¦• delegacia ur-
bana.

SUICÍDIO DK VERDADE ?
Amor 0 álcool

Contrariada nos 'seus atteotos, vendo o
eleito do seu coração rutlar us atas «lt vo-
lttullitlt.de, om buioa de novos amores.' Mer»
ctl.la Delfins Nuin-s. njeolvêu |>õr termo a
ojclitencla, buscando, nanai dõ túmulo,a
trauqulllidadc p.tra 0 itflicto coraçilo dos»
prosado. Pousou, Dalflna, olhando .para
uma garrafa Ae álcool uue se achava sobre
n nn-sa, derramai o sobre as veste» c lan-
çar-lhe fogo.

Desabamento -Na Praia Formosa |
Numa casa em construcçào na Praia For-

mosa, desabou lionlem, devido As chuvas,
uma parede ainda nãc terminada. Na sua
quéilnapaiíhou o portuguez Joaquim Simões
tle Oliveira, residente ;'t rua Visconde tio
liamia n. ?;!ã, prodiuindo-Uie varias contn»
Fõits pelo corpo o fraclurantlo-llie a perna.

O pobre bnmem, foi conduzido pira a '.1'
delcgacfa urbana o dahi pata o hospital da
Santa Casa, com guia do dr. VirgoIlliO do
Alencar, delegado daquella oircumscripçfio.

PELAS ASSOCIAÇÕES
Associação da Cru7, Vermelha Humani;-

taria— Ke,.liza-se hoie a sessão da directo»
ria o conselho 

'administrativo 
desta asijocia»

ção, ás 7 lioras da noite, á tua Luiz de Cal»
uiõcs n. ?8. .,. ,. 

', 
i

Associação do Soôcorro3 Mutiios deNí-
ctheroy Km Mia sOde, A ma Marechal'Deo-
doro n. 31, cm Nictheroy, reufte-se liojc, ás
1 horas da noile, osla. associação, oflm do
tomar posse ii nova directoria, de accordb
com oarl. 31 dos estatutos.

Sociedade Nacional de Agricultura—A
propósito da Conferência Assucareira dp
Pernambuco, a realizar-se a 12 de março
próximo.vindouro., o presidente desta socie-
dado, dr, Wtincàsláò Itelio, telegrapliou ao
dr. Ségisrriundò Oonçalvás, governador da-
quello K»tado, declarando qne a mesma so-
olodado prestara a mais dedicada collabo»
ração ao (itliiro corlatilen, que considera do
grando utilidade paia a Industria assuca'*
reira.

Idêntica cnmmunicação foi transmittida
ao dr. Paulo do Amorim Salgado, presidon-
te da Sociedade Auxiliadora da Agricultura
dc Pernambuco,encarregada pel.i Coníeren-
cia Assucareira da Halna do orgainzir, a ai-
iiidlda reunião dc accordo cotu o govorno
do listado.

COLÔNIA HESPANHOLA
Pede-nos o sr. Antonio Cid oommnni-

quembs aos leitores que amanhã será pu-
blicado, na secção livre desta folha, o re-
sumo da acta .Ia assembiea geral da So-
clcdado llespanli.ila de Itonelàceueia, hon-
lem èffoctüada.

dos Theafros
Schos &\ Reclamos

No Cailos Gomes, sjrá hojo mais uma vez
representado o drama de Aicard, Papá Le-
bonnard.

-m- Parece quo nr, S. José se fará dentro
em breve reprise da opereta, de Varney,
0 amor nioiiiiitli),

Affli'niu*so mais que Herniinia Adelaide,
lia tanto ausento do palco, reapparecorá no
papel que crtjòü,

-?¦ li' inacreditável, mas verdadeiro I o
tattiosa J'o« Um está levando enchentes á
cunha ao S. Josó,

líoiitém, duas vezes, esgotou-se a lotação
e o mesmo, naturalmente, sticcederá hoje.

-?¦ Por causa dos trabalhos do montagem
tia peça dc grande ospocl.tculo S. João Ba-
ptista teve do ser transferido, para ullerior
data, o beneficio do actor Barbosa', que de-
veria realizar-se hoje no Kecroio.

Do que se podo avaliar pelos ensaios go-
raes, a poça ultrapassará, ainda, a èspectà-
tiva do publico. Pelo menos rouno cm si
iodos os elementos que podem cnntribuii'
para um süccèsso theatraí. Dello entrecho,
musica tnagnillca, scenograpltias dum effei»
to verdadeiramente .sorpreliondeiile, movi»
mento, omflin, vida, variedade, brilho e no»
vidade.

Emquanto á procura de bilhetes, para a
primeira representação; tem sido tal, que a
empresa já não acceita in.is encommendas.

A venda continua hoje, amanlii c depois,
dia da estréa.

-4- Não ha hoje espectaculo no Apollo
para ensaio geral do vaudevilie Afimi Bi
lontra, ultima peça que representa nesta
capital a companhia Mesquita, prestes a em»
barcar para S. Paulo.

-?• líscreve o Diário Popular, de S.
Paulo ;

«I A musica km s. paui.o -Com este titulo
adiantamos um nossa Ultima hora, do hon»
tem, que um niusicistn paulistano —muito
conhecido no magislerio publico e nas me-
llioros rodas artísticas desta capital, houvera
musicado o libreto dc opera cm um acto, do
assumpto italiano.

Podemos bojo desvelar a noticia ; trata-
se do maestro Joio Oomes Junior e sua
opera so chama Foscarina.

Gentilmente convidados pelo joven o es*
forçado maestro assistimos hontom A noite,
em sua residência, a uma ligeira leitura, dc
seu trabalho, ao piano, e sem que lhe faça-
mos o mínimo favor, as nossas impressões,
embora pouco valiosas, sio as melhores
possíveis, pois a musica da Foscarina, sem
pretenções a oscolastica, 6 espontânea, in»
tensamenle melódica, dessa melodia suave
e suggestiva.quo éum dos traços caracteris-
ticos da musica brasileira.

Aqui e ali no decorrer do sparlitlo, per-
cebem-se algumas reminisceniias de mo»
dornos compositores italianos o francezes;
oste facto, t orem, longe de constituir um
defeito, 6 muito dosculpavel, pois o maestro
Joãi Gomos Junior não sahiu de S. Paulo
para compor a sua opera, não foi buscar
nos grandes meios artísticos os recursos dc
aprendizagem compositiva. Aqui mesmo,
estranho a toda influencia inesologica, a
iodos os Incentives, a concebeu o compor,
no silencio de seu gabinete, modestamente,

sem quo de tal os seiis mais íntimos amigos
suspeitassem. Isto' representa um esforc.0
digno do todos osoncomios.

Mas, voltando á musica da Poscarma, a
unidade do conceito resalta, desde logo; o
pensamento se ajusta ao característico dos
personagens, descrevendo lhes, com sim*
plicidade e justeza, os lances cm que a ac*
uão dramática os colloca.' 

Ha trechos boníssimos na opera, entre os
quaes uma serenata e uma supplica do to-
nor e uma canção de Lella, a protcgonista,
em que, do par com uma maneira toda es-
pecial, so nota um colorido vibrante.

- Tanto quanto uma audição no piano salis»
faça, são estas as nossas impressões, cx-
pendidas com lealdade e franqueza.

Agora,para que os nossos leitores se intel»
rem do assumpto que João Gomes Junior
musicou, aqui o reproduzimos, em resumo :

A acção passa-se em Veneza, no carnaval
de 1G0 i—num só acto.

«Numa temporada de ferias, em Barco-
lona, o joven estudante veneziano Alvtse fl-
cara noivo do Lcila, hespanhola. Mas, a in-
stancias do seu pae, quo interessoiramento
oriíere para seu esposo o embaixador lios-
punhol D. Phclippc, ella faz a vontade pa»
torna,' casa-so o vao com seu marido para
Veneza.

listando próximos os festejos carnavales-
cos, Leila, que sempre se conserva apaixo-
hada por Alcisc, mas ao mesmo tempo quer
ser liei ao seu marido, invoca cm sentida
oração, o auxilio da Virgem Maria, pedindo»
lhe para que _l**tse não venha âs tostas.

Ainda em meio. da oração, entra o marido,
Este, por engano, recebera de Alvise um
bilhete quo era dirigido á sua mulher e lhe
pedia uma entrevista, marcando como aviso
uma serenata. As ultimas palavras da sup.
pHca, om que ella fervorosamente pedia á
Virgem e lhe desse forças á fidelidade con-
jug.il o cgmmovem o elle, ternamente, a aea*
ricia, todo enlevado e eutrogue ao seu amor
iinmenso... Kntrolanto, lembrando-so do
bilhete, cntrcga-lhVi.

Leila, lendo-o, fica embaraçada e afürma
que o caso não passa de uma brincadeira de
carnaval; mas o marido se oxaspéra e vio-
lentamente a atira ao chão... justamente
quando se ouve a serenata de quo fallára o
bilhete de .-líüi.e. Isto ainda mais exalta a
D, Phclippc: o vendo sua esposa enternecer-
se toda á voz de «áieisctem uma súbita idéa
e a executa; diz A sua mulher que Alvise
está apaixonado por uma tal Foscarina,
mulher bullissima, de typo moreno, cnmple-
lamento diverso do seu, que é louro. K tanto
essa é a verdade, que o joven estudante até
conserva sob a blusa um medalhão com o
retrato da amada Foscarina, Elle mesmo, o
marido, si ella o não quizer acroditar, vae
naquelle instante retirar-se para ella posso-
alnicnle poder satisfuzer-se. E sáe, tondo
autos collocado 

' uma escada pensil na ja-
nella.

Entra, então, o apaixonado Alvise. A sua
presença faz Leila •¦'esquecer o marido o
mesmo até a morei-^ -.scarína, toda entre-
guo ao seu amor tmihenso o insustentável.
Beijam se... Mas nlgnom, inesperadamente,
entra phanlasiado, dirige-sea Alvise, diz-lho
que em nomo de Foscarina o chama, e se
retirai Era o marido de Lcila, disfarçado.

A mensagem tio mascarado aviva em Lcila
a idóa da rival Foscarina, approxima-sa de
Alvise o lhe rasga a blusa.,, encontrando,
de facto, o medalhão... Bitem á porta, ella
percebe a voz do marido, cobre o joven
Alvise de insultos o o obriga a subir preci*
pitadamci.te... Náo contente ainda, no seu
amor próprio internamente sonsibilisado,
com a descoberta -do celebre medalhão,
antes mosmo que .4 loisc alcance o-terraço,
solta a escada, fazendo-o tombar no mar l

Mas o marido de Lcila, arrependido do
quo fizera c recordando o auxilio quo ella
ardentemente invocara á Virgem, querendo-
lho sor fiel, volta e lhe explica o caso, blle
tudo aquillo fizera levado pelo seu amor
preterido; Alvise não amava Poscarma, por-
que esta fora mera creação sua numa exal»
tação de ciúmes ; o medalhão era uma
cópia da Virgem de Murillo que lhe dera
sua mãe... ,,

Lcila então, num ar.lor fortíssimo, atira-
lhe em faca os maiores impropérios, diz-lhe
que se tornará eternamente fiel a Alvise,
unico senhor do seu amor I B vae á janolla.
dcscspeiMíiaiiiiMite. chamando polo seu ex»
noivo,., No entanto, ao longo, o coro de
gondoleiros responde llie dizendo que Al vise
pereceu no mar. .

E, então, num momento ahgustiõsissimo,
Leita. revoltada,' 'salta sobre o marido e
violentamente o agarra o lhe arrebata o
punhal da cinli I Numa exclamação ile
ódio e dèséspüro, alliicinadatiioiite, ella llio
chama assassino e mata-se'. D. Phèlippç]
aitorradò', louco, dá uma tremenda gargíi-
lliada desordenada o alvar... Et.louque-
cora. r

Só nos resta, agora, íolicitarmos çaloro
samento o tmestro Joio Gomes Junior, que
dá Um baliu examplif-de trabalho, o angu
ramos um êxito completo á stn ope ra, que
vai ser orehistruda o representada, ainda
esto anno, aqui eni S. Paulo. '

ESPOSA PERSEGUIDA Congresso União dos Operários das Pe-
dreiras-Keune-se liojo.ús 7 horas da noite,
em sua sé.ie, A rua da Passagemin,.i i

Federação das Associações de i-iasse-
Arevólver-Quaix-a. a policia Reune-se hoje, ás 6 horas da tarde, o conse.

O dr. Albuquerque Mello, delegado da, ího federa!, ua seda do Centro ¦ ¦"

i* urbana, recebeu hontem uma queixa 
~

que merece urna attenção toda espe-
ciai.

Geral dos
lu; uistas, á rua Senhor dos Passos n
82, para tratar de assumptos graves a resol
ver e reconhecer os delegados da As*". '-'

E' o caso que d. Francisca Pará Bar-
roso Tavares, professora publica nesta
capital, vive constantemente ameaçada
de morte por seu marido, o telegraphista
da Estrada de Ferro Central Aminadab
Jansen Tavares.

Temendo que seu marido levasse avante
tão sinistra idéa, resolveu ir refugiar-se
em casa de seus pães, em Vargem Ale-
gre. .

Mesmo ali, não deixava o sr. Jansen ae
ameaçíil-a constantemente, o que fazia por
longas e minuciosas cartas, escriptas, com
certeza, debaixo da terrivel idéa que o
animava.

Ultimamente, vio-se obrigada a vir a
esta capital e, temendo encontrar seu
esposo, procurou hospedagem em casa
de um compadre, A rua da Assembiea
n, G7. ,

Não demorou muito saber Jansen da
sua estadia aqui, e o modo por que elle
o conseguiu ninguém sabe explicar,
pois d. Francisca embarcara para esta
cidado debaixo de iodo o sigillo, com
sua filha, a menor Isaura.

Ante-hontem, ás 8 horas da noite, foram
todos surpresos, naquella casa, pela pre-
sença de Jansen, que, de revólver em
punho, gritava por sua esposa, ameaçando
matal-a.

A muito custo, conseguiram as pessoas
presentes dissuadit-ò de tal intento, desar-
mando-o. D. Francisca refugiara-se no
3* andar daquella casa, só sahindo d ali
depois de retirar-se Jansen.

Temendo uma nova tentativa e re-
ceiando tambem pela vida de sua filha,
resolveu d. Francisca levar queixa ao de-
legado da 1* urbana, que tomou por termo
ns suas declarações e prometteu provi-
deuciar a respeito.

O Licor Tibaina
fica o sangue.

do Granado puri-

NOTICIAS RELIGIOSAS
A grande procissão de S. Sebastião, que

deveria sahir, hontem, da cathedral e per-
correr algumas ruas do centro da cidade,
ficou transferida, devido ao máo tempo, pa*
ra quinta-feira ou domingo próximo.

TOSSE 
o asthma, curam-se com o Xaropo

de Urinüeliu, do Oliveira Junior. Ourv. ul.

EXERCITO-"

ASA MliNDONC.-V nom;.Dias 8iAlfaiataria
Roupas faltas e .sob méifldã para homens é
meninos, por pre;os liaratlssimos.

ESMOLAS
Para a enlrevada, residente á rua Senhor

de Mattosinhos, recebemos da um anonymo
a quantia dc 2$000. 

NOTA FALSA
A's 8 1|2 da noite de liontem, foi um indi-

viiluo á bilheteria do Ibeatro S. José, afim
de comprar uma entrada para si e outra
para um sou companheiro.

Recebidas as entradas, o indivíduo dou
para pagal-as uma nota do 50S000, dando-lhe
o bilhei.eiro o troco. Notando, porém, qno. a
nota era falsa, intimou o indivíduo a resti-
tuir»lh'o. Nin poz esto a menor duvida om
o satisfazer, pagando as entradas com uma
outra nota, u retirando-se depois para o in-
terior do theatro,

Um stipplente, porém, sabendo do facto,
mandou logo prender o indivíduo, levando o
á presença do dr. Ernesto Garcez, 3' dele*
gado auxiliar, ao qual disse quo recebera a
dita nota de um negociante do gêneros, na
praia da l.apa.

0 dr. Garcez mandon prender este indlvi-
duo, afim de apurar hoje a procedência da
nota.. .-, - .

Folgamos em registrar que de novo as.
sumiu o commando do destacamento esta-
cionado em Petropolis, o capitão Paulino
José da Silva Rosa, quo ha dias fora substi-
tuido devido a um mal eniciníu.

Esse offlcial, que alia á sua qualidade
do soldado uma primorosa educação, é in-
contestavclmonte um dos mais queridos
dentro os seus camaradas.

— Escrevem-nos :
«iSr. redactor do Correio da Manhã. —

Mais de unia vez tem reclamado o vosso
conceituadíssimo orgat.i contra inúteis e
excessivos rigores ua publica administra
ção, na maioria das vezes em serviços de
secundaria importância, contrastando sin-
gularmente com a condescendência senão
o descaso que so nota em outros de morre-
levancia. Iisla àtlltlidé sempre mantida pelo
Correio da Manhã, anima-mo a Chamara
vossa esclarecida attenção para a resolução
ha dias ad optada pelo sr. director do l.a-
horatorio Cliimioo Pharmaceutico Militar,
de recusar o aviamento de podidos apre
sentados pelos empregados civis da Iiiten-
dencia Geral do Guerra, sem que o pedido
esteja visado pelo senhor sub-intentlente
da guerra.

Tal exigência representa uma iniiovação
que em mula se justifica, pois não cons a
iue semelhante resolução (osse emanada de
sua ox. o sr.'general, digo, marechal Algol-
Io, ministro da guerra (unica autoridad
competente) mosmo porque o fornecimento
de remédios pelo Laboratório Militar é pago
pelos empregados civis do ministério da
guerra, por preços exagg.rádos, acerescidos
Uo 20 '/. sobro o lotai do debito, que 6 dos»
contado em folha do pagamento.

Na maioria dos casos o fornecimento de
medicamentos representa nma necessidade
ingente que não podo soffrer delongas
c.oino essa quo resulta de tal exigência.

Cuiii a publicação desias linhas muilo
eapiivareis vosso constante leitor.»

-Serviço para hoje :
Superior d» dia, o major Uriiguay ; dia

ao districto, um oflicial dn 23' ; ao posto
medico, o dr. Monteiro Drummond ; o ser-
"iço da guarnição seni dado pelos 24*, 10',
22* o 33' batalhões do infantoria; o 23* dará
os extraordinários e o 9' regimento os offl*
ciaes para rotula,

Uniforme, 7\

ção de Classe dos Operários em Pedreiras
e dar posse a um delegado .da Ass."^?*0
de Classe União dos Clgarrolros e Charuto.-

Pede-se o comparocimento da Iodos 03 de-
legados.

FALLECJMENTOS
Foram sepultados hontom, no cemitério

de S. Francisco Xavier:
Waldcmar, fllho de Luiz Picasso, fi annos,

rua Commèndador Leonardo 62; Zulmira.
filha de Olavo Dias Telles do Menezes, 1
mezes, rua dos Arcos 35; Ladisláu, filho dc
Alexandre Josó Pereira, 5 annos, ladeira do
Faria 35; Renato, filho de Alfredo José de
Souza, G mezes, rua S. Christovão 337; He-
lena, filha de Antonio Francisco do Carmo,
5 mezes, ladeira do Livramento 47; Coracy,
fiiho de Carlos Nunes Oliveira Figueiredo,
1 anno, rua Guimarães 5; lzolina, filha de
Lázaro Trajano dos Santos, 0 annos, rua
Nova l A; Humberto, fllho do tenente Pau*
lino Pereira Lemos, 6 mezes, Boulovard Vin-
le e Oito de Setembro 62; Olinda, filha de
Frederico Alberto Pereira Monteiro, 11 me»
zes, rua Senador Euzobio 250; Rosa, filha de
José Alves de Souza, 18 inezes, travessa das
Partilhas 30; Antonio, filho de Joio Corrêa
Fernandes Lima, 2 annos, rua Attilia 6; Jay-
me, filho de Antonor de Oliveira, 4 mezes,
rua S. Francisco Xavier 123;- José Ferreira
da Silva, 5S annos, casado, rua General Bru»
ce 5; Antonio Rufino da Silva, 43 annos,
viuvo, rua Senador Euzebio 332.

No cemitério do S. João Baptista :
Alberto, tllho do Bartholini Vinconzo, 2

mezes, rua Jardim Botânico 8; Antonio Mar*
tins. 28 annos, casado, rua Marquez de Olin-
da 41; Alberto, filho de Ernesto Cardoso dos
Santos, 5 annos, rua Delphina 29; Luiza,
filha de João Joaquim Ladeira, 5 mezes, rua
Todos os Santos 26; João Jorge, 28 annos,
solteiro, fallecido no Hospital da Misericor-
dia; Arthur de Alcântara, 23 annos, solteiro,
rua do Cattete 63; José Luiz Silveira, 77 an-
nos, solteiro, fallecido no Hospital da Boné»
ficencia Portugueza. .

—Foram hontem inhumados no cemitério
da Ordem Terceira de S. Francisco de Pau-
Ia os despojos mortaes da exma. sra. d.
Anna Marques de Sá Ferreira de Abreu, ba-
roneza de Tlierezopolis. A extineta, que ora
natural desta capital, viuva e de 78 aunos,
residia á rua Duque Estrada n. 17, de ondo
sahiu o feretro, ãs 0 horas da tarde. ¦

—Em um carneiro do cemitério de b. Fran*
cisco Xavier Coi sepultado hontem o corpo
da exma. sra. d. Amélia Pinto Ribeiro,
viuva, natural desta capital e de 39 annos,
cujo enterro sahiu, á tarde, da ruaS. Fran-
cisco Xavier u. 36. ....

-Falleeeu A travessa Cardoso Marinho
n. 115 c foi hontem sepultado, no cemitério
de S, Francisco Xavier, o operário Julio da
Rocha Mendes, casado, de 32 annos e natu-
ral do Estado do Rio.

—Victímada poruma febre typhioa, falie-
cou hontem a exma. sra. d. Lydiá Gomes
da Silva, natural desta capital, casada o de
39 annos, cujo corpo foi sepultado, A tarde,
no cemitério de S. Francisco Xavier,

DIA SOCIAL

ACTOS FÚNEBRES

mis. e

Mario de Azevedo Soares

tOctacilio 

de Azevedo Soares, Maria An»'tonia dc Azevedo Soares, sua flllia e uotos, immensuments agradecidos ás pes.soas que se dignarem acompanhar o*restos mortaes de sou Idolatrado pae, ti-lho. irmão etio, Atarlo dc Azevedo Sotirès/es.
pacialmenícaos srs. dr. J Barbosa dos s mtoso Manoel Wc-rnecli a bondade com que x-A,
curaram amenizar a acerba dor por q_a 

',,•,,.
saram, de novo convidam aos seus parentesamig03 e collegas do pranteado fallecido a hJ
sistirem á mias-uie sétimo dia que poi sua almase rezará amanhã, terça feira, ás '.i horas, ni
matriz do Ungenho Novo. por cujo acto de oa-
ridade christá se confessam eternamente ^n.
tos.

Maria Benedicta da Siiva Ribeirf
TIIIOESIMO PIA

Eduardo llenriqttes Pereira dc M-aílos
Rita llenriques Pereira de Mattos, ma-
rido a IHhas, Joaquim Alvos llenriques.
esposa e lilhos. Hua llenriques Goncvai»
e Josó Ayres Soares convidam os pa.remos o pessoa's de amizade á assistirem á

missa que pelo descancò elerno dn alma da
saudosa llnada Marin Hencdicta dn Silva III.
beiro, nossa sempre lembrada madrinha, irmã,
cunhada, tia o sócia, fazem celebrar amanliã,
tcr«;a-(eira13! do corr«*nte, ;isi horas, na esreja
da Candelária. As possoas qno comparecerem
a este neto de religião c caridade antecipam os
seus agradecimentos.

!oaBtC-aapaB_H_-_B_^_B_a_-_Bf
0í?S»!!í3I-0.lTSX'_3fr_iaí

SPORT
ROWING

CLUB NATAÇÃO E REGATAS
Em assembiea geral, de 26 do corrente,

foi eleita a seguinte directoria:
Presidente, José Guimarães; vice-presi-

dente, Juão Baptista Roso; l* secretario,
Rodrigo .Smith do Vasconcellos; 2' secr?.
tario, João Ferreira dos Santos; r tlíesou-
reiro, Aiiovislo de Almeida Rego; 2' the-
soureiro, Alfredo Marchesine; director do
regatas,' Ângelo Bernacchi; o procurador,
Carlos Ávila.

irfVISOS

r\ LOCAR mais_w% „radavel,amelhor ooBinha,
os vinhos legítimos, noSporlmaii, U Maio ti

HOJE, ííóiOOOg, por lglOO. Loteria Es-
perança.

€mpregos e empregados
Attendndo á situai* ào difflcil qu atra,

vessa o paiz, trazendo a falta de coltocação
onde honestamente se possa ganhar os meios
do subsisencia, e desejando o Correm da
Manhã ir em auxilio dos mais necessitados,
propoicionandodho oceasião de facilmente
adquirir empregos, resolvemos estabelecer
para os pequenos annuncios uma tabeliã de
preços que esteja ao alcance dos menos ia-
vorecidos pela fortuna,

Assim, os annuncios de letras, pedindoempregos ou empregados, custarão de agora
em deante a insignificante quantia de 20U
r«Ms. Tendo em visla o facto do sor o Cor-
reio da Manhã o Jornal mais lido, fácil é
compreliender a extraordinária circulação
do annuncio, pcdehdo-sc com aquella quan-
tia, em poucos dias, conseguir ura logar
que proporcione o necessário 4 subsis-
tencia. ,

O mesmo preço cobramos para os annun-
cios de cisa, visto desejarmos com o maior
numero dc offerta proporcionar ao pobre
um meio de escolher a residência e nio tor
difficuldade em encontral-a ao alcance de
sua bolsa.

CORREIOS - mEGRAPSOS
JTE1.EC.-RA.PHOS.-Acham-se retidos na

estação contrai os seguintes telegrammas:
Henrique WassbacUer, llayres; Sirdico Pa-
riz Mecllvà, Belém; Abttd, Paquetá; Thomaz
Santos. Carmo 33; Maranhão, almirante
Leal Cariaiiéá Calonts.

Na da praça da Republica: Belém, tenente
l.udgero u Alves Junior, Visconde de
Itiúna 1- Friburgo, Nicòla Folher, Senador
Euzobio 43; Belém, Pedro Gomes, Visconde
tle llaúna 1, 1* andar. .

No do Rio Comprido: do largo do Macha*
do para Lisboa.

Na do Largo do Machado: Itapetuna, para
dr. Guimarães.

20 FACADAS
ADULTÉRIO E MORTE

Deu-se ha dias no bairro da Oiboia, divisa
dos municípios de Piracicaba e Tietê,
em S. Paulo, uma scena de sangue que
bastante impressionou a população.

A mulher de Jacyntho Vieira, por motivo
ignorado, deixou a companhia de seu ma»
lido e loi viver com Pedro Bandojo, moço
do 22 annos, pouco mais ou monos.

O esposo abandonado, cheio do ciúmes e
cólera, enconirindo-se com o seu rival,
foi tomar-lhe satisfação.

Nessa oceasião tiveram ambos uma vio»
lenta altercação e Jacintho vibrou onlão
om Pedro uma forte cacetada, chegando
mesmo a quebrar o caecto.

Pedro, vendo então sou adversário des-
armado, puxou do uma faca o vibrou-lhe no
peito a arma, 20 vezes seguidas.

O ludibriado marido fallocau no dia so»
guinte c o assassino foi preso e recolhido á
cadeia dc Tielé.

FOLHETIM

ACAYACA
Romanco do

Dr. Joaquim Fôlicio dos Santos
( I ¦»•!•»!

VI
«.Gomo poderia elle ouvir na distancia

de uma líçus 1 li' o que não sei explicar,
tuas o facto c verdadeiro;

nk u&lureaa ó u»Ua cheia de myslerlos,
nnte os quaes esbarra a sckncia humana,

ma* a razão «So explica.

..Por não i
nomeno, ciçv
c torno a ro[
outros fado
IV ntar do decurso

lodermOs explicar esse phe-
eraos negal-o; eu já o disse
elir, para que não se neguem
. maravilhosos, que tenho de

desta
VII

narração.

(t.\ Acayaea jà não existia: um tronco
abi j nia decepado, suas folhas alastra-
vam o solo, suas ramagens cobriam uma
vasta exteiiMO.

«Uma irrupçSo súbita dos inimisos, a
pilhagem, a tiavnsUoão, o incêndio da
fato. não causariam maior consternação.
Toda essa gente, que vimos tão alegre,
tão contente, tão exaltada com os vapo-
res da orgia, ficara repentinamente como

Os olhos v,v*m. ma* a nuào não explica, anni-nulada anto o espectaculo, que ti-
«O anno passado (61 morreu no Ca-dello t nlia «.icante dos olhos,

de São l.eao o celebre prcstidjírit?' r. «Ao silencio produzido pela consterna-
«Kinde de CagUostro, enjo «orne encheu s 1 ção; que a principio como paralysàr»
Europa dc \m\ts maravilhas», que prati- todas as lintruas, suecedeu um murmúrio
cirt. Kstããdt? cm Vttit, via c contava o j surdo, que sé foi augmentando gradual,
«ine m* Hits-iue insbsute m passava nalmeale, scmdhando o susurro ao longa
urteia. bo ESytsio, a» Arábia, na Pérsia, | dss vento* precursores da tempestade,
tro Roa», na tttgulwra, na China, pc-rj <t>»p«.issncc*der»m grilos e lamenta-
toda a paru*. . , (Morosas, tomo secada um dos sei-

«Cotoo (sto suceeJia, é'.o q«t ninguem; vaeens houvrsi? perdido um irorão, um
saln*rã explicar, c ta'«w cem cite ratsmo. jfiíilo ou uni ii«,i«?iijm*«», (T)

iamentavam ao me.*-te ü sltMímo» qts* o mura*»
trfitrónoe, v ilatâd» «ío aasw At
»*beqs*o ."^nd* ügliôítjs, «su
íoi e»» era Ro-*» c " ! - e <
l«Oftf. co-t.o /¦.•_::.¦¦-. It; "!. !<*3
«•ensmuUJii tm **n».»j j«rr«tc.i,
CuíCí ilt Sin iwo, ea iT>-*

i rafsfflo.lfiíh
o, «m» ra-1 T,MÍ8i gritava

* o itiiati rao tompo. Homens, m-heres. \eiho. e
1.2.4 Iki:»».,!».
aci*mn*ia a
, (ji» ii*e tó
a.stttci» no

uieair.-às arrancattdo c. cabcUos, estor-

*n A!**e*t*lf
c wa.cM«»J t

z$*t mtm.
ttiPmt-

O 0.4»"""- *!SJÍJ0S

cendo-se no chão, levantavam uma alga-
rarra, que ntroava os ares.

..Reinavam o tumulto, a desordem, a
confusão, quando ^upifiriiríi um dos mais
bravos o destemidos combatentes da tribú
subindo em um rochedo de maneira a
podw ser ouvido, bradou com voz forte,
que sobrepujava a algazarra:

.¦Guerreiros! que tumulto, que lamcn-
taç.es são essas? deixacas lagrimas para
cm velhos e para as mulheres quo não
Sabem curvar o arco e empunhar a ma-
cans. O que vejo ? será crivei que valen-
tes companheiros de guerra, tão ousados
nos combates, cujos semblantes nunc* se
abateram ante o inimigo, cujos corações
nunca fraquearara nas desgraças, po-
nham-se hoje a lastimar como creanças
choromingfis ? Tào depressa já vos osque-
cestes das victorias passadas, dos inimt-
gos derrotados ? JA não tendes confiança
na força de nossos braços, no vigor de
nossas armas, na coragem de nossos com-
batentes? Hoje não vos reconheço. Nâo
\e\o senão covardes, que deshonram o
nome da tribu, Um membeca lamaquari
(8} serã bist.inte para pôr vos em deban-
dada. Porque lastima»? A Acayaea ji
não existe: mas o que importa ? O que
era a Aeayaçal visa arvore como t.üta;
outras. Acreditaes nos vaticiaios dos
paeés; o que são os maftsl «.yp.--cr.tas

....:..:. -. que soa Ua eml^ütltiOj U*

V* BR uare usma.

Quereir 
cigarros de graça) Comprae os

Militares quo têm prêmios de i'o, wo e
15CKKI e soldad nhos de ciuimho das tres armas

Do dr. Álvaro Oitoni do Amaral, re-
dactor-chefe c proprietário à'A Cidade,
que ue publica em Sobral, Ceará, recebe-
mos cumprimentos de boas testas.

Contos Pátrios por O Bilac e C.Netto, lív, Alves.

zendo-nos crer parvoices, ligando a nossa
fortuna, a nossa gloria, á existência de
uin veda!, eomo Se nos fallecessem for-
ca, valor, ousadia, para nos fazermos res-
peitados, para levarmos o nosso nome,
como um terror, ás tribus visinhas. O
que è a Acayaea l o madeiro de quo fa-
bricamos a macana. O que é a macina ?
O Instrumento dos nossos braços valoro»
sos. Temos braços c armas, o que mais
quereis.' Desilludi-vos das mentiras e
patranha3 dos pagés: vis embusteiro
inspirados de onhangà, qi.ie vivem na
preguiça á custa do nosso trabalho. Guer-
rciros, o p*ro ousado entrou na taba in-
diana, profanou a sagrada ibicoara, onde
repousam as cinzas dos bravos. Vamos
vingar os manes dos mambyrabas. Vin-
gança. vingança contra os pem ! Entre-
mos cm sua taba, e que nem um só delles
veja amanhã raiar o sol no cume do
7ayacú. O inimigo não me aterra, qus o
temam os covardes; a guerra ê a minha
vida, é o sangue que gíra-me nas veias 1
Que os covardes temam a ctocoivj, que
vomita tupá; mas nâo eu, mas não vós l
Sangue, sempre o sangue dos p<?rot 1 Mi-
nhat :i • ¦-- i-0 sedentas, são como aa
da panthéra, sempre.insaciáveis I rrtjiii,
legui, ;•-."'• ($.* Minhai mios sio como as
garras do tigre, que nio cançam da ma-
tar!

Õ,imgi^émm9^-At-t<it j .ai ffsiii ¦ * '-

MARINHA
Será exonerado, na próxima quaría-fel-

ra, do commando do cruzador Barroso, n
cepltâo de fragata Joaquim José de Vas-
concellos.—Vae embarcar no cruzador-eseola Ren-
janin Cortüani, o primeiro tenente Joaquim
Nunes de Souza.

—Ditalhe do serviço para hoje :
No Arsen»l; os ajudantes : cspitão-tínen-

te Jeronymo de Limaie e o prímeiro-tenen-
te Alfredo Amancio dos Santos.

Navio-registro: couraçado Floriano.
Uniforme 2\

VIDA OPERARIA
Centro do Empregados em Ferro Vias

—Rite Centro communica aos seus as«octa-
dos que entia cm execução, do dii 1* de
fevereiro em deante,o primeiro posto medi-
co organizado k ma do Riachuelo n. 11.

O* uaodaoei» fim de serem contempla-
dos com tidos o» beneficios.qn * o m-srno
posto lhes cnicfdím, dever*, maoir-se na
sede social ne uma gnia panada pela secre*
taria e cuja preço íoi cttipulado pela ult;*
ma setsíAÓ do conselho idmí»i>Uativa,

liurict* o corrente mez, além das fianças
prestadas nas corufínhiai íerrc-cams, fo-
ris pf«sti 1«i mais quatro afia de se de-
tenderem soltei dois ãstiicíados motoroei-
roí t dois cocheiros.

—Ter«ja-(eira 3í do corr»nt« reaíiar ie i
__u Pti,: i-i ¦¦-'-.::_-:.» do ;..-...... oÃrtri

DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje ,..,'-.-
As senhoritas: Martinha Teixeira de Car-

valho, Martinha Pauiina Lopes e Angelina
Pereira Pinto.

As exmas. sras.: d. Adelaide do Oliveira
Maia, d. Maria da Gloria Bastos Coutinlio,
d. Krnestina Lodi Batalha IÇuaack e d. Alzl»
ra de Souza Ouiniarios.

Os srs.: capitáo-tenente Carlos Adolpho
Muller de Campos; Gustavo Adolpho de
Aguiar Pantója, Alberto Maggioli; Carlos
do Queiroz e Ationso A. de Magalhães.

lJ'assá boje a data natalicia da graci-
osa senhorita Lydia da Costa, lllha do sr.
José Vicente Gomes da Costa, interessado
da casa Avéllar & .

Joaquim, o galante o travesso filhinha
do sr. Mario de faUla Freitas, festeja hoje
o seu natal. .

Mais um anno da edade completa hoje
o sr. Leonardo Sereno dò Oliveira, gerente
da conhecida allaiatana Torres.

Por motivo tio seu anniversario nata-
licio, será hoje muito (olicitado o dr, Carlos
Delgado dc Carvalho.

Faz annos hoje o distineto educador
Felippe Ncry Pereira de Andrade Ju-
nior.

Kntre risos o flores commemora hoie o
seu natalicio a gentil senhorita Albortina
Arêas, Irmã do sr. Alberto Arêas, onllaüo-
rador da secção charadistica desta (olha.

Pnr. annns limitem o Br Francisco
Salles do Figueiredo, lunooiouario muni-
cipal.

Faz annos hoje o interessante menino
Lourenço Mjcamhyra, dilecto filho do sr.
José Furtado de Mendonça.

—Faz annos hoje o sr. Marlinho Garibal»
di da Cnsla, zeloso empregado da Compa»
nhia Cantareira.

Passa hojo o anniversario natalicio do
sr. Jorge Moreira Borges, estimado funecio-
nario da thesouraria dos Correios.

Faz annos boje a elegante joven Mer-
cedes Segadas Vianna, filha do negociante
desta praça, sr. José Vicente Segadas
Vianna.

CASAMENTOS
Na matriz do Sacramento effectuou-se

ante-hontem o enlace matrimonial da ge.nii-
lissima senhorita Olga Ferreira da Silva,
fllha do sr. José Ferreira da Silva,
com o sr. Delmar Cabral Oodolphim, tenen»
lo do estado-maior da lirigada Policial.

Antes realisara-se, em casa do sr. Forrei-
ra da Silv.., o acto civil de que foram teste-
munlias o sr. João do Souza Valle e esposa
e major Cruz Sobrinho.

Do acto religioso foram testemunhas o
sr. Freitas Lima e major Cruz Sobrinho.

A noiva trajava lindíssima «totlotle» bron-
ca, sendo acompanhada por muitas senho-
ritase famílias das relações da iamilia Per-
reira da Silva.

A' noite roalisou-seanimadissimi «solrôe»
sendo todas as pessoas presentes acolhidas
com requintes de gontilcsa pela família
Ferreira da Silva.

Na hora da ceia, que foi sorvida laulamon-
te, c ao champagne, ergueram-se sinceros
brindes á felicidade dos jovens rocemeasa-
dos e do sua familia.

O distineto funecionario do Thesouro
Federal, tenente José Belisario de Lemos
Cordeiro, contratou casamento com á geri-
til senhorita Stella Jordão, oitremosa so-
hrinha «Io negociante de.hàssa nráca'0 sr.
commèndador Julio Alberto da Costa.

Ko.tlinram-se os os seguintes:
7' Protoria — Manool Dantas Coelho c

Virgínia Ceciltana Freire Mariz M ira-
ca já.

Virtato tle Noronha Freitas o Leonor Nu-
nos Sampaio.

João Alves Martins e Feliclana da Con-
ceiçáo ltodriguos.

NASCIMENTOS
Foram regalados os saguinlos:
7- Pretoria - Ouiomar. fl.lio de Ateiam

dro Novos e Amélia da Silva Noves, rua
Magalhães n. 0.

Antônio, filho de Augusto F.stevos e Ma-
ria tio Couto, travessa do Uastos n, 7.

Casítlda. fllha do Oeminiano Jo-é Aífon-
so o Maria I.?.'ipo'idina Comes, rua Leste
n. 19.

Waldcmar, fPho d» Jorge Elias di Rocha
o Anna Rosalina da Silva, rua dos Coqiei-
ros n. il.

Neto, filho de Carlos Zanim c Ilonorina
Ribeiro, rua rir. Pessoa de Barrosu.-55.

Oscar, fliho de Carlos Ferreira da Cofta e
Feliciam dos Santos Costa, rua Jcqtlltinbo-
nha n. 1 C.

Iracema, filha de Jnão Saldanha Pereira
e Esmeralda l.éopoldina Pereira, rua Vis-
conde de Sapucahy n. 1iS.

CLUbS E FESTAS
Club Fluminense-Esta jà conhecida so-

ciedade, que tom a sua sede no elegante pa-
lacete do Campo de S. Chrutovái, anic»
hontem,não obstante o máo temp >, realizou.
cnm enorme e escolhida concorrência, por
iniciativa do Tlrcmio Arl Nouce.-iu. uma
soiriíe dansante. complemento do program-
ma da rua ultima Issta dramática t?'íe.
emada entre frenéticos applaqsos, na quinta-
feira da i».*mana flndl.

Por es?a oceasião subiram á scena, r,a-
quelle acreditado club, as ctmlosas comp-
dias Trovoadai de Maio em 1 ado e S, ^«vno
na roça, err. ? actos. as qnies tiveram rf,r
psrte do selecto corpo scenico a melhor
interpretação e desempenho.

Os convidados faudoío1! daquella noiU
felir v&lüratn ao Grêmio Art Noutea-t c
ahi. entre snrrlsos, fifire? e mUticas, folga-
ram alé o de pontar da manhã.

A digna directoria do Grêmio Art KoUmeãu
mais uma vez, o qne nãa foisorpr.-za, pro-
porcionon ao? ceuí convidados a* niaicios
gíntdezjtJ, enltando netse numsro r, noite
reÉiréienünte, qne taüto Ao aTHtístteiist)
clob como da chie ag>i*miiçSo. dtt.ptáj
{j*r diítincis»! senheras, da nesra aseíiisr
sociedade, e AtatttfiiSxA* Itremio Arl keu-
ttau, >ó um recebido es f_»orc3 preva\ d?
coüiíderaçio e ftUmi,lis&i boa otcheítfa txtaum c*js íaiervaí-
lOS TUiaS ê -.-: - .: peças.

Dr. Diiiiicl de Aliueldíi — Consultório,
rua da Alfândega u. T9 ; rc.idon.cia, tu-
Marquez de Abrantés n. 28. n

(".ompiiiihbi 1''. C dn «ftirtliin Itolaiiiçu
—Recebom-se propostas aié 31 do corronto
para construcçào de 10 bonds cloctricos.
Para informações no escriptorio das 12 âsí,

r.Oltltilo. — Esta repartição expedirá mal}
pelos seguintes paquetes -•

Hoie :
iiuiii, para SantosiFlorianopolls.S.Frnncisco,

Paranaguá e ltajahy, recelioiulo impressos ;i!ó
as 7 noras da iiititiltá, cartas para o Interior
até ás 7 i|.', idem com porte, duplo até ns s.

niuqii}', paru Victoria, Bahia c Aracaju, rece»
hendo Impressos alé ás 12 horas da '.manhã,
cartas para o interior nté ás li l|2 du tardo,
Idem com porto duplo até áu objectos para
registrar alé na li da mánhií.

c.uideroii, para Santos, recebendo Impressos
ntó á í hora du tarde, cartas para o Interior
até as 1 t|2, Idem com porte duplo ató as i o
Objectos para registrar ntó as 12 Ja manha.

l.ad}' Faiiiicr, pura Antuérpia, recebendo lm»
pressos até ás 7 lioras da manhã, canas para o
exterior até ás 8.

Cood Ncws"(lii_ar), para llaltimore, recebendo
lmpre-.60s até .18 11 hora da manhã, cartas para
o exterior até. ás 1.' e objeelos pura registrar
até as 10 da manhã.

S. Lula, parn Hlo da Prata, recebendo Impres»
sos até tis 11 horas da inanlia, curtas paia o
exterior uté ás 12 e objectos para registrai' aiú
àa ie.

iiaiiiiyu, para Santos, Hio Grande do Sul o
Pelotas, recebendo Impressos até às ii boras
tia innhã, cartas para o Interior até ás 11 qj,
Idem com porta duplo ató as 12 e objectos para
registrar alé ás it).

Ainanbii;
Cniiiuciiu, parn Pernambuco, recebendo lm*

prossos até as 5 horas da manhã, curtas para
o interioi até ás S l|2. Idom com porte duplo
até ás t. o objectos para registrar uté ás li da
tardo Ao hoje.

Ilacolonij, para o Estado do Hio Orande do
Sul, recebendo impressos até as II boras ria
manha, cartas para o Iliterloraté as u i|2,uloni
0.0111 porto "ItiplD até as 12 o objectos para re-
gistruraté lis 10.

COMMERCIO
¦ - . . ¦¦— .,.—._.,. ¦-,. .tt,

¦ Hlo 30 de janeiro dè t'JÒ5.
i\i.'oiiMa(;oi!S

REtiNÍÒES CONVOC.AI1AS
Companhia E Ferro Alio Tocantins, bojo

30, a 1 hora. . , _ , - -
companhia E. F. S. Pnulo-Klo Grande no dia

;i do fevereiro A I hora.
Companhia Tecidos Magóenso, no dia 13 do

fevereiro, ás :i boras.
Mercado Municipal, no dia :o de fevereiro

giOVIii.BNTÒ bo l-OIIIO
lilltfHll.lS 110 lllll V.l

New Castle o escs.. W ds. SO de Lelxôes, paq
Inu. .Garrlck», comm. W. Frodson, o var,
gen. a Norton Megnwi

Pernambuco, 7 Us., paq. •Itamby., comm.
Johnson, c. var. gen. a l.ago * Ir 1 áos.

ManftOS e escs., 14 ds GO hs, tia lialua, p,iq,•C.astro Alves» coinm. ('.. TosUo, pass.i dr,
Luiz Mafra, Jutliih liamos, Cândido Uarros,
José Uros, Francisco iniilliorino, .Itnto Tnn-
dade, Henrique Oswaldo de Miranda, major
B. Odorico Teixeira, alferes Francisco da
Silva Hayma. José de Aguiar, Maria Aurca
Feitosa, Viiluo narrolros, iimlinlliin Barreiros,
Carvalho Noves, Alfredo do Oliveira l.eito, A.
Corrêa o familia, Alfredo Sy.nàli .'omin.oi
mas do Anilrade, Domingos ile Aguiar Mello,
Tboophllo do Alineidtt, Antônio Vieira d«
Mello o 70 do 3' classo, c. var gen. a Lui*
Campos.

Salildas no dia 20
Manaos e escs., paq. .Pernambuco., comm

Francisco Antônio tio Almeida, pass.: dr.
Manoel C de Albuquerque Mello, «Ir. Josí
Itaul de Mornos, tir Álvaro S. Mondos, dr.
Mario Lyra, dr. -losé Alfredo do Ohveir.i,
rtuios Falcão Junior. Anlonio Joaquim tl«i
Figueiredo, Manoel F. Flljjuelrns Sohrinlt 1,
José Filgunirn» Sobrinho, Joaquim Uaptlstai
Dlógo M. Cunha, José Guimarães, V. Furla,
Fernando Muni/. Freire, redro Marques, I i.i
vio Pessoa, Cerson Hodrlgues, Deinclrio li.'-
/.erra, A. Collare.s Barroso, Álvaro Coutinlio,
Arnaldo C.otle/.. Z A. Cordeiro e sua inillher,
dr Fernando cunha. José Barros .loao lloia
o Silva, João Corrêa, Otto Bttrrik, João 11111 -
nlt, Estevão Castebo Hranco; U- Dolumaz,
alferes l.audeltno Ramos; alferes Aguiar Sil»
va, Anlonio F. Tavora, Antonio Sampaio Xa*
vtor, tonente João fií. Oliveira Brjiilllano o*.ua
mullier, guarda marinha Mario ilalváo. Mi-
ria Amalia, capitão Gustavo Guáy.bn c faini-
Ila, coronel José Tbeodoro Paio Mello, caio-
ISO tenente Manoel A. Franco, alfores Anto.
nlo I. Cavalcante do Albuquerque, tenente
Alfredo Jardineira c sua multier, guarda ma-
rinha 1'lllppé tio Rego Barros, gltnrda man
nha Antônio l'. simóet. alferes Gustavo li.
Gonçalves; RnnUIptio Rocha, José Primo,
Armando do Vasconcellos o Hl do 'j* clnssc.

litionos Aires, vap. In_. «Duntiann. coitiiu
Thompson.

Londres e oscs , paq. Ing. .Gntldc» comm.
Kldloy, pass-; Malcolm Ftotclier, üois do )•
classe o 3 em Iranslto.

Nova Vorlt eeses-,paq. ali. •Svia.-usa» comm.
WiUbon.

lUIKTIIIIS
Taparei tt entrar

Portos (lo sul, 'itaítiha..
SoiiHiamiiton o osc^.. •f.lydo..
portos uo sul, i.Victorla*.'
Portos dn norto. .('astro Alves».
Hamburgo e oscs ,«.s. i'nulo*.
Gênova e ejes., «lüo Amazonas,,'
Ponos «10 sul, *Candelail.'ili.
Fevereiro:

Santos, .Byron*.
Ho da Prata; Hantiba .
Portos do sul, «pianeia-.
llamhurgo o escs . .Prinz Sigism
Santos, -Orloanais .
Santos, ullalita».
Bremen e escs, «Malnz*.

Ia|, ir?« 1% iit.lr

Aracaju eeses.. «Muqu
Rto da 1'ràtüi, "Ciy.i,?, v
Potios do sul. -t.iiiica»
l'crn-imlj..co, lüur.oc«ri'
Bahia e Aracaju. 1 ;e
Portos dn sul. ..Itacolon
Fevereiro*

Soul.implon e e»c«s

4 hs.1

íw.nles « escs.. -I
Ilio «Ia Prata, «Rio
Montcrldéo c escs.
Parsnsitruã c escs.
Nova Yuri. e «.•:('»..,
Hamburgo e oscs.

1 orlos tio norift, r
K;*po'ífl C *t.*C5-i *0
>I.i*';"i/t ií Ê5CI , «' :

a di
A ¦..<.,

• Por-It ir;
«iHyroí
• Bali!-*
ISiiO \

* lis.

3 A!e»:e»

Gr'r^''Xt*-v**rmirvtr*t-m***'l*r-*

SECCflG LIVRE
C'.'il«" iiib (.11

- 0"

sonhar, oa ac

: thr*<«* cejH-ei
1 oaro* aijos ei .-

r m cada ramaiíieift pen<ie ur.•9. otsço dc cada ut, uma imc
braço nú, era posição marci;

C s M;0% ie_&* vão eom ftrtíié

íi òffur.and3tr.-oí S; mpkat qua
dislintÇâo --o r-,;:.:> ',

Ji icüo passam e as quatro icli
t* «sto as renno ?,.. IJ-ti coef
C õttoa quatro ctei, ttsxti cor»?.;
9 6 tí- Mír <«ue por »úi torfcet

¦'-A

1
W':
¦Mi

Caiuic

^*f»V
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CORREIO PA MANHÃ—Segunda-feira, 30 de Janeiro de 1905

100 coutos integraes

Em 22 de mnrço será extrahida uma
Loteria Esperança com o premio maior de
100:000$ integraes, custando o bilhete in*
teiro 7§ll'0. Esta loteria não tem bilhetes
brancos, joga com lOu.OuO números e dis»
tribue 100.UOO prêmios no valor de .20.000$.
tis compradores de 10 bilhetes inteiros tém
.licito a uma razoável commissão.

Altcnção

,'eiiro Leandro l.amberli quando resolve
pagar a seu irmão Deinarililio Lamberti cs
iucrus de 30 •_. das obi_s, desde IS73 a 1899,
rjue estes montam em dois mil contos da
|éls, livres de Iodas as despezàs?

—— i»i

«Commercio do urasil»

Communicci aos assignantes do Commer-
cio do Urasil, o. ao publico em geral, que a
folha rcappnrccerá no dia 1' de fevereiro
próximo, mantendo o mesmo programma da
.-ua primeira plisse, npenus cnm as restei-
cções do estado de sitio, quanto aos sucxes*
sos de 11 de novembro,

O Commercio do Urasil será publicado á
tarde; assumindo a direcçao mental du ío-
lha o dr. .Silva Marques, antigo secretario da
reilacç&O, ria ausência do dr. Alfredo Va-
leia.

Rio de Janeiro, 27*1-005.
O gerente; J. Pompilio Dias.

Attcii.ão

Precisa-se saber do sr. João de Almeida
Catbarino, natural dc Portugal; concelho de
Castro' Dnire, fregüezia dos Faréglnhasj
quem lhe deseja falar 6 o r.ou filho Albino,
morador á ladeira do C-stello 22-A.

Hoje

Realisa-sc a extracção do importante pia*
no da Loteria Esperança premio inleçrul
25.00JS, custundq o bilhete iiitoiro só IM1».

-LLflTcããõFão "Correio flaMautiã'
ADVOGADOS

Dr. Alfredo Santiago
Una da Alfandoga n. 13

Dr, Ayres da Rocha
Rua dos Ourives n. 05

Dr. Belisario Fernandes da Silva Tavora
lidas: José Eugênio 3 e Alfândega 107,

Dr. Curvullio Mourão , ,,Rua Ua Quitanda 17.
Dr. Cunha Vasconcellos .,,„,,..,.,,i Alfa.nuega.

Drs.Doodato lYlaiac Dolduquedo IVlacedo.
uosu.no lou.

Dr, Edmundo Bittencourt
Itua da Alfândega n, 13.

Evaristo de Moraes
Kua da Constituição n, 50

Dr. Esrooraldino Bandeira
itua du Rosártli ii. 141

Dr. Uoitor de Souza
C:itaí;ii'i7.(!3--Minas

Di". Honorato Ribeiro Velloso
Caixa do correio 303. Hospício 10.,

Dr. José Piza .
Rosário n, aa

Dr João Maxlmiano rtcFIgucirdo
03 Uosanio 93,

Dr. Leão Velloso Filho
Rua da Alfândega n. 13

Dr. Luiz Doniinguos
Itua Primeiro Março, 11.

I)r, Manoel .Ignacio Gonzaga
Hua da Alfândega Ili

Dr. Rodòlpho de Faria.
Residência: i atteteiüí. Hua da Quitanda 11.
Dr. Rlbolro do Froitas Junior

Alfandoga SO
lir. Sá Freire

Itua do Rosário n, 03
Dr. Segadas Vianna Jun or

Rosário n. G.'i
Dr. Teixeira tle Carvalho

¦ Hua da Alfândega n, 30
Dr.Taciano Basilio

Rua do Rosário n. 03,
Dr. Vicontc Tlragibo

Una da Alfândega n.13.

Dr6. Irinou Machado o Gastfio Victoria
Itua do Ouvidor i_

Ildefonso Alvim
Caixa ilo correio I.Ò30. flua da QuIUiiulit 52
De. Zollco Baptista

Hosarlo 23.
Dc. Américo Marcondes

Carmo ji.

Dr. Virgílio Franklin
Medico eoperador-Espec: sypliills e moles-

tias das vias urinarias. Consultórios rua
S. 1'edro n. 2, das 2 ás 5.

Dr. Daniel de Almeida
Partos, moléstias das mulheres e operações,

Cura radical das hérnias. Huas da Alfaatte»
ga n. 71» e M. Abrantes n. 28.

' 
Dr. Henrique Duque Estrada

Assistente de Clinica propedêutica da Facul-
dade de Medicina Cons., travessa do Ou*
vitlor 22, das 2 ás 3 horas-Hes.Clnie .1.

Dr. Augusto Brandão Filho
Operações vias urinarias, partos.Cons. Hosarlo

137, 2 ás t. Resid. Voluntários da Pátria

Dr. A. S. Carneiro da Cunha
Meuii-o. Hes.-. Voluntários da Pátria C7 A. Cons*

Quitanda fl!).-lsis 3.
Dr. Victor do Teive

Pelle e sypliills; Carmo oi); das 12 ás 3. Aris-
tides Lobo, 120.

Dr. Apriglodo Rego Lopes
Medico cio hospital de Misericórdia. Especial!-

dade i moléstia da garganta, cará o ouvi-
dos. Con». (ionçalves Dias 57, de 1 ás 3.
Res. Senador Pompeu.

Dr. Crissiuma
Especialista das moléstias genlto-tirlnarlas

Cura radical da hydrocelc da túnica vinji
nal com a injeceiio da sna formula, intei
rarneiite sem do'r, absolutamente' segura
nos seus resultados. R. Gonçalves Dias 39,

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Sllvino Mattos.—Consultas e operações

das i lioras da manlià ás 5 lioras da tarde
iodos os (lias, na rua Sete de Setembro
ii L'33 (iiuilio próximo ao largo «Jo llocio ,

Freitas Bastos. -Praça 11 de Junho 110. Das 9
ás t horas. •

Francisco Gusmão. Oonçalves Dias n. 09.

PHARMACIAS e DROGARIAS
pharmacia e drogaria F. Gala. - Completo

sortimento de drogas, produetos clilmicos
e pharinacouilcús, secção de liomccpalhla,
itua Visccyiüe do Sapucahy 73.

Pharmacia Orlando Rangel.-Casearina Oly
cerinada para prisáo ue ventre. - HuaGon*
çalves Dias n. 11.

JÓIAS,
relógios e objectos de arte

Lovy Irmãos __ C. Ouvidor Kit), sobrado. Com
praüores de diamante em bruto e lapidado

Faranl Sobrinho «a C.—Joalhciros. Ofllclna de
ourives e lapidação de diamantes. Ouvidor
n. 103,

La Croix d'Or.—Hclojoaria e ourlvesarla cie
Luciano Azollno; praça Tiradentes 30,
largo do llocio.

Grande Fabrica e Deposito de Jóias,-Helo-
glose brilhantes; Cotnpm»so ouro, prata e
pedras unas. Praça '1 lrudentes üO.

Patok Philippe & C. Chronometro fiondolo.
O melhor dos relógios, vendidos por pi esta*
ções de SS.—Rua da Quitanda u. 71.

Luiz Rezondo & C. - Joallielro. Rua do Ouvi'-
Uof ua. uâ o" « Oüii.t-. n.i«3-

_. Nevaros. Jóias cielogios, compra, vende
e fabrica, na travessa do Ouvidor n. 20.

LEILOEIROS

CHA' CERA e SEMENTES
Hortulania—Cíisa especial de hortioultura. Fio

res, sementes novas, ferragens, utensílios o
aceessorios para jardina-em, — Jens S__ad
& C, Ouvidor 4ã.

AGENCIAS e COMMISSOES
Casa Loterica.—Billietes sem cambio de todas

as loterias. Honorio & Fonseca. Uruguaya-
na (A.

FUMOS
Lopesst O —Grande Fabrica de Cigarros e Fu

mos do Globo.-- Importação e exportação
Soriimento completo do mie concerne a cha
rufaria. Ouvidor n, 121. Fiiiaes: Ourives 1G'J e
1" de Marco J0;

S. R. de Almeida--Com deposito de charutos
Cigarros e mais niii.ds sioncernente-i ao
mesmo ramo de negócio Rua da Alfândega
n. nc Tèlephone .6.

Casa Gallo,—Fabrica a vapot do 0es'iar fu
mos. Visconde do Rio liranco 21.

MATERIAL ELECTRICO
H. Srayth, suecessor de Smart & Ce ees-

sionario del.éon itodde.rua do Rosário 113.
. Material para installaçôes e electricidade,
véos e appirelhos para luz iiu-andesce.ii-
te, consignações e eoininissiies. Ender.
teleg. Hatteria Caixa do correio h. 3i2. Te-
íephone n, 1.150.

DIVERSOS
Joalheria Diamantina lem sempre bom sorti-

mento de jóias o relógios, preços bartitosi
A I'. Montes, 227 rua Sete de Setembro 2j7.

Alfaiataria Cassino— ( asa especial cm rou-
nas sob medida, completo sortimento em
camisas estrangeiras, li. Santos ,<: „ Praça
Tiradentes 13, antigo largo do Rocio, llio
de Janeiro.

Planos vendem se, alugam-se. a(liiam*so con*
certam-se e compram se do bons autores,
vendem se o concertam-se cliapéos do sol -,
na rua de S. José n, 44, Cara Lyra.

Privilégios.-Moura <S_ Wilson, lll, rua du Ro*
sario, encarregam-se de obter no Hrasil e
no estrangeiro

Externam Hormes —Para meninos e meninas,
cursos: infantil, primário, moilio e secun-
dario, rua Sete Ue Setembro ns. 'Jt e 'JJ, 1-
e 2- andares.

Casa Gradln.-Unioa especial em jornaes es-
irangeiros, revistas e os muito-prociirados
cartões po-taes, por todos os vapores da
Europa. Quitanda 91. •

Fabrioa do chapéus dc sol.-Vcndas por ata-
cado ea varejo- Importação o exportação.
Roberto Uuzzone _ Comp. Carioca SO.

Livraria Alves.--Livros colleglãés e academi-
cos. Ouvidor iJl, Hio de Janeiro. S. 1'aulo,
S. Bento 43.

F. Paira.- Hua da Alfândega 38.

SÒLICITADORES
Vulio Francisco do SanfAnna Trata de cau-

sas civis, dominei eiúes.orphnnologicas, cri*
iiiiiiaes, papeis ile casamentos e levanta
mento1» de illrili9lros ilo orpliãosi ruas do
l.íiMiidio, llii) e Carioca 9.

Restaurants, hottis e conicttarias
Hotol Macodo.-Francisco Teixeira ile Macedo.

Rua do Areiiln. 5.

Grando Hotel Bragança- —lixpicndidos eom-
modos para famílias e cavalheiros, liiaria:
is e ¦« . Os proprietários, Manoel (joiiçalves
Moreira _ C. Visconde de Marauguape 9.
(Lapa).

Hotel Santa Rita. —Para veranistas, Na esta*
çiiode Mendes.Seis Irenspordia, idiiovulta
Pond para o hotel, um correspondência
com os trens. Informações, nesta capitais
na raa Primeiro dc Março n. JS.

MOLHADOS e COMESTÍVEIS
Victoria Store.—Antiga casa Alves Nogueira

Importadores de vinhos, conservas, licores
etc. Ayres Ue Souza «v. C. OuVIdbr l'« e ii

Armazém Koan.— Molhados o comestivcer-ce
neros de especialidade iilloimi, •fruucel.a
uniericnna e Ingleza, Silva, Culii-iU a. C. ou
vidor 07. , ..».,... i

MODAS . . 
" 

.
para homens, senhoras c ereanças
Colletes para senhora.—Modelo ile Mine. lias

com Pinto, os mais commodos-e elegantes
vendem so na fabrica e deposito a rua-do'll.o tro 17. , .

A Ia Malson Róuge.—»FazéniláSs modas, arma
riiibo o confecções |iara senhoi-as—A.-lMnto
Hibeiro ¦»¦ Coiiipr—Rua do Theatro JT.

Major Saliistinno do Barros. Trata de in-
veiilmios. ciiusas civis o cumes. Rua da
ConslitiiiÇ 'O n, 15.

MÉDICOS
O dr. I.opo Djrili

aierto do tratamento da sypliitts o mole tias da
pelle, pela slln lOURii pratica nesliis espe*

- cliiliiliules, da consulta dns l' fia 3 horas.
n:i rua no S. Josén. 7*. SOiiriltlO.

Dr. Artbur Souza
Clinica medica e do ctoaiiças ; resiilencin, rua

liurno ilel-iuateinv ii C I. cons, rua Sele de
Setembro li. 1.0. daa 3 ás '. boriib

-**__,,¦__. in ¦ ¦ - - ———- —- •mm

Dr. Tamborim Guiniarãos
UOÜIco espec'nlista em moléstias «Io .coraeao

; e dos pulmões, moléstias nervosas o das
-, cieniiçns IVoslilònoliis rua GonsallieirO ueuto

I isluiá H. i iniMiltorlo, rua Julio Cissiir ..nn-i
liga i'ii,i do i.ariiio) 30,

Cr. Norval do Qouvòa
ÇOnsullorlo, rua do Ouvidor n l *, das 2 l|5 ás

4 horas da lanle
Dr. Moraos Jardim

Cirurgia gernl. vias gonlto-urlnorlns e cura ia-
dloal ilni hérnias. Cons. iui (Ia Qu,landa
in. iioslil. rua Siiiüii i«« StõtiUo n i.

Dr. Trigo do Loureiro
Medico o oporador consultas das ' ás s e das

;t ns i, senador P-intas i '. Hesldoiicia,
BvnrlslO di Veiga .3, sohrastü

lir. F, Terra, assistente 'a clinica dorillátOlO*
gls-ada KacilliliHle de M.-lliciiiii.—i elle t- sy»
piiiiis Assembléa ii'.', aomelo*dla«

Dr. Lnio Teixeira
s-sp. mol. dns ereanças. Consu tas : das ul ils

12, na pliiiiniaeia Silva Araújo, rua li. Anna
Nery l.»ti A, res. r. Vinte e Quatio de Maio
4í__R

br. IHoncorvo
Usp. em mol. nas oreanças, da peile o syphllis.

Cou» de i ai 3 *-9i praça Ttriidsntes; rasl»
lieiifia, CO rua lLutloch Lobo

IY1 lo. Fauró.—¦ Recebe
cliapéòS enfeitados
Quitanda 43.

mensalmente de liaria
para senhoras. Rua da

Camisaria Ouvidor.— I&poclaliüáilé cm rou*
pas brancas para homens; arti-os (lll no-
vidade para homens e senhoras — Ouvidor
134 A, csipiina uruguayana. ^^

Fonseca Soixas.- -A primeira fabrica de malas,
premiada em todas aa expusições de Pà''ÍS.
Viennae brasil. Rua (ionçalves Dias n 41*,

Pó do sabão. — Para barba, cstrangelro-Unico
depositário para vendas om grosso aa va*
rejo:— R liailllltz. Rua Sete de Setembro
n. 19, entre Gonçalves Diase Uruguayana.

Aos srs. barbeiros.—o Pò do Sabão para bar-
ba, estrangeiro; uiiicosdepositarios, para a
venda em grosso e a varejo: ••[• lúuinit-—RuaSeiedo Setoihbro n M9, entre Con-
çalves Dias e Uruguayana,

Grando deposito e offlcina do mármores.—Jo
sé Vicente da Costa, Mármores de diversas
cores n.xecuta i|ualipierolir.. tle arte. Cor-
responde-se com as principaes casas dc
estrangeiro. 7 do Setembro 112, ISI e 133.

Ga_ Acetyleno. l'. Heuedctti,
;a rua Harmonia tii.

iiuidou-se para

AVISOS

Ia
FRETAS

Sabidas para o IVórlo
FAGUNDES VARELLA

.0 PAQUETE

7 de Fevereiro

CAM-DIl A TUDO
ii A W\v m Q u ^m ea m nau ¦ ama W*w

Illuraiiiado i luz electrica e possuindo bnas
o confortáveis acconimodaçôes para passa*
geiros de f chsse e vastos alojamentos
bem arejados e hygienicos para os de 3'
classe, mi li irá uo dia 'd dc fcvcrciro.para
llillliii,

Slaceió..
rernaiiibnco,

Céiu-iV,
.Maranhão,

.i 1'ai'á
c Jlauáos.

Eílo paquete i ventilado por meio de ele-
títricid-de, tem cozinha' franceza e brasileira
ccri.idaf.cm brasileira; possuo ciimarus
fri«ioi'liIciis, não só pala a conservação dos
viveres como lambem para transporto de
carga sujeita & delçripraçã-s.-

No grande cofre du bordo podem os srs,
passageiros guardar jóias, valores c docu-
mentos'rie importância, mediante módica
retribuição, ficando a chave da respectiva
gaveta em seu poder..

Ordens de
da sabida.

embarque ató A ante-vespera

Itcccbc carga pelo Irnpiclic Couimcr-
cio, á rua da Snuilc n 1"-<

Para fretes, passagens e mais informações
trata-se no escriptorio da Empreza á

2, Rua General Câmara, 2

SALVAE-VOS EM TEMPO!!!
Não deixae para amanhã o vosso tratamento. Curae-vos hojel

Em qualquer caso é censurável que se deixe para amanhã o que se pôde fazor hoje: porém,"
tratando-se da saúde, não é unicamente censurável, E' um crime. Ninguém tem direito a fazer
pouco na vida. Ninguém tem direito de deixir-se morrer, A obrigação de todo o homem e cuidar
de conservar o que Deus e a Natureza lhe deram,

Porque não cumpris com as leis da Natureza? Porque conünuaes a sofTrer e fazendo sof-
frer os que vos rodeiam ? Porque não vos curaes I Para encontrardés a saude perdida não tereis
que ir muito longe. Bjsta que o queiraes. Unicamente um degenerado ou um louco poderá preferir
SaiiTcimentos em vez de bem estar, a moléstia em vez da saúde. Desejae curar-vos que o conse-
guireis. Vinde alé este escriptorio informar vos, pois, nada vos custara.

Dae o primeiro passo que o Ciuiiirão fará o testo. Recüporae o que perdesles. Tornáe-vos
de um homem fraco o doente um outro são, forte c egual a tanios ouiros milhares de doentes, quo
hoje bemdizem este tratamento. Lede a carta quo so segue. Tomae»_a na devida consideração, não
esquecendo de que neste escriptorio encoutrareis á vossa disposição, para que as examineis, mi.
lhares de cartas semelhantes.

CURADO DE DIVERSAS MOLÉSTIAS
llio dc «JiiiK-iro, UO do outubro .le 10041— lllm. st*, dr. Sandeu.-Aceuso

recebida vossa o.ii-la do _i7 do corrente, cm que me petlis que vos explique
oomo vou de saúde. Tenho a dizer-vos que já fazia leiivãi» de vos escrever,
porem, aijuardava mais algumas melhoras, paru melliur vos esclarecer.
Quanto aiis meus st>ffrin.eiilos,voii indo muilo melhor, a minha doença, como
Siibcis, 6 o systema nervoso quo nnn me deixava dormir e linha irritações
de desespero," dores nos rins. na cabeça c muita prisão de ventre, ha um mez
que uso o vosso Cinlurão Electrico, o qual eslá me fazendo muilo bem, lodo
este mal tem desapparccido o ando muilo satisfeito. Creio bem que breve
estarei completamente curado dos meus incommodos o participarei a v. s.

Subscrevo-mo com subida estima c apreço,—De v, s. amigo atl» ag'ilo.
-FRANCISCO I>li S. MARCOS; ^

Hesidencia : rua da Saúde u. .53 A—Rio de .lanciro. ajS.

O sr. S. Marcos começou a traiar-se em tempo. Tratou-se e, pó.lo dizer-se, ciirou-se. Hoje
sente-se outro, ao pas»0 que vós vos encontraes ainda del.il e enfermo. 1. por que ? Cierels, por'acaso, 

que não vos podereis curar como cite?,
pedem de curar--vos I

Unicamente a vossa desidia o indiferença vos im-
 Que- o caso do sr. Marcos e muitos ouiros, quo diariamente são apresen»

lados aoTiubTil-O, vos"sirvam de exemplo o vos mostrem o caminho da saude. I
-Vinde informar-vos desdo já. As lu-orninçGcs são grulls. Si não puderdos vir pessoal»1

mente, uiandae buscar os livros

Noíles cnconlrareis muitas iniormaçõeí

'Vigor'
o-; quaes ser-vos»ão enviados graluitamento pelo correio,
ateis, ,_i

Largo da Carioca 20, V andar-DR. M.T. SAN DENrHio de Janeiro
Aberto das 9 d.a manhã ás 6 dn lanle — Domingos : das IO ao meio-dia

¦^ __ ¦ ====-&.

__e___S53S£H
Norddculsciier Llovil, Bremen
ÍSalildas paia li Edrnpm

ísIAlNZ 21 de fevereiro
COISl.liNZ '•«. 10 do março
I.ONN ,.,',, "I do »
AAClllüN  7 de abril

O piiqucl- jiUcinito

HALLE
(illiiniiiiiiilo á liiz clcolrlon)

sahiiá-nò dia 10 de revereiro, ás 2 horas da
tarde, para

Madeira,
Lisboa,

Antuérpia
e llreii.en

Rogisiro do marcas e privilégios, Encarra
!íam sede oluer lli.j.iiiiiiauu & C. liua Ge
iieral Câmara 10.

Novo Collogio Progresso, l-fnlá de llotafofio
I0G -IriternalO' e oxtoníuto para meninas.
Cursu i-iiiiiario, see ndario e arlistieo.
Corpo (ineeiite compeieuil-Slmo llnlilll
tam-se iiluiiliias para ludos os exames do
iív niiasib Nacional, inclusive os de ma-
dureza. Tratamento de família.

DECLARAÇÕES
Club Jfaval

. TOCANDO NA liAUIA

(Ia para

I. C. NAVAL
Escola l.ivre de l-ll.iliigi-iii

Estão abertas as aulas para a matricula
nos iIois annos do curso escolar de accor-
do com o regulamento, alé o ultimo dia de
fevereiro.

Para informações no Club Naval, de 7 ti»
2 boras, com o secretario - San Juan.

Ao Proço Fixo. - Completo sortimento de
roupas brancas pura senhoras, vestuários
para ereanças, enxovaes para liaptisados,
loucase lioneis J. C. Vieira."Itua do Thea-
tro 33 A,

Camisaria Especial.— Houpas brancas para
bomens, cama e mesa. Jerseys pnra ic.atas
eyc.es e outros sporls- - Ssvkiiino Tavaiu s

ic c , Ouvidor 5,'..

Roupas para homens o moninos. —.V preço
reduzido,(frauda sortimento. do roubnsfeti
ias, e variado sórtlmonto do fazendas para
roupa sob medida , Hospício S.', proxunaa
dos Ourives.

Casa Americana.— K.-uondas, ji marinho e rou
pas brancas para bomens e senlioras- Ks»
peiilandade ein monns e crerjnes, casa
ipie mais barato vende. 'A Uruguay.
nua iiü '_

Grande Airaiatarla do Povo. — Unlca appare-
Ibada para satisfazei- o fiegllBZ "mais exl*
tiente emroupns leoas, para bomens, rapa-
ses o ereanças. Preços reduzidíssimos. Iliiii
Uniguyana a.t, cuniodo l.argo da Ca-
nuca.' _^ - 

Ohapelarla Colosso. —»On le se encontram os
melhores Chupè-S pOr preços ietluzldos-S.
Vai"i_as. 7 de Sotem-bio HO.

Altaiataria Central. — A mais baratelra. Tem
scrtiiuento i:iimplcio de caseminl., sarjas e
tiims. M-teile seiei.ihro 'Jt;.

Dr Ctisiodio Fernandes
Medico operador Vias miiiürla*, Conuutorto

Ourives íl» Oa* ns 4. Itesldehcln Ueaeinl
b.ir«»dO II IrO ,1 '.;..;.,..-

nr. Antônio rncUooa
WoIc-ikis utternos Ites.i nn ilo Bispo MJ-B,

i\ u*.: rus do* Ourives n 8'. r andar, ue
1 M 1 lu ras.

Oi*. F. C í Nascimento Pereira
Cura a uil-»»i-i ukise em pi-unei"•_ t-enodo e ca*

meto do sesundo Hes i ua ii de Maio il H
Cons , Ouvidor *". dé 1 as : horas-

Dr. Frederico de F.-r'a Ribeiro
Jtedioo, operador e pirteiro.-i-spe«"ia!ídv!e«-

opera«"»»»-s. winc«. moesllas das se. heras
fila» crianças- lie» iie mm rua «Wl-a-ra-
illo ii, íi*. t onsuitorio ma Gonçalves l'«as
n. H, da*; *« i bora*

Dr. WernecVi Machsdo
Meií*Tusfv,\ PFIA««avriiiu»»—ívta* I* de

Março. »SÔ aitemif a doentes «ieíta eií*ei"ia-
lid»Ue>.

Or OelteneourU de volta d» sna «ifrjre-t A
Kuroí a onde i»-.-»t »*ou oa itliJii-Mi ! ft>a*es5«v«
dt* »u*>*» «*»i*e»*»aíid_ióesa ii.it.i cio» i'..i»a::,s-
i»-nu-s da uwir- *ein <¦»><". »,- ma•-..¦*.
nipliiü«. cun»"i»** ¦• líioleaiiiis dss *.àh<tt•»
.-«nulla» e iíi _--¦.,'*•« .-:ti dor. üas !."¦»» I.
a nt_ada<_)wWHda».

A La Capitalo.--Alfaiataria, roupas braiicai
e aru.os para homens - üulllierilia «U C
UlIVIiiill 12. ^

Areícdo Costa A. Duarte.—Rspeelaltdade em
rouoas sob medida para homens, itua dos
ourives, *i 

Casa da Onça.—O mnls variado c completo
sortiiiatito do calçado, desdoo mais barato
no mais lino e superior iios mais afama-
dos liiliricaAtea. uroriiavsina.i-ii.

Casa M.irlalva A niaií lantelra em calçados
para iiomens, aenlVoraaecreanÇas, liua ete
deSetemlno nu.

Csrlos da S. Hoclia, EL rui da C-inatltutçao —
iieposlto e ofiicini dc mármores, por preço
sem com|>eií,ior.

Laborntorl, Janvrot íporfumarias liua
•elbeiro Moraes c yalle n. i;, lÃpa,

io-.«

Cas_ a»maritana.- Ürhmte Uopei-itode e_al«__a
do iia«*»»nai«* ««ir.níeü-o. It«.. I uiz de l_i
mi".» l Pomo uos I _iitl«deS. Cbrlslovio

Sscola Jfaval
De ordem do sr. contra almirante dirertoi»

previno aos cnndldatoã á mhtrlcüia do curso
de m.iiiulia, que teia logar na lerça-feiia, lll
do corrente, ã» 11 horas tia manhã, os exa*
mes de Oeograpliia c Historia.

Conili'.i'i,'ào no Arsenal de Marinha ás 9
lioras e lã minutos.

l.scola Naval, '.".) de janeiro de IÍIJ5. — Lu-
cidio ilugiislo Pereira Corria da Lago, se-
cretanu.

ti
LEI 325

ria Ei!
i DE U DE DEZEMBRO DE 18D8

' 
Hoje a _ 3 HORAS

25:000$000
POU 11400

im 21 do fevereiro

50.000 francos
l.m •«_'«. de uiar.o

GRANDE LOTERIA
Í00:000$000 infcçjraes

Esta loteria nã» lem bilhetes brancos.
4oga com KM.ilX» bilhete, o tem 100.C03 pre-
mios no valor do 4M:O0OSOOO.

Inieiros, 754 U; meios, 31700; décimos,
750 tóis.

Aceitam-se agentes em todas as localida-
des do Brasil, Keconimenda-se clareia nas
dnecçües.

PedtdOS A Companhia iVarional l.ote-
rins dos» F.slndos. Caixa 1.032 Rio.

ED1TAES

Preço da passagem de 1- classe
Aimierpia c Bróirien 450 marcos.

T.sle piiqiicic lem :is r.iiils modernns
iiccoiiiiiioiliiçõns pneu pnsmistclros du
•I ¦ e !l" classes, lei» líicilico; crciulu c
ciií.inlii-irii pisitu_;iic/. ii bordo.

Ròcüiiom-so piissafrèirõí para ,i ilha da
M.uleua.As passagens de '.!• classe incluem
vinho de mesa,

A companhia fòinçcccn.niiucçãp cra tu ila
para bordo aus srs. passageiros com suas
bagagens.

O embarque (los srs. passageiros se
realizara no cáes dos Mineiros, no (tia 10 de
fevereirn no meio ilía.'^

lísln companhia, ;*.ei-ili» <,n*'SJs
(liiicfiunenle para Lisboa.

Para carga iral.t-se coln o corretnr.dacofli»
pauliia, o" sr. \V. PabU lu*» Oeneral Ca-
inara n. 15, 1- andar.

Para passagens c outras informações
os agentes

HERM STOLTZ & C.

68 Rua General Gamara 68

O
J Embaraço gástrico, bocea amarga, lin-
? guaamarellada, náuseas, vômitos, dôr de
2 cabeça, tonteiras, etc, curam-se com o
* uso do Vinho Eupeptico e Restaurador de g% Oliveira Junior. P
©Poderoso TÔNICO, A.PPER.TIVO E DIGESTIVO •m JT venda: OURIVS3 114 g

13RECISA-SE 
de moços para agenciadores;

- ma do Carmo n. 27, sobrado,

I^RECISA-SE 
de unia pequena até 15 an-

nos, só para cuidar de unia creança; na
rua Itapini n. IW,

JSRÍ.C1SA 
SE de uma creada parn um ca-

sal sem filhos, ordenado 35$, prefere-se
pnriiignez i.na ti avessa de. S. Salvador n. ,i h.

PltlXlSA 
SK, çiiii Cii-SO do familia,

ilu mn menino ilo ir> ¦} *"> -»»-
nos para iijiiilanle d-.* copoiro ; rua
illlii-que/. do Aliranles -H).

PRECISa n n os,
Câmara 215

de 11 a 13
paia serviços leves, Rua Goneral

RECISA-SE de. uma nienini
i servi
brado

PHUCISA-SI5 
alugai', n<> cciitrii

ciiniinofciiil, um òsnti.iíso ar-
iii:i/.(']il pnra ilcpnsiln; oarlilS a
posl.li restiinlaí ilusta 1'ollin com as
iniciaos it. A» Lt. A,

Ouso 
do sabonete Itlfger é indispensa*

vol liara o asseio rigoroso.

comprar o remédio aconselha-
o preço na Drogaria Andie ;

íua Sete de Setembro n. li.ANTES 
de 1

do saiba i

PUOI''l'..SSOR-Um 
òstuilãhto, aelianilo-sc

habilitado para ensinar portu -uez, fran-
r.ei e arithmolica, ou mesmo o curso pr -
mario, offei._--s-_.iira ensinarem collegio,
apresontantio boas rofcrònciàs, Cartas ,1 Joaq
A , Costa restante do »Corroio da Manha».

O 
sabonete japonez dá á cutis boll.zi,

atlriolivos eoncahlos, tornando-a fresca
o .is.-eliuada, fazendo-a oxparglí o mais sua-
ve e duradouro aroma. Custa um IfeaiUU;
Caixa de Ires, ¦1$Ü00. Rna Ourives 115, Casa
liasin.

com

COMPANHIA MCIOHA.
UE

Navegação Costeira
Serviço semanal dc"'passageiros enlre o

Rio de janeiro o Porlo Alegre, com escalas
por Paranaguá, Florianópolis, Rio Grande e
Pelotas.

O PAQUETE

HÍ3__? 3k H_t^ P BS M

com cvcellcntes acromiuoilaçúes-para pas-
sageiros de 1" o 3" classes, sahirá para

Pari-iingiiá.»-
1-loi'ianopolifl,

Uio (.ranile,
Pelol»s c

l»orlo Alegre
s-abbado, 4 de revereiro, ás 4 horas da tarde

Valores pelo escriptorio no dia 4, ató ás
2 horas da tarde. >¦

Carga c cncommendas polo trapichi
vino,.

Sil

lt RECISA-SE (lo dois rapazes p ira pro-
rua da

Quitanda 100 A.

DfflMA
•k
j'

* -«*_ *_-_¦_,Triri ¥.r.m^ ».
rt-
*
í+
í+
>»•
í+

5$00Q)_
SfOOO >*¦

5*000 _
7SOÜ0 »
15Í0Q0J
4o«xx) 5!+!+

!+
105000 *

M Extracção de dentes, sem
•K dor, 

Limpeza de dentes
Dentaduras do vulcaiiite,

5 cailailcnte, 
J Oblurações do dentes, í.o
+' 5» 

Denles a pivot"»< Coroas de ouro, de 208 a.
*¦ Concertos de dentaduras,

feilos eu". 5 horas, ppt
mais quebradas e defei»
tnosas rpio estejam, II-
cando como novas, e ga-
ranlidas por in uito tem-
po, cada concerto a..,.

no roNSiíi.rniuo ^
CIRÚRGICO DENTÁRIO DO «+

Dr. Silvino Mattos *
Cirurgião Dentista ^,

Laureado com o 1" piemio da jj,"_ secção de olrürglá-dontario na ^
t Grande Exp-isição Artlstico-ln- >j.
I diistrial de 1000, conc.iirçntcem *
+. 1903, no Districlo 1'ederal, ft l'.x- *
+. posição Preparatória da l.niver* J•K sal Norte-Americana, o premia- ^
___! dn com a medalha de linnize na i+
X Esiraordlriaria Exposição_--.-Uol-.ij.
í versai Internacional do 1001, cm *
í. S. LUÍS, uns Enla-ios Unidos da *
4< America do Norte. J

5 233 Rua Sete (íe Setembro, 233»
5 (Multo próximo oo -largo up
j) nocio)
5 Das i da manhã íis 5 da tarde
5 Todos os dias. Tcteph. n, 1.555.
0¥¥¥¥¥¥*f*-*X****^*^¥¥**

ÜMA 
mói a seria o de confiança procura

uma lamilia que và para lóra levando-a
cdiuo empregada.; quem precisar queira
fazer o lavor de deixar ç.àrtanpstn rouacçaOj
com ;is iiiiciaes li. 11.

tY^UeVTy*\tm.

ArmíJRa

sabonete Hif({cr ô o unico que des-
iróe a caspa, com elllcacia, por ser anti

septico. ¦
o,

PROFESSOR habllllhdo oflerece-se para
-fl. . „.- _~. ..-.lU.rino ml I IVAmlllQ Ml

inter or do Estado do Kio o S. Paulo; in
loriniiçóes na Junta Commercial com o sr.
Soares,

SEM o sabonete japonez que torna a
cuiis agradavelmento fresca c aselina-

da e custa 1S&00. liua Ourives 115.
Ü
CRAVOS 

pretos no rosto, peito e nariz
ilesappareeem com o uso constante da

liaralina. Quitanda 4S.

A-!+
!+

Para passagens e mais informações no
escriptorio do

LAGE IRMÃOS
9 Rua do Hospício 9

ANNUNCIOS

Alíalataru Barca do Rocio. — Itougas feita»
ea$eniir_ise»pei'iae» e roupa _uj.> meiütia

Aproinma-ae ii.tuerpo eni.t iu;'.i\ ca-uiea ui

Oolletes Marie Antonlett*;— (í-tirleaçao ea-
p»*«"4ali!a sre.nd* iMilstelra pa-ist.a_e mme.
Carmor-Faiendas 1--.tas Cruguavan» »..

AIÍ.MAK1.NHOS
perfümarias c brinquedos

Dr. Masson d* Fonseca
r_«rt»*ni, ¦noiesti-* «;• «üíiora* a 0-ftr.w.s.

Com tnia d» i'.ir',,.-..« n. «J. das li* 1»
lie*. fUSSoir** «"".lira! B _>. I,ar»r.'*ifía»

Operaalof e
Sapiieal
pu-raht

lir Keli» Xa>f;_eir:v

H.vueiK

Dr. Nlcndí*-* Titarei
ISoi*.:.* tia i^íwe »-';:.; <

wi_i do» Uatras, -...»,»--;
Ur. ia -»

Pr, rr-u,k.iio Oufratu

nluíT-t *íre»!"-,*-i* "•¦:'-.'"**i ."Oaa**ió« n.'."i;.
li», WeíaAaüraaia»». Ccas. ,\n_r___» l\ ie i
aa}.

ac Bastidor oe 3o**Oar. --
i-Mi-dadecni intameatos t
«-enhoia* Ariuos üe ata,
vuvidor SI»

•tie. Ksr»*-
..«ahi.s «i-
«• mola *

CALÇADOS
r.r<*ir*,t-*,sios * c - ".-atam de i**.***i»#r 01»

,-r.*»*.i.íe ».»r*.;--'tBlo de Calca io*» ar, <t':er;:n*
I .«fai-rtt-aaie» li um. t nedet-i8
i: ,,, %r ouvidor e-*-i-ina do Carmo-

Caia;-.tio <** Canipanha,—".nu*<*< dep»»«o da
__'<**vii*n» »»i-<__ii ««ine»»*, preço* «laí.iw-,-
. \, iirroü».- a Iv-iO. o* fi«_r_i*-es, A-«.íra»

Bi_cu d« 1* l-l-.^*-».-
rado "_i5*ia>>"'.a. *

.;»raa»Je
astraai

sariettada tou cjU

MOVEIS e TAPEÇARIAS

Quartel General da Marinha
Publico par.i CoriliíC.montò dos interessa-

do« o resumo d i' iiis!rtici_ü2S que biiiar.ini
com o avuo n. I7'V1, de *>.lo corrente, pelas
quaes se regiihrá e cnneur«o dos offlct.ies
do corpo da Armada que desejircm cata-
! ietar seus estudos na Europa e E.*t..dos-
treidos. . ,

O concui-s- verãari sobre as seguintes
matérias :

<i} Artilheria—D.-feZ- de costas.
vi Electricidade e suis appiicaíões .. mi»

linlii :
ri Torp»dos—ri«*fi-t-i submarina.
Pica desde j_ -bert.i a itiscniv;_o par* O

cOncurio qua se realinri tres c-eies d#-
p«-tis desta primeira i!abtia_áts,-,ivi na £»<iiri_i
OffitíaL

St» 5. po.erS-i inscrever o* pnmetr.1 te-
««Ues com lerap»' de <,ni-ar<iue completo
e òxie ainda nSo ta-tilnm estado no estren
Ç-ítro .iperfeiço-in-le seus ei tu Jos por c»->nta
ú. Uniât».

A inscripçiü seiaru a«íigaindo o interes-
$sdo o litro » esl»* flm desunido, bo qnal
dftVt declarar o grr.pa de maUri»? pir* que
itese}* eoncajrrer, vão podendo .'.uí-í-o p*ra
rciiit de um,

O* r*ndid-»toa attwnles p-sdum in«crever*
ie por prücnrsçío *« par cífi:i»> a mim di-
rici-lo,

Ot candid-ito- aorínte-» !»<to an* ie;im
reÇ_íai-i*tite inscriptes «Tio ct.-midcs a
e«a t ipital eom a postiv-i «rçeRcia.

Os pajnt** ti&r* et tjaaes liverem de
ve-iar ** r-tü-ra» de canc-r», -chia*»*- »íçS. de.ciS"

RODA DA_FORTUNA
Ni faina de gaiilnr ouro
Vivo lesto o vigilante
Por inso jogo im touro
Na cabra o no elrphinte

Colibri.

CASA AMERICANA
FAZENDAS, MODAS E ARMARINHO

M, l-rU-M». jr.J. 56 -Almeida. SU*.- .4 V.-

ALUGAM-SE 
dois e»psço»os quailos de

frenle e uma esplendida sal», indfpen-
dente. Só a pessoa* dec«"iites; rua Silveira

?M«r'ie« rs. I.

\l.('(i.'a->H 
um hom quarto, cnm punuSn

em essa de família; na rua Tajrlor n. 3-A
Lapa.

LL'OA-SB am* sala de fren".e em casa

M-*»*i* it estyí- e íw____i~ CaH-Je* ;_a-
«'r».* ete» iTejo •e-M e»i»_»»!i*âor. k-7i*>->«
smmtem «i_s S_asc*. l»po*ài3 ã ma 4» C_»_-
•lUnKiMS-».

**-«# Qõ^neS G-istral, i dtsp .*i
dtdAt-S, -***-»* » preMBt* áat».

Ria âí*.aeeirt>. 11 de deieabro oe NOt»
O centra i',-'-."-r.' •

....... . _:i -'. í- : «ms m I a. «.*- i-.

Á\ie família. Rua Santo Amam n. 1.

ALUG.-V 
SK a c.a» di raa Paula Bntl. SO.

ta»da líusp» d. coro, para famiíii; a
chave ma L-opoido ÍT; traU-se na n» da
Alfan-ieira -, loja-

PRBCISÀ*SE 
de uma criaria pira cQslnbar

e si.rvii.os leve- de um casal; a rua Con-
selheiro Bento Liâboan. 28.

I-iRECISA-SK 
da uma cozinheira, dc ton*

dueta sflánçada; na rua Alzira Valdetaio
n. 1, estaí*"' do Sampaio.

¦iriRKCISÁ-SB de um cmpre^aib- eom pra
Jy.. a de qliltánda. na rua S. I.uiz Gonza*

ga n- 48. _

r.RE< !H\ SK de ampregádos para enlre-
I gar fat-icnlM A commasao", na rua vis»

c-,inie do Kio Branco 01 e 63.

\
TÊI-OErSK o terreno C-rtflMrt.li, rfn

¦„u slo < íi111*11* 0.401, mcdinilo «Ic
rrrnle C 20 e dc rumlos DR niclrosi tra-
ta-sv nn rna do Ouvidor n. "I A.

T.BHDBM SB pi
para er.feiiar

eço biratiàsimo

patapemar e jirlim
is •¦ casai rie familia

n
boteis

rui Senador Dantas 01

OSsubònclc Itir/^cr atnacia
tialquer erüpçftò.

i pelle o cura

O 
sabonete japonez d;l A cutis belleza e

altractlvos e encantos, tornando-a fresca
e assetinada, fazendo-a expargir o mais sua-
ve o duradouro aroma. Custa ij- 0 um; cai-
xa de 3 .$ 'tO. Rua Theatro Uá, lios poi tas.

Jncniépnstiá.-Vendo-se 
entre o Pechin*

eha ti Porta d'Agua, distante da linha de
bondes 2 minutos.uma oasa(terrono próprio,
CO por 100 metros de fundos) construiria df
tijolo, telha francczl o pinho de riga. Epçaj
saudável; infnrmai-ões, na venda do Salda-
nha, li margem da linlifl de bondes.

MOI.KST1AS 
UTERINAB, como sejam:

flores brancas, córrlmanló-, cilanlio
rto ulero, dores o infl.immai.5iis ulerlnas
«-ão curadas com o uso da Borollna, oonfor.
mo o prospecto queacoinpanhi este grande
medicamento, que te vende em todas as
pliarmacias e drogarias e no deposito: 48
ria da Quitanda.

O 
sabonete japonez dâ a cutis belleza,
attiactivo» e encantos, tornando a pel»

le fina e arsetinada^

Oarrlliislndo 
dn pelle tão desejado Jiclo

bello seao, obtém-se com o sabonete
Rifger.

ÜMA 
senhora honesta, d^eji encontra

uma ci.a de uma senhora si» ou casa
sem filhos, para serviços leves <• f.izd
companhia. Prucuro-a A rua do Rlacliuoli
ii. .'lá. casa n. 13,

Billt.M.INA 
6 o mulher :inlcej-lico para

jsn noi brigadores; uma colher paia 1
litro d'gui preserva a cura as moléstias
coDlaglosas. Itua da _.uit.»nd,» 4S

f\ sabonete j
'riig.v,

' bexig

fa? de-apparec<r as
r in-.hai, pannos, saídas, signiic-,
etc.

Üljr.r.líamigas sái rapidamente cur
Ilu ilina.

idas pc

O s:.i.iiii,i.. llifiicr contem um pcrluine
deil; nphlM-n o l| izaia,

\
Tl.Nl-K-SK caizas para »gai e

mai» barato ipie em Autro qualquer lo
irar. na rua Senador Euzebio 81 e

fogõe
aer I

pr..*. da
Repnbl .li»

\rE_íDE-3B 
r.m barnonioso piano do au-

tor Henri H*t7, eompletatnenu perleiio;
oa rua rto Rucbue o n. ,U, loja.

•ttENDEM-SE dois rhaleti muito baratos.
> r,.a roa Vianna Jun: -r ni. 4 e 6. enlre

Encantado e Pie-lad», pela rua dr. Manoel
Viat-rinn rnmdaiS sala*, rima quartos, pe-
qu-rna q.intal. Venda fortjida.

Não comprem aríic-i» de looeai, por-
cell»na»,cry!i3ea, me»

Ue* fi '¦ taibetí» e iren» de criiiohj aem
rsiiflr.ir m preíoi da ma ,*i'e'í de Sctem-
bro n. lâ*

a LIT»AM SK, em can de familia, irei
_\boBS cMBartdaa a ca_.ieí oa cavalh*irai;
ni» fi. 1,-úa n. _5. G_.;i_-

1.1.GAM-SS criados para semçoi domes»
raa ds C_ir:«aAL__

181. ioja, {»mi * C.

ALUOA-SK, 
ii-tt earta» d# fiança p«ra

kiagO-H de cau, dc bata titfe.ixties
rat dt CartO-a KH.

s cutis banho e toUrtte.
o me.b.r para a

O «.abonclo Rlfser rr»v:»e o ccntayi
ias mats iní<ítci*_*5 moíeitiai.

Si. 
r._«A. cura írtrinUrla c«*_s a B.r.haa,

rerdadeif** esptcitlca, recítiEsieB-ado
por ditUDC-** nediéai; ÍS rai di _T*i_odi.

O-i- 
¦¦ •-'.< laronex tvAt tidas as «ater»

B*14adei rataae*» '"m. lf50D, eaitt de
Ires «?'jW . ra» OarUai ití.

g.mt 0e vinho di Rii

25 oãrrãfãs ss^Jía
UU 

yAi 
I v-n*w vvmiem.se no di

____.

REVOLTA
ÚLTIMOS 2 DIAS

dn griindc liquidarão rie toiln*.
as i'a/.(Mi(las s

Segunda c terça-reirn, ilO o
31 do corrente

QUEIMA GERAL
Fazendas por todo o preço

ft Revolta
Commercia.

do ADKI.1NO BA-
RATÜIRO, cisa fun-
dada Uri !.'ü annns.l
na rua üfúgnriyána
n. G7 A o travessa
do Rozario n. 1,
participa aos seus
amigos c fieguezes
e ils exmas. famílias
qtie vai fazei junção
com a importante
casa A' Judia no lar-
g-i do Cipiin ii. Hl,
por ter recebido or-
(lem da Prefeitura
para entrega deste
piedii). Co n ti n ii a
porianiiia grande li*
qilldaçílo lia rasa A'
Judia, na próxima
quinta feira, 2 ilu
fevereirn, pára (i.ir

lognr As grandos obras a quo tem de pfooo-
der este grande tirniazoni da Judia pelo
que -seríi ainda mais forçada e por tudo o
preço a liquidação de todas as fazonilas
reunidas das 2 importahtos casas e.ommer-
tintes — A' Jtltll.», CaSã ilô Alfrodo.

- DEFINITIVAMENTE
qu 'ría-feua 1." de fevereirn, mudança d*
Revolta Ciimuierclal pira o Largo tio Capim
li. 61, A' Judia, Casa do Alfrodo.

PREÇOS DO QUEIMA
Merinó prelo;.no estado íj'fl
Duo superior, perfeito 1SÜÔ0
/."plur xailrezlnho Sitln
Uniu pardo, linho trançado Í800
l.ãsinhas de cores, vestido ÍCOG

18ÍOOO
0 afamado e bem conhecido moiim Mor

roclcses Millér, do valor de Sti,. u poça, por
IS.I0OÜ,

Kilo morim, bem cnnlieclilo pela sua
ipi.ilidaiie, largura r. laiiiiiilin, representa c
valoi de duas peças.
Grtitpiics niniagons para colcha.,,,», 1800
Nanztilt. rte cores lisas  MOO
Vnll religieiise pura 14 de cores in-
restado  2Í800
Vale 3f500

COLCHAS
Coloasal sortimento de colchas brancas-l

do cores, para casal e para sull"iro, com
franja,
llicis colchas brancas c do cores com

f. ,nja, para casal, do valor de 184.
por  IOÍO.0.

O afamado c bem conhecido', morim
pcrcalede 12$a poça, pur  9*500

10í)'()00
Superior algodão enfoítado, largura dt

lençol, dâ cinco lençóes.
15. A PEÇA

Superior cretone trançado, enfeitado, lar»
gur.i de lençol, dA cinco lunçóos,
Meiim glacó, retalbos fSQl
Colchas brancas e de cores dí 0t
Chita Ilangú. legitima MO.
IIiplisle, lindas cures, Ii*».is IC00
l.-ivantine decores S7U0
Peças de morim encorpado 41000
Chita cretono, franceza 17o')
1S500, 25 E 2S500 O METRO

M-.-rinó preto c de cores enf.-st.nlo, supe-
not. pata luto e para vestidos tle passeio,
cor flitne, pura I.i.

IC todos os demais arliiros só vikIoi pira
sr-iem apreciado., oa seus baraliislinoj
preços.Nnnzouk branco, enfeitado
p.mno para mesa
Ah sitiado cru, onleslado
Uniu Isnuieo lona, superior
Chita preta, larga, -liperior ,
Aloalh.ido branco, ciilcstado

RETALHOS
Orande lote «le retalhos do diverst

tendas pira queimar [«ir todo preço.
1S200

superior brim amencino pira roupa
de homem o dc cteanç-, dr ipi/! por
11: irn casemira, de l|í<Ot) pof 
Alpacj pura lâ. cnfcstiifa

SEDAS
Orande queima eir, toda» as «p I.i-

H;da relevo, : iipfnoi s, dé Pif  tfflt,
.Sed.i". de r.tifpsí e prelas, dtveriás,,., 'M":.
S««*i dc sed.i, decore», rte 4$'p'ir... ll.Vifl
ReUlhns de Sida, 1$  IfiOO

PRESIDENTES

pnjito íi rua Cl-pp n.
por IUoO

0. antiga rua Fresca,

b;pmnos, eti.» euram-te com a Roraima
I venda tm todas as pharmacia».

A S SENHORAS, r«*comtr.end*-!# o uso
d» Bomlina, na propor',»-, de 1 ceih»r pira
1 litro dagui pira » cota e .amo preierva-
liv» d* fflal«süas intimas, iepetiia raa d»
Quitanda a. 43.

6-t-O
21-100
1 í.v o
IWJ0
If^iO

fi»

is?0fl
U'«fl

Ok,ll»Bllll-|«dt bexigai
d* pelle^

iufs->r dímpa
e rara qaaeíquer

O» «ignae-i
ííi

ON"ORRiiR'AS tpdas eti thr&r.ic* %U
or-s-as radkalBWte com o ma át Be-

alma, _n?-1iMs.*&t» apprSTaidó ptis Dire-
etofia da Saa.e Pa-he-, deposito rsa di
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CASA DO ADELINO BAílATKi

Rua Uru_5uavân», 67 f\
lesq*i:íi» da tr»*» -•> "¦''¦ I'« ;-'«
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A IVSASS MONTADA FABRICA NESTE GÊNERO

TELEPHONE N. 310 RUA DA CONSTITUIÇÃO N.66

I
*J_l

Especialidade em itrjpressoes arfisficas em uma Çrande fabricação e estampagem de latas espe-
e mais cores, sobre folhas de flandres, para latas de ô ciaes para doces/ manteiga, biscoutos, banlja, c/jo^
fantasia, cartazes e reclames coiíjmeraaes.% * colafe, cacáo, etc*, etc.

J? casa encarregasse de qualquer fraballp qo gênero e garante sua perfeição,
terjdopara isso pessoal iec/jnico vindo da Suropa e da Republica jtfrgenfína.

P

$is latas impressas e estampadas maníê

Preços e orçamentos a L
na rua Nova do Ouvidor n

m © asseio
economia para o Industriai.

^fyfeoj___S\j ê% \af rus cm \onsfifu
.22-'dão-sé' também Infor-h

e conservação do seu conteúdo

içâo n. 66;
asôes

¦""_£-""**~,""''a§ÍíV"íi!„Í * %^>tn$r>T® iR'.-- ArC ft,f*—-¦_—-¦ - •'in'" ' ' r 'ii .iiWiin
-'•ij.^ríf.

_!____;

JÓIAS. 
Falir:cn-se, concerta-se e reforma-

so na ofllcina Pimentel, fundada em
18-77* rua dos Ourives 113 sobrado, entre as
casiis .'"crUii o liazin.  |

Antes 
o depois do visitar doentes convém

lavar-se com o sabonete Rifger,

EI.IXIR 
ÒBNTIF-vl-ÍO COCHLEAHIA do

cirurgião dentista Thomaz Gomes, ver-
«laiiiiiio conscivador dos dentes. Vende-se
na Cnsu Glrlo, rua do Ouvidor n. 1-19-A.

PERDERAM»SE 
as cadernetas da Cníxn

Econômica ns. 17.613, «38.480, 73.829,
<J7..11KÍ, 158.729, 175.346, 178.31)3, 178.33*i|
195 022, 215.Cia e 215.01-1, todas da 3* sério.

EXTKUNATO 
CAMPOS-Aldcia Campisla,

rua 1). Maria n. .. Cursos primário e
Búcuhdnrlo;

VARIOLA, 
o uso da Boralinn faz dosappa-

cer os slfrnacs desta enfermidade, e ns
espinhas, saídas, sarna?, pannos, etc,, ven-
do-se cm todas as pliarmacias.

O
E

shbnncto Itlfçer é o preferido para o
banho dos recém-nascidos.

AI'AZ para recados nrecisa-so ; na rua
Evaristo dn Veiga n. 35, 2»

I jiAPI3IS do casamento civil o religioso
trtitnm-so barato; rua da Carioca n. 10-1.

BOKAUNA 
cura garniitida das mo-

iosiias d.i pello, cnnio sojam: empigons,
frioiras, dailliros, brotooias, manchas, sar-
dan, etc; ii vonda om todas as pharmaclas
o, drogarias.

O
tia.

snli(uii<i<« nifgcr tnni innumcros imi-
tndores, o quo prova a sua cxcellen-

LOMBRIGAS
São expellidas com o LICOR DAS CREANÇAS

(Tanaceto composto), do dr. Monte Godinho, approva-
do pela directoria Geral de Saude Publica e Assisten-
cia Publica do Bstado do Rio.

E' o melhor remédio contra as lombrigas e moles-
tias devidas a vermes. E' infallivel. Não se altera.

E' de gosto agradável, não exige dieta nem pur-
gantes. Não é venenoso, não irrita os intestinos. E' muito expe-
rimentado pelo povo.

Deve-se sempre ter em vista que as moléstias das ereanças
são devidas a vermes ou por elles exacerbadas. Desde queuma creança tem febre, ventre desenvolvido, PALLIDEZ e CON-
VULSÕES, pode-se aíiirmar que são VERMES e, o único remédio
empregado hoje no Brasil, pela distineta classe medica, para este
fim, é o conhecido LICOR DAS CREANÇAS, do dr. Monte Go-
dinho.

_?-__

__v 1* *TI

' :L£A

AVISO AOS CONSUMIDORES:-Este preparado, desta data
em diante, terá a cor vermelha acerejado. Prevenimos aos nossos
freguezes que este remédio se vende em todas as pharmacias do
Brasil.

Em Campos : Hiarmacin Reis, rua do Conselho n. II; Vieira, Caslro & C, rua Tre
ze de Maio ns. '& o 59.—Em Macahé, Pharinncia Santo Antônio.

llio de Janeiro: Run S. José n. 5.5—Preço SjjjIíOO

O 
sabonoto japonez ô o melhor para o ba-
nho, torna a pelle agradavelmento fres-

oa, dá oleslicidade o vifror aos músculos,
Um, 1$500, caixa de tres 4f)C00 ; rua Ouvidor
M2.

Parn 
o lianlio e loilellc o sabonete Ri-

fger não tom rival cm perfume e pm-
priedades anli-sopticas: custa um 1 $500,
caixa de tres -1$; na rua da Quitanda
n.48.

O sabonete líifgoi» é do nm.perfumo
agradável c sem rival.%Vt-t,;«-i;-.

NNIITES1111-
A's pessoas acommetidas de bron*

chltes antigas, mal cuidadas, aeonse-
lhamos de tomar óleo do ligado de
bacaliiiiti de Borthé.Na verdade quasi
sempre basta este o!eo pura reslubelc*
cor pouco a pouco as forças dos do-
entes por mais esgotadas que estejam
o para curar, com certeza o sem abilo,
as antigas brohcliilés -escuradas quo
se tornaram crônicas. Nos casos do
bronchilns mui tenazes deve-se tomar
oleo de Berlhé creosotado. A ncçfío
do creosoto; exceUonte para o jiuilo,
junta-se íi ac;ão do oleo dc ligado de
bacalhau e acòclora a cura.

Por isso, a Academia do Medicina
de Paris loinou a peito approvar esto
medicamento para recommenilal-o á
confi:mi;a dos doentes. E' o nnico oleo
do ligado de bacalhau que obteve esta
alta recompensa. Uma colher, das do
Ropn. a cailn refeição. O vidro, 2 fr.
50. A' vend/ em muito boas pharma-
cias e deposito gerei, Casn L. Frere,
19, rua Jacob, Paris.— Exija-se quo
o vidro tenha o nomo do Bcrthé.

O 
sabonoto jnponez terna om ciibòllos sé-

dosos e perfumados, evita a queda, fnci
lila o seu crescimento e fíiz dè-iippnrècQi» a
caspa ; Um, 1Í500. Rua Ourives 113, Casa
LSasin.

CAFÉ IDEAL
A' venda nas confeitarias e principaes ca*

sas desta capital e do Nicthcroy.
Torração o deposito geral, rua da Saudo

n. 84. Telephone h. 707,

HYDROMETROS
Vendem-so systema «Frager» garantidos

na rua do Hospício n. 156, Casa Lebre,

NDE

JuULullQ. IjijU-jI QIM
Lei 325, de 14 de Dezembro do 1898, do ESTADO DE SERGIPE

Prêmios pagos em 1 annos : SIO Mil coiiíhs de reis, nada devendo a pessoa alguma
__3_-$ plano *tm

ClASA 
(le família forneci» pensão para 

'ora.
j Na rua Conselheiro Uento Lisboa 81.

COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES DO BRASIL
Sóde social o salão das extrncções: rnn Primeiro ilo lllnreo n. '1H-Iliut Viscondo de llalmi-aliy n. 9

Caixa ilo correio 41| i:n«lcrc(;o Iclcgriipblco-LUTEltlAS — Hlo
Tresididas pelo sr. fiscal do governo, representante do >'.xm. ministro da fazenda o com nssistencla do um director da Companhia. Serviço do governo da União, em virt udft lei do Congresso Nacional o de contrato assignado na directoria geral do Contencioso do Tbesouro'FederalLOTERIAS HAO-OMASS ESTRAaiDAS »A CAPITAli gSDERAL, EtSO DES ^ASTESIE*-©
HOJE

116* loteria do
.y.collcnto plano 110

fâjjigÈr AS 2 HORAS^ 15.000$000
HOJE

Inlelrns n 1|*{ÍOO
Meios a 7&0 réis

AMANHÃ A'S2HORAS AMANHÃ
37* loteria do esplendido plano 109xs.ooos

Inteiros n 750 rs

GRANDE E EXTRAORDINÁRIO SORTEIO
.'•I* loteria do grandioso plano n. 103

jabbndo, 4 do fovoroiro próximo— A'.S 3 HOI1AS
us bilhetes nchuni;ae..

casa» fi klostpies. Õà pedidos do

lutcirns ír.goito
üloios 7g500

\'i(|(»sim(is 750 rs
so il venda, com grande atiwcedettoia ao diu do wíjiepuvo sonoio, nas agencias geraes aqui, em todos os Kstados da Republica o em toda. asmllinios para.'"3l_|oc,ihiladesj eiri quo a Companhia nâo tiver agoneni ojfloia] deverão ser dirigidos, com a inainr clareza nas direcçôes, aos
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2
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10
10
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100
100
100
IM

10000
89511

prêmio de.
>. de.
» de.
» de..
» do,..
» dc.i
.. de.,

do 1-
do a*
do 3-
do 4
do 1*
do 2-
do 3»
do V
do 1'
do 2»

• do 3'
» do 4-

ílliaes do 1

dez.

mt.

a.- a.
a.' a,

a.
a a
a,
a.
a.
a.
a.
a.
a.

100:0009000
10:0003000
4:000$. 00
2:0O0rRH)0
Í-OOOIOIKI

'ÍUÜ5IXJ0
ÍOOSOOO
5005000
:!«n 'SUf «j
1301000
l-USOOti

50S0OO
•10SOOO
•lOSOiiü
4USÜUU
20SIK)Ü
-ÜS900
201000
20$()00
10SOOD

u 2$000, para todos os bilhetes quo não
forem premiados.

100000 prêmios no valor do. 4*0:000*000
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-*J n ___ r*e.-* a r*=sa o 'Xa-A
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o
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Os compradoros do 10 bilhetes inteiros, para cima, t.m direito a uma commissão
razoável. Os pedidos dovem ser acompanhados ila respectiva importância, com as di>
recçòes bem claras, aflm de evitar extravlòs o dovem ser dirigidos _ Companhia Nacio-
mil de Loterias dos listados. Caixa Postal 1.052,

-FÍ.XJ-A. DO G_A._F6._VEO S_3

J. -Ft-O-QTJE
JOALHEIRO »•}•*•*,

76 Rua dos Ourives 76
Píirticipa aos seus amigos, freguezes o ao

publico qua esta vendendo todas as sua.
jóias o relógios por proços sem exemplo,
para liquidação do seu negocio no iiiaiácurto prazo de tempo.

Todas as jóias estão com os preços mar'cados. ' *

•OLARIA IRAJÀ!'
TXtfO-LiOS

Por mil tijolos 30$ ó 35$, no escriptórfa
ia Primeiro da «Marco n. 21.rua

Dr. Maurício Kanitz
MEDICO

operador oparleiro.— Espaelalidadc cm mr*lestias venereas e vias urinarias. Cnrn ga-rantida da sypliilis por processo espnci i'| oimlolor. Ex-nssisteiUa dos pi-olessores Kée-i-morszky, Rona, llircler. Com clintc.i li,.<-
pitalai* du Vionna, Hmlapest, rola (liusimalila armada) Berlim, ltua Oeneral Cuínaran. 02, do 1 ás 4 lioras.

PELAS CHAGAS DE CHRISTO
Uma senhora entrevada, lia annos, comtres ílih.is menores e duas dollas doentes usem ler meios para tratal-as pede às pessoascaridosas, por alma do seus parentes e u.-!o

nascimento de Nosso Senhor Jesus Cliristo-uma esmola para o sou sustento e de seusfilhos. A generosa ràdacçüo do Correto daManhã presta-se a receber toda o qualqueresmola com este destino caiidoso.on na ruaSenhor de Mattosinhos n. 2G, casa n. '
bondo do Itapagipe.

©ô_>d»é«_*_'**? * * <_ __>í_.«r-!__>*_>>. O
CÃSA^ ES P ECÍAL DE^CLEQ? í»

| RUA DO HOSPÍCIO N. 40 »
« J-RAINHO & COMP. I»
Jl IMPORTADORES E EXPORTADORUS I B *
•' Óleos o azeites do todas as qüallda- »
|j dos para

Jii*«
luhriflc I»

seguintes ngontos gentes nesta capital - Camôas «- C, becco das C.ancollas n. i" A, endereço telegraphico PEK1N, caixa do correio n. 946-N.,.aretli & C rua Novn- 10, endereço tologri.pl.l0o I.UZVBL, caixa do correio n. 817. Somente são pagos ou rocobidos em pagamento billiotes premiados das Loterias Federaes. PiVOU I UAL. A. II.—l-.in virtude do lei ser» deduzido o Imposto ile cinco por ceulo sobre n iitiportt.iicia do* prêmios snpcrloros n dazciilu. mil réis

Nova do Ouvidor
\ü AM li MO

cação do machinas, ,«
«),ihí:, uso doméstico, drogarias o in- >*,
.1 dustrias, sebo, graxa, estopa, caxe- *.

<j tas e papelão asbosto, breu, barrilba, )i
41 tintas, vernizes, etc. h>
Jj TKLRPHONE HO. »
•*#*5v»í'»?í'*>* *<!»*«? ^^ç-iiivvv*®

a^-?a«»_S-»SS**S>?^>-_t»»*»«3»i^*£?'t»Sr>a

CALLOS
A Cnllnpcillna Itodrlgncs 6 »

llnico preparado que extingue radi- •
calmente os callos. fl

Vende-se cm todas as drogarias 2
pharmacias e no deposito geral j|

57 Rua Gonçalves Dias T*"S A
PHARMACIA A

»9'<^«S?«'í*-!*='***S'#«S¦¦•"S^rs-tF-sOítii j

E. Samuel Mmül
TIIAVESSA DO ROSÁRIO 10 A

Tendo dofazor loilio no dia 7 du fevereiro
dos penhores vencidos, previnem nus srs.
mutuários qua suas cautelas podem ser.
reformadas atô t

Véspera desse «liai **•%

*T*tTs\Kit\*'W***W**ri*\m*\*m*i»\^4mT4^ R*T-m?<rT>--H-MI_MM__Hl_E_CC-33
WW-B (Wi wi iin i—i ii _i -____-M-__-___>___Hi—iiriTn3r"~T.rnr**TTrTr* awwMM

146 A RUA SETE DE SETEMBRO 146 A (Ume- casa do tres portas largas)
Ternos dc cnsiniirn sob mediria, «'ccobiilos dii-uclnineiilc ao cutnbio do

14 d., |).i(Ii'i*os o quo ha dc muis muilerno, , OOSOOOTorno rie crépo preto du chcviot,  r,r,S<)oo
Terno dosaria depura lii,  50SO0OConfecção moderna e aviamontus superior-s- Colussal STOCK de roupas feitas

por preços excepcionaes
14Q A RUA SETE DE SETEMBRO 146 A Telephone n. 1800

Alfredo C. da Silveira
Relojoeiro e ouiivos.—Devido A demoli-

ção do prodio mudou-se, provisoiiam.ri.i-3
para a

RUA DE S.JOSÉ 41 7

___>_-_-_ -

-owM-gyjaa

*.'¦->.-»

% CORE
-«¦¦C>v«

REDUCÇÂO NO PREÇO
A SOCltltA Anonyme du Qai comnin

niía a áons froguoies quo estrl vonden»
do o coke a '.'.'.$ enda tonolado, tendo
feito tam bom grande rodiicçílo na uu-
pertencia dn ròforldo iransporto, Paira
nio industrial o 6oRe serit V.ndldo por
preço Inferior -H-ello, conioinio o
ftJ.U.lO,

Kncommen.l.i» A rua da Alfândega
n. ~,\ e ni fabrloa, a tua Senador l-.'u-
reino n. Í3-?.
.: >:- >kí

i pliil - cg
-SbyN. Únicos agentes

/^\ <p)\Brasil

í r4^^
Qâtanáa 71 ^v\

.

-•!•- l™af f» Vf**?f "*T,

privilegiado peloGoverno. K' o
I mais efflcazcon-

tra as molesttas da peite sobretudo as
de origem sgpl.ilitica. Poderoso ci-
catrisante de ffoípeí.gueimadtirarí, etc.

Tira o suor felido dos pês o dos jo-
1'íicos. Tira as sardas do rosto. Vide
outras indicações na bulla.
Depositários ; Francisco (.ilTonl & C.

Drogaria OlFFONl

RUA 1- DE MARÇO N- 9
• 

¦••

©5S_®

mv amjtjJTí ri SSi ¦-_rit_-nt

A LIQUIDAÇÃO
continua até a terminaçíío do «stock» do

PORCELANAS, CRYSTAES e CHRISTOFLES

7{ua da Quitanda, 85 $ e 87
._,_.*. CAKTfl DA HUA DO HOSPÍCIO

-W>>^»

o

Leilão de penhores
JOSE' CAHEGi

3 Travessa da ll.irrclr.-i :i
HOJE RUA SILVA JARDIM

Tendo dc fazer leilão, no
din 4 «lc fevereiro próximo,
de todos o.s pendores venci*
dos, pre vino nos senhores
nuilnnrius qne suris emitelns
podem ser reforniailus até :i
yespera daqucllo dln.

4

I

AS PÍLULAS
00

DR» XV-UrslXlUXjO
.Miram a dy-pepsia, lmltte«itAo. oox-i-
«,ii<H'a ««toil.il . s «losoi-tens. do enio-
tit.-t|*«., ii(!;til«.-e UitèjUeos.

ísio pttrrjráitvaa o puramente icge-
lot»»

N«»nim'i a raniiis.i «teve dei var «Je i.t
«;i.ii .'alvo «Ia* i"(*_ltí» rfí rfi*. .Vnrilisi
cm ens».

Vr\'!v».iiim.iifl nn riinnnfi.-fa liwisan-
ti»a. á ra* «í« Unr.n.v,. ína n. iM3.

Ytmloin-i.e cn iodai as ptniriMolase drotfaria*.

-)

t. _ ,.
0

a Cainil
ie Veiiise

POBRE CEGA
Mitin t-r.u'í,.vJi, cim ,i tnnoi d«s edade

:.ga «l» _mi»4-rs «itte* a .l>í«>«il* tum re.nr*
s«vs.pi»de ama cimoia «t tod-^ *« Ikus alm.ií,
qua t> ''-si tX-.!"-» to«!a< tx.-omisíii-.ati.. X*.t.r*vi.sr5;i il_s l*.Uii(ij* t.

SAQUES
«i.ibre r«i'Iii'*.*.l. Itb.*.. Hi«spnnh*i e
II..IÍH, mi «aenela tlu lluiu-o Com*
,... i «-'.il dt» t*»t*t>»

B2 RUA DE S. PEDRO 52
Costa £raea 4 C.

AOSá-àri-í

1 BiiVIQOR i
PREÇOS CORRENTES

tá
SeeoAo de rotipos feilns

Terr.ct. de paletct cheTiot preto ea-.-*!>..
T-rno» de psletít. eaaMBlTM de
«•«'r«s

Tem5» de pjWtet, elicríet Uno
a.-.! eu preto

TcrTit?» *J» p»|->ts«t, easei-tras tle
ceies Ti* 

T*rn«» «i* íofe*\**s»ea i«>rr.«li>*...
Ttju_i «te <-ij«.-4-.. !'_rr»4es...,,.,
TttfHoj de frark ferradet...........

> - » d« ¦.*.i.--.ri d* c, r, > . U «
Ci!«*;a« _» brim d« lin&o
C»!çí* d* f-rr.ide |i„_«- fürdO.....

,C«**!S.t<_ de fBítlfl a................

80»O«30

S0J.XV.

6111*00
l«HD»
!;-*<«.
IfM*-»»}
MÕ0Qn$m
mm

THEATRO CARLOS GOMES (Antigp SanfAnna)
i«--_„__.,.__,?.^.-.-

Empreza Christiano de Souja <$ J)ias Jjraga—Companhia Dramática
DA QUAL FAZ PARTE A NOTÁVEL ACTRIZ PORTUGUEZA

<$• X-.XJGIISTI_>_A. SI3VtÕEíS 9fe

HOJE Segunda-feira.3D de Janeirodel9D5 HOJE
BRILHANTE SUCCESSO THEATRAL

• «• rer-r-"-nUc-«- do graadloM drama, em 1 -ct.*>-, de JF...N* A1CARD,
venâo de Minoel Penteado c Luíi G.ihardomzmTmm

PERSONAGENS - _-«b>.nard, Christita-i de Sc.ti : T_ir<*.e» dEntrey, Farrelrs
dit íàí-u*a ; Roberto t.eiKHtoard, Antenie ^m: «Ir. An.té, Ern<!Ste Sílfi ; nnne. Le-
bonti-rd, l.uíiíida Simãe» ; 'oatina l.er;r.r. ;_. Adelaide Coutinho ; Br._ca DKsirev.
JuUsU Pinto ; M.rtha, Adelaide Pereira.

ACÇ.XOl*.i-M.\ CIDADE W. PROVÍNCIA DA FR \NCA - ACTUALIDAR**
O dísti-ctà Sí-Mi*xrarhj Chri-pitn do Amaral rínwti '«ar- esta peç-t .a Ragní_.o

<¦-¦'<:» de e*rrto --tt-ere em qae »e r>í,deri> rbíçrvtrteda» *$ íxifr.ei.s da »l«»-*rrv««**»l»,i
-sodenia e eede sio eapr-cfades os*ms prsKaussas», dan.*» a WiusSo perfeita d» M»«"i.iade.

""-'¦ ¦•¦"¦ «"«*•» «rilvte» « mti-a II WO DE rSom. c LTCLVDJ. SIXlfiKS
JtoMiijTW rivVíj ¦!¦»;«¦:¦•-' ft-fctitar eípeciãírefale ns* .fâeieii â* cttt, Aalur et C.

O. «W-ete* . v«»nda na bilheteria. — Recebem-se en<oaim»*».itn para _s >t«*i.r_tçí
rc(.r«M-Uv«k«a AMANHA T r*f:. .¦. r.-..-^-ic-Papá ..cl.o_-.-_! i.

A seiroir - k TI* LKUXttKA -><«_- em I tetas Ae Ms:::--* e E-ío**ari Bc4ea.
trad.«.**io «Je OiliiiiiH 4# S*«fé,

THEATRO S. JOSE
Companhia de operas comicni, ms.ira? o revistas, da qual Ur. parti a primeira actrizcantora Hcdinn de Snu-a. D.recçio Silva rinto & Colns. Keponcia do maestroPAULINO SACRAMENTO

HOJE • HOJE
5* representação d-prr.ndi*»a revisía decc.slun.es porlm-fueze», orljrioal*> de SOUZA BASTOS, munca dc STICHINI „

| FIO SÜCCfl BE UVAS I
Dg rennen dos Estados Unidos

AOKNTKS:
CRASIll.KY «- C.-KUA DO OUVIDOR :¦.

Vuniln-r-r. naü scgnintes casas:
raiillo Krilin «V iorrm

1I0A QONÇAHT- DIAS 10
Armn-cn Kcan *ii;a do orvmon C7 ^i;¦' .1. r. «lc Pinho, rm.'» «v c. n

1«,'J «1, ROA 1)\ QUITANDA <*t
rc * _• -__«_. * 0 v • _i—___—
THEATRO APOLLC

Companhia (li operetas, mafficas e revis'»*,
da qu il fa?..!m prutr os primeiros aitiataa
Brandão, Peixoto <¦ Baebadó

Tini tini
UE NÃO HI ESPfiGTAGDLO

cm consequen-
cia de se fíaz.r o ultimo ensaio

geral do celebre vaude-
vüle em 5 actos

por Tini tini.iii bilontba
Que sobe _ iceuâ com Ecenarios e Teslaarios novos.

0* celebres 18 papéis pela 1* ac.rr--e.ii.tora MEDINA DE SOCZA.

MISE-EN-SCÈNE DO ACTOR COLAS

PREÇOS
Ciraifôt*?.;; ..,- smm, c-deira? ;,-,,--*; -j|-/o
B-taiu nobre» , Sfc-fjO Entrída! nuniefada* ; i|:,;o

Gera*?.. ,„„. .,„„..., lf»9
ErtTeíB»r*a-_. A ÜASCOTTK.

traducçâo de A. Coutinho, mu-
sica do maestro LUIZ

MOREIRA

Oi Lilhetet de-.tAt íi - ven .a

AVISO
Tendo títa eitp*et-i «le partir para S,P»%

lo d.i dta <> úe lerareira. prariicipa ao te*
íp*au*r**4 r**-i;í*,c« qae vão realinr-M o» si*
Umt>$ e*pec.tâctias, pot esu coí-p-t-i

mm

mm


