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t\m% Enp©siçio
leitor amigo, queres dnr montnlmente

mi pnBSolo nti «ssa nrnndo. nrinlj< I
K ndo d., lirasil. nlnilii ni ml ,vlrg'
luas! nbÉolntiimonlo dosooiilincldo, i m
iui". inni ie Biigouar aos caprichos o fts
,rri'_ul nrlriuriiM du umn vingam ft burilo
InsVivlns rio Lluyi llrnHllolio?-A'oin,nBu
lueresiliiu o tuu ospiriiosooxlnsii) rieiinio'iV,iriiie/ns 

IncimooblvolB quo uquollo
...i.-i_,ii, eiieerni! Vom. o saberAs o

mio iíiiioins. Vom, u vorns ilesllllnr rio miu
ilu mii liiingliiiiçAo nnuollo ourtojo do soriuc-
5úoh, nto ugiirii qnnsl nn íibnniltinni

Sabns ii uno ú Miitio (iio-soí Enorme ox-
tensão territorial, mólllnilo tmm Win-
iiíoiniB quadrados, o i-spuço sulllclonto para
uno iiellii so nõcnininodom n um.tempo n
li.a.lirotnnha, a França, a Alloiu.uiliu. a
l*u,«pnnlia, a Sulssu, Uouinuuia o a Uma-

¦Unvmiindo, amigo leitor, um mundo on-
¦li .-.n encerram todas nn maravilhas dn

tovldonclii, desdo os nrioyos poéticos o
¦ 
nntiitlos. até "s rios ctiiirinlosoB, dosri.o n

-fi. i ;it«> ús arvores cnlossaese muitas ve-
... .ccularos do matto vorgli)lssIm..,aosiio

.ii-vAo negro, formudo nns ontrnnlios ria
ií»th. ntó"no diamonto o no rubi quo p.nem
tini.illliicõos rio luz ode fogo nos aronos
»/¦¦ rios'o na suporflcio rins compus!

aiunçnõdns tornís aquollas, uiernnmonto
.'. • )¦"••¦., Jiiinnis ciinçiidiis rio pioritwlr, prom-' 

ii rocebor lodns us sbmonlos, gênero-
¦tn ¦Inrcm torios os friictos.
-.-. iu, caro loit.ir: para o goso do todas
lias maravilhas. BÓiuOIltO 133:000 ha-

liitaiitcs. sogunil» iiuctiiios quo so baseiam"us 
trnbullios ria eslnilsilcn 100:000 segun-

ilo nulros que lubrlcnm livros paru ns os-
«Ulas, em todo o caso menus ilo 200:000
.•.eatiirns pura n posso o goso de todas
•ttiucllns riquozns.inninsquiiiito umn quiiiiu
i.ariotl popuInOAo do Districto Nderaii' Comoius a inicrossar-le, mio ti verdade.
I)áspnr'bom ompregndn osta viagem espi-
, it mi 1 em uno o Correio da Manha to aoom-
iiiinhii como eleeronà dediendo, nncioso por
dizer uos bnisllciios o ao mundo boquli
borto o que ò o lirasil no seu valor, na sua

I

pnom popltas de ouro • ouro em barra,
iir.iliis ricas, ohsonlIiiiB nuriforos, otc.: 1 lio
Multo tirano tiotil Ihediiimi CÓlll •«"'/. Mn*
in.,ri lioiiiigiios Piiliiin. Podro Culostlno Cor»
rôariil Costu, dr, J,.An riu Mornos o Mntlus.
ri. Murin Funlus, AudrO Virgílio P. da Al-
biiiiiicriiiii). JuAo da Moraes a Solizn, Anto»
ui.. Vi Trigo Loureiro Gabriel Francisco
du Mnlins.

liiiiiiiuntos: expositores: The Matto flrni-
•• ColU liieiluln tompawj, rir. Jofto do Mo»

pia:
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menl.) no ilistricto da Chapada, eé reputada
tfto ornoius eomo a poriivlunn,

As nmosiriis ilu nülun Pilo expostas pelos
sr-, Joaquim Slllplci.i ilo Cerquei!'i CnldllB
uJoAn Perito tio Arniila. Olltl'08 proilucios
lllOilIcIll ics UXpOslOS :

luínlltwl, i cio o.ipilftii J sO dn Veign Cn-
brnl. l-Mo vugotitl il empregado em i fusão
o mureiii.'.'i.. ciintta o vouoiío uiilildlco o
lambem coiiío antl-febrll, mns iiliul.i nfto
está •.¦I.issiilcn Jo. ü mosmo oxposliur apro»

João cia Costa Jrfarques
ik-lcij-.iW -O E. dií*Ia.to'Orosso áExpo-

sieão Nacional
•iquezn, nn toflillilndo rio seu solo? Pois,
joniihím u lim víugehi...

S..l)o us (legriíus du pnlacio Contrairia
KxposiÇftO, cnciiininlia-te pura a instnlla-
¦•ft i rio Mtt.tn Grosso, o verns nll ns princi-
paes iiiriiciicües du riqueza estadual. Nfto 6
rias motores, OHsa-liistiill.iicft.il. Apresenta-
sò som tlcsliínibrãijibiitos exterimes; pre-
feio ser como a verdiido: simples e evi-
tlonto. ''¦¦'.¦• .-'¦¦-'-, ....

Eiic.riitras ali, recebendo os visitantes,

raes Mattos, Antônio Cesario do Figueira-
do o Antlrò Virgilio P. de Albuquerque.

O ouro e o diamante apparcceni cm va-
«ios pontos do Esiario, especialmente nns
ria3 Cuvíibft, Coxipo de Ouro, Manso, Cas-
et Jangada; lloncndor, Quilombo, otc. E'
v ilgar, depois do chuvas copiõsiis, appare-
•¦rem no iitllor.iniento rio solo pepitas do
oi.n., (lo (limensòos e pesos variados";

Na vitrina eiTcohtrn-sa uma popita rie ouro
lolariõ, pesando UG grn minas, que foi col,ida
pelo c.iiiimeiidador Munoel Rodrigues P..1-
mn, vice-cônsul de Portugal, e quo por elle
6 offerecida no bnrào rio Uio Hranco. E' a
maior quo esta uu vitrine.

Em robiç.fto ao. ouro que so encontra nos
arredores de Cuynbft, contn-se o seguinte:

Paschoal Moreira Cabral, descendente do
descobridor do lirasil, foi que n pela voz
primeira descobriu ouro naquollcs sitios,
iín 1719.

Tres annos depois, cm 1723, Miguol Subtil
iniciou a exploração das lavras do Subtil
ou Eorquilbn. recolhendo em um mez _oo
arrobas rio ouro I-

A mirioriiçab dosto o do outros mino-
rios «slá sendo feila por concessão do Es-
tario, pola Companhia que];, citámos.

Qm) riii-íto a estiís demonstrações da ri-
quo/.n do siib'-solo,'áquellüs qua ns contes-
tam som pí-ovns. npenas oom atllrmativas
vagas o tnnldt/.ontes?

NÍüs não se liuiita o Esiario n sor riquis-
simo dcp"císit>.Ério-vil"'metal, atrás rio qual
corre a fiÜi',uih'iil_de*tntbira, mosmo a que
monos ambiciosa so revelia.

O forro am varias combinações, npre-
senta-se om níúitòs píriitos, e ilollc expõem
amustrus bs srsVMnnnol Escolustico Virgi-
nio, Syth. hoiiio' rio Albuquerque Lins e
Cuinpiihliiii tio Urucum.

Também iiprosontn amostras ile minério
rie cobre a comiuissão da S. Luiz do Caco-
res quo ns recolheu do offloramonto do
Jaurii.

O manganoz ó apresentado pelo sr. Joio
Campos Vidal o pela Companhia do Uni-
cum, que explora uma das mais ricas ja-
•_Í'J5 l'0 IUUI..O.
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€sta photographia apanhou tm eonjunelo o mostruarlo dos produetos agrícolas beneficiados,
farinha de mandioca, farinha de milho, pofyftho, raspas, arrox, pilado. $loco dt borracha a cante-

neira onde estão os cereaes e parte do mostruarlo das madeiras
lumbrado com a idéa do quo nll existirá dc
riquezas, quo os séculos passados avaru-
mente guardaram, o quo muitos séculos
ainda irão guardando com avareza egual I

O -atte o as madeiras
Temos feito referencia ás florestas intln-

davois do Estado do Mntto Grosso.
Podem.is avaliar o quo serão essas Ilo-

rostos, se nos recurdarransj rio quo dellas
partiu a designação dada ao estudo.

Havida animal nossas illorestas? Sem
duvida, mas as creaturas humauns qua u
povoam vivem nindii fora da civilização.

Ha por lá,nns suas aldeias numerosas,le^
giõos do inilins vivendo a viria primitiva
do homem. São ite fncio os senhores absu-
lutus dos rios, das minas, d»s aves o das

nhecldas o classificadas, o diz o rico mos-
trunrit) exposto na insinuação mntto-gros-
sense.

Temos em primeiro lognr n herva matte,
produeto nativo, que não exigo do homem
senão o encargo de ir colhel-ooti ie elle sc
enciuitru, em extensas léguas pelns quaes
a" herva'gèneirosa so alastra Incessante-
inente. . : í.

A 
"Companhia 

Matte Lnrnngeirn oecupa-
se dessa exploração, na qual emprega 3.000
homons, tenrio nttingitlo n sua exporta ofto
nnniínl il mais do quatro' milhões de. kilos.
E'ossa cnmpaúliia quem expõe o delicioso
iniftte do Màtto"Grosso, em cylinriios,
cnbuj^jjmrfóflk o noqucr-.s caixas riu folhti.

À è-xpórtoçào iluste p' luct) & quasi cx-

Estados transportaram pnra aqui as amos-
lias que possuem de mali notável neste
ramo.

Do Mntto Grosso, os expositores sáo os
srs. Carcano o Sobrinhos, Jofto Pedro dc
Arruda, Joaquim. Slllplcio rio Cerqueira
Caldas. Gabriel rio Moraes o Souza, Luiz
Augusto Corroa dn Costa, Francisco Maria-
ui Wandorley, capitão Jos-; ria Veiga Ca-
brul. As madeiras são -.los typos mnis va-
riados c paru túiins as appllcaçõos indus-
triaes. Mas a maior riqueza nosto ramo 6
representada polo quobrncho. Esta arvore
é Bxtinordlnnilamento'rica em umlUo. Uma
llorcstii rio qnebratílio fni lia priilcoS annos
veiulitla por 800 cont.iVe hoje valo 3;O0O:ül)0S.

Eriii-E' propriedade ilo ít r sr.
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Coronel Jo'io pedro de JfTrrutía
(iNillISTniAI,)

senta mais: volame, goriõiann, cainpiA, sal-
sa, douiadinhii, J ipocnngn, purga de lagar-
to, ariiica du campo, cnlumba, seiine, herva-
uuillar, carobinhn, iibutiin, herva rio bicho,
avenca, mercúrio vegetal o plumerea.

O sr. Manoel Pedro da .Silva llundon ex-
põe ipecacuanha ou poaya, quo cresce ex-
pontancamente nas maltas ria bacia do rio
Sepõtubà

Jt borracha
A borracha 6 uma rias principaes se nfto

a principal exportação do Estndò, quo tIA
nos e<>frcs públicos renda animal superior
a mil conlos. A exportação faz-se ou polo
norte, descendo o Amazonas, ou pelo sul,
pelo Pnrugutiy.

O governo rio Estudo, oomprchendendo a
grande vantagem qüe haverá em cultivar
a borracha uns pontos de mais fácil tran-
sporlc, comi) seja nus margens rios rios na-
vegaveis, o provendo a cimcorronòin quo
em fiiiuro nfto distante fará u borracha cui-
tivnda om Ccylfto, rosnlvou nnim.ir com
prêmios a iniciativa particular, o assim (lft
1S0Ü0 pnr po de seringueira quo fôr plantaria
nus condições quo acima dizemos: nns
margens dns rios navegáveis. E' esta uina
mediria dc grando alcance, dc orientação
pratica.

Entro os expositores das iliiTorentes cias-
sos do -'borracha, figuram os srs. Almeida
&.C.,-Orlando & Irmãos, Alexandre Aridor,
Francisco Maiíani Wandorley, p.mcc. Azo-
voilo ,*i ('.., Ailelin i rio Mornos o Souza. Ma-
noel Pedroso dn .Silva Hondon e a delegacia
tio norto do Estado.

outros produetos florestaes
Ainda nn Exposição so voem amostras

dos seguintes produetos:
Oleo rio copahibii, pela delegacia do

Norto rio Estado, ostopa rio guanandy o re-
sina da mesma plnntn, produetos estes quo
sáo empregados no calafeto rio embarca-
íVjCíi.

jÇlgodão
IV prodigiosa a facilidade com quo no

Estado do Matto Grosso sa produz o nlgi«

lhldo oii) .',ifi"i:ii>s nh uidonndi.s.quo ros i>ioO
u inilii -i luii-i iiii tr.itniiioiiio, iiiiiitlmiuiiili) a
prndu ir- ui iipozni' du ostiiruni om inait.»

Pr.nlnz Mntto Gim.s . biislinl > cie lo, quovegotiioxponlitiiuiinioiiiü a somlirn dis tio
resias quo orliiui ns iiinrgoas rios gnindoiirios que, pelo Ama/, uina, vfto pura o
Ocuniio.

O sr. Augusto du Costa Murqiioa npre,senta rliticiiiaie ,ni pn fabricado cum nca.
cfto iiiiittn-grossoiiKo.

Outros proêuzlos agrícolas
A clima rio nssucnr r.roseu om nxlrnor'.

riinurius liliuoiisnos. Nfto ciircco do Irutn»
menti., nilo exigo culdnilos do ospoclo ne-
it 11tiniii. Nu ôpucn .lu safra, corin-si) ti cnii
iiii.doixnudti nn loira as raízes, que 111une-
diai iineiue brotam outra vez. 10 assim du-
ramo longos nnnos.

No Estudo hn mnis do 80 ti/.lnns do ns-
silcnr, sondo ii dntudns cmn os ma-hinis-
nins mais íipnrfolçniidos.

Notemosngorn quoni sán ns oxpoàltoros o
quaes us pr..ilU(!lus que c.Xpòom:

I). Maria Eonios. iiroprialnrln dn usina do
Anca : assucar, om bruto o redundo, nlc.onlj
funiii, arroz, loljftodo vnrlns typos, milho,
furiiiha ile niituriltibn, nmcndoliii, vinagre
dc gnrnpn o do iiimurlnda;

Hnnos & Arruda : nssuonr cm bruto ore-
flnnilo, nlcool, feijão do diversos lypos, mi-
lli,, c sons produetns, iniiiiriincn o seus pro-
duelos, polvillin, uriiriitn, fumo, etc;

Arnnln .n Vidnl : iigtinrdúnte;
Luiz Allgiistu Correu ri i Custa : fumo,
EelicissiniuJose d i silva : unia lia eoiii

lianaiia soecn. A bananeira da terra dá fru-
tos admiráveis, quo au.iii.oiii u i-i pulíegn-
rins d rouipi iitienlo ptir 2dc (lilllliotin I

Dr. Oscar du Cosin Maiquos : bniUlIlliTi.
Dr. M. Mnrlins rio Alíliciiln : baunilha.

Ilsio prodlictii tftn aproriavel, cresço espnn-
taneaiiionta nas expcssns innltiis.

D. Maria L. II. do Sequeira': painns bran
ca, amarella e parda.

Oriundo, Irmãos <t C. t nlfafn, cultivada
pelos c.xposltu.PS ini mu.Icínlo do Diiiinaii-

Virgilio Jílves Corrêa fiiho
(ENCENIIKinANUo)

tino, mas em torio o Esiario osta gramilii
noa se riosouvnlvo. n.otu.volmoiíto.

D. Mai in Pontos*: licor rio iinaiiaz, rio \ll-
qui, do caja, tio cnrõa dõ írado, rio íiiictl
do vendo, tio herva doco ; doces Ja limai.
do lnrnnjn, do cujú o do goinbn.

Barros'&' Arruda : ròstillo do enjú, df
horva cidi-oira, do coroa do frnrio, rio fru-
etn rio voado, licores dilTorenlos « oleo de
castanha do nguussú.

Fohsdonio Górfios da Silvn, vinlio do jabo-
icaba.

Vitrine com ouro, *fa,irja:i.es} casca/ljos auriferos, _i,.

a se alguom os perturba, sfto
do itin.ito, táo indomitas quanto

arvores
us fèrii.
ollos.

Quando será o silencio daquellas Horas-,
l s inierronipiilo polo silvo riu locomotiva
qun 1. vo n tiirin n parto o trabalho o a vida,
¦j. iirtoe a industria ?

Quem poderá prover em quo òpoen. oo dn-
r,.õ taos acontecimentos')

Toilnvia, n oxplorncáó florcslrnl faz-se
íiòsliihitõsiUVp.issivol Estiuln-sao valor dns
•,1'v'nros, i.tó"onrio'i. Iipinom civiliziuln podo
.".ctiiiilmente bstciitlêi* o braço armado ilo
m ..'.liado. E o quo valem ns arvores já co-

clusivamento parn n nepublica Argentina,
onde lem superior cotnçáo. - .

lievem.is.di/.sr nosth nliura quo cm innu-
moras casas .coiuiiioíciãos 

'do' llio do Jn-
noiiai se vendo péssimo muttc cum o nomo
do Coiiipaiiliia Nlallo l.ariingoira; - - -

Dunilo voiu esse produoto, nâo subornos,
más Mntlo-G.íisso floa tão lõiigó. quo não
chega'lft a i.oiicin tia villnnin exploradora,
quo visa a :inniillni--llio is cróditus que ella
còn([tiistou 'dura aqueile gonoro de sua
mnior 

'axpovCAçfto.
Depois do nijUle, as madeiras. Esta ri-

queza é gerai-om tudo o Brasil. Todos os
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diante í>e v*x'í7o espssios ot ficorest vlMias. vlnagrse,
frescos, aguardente, ate ${crva J/latie

oisns, re

dando esclarecimentos minuciosos, uzon
tío-to o que", Mntto O.ros_.o. dois ciivniliel
rnsriisiinctissiiims, o rir. João dn Çostn-Moi.-
*ru...... c ciironcl J.ifii) 1' ......
tios rio seu Estudo A Exposição iNnmqnni, i-.in 11.
roqiiiuios do gnliintorin, incansáveis nas •
revellauOes quo to Vazam, cite» apresentam-'to ¦'•'¦-¦, t)'bjé.cius iriilloiuliir.es rios yiiloros es-
tariunes; íiuoi' s i ira té dn simples industria
i-Nti-.n-tivu, quer do trabalho manual mi
fiachánicn. E ;i tun viagem mental çojiti-
i,i',a assim, deliciòsu, insti. íctiva, sniUniio
de tiuiiudn oin quando que esbarras om
lecifcs do :nn'ravil!iiis, cm monttinhus de
iro lirios prp>idcnciiiès!

Cs tni,i*rios ttnt Jtíatto Çrosso
F.'"rbiuissiinb e:n ouro o Esiario i'.o que

Hos i empamos. Dentro rio elegante vitri-
nc, dtí-,:i:ia.ii á soiíiJtfe minoralogia-, ex-

Mim destes minérios, outros estio nn
iristnllnçãõ do Estado rio Mntto Grosso, ro-

i pr escutados por valiosas amostras envia
Iro liWrnidn.ilolew.. I das pelos srs-'- >'¦ '¦ '¦* '*"'* "-¦"*'Sardi & Irmão, quo ex|-0e

1, òcres e ciinga; Felicíssimo Josó tia bil-
.n, cnlcnreo. carbonatado o mica; Antônio

I Cos-irin rie Figiioii-otlo, onlonroo negro : dos-
onibiirgudor Antônio F. Trigo do Loureiro
o a Directoria do Torras, minas o coloniza-
cão, crystjii do rocha.

C'iinó vos. caro leitor, ii opulento n exhi-
bicão dosto Estudo no rámi. mihernliigi.cd.
Agora, so imaginas quo toda a z.inaos;
piorada reprcsuina umn pnrcoll.. mínima.'
rio Estárioiso !u rec .rdiros quo tem sido!
qiiifsl milia a n<\ílo d-quelles'.'O.l.OO habi-'i
t;i::los. num lo-rit, rio .(.uo medo;i.0'Jü..s.S0F
lítl.úrictrôs' qur.di .'dus.:"e ..'que',- poírahtiV, é'jj
ainda inteiramente de.corihecida a 'maior!

parto daquello vastiasimo solo ilearás de*-»
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cisco Mariani Wnndarloy. Mu mo ros o pes-
soai iih.to as arvores, corta-as om pedaços,
converto-as em serrndurn, du qunl o tamno
6 extraído e. sob n fórmá tio pasta, expor-
tailn para n Allemanha om grandes quanti
ciados, o ahi empresado no cortume
couros.

Plarjfas njedieinaes
Também nosie ramo, a flora matto-gros-

senso ó riquíssima.
Na Exposição encontram-se bastantes

produetos applicavois á phnrmncopéa;
A quina, por exemplo, cresce expontânea-

Jfmostras das bellas madeiras do €siado de Jrfatto-Grosso
€mbaixo da mesa vê-se alguns couros

curtidos na Colônia do jft. Coração de Jesus

x ss
plantas it;tjdfcfiiats, cacào, baunilha, perfunja/las, produetos phemaceuticoé.

Xena-matit t páot dt cannt.

dio. Elle por si so reproduz, multlpllcnh-
do-se com rapidez notável. O prodúcio ro-
colhido 0 ria superior qualidade, comi. sc
vS rio mostiiiurio expt.slo pelo S? Joaquim
Sulplciõ Cnlilas, notnndo-se que nenhum
benellciauíènto recebeu asco nlsodáo, quo
apenas foi descaroçatlo. Eslá ali um pro-
dUJlo que merece sor examinado pelos in-
dustriaes da especialidade.

Cafi e catão
Foi abandonada no Estudo a evitara do

safé.-am seguida A abolição-dos escravos.
A tal_i"d_ brffçns "explicou"e insiiflcou esse
abantípno dõ uma' cultura;', para a qual
Matto Grossii possue as fhê.uias terras'ro-

lias di-S. Paulo. ", "'"-
0«r. Sulpieio Csldtt apresenta j»W, ca-'Ú

J,TÍ| _ -„
IV Ü.',

Joaquim Vicente Paes de Barros : vinho
do gunipapo, de cujú. t vinagro dc tama-
rindo.

D. Elisa de Oliveira, doce dc c.j j.
D. Avellna Corrêa da Moraes: doce d«

caju.

JÍ missão solasiana
Justo é agora, leitor amigo que ati aqui

nos neompanhasteque nos secundes na rc-
vereiicia que'tasêinoè aos padr-s da mis-
são saleslanií; que no interior da floresta
sa encarregam de ir clvilisando os índios,
trazehdo-os ao convívio da liiv.llsafião; SAo
bene iieritos, entregues a uma obra de pai
e de amor.

Nc Ssiado d* Matto Grosso,te«mol

maf
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.ífírros jü/7acfo, farinhas, poivi/hos, araruta, fumo enj
corda, sabão, macarrão e mosaicos

Blonarios salesianns as seguintes institui-
fõos :

Lyceu de Artes o Ofllclos, em -S. Gonça-
lo; campo óxperlmohtnl agronômico Santo
Antônio, em Coxipó dn Ponto ; coilegio San
ts Thereza, cm Corumbá ; colônia do Sa-
grado Coras&o do Jesus, no llarraii-o do
Arngnaya ; colônia linmactilada Conceição,
lio Hio' rias Garças; colônia S. Jos6.no
Bangiadotuo ; fazetula da Palmeira e ninda
os colieglos das Filhas do Maria Auxilia-
dora.

Estas missões ensinam os Índios do am-
bos os sexos a lor c escrever, a cultivar os
campos, u dedicarem so ds industrias ma
nttaes a pastoril, ctc.

A sua ncçfio tem sido metitorlo e o Esta-
do muito lhes dove.

Produzidos pelas suas escolas praticas, o
obtidos por lauto dn acção dos índios ente-
Shisados, mandaram essas missões, além
de photogriiphins rias suas installnções :
matte. leite condensado, manteiga, araruta,
polvilht), farinha do mandioca, farinha do
milho, maiznnn, óleo dc mocotó, mnmona,
vinho rie uva, vinagre de uva, alconl, uvas
om nlr.ool, assucar do cniina c redundo, ca-
lé, milho, gergelim, snbáo, escovas, uma
peça do algodão, a primeira que foi tecida
com .algodão do Kstado om um tear manil-
al; uma toalha de algodão, um cinto de
linha do cores, dez bengalas, madeiras do
lei trabalhadas cm facas do papel, cni rc-
gons o esquadros ; algodão em rama ; um
vidro com prt denominado Amnro Leite,
purgntivo ; libras do varias plantas : tnrra*
ia do tucum. paru pesca ; rèdo do tiiciun ;
mamoua torrada, amendoim om casca, ro-
Sina em pó quo substituo o incenso; mamo-
nas do varias qualidades, amostras do
massas cxlrnhidns das sementes do uru-
cum, dc quo os indiSs so sorvem pnra pin-
tarem a polia e afugentarem os insectos ;
chhpéòs rie folhas da palmeira, 21 espécies
de feijão, ii rio milho, 5 de arroz, etc.

O Mostruiii-io dos padres Snlesianos ó
mais eloqüente relatório da sua benéfica
acçãn, do que tudo quanto aqui escreves-
semos.

A producçílo obtida no cultivo dc ecre-ns
6 tão notnvol quo hnsln dizor quo um gi ao
fle milho produz 31)0, um de arroz dá 1.000,
um do feijão dá £9. Apezar disso, Matto
Grosso c": obrigado a importar esses pro-
duetos, porque não tem braços para o ira-
balho úoí campes I

E' uma crise que só lindará quando o
Estado se resolver a tomar a iniciativa de
dar tis terras nos colonos. E' o problema de
todo o Hrasil I Ou aquellas terras vnstissi-
mns ficarão eternamente dosaproveitndas,
ou o Estndo dá aos iinmigrautos, som ne-
nhumn espécie do ônus, antes ninda com
prêmios, as terras qua constituam o patrl-
inonio do trabalhador. Então, o immigrnn-
te, apaixonado pelo seu campo, pela sua
casn, será o grande obreiro da riqueza do
Estado, que irá buscar a compensação da
doação que foz no imposto lançado sobre o
prociucto recolhido o conimerciuvel.

A resolução do problema 6 simples, c
unlca i

Jndustria pastoril
Caro leitor : Sabes já o que é Mado Grós-

So cm extensão, em valor mincralogico, o
cm liberdade do solo. Vues vel-o ngorn sob
outro aspecto ; o da industria pastoril.

Dois e cavallos são duas formidáveis ri-
quozas matlo-grossenses. O cieador quo
tonhn 5.000 onhoças, 6 reputado pequeno
cieador I Os verdadeiros crendores team I),
30, í0 mil cnbeçns do gado 1 Manadas onor-
mos, que não pedem trnballios nem cuida-
dos. por lá vivem, multiplicandu-se, som
outros nbrigos do que os quo a natureza
formou providcnciulinente com a copa dos
frondosos arvoredos 1

A terra contém a <igua e a vegetação que
alimentam; as arvores, a sombra que dá
abrigo; o só com estes elementos conta a
industria pastoril pnra que os campos se
vào cobrindo da anlmaes. Vende-se um
boi feito, prompto para o corte ou pnra o
trabalho,por 20S a iiiiSOOO.e é tal a producção
dc cavallos, quo dentro de 10 annos niio
terão vnlor nenhum I

Matto Grosso não poude mandnr nnimnes
á Exposição. Náo o permltliu a distancia c
os meios do transporte, mas mandou pho-
tographias dc exemplares das melhores
raças, que nno devem em bellczu e om for-
ça'ás melhores quo vieram do Itio Grando
do Sul o dc outros Estados.

Foram os portuguezes que om 1730 lava-
ram pnra Matto Grosso as primeiras rozos,
oriundas da Alemiojana. Desses animaes,
e dnquelles que posteriormente o Estado
importou de Minas, e quo também oram
oriundos do Alemtejo, resultou aquella
enorme prnducção rie bois magníficos do
aspecto o de força, quo cm mediu dão 750
kilos de pozo!

Os cavallos sáo garbosos, do altura me-
dia, domavois, oflorecendo excellente mon-
taria e nrcstundn-se a todos os trabalhos.

Grandes crendores do Rio Grando nào
contiveram o seu enthusiasmo no verem
as pliotographias daquelles cxplendidos
animaes,

Mosmo para os cavallos, apozar de sa-
rem anlmaes da melhor raç.a.carccedoresde
tratamonto.oreador de gados não sa preoc-cupa com choupanas nem outros cuidados.
O guarda da égua t... o cavallo 1 A cada
grupo de 15 éguas dá-se um cavallo quo ro-
cebo o nome de garanhào. Esse as defendo,
as auxilia, as conduz a onde quar, sem ser
necessário o pastor, sem que o homem
seja preciso para nada I

E vá lá o garanhào de oulro grupo inver-
tlr com o do visinho!

Nào lhe falta o conce e a dentada, a pol-o
fora do improvisado redil!

Interessante, nâo é verdade?
Como dizemos, o Estado substituiu a re-

messa de gados, pela do pliotographias que
abrangem vistas do fazendas.de pastagens,tio currues, rodeios da bois, rodeios do ca-
vnllos, manadas bovinas e cavallares.

A fazenda de S. João, do sr. Joào Epi-
phanio da Costa Marques, grande creador
o fazendeiro, ó a que apresenta maior nu-
mero de pliotographias, todns illucidativas
para os estudiosos.

Jfrtes liberaes
Estás cançndo, leitor? Um pouco mais do

exforco e vamos concluir, como dizem nos
sermões cheios rie latim os oradores anti-
gos... e modernos.

Fizemos passar deante de seus olhos espi-
riluaes as riquezas naturaes do Mntto
Grosso; agora vamos ver o que lem produ-

• 
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•zldnn lomíbrnçfio doi homeniiò o que nllos
ima nproiontnin.

TiiiiuiH mu primeiro logar a demonstra*
çftn da noçfto ofliolítli oxorolda por mulo de
!"l'. i«li'gl|l..l.lcllt "> .|l|'iill|-||!HIII «l \i'la PO*
lien, niliiilnlstrnilvii, OQononilcn o social do
Eitiulo. SOIlonla livrou ou brochuras non-
ItlOin tll.lü quaiilo |.«««l'i liiililodl.ilaiii.uili»
iiiteri"i--.r. ilosiln n Ciilistlllllçao do Iv.l.irio
iil.l A 0«5Chl Ol/lelal.

Depois, nji|inrflrc a Imprensn malio-gros*
senso, liiluiuda om 11 de iignsto de I8w,
com o r/iomíi Maltogroiisníii (traças nn
ninrqiiPZ do S, Viconte qu» lançou n idéa
da Introdução no K-itiiilo da primeira ly*
pnaniphiii, o qua foi feito por íubjorlpçllo
publica.

Nn Exposição figuram Jornaes aprcsmiln*
dns pelos srs. Emilio Calhao, A Colluaeílo;
Anlnnio Pontes, o 1'lutroi, Arlsildos Osuilo,
0 Ciuieiro; José II. Palma Junior, .1 BtCOliV,
pndro M. O. da Oliveira, a revista Multo
OrOltO, 0 l.rilieto. conlcli.lo Iodas 0 l»|i -ul.l
o..'iii"-. uicia. nos luiiiilgriiules, por C.oUo
Pflãlni.

Pnra nuo o visitante possa fnzer I«l«*n do
vnlor do algumas oluttdos oitndiinen, tomos
miignlllc-ns phoiogrnphlas rias chiados do
Cuvnhá o do Coriiinbá, do odldolos pnrll»
Olllnros dn Coi niubii, do Lyceu do Arlos o
Oillclos. do Obsorvuloiio Moloorologico,
dns nlllcluns o tilutniios das missões snlo*
siniins, otc,

São exrioslloroí dessn» pholr.graphlns a
cnmmlssáo dti ExposloSo e o padro Antônio
Mnlan.

O presidente do Eslailó nxpfle dtins rfidos
bordadas n sfidn; executadas pelas nluinnns
dn cnllcglo Maria Auxiliadora, dns Irmãs
Saleslanas, o sào destinadas no sr, prós!
deitln dn Hopublica o ao sr. ministro tln in
duetrin.

A senhorltn Emilia Amnrnnto Peixoto de
Azevedo, oxpõo unia costa com flores, tra'
l.alho do pintura.

O sr. Pedro C. CnrrSa da Costa apre
senta vidros com elixir rio calumba. mo.
dlonmonio omprcgndn contra a ntonin do
estômago, nzlns, llaluloiioliis, etc.

lio sr. Anlonio Vieira do Almeida : per-
filinnrins, todns ollns cnm produetos esta-
iluaes o brindadas com os nomes mnis
ndqitnrios a serem hoinanagons permanen
tes a Mntto Grosso.

O sr. Agenor Miranda, chefe do districto
tolocrnphico, nprosouta seis modelos do
postes tln linha telcgraphica ostndunl, O
serviço tolocrnphico foi iniciado om Mntto
Grosso em is*-'.) o itcttinlmonto a redo com
prnhoiide L'.ci'.j kilometros do postes, com
27 estações.

O ostnbcleriinento Avelino do Siquoirn
apresenta grande numero do brochuras,
opusculos, discursos, otc.

Jifarjufacturas

Nesta secção encontramos os seguintes
trabalhos:

D. Frnncclina I.eocndla do Almeida Cor-
ren : «luas ridas lavradas tt lã o linha do
cores.

D. Maria Augusta Ilondon: uma rede
branca de pellucla.

D. Dnlphina do Almoidn CorrOo: uma
rôria branca lavrada com Unha de linho.

D. Mnrla Fontes : uma rido lavrada com
linha de diversas cores.

A ride entrou nos hábitos malto-grosscn-
ses, como nos dos Estados nortistas. Â rfid-i
é uma necessidade individual. As senlioi-ns
inalto-grosscnses, mesmo ns mais nristò-
craticas, preparam o bordam as suas rodes,
o nuo faz com que n arlo graciosa e reqtlin-
Indu so npropriusso dessos produetos,
dando-lhes a extet-íorlsaçftò.a osthetico tina
e Elegante que o leitor apreciará".

A missão Salosinnn apresenta cinco cou-
ros curtidos na colônia indígena do Sagra-
do Coração da Jesus. Esta industria não so
tem desenvolvido no Estado, seguramente
por falta dc iniciativa. Matérias primas não
faltam, couros c plantas taninosas, a come-
çar pelo quebracho, abundam á farta. Os
couros sào exportados, depois de envenena-
dos polo assenico pnra serem conservados.

D.JovIna Ilardman o d. Maria Carolina
Pltuliiga expõem chapéos feitos de cro-
chet.

O sr. Henrique Ilesslein apresenta um
maço de penntis de garça, que se vendem
por um conto de réis cada kilo. Também o
cir. João da Costa Marques oxpõe pennas de
garça.

A fabrica Produetos CibWs apresenta ex-
tracto do carne, caldo de carne o línguas
em conserva.

A Padaria do Progresso, dos srs. Fernan-
das, Irmãos «S C., expõo amostras dc mas-
sas alimentícias.

O transportt trn Jftatto Çrosso
Esta industria está representada porumn photogrnphia que reproduz o meio de

transporte ndoptado em Cuyabá, para pas-sngeiros o carga o por outra photográphiada barca pêndulo, do propriedade do Es-
tado.

j7 comnjissão de Jitaito Çrosso
A commissao delegada pelo governo do

Eslado de Matto Grosso, junto ela Exposi-
çào Nacional, é composta pelos srs. senador
Antônio Azeredo, dr. Joào da Costa Mar-
quês, engenheiro civil, coronel João Pedro
de Arruda, industrial, a Virgílio Alves Cor-
rêa Filho, ongenheirando.

A' actividade e amor pátrio destes ca-
valheiros deva Matto Grosso a bella instai-
lação que tem no palácio central, a seloc-
ção criteriosa nos produetos expostos,
o niagnidco catalogo, o melhor o mais il-
lucldutivo que até hoje tom sido distri-
buido ás pessoas que tecm ido ver a Expo-
sição Nacional.

** *
Leitor amigo : Concluímos allnal. Disse-

mos-te o quo 6 Mntto Groso.o que ali existo
do rico, cie bello, dn formoso, de attvahen-
te. Não sonhnste, não. A verdade c palpa-vel, evidente.

E agora fica sabendo : para quo Matto
Grosso viva riquíssimo, sem dependências
de ninguom, b&sltir-llie-á quo um dia o
transporte pelos seus rios ou por terra,
sejn umn verdade, cm voz rio ser a illusào,
o simulacro de navegação privilegiada, quenos dá o Lloyd Brasileiro. Quando navios
apropriados cortarem a miúdo ns águas
mansas cios rios que chegam nté ao ocoanc,
ou quando o pnnnacho de fumo cias loco-
inativas passar vertiginoso ntrávéz dos vas-
tisslirios campos quo formam Lodo aquelle
inogliiilavol e invejável Estado, Matto
Grosso será uma das mais beilas e iilcon-
cebiveis maravilhas quo Dous organizou
nesto mundo onde vivemos !

twimmmmmuemmmm

jVmostras tíe assucar de diversas qualidades e precedências,
doces de caju, de banana, laranja

e limão, café fumo, algodão e pain*.

A China desperta !
0 ministério chinez tio inslrucção pu*

blica acaba tle publicar um regulamento
sobre a inslrucção primaria, de que ex-
U-aclamos nlguns artigos iníoressantes :

«Toda a capilal do.Eslado terá pelo
menos 100 escolas primaria?., c uni mi-
nimo dc cinco mil alumnos:

Todas as prefeituras e todos os dis-
Li-iolos terno pelo menos -ÍO escolas e 200
alumnos.

Toda a orêánça, nllinginclo á edade de
7 annos, deverá freqüentar a escola.

Os paos cie creanças de 7 annos para
cima quo as não pozerem na escola se-
t-âò passíveis de penas severas.

Todo o empregado publico que auxi-
xiliar a fundação tle uma escola terá di-
reilo a recompensa.

Qualquer prefeito ou magistrado
qüe não obtiver, na região submcttida ;í
sua .jtiristlicçào o numero cie escolas c
tlenlumnos estipulados na lei, será pu-
nido.»

Si aqui no Brasil so estabelecer o re-
gimen da iristrucçfio obrigatória, o Ua-
pndura muda-so para a ciinbebasia. E
terá um Irabalhão para aggremiarps de-
fuulos de lá e fazòl-os votar...

Balões cm combate.
Decididamente, os balões estão na or

dem do dia. Em uma revista ingleza,
um escriptor militar imagina um com
bate futuro enlre o immenso dirigivel
allemão Zeppelin e o Lcbaudij, francez.

O imaginoso homem dá todas as van*
tagens ao Lédaudy. Diz elle :

«« 0 dirigivel francez é superior ao al-
lemào por ler maior velocidade, maior
poder de ascensão e lhe ser possivel
descer em qualquer ponto.

E' mais fácil de manobrar ; poderia
passar o adversário, ficar em plano su-
pet-ior e ganhar assim decisivas vanta-
gens.

Atacado pelo lado dc cima, o dirigivel
allemão ficaria sem defesa. O Lébauby
poderia deixar cair sobre o adversário
qualquer mecha ardente e anniquilal-o
assim lolalmenle.

A equipagem do Zeppelin não teria
meio de impedir queo Lédaudy lhç des-
tiuissc o aéreo envoltório.»

õs gaúchos
ma/os

(IH.NKY LRTUnQUK)
—Poilro ?

Mou coinmnndante?
Por unica rnsposln, o oommnnilunte

Rumou estendem a mao paru uma
bomba quo acabara do pousar sobro
a rolva,

0 ordonnnça tomou o vaso ml-
ntisctilo, dpsppjou ns folhas quo nollo
OBlavam, stiuslilüiu-as por uma oo-
lliortulii do folhas souoás, ltint;oii den-
Iro ümacòllior do iissücar masoavo o
ilirigiti-so ptirauma niai-tnitu colloca-
da cm umu li-ompo, sobro ürh fogo do
ossos o gravotos, nn qual, (ld nitiiiliã ií
noito, fi-rvin agna ilesliuuilu no pro-
paro do mnlle.

Clióla a bomba dòágúa forvoiilo o
mexida ti prossa, Pedro íiint-ptillion
nella um tubo dü pr.tl.-i, cortlfloou-so
por umu golada quo eslava ao gosto
do seu chefo o a entregou a d. IVunon,
quo, a pequenos goles, começou a
saborear a bebida predilecta.

Essa era naquelle dia aquadragesi-
ma bomba dc malle que Ramon bò-
bia.

Nào tomaes, Alberto, perguntou
ollo entre dois estnlos do língua, que
mostravam a sua satisfação dc vi-
ciado»

A porgunta cra dirigida a um capi-
tão ainda moço.

Deitado no olmo,seguia com o olliar
vago, quasi alono, a espiral de fumo
azulado que subia do sou cachimbo de
madeira.

A' interrogação do commandanto,
cstreniccoü, oomo si fora subitamcii-
te arrancado a um sonho.

Não, nicucotiiniiiticl.iiile, obriga-
do; ainda me não pude habituar a essa
infusão, cm que os americanos do
sul acham um ostimulanlò e que, alé
hoje, mo produz effeito contrario. ¦

Questão de tempo, respondeu o
outro; a mim me são necessárias 00
bombas por dia, inlervalladas por
outros tantos cigarros; sem isto, aca-
boti-sc o ltom.ni! E' verdade que eu
tenho 72 annos o vós contaes ape-
nas 25.

24, rcctificou o capitão, suspi-
rando.

Eis um suspiro, meu caro Albcr-
to, quo diz muito.

Não, commandante.
Hura...
Asseguro-vos que...Nada assegureis, porque ou vos

enganaricis ou me procuraricis cn-
ganar.

E nisto parou, para bebericar o que
reslava dc matto na bomba; chamou
Pedro, entregou-lhe acucurbitaccn c,
accendendo um cigarro, continuou:

Caríssimo capitão, ha muitos
dias nndacs a sonhar com borboletas
azues; vossos 24 annos estão saudo-
sos da cidade, dotheitro, das soirées
c de ludo que pódc amar um joven
official: por outras palavras: aborre-
ceis-vos brutalmente no Pampa, que
entretanto procurasles — onde, longe
das exigências de um grande desta-
cametito, a vida é tão bella por sua
independência.

Não 6 exacto que feri justamente
o ponto?Commandante, não lenho abso-
lutamcnto saudades. Quanto a aborre-
cer-mc, 6 real.

Não gostaes da cidade... não gos-
taes do campo... não comprehendo...
explicae-vos... resmungou o velho oi'-
ficlal.

Quando pedi para ser destacado
para um forte na fronteira dos indios,
foi com a esperança de ter vida mais
accidentada; ora, a vida aqui ó tão mo-
notona quanto a das cidades.

Com mil diabos ! exclamou o
outro, apostaria uma onça conlra uma
piastra como pensaes em ter dc bri-
gar com os indios.

E ganharieis, meu commandan-
te, porque confesso-vol-o, cra esla a
minha esperança.

Ah ! meu caro Alberto, indios,
já não ha; chegastes muito tarde: a
campanha dc 1881 acabou com as ul-
Umas tribus; hoje eslão reduzidos a
mendigos ou creados de servir.

Enlão, porque conservar guarni-
niçôes cm fortes como este cm que
nos achamos?

Eh ! Eh ! aqui a alimentação do
soldado quasi nada cusla ao governo;
c depois, a presença dc um destaca-
menlo 6 ate certo ponto um empeci-
Iho a formação do hordas dc bandi-
dos. Digo ató certo ponto, porque
sempre ha, por aqui e por ali, alguns
Maios promptos a atacar as diligen-
cias.

Maios'!
—- Sào gaúchos, que em consequen-

cia dc peccadilhos, gcralmcnto uma
facada, deixam a fazenda cm qun Irá-
l.m.1 liavam e vão roubar através dos
campos, onde ií tão difficil perse-
guil-os.Mas são assassinos, exclamou o
capitão.

Ihiin, pesada palavra ! Em vosso
paiz é possivel que assim seja; mas
enlre nós, uos Pampas, em que a
navalha ú o primeiro c uliimo argii-
menlo, é talvez... um desagradável
incidente.

O joven official, de origem frant-c-
zn, ia protestar, quando do alto de
um torreão de barro, elovando-sc so-
bre as quatro muralhas do forte, pau-
sada voz gritou:Alerta!

O capitão levantou-se dc um sallo.
Que lia? perguntou ao homem

da guarda.Um cavalleiro que surge ao lon-
ge, respondeu o outro, estendendo o
braço para o Norte.

Equ«isi em seguida:
Um dragão vermelho...

Alguns instantes muis tarde, para-
va o cavctlleiro deante do forte.

Ordem do governador de Meu-
doza, disse elle, entregando um officio
aot-iipilão, que opassou ao comman-
dante.

O velho official terminou a quadra-
gesima terceira bomba dc matte, ras-
gou o envolucroe leu a missiva, sem
que o seu rosto indicasse o conteúdo
do officio.

Bem, disse elle ao correio; de-
pois que tiveres comido e descansa-
do, vottarása levar árosposta ao go-
vernador.

Fez um signal ao capitão e ambos
penetraram sob a lenda dc couro, rc-
sidencia commum.

O commandante sentou-se sobre
uma caveira de boi, deante de uma
mesa de madeira branca,—-único mo-
vel da peça — tomou uma penna de
condor, c com a sua grossa letra qua-
drada, traçou apenas estas palavras
no pó do officio : Visto. Ramon, com-
mandante.

Caro Alberto, tomae conhecimen-
tio, mcllci em enveloppe,com endere-

çò nn governador c entregue Isso tto
dragão,

Isso,,, ora a ordom seguinto:
A galera de Mnnilo/.íi, om llnhiii

Uliiiiun, foi atacada perto do lago do
Dosngiiaüoro; viajamos foram massa-
orados j informações indicam quo o
.-ilimitado foi commcllido pela horda
doRl-Cabri; dotermiuuoquo opron-
dam nu quo o miilcm.

Emflin, exclamou o eapilão, vao-
sn poder lonlar uma í'ampanha/.iiiha.
Posso partir j«í, commandanto ?

lliimon havia desdobrado uma car-
Ia lopographioa da região o nella cs-
pelando o indicador:

A galera foi atacada aqui; levao
soldados montados otralaodo coroar
os Mulos, si ainda lá esliverem. Nào
vos osqueçaosque lU-Cábri 6 advorsa-
rio com quom é prooisp contar.

Amanhã ostarrt ello proso ou
morto, tiffinnou o joven offlcial.

Dez minutos após, parlla com '.'0
homens.
• •••••• t • i» i i • i

Bom quo não pertencessem á arma
de cavalliirla, os soldados montados,
—todos lilhos da lei-i-ii-—eram capazes
dc rosistoncia nolavol.

Quanto aos cavallos, fortes poros-celloiicia, galoparam a noito inteira o
pela manha unham feito L't) léguas.
Meia hora mais, o a pequena tropa
uüingiria o lngo do Ddsagiiiulcro.

A' frente, ti D00 metros, alguns pas-
saros gigantescos levantam o vôo e
pousam de novo.

Urubus, diz um sargento ; capi-
lão, a galem foi atacada ali.

Em rápido galope os soldados che-
gani ao pé de uma mein duzia de
esqueletos de homens ede outros lan-
los do animaes.

Ao lado, ompanlurrãdos, somnolcn*
los, os urubus degerein a eu.uiudiosa
refeição.

Onde eslá o caminho? pergun-
lou o capitão, admirado de nada ver
que a lal so assemelhasse.

Está om todas as dirccçuos, rc-
spotiile o sargento, mostrando o
Pampa, que se estende a perder do
vista.

Ahi eis ali um rancho.
A mão direita do sargento estende-

sc no rumo dc uma arvore, cuja fo-
lliàgom corta a monotonia dos' cam-
pos.

No mesmo instante apparcce um
cavalleiro que corre cm linha recta
para o logar cm que eslá o piquete.

Pela comprida, inculta e branca
barba, advinha-se um destes velhos
gaúchos dos ranchos, que desconhe-
cem luxos de cidado.

Hticnos dias, senor capilan, diz
elle parando em frente ao joven offi-
ciai c cslendcndo-lho a mão larga-
mente aberta.

E mostrando os cadáveres :
Eis a obra iVEl-Cabri.

Bandido! continua elle, erguendo
o punho na direcção do sul, desta vez
não escaparás.

Nào é verdade, capitão, que nos
ides livrar desse assassino ?

Vim para isso, responde o offi-
ciai, apertando a mão do velho; ondo
está elle ?

Os doze homens de sua horda
estão a uma légua d'aqui; ser-vos-á,
porém, preciso deixar os cavallos cm
meu rancho, porque o terreno eslá
muito escavado pelos coelhos, linear-
regar-me-ei dos animaes.

Está feito, amigo.
Um quarto de hora após, a tropa

chega ao rancho donde um rapazola
lhe traz logo algumas garrafas dc
aguardente de milho.

Na volta, diz o rancheiro, cn-
conlrareis um magnífico carneiro
assado.

E emquanto os soldados lhe bebem
a aguardente c comem alguns dos
biscoitos que haviam trazido, o velho
gaúcho, contornando o rancho, des-
amarra um grande cão preso a um
annd chumbado ao muro, põe-lhe
á bocea um pedaço de páo tinto de
vermelho, passa-lhe a mão pelo dorso
e diz em voz surda :

Vae!
O cão sao a correr vertiginosa-

inenle.
Os soldados lem acabado dc comer

c beber.
Meu netó vos vae guiar, diz o

velho no capitão.
Guiada pelo rapaz, a tropa piza so-

bre uma vasta coc/heira, ondo os
homens tomam asinaiorcsprecauçües
para não,".cair cm buracos innume-
ros.

Alcançam depois o solo plano.—E' aíi, diz o rapaz, apontando para
um espaço coberto de altas louças dc
gynerios.

Estão escondidos debaixo das gran-
des hervas.

Uma ligeira fumaça indica que ali
lia um acampamento!

A' ordem do capilâo, os homons
avançara em semi-çirculo, olhar (ir-
me, dedo no gatilho'.

Já eslão a menos de 50 metros do
logar designado ; esperam iipenas or-
dom do commahdanle para carregar
sobro os bandidos, quando um clamor
se levanta ;í direita e seis cavalleiros
sc mostram ao longe, galopando fu-
riosumente.

Meia voltaá direita, commandou
o oílieial.

Urros se fazem ouvir atrás. Seis ou-
tros cavaleiros avançam pelo fundo.

Formar quadrado !
No mesmo instante os soldados se

alinham cm quatro faces.
Berrando como demônios, os gaú-

çlíós Matos,— são elles,— espaçam-se
dc 20 melros um do outro.

Chegam a alcance de tiro.
Apontar! Fogo í

Os soldados tem lido apenas tempo
de visai-os, quando uma saraivada de
pedras grandes como punhos cac so-
bre. ellos, com um zunido grosso.

Os bandidos acabam de atirar a
bola perdida, pedra ou bola de chum-
lio, amarrada a uma lira de couro que
jogam mesmo a galope ; lia gaúchos
que matam com segurança, atirando
i-sscprojectil a uma centena de me-
tros.

E'arma torrivel nas mãos de tão
intrépidos cavalleiros.

O primeiro ferido é o capitão, que
eae atlingido por um desses projeclis
cm plena testa.

Cácm a seu lado dez soldados. Sc-
gunda descarga lança por terra mais
seis.

Aos laços, gritam os bandidos.
Fazendo girar o laço dc couro acima

das cabeças, atiram-se como uma
tromba sobre os infelizes soldados,
que já não pensando em defender-se,
levantam os braços, cm gesto machi-
nal, tentando safar-se do mortal ar-
rocho.

Vã esperança.
Atirados com infernal destreza, os

nós corredios apertam-os em fatal
abraço. Soltando um grilo de victoria,
os piratas do deserto partem em car-
reira diabólica, arrastando após si cs-
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sos corpos, quo saltam n riidu fieol-
ileulii do lorroriô para cair ttilpanlp o
stiltnr uulm voz. oWspiuulo-Bü ii dor
dossa ugoniu.jii IriOflOSi 0111 bivw, eu*
ilavoros,

Üs iUrt/iw param rulào. npí'ium-s<\
esvasiaiu os bolsos das vii-limin», li-
ram-llios os cinturões qnóbriúri-lliOB
as cnraliiiiiis, parlem-lhes 03 sabres
sob os Iucúob deis grossas botas oer*
gllOlltlo utll dOlTílUOlrO II llTIlll» diri-

í»

gem-se para o rancho ilo velho.
Itr.ivo, rapazes, bravo, diz ello,

contando ns oniiusoiispiaslrasoncoíi-
Iradas uns cadáveres.

E satisfeito :
A' mesa ! 0 assado espora»

O volho é El-Ctilii'1 om possua.
Emquanto cada homem corta uni

pedaço do carne sobre o corpo do
carneiro océo se obsoureeode urubus,
vi mios dos Alldos, cujos cimos se dis-
lingitem no horizonte.

Os monstros alados sentiram cheiro
do cudavoros",

A" noite, iln põqnana força, roslnrfio
apenas alguns ossos, que branqnca*
ráo doprossa ii passugom desonfreiadu
do paiiípciro.

Xegislação social
Enimictpnção econômica da mulher {¦]

Vimos, un artigo anterior, n idoiili-
ilado do direilo inglez e do direito fran-
cez, no começo do século XIX, quanto
;i situação econômica da mulhercusa-
du. Vimos, também, como, iiniiivoln-
monto pela jurisprudência dos sous
tribunaos superiores, o directamonlc
por suns reformas legislativas, ain-
glnlerra rompeu coma tradição, tis-
segurando, afinal, á mulher casada n
livre administração o disposição «dos
s«ms bons (moveis o immoveis), dos
respectivos rcndiinenlos e dos sal.-i-
rios obtidos por sua aclividudo pes-
soai.

Na França, omie so manlcvo o rc-
gimen da inferioridade c da sujeição
até o anno passado, alguns juristas
modernos, dosde certa época, vinham
combatendo a iniqüidade que tal re-
gimou mantinha nas relações sociaes
tios sexos. Observa, com jusloz.t, Ma-
ximo l.oi-oy que o principio dessa des-
egualdadcso poderia encontrar na dc-
liniçào do poder material dada por
Polhica, inspirador dos legislas dc
180-1:— «alircito que lem o marido de
exigir de sua mulher todos os devores
dc submissão que sào devidos a um
superior» (V. o brilhante òpuscülo
Lk Cod. Civil ht le Diioit No.üvhÁu).

Vi' a lei da soberania masculina! No
que respeita os bens, o mosmo valeu-
te critico daobra napoleonica e decidi-
do servidor das aspirações egualila-
rius do socialismo, demonstra que, no
regimen da comtmuihào, o que existe
é, de faclo, a liberdade do marido e a
lutellii da esposa, beneficiando-se
aquelle com o que esla traz para o ca-
sal, com o que herda, com o que ga-
nha por seu trabalho !...

Nào só os socialistas c os feminis-
tas feriam esse combate; Escriplores
imparciacs, dotados dc pequeno im-
pelo reformista,não yaciliavam na es-
colha, manifestando preferencia pela
legislação ingleza. depois da deliniti-
va conquista de 1882, consolidada om
18Ó3.

Para exemplo dessa propaganda
doutrinaria, som visos de sectarismo,
podemos apresentar um completo cs-
tudo que vem cm nota (VI) do subslan-
cioso livro de Dicov, citado no nosso
primeiro artigo. E' da lavra do [iro-
fessor Alberto Tissier, da Faculdade
dc Direito do Paris. Encerra uma par-
te do histórico da lei franceza de 13
de julho de 1007.

Comparando o direito francez com
o inglez, até esta data, o professor
Tissier reconhecia o progresso do pri-
niciro, declarando:

«Na França, o direito commnm, no
que diz respeito á mulher casada, se
prende a duas grandes instituições —
communbáo dc bens c incapacidade
para agir som autorização.»

No regimen de còmmünhão, a cpie
obedecem Ires quartos dos casamentos
na /'V.i/íç-a, o marido é o chefe—con-
linúa Tissier— ; administra os bons,
cm virtude dc poderes quasi absolu-
los; pódc dispor dos bens communs,
vendendo-os c recebendo o -produeto
da Iransacção, sem ler que dar con-
Ias da administração, nem dos rendi-
mentos. Dentais — diz ainda o alludi-
do professor — os bens do cásál rc-
spondem pelas dividas do marido, sc-
jam quaes forem a sua data easua
origem.

A mulher — acerescenta Tissier —
não lem, cm tbese, qualquer parte de
administração nos bens da commu-
nhào; o quo cila adquiro por seu tra-
bulho lien subordinado, como os ou-
tros bens comnnins, ao poder arbi-
Irario do marido; suas dividas só ono-
ram os bens çòmmuns si o marido lhç
dá consentimento para còntráhil-as.

Reconhecia, ao mesmo tempo, o
professor francez que essas regras dc
outras épocas, estavam prestos a des-
apparecer, minadas pelas «obras dos
juristas, pelos votos dos congressos,
pela pratica judicial c por disposi-
ç.ões legislativas que tinham encarai-
rihado o direito da sua terra para re-
formas mais geraes e mais rndicaes».

Dessas leis preparatórias da refor-
ma—a que alludc Tissier—convém
citar ade 9 do. abril de 18S1, referente
iis caixas econômicas, que já perra it-
lia ú mulher casada abrir caderneta,
depositando dinheiro livremente, au-
lorizaiidò as retiradas, salvo o direito
de opposição marital, que, em verda-
do, quasi não era exercido, em vista
dos entraves opposlos peln adminis-
tração das caixas e pelos tribunaos.
Notável é, tnmbem, alei de 20 de ju-Iho de 1888, relativa ás «caixas de apo-
sentadorias da velhice»; dispondo queas mulheres casadas, (sem distineção
dc regimen) podem contribuir inde-
pendentemente dc autorização do ma-
rido. Nào monos expressiva é a lei dc
1- de abril de 1898; decidindo que as
mulheres casadas sejam udmillidus
nas sociedades de soocorros mútuos
sem autorização marital.

Assim se ia preparando a lei queChenevier qualificou revolucionaria,
e cujo alcance social é enorme ; lei
quê o Journal Offtciel publicou sob o
titulo: loi rétative au libre sala ire de
Ia femmc mariéc ei ü Ia contributioh
des époux aux chargès du ménãgc.
O projecto vinha dc'i7 de fevereiro
de 1890, tendo partido a iniciativa da
Gamara dos Deputados. Passando ra-
pidamente, foi remettido ao Senado,
onde (segundo a expressão muilo
nossa conhecida) dormiu alé maio de
1907. Aualysando o projecto pritniti-vo, notava o professor Tissier queelle era insufíicicnte, ficando muilo
aquem das leis inglozas, porque só
protegia o salário ou os ganhos, mas

não os outros lu-iis nirsiM (tíli/uifitloi
com o iipotlm i" <t" teabtillitt ita i)inl/(éi'
ithiidit. As OOOlIOinltlS dopii.-ilad.i-S
os ílliilos ou ininiovois oompiNUldR' 

i r.M.nsa põruiiiuiviutu á nieii'.'' dopel
seus t-ivdoivs, le boainundo o dos

ou d» uni fé !
O relator do projcclo, na Ciin.ira,

sr. OoIruiuIiOiitüiulórn, oom IndORCíil'
pnvel iit-atili.iim-nl". f|ll0 Õ dlrçllp tlli
niiillior /Ictwti csffotfítlo desdo que elln
podia receber o dispor do sou snlu
rio...

Folizmonlo, quando o Senado, om
1007, tomou a podo n roformiii ilomN
liava iirieiilaç.K) difleivulo, devida,
om gniiulo parlo, uos esforços ila
«Sociedade tio ostiulos legislai!vos.»
quo havia propnrido, om intui, uni
pi-ojeclo mais (ipproximitdo ao direi*
Io inglez.

Prevalecendo essa lontlciicin rtiilí»
cal a Gniiiiu-a coiiforniou-so, tippiM*
vando, ali do julho, sem dcbalóo
projcclo quo romollorii ao Senado ilci»,
unnos atiles, mas com as modlllca»
ções quo solfrera nossa (.'amara nlia.

1)0 maneira qué, pela Icglslnofio
fraucoza aolual, qualquer que seja o
regimen tio matrimônio, ii mullicr
lem uni pe.-ttliti reservado, iio quo
dispõe qilür-i livrcillOIllc.

As operárias, u* creada- tio .servir»
as professoras, as fiiuccioiiarias pu*
blicas, ns artistas, us escriplorus jió-
tlciii, adiml (lesfruclar, som receios e
sem eir.iivó''.-, u produclo ilo sou Ira-
bulho.

Mns. não é tudo: —¦ o direito da
mulher casada sobre os bens rÇH'1'va-
dns (direilo contra o qual nào valem
quaosqtior convenções estipulando o
contrario) — é muilo extenso; taes
bens piid"tn ser empregados como
aprouver á sua don.i, «pie comprando
ininioveis, úào precisa, paru vendei-
os da autorização do marido; ttpcna:i
não podendo doal-os. Oulro suu. a
a loi dc Ilido julho confere :i mulher
casada o direito dc estar em juizo por
si só, defendendo seus interesses
econômicos.

Esta é a parte maiscaracleristici,
tnais imporlunto, mais gnrunlidonuhi
independência econômica du mulher.
A oulra parto consagra o direito do
qualquer dos cônjuges poder ctubar*
gar, pelo juizo cie paz; uma parlo do
salário do oulro cônjuge, que sc mos*
irar tlcsidioso no cumprimento das
obrigações jhhòrchlos ti vida do casa!
o á niaiileuça chi familia. Ainda neste
ponto a vantagem é da mulher, pois,
om regra, é o marido bem salai-iado
que abandona o lar o dissipa. fóru, ús
vezes em outra casa, lodo o produeto
do seu Irabalho. Armada pela lei, qua'
deslroc a òmriipòlcticin c a petulância
do esposo infiel ou relaxado, u esposa
tem mais um meio prompto de coa*
gil-o a supporlar os encargos oi itiu
dos do casamento.

— Decididamente, nos tempos dc
bojo, 6 a Iiighibü-raa mestra chrlcgis-
lação social —como,som aprofundar
o assumplo, deixamos fora dc duvida
nesle nosso insignificante trabalho.

Quando a labiitação profissional,
árdua c extenuante opermillir —da-
remos prova ainda tnais segura dessa
superioridade, que os juristas e so-
ciulislíis francozos nào dissimulam.

A emancipação econômica du mu
lher uào é a única obra valorosa do
gênio brilaiinicü, nos últimos tempos.

€varisto de jl/foraes

(¦) Vid.
rente- Correio da ilanlii do dia 16 do cor-

Os jornaes ingleses e a toihilc du roí
Eduardo: . .. .- .

Os jornaes inglezes proclamam com
orgulho que o rei Eduardo VII c o arbi-
Iro dns elegâncias cui-opéas, mas fazem
notar que sun majestade nno exerce ;c
mininiii influência solire a toilctlo ,\-3A
fasliionables do lleino-Unido.

Ila alguns ànnos, narra importante pe-
riòclico, Eduardo VII, villcgialurnn.do em
Miiricnba,.tirvorou soberba gravata ver-
molha. Logo,em todaa Allcmanlin, bri-
Iharam innumerasgravalas vermelhas,
eem Yienna houve um verdadeiro deli-
rio.

Mais larde Eduardo VII passeou certo
dia com uiíin gravata branca, tle salpico:;
verdes. Um mez «lopois, só so viam em
Iodas ,-ts capitães do continente gravatas
brancas com snlpicos verdes.

O chapéo tyrolez de uma sú plutna foz
a volta do inundo, lançado pelo rei de
Inglaterra.

0 chapéo branco dc verão, vislo em
todos os climas, começou brilhando so-
bre a cabeça do soberano brilaiiiiico.

O chapéo do peito, esse, devo as roccn*
tos transformações ao capricho tio iiu-
perador das índias.

Os inglezns, porém, da geração pro-sente mostram, no que parece, o muis
solenne desdém pela toileLlc.

São insensíveis aos encantos cia clegan-
cia o não sabem òtjüòc a linha cstlio-
ica.

Km vão Eduardo VII apòsloliza o dan-
dysmò.

Affirmam alguns que elle não sao duas
vezes com o mesmo terno.

Corto é quo ello o.s muda. tres vozes
por dia, pelo quo necessitaria possuir
mn pouco mais do mil ternos por anuo.

Suppondo que cada,uin 1 ho custasse'50 francos em média, o custo Lotai dos
eimos reaes subiria aSõO.OOÜ francos poi-

annoi
\ verdade é que, segundo um jornal

que se diz bem informado, o rei possue
em sous caslollos de Sandoinuham, de
Windsor e de JJucItintjham duzentos iti*
tos.

Quando compra um certo numero de
fatos novos, dá o mosmo numero de fa-
os velhos aos seus dois principaes creu-

dos dc quarlo.
Quando viaja, conduzo rei uas malas

um grande numero de ternos e nunca
veste o mesmo duas vezes.

Sou lio-avò, o rei Jorge IV, possuía uni
guarda roupa muito mais faustoso.

Doze creados se oecupavam constante-
mente em escovar c classificar os fales
do soberano.

JtilfcUnto, apressam-se em confessai-
os .jornaes inglezes, sua majestade
Eduardo Vil ama a loiiefte s«i poi- pn-LripÜsnío, porque fnz questão de que os
englisli laijlors sejam os melhores alfaia-
tes do mundo inteiro.

Cumo é bom ser rei!
9 m tá** ~m—• mt.

Çavador
Um negociante de phonograplios.em

Londres, está fazendo uma formidável
caçarão.

1'ròcura cada dia a lista dos nascimen-
tos e envia aos pães dos recém-nascidos
uma circular, em que lhes offcrooo o
fornecimento, por módica somma, dé
um excellente plioiiogriimina dos pri-nieiros vagidos do querido bêbé. lisse
commercio é, segundo parece, dos mais
florescentes.

0 engenhoso negociante explica ninda
na citada circular as vantagens dc seu
metliotlo. Assim, diz elie, os'pães cie fa'-
milia que forem obrigados a se afastar
para longas viagens poderão levar com-
sigo alguns phouogrammas, contendo 6
doce balbucio de seus lilhos. e de vez
em quando as curas melados ihes podo-ráo remetlcr novos phonogrammtts re-
gisli-itiulo os progressos lingüísticos dos
interessantes fedelhos.

Juntando a isso boas pliolograpliias,enviadas cgualmenlo de quando om voz
pelas mamas, os pães viajantes terão n
impressão dc andar com a familia ao
lado.

Dccididainenle, neste mundo lia gente
para todos os heroísmos!

<
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tt^nUfllliodilosignatlo/sloTünii.1«».-.in, r.v...,i. si ,-¦ «le-s,i,««li,|,, ,,„,. .,..•„
('•oopiler, si, onillm, ai uollos nuo o«•uinpi-o siislciilar UVm nooossidado dcduraiilo uni unno, por causai

i nela dossu liomom, A i,«j sobroipioiooçAoftos pnliros, ns aulorldadosmi.onvinl-o para uma casa do u-nlm-irii/.odü lã 11107.03.0,110 caso do

eiiüleiuta; en ktnayw,'Um Bogunilo logar, o dr, MarliD niio potijfi nrgumonlfir com oitim 00 iliilitiim, pojjj 110SHIIB ||||.iAo liinuiiiüriH n« palavriiH nuoui'fiiliiii.,'iii) difioronlo da iio-mi.o a moro tot iu iroiprovonliiim da mosmooriaoin iniiiin,
«')*-, nit* tamliom o'ilr, Mnrlo IHirroio >,
.—ugondo aponulilinalongo povntitu->i':ti,, o iiituiiiu -i«n'isi'iii|iii«i ia nom ili íiiiíiíO cila ti- |)íilnvi'iis-ui-i//,ii/,i, timltHrU,

l«taovit, Çlooiitiliui, tlniiililmtm, involiltriiiit, iiivileriini
l'orjiillia*ino o llluslrmlo 8r. dr, Marioiinrroio t|tic doolaro 00mou oonsuloniofl**o:n poniiltlmn, oiiluiniadnspfda.vrn.j ciladas, o longa *ioc ntilitrestr, auoro-Boondo, ftlótii disso, nuo n poiiulliinti do"""'wiiw , eomo jn i|i**"iiiii-", i'oi',r,',iib» sovo, riam u ovltlonlomonlo, n«

orolra, quo ilix.-r,
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iirtilrtiin, specMIrU', íí«
t Ittvihrum •, n pomililma t)loirgti, uno por iinltirexa, mas por se du-
rivai-oiii dn- sii|ij[|,,s uiirtllinn, Sjieclillinn,slmiilillum, Invilliim quo [rtüin a ponul*tuna longa polo inoroinonto om "«» dosvorlioi da primeira conjiigaçflo. Na pala-vra - liwolikrmn ¦¦, a poniiíllma ú longa,por so dorivor do supino »involnliim»
[|uolambem lom o liicrcmonlo om «ti,«Iluo, por 801' HlipillO li'1-lliill.iili. I-III

rala ovo
nuslrnl

ICIlÇao (lilS dlinis in.ononcins do uni clima iii Incavol
U^Zi'!rtiÍun'\^ ospVrito n°-(lom"l" • Acariciado com a i,i,.;i ,|(«nitniar os couliccimenLosruins em Iuolii ul

nor 1
parle, a forno o

uu Irauniiio os dotonlosiitro o trnbidlio, do umais castigos do oulra.
*-*¦ +*** -»-

icritia iiiilurozu, tilira-so ucom o coraçtío
monlo.

fllitircol não
roica avGiiluri

11010

aili|iii-
<i lorrivol com
esla oiii|)i'(..s;i
do contou la-

comuiollo sú ossa lio-'l"« ostú cliamadii a
dil.il.i r 11 lu

o sen nome caonzoiilo in niuiiilii d,im
;;l"; I'"'1" '"»" l>ioiadodo o 110,1 

"
ii&Lies, cnu.inomdòs da scionc a oniholocnnslo dn c,unl sacriflci," nsdo-»*. o coii/nr/dc uma posicàoprazeres, alegria e rjuem'•JO si a própria vida? '
Quaiido ossos esforçados paladinosciMlizaçio sonlircm os sous niís
^^Jil^ffcladasdoliSpK.''"" !"'• evocarão quanto deixamao pari ir-o nicdirãt

fidmiravc'

¦Vo sr. c

O que ê correefo
Io de SnO. i\ I». (s, (•„,„..

pucíihy, Minas)'
a _

i-111'ii- ilo |n
elevada,

da

muilondoptndo/Sooueol
mtiilarocdo7cf/(o
cora otymologia ' "" "'''

Do mesiml singelo
('"'n lt; opeia iii.cenlftlm

ivofor
cm', fez dosa

arar-
com
nilo-¦ do lin'apara
ire-

úfn//i
a ponull
«' Sltltilii .1

quniilidaicelra declina
«' iilis...

Todas oslas regras so acham i\n grmnmiilica laliiui do padro Anionio Pereira.

pio. ele, Na palavra «tnlfibm*
iimi o longa, por ko derivar docujo inorcmciilo lem amcsiíiatle, por ser subslanlivo tia ler-

.|Uc 1/. o genillvc

KhihiIoii il porto, Asgolilòu Uo v.ignrl-nio. ciiiittitiu alto. só Ulilliigulii oiiivu (loiimofio. I-9'ocilavliilia-aàon-
proslniundo,

Awtir.t iiiii|imrlu ora liülóaxúlado Ovngo. Nllu 1 -Hiuvii ainda tm inoünio .-«i-lio, 110 uiciiia iilliludo.com o corpo
|l«l Inrnuisíi rapariga uos braços, Aliiü do .iia u|)avorou*ò: pim preciso fu.
glr, Olhou |i iim a poria linolosamonloo Hcuiiti csirúumcor lodoooorpodfl
pròfaúorn nuo lovanloti os braooaouldos, pondonlosi dlrigliido-bi sobrod poilo.

rjrfi proulso nina rosoluçSo. Bollolomon-n. línlbusoourso nn sua ampla(iapu liospiinlioltij onvòlvqu o oorpo danrofnssoraxinlm nutn olinlóquo topoun inun o saiu. Kuiivi pqrlnn leve umsobrosallo: Iromoudo iiipdo. ISxporl-iiionlou polu primeira voü im sua vidatln oriiuos o iniseriiis — o quo sompronos outros Infligira... Tnvo modo.Julgou que n oadavor da vollia bo mo*vi.t 0 qno o corpo da professora feridaso lovnnlnva. Üoljou osliibiosdà suavitítlnia longa'mbtilo, Largou a corroí',-.•.'tuiuiú o jardim o dostípparccou nasumas doncacius.
l-ovaíilou-so ontnn oiiui dlfflculdndo

a professora que llrar.t fnrldti o comn
pnudoarraslou-soalú u j inõlu. (Juiz
gritar, mas uão o conseguiu,

Recuperara os soulidos momonlos
tintos, mus winionli o rncinorn com acompanheira nus braços não so mo-

cío Agosto do 1908

Moilaliái
Oa onlom do ar. minisiro, no Im nublleol'!f;»o<Ha 15 do'.«timbra i\ÍmS$&'«'.»o1ii*,||illlN»|li,™

•;•"'•¦" rocobldfli o abortas pronoflai
^ranoonilrucfAo, pnr ímliíatloi do pro-.''-.««In |..m.min u0 Nrro do Tlmbrto Pra-pri^doacoorilo oom as sogulnto*oonill*

,.L ,A ?lr:"la ,lfl ¦en'0',l" oontormliladocom aB pinam,, approvatlaB polo dooroto n.fin.l.tiotid,. outubro do 1007, constara douma iitiiiu tronro, tontlo parn pontoa oxiro-
UJM.i-o l.n-ni denominado llarraofloKm. 80 nn Rslado tln linliin, o dn Próprio
,"'•, " ' ""''" Sprgljid, o dividida para osnnsda prosonto oonoorronola nas «ogulntosipoçBomv, «l.'li:u'rarnoa.s1-,,f,',j,",i...1,|0
Aracojü a Proprlrt.

8' os trabalhos do eònglriioçflol a carao
;•;;;";»'"^ii.,sorao vms m momoo inbollna do projo o cotislarftoi"' roçado o iloslooninonlo;
J) 

lorraplonngom nocossarla >\ construo-?tio da oslroda do forro o dodonolas;
c obras do nt le ;(«i odidclos;

¦o) fornocimcnlo o assoniamontodomn(o«

stins dopon*

o agora nn fiint
L-arou uu

cor-

Per,
ueili

Ao si*. G, < '«)iil<«

,'iinla o consulonl i pura
pói
uma

o o

inodo, /;/,< oscreve-se comembora cm latíin seja t>i//«ma razilo seoscrov

Ltímiius ,olc., ele
Ouutilo a palavra aliás,lftnl-o om latim como

nn-carro nilo se fuma » nfio se i ...|.considerar como sujeito da oraçfio
puliwra ctn.iniita iloeerbo'1

Km rc-sposla, dciilaro-llio quo islcque cu dl-iso em um dos incus últimosanigos.c unia o n tnosma coisa.Su o verbo ú inlransilieo,oíi consiiínrndocotuo lid islo c, se n.7 ro; iitiivtt nilo ,'¦•„,
[¦(tfÇacirtrcc/o determinado), a conrlustíologicacquc, nn passiva, ficaria som su-

ncslo caso, —

granel
i com orgulho a••'' do sacrifício rinricniuosorií nhnogucãò u'lü' "lue

Muilo íelizns serãovonlura dc resolver
ves problemas cujo incógnita-,fnilen^inttsetiiratilKtsdocoiili

A scioiicio .auxiliada pelos meiosti I.,,, i ral.cavets, lem affirmado
jcrdalcs extraorclinorias oiirprobló'-m?s lao Iráiisconclchl
origoni do''homem".

1'oivm, o seu afan .,e^iidor a esphera d.u;suaincçtto ntLcsbifado novos meios que lho d.o (liuvcile novas verdades
Agom quo Giíarcot se dispõe a in-fen iir:pcln.«s'oguncla voz aoxodo ColiiSul, é tle inleiresultado dit

«ar filorivnln i 
'" ^'.'f",.'-'«ii.r>. /„//,«;„. (.m-hc i"u-,|U.- o «.|.,«-,:to iliivi-to ,|;, ni.riv.-iM.tiMidode i'infeclIoé)I.oHíoHO(au.l'fl"p.om regra,-passa para sujeito napassiva,

Hem um l,\ Qs.grammalicos laliiio-
.navrn iim,-,, ¦•-, • ?'" l-0,'lU8ueü; a I Pn™ contentar as ereanças, diziam que o
ffnornüiW<|lllll-¦,, ocgcmiiin* » J°ll° ora o infinito do mosmo vorbo

,,'.|, «i1. ' lltin,0(!orrospou(lc tio cr f|uc, substantivado, se considPO.iluguw, soni ler havido aílèractlo eni !1LM'° "olll|,°- Assimalguma ilo seu Llioina.

cm i vera. l.a ia o
1 rendo sompn
parn respirar o parn beijar a pellc: macia da sua amiga com a sua boca
usquernsa. K tornava a correr.

A policia sti appnvi'1'u jú dia claro.tis tn mi. do cartório eslava-n lo-
(dns nrróiiibiidòs o a gaveta vazia. Os
j-'alunos liiiliatn fugido a salvo «lei-i.vitelo a ferramenta.

| O outro ladrão, quo levará a profes-sorazinha em vez tle dinliciro, lum-i" in nüigucíti dera nolicia dellc.
Qnal ser.i a sorlo tia pobre menina'.'

Antes tivesse morrido.
A noücia procura esse

rum dobrado interesso;

f fornoçlmonlo e assoniamonto da Uniteiügrnpnicn;
0) fornoçlmonlo e moulncirodnnto (piu o Oov

fiile;
voruu

-'in dn molorlnl
Julgar convonl*

l30írai:o yij?j]-aiDjin80 '|., dn primai o ilo iptorlal necoísailo»Pnraooonslruoçllo.
»• n pngaiíiBiitò dos obrai da onlrnilo «o*

^•^tuodojrlmoninlmónto, «ogimüooroípooilvnmodlfíio, par níólo do iltiiiog nuoo Ooyorno omltllrô, voiioondo osjuroa d«!«. 't.aoonno.oinmooilaoorronto.oin "i« omourOiron.n.uoHUni.ni.iloqi.pnonnii.,,»
aiioooontrnlaiitosora obrigado a roooborpolo oorroípimilonto valor nominal,li.niiniMutniieiuiie cml.i pognmonto bo-«•aodotluíldosü-i.pnrnroforpodB eauoftb,a quo so roforon pondlpãu 11."¦ o auiitrntnnto sorá rogporisavol nolnoonsorvasfto o golidou dn* obras do torra-P onngoni, polo pmn do sola inozos o dns"binn do nrto, polo prano do uni anno, ncoiunrilndntttdnmoilloilo iinol, dovondoloçotiRtriilr, rt hiut oiuta, qunlquov rio (aosonras tiuo.vloroin a ficar (liunhiflcNoensoiioroousadapnriodo

Io, u i.iivi'1'iin luiiiiinvoiii n rl)0J' Conta do iiiegino. (innio Julgar profori'ol,.laiifondoiiiftoclnoaii«jao 
a dos rosno-otU-os reforços a quo soroforo a condi-
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1011(18,
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'reiisti-uoçiiii

'£«?is::ss
t unas pcio uovorno:

•' '*'°dos ns traballios iossorlos ne-
comn

igo parn0 bom .-issiiu o ii-n- -
porlo do tndososmnti '

eamlnlios do sorvas, osllvas, nlnCn.ili.ilii.-i.l, iros, oio.,

osooiifflp dns .«luas o no oslabolo-' 'monto do oslrada sorfto observadas, om'"l"-,!".''lll,1i rownr.opnr ulinlon.as
' Ispns ç.*os do doorolo n. 7.050, do so do''«••ombro do ISSO, o ns ospcóineapuos nnprovai as pelas portarias Si dõidoinmbndo 1003 o.'.. rio jullio do 1M5, pnrn iirolon-
gamoutoda Uslrada do forro Contraído
Brasil, ficando onlondldo quo o governotern o dlreilo rio oslnbolocor, pnra caria im*lurozn do Irnballios a cxectitar
torial fixo ou rodnnto
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poratio assim pronuiitnr.oll.vo uni outra

i'//'ii i:
modo.ujui (: prefciMvcl,iinios ò niosnío

«extraordi.iai'io„ òlOi-otS-™8; P01' CX':
«;" • Ouantp A palavra cAlhalnt, lom''^enploniço na primeirasyllaba;. d

•I ;, '°".Ve' ,|U0 li1^'-'"'»sl.'. .li.c.i^aalguma sobro a proiiúnula desla pala-
Ao sr. Amador Armes

.vAgraclocoiulo a sua amável missiva'..bc-medocinrar.|i,c, pelaSõgúnílS

considera do ire-
rnignáliim est»|)Olo,|ou*sc; lona por sujeito o iiidUilo

: miynnrey, o Icrianiosciiliio - p poloiar)ioi polojiulo ". Ora, dizer ipio o Piijoito o" pittinnre«(quo nunca so exprimo) cciui*valo, eni rigor, a dizer quo o vorlio llcasom sujeito. Nao davam como sujeito osulistanlivo « nngna ¦•. porquo nostó caso'nno lona explicação a fúrrna neutra .Ioparlicipip «piignnlum».
Com isto, não faço mais tio que ie iclirtempos o illustrado

dr. Saiil Ali.

o quo esorovou liatente do Gymnasio

{Coiilimla)
CandiSo £ago

?C10

oração
jsc recordar oua primeira tentativa','1 c u.io fn. (uo iructircra como muilogonlp.f|uç.r. Com elTeilo, a sua expo-' "-Y" sc.7:,t"W:explorar.ü:má:-parlò

«« toriude-Graliam o contribuiu para.errama,' ioda a luz sobrcac|uoslãotlpjvslrctlodo Bismark;
Serviu lambem para descobrir atosta Uoslo cloarcliipelngo dc l-almer(ilhas Âmbares, Urabanle, Meia, elerecoiih'ooidas stímcnlopclo Este eniuS!)8). A expedição avançou alo ai-i-anearroiiiavislaaTcnVdeAlcxan

uio, cielciidicla pôr um banco deimpcnelravcl.
Merca do Alexandre foi doscobór-luem IMMior mn marinireiro russoi.ti.imatlo I3cllingsliauscn, o qual nãopede n proxi mar-sc; Encontra-se a nusnio Inlomoiros a sudoeste da ill\\ iidel. Nesla ilha invernouacx-

pcdtçao Uiarcot em 11)05, no decorrertia sua arrojada exploração.
Quanto;! torrado Oraham, foi dós-'"'"•••bi em IS32 pela baleeira ingleza"i-iscos-i-, que se manteve a uma largaiiislnnçm. lassas lorras siise sábia quooxisliam atiles da expedição Ghárool.Hoie, graças ao omincnlc saldo, ex-isiein dados scienlilicos, profundos,ticerca das mesmas.

A primeira expedição Cliarcot foi'¦orno que o epílogo da verdadeirai-iiizadasç-ionlilicaqno desde tSQS sblevou a cabo sem interrupção, íiò as-sallodos golos nuslraes.o-que, ini-fiada pela expedição da Bélgica, foiennliMuada pelas de Sóul/ul.lisciwrn/. üauss A

f|uo nén.liumçrro foi apontado nas ca-in-Ásues a t/uc filltiti,:, l ,l-

np auolor do arligo a que o sr..\rrae= ioererc.qu.zapenas, cotri .iquellasoxprus*soes, indicar as primeiras paíiivrasdohvmno em qne havia erros, i, não , fque^essas expressões cslcjnn' ii^orrc-
Por .mais que ou queira, não simo liei do exprimir melhor.Por esl

declarar-

i como
« ori.Muo, cumpre- me lambem

, ''io que, cniprogando*se o Ira-lamento de vós, convém dizer •-- «Agradeço-vos o lerdes-vos dima-cio»,,o nao.. o ter-se dignado.. (Iralnnicnlole terceira pessoa, incompatível com otratamento do 1'ds), "itioora o
Em vez dc «seus artigos-), deveria di-zer «vossos...» «noiiauí
Km vez tle «illumimw,, deveria os-tirevec nUuimnam», grapliia geralmenteliojcadoptacln,quatKlooaCC3^toHonico

em um •- -'-¦¦•

Um ladrão
apaixonado

Sangue, dinliciro o tuhor

/Issalto a mu convênio- Uma religiosa assas-smatfa-Afira commovc-sc—Um rapto sili-RUlar—Anlcsa morle.
Iia dias foi assaltado em Antonv,:cioparlamcnlo do Sena (França) unicollegio do religiosas, fi ossallo foifcilo dç madrugada por uma dezenade bandoleiros. Scrvindo-so de gazunsI abriram vioienlamenle as porlas doOdilicio o entraram, percorrendo to-tias as dependências

CONGRESSO JüfílDICO
IMticiuisãod.i-i llu-scs Oa secção dc Direito

Intcrii.-icltin.il

A secçJo rio iiiiviin Inlornaciòiinlreuniu*SO im din St), it tarde, no salão riti Insti-luto tlns Advogndos coma presença dossepu|nles congressistas:
Dis. 1't'linti. linstos, Bnrrosünrrolo.Isninsilo M.-ll.i. .1. c. ivivir.-i Leito, Abolnrdo I.o-Im, Oliveira Cuiilnlio, Munnel Coelho Ilo-(liigueSj Leoncio do Ciirvalho; Arrndn f:n-mara, .Carlos Sonros Ctiimnrrtos, Itoriricro()cr.via. 'l'lieoí!oro do Miignllinos, vlsrintitlodo Ouro Preto, consollfolro CPolIin liotlri-Btins, Vii-frllin rio Sti l'oi;niril. Jnoirilh.i .lcM»ndnnRn. Afrnnlo «lo ^-e lnl''rnnco,\lfródo\nlln lin, l''i'pdericdCnrp!nlór, Thoinnz CO-

Ifltrniio. I-Voriorion Ittissoll, ICsníni-.-ililino-lliiiideirn LiSvy-Cnrnoiro, Alfrçdn Ilussoll
J Antônio iionlo «1 • |*nrln, liduardo Oitn s,.j-
I lor, Deodnlo Maia, 'l'liingn ria li-onsecn, In-1 irtoz rie s.«uz-i. Antonin Pinto, Kugonio ileHnrros. Teixoirn do Lncordn, Edunrdo Sní-noln c Jnfin I.uiz Alvos. '

espoclnos nuo jul-tjur necessárias, a vist-i dns circumstonciniloninndn por li.isc ns melhores coni||«*Sos
irinns do torraplonn , CX00llí*Oi " melhor qunlldndo do mato-

«o U 
osonvílf-*° I'n''-> óbrna rio un,.. ''Ia l"'illl:i° •> natureza dns morendoris ,-,corroí ao por conta do ooiuratanlo, dovon- ','ni-sl,01,'«i,« som que o controtanlo possado o respocllvo ouslo nenr Incluído nos pro um'v tutll(I«or reclnmni;fio salvo no nueços do unidade dn tabolln. eontrariar o oonlralo calohrndo.

§2- Os mntorloes que liouvorem do ser ?'' ° s°von!0 nscnIlzarA n oxceuciío dnsimportados rio ostrnn-ftlm, como super 
''^¦í,0 

? ««VlÇ? oqmp julgar conveniente.«Iroclurn melnllinn dn pontos, mnlerlal ro- 
°Z " ns 

1nuoo!s"l'1"'s Instrucções.
'"•n o o milros omprolíonrililos ,-,,,.- , 

' '' 01' múfim' Mv™*° ^ clnusulns
(/o Adoslo condiçnn, nnriei«nn J/ ¦ oonlralo, quo nilo òsttvor
''os Polo conlralnnlo ou Ir 

'""'''' «Poctal.Wdortlo.sor

£^cSii'~; ""

"^""''•«'"'•esullnrsonnn 
nno. 

'to
"• A cauçflo do sOicooí fi.ii. , ; ,dn ooiidiçfm a- ,1 , ' 

,"-"'• lia Mrma

respocllvo roforco do
coiieao

ra
1110208,

lo con-

•' a coiisli'iirci*p dn oslrada dovorA soi-encoladn dentro do praso do trescontados dn cinta da nsslcnaliitrato.
¦1" O engenheiro chefo tia nscnliznèanpor parlo ,1o Govorno; podoril, quando on-feiuler convonionto, nltornrosprojoolos dnsohrns c n própria diroeçao da estrada, semqno .lo tnes altera,,-, 'srcsultoparn o cVnlnnlan o o direito de reclamar qunlqiior indo-mniznçflo n titulo do projuizo.luci-oscessnnlos ou por algum outro fundamentonpenas o disposto no pnrn

lo.

mes-

rraphò
salvo

seguiu-

a i con-

1-Vlinto llaslos. l.ci-ini-.io de Cnrvního, Ariu-ria (..unara, .1. C. Pereira Leito, Vi giün rio
i?r)J'T*CÍra,,1 

'^'«Irtoro Mngnllifie.s. Alfivrio
Com o ruido acordaram s .liresalta- í™ftí!í' Slfíi A = -ni,M'í",i ™n-

das a dirccloradocollec-io

O conselheiro Cnelho llodrigues. ás i l|ílior.-is du tardo, (leelnrn ,|iie. não lendo
compnrcnirin o rir. Didimo riu Vòign, nssu-mo ;i prosiilenoin, visto sor o mais ctloso
dos presidentes dnssecçúos.

Pelo (lonois a palavra o nr. rinrros liar-
rolo o fundanioidn a seguinte mqçfio

«.(1 Congresso Jurídico llrnsiloiro, inicinn-
rio n rliscussflo rie Ihosos do Diroito Infor-nacional, rec irdn o feliz e glorioso dosem-
ponho do mnnrlalo eonferiilo a Enilinlxndu

^^h!^!^^^^^^^^ trafue01 como ilüs°r m
to. isnins do Mollo, Abolnrdo Lobo ,| h I mente.
Oliveira ("..nilinlio, M. Coolho Itortrigúes,'

Pnrngrnplio único. Si, dns alterncüesordenadas, resultar abnndnno do obrnsfeilns ou oncelndns, sorúo ostns modidas rionnltlvnmonto o seu valor creditado
Iratniite.

5; As medições dos trabalhos executa-tnilos serão foitas trimensnlmonte e eom oenrnoler provisório, dovondo-se proce-der ;i medição final antes rio rocobimonto
rio qualquer secçiio da estrada pelo Go-vorno.

§1' O Governo poderá tomar conta de
qualquer trecho concluído pnrn òstabolocor

cou-

§ 2- Nn parle dn estrada, em que o Go-
vorno mantiver trafego, o contratante leia
direito ao transporto com abatimento ,!e

o Mentiu Rs-¦ i mu vui-uu, i-cotie na penúltima «vi* , -'"«¦«¦lui-auocouegio c duas pro-r"0, l""•'¦'«niifieirn, Airredo liuss-lí lien-"'',"• lossoras quo dormiam no mesmo nnn-í Í',V i ¦i>íí\v,n,iLu*M..cín''F'on,-GI'*r;ui;- ^nrnelro,Km vez de ^uc cmnpre-me deveria di- sento. Os ladrões, para se d iriell-om " ! nuago da i*onsec.-..,.
zor «que me cumpre», por causada con- 00 logar onde iá sabwm nmí™ íAdiscussantSjnioindn cnm o di-c-irso rin
,|Uiicçãosul.iordinaliva,ioiít'.i inlo ««ai i menln n„n , «,V ,.,!• P ovayel- rir. Mniinol.CooIlm liodriguos, que justificamodificando um vorbo Io mo o°i ito i m ú ,lf0"han;ui : o dinheiro, «jncw que nprçsonto.i'mi momo-

Km vezdo ,.í/ir-sc-/ii«.. dn o i ,t 
'", m clc Passar por.ili. Apezar dc ' H',l':"""(,;l '',0 conhecimono, dncnn-

ver «clir-sc-ia» Vsoni , 
',„,' 

. ""i0" nolarcm que os tinham nrosenlirln ^0SSiOr° •loil'n»sI1'''' *l«e o Dlreilo Interna-
uma snípíes fe itóW SSS "a° 

J?Cl™m> c ^T&Xn^ Kntrnn^on'-!!^1'1111'8 "° Diroil° ''u"

IioWnn' ?¦;'•'-"' 0U,.clUakluei' 0l,Ll'0 pro- nT-, 
?' ^^^ t*"ilo muis quo O or.i.Io,- riefl.ua que a prevenção o n nunomo eiit-iilico, no lutara c no condtcio- npslft úpoca do férias con lavam mie pj^tí-dosdollolosi fonnam iimn t™«JJ&

'¦'.-/.
rrn Crosà,

muiivlieo c Escos-

so
nn

nos votos por ipiea que agora'ira mereça capitulo ;í parti''i ia tios gratides descobrimcri-
üliarecil

no- Alpes
'< intuito

enconlra-so acluulmehlc
i para ondo foi lia dias eomdo experimentar sobro aneve dos montes os treiids aulomo-veis.eointitic so propõe correr o con-" .10.11 lo branco o iiitèrii.arrsc no Polo' 

1'lsia
in ii

si.i experiência marca, assim seo dizer, o inicio da nova expedi-:,-»o. Anies do a emprehendpr,v'bha'r-cot lez publicar as razões des' "
roica avenltlra.

As s.u.-is
resse exh

a ne-
scl.Qraçõcs lum um inte-lordmario, lüsb resumo:Uiz que o Polo Norte csltlquasiconliçcido e que, sendo o Pol

conhecido, cheio das st
encerra, a maior ó a attenção
que os geólogos esperam a sua do.scòhorta para a jiisiilicu-ão do srtlioso sysiema dò lelrácdi-o.

Além disto vô-so quo n descobertado Polo Mil virá revolucionar a sei-ência, pois uão só é aguardada comverdadeira aneiedade, como lambemopor ali que muitos sábios esperamremodelar c justificar as suas afflr-macões.

o Sul des-
irprezas que

com
soo-

graii-

Km vez de calando», deveria ler ecri-ino_ «cuindo» (sem h); pois os verbos«cair» o sair; niio lem /nia sua origem
Verdade ú que osso «/w foi oulrora usa-do para mostrar que as duas vogaes nãolormavani diphlhongo; mas essa cotiven-cito m ioi nlioliila pelo uso geral, que nàoaclinilte usaliiulc, ulalmilc» com /t)o nor-atilo, não so devo admitlir «subir, ca-lur», (com 7i), porque ambos estão nomesmo caso.
Con vem dizer:— «sem me poder mexem ou «sem no-der mexer-me». (No primeiro caso, n pro-nome esta antes do primeiro verbo emvirlude da proposição scnijquò tem forcanegativa «na'o:eoin»; no segundo caso, opronome «wi«n está depois do infinitolimarei'», porque a iníluoncia da proiio-sição negativa iiscma só se exerço em re-laç-ao ao primeiro verbo: Portanto o

pronome, ou so colloca autos do primei-ro.verbo ou depois do segmulo, mas uãointercalado.
13' eiTíKla, pois, a. còiistrucção-usem

podei' jhc mexer, sem poder se levantar»tlc, elo.

..ayeria no collegio pouco pessoal clodo cllc feminino.
listado, necossaria parn n manutenção riaordem publica, não podendo o direito penal

Quando abriram a porta do quarlo, I SíWlS ^wWíl^Kiiffif ^adircetora do coilegioc asdtms oro-r11"?11'"" nfl° tem h-ont-- ' '-- ¦ '
lcssoras,alcrrradas,gritni ; ,:".ram desespe-radamçnte por soocorro por uma ia-neliaaberla. lira necessário, para e.vi-lar complicações, fazer
nnilliores

-o Estado,

catar aqimllas
c enlão o cltefe do baniinavançou resoluto para a diroclorauma senhora do scssenla e dois an-'•osevibrou-ilicumapiinhaladamor-

tal., Outrossalteadores tinham-se pre-
çipilado sobre as ..luas professoras. I ym
dflles.um verdadeiro selvagem, prós-mulogoa frágil creattiraaquca. doi-lara a mariapula, sem sentidos e eomum grande ferimento na cabeça. O

Ao sr. II. <;.
Km amável missiva, pergunta-mo o

potisulento so estou de accôrdó comludo quanto escreveu o dr. Mario Dar-reto nesta io 111n em daladc 16 do cor-rente quanto ii accoriluaçüo tônica devarias palavras.Em resposta, cabe-me dizer-lhe-a)- Quanto ,-i palavra Cleõpalra, labó-•a em equivoco o illustrado dr. Mariolarrelo, suslcnínndo quo se deve dizer¦leopaira; pois. segundo a origem latina

nui

c
e o uso geral constante, deve ta! pala-vra ler accento Lonico na antepeiiulti-mu, iM.o o, neve pronunciar-se, em pro-sa, Cleõpalra.
«-,n'!Lp"l:,lvl'a3 lí,linns i]0 mais d'- duas I Os olhos lornai-am
ii l i,T.' ^'.omos-A-or qual c a quantida- no rosto pallido ede da penúltima syllaba;sc esta for longa, joven 15rnz-se o accento nclla; se for breve, fk-se o accento na antepenúltima,
esla seja longa, quer seja breve.Em latim, geralmente'faland.

i ro agarrou pela cinta a segunda o«evantoii-a nos braços possantes paralhe torcer o pescoço-o seu golpe, pro-cilçcto. Mas da cabeça abandonadadajoven prolessora, desprenderam -seduas trancas perfumadas quo lhe ba-leram na carranca feroz, Levantou-ae viu então urn ri-èsco cappetitosòrosto clc mulher, dois lábios verme-ilios entreabertos o os cilios ionco-* esedosos de dois olhos cerrados nuodeviam ser lindos. A sun grosseiramao calosa i remeti e hesitouconlacto da pclle fina da gentilsldiitnce. Poz-sc a olhtd-avido.
Entretanto os companheiros tinhamsaído de (rapei e já os ouvia arrom-bando o movei onde o dinheiro osta-va. leve um súbito impulsobica o; quiz atirar ao chão

illlS

en

ndotim criminoso so refugie não pódednr-m aga.-alli(., sob pena rie violação dn seuevei- de policia, o que acarretaria a im-
punidade gera tora do novos delictos.

Xa explanação des<so ponto o rir. Rodri-
gues outra em largas considerações.

Inciilenlemento nllnde o 
"orador 

d nue-slao rio cnrnctnr rins convenções o ;i ni ali-dndç especial .Ias notas em matéria rio ox-liMdicçuo que intlonondé da aceão legisluMvn.iNn oxDlunaçao desses princípios o ora-
ap'i'.l;iuíirioa"S0' 

SelKl0, a0 la™in-'*'. muito

,.„?„*.¦'• n"l)'\iS° Ociavio. que tevo a pala-•™. em seguiria, começnrespohdondoã'paí-
' 

mV1\,:".'"--0 ílfl sou collnff" '''•• ManoelCo bollo li.igi.es om que se reforiná suaopiniio .Disse que nS aecórrios para con-
níomiv-'-S'S!S™f,-,ça-0 -i"11; notas.'mediante
pio no.,-,,1 ile reciprocidade, constituo unia
f n-fmi' -/i!!0 '!ovó," 

,.cm f;ic" ^ nossa
Congresso S"J°'ta '' aI'l"-ovaeào rio

for isso o
conceder cxlr

i" sujeita á poiin
impostas no Cl Ultra-

WS a 2:0003 o do dobro uns
relneidonclas.

11- Os proponentes deverão fazer nn
Thosòuro Kodorol ou nas suas dclegaclns

, uma caução do20:000 para garantia do sua.
propostas, que não serão recebidas sinão
vi-4n do recibo ou do corliflondo dn

| mn caução,
I O proponente, cuja proposta for preferi-riu, deverá elevnr n caução tt t!0:0i}0$ par.:,
garantia do contrato, o autos dò (issigiinl*o.

Esta caução sor,". reforçaria por um fundo
constituído pelas quotas do.2 ••. deduzidas
(iòs pngnmontos, na fârmn da condirão O-,
o será rosliluidn ao contratante depois da'
recepção definitiva do tocla a oslrada
tratada.

12-. A reclsuo do contrato lera legar, de
pleno direito, independente do noção ou'in-
terpellnçfio judicial, em cada uni dos se-
güintos casos:

1-. Si deixar do iniciar a conslruceüo
lentro tio prazo fixado.
!¦. üi sttspondor os trabalhos de conslru-

eção por mais tle 15 dias, sem o consenti-
mento do Governo.

3-. Si nfio In tragar no prazo rie 00 dias,
contados ria notificação pelo engenheiro
chefe da llsealizaeão, a caução e .seus ro-
íorços, quando desfalcados.'

¦'.-. Si deixar tle concluir ns obras ou i"o
offcctuaros fornecimentos nos prazos mar-
cados,

5'. Si empregar operários cm numero (fio
insufílcionto que demonstro da parto do
contratante desiriia ou propósito rio fugir í
execução rio contraio, salvos os ca:

10 A
¦l"u (rala «, nlludldi
:•";m:M^ «m nponc
federal,

IT. A eo.

•'• conihllçfio 11
s dn div

poile
divida publica

ncari-oncfn vorsnr.i sobre-
l 

°P''°.od.»consu'ucfAo

§?¦ prazo dn conclusão das obras-

ãon. f lml"°--s» exigida na con-

-Sui;:!tUo^v!nnôs0X,,,'0!!Sa-,,,fl
indicados ,, .-i u,"llmes o quniuidados'¦¦« £proS1Tnt0n,,0t,°

'•os do serviço o^iS^^^0-1''»-
nos termos dns presentes euiidlç

rmilHi."?"'"'1"8,0 
t;<,vorno Ó direito do¦ dl.» n presente concorrência, doela-™f'?--*sem;on-eltn1cnsononl,u,nada 

p ô-1'nslas npresentnilns seja por ello jtilríndt,'•(¦oitnyel.sem que rinhi possa resulta'S"os conlralantes a!gllm direito a qu ai.m òrJuro ou indomnlzacfio. l«aiquot
20. Os proponoiiies poderão fa/er aco.n-i;«n...r nssuns-propostnsdniiHlicâS^

slrnií i 
Oinr,;on","»onto 'lennill-o d.si nda depois rie concluída, ncnndo, po-4m. lyra ao governo effeclunr ou nfto o«poc.iyoeonli-atoriearrenilamento.qu.',,"

; 
ojug.iro,,p,i,'ll,,,o, eom o proponentepiororlclo pnra.a oonslrucçüo.

fnrngrnpho único. Fica, oulrosim, cv
pressan.ente entendido que o govorno não-.o obriga n proferir n propostaver os monoros preços,

i fugir fl 
| 

Directoria Gorai tio Obras o Vincfiosos ex-1 julho de 190S.-J. /¦', Parreiras Horta. 
'

Governo,
ócs.

quo eonti-

. '.'3 tio

Tabelh de preços que servenj ôe base ao orçamento cia Sstradct de ferro Jimbó a firo,"prta

Designação dos trabalhos Ilsiicelc
«Io

iini.liiilo
Qiiiiiilliluilc

1'l'PfO
«In

«iiiiilnilc
TOT.tr.

>verno não pódc

ao
in-

eom mo-

cie co-

uofieoder ox.lrnti.içno em rolnçãò nosnaizescom que não temos (ralado. Não tfKpensam que sem irnlatlo não so possa con-

mi», r S'°-P'a contra n lloliolí1' <¦ -mo(mnb ils i ações, .mesmo inilepoiidonte(10 tt itados. l-.ntro nus, pnrém, a«*sn prnticiso un mp/isslvo m niisonoia rio lei. om vir-tudo rie «lisposiiivos rio nossa ConstituioAnnno nno pormittem n prisão do nnc i a e
ÍStarfeS'"-5,•'": scm lei anter*°l (i"° ?

Eni
faz nl).

nrio no estudo

quer
a voga'

usiiça a vapor.
araa oslas coisas so a America. Xo pro-nio resido cm Nova-York o major-ui e sua mulher, cnlrou ha dias."in.iacioso gnlunò que sunimiilia o¦"¦'1'a.usoii.le.
icganclo ao aposento de mme. Cooko ba n ri ulo prclcnilcu lig.-ii-ac chio¦¦imzal-a c estava a preparar-se paranliallunlio quaiido o major, ouvin-*urroí se dirigiu aos aposerilós de

illicr,
l-o entrar, o ladrão puxou do

rii-

sim i
Ao

*id\,.Í,V^:'' m,as ° mílJ01' 11!-o Hie"ilcu te*-' i"'U'a nada,
-ui;p,'"!r,sol',re eIlo.('csarniou*o cm se*
(Io (ifenr ni0U"0' S(-nlanclo-so cn cima

nada coiiscl«iií„ *-nn"° l-es-'. mas
O major

antes cio duas consoanlos ou umaduplev,"c longa. ' '
_ Esla regra, porem, tem oxcopçào; istoc, a vogai breve posla antes clc muclao liquida, ambas pertencentes nara asyllaba seguinte, na prosa o breve, masno verso c commum : ora, a penúltimasyllaha de Cieópalra c breve,como se vèna antiga prosódia do limito Pereira;logo,c Cieópalra (e não ClcoptUra) (pie sediz o so devo dizer, segundo a origemlatina, cm prosa.
Einsumina, unem c destempero qua*(irado, nem extravagância dc grande ca-

libro», como assevera o tlr. Mdrio Bar-reto, pronunciar «Cieópalra»; pois esla
pronúncia estude áccôrclú com a origem
latina e com o uso geral o constante.

O di-. Mario Uari-elo illudiu-se, por ver«Cieópalra» nos Lusinclas; mas devia no*
lar que a. vogai brovej posta ãnles de
mula c liquida, no verso é commum.

n proucier.-sc-llic
formosíssimo da

íçudido subilaiiienlo por, nulro impulso «lo sangue, reparou on-hjo. quo aquella linda rapariga dos-I maiacln eslava quasi nua. Approxi-mou-a mais.de si, farejou-a, sòi-vcn-do no ar o perfume quo se desprendiada sua pelefinac das rendas brancasoa mnga túnica dc dormir.Começava no fundo do seu sera despertar o instineto animal. E osangue girando rápido nas artériasualendo rápido no coração, acudiu-Um a cabeça, lodo late"tes.
Os cotnpanhcins desinartelio o çscopro a ultima gaveta.Da janella abcrla sobro acerca do an-igo convênio entrou uma baforada dedi fresco da madrugada, trazendo fo-Mias socou levantadas do piso das"X 

T se ,chst!'-e'*n«tm osolijeclosna luz fosca do amanhecer. As velasdo quarto c a lamparina do oratóriobrilhavam menos. A luz das suas

,,.„,,,. - , (-° cpiostionnrio,msorvaçoes sobre as tboses 1- 2- o "1-

ÚÜe seg„e-'ilSUljSl:1"Ci:"a n0 substitutivo

Apresonto as seguintes cor.clusObs aosns. l, ^ o .. do questionário:
'!u°k' °..r\'nm;v^ t-iroito Intornacionnl

tio regras quetorial das leis o
'Ções jttririions ria

TRAI1AL1IOS PIIEPAUATOUIOS

Bocado em cnpoeirão dc machado

MOVIMENTO DI3 TERRAS
Escavação cm (erra para curtes o empréstimos sem transportea.'..luta om pedra solta 1,tem
Hita em pedreira itlcm
Transportes dos niateriacs de escavação a 1ÓÓ méiíos'do distancia.'

OBRAS DE AUTI-:

Escavação para fundaçõos nló 1,00 de profundidndoiJitaeom nocessidnde rio oscornmorito nté 1,00 de profundidndo' 
"

Aecrescimo tle preço para fundnçõus do obras abaixo rio 1,00 para cada metrodo protiindidadc H
Alvenaria rio pedra sceca
Iiiln com argamassa composta rie 2 volumes tio cnl pariV3dé'arolfi""Alvenaria com nigamossu composta rio 2 volumes tio cimento nara VAlvenaria do lajoos sem argamassa
Alvenaria ,1c appnrellio com argamassa composta rie 

's 
volumes'rin'

pnra 1! ile areia
Dita de tijolo commum com nrgnmassn rio 2 de eni piira 3do' arein 

''"¦ 
Ciiintnria tle 2- classe com argamassa de 2 tle. cimento para 1! rio areinConcreto composto tlc 2 volumes eguaos rio pedra britado parn 1 do ar'"imn«nrie 2 volumes rie cimento para 3 tle areia u,uie«iiuu.,. ,i
Embnço o reboco com argamnss.-i do 2 volumes rie cal nrifiV3 dò'orViiiRojuntomenio eom argamassa tle 2 tle cimento para 3 tlc areiaAppnrellio n picão grosso
Enroonmonto com pedra jogaria  I ri tn com pe.l ra arrumada... -. '.
Vigas rie madeira tle lei tio 0m,30 y. 0m,30 para pontes' 

j.-itlas e nssontndas
Abertura rio tiinuel em terra revestiria .'.'.'"
Transporte tle pedra pnra obra a l.uou metros tle distancia

M3

M3

tle areia

cimento

0.709.S82,29

1.1ÍS.1!19,715
17S.378.107
S9.JS9 200

1.783.788,102

IS.717,312
257,547

71il„'0G
17.380,327

1.147,081
18.719,477
2.428,101

pontilliões falrpio-

EDIFÍCIOS

rie areia.

«v« ^.«lui* tuu-ar ao cimo o corno ,, • , : u ennmadn Dlroosmaiado que linha ainda nos lin I .n"''do- sendo o conjnni,

^Mas 
voiu-llm utn.-t São f& 1^'^ÍC iíW,^

o- n- , n ^" ,ou C111 ''«l!1l-,:-ü "n estrnngol-
„";tó 

'I 
^^'•PSIMSS,.,- cstalui,l:is"n-,

KiiuP 
''i',0'''1" dÒ ,'':',l!- PÒvn-n"estando

finfíriiSê'nin,S"í omonoia mriici.-irio - 6umn disciplina autônoma que não nótío sei-
^^irioi-atla parte tio Direito Interíaoionnl

rio^as^Mn^^Jif-1*10 e-sle conceilo, pnden-
ser do om onv^la-^Cleil;,li0 intòrhacinnnl
oró ,' ,5,1 

u'°-:a„c,lvi1' onmmerci.-.l, penal nu
v i,,'al ll n;'° 'le-vem íln sel' nmmto sorexcluídas as q lostõos relativas ao nròcossno ao Direito Penal processo

ojanclo nas fon-

speclaçavam a

!/'n-egava TUnZ^™% t^0' PVàtemhíosso um sofú.ostaritt feito cm èn,S„Uno ° VCI'S0 ni-° Ilos P0tlc s01'vil' (1c regral ouço depois chegava a li í " P""'8 a pronúncia das palavras, porque otomou conta do proso o mi S* tucl'?Pl''* tom ao. seu dispor, asduasliguras-ias depois, comparecia nei-nii o À ,-'¦ {"'""stole», qno'-alonga a svllaba breve, epet aule o (ri-1 «sysiole» que abrevia a gyilaba longa.

^i™1,,'-!3- m^L\?Zv°c,C:,t Chammíls avermelhados incidia sobro"
jssevera o HlusU-adoi °f...^°T°! ,da- .velha assassinada o da

penúltima svllaba 'ú breve cm prosa (o I ns'^cornão longo, como assevera o illustrado m,ofw,-nn ,„ ----r-~Tr» „ uapipiessora lenda. U bandido leve umarrepio.
Ja nao ouvia os camaradas. O corpoque tinha nos braços estremeceu, agi-ou c sentiu o suave contorno das suaslinhas. Nao ouvia nada. Teriam saido?

rieve riemm«m.^n]prehensao t!i- disciplina
o nãr, ¦ Li 

,° t 
l?'í'',mr,1,c '•'¦ seu conceito

min «in m r I' ç:!° •'•BOfosn rio sua tieno-
no Âfoe. r,' ni-?"3-1' I"0 Pótloser; comn

ro ri-, ,?7 
'^""""Oiite, defeituosa o im-pi oi ia. — Rodrigo Octavio.»

O desembargador Pereira Leito acciish

funrinmentL-l11^0'" <Ic Oliveirn Coutinliolunanmentn a seguinte declainçao :
„j;"P í™it0. Internnoinnnl Privado, ligadoestreitamente no Direito Intérnncinnal Pu-
^i»n.iUmt* se',"-?0'-* lie -lm e objectos dif-
_ li ul 

eo- an c",al dove sor estudada á parto.ven^^i^X mS-V^'de.011-
onHn^n^-.„en1vii3,lade «ileantada a hora, é

i0„ 
c m,la'.flcM(l» marcada para a°„tJo a se.-f"'"te ordem do din : dis-

iSaciònaf0 
*'" Uleses sobre Direit0

Alvenaria rie pedra com «argamassa de 2 rie cal do volume paraParedes tle frontal simples
Dita dobraria  
Emboço o relioco eom argnmns.-a rie cnl ííííí'.....'..".'.
liejuntnnv nto com nrgnmassn do 2 rie cimento pnrn 3 rie nrciaCnponmento do muros rio platnforiua o rampas com meio flo, sole iras" de"nnrtas e portões, rente nu e.-ilonmento o soalho '
Cnlçamontosc.iin pnrallolipipotlós communs
J iileamento com Iaririlhos communs  
Esgoto com tubos de barro tle 0,líi de diâmetro interno assentadosIdem cum tubos do 0,10 idem
Portões, grades o consolos clc ferro ......'."""'.'.'.
Portões de tnboas de 0,015 osqundrindos com correriiçns'd róidannsPortas ltzas o inteiriças ou rie ilnis batentesDitos nlmofarinrias rie tlois batemos '.'.''.'.".'"
Ctiix lhos ou bandeiras com viilius pnrn jnnollns e pbrtns." ""Soalho com tnboas do 0,(135 de espessura, junta secca, bai'rolámèiit'0'o assoà-tnmonto comprohenriidos «i*>*.cii
Hiio com junta rie meio fio '.
1'Yiito de teclo eom tábuas tle 0.01S "'..".'..'.'.".'. '¦
jSscndns reçtas do madeira rie lei cem um ou mais paiàiiiàVes" 

"'
Idem do voltn de madeira de lei
Guardas com corri-Mo de mndolrn rio iei
Pintura com (res mãos com tinta n óleo .'
Cainção com tres mãos
I.ainbretptins com 0.G0 "
Coberturas de telhas nacionaes, inclusive o madéiranionlo.'.'.'..'.'.'.].'.'.'.'.'.'.'.

VIA PERMANENTE

Dorinentos rie madeira rio lei
Trilhos rio oco tle 25 kilos por metro corrente o accessorios.:":.¦ naves completas para mudança tio linha assentaria("aixa rie água com bombas tle'tlut)!o elTeilo, assentadas  
Girariores assentados
Assenta monto rie trilhos inclusive chaves rie desvie', 

'lastro' 
do 

"areia "ou'
calho, installação e furacão de dormontes

M.'l

ML

A13

M.l
M2

Ml

Kg.
Ma

ii,- .Lobo',Lmz C«rpent«r, Tliisgo da Fon-s«c* e os relatores das theses. J

TELEGIUP1IO

Postos roliços do madoirn de lei nncados
Fio de ferroi galvanizado tle 0,001 rie diâmetro com os competentes'isoiailores
Assentamento da linha teiogrnphicn.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'".''.'.'.'.'.'..
Apparelho telcgrapliico Morse, completo e assetitatlo....'.'.'..'.'.".','.'.'.'.!!.",'iiii

PREÇOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAÇÃO
("aixão para funilaçües do obras de arte
Superstructora metnllicnpnra pontes e ponlilhões....Material rod.inte  

' 
Montagem dns vigns metnllicas de 3 a 5 metros....
Mem itiem de G a 10 metros
ltlom idom do 12 n 20 metros ' .',Idem idem de 25 a 30 metros  
Idem idem de 40 a60 metros ..'.'.
Administração, 10 o/o
Eventuare», 10 o/o -•.',.!.';.V.'.'.!!li!.'.'.V'.'."

M2

m.l,
M2

m.l.
M2

K.'*
T.n:*

m.l.

N.*

Km.

N,*

M2
Ton.
m.l.

Í'.Snã,íl7
001,301
137i34I

100,2S9
7.00f)„')2'i0
11.621.5070

IGOidiOO
550,003

1.738,309

íi. i ir,
01,123

43 011,093

1.309,417
221.21:10

£18,01.(0
7.980,5240

199,5330

63.28S0
442,1370
884,2740
117,493
334.006

2.9S3.0IS
(iu.7:iio
:í3.10ÍK)

200,1840
2ü9,59S0

171.6980
31719050
070.0700

9.0620
5.2710

12..-1)2
1.531.21S0
8.432:11400

1 li.449
0^338.-2700

414.0 0
15.822

¦43
a

Í025

SSOO
2i500
7 Suou
S192

sono
1S500

1$Ò00
lOSdÕÕ
25SOOO
50S300
20:000

0S.S3O0"'«-«ROO
90SÓOO

72S0OO
13400
2S0OO
7S0O0
7S000

11'SOOO

ÜÍOOO
IIOUOSOOÜ

2<J000|

28SO00
7S200

13SS00
IS800
3S000

3lsnoo
125(100

7S5Í0O
10S.S00

9S0HÜ
2S1G0

518000
27S0OO
:)6SO0O
27S000

208.110.210

4.105

293
293

13

500.231
l.íi3.im

1.208.110.213
109.«S75
59:179

150.602
100.499
255.496

• 12S000
133500
I0S800SOsuoo
112S00
133500
12S200

Siftiosooo!
2133001

. 3,5000
2003000
4503000

!ii000,«*i)00
L0:00üS0OO

mtso;;

1.3I&3119S772
'145:9158267
0âi:32i$4O0
3i2:4S7J315

10:-17r.S803
3SG3320

71-ÍS506
278:1S1$232
2S:692S025

9-ít:5S9S693
•1S:503S220

129:455,$9S1
24.-203S016
:'..:'-«0S(,'J(j

7:8688S08
11:1855333
17:21,1X918

1:18'.)S580
3:S98S!)50

2i:337'J163

4093305
91:123S000
S6:QS3S001

36:0335674
l:503S7-ia

7$3$189
H.3SIS143

598S593

1:993 572
(Í1305S6Í4
(i:632,S055
1:268S924
3:0HS45t
('«:íliSI",!7
3:705S630

80HS013
0:366S624
7:009,$146

2:1033391
4:291S717
7:2468476

7O6S0G0
500S638
I TiSUi2

3i30S3619
3:3733016

722S-45
H.W00S-1M

í,.S-i'5:00flSÓ0b
3,161:400SOOO

18:9OOS0Õ0
SSlOOOSOOO
5Õ:000S000

3S300 l.013:3S3S'73õ

8S000 3;':S40S00O

iOOSdiX) 29:300SUOO
508000 14:6õOSOOO

1:0003000 13:000S0CO

15S0O0 7:63S."5JO
23SS000 313:579,5418

3:000 S94:3:|iiS639
27S00O 2:95'6S63S
l;3S»00 3:747S177

108S00Í1 16:2fi5S010
163Í000 1G:381S337
215S0O0 54:9348610

1.19i:074$36l
i.l9i:071S361

14.3^:8028330

:"i>"---i:^7-.-.i'T.-..-.J..vj»i.'i-: ¦».-« '_^___ _¦ - ',¦',"_•-'.' ' * ¦'"*- - --

MUílLflOO
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Cerveja especialmente fabricada
q 8>

para grande Certamen Nacional
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Cura-se RAPíDi c RADICALMENTE com o

J)^ Çmqãdo. Rua Primeiro de Março 12
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HOMiEOPATHIA
WÍÉ1È.Á OAROOSC

Casa fünduda em ISSO

A exuberante Flora Brasileira em evidencia

M A. c' S3 "^íf TF3 EEC I IL. ITE 3
rilolii c coiuiialc qunlquci" ma-

^3
l)('liiii':ilivu enérgico ilo sniijf-iic i|ii<" "0» nxliso

iillV'síiii.'õ() ilu [it*IIe

¦m r> tt À e^ tt i rsr á

K
"' -'.**. V—--•^^

(j Tonirii vccoiiãliliiinic n.nili-itt* :i licHvaslhcniii c ilj*s|icj)sla* it .-iilurl/.a ns funeções
rio ainiiucliiii digttNlivo, uiixilln a clrciilnvão rio sanguo o 1'ncllltii a discsluo

LA;.'rm•Mi
{ W**::;

&-'-<e-<m'A'Ífv-'. .':¦*'_,*-.ib?^
Sií-i';»^MUil'3ífes>1

Kv.v srér *'7

Combate iiusilijiici' liisse o lironcliitiN facilita a expecliivavão r esliiiguc as
diii'i's mi |ii*ilii. iMisliis e Inrius

(J 

[t * ^" 1'^'''""'l^iV fes. ^ BH II* >! em lii!liii*a. ainliiiliis. pilulas. liibli'lrs. siilii!,-i>i"s e li'llu:':i- JR^i'.;:*'^1:*!','::;í'i-i;.:'yil
/ y 

*"' •.-¦ ". :t, \:'"-:;!,.i'.:'*X H 
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{".'.v^íV IBllBjSfi aolll88fl3aalu)„-,«' "• í''***"»* "uaini-es i" incnoii'**. 1'ui'ii i-i-i-inos iulin- | ey;:.u',: :•.;'.; ;;,*.'. £'-,.;%
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V>V'i*w'^^^'*":;;^i^iV'^V-'^ Forneocd u''1:77 ilo Kxcrcito o priiicipnos csuibelecimòiitòs médicos ria Ciípilnl o interior, Zfã&Xtiyhç?yàt{-\

\-xfJ*^J$m, h if^:^"¦':&'¦-'¦ ^^íf!ífl«Ma!
Uiiii M; ro

Riltt-nio rie J
:i! l'Iiii'iailo [Vixulii n. 11—anligo !í-.\
Oro.

- Próximo ao I.argo rio Snnta

GABINETE DíNTARIO
\'ciulo-só um ln-111 inóiitiido lio corilro ria

cjriiiio com iippaíolh.os electricos lauto no
(jabinoto como i n ollicina e illuniimido a
òicctrlcidiulo o com bon cl leu Uri..: quem
pioicndcr (loixo carta nesta r.edncjiilo com
ns inicinos A. C. los;

A* CARipADE PUBLICA
Uma scnli ra viuva o pobre, rio 00 annos

dc eilaile, soiVremb. lia longos annos rie le-
sfio oriíiinicn rio coração, ipie a iuipossibi*
llt iio'ii'iib.'illiiir, por isso purio aos curti*
..nes bemfiizejos umu osmolu ile occn-
SI:'lo.

Deus loviirá em conta esle juslo benefl-
cio [eit.. ú suppliciintc. Carta nesta rcriacufio
para A. I,.

ALMAS BONDOSAS
ii iimoc.*ntc João. cego o mudo esieurie a

mão ás ..Imãs snnliis õ puras implorando
nina esmola pelo amor ile Nosso senhor Je-
susChrislo. lie-irie á truvcssa Uul/.o ri** Maio
n. *,".) C.iiKiilo Novu, pnra onde póilcràu en-
yl.-ii'(junlquér obolo a elle dcsliniiilo. Sli7

pioas da
PAULISTAS

Movidas a elootrioldaclo

MAIIll/.
Itun Brignilcíi'» Tuliins u**. õlc 5!»

CAIXA POSTAI. N. 200 — S. PAULO

1*11.1.M.:
Ruadollospioion, ÍOI

CAIXA POSTAI. N. 37" IUO DK JANÈIIÍO

Vassouras rie paíiia, piassava e cabello
Moveis, costas o objoclos Unos rie viirio.
Kseovas. brocluis, gaiolas, ratoeiras, pe-

nelnis. etc.
Chapóos rio ca rnaíiba o rie palha prensa-

do», em todos os nio elos.

:>xjje\ícj»
prnln, brilhantes, cautelas rio Monta Soe-
coito o jóias usadas, com iram-se o pagam-
se liem,' ua rua Sele rie .Setembro lli. 

" 
lOSii

Anseio l*'i*!ino;ilíliizo

As casas líui ri-presc-ilnnli-s cm loilns
os Kstadiis ilo llciisil

rtt^im LJ -l%I jKSl
Sônico vegetal para dar brilho e vigor

AOS CABELLOS

ÍS' o único prep.irado, legitimo, produeto ria Flora brasileira, que sem o menor re-
cio pode ser usa..o. .1 (iimiiia faz nascer oã cabellos ató mesmo nas calvicics velhas,• ¦ ¦ ¦- - ,.xtorinlhn por cómpletu-n caapa seccn o humi-

tonia-os nbuiirinntos, macios e scilosns
resultados

l -.1.1.1 
[J-./H- ii-. "¦ •-

combati' os males próprios ila C(ibc*,-:i,
dn \ (írnúiia dú brilho o viitiir aos cabollo.-, lui-uu-od «o.um....ws, ......

Iludo. A tiruiinii npplic nln no bigode tem proritizillo os inelhoicomo velh.do. A .iraiina iipplic.ila no lugorio tem proutizulo os ineiuorcs resuiiacios,
nilo so pelo vigor quo lhe imprime, como purqucevila a caspa e torna-o macio e lustri.su.

i\ (itt.VU.V.A v uri s íiiih |)t*l-.ii!Í|MO< 1'íh.h •'.) iii"iiiiii'lulii>, ni.xlin, porfit-
luarii*- \* ha-% ih'iMj:i i*..i < tí h:irv>u;ii*iiiH

l»I5IM>-lTO.«i—No Hio : Aruiii» l"'i"õlta» .t: t'., rua dos Ourives n.lli, e Go.l.iv
iM-i-naiiiles .v l-iilvi.,riiiiile s. Pedro n. li— Km S* 1'aulo, Itoi-uol vV »;., largo da
Sé.—l*'.!ii Siilltrs, lloriol...... XI. (..lioiarãi.--, praça lia Itopllblic.í.

CAMAS ECOLCHÕES b
IíOOOSÒQÓ

ENTRKGA-SU A QUKM PROVAR QUK
TUI1Ü QUK VKNDISMi.SE ANNIJN íamos
N O SKJA NOVO K KM PHIMKIIlA MAO

Ci.lr-hòos rie ci iua vegetal para casarios,
MS. U'S o l!-,S*. (litósclc pui-o linh -, SUS eüãí,
duos 

'para 
sollciro, a S;?, 103 o 1*2S; ditos de

ci.nim. pira casados. r>3. li! e SS; ditos pnl.a
solteiro, ^S. H.S e ÍS: atmòf. dns grandes. i]fi
prin., ISéiiO. 3s o ÍS*. dita. pequenas. ç*íi*io.
ISãOll o 2S')00; iicilrhnndós, rio !i*> n2u$:'i)|.v-
cos de viriic. lISliOO. com colchão íi*;; camas
rie lona. ãí;7 acalcbiiarias S5 o '.1.*: cainns do
vinlintien, 30$ e '.'.:1S: ã Hislori, 12S o .'ti.; dn
canela pintada, ¦i*.1?. ãOjj o 5SS: .litns'pnrn
solteiro, i~i. lü.ij ii :i*í: ditas. I<; ferro, com
colchão SSãUUc IbSi (lilás pari casados. ÍK*:
com colchão7- li>S eis*.': .lilás por i crea*c.'i.
6S.com colchão,'.ij: mesas ilo cozinhnVOSáno',
lustr.iri.is. ãS, de pôs torné.nilfis,.|.is o 1"S.
cabules.elaslicos; 1Í5()0 o 2S; (lc corilro, ITS;
lavai i Ks ingloziis, r,'tS c 'iSí; ditos ineia
ciiinmpda, l^iS; |iiiitndos;-13n$'c \\nf-. cariei-
ras ue páo, :^'M).s. rie. palhinha. SS. ii3e S550(l,
duas de balanço 1 IS, 1S$. 20;>, ifis .. .',:is: rii-
ias paru ore.mça comer ;i mesa, 1'iVISSc
2"g; paiiia de llcclia. kilo «Sü'J: ile mareeíli.
IS; rio seda. 2.S e ÍS; t-ipel.es, enn-ichos. coi-
clias, cobertores lençoes, fronhas o lorins
us tirtigos deste ramo ilo neg 'Cio. que todo
vendemos nor preços bnriUissimns; refor-
ma colchões, com liinuczn o perfeição, anui
nulo é novo. garantido n rie nrinicii-a nuali-
riad\ na rOl.tl.HOAKIA KBPUHAXÇ.t, á
rua Uacliloclc I.oho n. 10, junto Aciíiifeitn'-
ria. biiixoscl i D- ircloria. em frente á ogre-
ja rio ISstacio rie Sd.

ATTKXCAO
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POU
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lli

Pnra se obter um
esccltenlo relógio do
parede americano,
baleio! . lioras e inoi-
as horas, corda para

OITO DIAS
Paga-se só 2$(KI0 e

tcm-si! direito aos
CINCO sorteios em
cada somiina (da se-
gunda ntó sexta-fei-
ra pela dezena ria
Loteria federal.

joTãs
5 sorteios!

Peçam prospôclps

¦Vendas 
por atnca-

! dò de relógios e dos-¦ladoros niucrica-
nos.

ttosaí Mello
II. ilo Hosniciü n. 135

*>-•.

Prevenimos aos nossos freguezes quenão so conftmdani oom belchiores do logar.

DROGARIA

PIIÀRMÁGIA IIOMlEOPATüICI

Coelho Barbosa á\ C.
m HüiiiiTi.i

Oleodo ligado de b*ieaíhúo, cm hommnpa-
thiii, sem gost sem cheiro c sem dieta

M X
Uf

\
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A. ÃBELSON, ESPECIALISTA AÍJfiilICANO EM OGULOS E PINJE-HEZ
manda este aviso para todos os homens,
mulheres e ereanças eom ihcommodus d..s
olh ..«:

Náo descudòis dos olhos 1 So tenluim rio-
res dentro on sobre os olhos, nu nlriis ria
cabeça, dores de cabeça, so vejam snipicos
iluctiinmlo, se loiihnni u visla iiiiiuc.haila,
si; tuilii fle.-i prbtii as vezes, se o.s olhos co-
cn.ni ou ardem, so lhos ttotnoin iiivoluntn-
riiimcnto, so vejam duplo, se vejam ch*
cillos á roda ri is luzos, alguiuii coisa e-.l;i
errada, o OKVISM S1SH Kl.!.rs ISX-XMINA-
DOS K CKHTIKICAUUS MINUCIOSAMKN-
TU por um especialista snbin. I*" possivel
qno precisem só de óculos, ou pode ser os
óculos e lambem tratamento.

Com certeza não desejam que o estado
rios seus olhos pcioro!íXniiii' rios iilluis — O exame dos vossos

,^ k..^»- ollios púilo sor riu muita iililíriule ou riomera utilidade; depende exclusivamente ria
habilidade, conhecimento e aptidão do respectivo examina,lor.

WtoÒÃtí.!tó -=a e possucum por-
Asti_íi:in!i.,!t!(i i* a iniiiha cspeeiaüriaile
Poço-vos visiteis a a loja cgralullaiiiçiilc cxiiimliuirci os vossos olhos.

i\ 'U

$\. 5\BELS.ON:7_15spOCÍa'istaopti00 ameiieano. 132 AVENIDA CENTRAL, 1112
Kdillciod'0 PAIZ 1035

ETflj'*'ffi'^"^^

Pi-íEP KA-S NLÜM M HVIENTO'""
O alimento Mollin prepara-se, num momento, sem fervura, c adápta-se

facilmente As necessidades até ria creança receminiscida.%

ni FI IIII'1 ^iílflll
;A

1

13' ihlelriunoiitó livro rio amlilõ. Si misturnriles o alimento cnn leito
fresco, como substituto rio loito materno, seu ol'1'eito so verá na forma *ã i
rio ossos, initsçulos o carnes.

O valor pliysiologioo rio alimento Melllh ú eniiórsado pela o.perlenold¦; dos clínicos o graiidáo do chofos de familia em tori.i a parte rio mundo.

Agentes: Ore*..®]faüL©3?" sSj o.
38, OUVIDOR

•uii ¦_:-.'¦ j^ s.** Á jUÀ' msHúC. i. À

Loie^ôa Popaslap
EXTRACÇÕES

1 odos os dias na capital rio Estado d*
Sergipe, presididas pelo exmo. sr. fiscal ilo
governo.

Os sons planos bem organizados sào sa-
pni-inrcs aos .p. suas cnngencros, cuj i di -
triluiiçáo de promios ri rio 6.1 •],, bastando
apenas notar a diminuta quantidade ria
bilheloseinciiriii extriicoão, o a pontiialiria-de nu píigaim-iiiode seus promios,som (les-
ciiii.to nlgiim—INTHGUÀL.

A'.s so. mui a s-1'eii'us

lG:o(io$ooo
Por 200 róis

.\'s (orcas c KO.xliis-rciras

2o:onn$ooo
Por is:i00

A's quartas e quintas-fciriis

3o:oo(»$ooo
Por 1S300

4o:ooo$ooo
Por 2S600

.'Vos snlibiiilos

25:ooo$ooo
PorlS300

Chamamos a attenção pnra o plano ria
'lÜ:(iOt)$0OU, em que sào' premiadas as terinl*
liiiçõos triplico, illlplao simples o bem ns*
sim as dezenas o conioiias rios maiores pre*
mios.

O.s cessionários

Aracaju—Sergipe.
pereira JJ C.

SM

ks^^l!ai'ji.^ai^Jáii->J^/i>i;J^;ia^^^^'i<i;.iy.yia £•!¦-....•^liíkt-tf.L*v..i

S E MOTOGYCLES E
PEUGEOT

lüOOUIUUi

Ourives SB, Quitanda TI F. Hospício 30
RIO DE JANEIRO

Depositários em S. Paulo : Baruel .* C

W^lllFlf
MM H^^SIk

Grande sortimento de aeeessòrios para automóveis

STOCK DE PNEUMàTIGOS "HOBBUN"

ANTUNES DOS SANTOS & C.
AVENIDA CENTRAL 14 E 16

Leilão de penhores
DIAS& moysi;>s

2 Rua Ba bara Alvarenga 2
Antiga Leopoldina

IODE SETEMBRO
Piiilenriii us srs. iiiiiliiarlns rcbiriuar

ou rcsii'al:t|. suas caiilclas até a lim i
dc jiiiiuijiiac o leilão.

BELLEZA DOS OLHOS
-E-

CONSERVAÇÃO DA VIST.'
A Água Sulfataria Maravilhosa rcst.iur

e tiinlllcii a vista, torn*. os olhos claros
cura as duenuits mais rebeldes c. airig.i-,
assim ns iiphiahnlas com purgação, c-isp*..
bellides dores nos ollios, tnichoma, o ic ..
curado cauitatas om começo. "

Uopòsito: rua sete de Setembro ÍT. -"--
MAI TilS, SALDANHA .t '..

Do pharmaceutico e chimico João çict íSilvêt íSilveira.

TU fl LflDõ

O-rancle dennwtivo cio «¦¦nCTii~!

Único c£tie -iT- > s'vohíiíc. ¦

;•.- ! ,-, Único cie çffMndè qongumo
JF venda én) hdctj as phàrnjacias e drogariasFabricante: PELOTAS - Rio Grande do Sul
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Qaríasytrjbolica
t Eis como o caso ie pastou, ir. rc-oiictor ••
Vinliamos, ou c o meu amigo, pelarun obscura e deserta, em busca da es*

quina por ondo subiam os bondes; e
^ coiivoisíiviiiiios, conimentando inci*

(•entes dessa noite do festa em cisa deuma pesson das nossas relaçües. Euria-me, recordava o ponteado monti*
mental du miúda madame Garcia, mais
pequenina do quo uma chinesa e sócabellos cm volutas, em frizadot, em".iclios, em canudos, e a cinta curta aultimo barco da enorme senhora deMontnlviio, cariatide monstruosa vesti-

da d Eni pire, e as sai tas curtai dai me-,]„„, Wi -» jd chegadas aoi vinte e
.ouilemnadas i perpetua

Isso n 1 \do 
Slla"CR8,0 e da P«llcldnd9.M? <] 1.0 so paueu aquella esquina, <j a

fS'" W-'««MM do móu destinoCorro, perigo, trabalho, ciforço me iatiro .nsmfo do'gigante pela9 vida'aço o que raros fazom, desenvolvoenergias quo nilo sfío commum, tenho
o tenho, deixa-me ilizel-o ú esta hora
£..&'" 8inccr'dadei' »»i houesto,sou digno, sou bom-e todavia os

CORREIO DA MANHA - Domàgo, 30 de Agosto de 1908
•1'itinilo o tisliuicili da ••nuu"Jjj/ilT.n.V1*" ,J,M' Mln4í' *

n,i coirmlo
•|lll».tl»lllr»

nlitfni
• bliu.

mdos, oi pérfidos, oi fingidos e os im-uecii t que triumpham nas mais varias

Cano üllliltl
niçii

Hntin r.nu.ltf
râili .«,,.,,..',,
Niuiliuiei),, "'
llllll,,,, ........
foilmal  .

„' H»v« Vart
l.lliUfmrlhllA VIU lllu-ri.Ouro uarlunul cm «alei por II.,.Bvncuno
Cal» uimiii ""

Cum li I o

*l n/v k VUTÍ
II •/.« li 1/(1ue ui,

111 7I«
IJ7

,i|J
11,015
i.wj

ii i/i is j/i»lf l/l lí i/Jl

•itraiijnirô, o loIeffratHmtKfjruinle, nrocedeut.) de 1-arli , ' *
" O jury da RxpoilçIo iCunplonarla dcPalermo conferiu diploma de bcnonieretiela»" irovorno brasileiro, declarando «er devido4 (Unu-iSo de (iptliiiu csM ua SlelUa,
.'ambem recebeu illploum o vlco-coninlde Chiara pe|a''arij>arlórl4|djj do »,tbor daprodueto quo fe» dl.trlbulr gratuitamente»,

«*•¦ :*mmm*m%

O dia net Gamara
Ileforma «los Ooi,i*«*»lo»
Depeli de algum, dl,™ de *.ip-_tatlva,
Câmara opportiinldarie rtanuvlr houte

Pni'fiimhi'ln \uniia — Union¦loni—ii-i.itiiiii» ,. imii|ito.
no ni

ietu anuos e
tortura da infa. i .

' .unos ua ceia, acordava"m&^&mWÜàJ^
to

II

asvol. i 
nl,avofdoba,xo" imit«

u-.. 
tas «•<>-canto da senhorita Gama,"•'••.cria magra de toilcttecòt de rosa

^ 
..jus 

ç nviçulas quasi rompiam n pelleilo peito descarnado e nü ao esforço
das notas agudas, lançadas com energia
: talento» ü nem percebia, ao calor dos
nciis gracejos pouco generosos, pois-jnc tomavam por theatro a sala amiga

que me acolhera, que o Ruy, uni auti-
ço camarada, caminhava ao meu lado
tomorta, sorrindo apenas muito de leve
ís fiicecias mais vivas da minha inven-
çao. Quando, porem, o ia intt.rpeli.ir
sobre tão cx.iuisito silencio, ouvimos o
repiqiie do electrico que se avisinhava
"a 'ua Central cm que* saia a transver-
sa! que estávamos trilhando; E com-
quanto a esquina ainda ficasse distante,
atiramos o passo, deitámos mesmo acorrer, esboforidos, sôfregos, gritandoalvoroçadaniciitc : *Psio! ü electrico I•spora... -,

Justamente, havia um posto branco¦o. canto. Mns o demônio do motornei-ro nio viu ou niio quiz ver as duas fi-
guríis :í disparada pela calçada solitária,o a luz uo hon.lc brilhou fugitivamente*-" desapp.irecéu, ficando so o zunidocnromatico/e a vibração do fio, como•{"nai dessa passagem tão ardentemeii-te esperada :is o horas da madruga-'•'•'•' 

[)0i duib, lioclainbulos ávidos de rc-
pouso. ;

l.iiüo, de chófrc, o Ruy parou decorrer e&rnmoti-se a uma parede, res'Oicgflnqjo
llio

lom
liatii

c mais casmurro. Perguntei-
surpreso :* listas assim tão cansado?

•«spóndeu-iiie elle, sem me olhar,
ido a respiração num longo

íxa-me

Íei-o, aturdido... Que significava¦staria o Ruy sob a acção de um

**smm>.

-Nãó! Ou antes, sim: cansado eauorrecico...

•,o^\!*ls,ns°ra,tí PPstar-nos á esquina,aguardando o electrico seguinte... Que"''lholesnweces 
por tão pouco? Pa-rece mulher... '

IsIJe passou cs dedos pela testa e ros-
— Sào, J outra coisa... Tu não com

prelieiides... Vae sõsinho e deinqui, ouviste?
Efi litei-o

isso
vinho deprimente? Quem tí que des-anima assim só porque perdeu umDonde e tem dc esperar o outro ? Eraiiin-UJceançada absurda que excedia a•minha comprehensàó. Sacudi por fim
o meu amigo :

Anda dahi, Ruy, vamos para a es-
quina... lístrís doido?... Queres amo-
lar-mo .1 paciência a estas horas ?

Ellè volveu para mim um olhar vago
c tiisio ; disse depois :

Ir'que nüo sabes, meu velho.
Quando ouvi o repique metallicp da-
quelle -ponde, associei-o a qualquercoisa de muito intimo que anda a tor-
turar-me desde alguns annos e disse
commigo : si o apanho, «5 que vale a
pena correr, lutar; si o não apanho, é
que só me resta fazer como todo o mun-
do apressado que perde a conducção
após uma corajosa carreira : parar com
desanimo, sem fôlego, e não perseguirmais com uma teima vã essas rodas qúe
já fugiram, velozes e indifTerentes, dei-
xando-nos em postura ridícula no meio
da rua...

— Mas, repliquei, já possuído de um
singular sentimento de estranheza, queassociação tí essa entre ti e um bonde
que passou sem nos avistar?

listávamos, sr. redactor, junto ao gra-dil de um jardim pequenino, ladeando
uni predio baixo todo cerrado; a es-
quina da artéria central apparccia a uns
.vinte passos: e um céo de próxima ma-drugadj, muito claro, muito puro, àrre-

sc sobre a cidade quieta, onde
s

espheras o até se arrogam o direito deassumir ares superiores lobre mim...Huiquei interromper o meu amigo :•entia-me attonito • ao mesmo tempoembrutecido ; mai elle respondeu comum repeliüo nervoso ao gesto que fiz
para acalmai-o e partiu, mais exaltado :Deixa... E' preciso quo mo ouçasagora, para depois contarei... Não
quero passar por doido...

Contar o que? balbuciei, lempreaparvalhado.
Isto que estou a dizer-te aqui, nestarua escura, ds a horas da madrugada.

lia pouco, sabes? nessa reunião idiotaao lheodosio, escutei de alguém queine nio via, esta opinião a meu respeito •
• O Ruy tem algum talento, como escri-
Ptor, mas muito phosphorescente. O queelle leva «S a caçara originalidade, nuncadizendo como os outros. Tem thesesrevoltantes. Demais, explora o lucro...Ueve estar rico, o patife!;, Uma se-nhora ao lado, conhecida pela sua faltade princípios, torceu púdicainehte onariz o murmurou: « o que elle tí, é umimmoral I... »

O conselheiro Fagundes, seu amantenotório, approvou com solennidade:
«iuni, é um literato immoral!... » Mas,em mim, Arnaldo, o que se cravara co-mo uma flecha envenenada pelo curare
fora a phraso do outro:« elle explora olucro... Deve estar rico, o patife... I »Ah ! miserável l miserável I elle, que cs-
çreve 

a tanto, nos jornaes, a favor detal empresa, a quanto, a favor daqueíla
outra, sempre vendido, sempre vil esobre a minha triste dignidade tí quevomita, comtudo, essa aceusação avil-tante !... essa aceusação que me suja, amini, um puro, um tolo, um néscio emmatéria de desinteresse ! ?... E dizel-o
tao naturalmente I...

Ruy deu aqui uns passos agitados pelacalçada, mas voltou para o meu ladodominando pela energia da vontade asua commoção. Batendo-me no hom-bro, proseguiu, rindo sardonicamente:
— Chamou-me de rico... De rico, tuouves ?(E Ruy soltou uma gargalhadaamarga). Pois estou na miséria, meuvelho. Por mais que trabalhe comoum galé das letras, não consigo sinão ostricto pão—e este mesmo ás vezes faltaAssisto ás privações da minha familia eredobro de esforços, com prejuízo daminha saude, mas do pão não passo enunca chego á sobremesa da vida. Es-crevo tonto, escrevo com a cabeça par-tida de dores, escrevo com um sabor desangue na bocn, sem me poupar uminstante só—mas nem assim: do sim-

pies pao dc cada dia e ganho com omeu suor jamais passo... E' a pedra de¦sysipho 
a rolar diariamente, sem des-canso, entre a indifTcrença dos imbecise a perversidade dos brutos. Mas o

peor

Ttondw «li» \ifiu,,i,.,.rt
¦tala do dia .11

Km ouro ,,,„
tm p»pil
a-tula do dia li» i, corunle..
JJ« 
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C«ii«ii)*i _ s.io ii,.««,n fnvoiltu»:Kio - (..ilumino — Riiji.h
-V.*.l,íf 7 "í."1-"' - ''""iVlln

¦ .•«'Im." 
~ *-"'¦'¦ - r«l°P"Republicano - Kalior - vlrai-òrurliicil - V. lliaiuoiit - KoulTrevo - Slciliu» - ltioe„

A' t«ii*.io m h noite,
Aroito - Ouehtmlô.

*t/'lU.m°~0i. * "''"'"•• C"*>*<>¦ * <-'<•- « -¦ Knia
Iiiiiatiio oa RxroncloríLícti-iiimriiii
**. IMhho

*5»t«ve hontem no pnlicio rto Cadeteonde f jl recbltli) em atidlt-ncla enn,.c| il ócardeal ürcéblfpo rto Rio de J.iiielrn, d. jí,,.
quim Arcoverdc, qne te de-peillu rto chefedo ...tario por ter de «cgulr pura a Europa.

Pedcnos o cjpitUo de fràffati Franclitco
da Paula Sampaio declarar que o motivo
do «eu regrciío a esla capital i unicamente
devido .i ucb.ir.se enfermo, uio tendo bnvl*
do a menor det-vença entre elle e o com*
mandante do Tamandn/,

Reunc-se amanhã, ao iiuli-dla, a Con-
gregação da Faculdade do Medicina, pamjulgamento do concum.) ao Iogar dc «tib-il-
ttiííi í<!i *>. __».,._.::..tuto da_- aeccüo.

-K«píct«cu'.ü tirlâJo.- «pecliculo v«ri«ilo.-CuiupinihU.Piauk Btü-ru.l'ro_irumm« rarUtlo,c.Vi.'." '"""'«-'¦««'.iiiiiii. nn.,«iuC «KMAT00RAFII0 UltAtU. _ HuuCCííi?
c .Ií*'00**'''10 Kl° "¦"""••« - St «o.
SKSílI0,**M0 «¦"«•aas» -Himcçai „tí»aí

Jmdi-j Zoológico-líIpu,|ç4u de lnIm,cli

Secefio livre
Publicamos hoje:

Un* abusojtpoiado peto secretario dointeriordoe.de/dinas6trats.
Garantia da jtmazonia.
Prornoção sympathica.

Com o fallecimento do capitão de corvetaMh-uel Aii-;iuto Uorat icrúo promovlrtoa :A capitão de corveta o («r.uliiadn PrahclscoVieira Paim Pamplonii;a capitão de corveta
pradiudo o capitão-tenente César Auijiutdc Mello; a capitão-tenente, por mer««cimento, o primclro.tenente Juntiiio de Caiu
SA1 

tt Prl'"-*lro-t«inte, o Vradna.lBuClidee Franeiico rte Sou-nj * a primeiro,tenente graduado o aecuiido-K-n, ,i.. <*•Augusto Machado du FoS Ct*"u'

No boletim mcmal de estatística demo-
gr.ipho.»aultarla, referente ao mez d- julho,re_-i.ta_i.ie nada menos de 2.327 casos dc
varíola notificados, tendo oceorrldo 1.103
obitoa, cerca de 43 ,j* do obituario geral.

Ainda no referido mez forara vaccinadoi
e revaccinado» pelos medicoa da Saude Pu-
blica 15,787 individuoa.

O hospital de S. Sebastião recebeu 1.230
variolosos, tendo fallecldo dos isolados 601,
e ficado em tratamento, Incluídos oa do mez
anterior, 499.

Quanto ao hospital do Engenho de Den-
tro, recebeu 86 doentes, dos quaei fallece-
ram 7, saindo 1 curado e ficando sob cuida-
dos médicos 78.

O dr. Tavares de I.-t.i, ministro «Io In*terior c justiça, aluda hou.em nio compa.receu a sua repartição por ie achar liireir.,.mente enfermo.
O coronel Adolpho Moita attendeu, du-raute as horas de expediente, todas as pe»-.»...«*. que ao ministério foram eui procur.i

SDUb
de s

Unia couímlsaãó doCeicleFrançais foi hon*tem & secretaria do miriisterio do interiorconvidar o dr. Tavares He Lyra para avsintir, .ie-;inida-fcira, ás 4 liorn.». da tardena »áde do mesmo Ccrcle, d confe-rencia nuí-•obre n vida dos estudantes de Frauça faráo professor Mitlct.

O professor Dumas vititou honlem o dr.Tavares de I.yra, ministro do interior.
!tí.i pharmacia Orlando Rnngol vonde-sn

n,,!,^!!1 ler m(-:(llci'lal o porfiiiiin.la, curatonas as alrocçpos da cutis e substituo o dódo arroz e.orminho. v

Ainda hoje, por abioluta falta de eepaço,deixamos de publicar o Boletim identifico,«ecçao bi-seraanal recem.creada no Correioda Manha. Amanhã dal-o.emoa i publici-dade.

donüáva
só o rolai- pesado e distante do alguma
carroças punha um rumor surdo e inter-
rompido ilu quando em quando. Nesses
minutos de pausa, o silencio da noiteera quasi angustioso, de tão largo, comoleito de mysterios insòndiiveis errando
na sombra da casaria, na trtíva dns jar-dins, no vago infindável das longas ruasmortas vasias, afogadas na penumbra
qne-a--Iluminação publica não lograva
dissipar. Grandes esteiras dò negrumeseeslenaiam pelas calçadas, nos 

"inter-
v.illos i.!,is bicos ilo ,>-a/.. ],; 0 sopro no_cturno tinha caprichos sinistros, maisIno, de repente envolvendo as vias soii-
ta.rias numa lufadn fantástica, irreal,
regelante. emquimto os gallos cantavam,
rcspònüe.mlo-se de longe em longe, ea gum rouco latido dc cão vinha das
c-hacaras circumvi/.inlins. Um frêmito
de ar.yoredò.s agitados corria por sobre
os ii',:,ios e gradís; !! do jardim rainiis-
ciilo que nos ficava a traz, fugia nm aro-mn penetrante de manaciis em flor, em-
oasamando o ambiente, entornando
pela alma dos que passavam ali não sei
que-pliiltro eiitontecedor, muito
mas di.ssòlvonte de todas as
mafculiis.

Aqui o Ruy parou, angustiado, sor-vendo o ar...
— O peor, Arnaldo, é que a neces-sidadc obriga-me a solicitar attí esse

pouco que o meu talento fornece...b. quando o talento tí obrigado a con-tessar a penúria, a urgência de iranhara vida, está perdido I O talento precisade conservar sempre a forma íe umaelevada torre de puro crystal, á cuja
porta de ouro venham timidamente
bater. Si é a torre que se inclina a pedirqne entrem, desmorona-se e pisam nosdestroços do seu luminoso prestigioDesde uns minutos, porém, eu sentiaa approximaçáo cie um novo electrico
Puxei o amigo.

Bem, bem, disse-lhe com amávelconciliação, mas vamos á esquina, sinão
perdemos mais este bonde...Não vou 1 respondeu elle, rete-sando os músculos. Já te expliquei quenao corro mais atrás de coisa alguma...li íntitil. °

Por decreto de 27 do corrente foi nomea-do o sr. Dou Alfredo Gouicz cônsul semvencimentos em Iquique, na Republica doChile.

Chegou hontem a Aden o navlo-escola
Benjamln Constant, sob o commando do ca-
pitao de fragata Gomes Pereira, do que ti-veram sciencia as altas autoridades.

Apezar dos ventos contrários, a que osnavegantes dão o nome de monção, ventosesses que difficultatn a navegação, o Btnja-min Constant chegou com um avanço de«ete dias. *
O estado sanitário a bordo i excellente.Hontem o almirante ministro da marinhadirigiu um telegramma ao capitão ds fraga-ta Gomes Pereira, felicitando-o pelo modobrilhante com que tem conduzido

sob seu commando.
o navio

Não sejas maluco, Ruy 1 tfata-eedo bonde e é quasi madrugada...
Nao vou I não quero! Se-me tudeixa-me aqui.,. '

Veio-me uma fúria. O bonde já esta-va perto. JOra, com a brtíca 1 berrei. Poisfica, já que estas doido. Eu vou
E abalei. E do bonde ainda 

'enfiei
um olhar rancoroso pela rua transver-sal, onde a figura do Ruy se esbatia naescuridão.

Ao outro dia, sr. redactor, soube dadesgraça : o meu pobre amigo sc ma-tara naquella mesma rua, junto aquelle
mesmo gradil, respirando o aroma vivodos manacás. Um tiro certeiro de re-volver o prostrára na calçada fria dcorvalho.

E, cumprindo a ultima vontade quehoje descubro nas palavras que lhe ouvinessa noite trágica, aqui as douá publi-cidade, cheio de dor e traspassado detardio remorso...
Por Arnaldo Freire,

Ouriuoii Doloros

A convite do almirante Alexandrino de
Alencar, ministro da marinha, os reporte rs
que trabalham junto ao gabinete de s. ex.
ua quarta-feira visitarão o corpo de mari-
nheiros naciouaes, ua fortaleza de Villegai-
guon; o commando geral das torpedeiraa,
onde serão feitos diversos exereicios, o ba*
tallião naval, onde almoçarão, e a escola dc
aprendizes marinheiros na ilha das Cobras.

Os reportei-a serão acompanhados na ei-
cursãopelo distiucto capitão-tenente Au-
gusto Carloa de Souza e Silva, chefe do ga-binete do ministro da marinha.

O sr. Arminlo F. de Andrade requereu doministério da industria auxilio para fazer
propagauda de produetos brasileiros no Ja*
pao.

O requerimento foi remcttido ao chefe dacomtmssao de propaganda do Brasil uo es*trangeiro.

O ministro da fazenda resolveu ápprovaro concurso effecluado na DelcgaciaFiscal deí-ernumbuco para o provimento de empre-
gos de fazenda em 2- entraacia.

Os candidatos approvados foram os srs ¦
1; logar dr. João da Cruz Ribeiro, Elvidiühilva, João Sylvio Miranda c Jostí AlcidesBonenti; em 2; Luiz Frederico CodeceiraJúnior; em 3-, Aldcrico Salles da Fotuc-vi eAntônio Pereira da Costa;em 4-, AdolphoPedro Dias da Silva e João Pinto de Souznviirges; o em 5*, Orlaudo Augusto de Oli-veira, Jono Guilherme de Souza CaldasArmando Ferreira Baltar, Abel de Curva-Uio Costa, Jostí Bonifácio Vianna de SoiiraCarlos dc Oliveira e Ovidio F. de Oliveira.'

O ministro da fazenda negou provimentoao recurso interposto por SUvn. Oliveira& C„ negociantes nesta capital, relativa-mente á multa que lhes foi imposta pelo di-rector da recebedoria do Rio de Janeiro.

Em retribuição á fesU ultimamente renli-aada na Escola Naval, os aspirantes docruzador Rainha D. Amélia offerecem,amanha, aos seus collegas brasileiros, uoHotel Globo, um almoço.

Chegaram bontem ao Senado quinze ca-
dernetas de Ingresso uo recinto da Exposi-
ção Nacional, para 03 setudores que ainda
não haviam sido contcmplüdos com taes bi-
lhete».

cinema-

Ao barão do Rio Branco, ministro das re-laçocs exteriores, o ministro da viação re.metteu uma proposta da Associação Alie.ma Sul-Aineriotua de Berlim, paru organi.-zar uma exposição permanente de produetosbra3Íleiro.i cia sua sedo iiociii!. '

O Supremo Tribunal negou provimentohontem ao aggravo interposto por PaschoalSegreto da decisão do juiz federal da 2-vara, que lhe negou a manutenção por ellerequerida, para se garantir na pouse docontrato que tem com o directorio da Expo-siça-t, afim de tlmr e exhihir fitai
tograpliicas da mesma Exposição.

Ao presidente do Tribunal de Contas fo-ram remettidos os seguiuteB processos defianças prestad.ts por: Tito Rodrigues Sou-des, para garantia de sua respotiaa_ll_di.deno logar de secretario da capitania do por-to de Sergipe; Augusto Osório de Mille
para garantia de sous propostos no cargo deajudante do administrador das capalaziasda alfândega de Pernambuco; e AntônioFrancisco Moutebello, escrivão Ua colk-cto-na de Itaguahy.

leve
 honlem aleliur i dn projoct i formulado pelo «r, Car-

loi Oarcla, autorizando o -.'nverno a rofor-
mar a Ropirilçüo (lornl ibn Oorreloi,

P,' o i ub.illio ilo dljjiio deputado paulistan Icrcolro que, «rt-i-se «nuo, f.,l prcidilte«o Chtutto da -auura e lauto moilra, to-ja
.1 primeiro coiisldcr.iç.lo, que o aminipta
oitt ¦ttfllaleittoiitento amadurecido o *'»t.
trniuborilaiiloiiiciito vletorloto no conceito
do» ii.pi-.jiiiil.iuti.» di nnçio,

Olhados i'e um g-lp", pòrfun tortamente.
o i» mi ia Unhai dominantes, do nenhum de
taen pruji-ctos «o i.tídc dizer, cm absoluto,
«pie tcj.i o melhor,

Organizados todo» para o duplo flm rte
melhorar e estender o« serviços pontne»,melhorando egualmente .»» mas condlçB-»
nialeriar» de seus fuucclonarlus, esses tre»
projecto» tom, na ma struetura orgânica,
no seu trtiço roiin;vur,itlvo, iiuiitós poutus.'ouimuns e accordea,

Apena», separnndo.ie do» dem.il», na
ni.tiielra da cntogorlzuçilo rto foncclona»
Imiiii e na medida «le apurar-lhe o rtlreiio
i* proiUOçCc», i o tr.\b.ilhu que foi npreaen
Lido pelo sr, Barbosa f.li.i-e cuji autoria s, ex. declarou não lhe pertencer.

Ente projecto está, aliás, pela própria de
duração de seu autor, subtraindo á delibe
ração da Cumaru,

Doi outro» doi», o do »r. Serzedello Cor-
rí.i e este rte ngora, da lavra do »r. Cario»
Gjrcia, o primeiro 6 raitltlastuio mal» va»to
e mais dispendioso, exigindo talvez umau"«-,)rza de quatro n quatro mil equliihentos
CO'llO-1.

O do deputado por S. Paulo, feito po»tcrlormetlte, quando jt «e publicara a declara-
çao do rcl.-.i,»r da Rec-uta, denunciando oaefietl oiçamcutario, foi calcado em basemal» modesta e repousa num movimento dedespesa que não attingc a mil e irtecenlo»
coutos.

Jt »qul manifestdmoa a no»«a opinião so-brt o trabalho do sr. Serzedello Corrca, auosso ver o único que,di melhor forma
consulta acltiiluiente as Inadiáveis exigen-
oi.ts do serviço pcstal e vae ao encontro
tias juitiisimas aipIraçSes do seu pessoal.De í_icto, o projecto do sr. Serzedello Cor*râa, com aer a*iiui mais dispendioso, ênquelle que, actldhldo aos mais graves in.coiiveulente» dos Correios e regulando m4.Ihoruiente a situação do seu sttí aqui expio-r.'do fimcclonalisino, úi aoprobetema dess-ireforma, «olii-itatla por toda a opinião do

paiz, uma solução que pôde não «rr defini-tiva, mas razoavelmente contemporiz.-i.lora.
Parece, fala-se mesmo insistentemente',

que esse projecto está condemnado p;la ra-zão meuua do volume da despesa que exi*
giria. Persuadido disso foi que, uaturalmen.
te, o »r. Carlos Garcia, desejoso de fazeralguma coisa em prol do» Correios, estudouum plano mais modesto e «obre elle, t ;man-do em maior peso os interesse» do» empre-
gados inferiore», organizou o trabalho quevae publicado noutro Iogar e que, á faltade lei mais vasta e vantajosa, aponta censo-lar os lüínos aquinhoados e os que mais bru-talinente labutam.

Ha sem duvida algumas lacunas, talvezmesmo erroa, no projecto rto »r. CarlosGarcia. Uma daqueíla» resalta rto esturtocombinado rto corpo do art. 2- e das desi-
gnaçôes complemeiitare» do seu numeroVI. 1,4 <e diz. por exemplo, quo o» cargo»de director, administradores, thcscui tiroso almoxarifes continuarão a ser de livre cs-colha, etc...

Aqui se determina que «serão nomcaçSe»
de decreto do presidente da Republica oude director, chefe de secção.etc, não se sa-bendo a quem competem as nomeações paraadministradores, alnioxarife» e thesourei.
ros.

Não ha egualmentc no projecto referen-
cia ao carga de contador, que não é aliássubstituído por outro.

De interessante tem o projecto a» dispo.«!ç5e» referenres á «ilunção do funecionario
postal quando inutilizado, temporária oudefinitivamente, em accidcntc no próprioserviço.

Como quer que seja, mio acreditamos queo projecto do «r. Carlos G irci.i esteja de»ti-nado a »er, como está, transformado emlei.
O que no» parece provável, quan! certo,

podemos dizer, é que, disposto a despender
uns dói» mil conto» numa reforma uiodes*
tiasima e quiçá incompletisaima, o governoconsiga do Congresio, no orçamento dn In-dustri?, a precisa autorização e indispeusa*
vel credito.

colônia bnullelia em l.cil.ni c o comman.(Jante vau Rtiitér. H|iroioiilnndo o mliiUiro
« íiiorra, general von Klneni.

AiOsiu eiiiiiprltiienloijo marechilller.me» e seiii cmiii .uiheiroí dlrlglram»ie parao lloicl Aillon, oude tomaram' conta dosapoiento» quo o govorno lhe» fei praparar.
Acompanhitlo rto capltfto dc corveta 3a»tMartlnl.cliofo di sccçiti) de liviliugrapiiU daiiiporlnieiidenchi do nitvòiraoJo c df «eu se-orotarlo ou|iltio*toneuto Riili Perdlelo. o«Inilrantí Artliur do Jaccgusy visitou hon-t«m a» illu,, Rijo o vianna,

Deixaram houtciii na liuproniÇci dlgltaeinogibluetedeidi-ntlllciçi",,, da Anuída ocapitão.tenente Autoulo dt Custa Rodri-
ffiie», luiiiie Halo do cruzador Rainha OAmélia, o prlmolrodenonte uiacliInHta Joic"Joaquim C.oin-s de Hnr.»»» o prlinelro«le-nente comniluirlo Nloolio Saldanha da."-lolta, auibosdagiiirnlçaodo va»odeeucr.ia portiii,-iiez, *" "

Câmara dos Dapuladoi foi lida uma meniu.
»enji do.jfovemo lolloltando a abertur» docredito de 136M08S12G para oceorrer ao p»°|gamento do vencimentos .levldos ao Buadoalmirante Jerouyiiio Frauolico Gonçaiv»-»

Xinhas g
€nirelií7has

Multo io falou na muita do

mmm^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmtimmÊmmt

de atijaglíã
KOO.OilO Friuipon do nrlitios Onoa flmod.» vendidos n preços verdadeira»niPiiii» aNNouiliroNON, i-,.nip,-ii,i„, colIIO

?aTddo""!íu.d0 t,S",!:,'" " eunb°«**
....lu,ií_1.."ut,'"s..nnÍK:os: Isurain n n.
?„_i!S ' c,-"'<"-:="* 'lo clinpéo« o
mm.,,A ," P.,»"'n ,',:''"<".'='**. ""do norll.m-»lllo .Io R«u|iii lliimcii ,„„,, MPIlh„.ron. cIíIch modelo» do muna» pro»
prliiH puro iixnr i-«,»„ 0 vciilldo l-_.il.
huV*1fíR«WKf9^^^ •«SAIA.», ., | HO I I EUSIS , iiioiIoIom damiilNitci-cilIludii i. frciui,*.,.,. d,. |.»r|s„.gênero de muilo bom gosto e por ore-ços tuo ínfimos «pio nos garnnio.u um•ut-fossi. complclo.

Todo o iiovi. Htocli oom-irnilo nnKn-oim pelo nosso soelo t.i.u,, ,',»pni.flpii... t.ns:„ uniiíiolla l"i*ii«jn, foiadquirido cm co.i.lf*-»CN |f,o*oxce.pfl<»l»:,l„„.„I,. vmilnJosiiH ti uo «ode-

.as an ..,,.„...,„ II(W IM.,...os ,,-, momcnilorlns, coiimIi,,!,.,*,,, Ilul verdadeirorcrlium, som procedente e mais umavoz provaremos u serle.iado da nossa
?irt,an"ÍS;ÍÍWW*nde em vender so'

hJttt ti*"}™' ií"'--'1-»3 tomamos a 11-

ÁGUIA DE OURO
OUVIDOR, 135

. •' «SO inilliOm
que .um,-,„,„ BHlorIc!,no ||nj)M d slfíkM
«'^wM.-.o.ffníilMrioritQlucorporador.
do r.n.o.o trtut do pctrolü0| do.q„p *
mo pontífice Rockcfoller. Nnifpo ^e viu ...ut.u c*"al' E'««-»»"- multa para Recito faliaon para entrai ,i.»to»t.irte» do d.iii.ir. A mui.«» foi Impaita ha um «nno, junto om nffosto•Io nnno pnsiado. Agora a Corto de Appel.laçt." rto Chicago acaba de cassar a lontenei'pica Imíioz.RtíçKofeller exulta com a vicia.r a. Tant, luulor seu prazer quanto o prin.eipal vencido foi Kooicvclt.

Rootevi.lt, porém, não se conformou coma «tonou, DeOj.er Uay, ,ua vlloffldtura d.""•rio, 
ji deu ordem ao Attomey general,.'-to é, ao chefe Jo ministério publico íe,

|deral,queéum Douapartedenon.ee do tmuue para propor nova acção ao po.ioro,.irust. vae, poi., recomeçar a luta oo.n iStandard OU Company, movida pelo presl.dente Rooievolt, quo espera vencer afiualapoiado na opinião qne evidentemente eitiJo seu lado, , vista da. manifest.içiSe. direprovação i decisão do tribunal de Chica.
(TO, que irromperam em todos os Rstado.E eeral o clamor contra a acntenea a f.vvor do opulento triist, que .," j.i ÍOIUbava dllei, com o. olhos somente preso» ao seu In-tere.se, com maioria de rasão o fará d"orj•ivatite, condado na força Invencível doi«eus muitos luIlhSe».

A guorra ao. ttusts, como a guerra i,enormes fortunas amontoadas á custa di-olfi-imeato, da miséria do povo, ép0p;„a.rlealmo no. E.ta.lo. U..ldM. Figura no.
programma. do» doi. part|dos p„a „ oxi.«a cainpauha presidencial. Taft se com*promçtte a proseguir na luta encetada peloactual presidente para submetler os trusts eos poderos-.», plutocrata» i disciplina dalei. Bry.n.que tanto applaudia Roosevelt na"'a guerra i prepotência do dollar,egual.

mente promelte,.! for governo, cõntlutial-a*
ma. sem confiança na. leis actuae*, q„c, nò«eu entender, uão offerecem meios de noçãocapaze. de assegurar a victoria contra inl.migo tão forte. A accumulaçâo enorme de ¦
fortunas, a formidável espeeulaçã» em to*do. o. ramo. da finança e do commercio, oitrusts eom *t aua. variada, manobras, o po-der phenomenal da. organixaçde, e co"m*
bln.çõea indu.trlaea .ão coi.a. moderna»,
inteiramente Ignorada» do. velhos legis.
Ldores. Bry.n julga indispensáveis nova.medida., exigida, pelas novas clrciimstáu.
ei... Do contrario, lhe parece comle.nnada
* «nallogro toda a luta empreheudida con*tra aa empresas coloí.acs
da ju.tlça e do bem geral.

attentatoria.

ministro da Industria e viacío eollcl-
dlroUn^n' a0!^ drt f^endl- «"¦/*£ dodireitos, na Alfândega de Santos, para cinco
A°,lTe, C0'lt«»Ju "inchinismos e «lgodaodestinados á Exposição Nacional.

_i.£_,._m*ni-.tro.da Uzenda o da pasta da In-
^fííV^oeq-nmiinlooii que o pratl-oante-da diroctoria geral de estatísticaJosé Cândido de Oliveira, fot exonerado
uUimoí 

° d9 •n*Pn»«°.- •» «de Julho

Recebemos bontem a seguinte carta :«Sr. redactor do Correio da Manhã.—'ita-do o vosso conceituado jornal publicado hon.tem. .ob a rubrica O dia na Câmara, qu* „„.„ „„ „ulo. signatário, do requerimento apresentado «ul. da leite e oe.te orote.to-, _._,„»_.,ao Congresso, com relação á con.trucção da cia do Senado.™ t ? „ 
' *°~! COnlra a mer-

nova Capital Federal, eram i.belg.» e fran* , 
8ena,lo«n" '»«<- «Jo» abuso, da pluto*

A campanha contra oa Cresoa e ae malempresas, contra os Itusts e odiosos mono-
Polio., alcança o Senado e a Corte Suprem.«Io. E.t.do. Unido», em que muitos vé.m oiultimo, refugio, do capitalismo voraz, qu,nio vl.a aloio a .empre continua progre».•ao doa .eu. lucro.. Surgem do norte e dc

OS DECRETOS m HÕHW
te»S^^Silfeís^-

Declarando que a ncclo de nuo trnli <»art go 13 du lei „. 22| o, 2Ò 1 riovembro delSSl.sopodern sei- , .*:,,!•.;,;, ipo,u pr0í^-..•;im,;,i ,. prescrevei.irn! , outras provi-

sor-
,bro,

de
s de
ipo-

Aodr._Antomo Olyntho, presidente dacommissão organizadora da Exposição Na-cional, o ministro da industria remetteu oconvite da legação italiana para o Brasilsc representar nas exposições de Roma elunni, a realizar-se por oceasião das festascomuicmorativaiidõ SO- anniversario da pro-clamaçao do reino da Itália.

O-•**,***¦-*} ——»

, 5 8 NotiÉI9-üillbtl

O Viarío Oflieial publicará hoje o decretoque declara que a acção de que trata o
189i .n í T 

21' dC 2° de nü^'"b-"ode1894 só poderá sor exercida pelo processoestabelecido no mesmo artigo c prescrevedentro dc um anuo; e dá outras providen-

O director

doce,
enerffias

d ri a cl-

0 TcíAW)

por tci-o npsorvkio com peri-
gosa voliipi.i que o meu amigo Ruv pa-recia tuo desmaiado ;í luz-branca 

'ias
¦¦ft". liai. arrimado aquelle gradil como
si lhe lallcccssem forças; os olhos mais
fiuiiios, unia expressão trágica na face?

\ i;i!-mc um terror exquisito c ágar-
rei-o pelo braço, tentando arrasial-o
Sara-a'*esquina, a esperar outro bonde
yr>$ elle resistiu-mo e falou,cmiim,ora-
vem.ontc;clB.rnmêntc;coiiitiniaaiíto'nd'^
de que mo sub;
adivinhei cntfl
redactor,? Saía eu, porém, de uma festa,
em que tinha dnnsado, bebido, flirttido,
sobrecxcitado os nervos: e os meus
cigroisticos vinte c oito annos não esta-
vam em eonimunhfio de idéas com os
trinta c seis muito fatigades do meu
pobre Ruy. O facto d que o horizonte I
clareava de leve para os lados do na-
scente, e elle dizia, sem que eu o ata-I
lhasse, pezado da ceia, estúpido, fu- j
níand.ó o meu cigarro com a incompre-!
hensào «ie um bruto í

Tc m j;lliitln, ris 4«,40 da niuilul, !(,..„,- o lioletiitt lelcginphicò da r-cn.-trlic.lo d»Mi.ni.ii..-, «glslrou ii» «guinte, ublírvaçô»:

-•n.ò" IÍ .' i "Si C"u-I"""-'- 'S"-5: S, l'.ll,lu. JO.,5^.llllo.^ |4".S: l«raiinguá, 1S«.S; Curilvlm 9-7. r„.sa^íi-w- jr.o./.fiSSSí-v-StaT"«¦orrlenlea, l.V; Itatjui. io>.t; Porto AltereI..-.I.ti. -Maria X-..S, Sugí, !3«.( ; alô J * '
Urdoba, ,'.0; Rosário, 7«.0i McudAires, s-.u i Monterldío 10- 1-.,. "ígC,:idiy„beV^ir" L" "' 'U ",a"W dc ]^l""i •

Ar, tciiípcruturas niiiiim.ts dn» médimi dt «ii» i.n„

Carln

U«.0;
1C.2;

Guinte. 12-.7;
o»a, 9«.0 i Buenos

HONTEM
C6tiíercuclara#i,

Kepiibllcn 05 sta. :
pel.i inniilia. com o presidente dabtsrfto tio Uio Branco, míninlro .i-,«leriuri to Kt-.ier.-il rit brigiida AntônioSeu:;: Aguiar, comtüa: Gtr.ildo dc

1. Como foi que mio
suas intenções, sr.

,1-itime d.i rorça Pullclai,

Iístivcriiiit no Rabitieié tio uiiulstrõ dn laiciit!-. .,»-rs. senador Kellclatlo l'ent,„, depiUndos jò í Be
Alfiiiidean do rartl.- Anlonlo rte Padita Mr,niede dea! «Io r.ir.-.iiio Ktri.eial u.t Bnliln ; dr.'Mn-(-a.iu.ir.1cs, ofiicinl dc Babiaete do latuistro do
Itgiulo
itini C
utetior,« J.iyaic

da contabilidade do Tüèsouroidespachando o requerimento em qu.. dAmélia Ferreira da Silva pede para ser i...cluida 11 a folhn de pagamento por ter nttiu.
Sido a maior edade e haver con trab ido mn tri-momo, mandou que a supplicante declare
qual o nome que passou n adoptar apds ocon-sorclo e si está Indemnizada da pensão rc-cebida por sun tutòra.

O Diário Official de boje deve publicaroa estatutos da nova companhia de seguro,de vida intitulada—Cruzeiro do Sul.
De accordo com o despacho do titular da

pasta da fazenda, relativo á autorização
dada pela Delegacia Fiscal de S. Paulo pnraa acqulsiçao, pela Alfândega de Santos, deescalere. destinados ao serviço da mesmaaduana, officlou o Thesouro ao funeciona-no que superintendo o serviço daqueíla De-lcgaci.~i.qiie informe si a mesma teve ordem
pnra autorizar a referida Alfândega a darapplicação dilTerente no credito &-. 80:000$distribuído para'acqulsiçao de uma barca dêvigia.

Cbnpclníía:MdtÍtt--.Gònç'dlvés Dias 63.Sempro novidades.

estabelecido i
dentro de uni nun,
(lén.-.inFi
v — lixuiití.i-ai'idoâO dr. rraiicisoo CassinnoGomes, o tenente Firmo Vieira de Carva
rWi i;W!"* Çüerrdrò, dor, h^o-res de l-„2- o3' supp entes do «:iiK<tfii»,indo juiz federal no muntòtóto do Tatuhy nasecçáo de S. Paulo, semío nomeados »'n."aesses logares- os srs. Silvferio Martins1"doSouza, José ['ires da Fonsoca o Eunlydes doBarros; nomeando Mario Franca do Azovo-do pnra o lognr do njudaníe do' procurado,'da ftepub.lioa, no referido muhloiDio- exo.nerando oa capitães EstanislácS! soara,Julio Paiva o Jono Baptista dá Cnn p,*s I ei-to. dos lpgaros de 2 o 3- sunplín es do st-bstitmo dp iiiz fedoral o ajffite 

"do 
procurador da hepublica no município do lia-tuba, n.i socçijo de S. Pnulo, eeoSo ifomea-dos para esses logares o dt*; Josúiiio Keli-cissimo, p cnpitáo Miguel Pereira da Silvae,-luvena ,,-, sih-n Guimarães; nomearido'ocoronel Urbano Soares Muhiz.p.ira o logarde 1- supplente do substituto do juiz fo-deral np mesmo município'; exonerando òcapitão Francisco Narciso Gonçalves Smajor: Ar indo Çrosoenolò da Pie Indo à odr. José¦Nesmr do França dos logar°s*do1-, 2' e.3* supplentos do Substituto d,,' juizfedoral no mumcipip de S.-inta Cruz do RioPardo, nn so.ççíio de S. Paulo, sendo no-meados pnra ci-ses logares o dr, AmorlcoFrança Paranhos. Mnnoel Pereira Tavaresfl Arfindo do Castro Carvalho; exonerandoo coronel Jono Fgydio Pinto e o cap i; oJoso Leonel Vioira dos log.-.ros do 1- ¦vi,

plente do juiz federal o ajudante do pro-

Caixa Geral das Famílias. Apolico-
toaveis, resgato annual a 24 de dez-ii
sendo sorteadas duas em eada sori
cem; cabondo, á primeira, cinco eon:
réis om dinheiro, e á segunda, uma ..,..,-Iice saldada, qua continua em vigor-.S,!do,
Avenida Central 87.

O ministro da fazeuda enviou ao Senado
as seguinte» mensagens presidenclaea con-cernentes as resoliiçSes do Congresso abrin-do credito.: de 8:500$ pnra pagamento a d.Eugenia Marcondes Ribeiro (!e Faria- de19i302Si"2t»para oceorrer ao pagamento devi-do a d. Seíafiua de Lima Pitaluga e outrosreferentes a credito» abertos no ultimo des-
pacho.

Os cbinilcos dn Laboratório Nacional deÃnalyses, dr. Alfredo Carneiro Ribeiro dal.u-.- Manoel Nnzaretli foram autorizado»
a accsimr o convite que lhes fez a Prefeltu-ra, para fazerem parte da commissão jui-gadora do concurso a realizar-se brevemen-
te, para o provimento dos logares de chi.micos do Laboratório de Analyse. da Muni-cipalidade.

Não houve sessão bontem no Senado porlaita de numero.

A commissão de finanças da Câmara do»Deputados, reunida hontem sob a presl-deucia do sr. Francisco Veiga, assignou o
parecer que concedo um anno de licençacom ordenado, no inspector de 2- clast»» daRepartição Geral dos Telegraplio», José Pe-dro Simõc. Sobrinho.

cezes», peço venia para vo» declarar que ovo»so representante foi mal informado, pol»do» tres signatários, dois são bra.ileiro»
natos, filhos de paes brasileiros ; quanto aodr. Adolphe Leyret, si bem que francea denascimento, reside no Brasil ha vinte e ein-co anno3, aqui constituiu familia e é natu-raüzado brasileiro.

Creia, sr. redactor, que nlo ae trata deaventureiros sem escrúpulo»; o» requeren-
te. residem todoa nesta capital, tém melo»de vida conhecidos, e disso v. .,, .1 quizerpoderá facilmente se informar. '

Conhecendo sobejamente a. tradlçSc» deimparcialidade e justiça do Correio da Manhaconfio que v. *. não recusará rectificar anoticia hontem publicada pelo vosso jornal.Sem mais, «r. redactor, »ub«crevo-me dev. cte.-Mario Teixeira Lopes Guitmrães.rsi*
Diamantina n. 2 B.»

Quanto á primeira parte, não temo» duvl-da em fazer a rectificação.
Ma» quanto í segunda, não sabemo» ondeo »r. Guimnrae» leu que o» requerente» eram¦aventureiro» sem escrúpulo».» Quem «cre-veu isso ? Nó» nâo forno».

craclae contra a parcialidade do primeiroTribunal d. Republica em questão que ti,de perto interc.a a vida do povo americano.
S "°»»P»nlia ...e. protesto, a apologia dlnom«çSo d. .enadorc. e juize. directa*«ente pelo povo, con.lderada, nSo sabe.mo. .1 acertadamente, o meio de libertarun.e outro, da influencia da. graudes po.tencia» monetária».

Aqui, no Brasil, .1 0 dinheiro é tambem
uma grande força, felizmente ainda não no.opprime uma oligarebia financeira. Citai»nhamosé certo, para lá.porquo uo. Estado.Unido, foi principalmente o proteccionis.mo exaggertdo que a crcou;e o proteccionl..mo, que empolgou a. nos.a» principaes for-

ça» política», ameaça.no» de completa va».»»l.gem. Sl nâo recobrarmo. juizo,

PORTUGAL
LISBOA, 29 -A Câmara d.s Deputado,approvou hoje o orçamento geral do Reino.O «déficit» previsto é Ae dois mil contos

o

A' Câmara dos Deputados apresentouliontem o sr. Affonso Costa, um projectode lei, concedendo o prêmio de viagem con*staute da importância rie (:200Sü00, ouro á

curador da Republica
Fartura; na secçáo de S. Paul

no município de_; r>.-..i. . i_sendo no-
io Hernnr-

Mel.-»: :,„,--.i".MVVÒÍbÃêTrów"KMo°

S«íer.

_«tiil .q. ¦;.. ("•onvorsão

— Véi-tu. Arnaldo—-e como que ain-
da sinto a crispação dos seus dedos
aobre a minha manq-a—eu ando já can-' Ce is.jcoq

Vc; c.«!" o Riovinieuio. Hntraraincional, 795 £e 15 dollars, t<]uiv..ltem inocil.t corrente. í.iiruiii: £ 4.161 ic 310 pesos nrgeutitios, equivalente)moeda corrente.
Hòraiii trocadas colas CiltoiUw st* -BC.Uii-.ic

V<\i% em ouro na-
tt» a !3:0*í,$ir9

180 ír-iucoj
,2:4Sr'ISl

O ministro da fazenda não attendeu ípetição do 2- escripturario da Delegacia Fis-caldo tliesouro no Amazonas Jo.ino Car-(Joso, pedindo para ser nomeado encarrerra-do ou escrivão do posto fiscal do Japurá.
Per equidade, resolveu o ministro da fa-zenda relevar a multa que foi imposta aoagente fiscal da 18- circumscripção no Ea-taao do Matto Grosso, Francisco das Cha-gas Andrade.

O dr. Amnlio da «silva mudou o sou eq.

O ministro
bontem, do
«"?- -lonomica

meados para stlbstituil-os Antoni(linu \ olloso o capitão Mareei)Mollo: nomeando o coronel Ovid.,, „- .,,,.
nmef. -°f'«?• en.ont9 Josi- H"'>n da Silva,
ls'd'ca 

s i.ctorhio Diase o fononte J.Bue-no do Camargo parn os togoros do f, 2- %3- supplentos do substituto do juiz federale nji diinto do procurador da riopubllotx!'j?omunicípio dn Piedado. na séccão de SioPauio, sendo exonerado do lòg.ir de 3- sup-ploute rio substituto Francisco Viin T
lho, Thonrar Maria Aran as de NoronhaJuvenal dos Snntos Terra o Luiz VaSc• ilos
S5? dn i»ii'í2; B ?' ¦ .»-««»¦« do sübsti-

Ami. Aá. n!U1" ,f_!'C,eral ° '• u-ia-ite do procura-dor da Republica no município da S Ml-guei Archanjo.nu secção do S. Pnulo, sen-
Pe.ro Gnivu) Nogueira, José Fogaça de M-
unas do Souza Nogueira; exonerando npedido Joso Dins Leal do Iogar de aiudtóte
de l£M?,riS? n°Publ':"' n° "<«¦ leipiode Ssanto Amaro; na secçáo de S. Paulos.e_lí'i!?.n?!n.ea'.!0 P^.a súbsutuil-o otenente
Hei meto Malta para o logar de 1- supolen-
nlo doSniS.Ur,'t0 d0 jUiz r",OTBl. "o rnunici-pio do Rio Claro, na secçáo de S. Paulo eAntônio «-"ortunaío Rodrigues para o locardo ajudante do procuwdor da Republica nomunicípio de Áreas, na.soooAo «leS Paul.

i
£mr\Í£ '¦-*****' akm%*\m imtth**

da industria e viaçáo recebeu- d^rípnl;;í»{i',''-.n,_.08AJ'ÍlI*nt' $° P™cur.idorchefe da commiMâo de .xpan. q^pí^fe^^S^T'*--»^secoâo deca e propaganda do Bra»?«-' !^%j|M^M^'»!»fltun-o

-&___.

A i*\*. T-t -*--»v«w. wutu. dd. Olynilia Braga alumna do Instituto Na-cional dc Musica.

O presidente da Republica Irá hoje, ás 2horns da tarde, encerrar o Congresso d-Agricultura.
Braiidão-Aifaiate-Avenida Central 102
Foi liontem assignado o decreto que pu-blica a resolução do Cougresso Nacional

proropando a actual cessão legislativa até" odia 3 de outubro próximo.

O Bi-asil no exterior
Hamburgo, 29-0 marechal Hermes da* onacca e os membros da sua comitiva fo-ram aqui recebidos com extraordinária

pompa. O ministro brasileiro e membros damis-uio permanecerão nesta cidade atí domingo a noite, partindo nessa oceasiBerlim eni luxuosos vag3cs-sal"te
sua disposição pelo governo,

LONDRBS, 29-Foram lançados hoje aomar em '*a".-end, sobre o Tyue, dois di°
do Paráv 

"a" " aí'' de,tinado-1 «o Porto
O seu comprimento «S de 230 pés e a lar*gura de 64, podendo receber cada um dellesum navio de 1.700 toneladas.
Barcelona, 29-Diz-se quo 0 sr. Ler-roux, temendo algum fracasso em Buenos-Aires, irá «io Brasil. M

Na mesma sessão foi rejeitado o pedidode renuncia apresentado pelo .r. M.th.u.s.mpaio.
-A Câmara do. Pare. approvou, por dex-aaeia »rotoa contra ,ete, o parecer da com*missão declarando incompetente eua Ca-mara para acceltar a renuncia pedida pelo,par do reino Braancamp Freire.

„.7u /''_?' Mânoel Msi3llu h<>Jc. acom.panhado de .eu e.tado-malor, aos .«rei.cio. do. re»ervi.tasnohippodromodeBel<m.

O Lloyd Brasileiro foi autorizado o.loministro da industrias viação. a t?2nsp?r-
ÍnL,«ai.capital p.ara Pwnambuco íiisanlmaes do raça pertencentes ao bacharelAntônio Francisco C m ia do Araujo

Os chapéos do Chilo, panamá. c.stor «d»e as inegualaveis cartofas fab? cadãs enfcclalmente para a CASA IUUNIER devimser apreciados pelas pessoas chies
O ministro da industria e viacào amiro

!;u;na«^» inspectoria geral 
?de°nffi

iÇin0h'',c-0.n<^de?d0-,0 «dlamonto da viagem da"lah8dJeü 

^»^ 
"rasUelrc^Vo

seu Commercial, communicando ter remeil^[°naa Foreisn Olílco, do Japão, uma cedi.-cçao de amostras do producton brasileiros.

r,C;wA COKr1I,0rM!'ev,imente-Largo daCarioca, esquina da de S. José.

Pingos e Respingos
No pavilh.lo bahiauo, houlciu detinla _l. ji-do ir. Ailiudo Fragoso: P *° <il»"'"«0

- Hei'"*?"*1"" 
"c->"'*d-* es,<1 «•noitra...

racia.
Santos — a

a compotea.

» Bahia frodus

nao parn
i postos á

Paris, 29.-Regres.ou hoje a esta cidadeo .r. Pua e Almeida, ministro do Brasil
;-0 marechal Hermes da Fonseca, minis-uatreida guerra do Brasil, e general Men*

t..' 4 J.ir,r* 
,!U*' aJu<1"««» íe ordena esua» família, chegaram hoje á ei,*acãnLehrter Bahnhof,EOCiJe o. íguardavam ocônsul do Brasil e todo o pes.oal da lega-

çao. vario, militares brasileiro, que ,qui
(«tao «a commii.io, muito, membroe di

— Sim, cita amostra dc rhctorlca-cols» muito mrlhor.

***
5"^_-^f S,^r^» g» • H^osiS.o.

mento... ""* dt «"«rra-

RBSTaTDa DBOBODCHO
l.eiabratiça dt tal valiaA -pplati-ür nrto ta- dcm.roCut (alta que j4 fa,:a
«¦•a tslatua a Deorioro I

***
d.7e?dpo^•_^e„3s¦•,:.Dl:m"p^e,c"<,'

- Nada mais natural. R' „,„ psychir.tr. o A, .
í«??idrirárCC°"',eC':UdQ,'"C0^«" 

'" ^

'¦ íxanitiar si f,CB].

tàíá íoido

***
Declara o sr. Napoleão Fíniaudcs de Sm,.. .«ri. a Imprensa, „„,.,.,„„ d „,«,* W «„

,-5.'es;rlaaggrcdido 
por 

™meeting por ..onslar-lh
tios bauqueiros do biclicAlil eslá um Napoleão ¦ evita combates.

***
a.^.W.J.S?*' U,M «»«d.e ".a,i'es!íç5a

"^a_.._i^i.^S>I'ÍSb0aW"1»^
Orrano * o.

. ,, j—-v, naono.faltarão, dontro de pouco tempo, Rockefêí-ler., contra o. quae» tenhamos de empre-hender a m„ma luta a.perrima, de que ipresentemente theatro o» Estados Unidos,cujos progre..o. .offrem o contraste do mntrabalho minaz de decomposição e podridão,«cuja vida moral atravessa perigosa crise
**»

Jí »e rio notando, entre nos, os prodro»mo. da influencia nociva da plutocNo pleito contra .. Doca» de
no.»a maior pote.tade argentaria - pHtaem que o prtrw defende o interesse detre. mllh8,. d. brasileiros lesados com a,ía.propo.itada. ta,«. e «ais álcavalaé quea opulenta empresa .e julga no direito de
perceber, ctribada em receitas e despesa.
que nao consente ao governo fiscalü-ar,
qua.i toda a imprensa do Rio de Janeirr
a..umiu po.ifão hostil ao governo, apoiim
do eal.rosaroente as Docas o applaitdiudo.
lh. a attitude arrogante e agressiva. Aiíi»ia mai» : qua.i toda «asa imprensa so re*voltou contra o. juizes, imputaudo-lbe.
servilismo, desconheccndo-lhes
cia e até a dignidade.

O governo-avançam o» jornaes dochi»,taa-pinhou por .er governo, quando sÊ«abe que todos os dias está o Supremo Tri.banal a condemnnr a Fazenda. Não são conbecidos os largos proventos colhidos daeIndemuizaçSes a que elle tem condemn.de
» Un.ao? Respeitando o. votos dos doi.unlco. magi.trado. que abraçaram a cau.»da. Doca», o» quaes juramos não se guiaramalnlo pela própria sciencia e consciência
cumpre todavia a..ignalar que foram seteoa jul.es que confirmaram o despacho com
que a» Doca. ,e julgaram aggravada.. Alémde..e.jtii«.( mai. dois acompanhariam amaioria vencedora.! lhe. f0.,e permitlldo
julgar o ca«o-o procurador da Republiei
queae bateu valentemente pel. «hlblcgodo. livro., e odr; P.dro I.,... qtte> ^rlormente, em lumino.o parecer, .u.tentar.
como advogado, o direito do governo de to!mar conta, i» Doca. de Santo, e.conseguia.
temente, de «-aminar-lfae a e.cripturação

Nao ha rasão para altribuir ao goveruoo pensamento de hostilizar a empresa daaDoca, de Santos que, força é reconhecer, re«
presenta uma brilhante victoria do capital eda engenharia nacional... Não pôde, porémo governo crusaros braços deante da teimo'¦ia da empresa em não permittii- o examede seus livros, único meio de conhecer-lhe o
governo os lucros rea« e elleclivos, do qu„depende o abaisaiuento de suas tarifa» abem do publico. Accresce que a empresaisimples usofruetuaria das obras quo cor.atruiu e está constríiindoi.erido dfemesma,
proprietária a União Federal, o qtie estabe*loce evidentemente uma communhão de in-teresses entre ambas. A União tem assim
todo o direito de saber «no certo o que ei
despende e ° 4"" se cobra nas Docss. Ficai.
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nente.eitu» desempenham um «ervlçn pn.
blico, a pereobom imiun por riel-gaçilt» do
governo, NSo ii-fom lamento no sau loteie».
ai aicluiivo, mui também no Interesse du
-Bitado, Como, portanto, reoiimr no I~.»tado
e direito de conhecer da vida financeira da
empreaa, eujoa acclonlitai licitamente nio
percebem lucro» que ciccdam a doae por
cento doara capital T Duarranoad» «1 a pre-
lauçí.0 dai Docaa da Bantna, diiarrntoa.
«liaalmaa aa eenaitraa qua um vario» advo-
fadua irroj-am aoa julzm que lhe* não de.
ram a Vlctoria operada.

li. 1».

Conselho de Fazenda
¦ .oitiiiii.se honiom, snb n prnnldoncla do

dr. Uivld Cnin|ilBloj miuistro dn tazuiiúajo
Coiifoihiitiii Fnzuiidn,

Pol negndo provimento nos recursos
de : Josú dus santos Major, do S. Paulo;
Anl.iiil.. l.nlifl da Carvalho, dosta «upltnl;
Costa Clinvcs A O,, ilORln cnpltnt: Aiitiin..s
Santos A' C, do S, Paulo : l.lt.yi. Ilrusllelro,
do ngiinto do sunta Cilliarina; Ptelsr, Wiml-
mnn, dn Itlo Ciruuila do Sul: l.liiyd lirnsl-
leiro. du ngonto du Paranaguá ; K. I„ Mnr,
rlsson A C.i dosta rapltul; Antunl i Jnsé
Gomas dn Pinho, desta capitai, o o recurso
ox-(.ni.*lo, do dolouadn fiscal do Paraná.

Kni (lurio provimento no recurso do J.
Lobioio ti.1 tí., do Coará; *> iu.nti.lt a declsíio
anterior (|tiiinio no reqiiorlmonto do Paul
). Clirlstollc.

Mmid >u impor a multa do 200$000 a Edi
Johnsion ,4 C, do S. Paulo.'

-- O mosmo conselho mandou responder,
do accordo com n diroctorla de rondns e
oontonninso, iio aviso n. i'0, du ministério
dn Industria : o do li. EO, ilu dolegncla fise.nl
de Miiiíis ; ao aviso li. 365; do niTnlStorln da
(morra, o ao tolograinina do Inspector du
Aitanilegi tio Livramento.

Maiulnti-sn cobrar os direitos tid valore
a rjr/.no do 50 -\. sobre u mercadoria impor-
Vuli por Estella ,»i C, desti capiial.

Drs. .llinira llrn-til «« Muiii-u Urasil
Fllhn — Ocullstus — Ambos rião consultas
todns us di.i.s. no novo consultório—Largo
«ln Carioca lo.

rn—a»
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MAIS ÜM PROJECTO

A SELIGÜO B A PATRU
Unin conferência Uo dr. 1.1,nu ! ruinmrtnd

Homem, o salíiii nobre do edifício do A3-
soci.it.-io rios 1'.].regados uo Commercio
apresentava um espectaculo animador.

I-Mnv.-i niiiuinclniin uma conferência do
dr. Lima Drtiminond.

A'» ¦', lioras, começou a falar o confe-
rente.

Nesta dccasiSojá ofitnvn sentado nn ca-
doira de honra sua oxcclloiicln o cardeal
Arccvcrtlo o ao sou Indu o bispo da Para*
líybii (Io Norii', d. Duarte.

O s.i'i»estava repleto, contando-sò pertode íOD pesüons.
Nem podia deixar de ser aisim, pois ss

trnt-va «Ia1 niiiat fibr;. de caridade: benefl-
cliivn-so a parochia do Espirito **:iiito. e n
pòptllnçAo desta eopital nílo falta, niu deixa
de presidi' o seu auxilio, nestas occhsiõos
nin quo i alma brasileira retrata-so do um
intuiu tio delicado, tão significativo.

o illtislru conferonte agradou muito, o
seu verbo fogosoi cho o de vida, de compa-
rnçik'3 laceis o extrema clareza, e conheci
do do todos. S"ria diflieil resumir a conto-
renciti s"in trair o orador e, por isso, nào
o fazemos.

As r, horas, o dr. Lima Drtlinmoud lormi-
mu tistinbrilhanto piilestrn, o o auditório

prolongada salva dc palmas.

ATTENÇÃO
narld Times
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MARIO CATTARUZZi*.
Desde hontom pela manhã qtte'az sépul-

tado no carneiro n, 2.1,'», do cemitério de
S Jt»fio l!iti»üsta o corpo de Mario Catla-
ri /-a, >-a valente polemista, u extraordlna-
rio !. a.T.eni dc imprensa, que tanto enrique
ceu o j.»rn;'il|siiió brasileiro com a fulgura-
nieãii ile seu (alento.

Foram rias mais eloqüentes as ultimas
homenagens prestadas ao saudoso batalha-
do-. ,'•'"i- pelos sous amigos, quer pelos

eus companheiros de trabalho,
quo oram simplesmente seus

;. N.i casa om quo residia, vimos
j.iríinllttus. senadores, depu-
jros ala colônia italiana o ropro-

¦s do diversas classes,
pouca depois das 10 lioras d.i manha,

pó: - a in inuvcha o cortejo fúnebre, sendo
ti . I lado o corpo parn n cocho raòrinarloi
pelos srs.di'. Hriciò Filho, sonndor Lauro
Sciilrc; dejuiiado João Neiva, dr. Franlílin
s.-itnpaio, coiiuhoiíditdor l.uigi Camnyraho
o IleiiVi ;:'„• Chaves.

Inuiuneras cordas cobriram o cocho fu-
nobre.

Acompanharam o enterro de Mario Calta-
rúzzn o.s srs. drs. Dricio Filho, do Século-,
Frai.ifclin Sampaio, riolisnrlo tie Souzn,

Draga, deputados Eloy do Souza,
ivã, Primitivo Moacyr, dr. En^as
Alfredo Mntson, Amaral França,

Utt-ertln, .lulião Machado, Joio
\nisio do A!»: eu, Costa Rego,
'" ; O -ar «ie Me quita, repre-

' o dr. Miguel Calmou, Emílio
Cnrlos Porgrcco, Manoel Ditar-"omiti da Manliii; Alrindo Günnii-'¦ .1. Xnviir da Silveira. Miguel

t.luttni a,,.'.,. l.uigi Camuyruno, Joáo Segrcto,
Ettsl !'¦:¦ Alves, r!;i Soticia; Giovani Ln-
o'11' (Ürsiatiir dii Po; lillulu-.; Nnttil Itelli,

; Domonico Cardoso, depu-
citado c outras pçssons.
.V(in7,(7 fez-se representar pe-

O deputado ptiiillsla Cnrlos Carola nnre-
sentou, íiontum, a Cantara, o Hegulnto pro-
Jecto de lei i

»O Congresso Nacional rnsnlve i
Art. !•—O puder exociillvo flcn aulorl*

/iuI.» a iiift.i unir n i.'|.íii in.i-iii doa Conelnn,
expudlndo novu inguliimunti), tondo em
vistam bnsos segiilmes:

I—Miitllllcur a (irtti.il organização da dl*
roeidiia gorai o ns cutogoiius, niiiuaio, von*
cimentos a vnnlngons da directoria Bornl,
iiilmlnintrucno o sub administra-las,

..—Dnr mnior oxpuisãn nn sorviço do *n*
enmmenilns pnstacu. collit o vnlos Interna-cloiiaes, proiiiovoiido pura Isso us prootBoanecnnloíi.

Art. 2' Os cargos do diroctor geral dosCiurolos, (iiliiiliii:.inii|a.i-,'ii, (licnnuielros eda alinoxarlfos uoiitlniiiirao a ser do livre
escolha do governu, podendo uer òxeroldiis
om commissão pur omprogadu» di, nua*
dro. '

I—Os demais logaros sortlo providos nor
accesso no quadro da roptiriluflo em qno u
vaga ocenrror, observnudu ínvarlnvolinonia
a regra scguluto: nle- os primeiros oUloInas
us proinocdos serão feltun: 2|3 pnrion poraiitigtililiide o l|3 p.i, to p.ir merecimento ;iil.iu do» luimuii ns nlllclaos ns promocúcsrcrão feitas exclusiva monte por mereci-
UlUlltllS,

II—O merecimento para qualquer pronto-cao ser.i avaliado iieln competência pro*varia nt) dcsaiuip 'nho do sorviço, iissldul-
rindo, serviços prestados A ropnrtiçflo ftiia
dns horas do expodlente sem rotniincrnçftoi
o para promiitffto nio chofo tio aocuào cnn-
tliltiirá mel eciiiiento especial reunir a qual-
quor das condições nclmu o tiioelniu do
clnro nniios em sorviço dos correios nm-
hulnntos, ou conferência e expeiil-ílu de ro-
gistrudns, sem punição.

III — Os nmnnuensos para serem pro-
movidos ti ollleial continuarão sujeitos n
concurso, quo so oflectuairú iinnu.ilmcnto o
soríi volído pnra os approvados nto ns suas
rospecilvns promoçúos, quo obedecerão ns
normas dns demais prumoi/rjos, com rolo*
ronetn ú aniiguldade c no ntureclmetito,
prevalecendo cm «igualdade do condierjos a
niitiguidadc du prova.

IV — «Vs nomeações parn os logaros do
praticantes o carteiros serio feitas medi-
tinto concurso valido por tres turnos. Sú
seni.) promovidos, nlndn mesmo jior con-
curso, os funecionarios quo tiverem mais
de inu .inno do olVcotlvo exercício no cargo
immedtatiimonte inferior.

— Todas nu promoções sorâo prece-
didas do pronusia fundamentaria o ins-
iruldn, luiin notilro t'e 10 dins; contados
daquelle em que ,i repiirtlçfln tiver scien-
cln dn vaga, e O acto riu promoção it.ir-se-ã
dentro do 10 dins, contados do recebimento
.iu proposta; nãu obsiunle, o chefe ri.i ro-
parliçfto onde se iler a vaga apurara lllime-
dlntaineiuo u tiiitiguldurie ou o tiierocliheli-
to, conformo o caso, c investira nn cargo,
em caracter interino, o luiiccío.nurto a
quoui do direito compelir a promoção.Vi — Sertlo noineuçõcs de decreto do pre-sidente da Hepublicn as do director geral e
cheia .io secçfto, do portaria «lo ministro as
du oliieiaiiis, l!a>is, agonies <|j l- classe e
respectivos ajudantes o lliesnuroiros; do
poiiarir. da, director gorai, as de amanuen-
sos, praticantes, carteiros, porteiros u aju-
dantes do 2- classe, por deunlo. Os conti-
nnos. cotidueiores do malas, ostufeias; ea-
rinibadoros e serventes sorão nomoados,
uu directoria geral o agencias a ella üirc-
ciumento subordinadas, polo director
gorai: e, uas administrações, sul» adminis-
(rações o agsnelus subordinadas, pelos
administradores.

VII—Os empregados cujas fatias nio ex-
cederem dc 3 no decurso du c ida trimestre
nenhum desconto sofTrerfcO em seus venci-
menlos, quer sejam us faltas cm um só mez
«iu não. Os empregados eujtis fullns não
excederem de 12 durante o anuo gozarão
dentro do anno seguinte 18 dias de férias.
seguidos ou intcrculndamonlc, percebendo
torios os vencimentos e vantagens.

VIU—As faltas dndns por motivo de? mo-
leslia, quando excederam dc umu por mez

»\'
eiiilinlii- mn ii'.»ri*oi linvloi da At niiihi i

HeSIiltai DID, ndlvoraniile R.riie.;iiii»-iunn no
iacioiini, em jitti.u ul'lm- .iiitlit «In iijn :,.,,: .

llllio i
In, )n.c.'i»:'."j, A dlv..i»n«, Idem ái'. do r.Cen-

Irai do liriialli om março e junho intimo ¦,
lio iíit,uiii",i, fi divoriio», ldcm, Idem. etn mnr-

ç."i alui ulllmo» i
lll in ifiMm.it. iijiMWCItá dlvorii-ii.ldem, Idem

nu correnio anno,
ou de tros cm endu trlmoslre, «oiílo Jiislld*rniliis por escripto, do mesmo modo pur(inu o (.do nctiiiilniiuiin, compollnilo a justi*llrnçAn no chefo du soopAo, o, onde o» u&onouvor. ao cliofo dn roíiarllcCin.

IX-0 emprOBftdO dn Coíi «ln que for VI-«lima do deiaelro on de neoldonie om ser*viço, ou por iinxlv.» riocoi runio ile sim oxo«ciufio, nu nelo htiiiianliiiilo. ou aquello (|iieüdiioqer om oonsenuoiiolii du nlguiis dosicsinoilvos, poiecliorn, som dosconto nlgtim,todos ns venolmnntog o vantagens om oujn
gn/.ri Milvor, nt* COillpltttú resliiheloriinonto,kbikIii ns (lonppBiin du sou tf.iuiiiitinio pagas
pelo Correio. No casn. porem, do Invulld.ir*
ro popiilgumtlnsmollvnsnoimii serA opn«Buntnil. com todos na vonulmentofl oih niinV
quer (empo »lu serviço.

X—Os limcúliiiiiirliis dn Correio potlorfloripii.ietil.il1 so lio cargo quo nn OCCtVÜIno éxõl'-ceriuii, itiiiii,,r,i mu oominlssAo. cnm imio o
ordoniido, desdo que umliaiu ;'¦» nnnos cnm-
ploios da elreollvo serviço, n com todos osvencimentos, quando coiilaivin 30 iiiuosiliisorvtç.i nas tnosmiiB cotidlçüca, dos.io quesojatn juigiid |s Incapazes parn o serviço.

XI—w mantido iodo o pessoal dos Cor-ruins t> ur, logaros tlenecoiso u preauoliòr nonciq ou um consoi|ue'ncln dn roformn sorAn
providos p..r funrcloiiatips do rutògiirlu
Itiimudlatamento Inforlor, observadas nn ro-
grus esilpiiladnfl nesta lei com referencia a
prnniiiçooi,

XII—Os necesse.i taiavenlonlos dn nu-•rmoiiiudo 
pesso.il. nm virtude dos tu lol.iseriio feitos dentre da funcolonnrloa Una rc-

spectlv as ndnilnistrnçÕQS o ni.s normas dasiioiiiiui prüinoçiics.
XIII—Continuarão etn pleno vigor Iodasns vantagens não eninimerodas nesta lei,niau em cujo gozo estiver o possúal .ios

Corroios [mr oceasião da reforma,Art. 3-— Picam crondas unia administra*
pAn dos Coirulus no Acro e uma sub-ndinl*
nlstrnçAo na ctdr.da do Santos, Estado deS. Paulo.

Art. '«¦-Emquanlo não for feita a refor-nin nos lermos du u. I do nrt. 1\ vigoiarJo
as liibollas e quadros unncxos.

Art. 5'—O poderoxecutlvo n bri ri o cre-
dito preciso para a execução du presente

CAMÕES r.nfo puro superior,
torrado polo nr quon-to, IM, bonntlor Euzeblo 20,

Pur neto dn hontom, do ministro da fo*
/onda, foram rnncodtdos dois mo.-.is de ll*
cença 11 Oabilol Archanjo de Souza Snntln*
6», li' escripturario da Alfundeff» do PnrA.

Pelo ministro dn faneiidu foi Indeferido n
requorlmonto do Ilaul da M..tia Pruguun, 2-
OHorlnturiirln d. 'Chosóuro Pcdcral, pedindo4 mezes du licença.

Na policia
e nas ruas

riieiuln.-llrlgit dc imitindo».
Xa mais doce harmonia viviam ns cunha-

dos Jp*i! Joaquim Dias eJoão (le Araujo nn
casn A rua Senador Euzebio n. 260.

Mns. como uão lu. bom quo sompro duro
nem mui quo su não ncubo, us dois vieram
a brigar o João de Araujo foi convidado
pelo outro n carregar o que era sen pnra
ondo cutondesse, porquo não pnditi mais
dturnl-o.

Jião do Araujo pensou na vingança o
hontem peln manhã, nu oceasião em que
José Joaquim Dins sal.i de* cas i pnra o smi
serviço dc foguista uu Companhia «Io Gaz,
inopiitndnmoutu o nggicdiu e com uma faca
lhe produziu dois forlmotttos, um nn nádega
esquordú c nutro nri nnto-braço também tio
lado osquorilo, a em soguldt ovndiu-SO.

Josi! J.inqiilin Dins dopois de rerebor
curativos dos drs. Josd du Castro o Julio du
Cunhado Posto do Assistência Municipal,
foi removido mn àuto-uthbulíincla da Assis-
toncla Pulicial para a Sant.i Casa do Mise-
licdrdia,

P_L9 TB-gaB-vFBO

ioi
Art. fi'—Ficam revogadas as dlsposleúes

0111 contrario.:.
Pelos quadros o tabcll.is annexas so verl-

ilca que o projecto attginnnta o uumoro do
funecionarios nn dlrectorla geral, nas nd-
rhinlsirut-dcs dn Capital Eedoral, S. Paulo,
Pernambuco, Mtnus, Pio tirando do Sul,
Bahia. Pará, Amazonas, Ceará, Purunti,
Alagoas. Marãnhllo, rtaixando do o fazer
quanto as dos outros Estndos, endo tal nc-
cessidario nío so demonstra pelo poucodesenvolvimento do serviço.

O projecto aiigni» uia vencimentos do car-
go de íimaiiuoiise parn baixo, por entender
o seu autor quo páriicssos funecionarios 6
que a vida se tornou impussivql, não dei-
xnn.d ¦ do reconhecer quo, um uma reforma
geral dos Correios, em tcupo não muito ro
moio, devo sor aitoudidti ti nocessidudrj do
pessoal todo, superior e inferior.

Nu administração do Districto federal, o
timunuehso perceber-A, pel. projectò,-3:200Jnnnunos, quando percebia 2':600Si Ds demais
nugineiitns sao leitos em proporção qunsisàmollinnto, Os augmentos variiim cuiifor-
me as condições do vida dos dllTerentós
Estados o u ronda das respectivas adminis-
trações.

Com o augmento de pessoal o de venci-
menlos propostos e creação da administra-
ção do Acro e da süb-administracão de
Santos, a despesa total com o serviço dos
Correios será aiiginentada apenas em
I.bfi0:ti00} approximudiiiTienle.

••So pura o" Districlo Federal o projaco
criu 5i> logores novos do cnrtoiros das di-
versas classes. Entre o niignienlo «le ama-
imensos o praticantes; lambam nesta capital,
o numero sern igualmente do 53, alem do
existente, sendo croudòs lognres suporioros
em purpõrçôes relativas a esto necrescimo,
Tnl augmento de pessoal dá, pelo projecto,
para a formnçftb do du.tS novas secções nu
referida repartição.
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. 1'Alt \' 28. •-- A nolieia dn morte tle Mario

Cntlai iizza causou consternação geral.A /'o//i« do .Xorte, em signal" do poznr .-er-rou ns suas portas; o hasteou o pavilhão aineiit vorga, mundiiiido depdr ahi uma eo-iu i no tiltuidc o iizbndo-se ro|ircsciitnv nosfunornos pelos drs. Firmo Braga, Uarbóza.•.toilfigtíes o Josú Alves da Cunlia.

-dlogas Francisco Souto o Os-
intel.quc depositaram niiia co-

a) Mores artiflctnes, cõni ti inserjpçào
i a.ii.uuiz.i - O Correio tia Mutilei. 

'

íirtlavam a chegada do corpo no ee-¦ v.ü ios deputados o os nossos eni-
. genorde Bõ.ítre, Osório Duque Es-
l.lõnrVpie Saltos, Joaquim Lácerilá o

recebemos õ seguinte tolegram-

Phníntfranhia caui.os albeiito.
rnOIOSrapniil Aveniria Central 102.

Ioi mandado ággregnr ao ostudo-maior
rio cornmnndo suporiur du Ciiárdu Nacional
desta capital o tenente-coronel comnltin*
diiiie rio3' regimento de cavallaria Fru-
ctuoso Sertorio Poitinho.

'.M»0i<Miii". no sabb.ido, fi do sotombro
próximo, será extrahida a importante Uo-
ioria Federal; com um dos iiialhores pin-
uos. O bilhete inteiro custa apenas «SOOO. A'
venda om todas as casas.

3 BEBÊS llarmens.-lollanda. O mclitòr
mi-i'ECONUBNSAL>onoiiiurea«l.a.

NA CÂMARA
A sessão foi aborta sob a presidência «losr. Iiiomnz Accioly, 2- vice-presidunto: ena horn destinada ao expediente, falaramos si1-, i mios Garcia e AlTonso Costa, run-•ln me i.i. n .ulo projectos, qua pu' licamos omlocaes riill crentes, e Afrnnio Mello Franco

justificando e or.viando A mesa um reque-rimeiito do monsenhor Domingos Evangc-lista Pinheiro, solicitando auxilios parn oAsylo da .Sonhora ria Piedade, onde sãoeducados seiscetnos meninos pobres.O sr. Afr.inio pediu também que fossoinserida no a. Diário do Congresso » umarepiesentiieãoem quo os agentes llscnes
dos impostos do consummo no Estado dc
Minas Goraes, impetram augmento dc vou-
cimentos.

A ordem só constava de votações o naohavendo numero legal pa*a proccdel-as,levantou-se' a sessão ás 12 US horas datarde.

1'nfi* l*:.|.».|.ii., não tom rival e:n qua-lidade. Kilo 900 réis.

Abastecimento (l';iynu
No dia 2 de setembro, As 9 1|2 d.i manha,

iiiaugiirar-se-A o novo reservatório dágua
do Engenho do Dentro, de capacidade paravinte milhões de liiros c destinado a abas-
tecer os subúrbios.

Ao ,.cto inaugural comparecerão n pre-
sidente ila Itepubl.icu, o ministro liu viaçào,
inspector das obras publicas e outras pes-
soas gradas,

FAÍSCA num balão
VIOLENTO INCEXDIÓ

Indiscriptivel terror
Saragoça. S9. — Hoje, ás primeiras horas

da imite, desabou sobre esta Cidade vio-
lent ;;sima tempestade: O venlo riesamar-
rou um balão captivo quo a certa altura foi
atlingido por unia chispa electrica, expio-
'.'.indo coiri horrível estampido. O balão
caiu, ardendo sobro ura deposito de rhntlei-
ras,qus instantaneamente foram presas das
çhamirias. Dahi, devido ao fortíssimo
vento quo reinava, o fogo cóirimunlcou-se
ás oasaâ vizinhas o em poucos minutos já
abrangia umu área extensissimn. As tropas
da gnarnição còmpnreceram promptnuionto
pnrn dominar o incêndio, mas os sous cs-
forços foram baldados porque a ventania
alimentava extraordinariamente o fogo,
que nesto momento attinge proporções
cblossaes, ameaçando dcslrüir ioda a ci-
dade.

O ser.viço de bondes c de comboios está
completamento parslysado. Por toda a cl
dade u arrabaldes reina indiscriptivel tor-
ror.

S»RiOuniií4ticos!;!j(^ií;^
o mais roslstciites—Autò-Palace-Avenida
Central 1Í5.

DlSQg^ÕSSlollADO
A lefoinia th iusb-iicçSo—Diversas opiniões—

A suppressjo dos collegios equiparados
Nâo houvo sessão, hontem. no Senado.

Isso, porém, não quer dizer quo o liit pas-sasse em purn perda.
Menos dispostos a gozarem o tradiecio-

nnl susto dos sabbados, que a maioria rios
sous collegas, os membros ria commissAo
tio instrucção publica se reuniram parndiscutir n proposição da Câmara (los Depu-
taalos. reformando a instrucçAo.

Ernm em numero de quatro: ós srs. Vir-
guio Damasin, Severino Vieira, Muniz Frei-
re o A11 indo Ellis.

Animada):- torios polo desejo louvabilis-
simoile contribuiròinpara oalevantainonlo
rikiüil ria mocidade, os augustos paos d.i
patriu estiveram a trocar ideas, sobro o
magno assumpto.

Fez-se um pouco ds critica e da litcra-
tura ainenii. Coniquanto não sc observasse
um methodo rigoroso de trabalho, cada
qual expoz a sua opinião.

O sr. Virgílio Damasio, relembrando-se
dos saudosos tempos em que andou a via-
jar pela Europa, expoz a fôrma do orgnni-
ziíçfto do ensino na Allcinnnha ti na Suissa,
referindo como no primeiro daquelles pai-zes se nomeam os professores e terminou
dcclarando-so partidário do systema uni-
versitnrio.

Entendo n commissão que o mal do queactualmente todos so queixam, no tocante
á instrucçAo; provém especialmente da fal-
ta de professores habilitados. Também foi
reconhecida n incompetência da União paruintervir na matéria do ensino primário e
secundário.

Vibrando egualmente com ns reminiscen-
cias do passado, o sr. Alfredo Ellis contou
como fez os sous estudos nos Estudos L'ni-
dos da America do Norte, elogiando n ain-
pia mas criteriosa liberdade que, no ntii-
nente á instrucção, so nota naquella Repu-
blica.

Num ponto estiveram todos de accordo:
o da inconveniência dos collegios equipa-
rados, cuja suppressào a commissão reputa
indispensável.

O sr. Severino Vieira quer que so enirc-
guo o ensino primário e secundário á com-
plota gerencia dos Estados, estaibeleceudo-
sc nas faculdades superiores os exumes de
admissão, t;tl su I.izia ao tompo em ques. ex. se matriculou para seguir o curso de
direito.

* * ¥-
Nada, entretanto, ficou deliberado deDni-

tivamente. Após longa palestra, ansnao

se adoptou o alvitre de .effectuar nova reu-
niáo na próxima quarta-foira.Nessa reunião serão oiTnrocidtis diversas
emendas á proposição da Câmara Jos Depu-
lados.

, O sr. Muniz Freire 6 de opini:\o que so
deve:

promover o desenvolvimento do ensino
primário do nn.rio mais elflcieme quantouos resultados que so Utn em vista, e sem
sacrifício da urdem coiislitticionul apic alie-
etn aos Esludos esse encargo;

reformar o Gymmtsiu Nacional para dar
ii esse instituto o cáractur dr- um osutiiele-
cimento modelo rio ensino secundário, com
um curso unico, extensivo a todos quo pre-tenderem fazer um curso sciouuilcu regu-
lur, nbundonuudo a preuccupnçAo do cutti-
var e duuenvolv ui aln as upiluóus techntcas
especiaes;

reformar ns escolas superiores a cargo
da limão, dcix.unio áa outras plena liber-
ria io «le se 01'ganU.ire ¦. iiidopcndemeuién-
ic de qualquer intervenção federal;

crear o i.onselho de InstrucçAo o
deixar aos Estados e aos particulares in-

leirii liberdade dó ensino, «mpprimir equipa-
rações', u organizar ae modo serio o eificaz
o systonia u.is provas i(uo devem oxhíbiruo ciiiipidalos a matricula nos curuos supe-
rioi-Cs, p.ira o fim de delondor.osses cursos
(In iiiviisàj des iucompetentos o incapazes,
toriitindó-os viveiros rie vocações praticasdecididas.

J,' [irovavel quo essas idéas sejam ado-
pia-las, com algumas muiÜllcuçõeS.

<J.»r.tlniis, cortinados o lodus os «irtigos
pnra ornnmontur casas. Henrique Bóitoitx& C, Urugiiny.ina 27.

ASSOCIAÇÃO DA IJiritENSÀ
ltetinc-so hoje, á 1 hora dn tarde, ern suasede a rua Seto do Setembro, para tratarda cerimonia da installação ollleial; u is'.sociação da luipreusu.
Nessa reunião trntar-se-A tninbem da in-ScripuAo dos sócios fundadores, pedindo-sel'Or isso o couipareciniemo do todas as

pessoas incluídas nns listas rcmutiidas Athesouraria dti associação.

O , J e.!'.nosJ de roupa, feitos iob medi-
t da. tecidos,'alta novidade, üosouo,¦ Iiim Luiz do Camões 2S.
O ministro da industria e viacão autori-zouu director ria Estradado Forro Centraldu Urasil a matidur trnrisportar «Ia Burrarto I ir.-i.liy parn a estação do Dicas uma no-viitiarii! raça, parlencetite ao coronel Fran-cisco Antônio do Arruda Câmara.

DINHEIRO ?Pb i°'1!is ° eautclns do' ""»w Monto soccorro;condicõosespeciaes, 3 e 5, ruu Luiz do Camões, tíusaGonihior, fundada cm ii:tí7.
A Leopoldina P.nilwuy foi outorizada.pcloministro da industria o viacão, a transpor-tar uni novilho rio rána, dó Dicas á Barra" Antônio

."-.'iltir espnilcaiilll — 1'rkíU.
Ao delegado do 231 dlslricto quolxoíl-Ss

Jnnnna Alves Monteiro de quo Jonquim
silva, morador na run Sunta Rhllomona
n.7, patrão do umai filha da queixosa, de
nomo Julinnn » menor do 16 nnnns, u ns-
pinicava constantemente; sujeitando o re-
ferida menor n toilu sorte do máos tratos.

Recebendo a queixa o dolegudu do 23-
disuicio uiiiiiüiiii delir Silva, abrindo o
necessário inquérito.

1'm.t v.irliitoNi. —.Ka poliria
Na miidriigndii de hontem ¦njipnrecoii nn

policia Central Cocllla Maria ria Concolçrjn,
rie L'ii annos do criado o nuirndorii na rua
do Mattoso li. 2(1, pedindo guin para so ro
nóllior no hnspltnl de S. Sebastião, visto sc
ach»rntitciiilu dc vnriola.

Foi requisílndii da Diroctorla da Saude
Publica uma ambulância, nn qual foi a va-
riolosn romeuida para o hospital de S. Se*
bastião.

Rtildiiilo ijui» esjiauea _ a,'n Penha
Pola praça n. 037, da Força Policial, fo-

ram apresentados ao cnmmandanto do
posto policial dii Penha os indtviduos José
Alvos Kerroirae Joaquim Fortes, que apro-
sentavam vários ferimentos pelo corpo.

Intorrngados os dois prc.ins, estes decln-
rarnm que o r.37 os espancam, após ligeira
discussão que com elles tivera,dan(lo-lhes
cm seguida voz do prisão.O sargento commandanie daquelle posto
prendou o soldado valente, mandando as
(lltns victimns pira o 221 districto, cujo do-
legado abriu inquérito, inundando ambos
a corpo de delicto.

do Pirahy, pertencente no coronelDra:: du Moraes Barbosa.

Pelloriilde.liigiço Pelolciisc para fosse.

ministro dã industria o \-iaçào declarouao toncuio-eoronel commandante do 2- ba-tult.ao du ongenlíeirin, em solução á suaconsulta, que o despacho livre dú direitosadttnnoiros, para o maierial importado doestrangeiro, destinado á construcção daEstrada rie Ferro cia Cruz Alia a IjuhYseráreclamado do ministério da fazenda, sendoo mesmo material que estiver prestes a cho-
gar indicado quanto A sun natureza.

BRASTURÕTINA
OS CONSELHEIROS ARGENTINOS

Os conselheiros argentinos I.uiz Mttro c
José Guerrico assistirão hoje, ás 11 horasd:i manhã, a uiun missa na matriz dn Cnn-
deliiria, aitm do visitarem aquello níajésta-
so templo.

Terminado o aclo religioso, parlirão os
conselheiros argentinos, em compahhiados
nossos intendentes, para o restaurante Pão
de Assucar, ondo o sr. Jos': Gucrricn ofTu-
reco um uluioço aos intendentes brrtsilel-
ros. por ler do partir hoje, uo aiiwzoii,
pura Buenos Aires.

Depois do almoço, partirá ã comitiva em
direcçAO ao cáes Pharoux em .arcando em
lanchas especiaes nté o AmitzoH, omiò sc-
rá o uprosoutadAs us d.*ayedid^a üo sr. José
Guerrico.

Amanhã, ás? horas d.i noite, será offe-
re.-ida um bdiiqueto ao sr. Luiz Mitrc.

or despucho Uc IiOiitom, o piesidciit*. do Tribn .aai dè Contas, o:-J».iOjor»siia..'u dus sú^uiii
tes ; nsamontos:

Do 28ÍSS5 :i:C A diversos, dc fornecimento» avario» eaiaóeleciiiieiitos rio inliilstcrlo da guer-ra. :ao actual exercício :
Dc ;::j0«5"S5, á dirersos, ldcm, idim i

Ladrão preso — Em Uadu.elra,
Na estaçAo de Madureira foi preso hon-

tem peln policia do 23- districto o ladrão
Manoel de Souza Oliveira, que, conseguin-
dr» ponnirar na residência de d. Cassinha
Camacho de Oliveirn, moradora naquella
estação, roubou da mosma a quantia de

Oliveira vne sor processado, devendo
dnr ontrada hoje mesmo-na Casa de De-
tenção.

Operário ferido—Em nma fabrica de
cerveja

Ovidin Soares Teixeira, portuguez, do
22 .nmos do edade e morador no beco ria
Maioria 22, trabalhava ITontem na fabrica
do cerveja om que é empregado, nn rua
Silva Jardim 17, », ao '-atravessar, uma das
dependências da mesma, feriu-se com um
caco da garrafa no pé direito.

Soccorrido pelos módicos do Posto Con-
trai (lo Assistência, Oyidio recolheu-se A
sua residência onde ficou om tratamento.

Prisão «le nm bicheiro
O commissario Américo e o agente lio-

mou passavam pela rus Marechal Floriano,
hontom, ú tardo, quando viram, no interior
da casa n. 6 da mesma rua, o individuo
Francisco José Elias bancando o íamigo-
rado «jogo do bicho».

Entraram os dois policiaes o prenderamnm flagrante o Elias, que foi levado para o
3- districto, do ondo ello só conseguin sair
upós haver prestado 1:500$ de fiança.

Passeio mnl terminai!» — Pnra a Santa
Cnsa

José Joaquim Portella, juntamente cnm
o inanor Antônio Miguel, da 10 annos de
eilnrie o filho de Francisco Miguel, morador
A rua Fernandes Guimarães .ti, foi dur um
pnsseio de bicyclette hontem A tarde, per-correndo ambos vnrias tuas da cidade.

Passavam os dois pela rua do Passeio o
eis quo do um bonde rlcsco um cavalheiro
que os dois cyclistas. por certo, machuca-
í iuin gravemente si fossem menos humnnl-
tarios. Aconteceu, portim, que, ao desviar-
so do pedestre quo ia sendo aua victima,
Portella caiu, arrastando na queda o pe-
quono Miguel, que bateu com a cabeça
contra o solo, ficando logo sem sentidos,
devido ao forte ferimento que recebeu na
queda.

Comparecendo a smbulnncia do Posto de
Assistência fni medicado Pnrtclln.que apre-
sentava ligeiro ferimento na perna direita,
sendo Miguol conduzido om ostado grave
para a Santa Casa, onda deu entrada com
gui i da policia do 5- districto.

IiiiptiiiI.Miciai fulnl—Colliiilo pnr nin Irem—?io Mcyci'
Mais unia victima da imprudência tovo

oceasiáo do fnzer hontem, pola manhã; nnestação do Meyer, üm trem da Estrada deForro Central.
Eram 8 lp? horas da tnanh.1 quando .Tose

Caetano, de 13 annos do edade, filho de Fe-lizardo José Caetano c morador A run Matheus 19, á viva força procurando através-
sar o loito da linha naquella estarão foicolhido pelo trom SM«3,quo ali entrava;

O imprudente menino teve o pé esquerdo
esmagado, recebendo ainda um ferimento
na testa.

Providenciando o commissario Câmara,
doM1 districto, foi José removido para o
estação Central, deonde seguiu para o lios-
pitai da Santa Casa.

Bnhia
Inauguração do pivllhãi ba/iiano, Klpresen.

tacão iio Consellio Municipal da capital —
Dlititaetto dt'provimento, Agjfrnvo da Com.
pagine liclairoge
BAHIA. 39— OCoiiiellio Municipal te.

lcgrapliou aoi conicllioiroí engenheiro,
Mtinitnbelra o Azevedo Fernaudo», actual.
mente ahi, pira u repreienUretu na liuu*
guraçaio dn pavilhão balilano.

O Tribunal de Appellacão negou provi*
mento por unanimidade ao aggravo lutar-
poato pela Compagnie Eclalrage, na ncçio
urdlnaria que lhe inove a Unha circular,

Minns Qernes
Eleição de jui; de pae. Sua disputa — Festa

da Associação 'lypegraphtc* fíeneficeiilr-
Mineira — fundação tte uma Academia de
Plediciua — Mofa folha di iria—Uma cem-

Jercttci i do dr. Augusto, Lima, liodueto ent
favor da educação dos meninos pobres — O
projecto tto oi çamento approvado tia Câmara
—Senadores ausentes, falta de numero para
as sessbes
JUI!* I>E5 FORA, 29.--B' laveridlca a

Informação prestada a e»*a red.ccâo sobre
oa político» que apoiam a administração da
Câmara Municipal, dizendo não haverem
cllc», pleiteado a eleição dn segundo juiz de
paz, cargo de multa significação politica
tanta* que riaht vcltt para esse lim o depu*
tado Penido Filho, c dc Uollo Horizonte o
deputado estadual Valladarei,

Até A véspera a noite forain viitoi a caba*
lar, Certos, porém d» derrota, do «eu can*
«liai at", não compareceram a» urnas, Cita «1
a ver*ide.

Amoclação typogr.iphica Beneficente
Mineira commemora amanhã o quarto an*
niv-raurlo, cotn a posse nova dlrcctmia,

Uma coiunils-ão de cnmmerciantei anga*
rlou a quantia tie 2:4S5*$ etn f-vor da fun-
«lação da Academia de Medicina, pareceu-
do que será uma reali;'ad-• esse desideratum
de iniciativa dc. dr. Aguiar.

—Trata-s- da fitndnçáo dc uma folha de*
Dominaria iiDiu.rlo», collabbrada pulo» prin*
cipae» e»criptore» d «qui,
DF,LLO.IIORIZONTE,29.—Acaba de rea*

lizar-se a conferência do dr. Augusto Lima.
que falou durante dita» hora», içado muito
applaiidldo.

Ótltem.1 escolhido foi—O precouceito.
A conferência agradou bastante.
A Câmara dos Deputado», onde se real!*

zou a cnnfcreucia achava.ae eomplctameu-
te .ipiuliíida,

Era seguida, teve começo ura grande con-
certo, sendo todoi que nelle tomaram parte
muito applaudidos.

O produeto da festa i destinado ac» aluiu-
uo» p3bre» dos grupos eicolarea deita ca-
pitai.

—Passou boje em 3- discussão na Cama-
ra o crç iincr.to geral do listado.

—AcliS-se ausento .i maioria do» leuado-
res, nâo baveudo sessões por falta de nu-
mero.

com u Itália, para inber ie pôde contar cem
o icii upnlo diplomático na queatlo com a
Venezuela. Consta qua eguaea negoclapSea
eiti fazendo com oa governei de Berlim e
Loudrei.»

mtammmmmmammmyppft/fff**

ou Ilnmroopntlilfln Vnsnoncelloi.
IVilInUu n piüillcnoA,. iH-.iii loinliraiiç-,

lubíorovo-m», otc—j. í. IHbilro.*
II.UA DAS MOCA»

Pudins lia.ntoin nròoiirnduí liolo. srs. )*}•
sino Juié lUlieiro e "ovino Rlltinnlo de Al»
melil.i, quo so (jiinixiiaii dos milns trato» l
olliis luiligl.loa pel. chofo deilúpuslto Ma«
limai M anti nr». lia llllll da» Moças.Vae com vttiin a quem do direito.

Am •tria-Hungria
Amte.viição di Bosttia e lltrsegovlim, P* Ateia

desmentida
VIHNNA, 29-0 Aeue Prtif fresse de»-

mente que a Aititrln-lluiigrla lnja sondado
.»* potência» a propósito da aiiuex.ção de
Uuinia e de llrrztgovlna,

Frn-açoi
No Alio Toukin. Combate enlre pltatas e/tine-

ses e soldados franceses, Feridos e mortos—
Os partidários de Miitay-H-tffid. Posse da
cidade tte Asamor
PARIS, 29-No alto Tonklm deuu um

combata.' entre plrat »s chlnrze» a inldadoa
franc«zcs. Ksnp.s tiveram dois mortos e on-
tros tatitoa ferido»; oa pirata» perderam
trinta a nove homens,

—O coniuiaudatite de fragata Berryej
telegrapha comiumilcando quo o» p.rtida-
rlosdr Mulay-ll.ifflil se .ippodorar.iin u^va-
mente da cidade de An.imor.

— Informara d» Coloinb-Ueclnr lnver já
partido uma col imitia ao encontro dn har lti
de T.i::zngert,coiii a qual esti iniiitluenle um
combate,

A referida harka rslá cngrosiada par inul*
tos lndigen.il do Atlas.

Austrália
Eus Melboutne. Chegada tia esquadra

MELDOURNIÇ, 29—A grande etquadra
americana foi a.sigualada a pouca» inilha»
deste porto.

—A esquadra americana acaba de fundear
neste porto. A' entrada da barra,:i esquadra
trocou coiu a» fortalezas de terra as-salvas
do c»tylo.

T.obo on raposa? — Perdei, a canja
O Lobo, durante a madrugada de hon-tem, transformou-se em raposa, e, escalan-

do o muro da cnsa n. 230 du rua Senador
Euzobio, foi ao gatlinheiro o nada menos
de cinco gordos speciraena para fartíssima
canja metteu cm um sacco, dopois de tor-cer-lhes o pescoço.O gunrda civil n. 941 desconfiou da cnrgn
e prendeu i obo, qua também ó Domingos
AlTonso, e o lovou A presença do commis-
sírio de serviço no li- districto policial.

Rn Isa*-»£-.«: unrii armazéns — Moss,l-ídlLUI"*) 1,-mào t Coinp.-i32, rut»Darão «ie S. Felix 131.**^^^^-
Posto vacciníco do

|pio da Manhã"
Vncclnáram-so hontem. neste posto, acargo do nosso companheiro dr. Floriano

do Lemos, as seguintes pessoas:Wnldomar José da Cruz, Carlos Etche-
barne, Mnrio Serrão, Virgiuio Coutinho,
Arthur Pinto Mendes. Ca».los Carvalho, C.V. Leito Ribeiro, Henrique Boitoux, Yo-lauda o Odilon Motta Coutinho, dr. Homero
do Amaral. Luiz Freitás.Cnrlos da Veiga Li-
ma. Julio Carvalho, Djalma Cuclho, dr. Ju-
lio Urasil de Souza. d. Clotilde Brasil deSouza. Julieta da Conceição, Ângelo Mar-
quês Câmara e tenento Rjginaldo Teixeira,

Vias aatenores, 1.5»*'. Total l.»5»,

S. Paulo
Al?" exercícios da Força Policial, Compareci-

tnento dos officiaes dt marinha — Recepção
dos intendentes argentinos. Credito votado
pela Cantara Municipal—Sociedade de des-
paclios aduaneiros — Rendimento semanal
da sobretaxa de cafi— Desannexação —
Novos casos de varíola — A existência de
variolosos no isolamento. Um cadáver aban-
donado na rua
S. PAULO. 29—A for»a publica fez hoje

novamente exercício» no bairro da Saude,
asaiitindo a elle» oa ofiiciaes de marinha
que aqui ae acham e qua elogiaram mais
uma ve» a disciplina e a ordem observadas.

—Na Câmara Municipal, todo» o» verca-
dores apresentaram uma indicação, autori*
zando o credito necessário para se receber
aqui condiguatueute o» intendentes argen-
tino».

—O. commcrciantei e industriaes Itália-
uos resolveram fundar uma sociedade ano-
uyitia para despacho» aduaneiro», cora o ca-
pitai de 500 contos dc réi».

—A sobre taxa do café, na semana finda,
rendeu 1.078.535 francos.

—O secretario da agricultura vae riesan-
ticxar do Instituto Agronômico de Carapi-
nas e dor, campos de experiência" em Santa
Elisa o poito zootcchnico.

—Em Nova Odessa deram-ae boje mais
dois casos de variola, sendo os doentes ln-
ternadosno isolaiuento,onde falleceu um va-
rioloso,

—No hospital de Isolamento existem 39
variolosos, 20 dos quae» em convalescença.

—Foi encontrado na rua da Alegria o ca-
daver abandonado de um varioloso.

Rio Orande do Sul
Os actos do inspector do imposto do consumo.

Reclamação do commercio. Protesto peranteojuisfedeial — Mania de perseguição. In-
dividtto que se fere com deseseis golpes —
Eleição Initnicipal em Urttguavaita, Vido-
ria do candidato govemúta. Protesto da
opposição. Recurso aos tribunaes judiciáriosO fallecimento dc Mario Catlaruzza
PORTO ALEGRE. 29-Sio gerae» a»

reclamações do commercio conlra contra os
actos do inspeclor do imposto d- consumo
Franclico Palh.ires, aqui em commissão e
que tem apprchendido lem as formalidades
da lei, recibos em poder de negociantes.

Perante o juiz federal dr. Poggl Figuei-
redo, vários negociantes apresentaram um
protesto judicial.

Os jornaes tratam do facto, censurando oInspector.
Na madrugada de hoje, o operário ita-

liano Francisco Salvucci, qua esti aoffren-
do da» mania de perseguição, fez em sl pro-prio dezeseis fcrim-ntoi,

E' grave o seu estado.
Na eleição municip.l hontem realizada

craLrugiiayana venceu por grande maio-na o candidato do partido republicano JoãoCâmara Vasques.
Os fiscaes da opposição apresentaram

um protesto, por não ter sido observada alei federal,constando que nesse sentido será
apresentado recurso aos tribunaes judicia-rios.

Foi muito sentida aqui a morte do jor-naliita Mario Cattaruzza.

Arc-elia
O general B.iíllott.t. Regresso a Argel. O que

elle dis
ARGEL, 29—Regressou hoje a cidade

o general B.iilloud, comiuandaiite dai tro*
pas da Argélia,

Rese militar declarou estar muito utll-
folto com as condlçSe» em que encontrou as
tropas o confirma que a iiharka» de Tazzu-
gért e.«.ti nc.rapaJa a quinze klloiüetros do
posto Bu-Dcnib,

Holl ciia cia
Novo ministro do exterior

ITAYA, 29 — 0 «r. KUyper foi nomeado
ministro da pasta das relações exteriore».

Itália
.•?• viclimas do incêndio de Stamboub. Dona-

tivo do rei Victor Manoel — Congresso
agrário em Faenza — Congresso conlra o
analphabctismo — Violenta tempestade — O
monarcha italiano em Lioorno. Manifesta-
ções populares
LIVORNO, 29 — O rei Victor Manoel,

que se encontra nesta cidade, tem recebido
grandes demonstrações de synipatllla popu.l»r. Sua magestade percorreu hoje os priuci-
pae» pontos de Livorno em carruagem, e
fez demorada visita aos estaleiros Orlando,
regressando em seguida para bordo do *V,t-
torio EinuMutiele».

—Abriu-se hoje cm Faenza o Congresso
Agrário, cujo discurso inaugural foi pro-nunciado peln deputado Raincrl.

--0 sr. Ravam, ministro da intrticção pu-blica.inaugtirjri aiuauhã em AquilU o Cou-
gresso contra o analphabetismo.

—Em Sant'Angelo de Lotnbardi, Avelli-
no, desabou fortíssima tempestade que,além de grandes prejuízos materiaes, cau-
sou dita» victima*: unia menina afagada e
um homem morto por um ralo.

ROMA, 29—0 rei Victor Maneei fez um
donativo de vinte e cinco mil libras para a*
victimas do incêndio de Stambaul, cm Con-
stautinoplà,

—Foi inaugurada hoje em Phiccucia a
exposição pecuária.

Hesoanlia
Manifestaçãoprojeclada ao sr. Leiroux. Oppo-

sição da França

^BARCELONA, 29—Assegura-se que n
França «•• oppoa A nianifestição qno o» libe-
raes projectavam fazer ao sr, Lírrotix em
Marselha, por ser eile republicano.

Cannrias
Em Las Palmas. Hotel desti ttido por incêndio

LAS PALMAS, 29—O grande Hotel Mí-
tropole de»U cidade foi homem á noite de*.-
truido por um incêndio, sendo os prejuízo»m.-.icriae» calcnladui cm dois milhões do
realcs.

^s^.^.,
Japão -.

Reducção nas despezas publicas
TOKIO, 29 — 0 goveruo resolveu fazer

umaredneção de vinte milhõe» esterlinos
nas despesa:, publicas.
ms^jO^^^^^^gauK^msxxsa-sxssacaxssBaam*

MALA DE RESPOSTAS
J., M. Saldanha. Santa Pé, Minas — Ess»

§osJnep0utaadose3tÍem tUsCUi5Í0 m Cí,Iura

IIAIM IZAliOS ...1 I.A "UIXUTF.V»

L'M PADI1B TlUN.SAC(.'.."iO
Como se descobre toda a trapalhada e opi.lrê

ede nas garras da policia.
O qun vamos co ilnr d a historia do mn

padreoo que, durante mnls de uma dozont»
«lu aniins, mulai) por uma bnti lurra a em-
hrulli tr a liumnnlilado, Impinglndo-llninuliti tlominus lobiscum o uiuliu omfif,,0'afrei
uinis falsificados du que os brizòns di» ca-lebrnda Prlncoza llussu, do Inolvldavel mo«morin.

13' um padreco rosado o no.ll>-». ologantls-
iliiin nn sm» nuii-esihoticíi farpolla sncer-doint, a construotor do uns pluiios gonlnllE»simos. com un quaos ganhou a stlti vliií •"**
.minute multo ie .pi».

Deixemos, porom, do dèscrlpóAò (lnPor*sonalldid.i do rovorondo o óntroni* nl
sua historia, que «5 bõn n vali*

Imagino o leitor quo o noãso lieri»uon'
troiti om dias do tn.z próximo passado, iS*tieougiij derjnso (fAvlla, ;i run do llospiclon. SKKio podlii no dono da caia Iho sert-lsseum kilo du bifo, para o almoço, natural,mente. *

0 nçotíguolroidopois do aliar pnculamont*o comprido fucAo, entrou com ollo no» tom-hos ilu um llnado bot {mt vaecn) quo tinhadl á itii.i. o omquento isso o padro in id-
mirando duas galantes pequerruolins, filhai«te Avil.i, que brlnoavam uo ludo delle.-- lAoongmçiidlnhas. Como so 

"chamam 
1interrogou o pailra.-Est. cliaiii:i-se M.irit Irone e nqtiolla(.i.irn, seu rovorondo, respondeu o aeou-

guelro.U ostâo baptlzndns ?-Nom umn, nom outra. Esporo nielhorosépocas.
Não pondo continuar o Ávila. O padre,como si o tivesse ntaeado a apoploxta, on-ruiesecuso todo, Jogou para a nuc.i o chn-

pçlno sncordoinl, o sentenciou com om-
phnso:-O quo o sonhor eslá fazendo é umjignomínia, Dovn quanto antes baptlzar os*tas creiiuçns, cies pobros nnjos quo semculpa alguma podem «Io um momonto puraoutro ir parar aos crepltantos supi.üeios dotn.cruo, oo senhor pidò crer quo atirarum anj i ao Infama «S muito maior crimo(lo.qua levar o fregnoz no logro de 200 ov300grammns de cirno om cada kilo.Mas. seu padre ...—Náu lem inas.iicii! moto hias.Eu própriobaptlzo ns meninas e você ino daru o quo
puder.EntftoamanliA ...Quo amanha, nada ... Hn do ser hoje
mesmo o eu não saio da qui snni tir.ir rio
sobre a siu consciência o peso de3se ucfan-iio crime,

Voeónão tem dois amigos que sirvamd*
padrinhos ?

Isso eu (e.tiho ...Pois mande ohamal-os o decida-so üesta historia.
Duo islo o padro enfiou pela casa do ho-1110:11 a dentro cotn a maior snmr.orimoniae meia horn depois as duas pcqueii.is es-

tavain b.nptizadus mesmo som sacristão,sem Santos Olhos, sem ngua benta, saiunada.
Serviram do padrinhos os srs. AlfredoLoureiro e Manoel Ferreira da Fonseca

ciiib.entraram ca.m 35S0..0 para as algibeirasdo p.nre, que, do contrapeso; ainda levouum bello pedaço do macio ftlct.O aç 'iigueiro ouviu us prelooõès do padre,o o in forno começou ametter.-lhe inodi».Ello era ainasiado com a máe das duas
pequonilas o dahi a resolver casár-so comsua fui um ápice.

Pura consogulr a precisa licença, o pobrehomem pro.curov u vigário gorai do arce-Dispíido, a que mconton a historia .lo hapii-zailo das nihas o a mineira pela qual fdra omesmo feito om sua casai.
O vigário gorai declarou-lho então quoíso baptizailo nA¦> ora legal, só aoreditan-na sun realidade quando o açougueiro3 mostrou as certidões dn neto, assiguu-spelo padro Lorenzo Viola, cnpolào daJosé; ossa sacerdoto foi chamado, verili-nd j-áo a falsidade das certidões apreson-las.
Foi então publicado um edital provenin-io os narochas cariocas da existência dos--o iiiriivitluo,

Alleinanlia
Anue.viição da Bomia e da Iferze^ovina.

Apnio da Inglaterra e da Altcmanha. Con-
farencias interntreionaes — As tmpas deStrasbuigo. Revista passada pelo imperador
Guilherme. Discurso num banquete
BERLIiM, 29-O «Berliuer Tageblatt»

diz boje que o barão de Aerhenthal, presi-dente do conselho couiiuiim da Atislria.Uun-
grla, obteve o apoio da Iuglaterra e da Al.lemanlia a respeito da annexação da Bosuia
e da Herzegovina. Ainda aobre este asstim*
pto, o chefe do gabinete austriaco terá. nodia 4 de setembro próximo, uma conferen-
cia, em Salzburgo, com osr. Thomaz Th-
toni, ministro das relações exteriores daItália, e poucoa dias depois encontrará tam-
b»m o ministro do exterior da Rússia, «am-selheiro Isvolsky. Parece que a Itália «j fa.
voravcl ao projecto da annexação.

STRASBURGO, 29-0 imperador Gai-
lhernie passou revista ás tropas» da guarui.
ção de Strasburgo, em companhia do rei deSaxc.dogrão duque de Baden e do duque
de Saxe-Coburgo,

—¦ Eoi um discurso que pronunciou nobanquete havido depois da revista, o impe*rador Guilherme disse congratular-ae porver veteranos f rauceze» ao lado doa vetera*ao3 aUctnães, assistindo á parada,

Inglaterra
Mttley.IIafid. Sua prcclamaçio a sultão — A

questão com a Venezuela. Apoio pedido dItalu, ã Allemanhi e d Inglaterra
LONDRES. 29-0 «Daily Mail. annuu-"l1'"!, t-legratnraa de Tanger que Muley.Hand y* foi proclamado sultão de Marrocos

pela» autoridades de Mauagão.—Tclegrxpham dc Roma ao aaStandard»-"O ç»T«rno hoUinflcz já abriu negociaçõts

ESTADO DO RIO
. .P„fli0M?oveA'ní, (1° Eslac,° fo1 Imposta ã «TheLeopoldina Rallvay Company Limited, a multa
S!i«?;'Í'm0?„te.rn'?,«-Joa,'t' '-97(,° resulirocntoue.8l.de mulo d» 1>9j, por mio tei"apr*senuiil6
mlnens."1' 

conc0l'ní;r,t;!s *» suas^lInliiiTfli"
-Tendo respondido \ chamaria apecias 1"deputados, nao houve hontem «.csaão ut Assem-bloa t.-f,'is!ativ,i do Estado.

commílsúca1.0 Uia 
^ "m'int,s & trabalhos do

A otllclalldnde do erurador da armada nni-tUBueza, .Raliiha l). Amella'.a|rff"uojH%ffi
nib^L^l'^'' PF-1" ,í'° aialsilrfaoasne"

toncia dos-
que foi afinal preso hon-tem. na rua d., s-mto, cm asendura. sen-ilo.coitduzido parn a 3- dulogacln uuxiliar,onde t imarnm suas doòIaracOosi quo ".áò

as seguintes : disse charmar-aa AntoiiioJos.) P.odro.d03 Santos, rer-so ordenaria noconvento do Curial!, na Turquia, onde Ihoforam .impostas ordens sncordutaos,u ladoruveroiro de law. por mònsonhnr Simiani.Disse ainda haver chegado no ltio dou-cos depois da revolta, de 1893, tirandonessa época uma licença por um mez para(fizer missa, licença que nunca m-.:s refor-moUiçnmqii.into-tivesse excrecido sempreo rondoso officio de padre alô a presentea! ata.
Apresentado ao açougueiro Ávila o aossous compnrfres.ostos o reconheceram seu-do aborto Inquérito d.i 3- delegacia auxiliaionde esta delido o padre.

ANTF.CATARIÜLU, _ poderosorie Oríinado & i:. Ojiitra inlluenza.
tarope,

çt.cnlo qua a companhia dirigida p.«lo aÔtorrir. Uiopoldo K.Ú83 realiza no IheSfin-o João
clnlídSde -v h0l,lelll,e<:li' -"lucila Uistineta olll

calrieí 
°-cHlbl(Ia a opereta «O burro do s AP

CONFLICTO
POR CAUSA DE UM\ VAIA

a tih8 b a páo
Tres individnos que passavam pola ruaPetropolis, om Santa Tliòraza; fornrn alvodc y ias, partidas de um menor de nomeJosé Pontes.
Indignados com isso aggrciliramo menorque teve a defcndel-o seu irmão quo estavaarmado cum um c.iccte. *
Travou-se entáo sério conflicto c inter-

M?.;^?f,íl,!e?tóo?,prí>âe'"lora «*'> menino.Maria Magdalona Pontes, um tiro do rovòl-ver foi disparado, penetrando a bala noflanco direito dessa senhora
. Immediatamente foi a oflendid.i soceor-rida petng drs. Guilherme do Moura e Lin-com de Araujo.
Chamado o Posto do Assistência Muni-cipal, odr. Luiz Masson compareceu, jáencontrando Mana Magdalena Pontos, quefoi removida para o hospital da Santa Casada Misericórdia.
Os promotores do conflicto roram Chris-tianode Castro Maia, Milton Duarte SooiroJosé Duarte Soeiro e Luiz da Cunha Filho,

r-do o" aceusado de haver dispa*

HECLAMAÇÕES
Escrevem-nos: HYGIENE
j.Em nome de mais du cinco mil pessoasvenho pedir a v. s, que interceda perantoã;^fe«^^.q=^=

foco.
H.u'nr-v.'sitn sanitária pouco custará á Sm-

vacemaetoomuuu dasptoiSÇiSSITfoâ

O ministro das relações exterioro" roce-l.nn.hnntem os spirutntas tçlegrammas doministro do Brasil oinBqilim:
ii lUMnrnno. ,?:) ile ng.istã.l li.30 m.p m-O:tnI.nistro"daguerra co general Mendesi1c..Morap8.cliçga.ra*ma aoito passada, comfeliz viagem.
A's «.) horas da manha fui a bordo doOi*) manco com o tenente Atíér von Her-rènl-irschon, oílicial de ignado para reco-bor or, generaes, o com o diroctor da com-

panhia.
Os generaes, seus ajudantes e os ofllclaea

quo os acompanham estio de perfeita
A's 9 horas e um quarto chegaram ao

paquete o enviado extraordinário o minis-tio plempotencinrio ria Prnssi.i, aqui acra-ditado, representando s. m. oimperadur, e¦' senador O. lí. We.stphal, com represen-tação rio senado hamburguoz.
Depois de curta conversação, serviu-se oalmoço o as 11 horas, seguindo directa-mente oura a.estaçáo do caminho darerro,tomámos o carro-salão que s. m. o impe-

rador mandara para transportar os s-*ti.ihospedes. Chftgaroihos a Dorlum ás4 horasde. tardei— (Assignndo) Gosta Motta. •.. Berlim, 29 do agosto, 7 hs. o 30 m. nm—A nossa chegada a Berlim achava-se naestação o major von lloutior, que voiuap.ro-p.ntar os cumprimentos do ministroua guorra, ausento. Esta uoito Antar in-timo rto hotel.-{Assiiruarli.i) Cos'f«z Motla».
Os bilhetes ns. 35.11l^ílS.oSS, 'ie.ioS

o -Í..01, premiados cotn BoioooS, 8:oo«.",4i-.oüSo,,u.c S:ooi.$ono, da Loteria Federalextrahulii hontem, 29, foram vendido.-» : oprimeiro, terceiro o qtwrto, nesta capital,
pelos srs. Nazareth & C. o o segundo, cmb. Paulo, pclojvsrs. Mo .taíro «t Tavares.

O ministro ria industria communicou aadirector da Estrada de Forr,'i Central doBrasil que. so tendo sido supprimida neloaviso n. sy. «le 19 da fevereiro ulSawT arestricçio do arligo ISO ttt„ U)Ull„:„(, Ha.gulamoBtai-es da mesma Estradifcorres
Ppn-ento As estações de M„gy das Cruzesate Norte, deverá. r.nyí3i 

"^™
diílcado aquello artigo!

Ça.ulsaria e Pcrfuihitrla — Rhmw, ç._brinho & C.j rutóU^Hts,,ie,io 3 a.3 So*

?rR íi**'"®?!'* c;llmi5". ministro daindna.tria otticiou hontem no taihtsiro ifa4«Sraarenovando o pedido de restituição annhe„?vniorio do Hio de Janeiro. RríSs uhi^ctos emprestados A commissão dcBmento da CnrtaGornl da Republica.

^iiâ^^fe^àá bí'
CAMBARIA ESPECIAL!'^ doS^ido?

n88-.1'^?13^^?? patent0 ,la nom3,ie,1o
Lucas 

C0Ilc0(ilda » Arlluir Machida

IspeciuIid.Hlc do Xorte

da
branca,' queijo dê"mante^gàvcam^WMr*
tao e os nfamndos vinho, de cajft o trenipapo; oajuina o Licor da genlpapo. Largode a. l-rancisco li, juutc» ao «Pare..

ii!í*ü,1'ecíilLorimon.to do negociante e capita-ista Guilhcrmo P. da tiüva, scientülcundo
ri«Vn^a5Pirado ? píazi? d0 «rendumentn
i K?,Çn10„ naclon,'J situado na capital da
,,;Ài, 3' Pro.P?!ltlo-so nrrendal-o nova-mente, dou o ministro da fazenda o seguinteded^s:a7c;ir,ou'aporiiit(,r"w^ da

i
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CORREIO DA MANHA —Domingo, 30 de Agoito de 1908

EXPOSIÇÃO NACIONAL
O DIA DEHOIVTBM

NAS RUAS E NOS PAVILHÕES
Nuvens do ruliia o ahpliyrai, rodas glgar.»scaii, chuveiros espargindo eninoniida» n

O pavilhão, «fa OiiliU
Com a máxima snlonnidiid* renlli.ou-.to

liontom a liiniii.urn.ao ilu bclllsslmo pavl-IhtVi da ll-ililn o bom nnr-lm d» soberbo o
vorlmlo niiistrunrlo com o quul o oporoso
listado ila Ilnlilii concorrou parn o brilhai.»
Usino da lixpnslflo Nacional do IW.

O ndo Inaugural !oi devirão impononto,
•obretndo pula sua asalstoholaj numerosa
• difltinotinsimajotinrpiiata em grand > partoilo llltistros famílias dn nossa, siidclndo e
da sneloilado balilana, vindas espoclnlr.ion-
to dali para tomar paria nossa Cosia.

AlOm ilo mundo o.flolníj viain-so nolu-
xiioso salào do rocepçoes do piivllhfto 03
ropiiosoiuantOB dotodor 
viílwl,; hiininna.

ios oa ramos da nett
\'«H Ii2 «ia noite, chegou no local o pre-Rtilnnto da Republica dr. AlTonso .'onna.
Km ciimpnnhin do s. ox., oliegnnim sua

enpnsíi oxmn. sra. d. Gnilhormtnn Ponna,
e suas filhas ns »i.'hhòrltaa Oura o Itoglipi,
o miniatro tln industria o vliiçftò. dr. Xliguol
Calmon o as casas civil o inilitnr tia presi'dcncln.

O chofo da nnc*io o sua comitiva tòrnrii ro-
cobldos no «'OBlibuld pola aolee/nsâo bahia-
na nn ..-.noslçJlo, tot:,In .¦_ frcr.ta o tan pro-siiJenlo, (Ir. J. J. sen Ira.

V onlrnun «Ia 3. e.,a. no salilo, a ore lus tra,
soba rcffônMa do maostro Assis Poijlícdo,
cimentou .1 llymno Nacional,

dr. Affonsu Ponna [oi convidado a
neciiparo logar do lionrn sobro um ostrado
coliüciul) na ía,'o .'.o snlào quo dá para o
11101T0 dn linbylonla,

\"direita do s. ox. vlam-so os srn. dr.
Miguel Calmon e almirante Alexandrino do
Alencar; á esquerda o dr. Josri Joaquim
Sonbra o o ministro do Portugal, condo dc
st-lir.

'in.la a çxceuçÃo do hvmno, aorcitostra
lo-mii d protnphoniri do t-Ouoronyii.

Depois odr. Scnbrn -•••iinli.it o presidontoIa licpubllcn o o ministro dà Industria o
rinçfo, nns qunes b?m oomo ;is domais' 
pessoas presentes agradeceu om rioibo da
uoiniiiis-i.lit orou compiircclmòntb úcjiiclln
fcMíi inaugural da exposifiio do n».<t:.t:aa.'..v
ii.. !».".!.l.u:o; pnr ondo so pndoin, eiim se-
girn •¦n, nv.ilhii* o cxlniorilinario grdodaliilitnntiironlo, iviosú intolleotti.il' nns ma-' íiTíal (liiipiello listado ilo llrasil.

Termina pc.llmlo ao dr. AtVoiiso Pcntia
nuo so lü^rio declti.ni inaugurados o pavi-

,!líilo o o mósiriiarin .',.-i iinhia.•1 proáidóiíío da llopttl iica levantou soo.• ".: cüc toda .1 nsslslcnein.-. cx. proferiu cnlfiòcsiaspnlnvVns :..Doclnro Inaugurados o nnvilliilo d"n n.i»
hi.i - .1 mostrtinriu dess. listado ná Kxpn-
*--••".¦.:, 1

i icpols -ic u;i* nutro orador, fez-se óiívir 1»
cnpltAp Ismael Ilibe::',., quo num riírJido,'is. urso ohein do slncci'iaado'ordo'.)ustifr
cn.lo oiuiiusl.isniò, saiidhn o prcfidoulo dn
llnpiibllcn o o ministro A:x inclu'*-t'rlii o vi.t-•).". onlregnndo no dr. AlVnnsoPcrmn, om
n*»mo dn Contro Operário Dnhlhnn, um ar-iIsMCooS-nlinso ramo do ilores anifieincs
tlelnndainentii trabalhado na nn' i.-i o do
lim! pendiam iltns verdes o amarellns fran-
jaclns a o-.'.'.'-).

d dr. Affonso Ponna agradeço a carinho»
ia manifestação dos operários bahianps,
H/elido qun o niostrúnri.i .-om que cónciir-
ora "o 

Brniidp o próspero listado :i lixposi-
;-,*io demonstro de iuu modo cstibóiwnto n
pujança o o ndeniilai.ier.lo moral o material
ilo sou iiperiiiiiidi»,

l.. .ro npús o dr.Alfredo Cnl uísií, s.iuünn-
:1o o dr. Miguel Ciilmon o congratulando-¦»"« com s.ex. por 111, tivo daquella ft»sln, cmsou nome o no do omiimorcío dn capilnl «i.ilini.ii faz-lho ontre;,.! do diploma do sneinloiiorario da Associação Commuroint dálidado do ,S. Salvador; capilal do lis-
Í.'U.

tosei
lurqucziii-, nuvens «io claro, víWo.riísiwósautiiiiiovols, doacargn do nutomovcla, as
bichos, n Ineonilin o ataque iminodliito Ia*raJi* ;."B0S 1"° Provocaram applaimos.

o dia do nojo ò s.i para as oraail.ns,
tw 6.000 brinquedo» quo so distribuem 4

patinada l
, A primeira irei-p.õij 1111 uavllliio do

UMrltlo Federal
nenll/.")ii»so hontem d noite a piimiilrnrecopçílo no pavllhü» do Districto .-"odernl.
lioiiiro ns possoas prosontos riot.ua s : a

familia do presidonto dn Hopiibiioi, ilr.
liilniun.lo Volga e fnmilla, dr. Mlrjiiòl Cni-
uion, tiltnlraiifo Alexandrino do Alcne.tr o
fnmilla, «h*. Davld Camnls a o famllln, itaul
Hlo llranco, dr. Cr.iça Omito o famllln, ge-neral Souza Aguiar, profolto e famllln. uo-nornl Souzn Aguiar, commandanto iln l*'or-ca Policial e fan.llin, coronel Souza Aguiar,
«lo Corpo de nomboli'03 o fnmilla, dr. Al-
frotlo Pinto e fan.llin, dosoniborgiidnr An»
tor.lo Domingos Pinto o fnmllln, ar. Maria-
no do .Medeiros o famitln, Jiir;»o Gomos de
Mattos o fnmilla. Novn Frlbiirgo e fainilln,
Melra I.linn e famllla, gonoral Dlònyzlo
de Cerquolrn e fninllin. gcnoral fiuntinózln
e famllla, dr. DurAo o .nniiUs, Ataliba Du-
tra o fniniita o niultiis outras pessoas cujos
nomes nos escaparam.

A Iiipu-*i_»ão «Iu.'tinto 11 dia e tt uoilo
O concerto symphontco quo hontem so

realizou no lliontro da Kxposlyaò Nnolonnl,
lovou uni maior numoro de vlRitntitos,
apezar do aspeeto pouco convidativo «*,.
tempo.

Choveu um pouco iliirnnto o concerto t
os visllnntcs quo ld so licitavam abrigaram-
so nos pnvllhúoii franqueados ao publico,nos liara e nos rostnuriintos.

A' lanlo o movlinotito croscou. li.ircas e
bondos doepojiivaiu nu r'»'n!a Vormolha con-
tonas ,'»:* pessoas.A' n.iito a Cx;: Bicão apresentava umas-
pncio üosltinibníiile. Todos os pavilhões so
[Iluminaram ounqnoila profusão do luzoá
sobrosnln o ologhnto pavilhio Ja Llaliia,
que se Inaugurou,

D.is 7hoi*as 0111 deanto a lixposiçfio ro»
gorgilava o a cãdá momento automóveis o
carruagens de luxo doixavam 1 entrada da
porta monumental os convidados para 11
co!oii:.id,'i-.'.o do aoto.

Os jiii'»«i
Os jilni.v, d.i e>:p.).",i«;ão pecuária proso-

gnir.tm hontom no ijx.i:::;; nos nnimaos ex-
p.. sos ò,pdlii mnnhil.n d.iniinlssfto compo An
dos r,:'-,. Manoel flodrlguas Peixoto, Nabuco
da Goúvôa o tonento «Vrinando Jorgo, ox.i-
minou •.*»•'.i-i»-s prodtictos expostos.

O dr. Colrim o o profossoi* Alliahãsoft'
oxnniln.iratn os spcclihcns Ja rn.;a vac-
cum.

O jury proseguirA hoie nos sous traba-
Ih.is. rinvorá uma roíiulftò Jj-i membros do
Jury do p-iiuonos ãiiimáos o ds S lioras a
do-, bovino.'!.

A' l li ira ."!¦:•, tarlo rotiuem-ss os nionibros
do jury quo íc:n Je examinara ra;;i ca-
vallar.

O coronel Pedro Teixeira Kotto e o le-
nonío Armando Jorgo -;io promover, nn
recinto la lixposiyão, uma .'esta liyppica.—Os rnenibros dò jury das vni'i,'is"indtts-
irias elcgéi*nni,cni rci!',i.'ii) hontom efíeuma-
«ia,.1:011 presldo;:í-i o dr. AründoFragoso.

«)•* I'>i4'ii

Túlal «Ia_ ontmdas JA dliilribuMas i!>9.Na .•*••.••.*tmin Ja l.xpo(l.ão. A nvanltlaCentra! 11. i;.:i, oqhtliiuam a sor distribuídasI1U li";,-....il«t piMii.t.v 111 ;
Faouldade «ie Moiilolno, so enlradra.
Livra «to Direito, 15.
Sctonclnji Jurídicas e Soolac», 13.ro.ytochnloii, 7.
liolíis Artes, 3,
Livro de Odoutologln, 3.

fane.trl*
Rrairi cinco liornso liblaniluutús da tardo,

quondo o maostro Alborto Nouninucoiiu.iifisumlildo obnsiAo regonclnl.dnvii comovoa» pitncarto aymplinnlcoi ds snis o dois mi*niitns, o iiia-.*siro Prnnolscn llraga, 0.hortoiln iipiilnusus, dopiinha n batuta subia a os-tanio.ü iirnra.poiliinlo.iimaliiirajuatno oltn*vn conciTlo dt Kxposlçttn. Foram CO mlnii-tos do uom entrotenlmouto quepodorln ter•.ido oxcallento c mosmo optimo, si nlguns
proícs.i .res da orchestra so nio (listriihls»sem nas ontradaa; o ndo desaflnassom de
quando em voa

Nio pilamos naipes pnrn evitar ns oon-soquemos ailscopllblliilniles, mnrmçnlo ngo-rn, n-iiiso porloilo ofi"evv.os'conte do mal cn-ii das queailuiiotilaí Intornas, tmlas prolu-mciaesnos iutotossos possonsso artlsüons«ia classe miisicii. sómonto diremos une
Wagner P-Uorlio*. nío floarlom muito li*songOiidos com a oxocucflo da prolopho-nia do Navio fantasma, o da Marcha llun-
gaia.

O nr.igr.imma foi, ontrotniito. multo ap»
plaudidii por uma nssistoncla liastnnle uu-morosa o, como o hom dc vor, solocta,A «Jota Aragtmozn- pen quo escondeso . .1 voto qtiouto o voluptuosa Ja dnnsiiliespanholíi, .1 nlma de um lllho da lliüsla
glaci.il, oo.love melhoi* oxocuoiloi mns, anosso ver. o trecho om quo os nossos pro-rossores do orclioalrn deram prova lncon-ciissa da sim disciplina .»lutbilldado, foi o¦Uailadodo Ilenriquo vm..

A Introiluc^üQ, om ttnlsonò do violinos
parrcop-iios simplosmonto primorosa, pelooquilibrlo Jo sonoridade c pcrfcleio derythmo, o Idyljjo pnctloo, a dansn e'a Gigaílnai. tun rcndilliado do opulentas migra»

nald; rroioiitionla da «pira Tuniihuiriai',lt. Wagner.
__ Setcunttn pnrio-An nrkaniüw hniltln
bro, iwonlep, Alth, l-rynn; A giutn doPingai, ovoríii'0, Mandoliiqlini iinohnVo»
landa, rcliiiltlsoh, dr. l'i.»il, do h-x-.-.t; Mar*
«¦hn llnr.itrii, ãalnt Saena; regunto, iii.vi»
iro Agosllnhú do ilnuvía.

O* guarda* clvle <l<» «ionl.a
Os guardas civis nuo fazem o sorvlço d;ii.xjioüi.1,0 «RtAo (niTrondo nAo poquennaeontrarledadai com a deilclonoia do con*ducçAo,
Ansim «I quo aquelles quo terminam a so*

«nndo quarto, A mola nollo, raramente cou-nogiinni chegar úd tuas realdonclaa antosdns :i oi hur.is da madrugada I
liasa Irrogulnrldiide devo cessar, porquocliogn a cer nt.' dosliumnn 1,
Si 03 bondes dn Jardim liotanico nAochegam unra o sen i.o do iraunpurto, o che»fo do polícia quo so compndo.a dessa pobre

gente, faoiiitanJo-iiics otitio molo Je con-ilucji-o.
A policia ngora dlipío do lanlo tutonio»

yel*0inniDU8 para o sou serviço!,..
«.«•«••jila Policial

Serviço para hojo ,
Dia A sc.ç.lo, coiiiiiiissailo Quiiitanllha ;dln nns postos, os commlssnrlns Abiliornrdo-o Porronl, li-iiil Horgos OiiliiinrAoiiirliomiiz Joaquim Tavares o liura.lo Alvos.Io Aguiar,
— O chofo Jo policia dotermltinii quo, poroccnsiao dos fogos, fosse ostniii-lecliio umcnrdAo do giinrdna-clvls, do modo a per-nilttir quo s.i as cioanças possam aiiaiiti.11*brinquedos.

X«»ae
No pavilliüo Jos

t-eja-iios licito augurar que, nos concor-tns subsciiuentos, tenhamos Ja teor á va-lorosn nrchostra os olqgiog a quo cila in-dlsciitiyclmento lom direito, o que nósnunca lhe rcgatoàmoa.
Fntilo

neocb
Initieiilnvel

!:!os cai t.tiamo3 as sogtumos cartas, quo nublicamos como ti do praxe dosta folha :«.llio dp Jmicii*o, 59 -S-OOS.-Sr. rodnctórdo .o ."•:.j Ua Muniu. Os signatários abai-xo, jurados, piMprlotarios o expositoròa donnimn.es. loram 110 vosso jornal do hojo ann.tlc.10 de qtio alguns animaes da seceüln
pecuária foram delia ro tirados pjr doeníòs,o como Isso não 30 deu bossa nolicln nós-sa-prcjudiçiirobrilharillsmo dessa soceAo,6 nosso uovei* •(Icclarar—o o cumprimoscom grando prazor-quo o tratamento oonliliiü.-is ilispensados nos aniniaos porparlo do Diroctorio üxccutlvo, tem sido ir-roprebonsíveis.

certos do quo 6 vosso intuito pugnar
polo avi-*"«3o Ja KxposifAo om todos ossous detalhes, aqui deixamos .1 rcctill»*»*»"'»'»

:n nueímarA hoje,
.ruiiiícs logos :

V •o

r.iin

depois o capitão Ismael ltii)-*i»o,
ui/ entrega da estatua Jo bronze, mimo
illorccitln pelo r.cntrn Opnrnrio Jn llnhiii*- operários quo cons!i'u!ram o pn.illiAn:

poi' (lm o «Ir. Mi-jiiül C.ilnioir, quò¦ .'!'.ii:,'ii'o no operariado n -iti ronímc'i*cio diiliahi.i, que muito lho merecem pelo seniviraordin.irio valor, as tocantes mniiifes-i-içòca lc espocinl sympatliia com que fdr;ihsttngiilno n.i,pi- iln li rn .Ia tio grátãs!'ecni*»lnçi»cs n Jnslissiniò orgulho para o- 1 I sindo -Uiilnl.
A nrchesira executa onlAo a protoplionin.1 li.ispii'iid.1 ojicrti .i.','i ,:i 1 tio Assis 1'nõhc-¦o; lòrininnhilo assim a coi1fiioiiiã"da iiiau-i',"ir;i jiio.!-] pavllhAo,
lirnin '.' i|". ,l 1 noite quando o presidente:l.i Republica it comitiva, doixanuo o local,¦liflgiram-sonoPalitciodal.xposlçaó.iiflmde

nntijiiiritr as diversas saias ondo se neiia* illiuio o mostrutivio dn nahln;'cnmpn.*io
ostras Jo produetos tio toda.i.003

li
cons

ia

t o o numero Jo pessoas fresc
jl ilir.fi o mos, ft)i nvult.idissiiiii

nos lomnr liofa das spp.uintçs
efoilo-di. Districto Fédcrnl, cli«ae Jo11, cnpitAo do fr.ignln Muiios ria Silva',o íindanio Jo eruziulor Ihlnhti D.-AmclUi..:¦:.. tiCiisò navio, Ia e.ngoniieiro Clomes¦• ¦», 1" tenento coiiMiiissafio Pulilniiliii
Matta o os nni.!:-.i:*r->-; 'Qncitmido 

doSouza o llarbosa Oirnionn, .--,;•»;. Carlos Pei-\oiOj prosiílanto.dà Caníiirn dos Dbpiundos:
l.p<it.aii.li) Paula Guimarães o famllln; capi-lào d»* mar e guorr.i Victorino Marcollino,
ilepntndo liipidio Jo Mcííi.tiltn, dr. CicernSeabra o-sciihorn,,dr. Fonseca 1 lòrnií*" a'-hiirahio Nepomucono n.iptista, donutnilb
lose Ignacio o família, dr. Sampaio V.orcè'.

senliora, Jr. Jor.... l.ossio e sen horn. dr.Mariano GorJilhn o familia, coronel Pedroeno Velioso, dr. Navniro Jo Andrailo. co-
ronel Ilenriquo Mnriins o fatnili», coronelli ii to P.i-lo.níimnienda '.orDomirigosTltco-

.11 tv':o W-i: is-t, .»...
r. FoiMiando Pioeii;
i.sró )'*lores, major

l.cnn Podro, eapilão Jo frapain Vietnr ilel.irili.n. dr. Augusto (Io Mcncíés o soiiliorai'lr;'Gon.;.*tlven .liuiior, dr. Cesnr do Mesquitac senhorn, mllo, LcovIgiMa 1-il_'uoirn nimo
Padro Lago o familia, nlmirnnía' liíí-•-iaiio llarbosa o familia; deputado JoãoNoiva o fiimilla, tlr". Vii»(,'iltnD;iiiiã*iio,'ifillo.
Mnrlo tln r.i-.iíií-o Porolrn; nint,-.. Ilni-bosa
l)i!','i li-, general Diony io Ceiqu 'ra o fn-inilin. di'. ünmüi) Antunes efníiuiin, segi*n-Jõ-lcr.ehle T.inny. sonador Her.-ilio 1 in»" senhorn, dopíitnilo lihiy do Souzn, tir.João \ lannn, iloimlndf) llcrnardo .Iniubeirò.' lamilia: Jt*. UulhOos Jo Carvalho, ilei--', Ji'. Ângelo dos Santos

Ir. P.-issns Cardoso o
1 Frontiri o fiimilin, Jr.
dr. Frederico ,1a Al¦.nato se»

i.hora, 00-
o fãiiilllá.

brn

31.

IC-.-S.

'oro o família, d,ai-;!
¦:!:«t Marques Píirlo;

mel Fimi
eapilão

A companhia japon
horas d 1 tarde- os
Tròvoatl.i.
Ha mi .ira brasileira. W
Dnndeira portugtic/.ii.
llntüii;-. vi intoiiiacionaes.
l'ii...;::-.'a.:osa.
Hm-jj-oletas íiuillieovés cm pro.'*;Palnieirns.
Hiiiiqiiijili s.
f.niitonin-s fnrmnntln bandeira

o oriiãuicntndas com clifysníitoiiios.
Aiiia-onu em viagem aercá.
|.'igiii'a cômica,
liri;:,;¦;.,:.,.").
Ghrys inieinoso «!i-.i_,"ir).
C.aviillnvia no ar.
DrinqueJoR.
f.ui.n iltãhicti entra dragõn?.
Jon-oj de !'o'.:ic cortados por peixes.Lf.lii ivimnna.
Urine; iodos.
Grando peixe.
Ilririquiülos.
CoriiJ.",aérea Jc c
llrlhqundos.
Sombrinhas o brii
Dançado golshas.
Ili*inqued03.
Gato.
Chuva -'o ouro.
Deus riu.üia.
llriiiqiieihss;
Cinco i»iMi'.ílos dragõot.
DreaJiioiight.
Mtii-inhnii-03 brasi!eiro_u
llrlr.quo.dos,
Novcíciro.
Figura liumoríslica.
llrinquòJcs.
Casealn o pc-ixos.
Arco trliimphnl.
llrinqiicJos Jivçrso_í.
Vcliieiporiica acreo.
Tigro hirii so.
nrlnqiifld«*,s. '
lilonhiiuto.
CoeíiiOi
Ave»; em bando.
UrinqúeUos.
f.oquas o ventarúlas.
l'."i branco.
Gallo.' * !,.ucd..'s.

deira b!\u.i|.;i:'a e cu

desso facto, para qno os expositores Je uni-nines do segundo turno a realizar»-» A ", dosclcntliro iiâo £o fiirtom a ello concorrei* -
S-m.-i.do v. s. atloiitos, obrigados o nj-miMdúrcsi— Dr. .Nabuco Ju Gotivúa, to-inonla. Armnndo. lüpüsta Jorgo, JoAo1 Frnncisco l . ¦'a - —• — »• *
Coti im, dr. i
Pcixolo,
Cas

Uri
Uai

otc. c
Ma

ras movida1.1,!.

ÜO tiros.
¦liicj- lll

hon ter
ITl'tllll|lCHSIlS

'ts I t|2 lioras Ja tar

r

to Fllgiteirn
«ira o familia,
ilha. dr. Piinlo i:-.'J!cso fniiillt.i;
Jn o familin. engenheiro Cio'."•i;«!iigcnl.ioIrh Corlhcil o se
Dl João Azovcdn ForiiniVilos

accoita por una-

Toi
íilü
«Iri
ral* Ai
coronc

«Ir. Itipaihitindns Torres, dr. Aulran, Jr\ili!Í.ino.GuimarAes-o familin, dr. Domin-•¦->s Guimarães, ciipitAò Otliõn Hragn, re-
prcsçntitiido o mluisiro da guprrh. inte-'•ino. mino. Antônio Alvos o fi.mjira, Jtt,Francisco Calmon o sonhora, dr. AlfroJn( alnissú o familin, ticnntnJo" Joaquim Pi-ros, senador Uozonil Fo. tohdllc.J. Santos,Ji*. Outavlo MnngnboiiM. Jr. Isnias Jo Mn'.-c iamilui. cngbiineir nUobõcchi o família,.ir. l.icinio Cardoso o'1'iimili, dr. Haptistaurinho, daputado Dnnselio tio Abr.in-bes n sonhora, dr. Costa Maia. dr. lio-ties Lima; dr. Durão o sonhora, rouo-0:1110. Geraldo Jo Souza Aguiar

. "1 bojamin do Souza Aguiar o.amiiia, coronel Uma Franco e senliora-,
V:»»ií.»i aos musti-iiiu-ios

.-rU^u^J-í 
¦J**;"»*t*?P;ibltbn, ao sair do pa-tll An dn l}..liia,iillri«hi.so aos mòslruarlos

?mi.nm?' R"lu,''al03 l'n ;,í;» csqnorda do-pa-ilmontq terroo dn pnlacio Jos Ksíaii.is.
,'i.-H «IIX?-0 l-:-.*?.tI?' acompanhado sompro
!!}>*> drs. Mictiol Calmou, n.ivid Campisio.iilmiranta AloxnndrlnoJn Vlõno.ii* aanernií*ouzn.'A.i.uinr,-odom;ii3 delegados do Hs-tado, o muitas outr-.- pessoastodas as dopóudoncins dauanJú-iis nttcnclosnínotitoi

As .impressões (lessa visita s.exsmltttu-aa no dr. Miguel Calmou..-. ox; rctuaou-so as'J l[2, para assistir aos
A"s II horas da noito juntamente com ossuas casas civil c militar o sr. presldentovceolhcu.se a palácio.

O**» fogos
A's 10 horns da noito, precisamente, su-muno. ar a primeira bomba, unnuiicioiiUo

üecir. percorreu
to, exanú-

tran-

Ileuniu r.o
do. no salão tio honra Jo pãvilliAo Jos li;bi,l,.:-. n ::• se.*são do jury Jo recompensasAs nrlcs libernes,

Presidiu a sossilo o Jr. Gr.-,,-.i ronto. nr.clou (.'.art. li* Jc ie,;. o convidou os ju-rnd.is a elegei ."ai o presidente dellnitivòda Jitasei . to, ¦*.
O dr. Viveiros Jo Castro propúó o nomedo Jr. Arltndo Fragoso, jurado pelo lista-do Ja llnliia, acclaimitiAo

niniidndc.
O presitionío felicita os proseiiict porossa. 1'osoluono feliz, o lembra quo essasessão coincido com n inaneuraçãò do

pavilhão .J.i Hahia, Je ondo _ nino o oloitoO dr. Aründo Fragoso assumo a prosi-dcnoia, o na sun3 pi'imoirns*palav'ras sãotin.ngi-adccimcnto peln gentil Indic-ioão, fn-zenno sonlir quo recebo essa coi lèzia co»mo liomonngcin no sen Estado natal.
O presidonto propõe dividir os jura-<!.>.*, na proporção dns 12 grupos quo for-mim r. sec^âo, alvilratido o dr. Xavior d,iSi.lvi'ii'a, quo as dplognoijes dos listadosliistribtiam 03 sous jtirados, disórimihahdo

os grupns ,1 quo queiram pertencei'.Approvada essa indicifão, foi marcado oI prazo do oito di.13 para nova sessão,-qiie<oi"'. realizada no próximo sabbado, 5 Josetembro.
liojo, os membros da secção pecuarln

çiintinuiirüo òs seu-; trabalhos, oxaminanrindas 8 horas da mnnhA om'deáhlons arii-•.nos rio raça bovina, o A 1 liora, o grupoeos pcqtioti.is nnlm.ios, colhando assim os
m ntn 

sul*lc*0***e3 f'-*'*'** *- respectivo julga-
AmahhA, A 1 hora, 03 membros dasecção poounna dovoin reunir-so para con-minai' 03 sous trabalhos, oxaminando osanimaes rie raça cavallar.
Amanhã, tambom liavorA uma roitniãnmuros do jury da Ia sceçio— Agri-

do Siiuzn, liduarJõ A. Torresogorlo du Miranda, lioilriguosJ.i. Leal,.Octavio M; "de Oliveiracapi tio Francisco Maclindo, N.AUiaiVasoli, S. Mcndos 4 C, Votrnl, vo-teritiiii-lo. Jauqucs Oüclque, membro dii
çommiüsao superior o (loiohnjo" do ParA;bai-Aod.olMi-aun.AmynthasM eol.dr. Pau-lo !.unr.ai»inba, J. S. Lemos, Chrisiiano Jn,-.iiva inrres, Antônio Garcia Vnlindão,•r.mcisço t.onçalvos Loonardo Sosinho,Jos-. Maria P.irfoira Toí.ío. Anlonio da Sil-va Moreira Junior, Mario l.oal, k. Leveicomo -•!•.•: í-í-.r-.ii;,! tu, q,.. ,VíiSÍS upuj-ii,Con \íi„1*. Votga 1,-ibral, Durisch .*_ C,Gamos Androw;, llalduinn Azevedo Feio.....llio do J.ii.ioiro.Su ri.; agosto do lOOS-ilm.st*. 1'odncí.oi' -o iv.',-,-;,, ..,*,,-. Manhã, I.i no vos-sojeouç.,.litadojjornal do hoie, qn,». o sr.Gabriel do Andrado relirou dàKiposIcAo«Nactona 1 os mumacs quo trouxe dn Minas;casa nolieia podo immodi.iín reeli"
por.tcrom iloado o., nnimnoa Jo si-da pur oi'.l,;iti do dlreclor'
nmn ri.,», vossasco.dieims \mn comparece-lom ao _ tu.'.niio , Je setembro.

A Itmga viagem, feita por esses nnimaoso o apòamoiito Jo um delles, unico quo somaiii.os.oii Joenl »,foi prov.ivoinionto a enu-sa ilesse contriiíempo e uão a nnlnroza dascoçiieiras; ondo tenho niiimaos do grnndovalor como v. s. por um ,1..-, seus represou-tante») ponern Jc visu voriiicai».
r.em iliic-i t nom

aoiict.iiTíi' p-ir.i

: cnn a o,
Andra-

10 oxecullvo, om

1 corretos e (oloiarrapliosforam expedidos 217 cartuns postaes, :*_
cartas, .15 lmprcsso.-i, 5 registrados o SS to»Icgrnniiiiaa contondo U.ítitl palavras.
n-7-'v,lli!,"i:,!1'0n !•:l!tcl".-^" do dlroctoriò Ja«posjcao para o sogulnto : nas Instru--coco, impressas fornecidas nos osposltn-reos, oxlsie 111*1 paragrapho nsslm rodigidòiHaverá tambom cartões ospocló'03 tissl-
guedos polo secretario o destinados nos lis*:,ic9, oinprcg.idos o operários dos esposi»
toros, om numoro limitado peln diroetor a.»Pois bem. Ilccobomos iinnicm varias
lueixiis do expositores do listado do llio,
quo estio pagando entrada para ter in-
grosso na oxposiçA., assim como os seuscmprogailo.l

Do quo v ilom então as instruções ?As exhibi,; cs do listado dó S. Paulo,nos edifícios fedemos Ja Praia Vermelha
foram inauguradas por ocasião da aboia-tura da KxposIçAo Xacional, a 11 do cor-rente.

A Inauguração ofllcial. porem, realizar-se-ú a 2 «lo eotombro próximo, vi„to só to-rom chogado postntiormoiito inuit03 iho-duetos daquella listado.
Pnra uma visita As installaçôos do SAoPaulo, iia-pi.lle dia, ás 11 horas da manhã,

recebemos nltoncioso convite.
Ap.'.so o\;ii».i,j nossas Instaliaçdos, soráBcvidiviiinímic/i, 110 restauram do Pão JeAssucar.liecomcçon liontem a funecionár n Ci-ncmn-llraslletro, quo havia Intorròmpiilò

suas EOSS009, em consoquoncia Jo incoiidloali oceorrido hí :li,is.
Tamb*ni reiniciou suns aprogoaçtJos o

piionographo, quo fúncoiona juhtnnioiitocom o cinoinalcgrapho.Fora dn recinto da lixposicão estncio-miram liontem 10a) volilcuios. conduzindofamílias o cavalheiros qua visitaram a li»:-
posi»-.'io.[.urânio a noito do honlem, tocaramseis bandasdo musica;

As¦rcel.iiriaç.Oossõbrõlü*. deverüò serdirigidas no dr. Moroira; 110 pavimentotérreo Jo pnlacio tios Hstn.íos.—Ao dr. Graça couto so:',! oiVerocido Iioioao meio dia um baiiquolo uo reslauraiiioPão do Asstioni*.
—Um holópltoto noJoroso prójbciòit nsSUnsJuzos do tolhado do instituto Monja-min Constant .-obra a Exposição Nncioii.il.—|lnjo o policiamento normal serA rofor-

farto com ¦•«O guardas civis e J0Í3 iiscaessob as ordens Jo capitão Mnriins
Bnirns du Caiitiii*oli*a

Horário áos dias >¦._;_
- '-"* "s 

io1'45, ~'Z<}'iAi' '*' "*'3, s"30, G-1**'"'
-ÍiHl*f-%í:0,* "'Vó'3'i/ü'!-30' r,"ir'.°.o----.
t.x»i\ S.lu (Jry.üO.
, Xa H-r^S Jomingos o dias do festasIi.ivoi-a barras «.xlmordinariasi

Pinto, general «Ir, ftoiiraOniivtn.ilr.VIrgitle
|i.i.ii,t/i.i, 1.11.1111.1 Hiiililiiok de kh, gimitral
O I.i» r.i Vai nilAo.JoAo T. Cm .loiro de Limn,
J¦•".»¦• c-iolh.i «In cosln Junlor, Alcoblades
Llbcmlll, pnr ni o por -ua família, dr. (luo-
il.':i do Miranda, liohorto Come«, Mniiuel
Lopos «lo i.irvnllio, C. .iC.,2' tonento Del-
t.hin.i Mm. u'.i Linn, por si o pelo genornl
Fran.'i-i.',1 S.illcn,mnruclinl «'.ninara, Atire-
liano AiiiiU-1.1 HarrailOi iloputailo lloiiçalo
Souto, llimlto ÁCiiODln da FlguoIroJo, T.
Hihiíi do Ftirla, Frnikl-.M 11. do Faria, VI»
cior Mttoluidn Su «ti pato. Aooncio Poroira
de Figueiredo, Uln.. do A/.ainluij.i, Ju&ii
Mnrla Oomos a famUln, dticoiiibnrg.Kloi* Au
gu»to llnrbcsn Jn Costa e senhora, dr. I.ati-
(felino Freire, llllll/. P. de Aznnihujn Flih»,
Paulo Demoro, pcio flliirio do CoiutlliTClo,
JoAo Torres da Silva Casil'0, Couítnnça
Castro, M, j Fornandos, consolholro Kwor-
lon de Almo.J.i, Carlos Maiiiuolli, Jii«1o Po-
dro Caminha, llovmlnto da Cunha Caminha,
dr. ciniM Augusto Flores. J, P.ics Uarroto e
fiiniili.1, Luiz Jullo de Ollvolra. Vieento A.
Sllvn, l.ulz Antônio do Almeida HiatiJão,
onpllAoJononto Mollo Poroira, por si o polodr A. Dlaa Jo Lima, Franctco llllins do
Faria, dr, JoAo Vioira Je \rnujo, dr. João
l.ulz Teixeira da Silva e sonhora, sonador
J. L. Coullio o Campos, dr.Quoiroz Harrm,
pliarmiicoulico Ilenriquo (Ihavos, Loovo-
(ilido Paiva, Januário Marquos lliirlío»
na, A. F. do Abrou, João limito Alvos,
viuva Cnrlos Alvos, Leoncio Coitía o so-
nhora, Adalgisn Alvos do Uiito, Ossolnn do
Mollo Souza A Uodrigues, Antônio do An-
drado, Maria Clara Lopes Martins, Mmia
Mnriins Sonrcs Jo SOUZn, Maria A. Soares
do Souza, Antônio \. do Carvalho o senho-
ra, RodoplÁno Padllln, coronel Ilenriquo
Miiriln.i, João lliiptistíi.ForicliM tln 1.osta,
Virgílio do 011 vol,a .mu.mos, major Fran-
Itllu Utilr.i. Arllndo Caminho. Alfredo dò
Carmo o Oliveira, A. Cornos, Lourenço Ca-
valcmue, Justo Mendes Jo Moraes, eiipltAo
Campos Mnrti:;., oniMiiel Ilha Moroira; Au»
gtistj Joaquim Ja Câmara, A. Lluy dn Ca-
mara; Ai.onso de Miranda, Poroira Lima,
¦ir. A. F. da Costa liamos e sen' orai II.ri-'dito Moroira,lllUogardo de Kor niiaiJ. La»
ko-;, llomanl J» Carvalho, iloherto Ooiiios,
Manoel Ja silva Piiiiporli», Darbosa, Freitas
A Oi", Alice dn Poreiuiicula, Nino lltrrozoi*
llullony, dr. Carlos Cinipos, Mario Haptista
t'ostn, Mniio Teixeira Coolho, capitão Do»
mingos Argolio o seiiliorn, Helena Jo L.
Santos Moreira. Julio li. Machado, Affonso
Machad , familia liioichlnl, Domonlco Car-
dou!, J. Paulo C, tlomniio. Augusto si
mões Lopes o senhora, Paulo Uastos, Jus
to Moraos, desombargndoi' Almolda Gúara»
ní, teneuio Leonel Porlo o f.iimiia, capi-
tAo .Sampaio, Santinha Stinip.ilo, tenento
Ignacio Alencaslro, conimnnil.into Jo-r.i Mi-
«uel do Souza, Vicontlna (.:a?iro Jc Souzn.
Herminia Souzn, Jr. Travassos o familia,
Paulina Schraj*, barão Jo Lticcnn o farni»
üa, Sizonaildo Carneiro Ja Cunha o outros.

PROCLAMADA
A MELHOR PELO

VI-CONãRESSO MÊOIJO

Correio
dos Theafros

Comeanhla .Tavelra

llvomu» Biitc-hoiitem, 110 thentro Ho*
creio, em fosta urtlstlon do nctoi* Aloxanilro
do A/.cvodo, n pri iielra roprosontnoAo da
pc'11 0111 :t aoms A lenda Jo 1'olte., um tr.i*
bnllto míidolntlo oom arte pólos sous nuto-
res, quo conseguiram munir nella secnits
do um cômico Iiuo, cheias Je pllliorlns
loveso s.ini o moinu* resquício do iminorn-
lidada. Poi' isso mosmo cila ngrnj.ni a
toda n plntóaj composta quasi quo oxoliisl*
vnniciiie do amigos ilo honelloladc, quo tom
un f.ciiif.i 'im bello pa. ul.

O onro.io Ja pc«,*.i ti engraçado o original,
o, como so viiilo seu titulo, .«i.n apologia
do uma lenda, ousando umn prlncoza com
um cnmpunlOi dopols de uma serie enorme
do peripécias Jocosas, quo trazem em riso
constante ,1 nsfilstonolã,

O desompoiihn dado A peça pola compa-
nhia Tavelra fnl optim», devendo ser snll-
enlndii o tiMlinilto do D.lphlna Vlctor, quo
nos dcú um traccsll muito agradável, o ro-
prcsoiiinii '•¦'¦•.r.o iiuncn, emprestando ao
papel uma viiln que ello n'.o tom.

Alexandre do Azevedo, conforme jA o
dissemos acima, tom r.a lenda do Folio um
bom trabalho, quo lho roudeu muitas pai-
mas 111 noilo dn sna festa.

Corrôn, Sá. Conde, Maíiiin.i. Prata o os
o».:i''o-« do bando masculino—bom, o mosmo
te podendo dizer do bando feminino, visto
quo .v..; a sra. Carmon üsoiio andou bem
dosta ver..

A mise en-scene 6 a.',:c;tavc!. a musica,
comquánto robliscndn, agrada bastante,
múrmonto quando bom executada como
anto-liontoni. üs coros safTrlvolmonto.

.Brinquedos 1
(Jrando variedade, a 100, 200, I

;,Pi;''\1"nlll''s' Jc porcellaii.i 
'a 

ISOOO I

Kuti iii«Varloca B8, amigo 40." I

't1».' |.
.'..';;'..-. tom i
LinuarA a

Soinos

inilireciamento .iosoio
ompyllidecei* o brillio dana uma J;is «"_;io maior suo-ii-eguido o iiiiiiirnlniniiio oon-cõnscgiiir nn MxpoãifAo Nacional.etc, i'. Mendes e<. C;»

Ai^i^lfüt»::», ll|.iiii»i|i:tl
•sorvi.o hoje: das II As !: o dr.Lnstnllat oo acadêmico Oorondi-sidas! As 8, o Jr. Doniiiqua Je) ncntleintco Gerottdlno lisiovos o) dr. Almeida Piros o o ncadomicolva.
moilicatliis, Frnncisco Sanchos,J-.niii nccidcnle, o Hornardlno Soa--.un ni podreira Ja Urca, ferindolio uiroito.

i mais -í pes

camarotes

listão :
Augusto
n-> listovc
liarros e,
Jc ti i'l 1. (
Cunha Si

Foram
victima .1
res. ipio c
so no joel

AlOm destas íuíaih mcõÍLaaJa
soas.

fiitnucoics pi'i'in::iicii(cs
Lista ilo'/j scnlinves quo tfim

permanentes no thiiatro;
Dr; Carlos Peixoto, dr. Antônio Olynlíiò,mnilanic l-ii-iioircdo; Jire.jiorio oxcculivo,dr. Migiiol «.nliv.oii, dr. Davld Campista,¦n...... u„..,S'.,.,ix.di'. ív-ulo Fròhiin o drLaccrJaSii crguciro;

TlicaCros c
li* esto

torçn-feii
lí. OòwiiiJ — PriVinliii.
fi. la';'ja_l_ — Os HoiiJost poema symnlio-

¦Abertura do áioiixi.- A procissão nootiinia.
ti— Cortejo solenne.
nninroics.SS.cadciras a varandasw) reis.-*im discriminado o horário do.i o concertos no decorrer da _,o-

ias-feiras, As .<* 1(2 horns. ospecta-uimpanhjn Dramática Nacional :i terças, das o us G concerto symplionlcò e ásspoctaculn da onipfosa So'sretp;i.iiãr-
d l|»»', eiiipros.i Segroio; qúinias-tia í> !;¦« coneerto symphonica: sextas;. psnçciaculòs na Companhia Draina-snbbidos, das i ijl ns ü conceito e

«A Prcvltlfiiciu.)
Caixa Paulista «Ic Pcnsõos

Sócios inscriptos 1..10S.
Capitai subscripto S.Millii*. ISOOO

Sáde S. Paiilo-nua 13 do Novombro n. 30 AAgencia ;.eia:tl no llio de Janeiro:
p,i;a do HOSPÍCIO 2G ;i- andar).

Ponsões vitalícias garantidas Jo 1005 o
150,. por moz; mediante ;i contribuiçAo men-
sal do 0$030 por Joz annos na caixa /., o
ÍSüOO por 15 annos na caixa II, nltlni Ja
taxa do matricula do 3.0.0 para ambas
caixas. Peçam instrução s nn agór "

¦j-dr. Olymplo Loito, ou náscdc social,
elcdaJo foi autorizada a funecionár na Ue
publica pelo decreto n. 6.917, Je o Jo abril
Jc 1003.

cnui:i*i>ln»i
programma para o concerto In

as
ia, no
A so-

PIANOS
com caixas de musica, o quo lia
de müls chio o moderno.

li' só ua Industria Nacional.
Itii.i «la Cnrlocii ii. o'.', atilig.l ÍS

¦*wr**i,"**B"-Bgri»y»i«»**M^liliíiil
GUAM)!: AO» I liCMIliMO !

Todos 03 fumahtos ''os deliciosos eigar»
ros SçitiIIIn de llsivjinh -M irc.1 \,o;iJo«
oncôiitriirAoidcntro Jo stt:::s r:lcgaiite3 cnr-
teiriiilias umu linda o nnvn eoll.ebüo da
pliotogriipiiins riçaindnto coloridas.' refe-
ron tos aó llrasil o Portugal, representando
bellos palácios, monumentos, castollos,
praças, jardins, avenidas, ruas, costumes
o passagens do diversas lõcaliclades.sconas
cômicas ongraçadas, e outros assumptos
quo produzem um verdadeiro acònteci-
inoiit'., vistas polo delicado npporcllib
Slen-oscopo, quo seus proprietários distri'
buom juntamonto com um ü:k1j «Ilrochc»
bandóirinh.i'», a quom upresentar 100dessas
photogrnphins.

Commemorandò o seu jubilou, a pharma-homccopallcã Coelho Barbosa A ('-., ostabé-
l«ií.!.la A rim Jos Ourives n. S'j o i_.uiuindii
n. 71 F, pubüéou um bom organizado fo-
lhoto, contouilo interessantes reclamos J_
produetos pliarnuiccuticos, aiOm Jo umi
parle literária.

Velocípedes |
para mcnin.is o meninos, fògòos, I
lotos, bolas, cava lios o carrinhos, ¦
só na casa A' Industria Nado- ¦

ltim dn Caclocu sti, antigo ÍG m

íiu •

OS IlIgOS
l';i/iii

polas ,-,!
Jo -;,-;,x
eprçcinr

F«jra Jo recinto o aspecto era o mesmo,enes mais nuinhado ainda;

o-"!,- ver aquella multidão a corrarinodns Ja Iixposiçào, om procuramelhor se pudesse,'nr rio ona;

outo Jn Ropublica nssisO presir
uma Jas_;:,aii.-.i3 flo paJesiun.ibrsr.to cspc^ie.

Os f.*_os esüvorám aiágiiiflcos

,iu dfl
:o Jos Estados ao

iuo a casa Uroclc

e ¦.•.-(.'•_._:_ itíva.
o alguns

dos nii
cultura

Objoclos perdidos
Encontrados pela guarda civil foram lo-vários a secçAo policial os soguintes obje-etns oncotttrados no recinto da Exposiçãoo quo so nclinm á disposição do seus logi-timos donos: umn tn.ihta pnra sonhora, umoquo, umn bengala para cronnnn, umalnv.i para senlinra e outra para homem.Os objpi*tq.i onconlrádos.tlnüos S'diils,«»aòsenuo procurados poia seus donos, serãorcmçttiçqs ao deposito Ja Policia Central.

Lutrndiis dlslilbludus
Sio as seguintes as entradas distribui-

dns aos alumnos das escolas abaixo :
Piilyt.ciu.ica, i'J entradas — do 10 a30 doagosto.
Bollas Aries, lü — _o EG a 30."sciür.-.ivij Jurídicas c Sociaes, iã — de ".8

Medicina 2SG—de 27 a 30.
Livro Jo Direito, úO-de 27 a
Livre ,ic OJoi!:.logia ;2-de

W.R
Itiib"
Olav.OiUi
1'ic.o.-;:

!¦> o -jeral
Fíc m .ii-'•S|..".-l';.Ut.

mana :
Sfcgui

r.uio Jn
ti»"rc.,-
8 11*2
f.s,;
fqii'"
l3 «-i

ilcn :

tx 30.

a»;-aj!',2 espectacuío Ja empresa Pnsciioãlis.oRroto.
Parn hoje ~- Tlie.itro ila Exposição :A 1 -hora Jn Inrdo'•« matiude» da Compa-nina Dramaiicn. son.Io roprcsentndos:«Irmão dns almas»', Jo Mnriins Pennà •

«Odolunioi,, tie Fclihto Jo Almeida o -.nW
consultes medico», do Machado do Assis.

O qspcctnculp.-torini.riarA n tempo do po-derem sei assistidos os fogos.
Bandas iuavciucs

Programma Jo hojo:
Pola bonda dn Cassino do Bangú :
Dr. Pinheiro freire, marcha, Anncleto doMedeiros; Monteiro no shrilho, polka, Al-b-rlino Pimentel ; l.a Borcouse, valsa, E.witldtciiM : AiJn, fantasia, J. Verdi ; Dar-rolo, dobrado*, Joio M.-ti-iins.
Segunda parto—Marcela dc *Xo__e, So-rnodn uma noito dnstnlo, Mondelssòhn ; MiLaud. valso, V. Morono ; Il Guarany, invo-casionc c Ilnnllo lll, G. Comes : Talento oformosura; scholtisch, P. Kerroira; Melis-

jofclos.rnntiisin, A Uoilo; Jubllou dos Bom-beiros, passo doLmiio, Anncloto riu Mudei-ros ; regente, maostro Albcrtino Pimentel.IVla brinda do musica dn casn r aga •
Marcha d.i Sagração, Ugonòtti, Mover-ber ; Protnethou, ouvertura, Beothoven :Sur Io Uüsphnre, soroiiala oriental. Co.ird •

Dansa macabra, pneina syniphonico, SnintSneiis ; hilvia, U.iíiet: A, a.-, cnçadoras; D.valsa lonta . o, piggicntb : D. triumpho doliacoiiiis ; Peer Synt. sinta d'on.hestra : ^a manhA ; U, morte Janse ; C, dans.i d'À-niytlira. D, ua Harlo Jo rei da Mouta.ano,?.
, Pela banda de musica do -Corpo da Bom-

! Pri-neira parto-D.*.mna«;ão «ie Fausto,
j marclia htmgara. Dcrlioz ; LagmA, fantasia

fera Les Uviibcs; Valsa-lciíla, li, Os-

Conselheiro Orlando
Em suffrngin da alm.i Jo pranteado con-

sollioiro Snlustiano ürlnndo Jo A rnu j o Costa, fornm honlem celebrados soioiiiies of-llnios do sétimo dia ua õgreja Jo S, Fran-
cisco «le Paula

As coiimoiii.is foram otHciadas no altarmói* por monsenhor João Pires Jo Amorim
vigário, geral; no nltar cio Nossa Sonhora
da Conceição, polo padre Luiz Caslnuhcira;
no do S. Fran.isco.ilo Salles, \.o\r, pn<i_»_Silveira Mililruga; no Jo S. João Daptistii,
polo padroMartins Dias; no Jo Nossa So-
nhofii das Dores, pelo padro dr. Álvaro
Coelho; no ,1o S. Miguel, pelo padre liozon-
do o llualmcnlo rio altar Jo s. Josó pelo
padro Albino Petibau.

A banda do V batalhAo do infanteria dò
Exercito, pnr occnsiao da sólcnnlihide, exa-
cuto.u vários trechos do musicas sacras.

Dentro o grnndo numero Ja parentes,amigos o admiradores do iüiiiii-o finado,
qun assistiram As-cirimonlas, vimos :

Viuva trinrachál Vãsquos, dd. Anna dc
Mello Matlon, Nicolinn Vnsques Dlniz, co-
ron.-l Carlos Augusto do Cnm pos, coronol
llcnjninln Carvoliva, coronel Osorlè JcPaula e sonhora, rir. Joaquim Pires. Hvp-
polilo Alves i'.o Araujo o senhora, d. licr-lha rio Paro Orlando, «Mnrlo Je F. Orlnrí-Jo, Alfrodo Corrêa rio Mello, viuva [»ohel-lo Draga, eapilão. J. ll. do Medeiros Gò-mos, dr. Ildclonso Simóós Lopes, viscon-dessa Ja Graça, I* tenente Leònol ilòmunl-do Porto, Joáo Maurity, Augustos Io-
pes. Hygino P. da Silva'Uiiimarâ-s- Má-
noel Aloncastro, Luiz Cahinyrana c sonho-
rn, Fernando Cnmdyràno, Mnnocl Piicheco '
LcAo, Gabriel Genlio Regnoira, Ua tenento
Felicianb SodrO, Manoel Antônio rio Moira
Antônio Vieira,Ih.ríócencio Forrolra.Ignaclo
Alencnstro Quaresma, Cândido Cootliodo
Oliveira o senhora; CapitAo Ilodrign Uc-Jicl-
io Lobo, pelo sr. Pedro MaecJo. Siilathiol
Campos, liérnardd Jo Oliveira, Caldas Un»3-
tos, viuva Miiriottada Costa, M. J. Guerino senliora, d, Frederico SorrAò, dr. ;,Pigo»«
dr. Oswaldo do Oliveira, dr. Itaul do -Sou-
za Martins c senliora, Jr. A*. Ivulm o .-enho-
ra, Durvnl Machado Sampaio, Mario deGusmão Iloila o sonhora;'.Ernesto Augustode Mesquita, dr. "Andra 

Cavalcanti, MarioCavalcanti, d. Joanna Blanc Marques o li-lha, Antônio JosA V. Gonçnivos, AgncsAcliêroz Gonçii_lvos, Alfredo Villola o flfhns,dr. Mullor tia Campos o senhora, dr. Ma-chado Portella, mme. Lcuiso Liou, d. Deo-Iindn Modoiros, Machado do Oliveira eso-nhora. (Jabricl Osório Mascaronhns, maiorManoel Loiio Poroira Bastos. Luiz MoreiraFilho, Jos," Sodre, Malheus Vieira, dr. Bar-toso-Nunes o familin, d. Gloria Ferreira ofamília. dr.Atigusto Noto do Mendonça o sonhora, Rodrigues Dorin, J isó L- iz Pereirao fnmilin, Gonçiílifiá Rezondo a filhos, Lo.i-ronco Iloraldoo familia, C"a-.tã.> llcnnto da

J/otícias
da Sxposição

o Rio hospeda ncliialmcnto milhar,-'; <!•.
possoas Jus listados, as qunes, além dns
bollozas da Exposição, ndmiram ns liciio-
z,i3 naturaes cicsla capilal, o seu impor-
Inntissiiiip conimorcio,"' etc.

Neste solicnlã»so a CASA VAI.IilllO, nó
rua Ja Quitanda n. 82.

A variedade do brinquedos paro creanças
que so encontra nosto oslnhclccimcnlp' -S.
realmente, extraordinária: os pequenos,de todas ns odndos. tém niii com que satis»
fazer os seus caprichos infantis, por mais
exigentes que o sejam.

Brinque.loi do todos os gosto*, repro-
sentando nnimnos domésticos Je póllos va-
riadosi jogos diversos o distrncçOes queoiicimtnm a petl-ada, nn CASA VALliltlü
so podem ncli.1i* por proço módico o Jos
melhores fabricantes na espécie, pois umdos proprietários ostá áciuatuicnlc om com-
pras na Europa.

Ana que quizerem a gra;n g o carinho
nlçgro de;.tes pequeninos seres quii frikómas doçuras do lar, quer do pobre quer Jorico, aconselhamos a visita a essa casnnunsl única no gonoro polo gosto iiaosco»llia o ImportaçAo cm vasta escala rio.brin
quedos, jogos, prendas, eto,, pira ereanoiisdo todns as oclaJcs. [üo Jornal do Commerciò',de 22 deste).

• mm-m—.  __,
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Em fronte A Companhia Jardim Botânico;Cinomatogiwpho o transformações ao na-tur.il.
Quarta-feira, 2 Jc setembro :
Fslira do OVO Dii ( IM.OlIlt!.. A"s C

horas «Jn lanlo

A Jiiviüiií v YUKíii»! não lova tinta!.!Jo rm- naturalvo ostoriliziida; vendo-so a3S£K!P o leilo, salgada, o sem sal a •'...OO;
Lcltonn Palmyra -Ouvidor, 110.

Jfaeionaes e oslranjeiras

O.i ariistns dn companhia T.ivclrn oiTo-
ocom no dia .1 rio próximo mez do setem»
bro uma grande fosta ao sympathico aotorj
empresário üa mciiua companhia llango1
Junor.

sev^o 1'opri.âcntnd is nessa noite as peçasVil/ia do Ar o Primo Alcro.
— A companhia lyrica Billoro, de volta

da sua excursão pelos listados do norto,
onde colheu grande numero de 3ueecssos,
roapparoco ao publico carioca na próxima
quarta-feira oslronndo no thoatro Apoílo
com a 'popular oporá Tosco, Jo Puccinl,

—A Companhia Dramática lirasiloíra do
Thentro da lixposiçAo leva bojo itfionn, cm
segunda raprosontaç.fiòi no Apollo, a peça Je
Coelho Nollo —Qitcbranta.

—No Hccfcio toremos hoje, eomo da cos-
turno, Joi3 espocincillos, sendo nii repro
sentadas! om matinéc,—Os 2$ dias àa Clánhlia
a .i noito .1 lenda do folie.—O popular actor Machado 'careca! orga-
nízou para anianliA um festival mag.-i-
lleo.

O especineulo-ro.iüzar-so-A nòLucinda;
com a festejada rovlsta—JVni-Iiiii por lim-tim,
no «ju il toma parto a Jistiucta artista Pai-
myrn llâstos.

—Ií' oom n reprise da comedia Jo gênerolivre—£«i slnnóra Tantalo, o espectacuío dc
liojo, no Pul.ico-Thontrc.

—Mais duas íim.v-.cs, com escolhidos
programmas, roalizii hojo a applau.iiJa
coiap.inhin Franlc Brown.

lim ambas tomarão pnrto as pliocas ná-
bins, a nrcat altraction da actual temporada
no S. Pedro,

—A companhia lyrica Rotoli 4» Billoro os-
tfearA quarta-feira próxima com a apro»
ciada o sempre querida opera de Puccini- Toica.

h«it- Biemlo iem por Um onncndor dlvomo»rnvoroH no* *•«.*«i»* nHsoclniloH, como lojnjn, io.».i'oi'i'iiH tii»iiiiMi, uimnniit.ln, inii^ueni, futinra].
penmioBfte i «ntiii.i. o uniiit (niiioflcl i».O livro iio hiMirln.Ap. Meti»«o n .'iii'.,« demiijoi* llnnillooi' Mu.it.» io,

—— ————m^mrXmt.mmmm, ¦.-,...—

('«IiiIin «In Alfiiiuml,! AlciultiiKjn
Foram ¦òrlondõa liontom nn Club *!• oII. II 0 110 Club 4* O n. II. NO Cl,**» !1 Una Mli-N1S.-H0II. 11 0 110 Cl.llll, 7 1)0» MBNIN08 O": ll. Aludi tem algumas vagas pira ui.iuu o do rmihng para himiaus prostii.il*..Reiiitjiiaoado l)_ o para o Cluh h Jn.i monl«niisdo 2 a li! nnno»., |ii'o»lnt_0õs «Io SJ, am*telus aos sabbndos pela Lolorln, — Uu.iGiii).;,ilv(!s Dias n, 4, amigo ti.

Ilorilntlns om nitiizouk o cnn-
bracti, grando saldo p.iro llqiiiilnrti WO, -Dt). 700 o HO.") reis o motro. sn
nn cnsa A' Industria Nacional.

Rua da Carlooa 58
Antigo íil

iiiiKr
DR

Pensões Vitalícias
Autorizada a fimcclonâr na Itopubllcicomdooroios ns. 0908 a C9J3 do ü Ò30 d*nbrll Jc I03S e llsoaliiida pelo Oovorno daUiilüo.

('.«ipiiiii Niiii«i<|.]|it(_ M.a-.oi.jiiiuiio
l-lllllll. illllllllivlv«*l

t)iii|ii'«M|tiiti,riii lm-
movi'1' o primei-ra» lij¦|»ittliiii<n»)I... t.U«l:(l(,(»'i|||(,

S.icl,.» i,i*,,<ii|i(i>»
•ló 80 «In i,«i|,|<onto in r,*i«t

. Proourno. conhocor as vantagens dostaimportanto institui -ào, pedindo seus i"Ua-
tutos nosta capital, na lilial A pracn Tira.dentes n. CO, sobrado, e na sido contrai, oirS. Paulo, a rua On_0 Jo Agosto t-J. ;>.;i

SPORT
TURF

n ip
Cluh
rnnl-

fitas, concerhs, ale.

DEIMIV.-I.I.B
neaiizn-se hojo no prado ilnmnrnly

d.u corridas orgaiiiziidos poln Doi-by
na presento tomporndn, tondo sido o"i*
.ndo p um ossn corrida um prdèrauiiiia os-
plendlilo, que proinottô mômoi.tos eiiiocio-
nantísiimos.

O.tcmpo naroco.no cmtnnto, que quor des.
foilcni* ,i illrocloria do bòrliy-Club. projudl-bando n sun festa; oxalá, p-.iVm, que teniut-
mes uni domingn ciiclò do sol o do liiz para
qua a e.j;: i.la seja o quo .;_¦,¦ o sor—um suo-
cesso a mais para àquòlhi Boclcdado.

Sio e.í'.es as nossos favoritos:
Ili- ¦¦•-G.itu-amo-ll.ij.ili

Intropido-D.irthy-Frankiin
Cerf-Volint-i.;a'.bosú~lirnsil'Marechal—tlosodà - Polops
Ilepiibllcanò—Kiiisõr»—Virago

Portiig.il— Prouiioi* Diamond—Virago
Trovo-Sterlina—Irinoo

neuoliomos: Ò nio Sportlvo, n. 10 Jo 11 an-
nno-, i.) Turf. n. li tio cir.no 1; e UccUt.x Sportl-
va. numero inicial,

Muitos bons números todos.
Cyclismo a j:odesin'oi;!smo

li' muito attrahonto o programma dos
festejos '.'uo se realizam hojo no Jardim
Zoológico, conforme o leitor verificará pcio
.nntíiiclo in soc.jüo edmpetonte.

Fhire os vários trabalhos quo sorJo ex»
ecntaJüs, Jostaca-so o acto Jc prosíidigi-incàn o vohlrilo.quia, pelo conhecido artista
Alfredo Jo S .pzn.-

Nào hn. ncíunlniVite, logar que offoreía
mais varia,!,! numero ,ia diversões, sendo
o picou a mil r.isà entta.la, com direito a
tòdoholio Piirquo;li'mosmo Jo lontnr o espectacuío
quo para hoje annuncia n empresa Pas-
chfi.il Segrcto, no popular cufe-conccrlo da
prai;a 'rirationlcs.

No l'i'.:ii!io- Nicthor.jy, rcaüzim so
hoje interessantes qulniolàs..\a praça Je touros -Jo Parque Ias
Novos, cm Nlclhoroy" róitlL-ta-so hojo, ás
31;'. horaa, uma tournJa, sondo lidados
cinco t-iuvos poln .'cuadi-illau dirigida porManoel ViaJez ..Salõrito}.Progratiiiniis das sessões Jo hoje"r.os seguintes rinomalogra'pliòs :

Parisiense—O.cafro do americano, Co-rat-ilo Jos humildes, Cxorciclos de conjun-to Jo Orphanato de llodham a Policial ma-
gnctisaJoi*.

Paris— Effoitos da primavera, Christoea pcecadòra, Uma sogra colanto, ManoiiLescatit, Sábio uos olhos, Linda sur-
pro.-.;;*, I

. Ciiicma-Palace — A forca do se,xo frágil,
[Oncrobnln, 

'ji;»j_ n03 al.,r áu __olcriJ' e' niiu Ofr.tsi.i.
P.io llrniici— Pássaros sábios, Mysto-nos da montanha, !.*m noivo oecupadissi-mo. Milngro Jo Urnhmahe, Guarany, Obomzinho Je sua mamão.

(*iucii«á(o£r:i]ilio Parisiense
Vistas attfalienlos.

Aos sem apeiife fS;
n casa Jo postiqueiras a pòrtugueza Jo Hra-
gtiínlia.. Itua Gonoral Câmara n. 70, bonstêmporas, bons vinhos, cíc, etc., ate.

Clubs de jóias 1™°I^£
oos Aiuiradas n. 11—Snn ros & Fillió.

Uua

2SS_iS3______!_i-_5_^!á*^_S^^

B0N&C1S FALANTES

CLl.li ati11.i:ticor.AiutiCA-nonlizn-so
nojo a orando fosta nniiiversiirla desto elub,devendo ser disputados cinco parcos, comnriistii3 nicualliits Ja oui o.

A pista sor ix caprichosa monto ornamo/n-tada pata recebei* os convidndos da socie-
QílUtíS.

Os corredores oitão muito bem prnpafa-dos para a luta.
Sao Vúiicoilores prováveis:

Scnrpld o Doihiy 2'
Gragonid—Piiiz—Tmív

Athlota <* A.-.lr
Passnriiihii-Albion-Aiiiloticb -

scarpia—Noves
Ailtl.-ta c Arii

Tico-Tico—Ipivir—Cú e LáAlblon—P.-issariniio a MeteoroT.oeadilbo-ficrmy--- Domocralico 2*AthleUco o i.o DasiAzares:
Progresso - Ureclt - Stliioíico - Ma. rinlt

Napoleio
CLIJP. A. MA.10K l)IÀ.SJAGAnE,-F(!_«|..ii

cm penetteto do Orphanato Osório - Xa bella
pista Jo club Atlilotico Major Dia-, Jacaré;ro.-tli/.a-so hoje o grando festiva], cujo pro-gramma já publicámos, om beneficio do Or-
phnnato Ospiio.—As corridas ssrio iniciadas ao meio Jiaem ponio.
Pelcta
Diversos amadores deste snluíar ipõrt,reunom-so hoje, na cancha do Jardim /.oo-içgico, com o flm do fiimlnrem um novoclub oite, sogundb nos Inforaiarain, dono-mina.r-so-ú l* ron tilo Club.
listniuns certos Jé ld encontrai' tiJos o>af/icionados J.i pelota o quo uio sio poucos.

nmisns, ciil:nn:iho-, punho»,ccro.ulas. gravai.;!»., moíins, creto-nos pnra*"loii.i)i, atóalíiádos, giutrdnnapos. toalhas; meias, colchaso cobertores, íiingUom compre semverri qunltdada .; Os procòs por-quo vende a casn .V I«idui'frl:i "Vu-
cionnl, i»ua daCaiiocn :•!. niiligó-iú

!•* V T .T.KCriM'ISISi 1 OS

o nao falantes, para todos os
proços. Xão ha quem T.ntln pelospreços da casa A* Industria Xa-cional.
Ilua «ln Carioca .V-í, antigo 10

ar

Ocinviii Ynioiifii—Especialista cm instiilações olectricas e todos oj demais triibalhos.do.scugcnci'0. IluaXova do Ouvi. 
'

ISIDORO íitWâ COMP.
Tapeçarias.

Moveis o to.os os Artigos nara orn-imnni»,
•A?ô*LW"»ll5r:,,,"s ""•ociaim mo^âspPi qt
Itália 0 8«M 

I,:,1'ls' Londl'us» AiicmaíiVi,
Tuaó bom o barato na Casa especial

„ ,. (' esics Artigos,CwIIbíí, noposloitos, Tapotcs; Esteiras o Olwdos.«ua da Quitanda, 22 a o 22 b
Esquina Jo Creu dn Cam,..

ARTHUR LEITÃO, Arõiüdor o E_tof_ilor.

A' directoria do Archivo Publico o mi-nistro da industria o vinçfio pediu a dovo-lucilo do envólucro n. 5.0.11, nilm Jo seremtiradas copias Jos desenhos o plantas comofoi requerido;

•Toíillioiros
MPllESÉXTANTKS DA

Oürivesaria, iristafle & Boüip.
1íò rua do ouvidor uo

roitos, na Alfândega da Dahia, pára otonai telegrdpliicò, vindo da Europa,vapor«Wur_.bUrg»; - '

vAqueccdoi* Instantâneo—Forvo uni litrodagun-omum minuto; Depositários: Jaõo-bina i (_.. Hua do Carmo u. 3.

HOTEL AVENIDA
- ^ct!*'}"s9 funcciimandò esto importanteestnbelocimonto, o mmor Jo Brasil. Ave-nida Central 'ponto Jos bondes Ja Comoa-nhia Jardim Liotanico!. nio Je Janeiro.

I da -

Costa Itamos, d. Elvira Jopport dn Costaliamos, Carlos Barbosa, d, ISnbol Chrísti-na Jn Multa Uio, il- tononto Itaul Emiliò Pc-reira da silvn, Marcilio rio Toledo Piza c i oue s<família, goneral J. M. Marinho da Silvacapitão Uodrigo Uébello Lobo. represen»tando o marechal Joio Ja Silva BarbosaArmando silva, marquez Jo Paranaguádr. Augusto Bernarehí, João José da SilvaL. Biischmenii, Antônio Krancisco da Rosadr Henrique Autran o familia, FranciscoVárzea, d. Duleo Texeira. bnroueza do Lo-reto, Maria Ai-gomira Paranoguà Moniz

O mintsro Ja

x x e i »•_ -J »*«»....p4t .. j \j,_, i__Alfredo Paranaguá Moniz.dr Francisco Ara-
íi», í.lycnor i.eyvae, Manoel «lafonstea

ca industria o viação pnfti-eipou no (iii-ectíii- geral dos Tslè •'¦•-n-- --.
toro Uoyd Brasileiro proviJ^UiJo1»^,nuo sojam empregadas as chatas Mirandao'«iiríinfto, no serviço J.i linha do Mato

CASA BÉNAC
Tapo\»uvias o movoisLsccuçio a preços sem competidor

UÈXIC a» C.
59, rua da Assembléa, 59

Ao minlslrô da fa/.áitun o Vou <ao'le;..i ,i.iindustria o viação solicitou .sanção de di
o ma'

i^ *'1,u!o
Charuíos D. Ãlanoel II

gi&^,wp cm í0,di»3 as ¦'•larutarias^Dopo-ano: rua General Câmara 127.
' ¦ Dc.ilisla»-Dr. Ti. Máimj^lriirgiao don-

l-iillcçcu honioin o sr. Álvaro Lino deAndrade,, natural desta capital, com "jj nii»nos de odado o solteiro; snu enterro saioJa rua Cenoral Polydoro 38..: -Sepullaranirio iionlorii nòxoniitoria dnta.¦i»riinctsco .ytivloi» os restos niortaes diisra. rt. Çlotildo Pnnscca Lourival; naturaldo luo de Janeiro, ir, annos,;casaila, saindoo feretro dn rui Bella Je S. Joio n. I'"i
.—P.m.rniu-so no comi terlo Jo S; Kràn-cisenXavier, n sra.d M.irin Isabel Poreiiiida M.ittn, natural Jo Uio do Janeiro ,'iinnos. saindo dr> d.Vrua 2-1 do Mnio n 30-D
.:-No comitorio do SS. Sacramento iiivislnliacapital fiumihonsc, dòscnrisám Jc'--do liontom ,i tardo, ratlòspõjós Jo coi'i.ti.1osé-Claro Ferreira da Slívii, fabellifto' JoJ*orfl«*.io do _ justiço, do iNl.ctlioroy, o queftS&í??*1^
A residi,:; -ia do oxtii.olo, qno ora na-> dosars coro:,. 1 Mano PorrüiiM dn s Ivii t°-bclliao interino do 2' ofilcio; J.-.Í ,»,•',.borreira dn Silva e Errio ti l-'e *rc ra J.Silva, oncheu-so-desdo ,*edo üoamÍKo*í

rirvMW' pnt1'0 •>sJ.ní;i'imas"(l03 pnrõiitas,foi cerrado o esquifo moi-tuario.quo cnllòcido pm cocho to _• classo, se ;!¦ „ é ,,grande acompanhamento para ¦aqiielhrn.-
íuinaJo uo carneiroipoic; ondo foi in

LA MERVEILLE
Çrande reducção nos pre-ços de tcôos os artigos.

7 - RUA GONÇALVES DlâS - .

ASSOCjAÇÕES
.«entro a^ft^to Homew^io pr.

cr
n.

.—Fallecou.hontom, nesta capital. J. Olvín-
P'L'f-t>Pt0,1«.!,,ft '1° Bri'°* sogra-dos silJoão A. da Silvo, fimcc onario da Gnniiir:idos .Deputados ; Alfredo ü-irh-iro; \'l í
m?inV^°r*?'»iC'lrlli'U'0 Monteiro o Jo;.-
a^raSle,0!nP-'ÇSad^noMra^
comitorio Jo s, fnincisco Xavier; '

*-Sepuliaram-so honlem:
£o.-C,0HÍ,Íte,r*0 d0 S- .'ranolsco Xavier:Rosado Josua, natural elo PortrnnnOBj casndii, rua do ;Snn.'AÍ.n\vG^CUslV

dia Victoria do Souza, 48 a os .-V^dos (vcapitalrrun S. do C!ii'isS '4w.
ria dos AnlosGavnln, a0 Poptügal; .3 .m'..'nícasada, rua Coará'5; Antônio Joso No-»rn. do Portiiff.il, Ü2 an " '"
Cone"" ' "'

'.;e;-
nos, casado, rui da

\lin4'fa'£»!n-*; ^.rmIno ^DJ'o.p»Ín, natural JoMinas.Geraos.-.--) annos, solto ra', travessa
dn Pc\XS,%^'&° C; Mi,ria Virginii Gávòa.00 1'nrtucnl. 32 mi,,,-,: ,¦,--¦-.1.. ..„ ^ VV»
fandegnàU; Maria Isabel Ja" GoncoitE. Rio de J.i  "•¦
tal
Sar.
ro
Por
C:
Sllv
Dar

o, Jo
¦a. ¦jouastiao; Antônio Forrolra Jos

do S,m*,üv,V5 2U ilnl*os* «^'oiro, Mor-
tugal, lb annns, solto ro, Hòsnittil Ho

in 
•i„i>nu?s*-,íla"'"0ssa Jo s. CnlWis li*

». ri ,xd -"•"•V1** Claudina da Costa, 2 dlliíns

Ma 
"r-M 

i' í'mP»* ' l* ' Z ??020S* *'"••* (J«tU-Í'- :J:tuanooií mim cio Allausto Marlnl o r.nnroíp|-«c1Sco -^wWpIíísí^ai*^;• x* jufio1^1?2,?3' r,aa foü dó < i^j* .iídado o centro acima referido, cor ¦¦'"._"? " AJJf* í ' !1"'° da Claudina Josú dn Souza, S ,ra*

mars, ohim aPS±^ da rua General o- ?2,,i„.Ve.i*a.„*?antt'aS, " dias, rua Jo Stto
ganlaitóo âo- 2í?í.".Ia.**,0. «"canesci;.»» da o:- Christovào 120; Octn.Üia, Iliba Jo Kipidio
oos. iodos fundadores. " " saaiura» {?•„ ff*.*** •*''*-'-'- *" 7 mezes, rua S. Jai.ua-

4
'isiJmmt»B%. 

_____
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TERRA & MAR
Ssttrelh

Vol luuiirtil.. aludmila do Arsonal do
Suorra da vario Mngroo capitão Fe llr ia im
Jgr.aolo lioiiiiiig.' . (|uii lul axonoríiilo do
ratffo do iu. (iinn do ensino tliaorioo dn Es
cola da(iiioiin.

*- 1'arn agonio dt oiifoirnarln da H.-lla
Vintafol iioiuoad.. oll' lunoiilo Isldro Soa
ras (iomo...

—,0 (luai.tliilliu iloMInni.o no urraçoa
monto da gi intuição do llio I 'iii.lt> foi iisalin
.xudn; etapa MU.*', oxIi-iini-illiiiiruM ;.'(ii','ls,
'orrngoiii l rui .'.

O capitão (ulioii llrngíi, njuilanlu do or
lans «Io marechal Cum ura, lem ivuobldo
.niiiiiiiorns i-uiiiiu imi.iiio.-. pelu mui recotuo
promoção Aquelle posto,Foi iHciicario iijiiilanln du coilllliISBaú
jinonrrcgailii da coiviti-iitçáodoiiinu ostrada
.lo ro niicin, llgaiidii (luiirapu.ivii á cplõnln
mllltnr tio igiinsíi.i n li; tünoiito Ilaiil Cr»
iüii lliinilolrii do Mello.

i'oi iiiuiuiiido iiprasonlt.r ti DlrocçAo du
Saúde, alim dc ser Miluueltldn u InsporoãO
:lo tfiiiulii, o ¦.'• piilvno das lnuoliQs n íorvlco
las ropnvtlçiloH aiibonlliinrins no niiiilstorlo
lu guerra llciiriquo Alvo* Uns toa.

Solicitaram so lioinilliStOtiO (lu fnzoililli
31'ovliloneliis, no sentido do sol' dUtibuido
« delegacia Itsciil do Thosouro uo Coará o"iiiditu do lã'.?, por côlítildo diversas verbas
:lo orçamento du pasta tia guerra, do exur»
cicio vidente.

Alim ile ser ill.ii-lluiidn á dòlegncla do
Tliesoitra om Moita Grosso, foi solicitado
n credito de SÜ3;000$, qiw d dcsimado ao
complemento do nduutiiiimoiilojíi feito ao
io ictionlo coronel Cindido Mari.mo Roti*
dou, cheio d.i coni},i|.,sn.i OMisirllClürtl iio
liiilins lologniplilcns cn Multo Grosso,Af general cliofo do oslndo-nialonipi-c-
sontou so iitiiiloiii i. capitão audllorilo guor»
ia dr. Elias toriiiimlos l.ullo, por lor obtido
mn nimo de licença, o ter de seguir paru a
Iludiu.

Pela chefiado oslurio-miilor foram cou-
icdidos 13 «lias dc dispensa do serviço ao'• lonoiili.' Patrício llru.ee.

.- o aoinntniidaiito do ">• tllslriclo militar
roíiDllòii hotilcm uo geuoral cliofo do esta-
ilo-ntalor uma rulnçiln dos Hslodns do Santa
lUitharlna c 1'aiau'a, ondo liu flilttt do offi-
clno.iparo comporem ns juntas do alista-
menlo osorlolo militar.Km virtude do irroj osla do general Cao-
nuo «lc Faria, foi etulo delegado da
repartirão dn csUidodlliilor junto ao oom-
naii.li. do i- dlstiicto u major Alberto Car-
io.so do Aguiar.

Os exercícios tios corpo-, dosln guarni-
;,io, como já nòtlciumosj seráo feitos do li a
'.', isto tf, os porcinos : o o exercicio gorai
1.. dia 20 a :;<rrio setembro.

(is exercidos ptirclucs constarão do ovo-
lições o marchas, que seráo feitas pelus
unidades o pcihs brigadas:

d general Ctictano de Faria pensa cm
organizar uma secção dc eyclistas, afim de
acompanhar as manobras cm Sapopomba.

O capitão Joáo Velloso liamos foi pio-
posto parti coiiimniiil.il' tuna das compa-
nhlas da Fsc.da do Guerra.

llontom foi alvo dn expressiva mani»¦ostaçáo o I- loiieiito Audrb Trujiino «lo
ir.iveirn, inslruclor tio artilheria dò Collo-
iio Militar, pelu sua promoção uo p íslo do
.-apitán, náo so por pane. dos olliciaes c
empregados, cóiiio t.imboin, dos alimiiios.

A SCictedaile l.itoraiii tiiili convocou umn
íossá.i (!Xtrii'.rdliiaria, pelo facto de tichnr-
sc aqucllo ofilcial de serviço, na qual fiilti-
iam diversos oi adores, eiiultccciii.0 as qu:.-
dlindo.-i niorucs c inlcilccluaos do seu iu-
slritiitor.

Ucqucrimcnios despacliados liontem :
llasenclever & • '.. propondo fornecer o

ilcsihiccianlo «Fcsloforoiilo» o o preparado
.'ICaoI»- Sellein as proposta.se O düciimen-
lo i'.)0:i rs.'

Emilia da Silva Ferraz, pedindo paga-
monto da dilVcreiiçu dc voncimenlos a que
allegii toi leilojús sou marido.— Inoeferi-
do a vista da informação da contai.ili.la-.ie.

Francisco Cândido do Lossi.i laminei» Ca-
1'ulcaiilo. 2- sargento, pedindo inserever-
50 no «..ncurso para o corpo de intendeu-
les Indeferido,

Danlilldu Cândida llibeiro Grillo, pedindo
illdciiiuizaçáo do valor de um animal. — A'
ristn das.iufórinnçòes.uáo lia quo deferir.

Leilão, lrnu.ii íC, propondo o forneci-
nienlo de ¦ oiclias. — Indeferido á vista da
informação da contabilidade.

Havendo o coronel coiuiiinndanle do
CS- rio infantcrl i ponderado, em officio. n
conveniência de sc proceder a uma modi-
ficação nas nrmnsdo ensino de esgrima de
Ivayonota, redliziiulo-se o comprimento da
liga dessas arma:!, afim do ficarem com o
mosmo comprimento do fuzil regtiliimcn-
lar, o sendo o assumpto silbmeitido ú con-
siderução do general inldndonto geral da
guerra, esta aníoririndo declarou poder ..
comutando do í- districto militar liutori-
«ir a iilliidlda modificação, a qual foi pu-
bllcadu cm ordem do dia para cxocuçáo om
Iodos os corpos do mesmo districto

Foram mandados alistar por tres nn-
nos no 2:.'- batalhão de infanteria osvoliltl-
lurios Agostinho Far.sliibcr Antônio da Sil
va, tlnul Saturnino Pimentel, Alberto Mal
ra Coimbra e Vicouto Pereira da llosa.

—No recinto da Kxposiçáo Nacional loca-
cão hoje duas bandas «Ie musica perlcii-
cintes a corpos da 8- brigada o amanhã, as
dos l-o'.i- regimentos do cavallaria, das
õ horas da tarde ás 11 da noite.

1'ara vir a esta capital, o general Fii
ria, commandanli) rio <;• districto militar,
concedeu H dias de dispensa do serviço ti"
2- tciicnltCdò 28' batalhão do infanteria
Camillo Augusto do Medeiros Costa.

Serviço liara hoje :
Superior de dia, o major Carvalho; di:.

no -t- districto militar, um ofllcinl rio um
dos corpos da 8- li.-igiultv, a l»' brigada ila
a giiamiç.áo e o serviço extraordinário; o
í--reglmenlo ria artilheria dá a i.rdeniui-
ça para o superior dc dia ; o 9- regimento
do cavall.rla dá o ofilcial par» a ronda;

Uniformo !•
* * *

Jflarinha
Foram li *• >t•»¦;. iniciados os trabalhos d-

inslallnçáo M\ nova ofilcina do eléctrici-
dado na ilha das Cobras, que com a assis-
tencia oo presidente da Republica sera
inauguraria uu mez. próximo.lleunir-se-á umhnliil o eonselho «Io
nlníiratllado sob a presidência do cheio dn

uu, -,,'• .. .,,«11,... «rutu.*. -
CORREIO DA MANHA — Pomlngo, 30 de Agotttf dd 1908

•M^tev • «f-Wrn 18WI m i' • i
I __|MM»U»llll»***li ¦.»¦*-1

'in MfA %-ftl

AliHtaiiifiit.i ~ |)04 voltiii»irlos Manoel
Joill" dos .Santos, .dão Cedro doa Santos,
Malioul l.oina.. AKiisUnho O l'i>(lr.i Curiós8lmoo8i todos no norpo do Marlnhalros Nn»ri.ni,«.( como g uinulos, do aneordo com a
loi.

Dçsllgurnoiilo - Das nprondlzoa mnrl»
lii.oiru.i ii. ;•, f ll; i u SantluBO, o Uliü.Miiuoal
."Siiiuisilo Jesus Filho por tarem aldo Julan*rios Incapazes í.tnri «> serviço da Armada,
du Iviiol.i Miniolo du l.-mulo da li.ihlu (dos-
pnoho do iniiiliiiu, do ;i) do corranta),

Noinoiiçi*C'h— Do l' imionto cirurgião dr.
Niitio Alvnros ll ulilguci lliiimo, pnrn sor-
ylr entriu nuxlllnr do clinica modleu do
Hospital do Mii-lnim,

Fiilloolinonto Du cõhti'o»mòèlrc i-Van»
cisco Antônio dn Silva, no dia lll do iiiost
passado, n laiiilii do paquoio iugle<i «»IInny-
nn»,om viiigiimdo'rabutiiiga pnrã M.iiiins,
lendo aldo sopultado nu clrindu doCotliijÒs,— \'áu ser iiomondos: cliofo do paiol do
dopnsiio ilu inspoclorla do iinvogacho, o ox»
pvmiolro surgciilti do Intalliào inivul, Al
varri do Suuz.i I.õpo» o iiui-voiiln do mesmo
paiol, o ox-niuiiiiliclro iiucionnl ICrnosto
tioiindo Cuvulcaiito.

Çtterda Civil
* * *

.Serviço par.» hoje:
Dl i ú Contrai, ujudaiito Manoel Maclia-

dol.ooiiíiriln,
llodam flsniias Dias, Aguiar, Cavalcante

o Santos Netto.
Uxposiijuó Nacional, ílscucs Mor.dos c Ca-

mara Campos.
llolorço á mesma Usposlçrto, fijcaes Car-

ticiroe IJiii-luinuiiui com 20 guardas.
Iimidn nu 'j' districto, um cheio rio turma;

no 15', um cliofo do turma, c no 17-, um
cliofo «Io liii'iii'11,

Uniformo '.t-, com capoto.
» » *

Ccrpq dt fiomboiros
Sorviço para hoje:
listado maior, teíióntb lltionõ;

dão, alferes AlVonso o Toureiro
sargento Filgueiras; ronda uns
toiionlo Leonardo: niodlco dc dia
tíiindluO; pluirintioiiullco, ulforoall

prompll»
registro,
tlicntros,

dr. Se-
rnilno

omorgoncitis,
1'oimiiidcs.

dr. Iluslos o aiioics liastus o

Citaria Jtacional
¦k * *

No deli
rtr.idu o í

lhe di serviço para¦ utilformo.
nojo foi (JÂsl-,

MATOU O FILHO
Ho exiierlmeiilar uma pistola

Qüafiln dor, quanto dosèspcrò na alma
desto pobre pao que ilivúluutat-iumonte ur-
rançou no lllhinho, alvo do suas alegrias o
de lodo o seu amor, a vida ainda cm bo-
Uo:

(Jue scena triste não dovoriu ter sido essa.
quando ello ao experimont ira sua pistola
ha pouco comprada por SliSÇOO, o qtio sup»
punha nbsollliamotUo desarmada, ouviu,
com surpresa, uma detomtçáo o logo «im
seguida um longo c Irii/n gemido quo par-
lia do berço ein (|tiò dorniittiva o Illbliilio,
cuja eubcctnlta, bnnliul.i cm sangue bem
rubro o l.ein quonto ainda, deixava ver ter
sido atlingldn pola bala quo ptiitlra da pis^
tola maldita !

Ksso pobre lioincm. do nome Antônio
José Ferreira, residia c.u companhia de sua
inullier, CniKlidn Ferreira.o desse filho (pio
iiivoiunt iiiametito vi'ctimou,uMtinool/.iulio.
num quarto da casa rie uouitiiodos á rua
Pedra do Sal n. 2.

Foi-ncsio iniarto que se desenrolou a sco-
na que (loscrovemo.s,

Manoel, nascido apenas lia dez mezos,
foi rocollildo ao hospitnl da Santa tiusn do
MisuricOrdiã, para onde outroit cm estado
c iiiiutósò.

Ferrei ru. cujo coração sc acha agora cor-
lado por indlsivol linígua, foi, logo cm so-
giiida á dcscspèrndorn oceorroncia, apre-
smiar-so ás uittoíidiitlos do »• districto
policial;

ALFÂNDEGA

esladò-inaior da Armada.
Devido a uma solicitação (lu Inspnct--

ria do Arsenal do Marinha; o almirante Ale-
xandrino do Alencar pediu providencias a.-
ministro dn industria no sentido do sui
removido do cáes tle desembarque dnquell»
òswliolecliiictiUi o encanamoiilo da City Im-
provements, quo tem o seu excoodour.-
junto ao referido cii.*s, o quo acarreta a di-
hiUiuiçào do fundo do canal existente eiitr.
o Arsenal o a ilha das Cobras.

—Corro com insistência nas rodas navaéV
quo solicitará sua reforma o ca pilão d»
fragata Francisco Oliveira Sampaio, imiiie-
diato do navio .escola Tamandarê.

As autoridades liavaes tiveram conlie-
cimento ter chegado a . Pará o capitão de
Iragaia Nobrena, nomeado capitão do portodaquellè Kstiidt,.

—Apresentou-se lionlem ás altas nutnri-
dad.es d;i marinha ocnpitao-teiieilto Mn-tin»
Guimnràos, por ter sido nomeado engenhei-
ro estiglnrio da secção do mücltiiias o ole-
ctricidade do corpo da oi.genhelros iiavaof
da Armada.

—Saiu hontem barra fora \ barca dagtn»
tguB(sii.—O cipitáo de corveta engenheiro nava
Alves Coutinbo confr.rencioii hontem o tv
o almirante ministro da marinha sobre as
obras do monitor Pernambuco.—O uniformo de hoje í o li- caso, não cho
va o para amanhã será o V.—A ordem do dia de hontem publicou .
»l guitl.4:

Junta de recurso — Deve reunlr-so m
dia S.do mez próximo vindouro, a 1 hom
ia t.rde, esta junta, composta dos segui ti
tos cirurgião* : contra-ilmiranle rir. Jos»
Pereira Guimarães, presidente; capitão d-
tragutji.dr. Joaquim Ignacio de Siqucir.Ilulcáo ; capitães de corveta, drs. Feiici.iiio
Teixeira da Malta llacéllar, üetito da Fran.
ça Pinto do Oliv in Gárceu, Juliio Froita
do Amaral e Prudencio Augusio Suzaiio
llrandáo e capitão-tenenta dr. José l-an
cisco ne Souza Lemos.

Conclusão d» sentença — Seja posto an
liberdade o soldado naval Lnurindo Jos<. d»
llocha, visto já ler cumprido ¦ pena que
lho foi imposta pel» 'Supremo Tribunal Mi-
litar cm sessão da •? do setembro de 11)05

Inclusão no Asj-lo do Inválidos da Pa
tria — Do marinheiro nacional de 1- cl ;sse.
da 31' companhia, ll. 1*0. Nipoleio Miguel
dos Anjos, por ler sido julgado invalido
para o s rviçu da Armxla • nào poder an-
gariur os meios de subsistência.

Baixa do serviço — Ao marinheiro hnciò-
nal de í- classe, (Ia 1T- companhia, u. 11
Gregorio Manoel do Nascimento, por ter
sido julgado invalido para o serviço dn Ar-
muda o poder angariar os meios de subsis-
tencU.

Kngaj.io'cnto dos mtrinlieiros nacionaes:
de 1- chiise, da íl- companliia u. 127.
1'r.ilicisco (Cardoso de Salles e de 2- «.lasse.
da 17° companhia; u. ii*. Antoui* Cardoso
o da ex-praça Roniualdo Antônio Flores ii"
corpo de Marinheiros Nacionaes, por Ires
t-aiio*, «tt «cconio coi» a lei.

Ccisa pare Central
16, RUA DA CARIOCA, 16

í CANTO DA TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA

.

GrHArtbB niOliAMB PARA AS ORANDIOIAI
B33fCi>0$3IÇ.A0 NAGIONAL

PREÇOS SEM RIVAL
Offerecomo8 hoje aos nossos estimados freguezes e respeitável publico, um resu-

rnidissimo numero de alguns artigos do nosso colossal sortimento . %
que são vendidos nesta Casa J>arc Central, por preços de real barateza.

CollarlnliOB liigloüos, 5 lolhaS;
reis.

f.ollarlnlios fi-uiiccv.03, D folhas, 1,2 dúzia
3.fi«0 reis.

ColIarinliOS estrangeiros, n por 1,800 róis.
Collniinhos americanos, um 000 reis 1
Punhos ínglezos, duplos, o (.'lhas, por

1,000 nlls.
Punhos francozèSi superiores, por 1.500

ic:s.
Camisas brancas, peito de fiialão a 2.00o,

2.500 o 3.000 réis.
Camisas fruncozas. peito do fuslão e

moiissoltne a 3.500 c S.ODü iilis.
Camisas zephir, novldutlo om coros a

3.ÜK), 4;000o'1.500 rdls.
Camisas moussollno o beijo a 1.0)0 o 1.500

réis.

Camisas, roupas brancas, roupas feitas e vestuários para ereanças
duzlti 0.500

»r*i '

Camisas nerio do conimni Confiança 1'or*
ttiííuezu, a JAX) o 5.50C réis.

Gorou 08 zeplilr n 1.800,1.500 c 1,800 réis.
Coroulns do tecido li^ijo o lilOUSSollnl) a

8.500, :i.ux>. 3,500 e i.COO réis,
Ceroulas do croloiio írancoi», uitlso Iluo

3.000,3.600 a 1,000 r«SU,
Meias cruas narn homem, uilluo liisleit, a

oUO o «oo réis.
Malas do coros para homem, arligo fran»

ce/. a !it'0 o SOüréii.
Ternos «Io cuseiuiru Japonoza a25.000 réis.
Tornos «Io cusoinlru americana, tiuvidade

o .'.O.cüo réis.
Tornos «lo cusomira trancc/.a ou lllgloza

d 45.0 0 o iO.OUU réis.
.siiMieiisorlos liigloüOí, Unos, é pechincha,

a í.Otfj réis !

I.encos brancos o do còrcs, duzla, a 2.0X»
o 2..VJ0 réis.

VoaiIdlnho»da bonitas coros paia mini*
uns u 1.000, 5.0.10 c ü.OOü réis.

Costumei lio brim, de cores, para iv.cni-
uos, u 3.5U0, ,1,000 o 5.1)00 réis.

Colchas broncas, acolchoadas, grandoá, a
1,500 o :..o 0 iòiB.

Colcnns do coros adamascadas, Brandos
a i.tOO c 4.500 réis.

Coborloros d» lista, do coros,a 1.S00,2000
o 2.1)00 réis.

Cobertores frnncozos, novo» dosonhos, a
•i.r.O1), 5.000 o ü.OijO réis.

Cinirdaiinpos do cores, du^ia I.CjO, 1,800 e
2.OJ0 réis.

Além dos artigos acima mencionados, temos um escolhido sortimento de
morins inglezes, francezes e americanos, atoalhados, adamascados, branco e do

côr, cretone francez e inglez, para lençóes, guardanapos
de linho branco e de cores, fronhas, bordados e lisos, lençóes para casal e sol-

t^r**v*»Uodo8 os mais artigos pertencentes a roupas brancas, todos de superior qua-
TíiTade, que são vendidos na Casa J>are Central, em confiança e condicionalmente

16, RÜÃ DA CARIOCA, 16
Canto da travessa de S. Francisco de Paula

¦ ^ jyfoqteiro da Silva <$ G.

Ksta ropartição arrecadou liontem n qttan-
lia do 1W:V7-.S257, sendo SBiGÚSjStO cm ouro
o 02:S63S'i0S em pupoli—O leilão elTectiiatlõ liontem no armazém
de bngairom Importou nu tiuutiti.i 7:rO!S0O3,
sendo vendidos 1'ilotesi

C.o.n o aspecto (jrave o sereno das
sérias praor.cupuçõos (jiio trabulliam o
e«t'iri-lo, entrou lunitom pela Alfandepta,
sobruçando um exemplar dc uma das ulii-
mas edlcções de ita tolljn, ciiidadnsumeiilo
dobrada è anotada por um vivo Uai;o de la-
pis ti/.ul, um senhor vestido a smart, Dirigiu-
se a um o outro oicriplurario, e apontando
para a parte Riiiiuncinda do ji.riul, onde si.
lia dcstUtttntcs autorizadas por despacho de
hontem, pediu infonmn.-òes a respeito. De-
seja nada menos o cleframc moço de «itio
encurresar-sc, como advogado, do receber
na thesourãria desta repartição, os exoe-
dentes tias miniitius pagas de impostos
pelas casas commerciaes.

Aconselhamos ao smart advogado pro-
curar outras cavdçCes.

O ajudanlo do inspeetor devia ter um
pouco mais do cuidado nos sous despachos,
para evitar ciruivocos como o que so deu
com o requerimento do Gustavo Helucho,
pedindo rectlllcação tle marca no despaeh"
d» um volume recebido do Nova-Yorlc no
vapor aõrown 1'riuco, entrado a li do julho
ultimo, e que, do aecordo com o maiiitesto.
lovia ter a marca O. II. n. 0.003, conteti.lo
eslo verificado pelo conferente Soares u¦¦
volumo que o supplicunto suspeitava ser o
quo lho era portonconte o o qual fora dos-
carregado com a marca (',. 11. n. I.

Polo próprio despacho ilido polo inspo-
eti.r, poderio ver os nossos leitores o en-
(fatio om quo incorreu o ajudanlo.

Mis a d icisiio do inspeclor :
ii Nüo tondo sido requerido exanio prévi-

para o conhecimento do volume que estava
perfeitamente determinado na petição no
marca o numero, nao tem logar a üifracçüo
du multa.»

Cuidado, multo cuidado, sr. ajudante.
A inspoclorla designa os conforentès

¦ baixo para na próxima semana desempe-
nhai-em as seguintes commissõès :

Distribuição interna — Limoeiro.
Correio — Mendonça de Carvalho.
liagligem — Pedro Alves do Andrade.
Sobre-agua — lama Junior.
Arqueaçáo — 1'auiiuo do Mendonça e

Victor Paulino.
Avarias — Vulüin, Honorio Ourgel o

Co.ua Junior.
Uoquorimontos o mais papeis despa-

ohados hontom :
Alfredo Sohillcliò C-, — marco a re-

uniilo pura o dia 2 de setembro, ás il horas
da tardo o designo para árbitros da 1'azen-

a os srs. Magalhães Castro o Vieira
So .to.

Alberto Comes & ('.. — A respeito do as-
•uiiipto a que so rofero a peiiçAo, esta re-
partiijào observa o que preceiltiam o art.
BS da Consolidação o seus paragrnpbos.

Companhia Commercio e Nnv-guçtVo —
sim, com a assistência da Guardamoria e
fiel dos impostos de cousuiiimo do sal.

Custosa isii-.a o Hocha — Veriflquo o in-
orme o guartla-niiii'.
Companhia Manufactora do Conservas

vlimenlicUs — Certitlque-se. nao liavendo
inconveniente?.

Jiiüu lltiddiíd — Sim, cem o praso de no-
renta dias,

!•'. G. Ylllas — Mtendldo A vista do que-erero o conferonto Miranda Heis.
lt. Carriqüo—Sim, sob as vistas e (Isca-

liniçuo do gunriUt-mor.
Marques Mentlei & C. -Sjtni, pagando a

multa de ii •[. do expediente.
A. Gomes A C—Sim, com o prazo de 9.)

•lias.
Iludo llacdler & C.—Cerllílquc-se, ni»

havendo incnnvetiietites.
Ilarbosu Albuquerque & C—Faça-se »

«ntrega dos volumes, computando-so nn
olhado descarga a soa quantidade, uinn

rer. que os despachos já tenham sido con-
«idos.
Cuvoira Valle * C—Informem as l* e 2-

•eccões.
Lelchiuis * C— Certiftque-se, nao haven-

«Io incònvèntènlcs.
líesituiç )cs autori/.adas hontem :'1'homaz Custa—5tfJ5iO.

AUredo Cruz-OjlSI.".
Foi imposta a multa de direitos em

dobro, p t volumes a menos descarrega-
•los, aos commandantes dos vapores «Hei-
trano», nCorcovadõ», «Rugia», .lAragon» e
»i'auamái>.

i»"ol para o (juarda-mór informar o rela-
•rio do vapor iiAnolienaideii»,

Norton Mejjaw—Veriftqua e informe •
-r. Limoeiro

—Os manifestos dasèmbarcaçües abaixo,
foram distribuídos aos seguintes escriptu-
mios :

.\ Cãplstraiio Nunes o do n. S29 do vapor
«lli-iuio oS. I*:iulfl> procedente de Hanibur-
ro e escalas consignado nos srs. Theodoro
Wllla * Cao sr. ('.. Costa o de n. ttlü do va-
.*nr allemio oAachen» procedente de Ure-
meti e escalas consignado a Ilertno Stollz
t C... no sr, Garcia oüs ti. 831 do vapor ita-
dano alíolójfoa» procedente de Gênova cou-
dignado ao llanco Comnierciáls ltalo-Ur«-
.lliauo.

-O movlm«»nto da doca o armazéns desta
Aititndsf* «•<» 'Ia 2g *»'<> carrenU foi o se-
ffumtt ¦

r.ntrurum 2,130 volumes.
S-iiram 2.0..I.
Doscurrogtiram 10 embarcações.
Coiitiiiuum em descarga os seguintes:
.'IConig'1 para o armazém u. o.
. Ilhuctia» para o n. 12.
iiWurzliurg'' para o n. lí.
i.Tciiliysoil'' paru o n. 1."..'rcrininarain asdescíirgus os vapores:
óCavotir.. pura o nrniazom n. 0.
òlltihciigdon» para o n, 10.
Deu amostras o vapor «Aachcil...
No urnia/.oin do bagagens entraram 02

volumes c sài.ram lí''..
rorain despachados livros do direitos

nara a listrada do ferro (.entrai do Ilrnsil
(luas caixas cunteudo maclilitus para aliar
ferramentas.

Pela 1" secção fórum averbados 117
despachos, pelos seguintes esrrlniiirurios :

Cândido Custa. í-J; .layir.o Guilherme. !)!<;
Amarilio de Noronha', üO. Corroa Carci-i. 2Sj
Capislr.ino Nunes, -¦">-. Uernardino de Car-
valho. 33: l.p.inilnòiidus Cahci, ííj; Antônio
Cnlnlun, íi: Augusto de Al.iuaiiln, 31; Curiós
I'inta, o'.; Tliomü llodrigues, 23; Hermes da
Knnsccn, ti; llertinrdiuo do Moura, Ü2;
Mario Guaraná, lii: Adolpho Seliiinuu, VI;
Araujo Correi, 12; Josó Montonegro, 12 e
Cóiitjalves de sotizn, I.

Despachos averbados nos manifestos:
lililriidas, 117o sabidas 310. 'lotai 727.

A firma Hugo llurgdlmami apresen-
(ou ao inspeetor tuna replica sobro a intima-
ção recebida para exh.ibiçfio do documeii-
fo provando quo pagáramos direitos devi-
dos a duas caixas du drogas vindas pelo
vapor "Wurzburg", entrado neste porto cm
maio do PJ07.

O inspeetor dou hontem a essa replica o
seguinte despacho :

«Junlc-sc ao processo para sor opportti-
rinmonle tomaila em consideração a mate-
riuda requisição.dovendo oritrutalilo scion-
Clicar que a rosponsubilldario dos dois con-
signatários das mercadorias é iiillludivol-
mchto perantü as leis llscaes quanto ao
1 uf.imonto do direitos n que osláo sujíiias
as inesmus incitiidoiias, a prova de que
(ruspussuiain em devida forma a pioprie-
dado lim mesmas.'.

—A giiáriliimoria designou os guardas
abaixo, pura nu próxima semana coiu.r.uil-
dtirçui os sogtiinttss postos llscacs :

Ilha ..'iscai; Mario Nogueira ; Vigilante,
Gnltllno Gonçalves ; Guín.ibnrii; Copos de
Moiidoiiça ; ÍIocuhííiií; Jofto l''orreir.i: l',.n-
lc Tliéodoricodo I.inn ; 'riicsourniia, Al-
frodo Galvão -, llosiirlo; ÁlVuiiso Muniu ;
Armazeni 1, Ürago Carvalhal.

—A 2- avaliação prncodiilu nas jóias ap-
prclicndidas a bordo do vapor llarcclonã,
em junho ultimo e que so acham na guar-
damoria, atlitigiu u soturna de -12:0005000.

Esses objectos á vista da decisão do juiz
serão levados a leilão na segundn-feiru, 31
do corrente, ás 12 horas, uu porta do ar-
muzoin do consumo.

«A. 10SM13UALO.V»
Casa ii.iporl.idorn do ji.liis. relógios c

liriiliitiiles, vo.iila*. ii vii.TJu SU*|. mais
li.-irnlo <|.ic qunlqurr outru rns.i. Tra*
vessii S. Francisco S, fieule uo uicrcudo
dus flores,

LPÜ!
XJJS GS-FC^

de guarda á 'poria da sala das audiencias,
que o seguiram ate u ostnção da via-forroa
d minha vista. Si busia n palavra do um ho-
uicin ((uo. como vós; ama a egtialdudo abi»
ma do Iiulo — acccilao esta sincera rcctill-
cnção. Sempre vosso —F.varisto dc Moraes.»

lima questão interessante v.enlila-so no
juiz,idu2 vara teder.il, do dr. 1'ires^o Al-
bttqiiei-que.

I). Maria lleriiavdina de I.ima e .Silva
Muniz do Arugão, viuva do desembargador
í-alvador Mimiz do Arugão, iillegando queu loi que rege o montepio estabeleço que a
pensão por morte do funcclonario ser.i
pnga ii seus herdeiros na importância de
metade do ordenado qtio percebia c só no
caso «Io ncctimiitiK.ào será pago no terço,
nii) so conformou com o pagamento na pro
porção dn terço do ordenado du seu marido
que só oecupou aquella cargo.

Neste sentido, pelo sou advogado, dr. IM-
res Brandão, propoz contra a União federal
uma acção cuja solução, trazendo a iiilor-
protação de um texto'da lei, aproveitara a
iodos os pensionistas do montepio, nus
mesmas condições.

oo$ooo ;ií'ernos de cusomira sob
medida, na alfaiataria, ú

rua da Uruguayana 73. canto da Alfândega
—»««»»?»'»»»'.»»»¦

Voluntários especiaes
Conforme noticiámos, realizaram-se hon-

tem pela manhã os últimos exercícios de
habilitações dos voluntários especiaes que
sc acham nas condições do tomar parto nas
futuras manobras militares que sc deverão
cfTcctuar no próximo mez.

líiilraram nestes exercícios 372 volunta-
rios, divididos em tros companhias. A 1'
foi commnndada pelo capitlo Cmilio Sar-
mento. a 2 polo ofilcial de ogual patonto•Jnier» de Menezes e a '4- 

pelo i- tenente
João Maia.

Uma vez formados em linha, foram exe-
cotados ns cxcrcicios, que constaram de
manejo de armas, á voz do conluiando, e
varias evoluções, passagem de linha de
uma columna »ara outra o vice-versa e
marcha em columnas.

Kstes exercícios duraram uma hora, sen-
d,) todos habilitados pela promptidão como
executaram todas us manobras.

Assistimm a estes exercidos o barão do
llio Branco, marechal Câmara, os gcneraes
Caetano de Karia, commandanto interina do
¦'.• districto, Pedro Paulo, command nte da
7- brigada; e grande numero de olliciaes.

I-'lndo o exercicio, o capitão F.milio S:«r-
mento podiu permissão no general Caetano
de Faria, conimanduiite do •'.• districto,
para mandar dar o tnqua do debandar.

Nesta oceasião chegou ao quartol general
o barão do llio lirnnco, que. dlrigindo-sp ao
general Caetano do Faria, manifestou dese-
jo* d» assistir ás ovoluçòes, lamentando
ter chegado um pouco tarde.

Immodintamento o general Caetano de
Karia mandou que o capitão Uniilio Sarmen-
to dósso o toque do reunir o com a maior
prestozn formaram outra voz em Unha os
rapazes.

A CARNE

Uni - ag-iiilleo li.-.no^rapno n qur.in < omprni'
uma «luiia «lc CVI.I.XDItOS pelu pi-cço «lo U ÍSOOO

RUA DO OUVIDOR, 105

A POLICIA
O chefe dn policia oftlciou ao director

gorai de Snide Publica pedlnilo providen-
cias para quo os moradores da ilha do (lo-
verhador ondo grassa vlolenfítmonta a va-
riol-i sejam soecurridos por esta ultima re-
partição que ató agora nad.i tom feito em
nua tíofoza, da qua', se tom encarregado, si
bem isso esteja fora das sins attrlbtilçòos,
as niitorid«d«a dò 23: district. policial.

No mesuio oftlcio, o dr. Alfredo Pinto su-
lienta ainda que. m«smo nesta capital, o
loscaso vae ao ponto de irem diariamente
dezenas do enfermos pedir soecorro ú poli-
cia, que ó também quem !'¦).'. o servido da
verillciicão de «-bito das váriolosos, até uos
pontos niais distantes desla cidade, onde,
sinão fosse a intervenção dos médicos ls-
ji.st.as da policia, os end .veros dos vario-
lisos ficariam a apodrecer durant» dias e
dias.

terminando o seu ofllolo, o dr. Alfredo
Pinto diz que a policia não pode continuar
i np.aiili.ir os variolosos na mu, como o
(em feito até agora, e pede ao dr. Oswaldo
Cruz que tome unia providencia qualquer
para evitar essas irregularidadâs, eutando
u policia prompU o cooperar no qua »iti-
ver io seu «U-.mcs para quaeòsa providen-
cia dè os resultados que delia se pôd» es-
•erar.

Ao dr. Msrinno de Madeiros, 2' dei*-
gado auxiliar foi entragiu hontem pelos
drs. J. Pinheiro Macl.ato • Avelino I.iiboa
o laudo do exams ísito pelos iríãsmos na es-
cripturacãO da Comuanltia Mercúrio.

Ksso liudo, que a lonfo s minucioso c
esti acompanhado de numerosas anuota-
çõss e mappas demonstrativos, vas ser
iionvenientamenti estudado pel. dr. Maria-
no de Medeiros.qu» o juntará aos autos, de-
rendo estes serem enviados brevemante ao
juiz competeiitt*. acompanhados do relato-
ria daqoello autoridade.

Para a Colônia Correcclonal devem ser
enviados por estes dias 47 indivíduos con-
vMiientemeule processados por crime de
vadiagem.

PROEZAS DA POLICIA
A'bal»...

Invasão de domicilio
Uma ino«Jj.'» ferida

A" uma hora da tarde de h ntem, iraa
turma tle agentes d» segurança publica
subiu ao morro da 1'ave.Ua o dirigiu-s»j a
um barracio, onde contava encontrar e

prender o conhecido gatuno Joüo Uaptistu
ou João da Silva llrovos.

An chegar ao boceo dos Melões a referi-
da turma, o gatuno, presentindo-n, ítigio
morro abaixo em vortigiuasa carreira,
sempre porseguidrt tenazmente.

Os representantes da autoridade, lao
yel-o embarafustar pela cusa conhecida, ii
rua General Pedra, com a denominação de
.1 PaUceto », foram no seu encalço.

Assim perseguido, Joàa IUptista ou João
da Silva Breves passou dessa casa para os
fundos do predio n. 10 da rua General Cal*
dwell.

lima saraivada da baln3 oacompanhou,
disso resultando ser nttinirttlà por um das
projectis a normalistíi Llclnia AdelaiiU da
Conceição, ds lã ániíos de edade. que nn
oceasião se achava nu co/ialia, ficando fe-
rida na perni direita que tem varada do
lado a lado.

.''tnaüiiente foi o ladrão preso, depois de
tão lamentável fnõto, frttoto da mais injus-
tlllcayel violência, consentida não só nela
Invasão illeg.il do domicilio, como também
paia Irréllaxfto criminosa ds a esmo dispa-
rtireni tiros dentro de uma casa onda nem
o recurso havia de protnptament» fugir
a terrível surpresa.

A offeiiditU' depois de medicada pelos
drs. Adalberto Ferreira e Felieiano Motta;
do Posto Municipal, ficou em tratamento
em sua residência.

O eitudinta Padro Fausto ds Almeila
irmão da moça farida tio ailitpidamente,
nos relatou indignado o facto qua vimos de
noticiar, trazando 4 nossa redacção uma
das balas qua dentro de stn residência en-
controu no assoalho.

E escapa-se ds uma policia destas '...

NA 13- PKbT«>RIA
Ksereve-nos o nosso colbborador Evaris-

to da Moraes :
o Amigo senhor radíctnr — Publicastes,

attendendo a um» reclanuçao do sr. Pedro
de Soiur Filho, uma reclamação relativa á
ida a juizp do menor, meu curateliido,
Mario Leite de Carvalho.

NJn entro na apreciação da fôrma pela
qualqualifli-iiesocrimejo processo tlehions-
irar» a venlade. » jufy dirá atinai.

Vamos á reclamação.O «sr.Souza Filho foi
contar ao Correio, sempre generiwo eguali-
tario — qua o dilo meu'-.:- fora assistir ao
siniinurio, n» U4 pretoria, acompanhado
apenas por um guarda da Casa de Detenção ti
jtafMn,».

E' falso. Meu curntellado estava também
i acompanhado por duas praças, qne ficaram

No matadouro de Santa Cruz foram bonten-,abatidas:
RftzestBS; porcos 26G, vitellas a> e 93 carneiros.
Foram rejeitados 5 rezes, 2 vitellae 32 poicosA matança fo! feita pelos srs.i
Dnriscti 4: c.onip., 07 rezes, 10 porcos e fi car»iieiros! I'01'linlio & C, 10 rezes: José Pachecode Ajtular, IISrezes, 'M viiell-is e L'i porcos; Candido Espíndola de Mello, 13 rezes e ;n porcos:José lloarisnes de Oliveira, ou rezes; S.niosKoiil^s k O . li po-cos o 33 carneiros; Luiz Cn-imiyraiio, !1 porcos o Ili carneiros; Miguel Mas!,10 porcos, Manoel Cardoso Machado, 105 rezes.Na balançado «epòslto as carnes a.-cusaramo peso Betriilnte:
(tezes I03.;w;i ititos, porcos to.O*>7 lidos,1 

'vlícllaa
2.105 Itlldse carneiros 1.810 kilos.Para o -oimimo tleata capital, foram tambémul)»t das boutein, no matadouro de Maxain.oomba i

lll rezes, 10 vitellas e 13 porcos.Vigorarão hoje, no eiilreposto ,1a Sio Dloiroo» preços (ieeiiin-.es:
llovnio, 511) e »r.W; auino, tafll a l»03J; Iam«ero, i»»0) e IjSOO e vltella ísoou.Serão ahttliUs hoje i
2JS rc/.es, ficado: 5! de Durlscli 16 CSIdePo-linho K C, 4!) da Cândido Eapindola ile Mel-I», nj do José Pacheco ae Aguiar e li? de Ma-noel C.-1'doso Machado

F.isitivncs para baptizados e todos os ar-
figos para ereanças—No «Ao Preço Fixo»—
Uua do Theatro :i:i A.

|..(diiar.«eA boja. co.n loili a pompa » maifm*
nooiiolniu.ft.ilu if* N. 8. do (armo de ciimn.»
ii In, om». miihIu*».' o siii,ui uo frog! nicuci i,

A'» II iioraij m-»*i Hoimin,', Á« Vila lai.U.
i,i-oiii»..i!), qua «o ro,',.|ii,'i'á h* b hoiaa. . ,

Iuiíio apiJ, «•nniiç.iri. o lollao lio pi'"iulni. *m
olsmnlo rorntn oom liunda de muilca, mio «<•
ciMiitirii aa (ii.'lliiiiv*i ptç.u do aoti i."pa-lor.o.

II .vo, á |||.iiii!i.içii.i a it.oruo
Ao iiirinlnar a fe»l:i, quolmar-IC-».» lutuoioa

fogos de arlliloin,
Rareia nalriit do Raplrlto Hâttto-lloje.a*

0 IU' i.r.i a» du munliil. «tuventi» comiiiirocor ns
Iriuitpi da liniaiidndo do Ihvíiio lispo-lio Mimo
(la.llln inalrlz, .ura Incorporado», receberemn
cardeal, r, fi» seguida, acoinpammrcnw.M «O'
leiiiieiiiiMiiôft lu.Vi» «'«".St de S. Joaquim, que
••rft benta pelu mosmo oariloal,^ .

Blraqitjar«Mm o •nloniir pnmtilcal, qua »o ro'
veaiirAiiaimloo bril mutlinio. . . ,MUaaa-N i ('.•illio-lni!. Aa » l|) boras, ImverA
niiKHii com ImncAo «Io SS Saciiimoiito pelo co'
:ie«o cura, ess io l|'.', ntísin cumuda.

¦ ¦.,¦¦ — —„... mmm^^^m^stP^mmmmm - ¦ ¦—

1'oiHai* para sonhorns — grando Bortl».31 " ' 

A,

I,'— (*IUtl«l" i"'in

momo, preços rodti/ldUsimos uo - Au Preço
Fixo» — Una do Thcairo 83

COUPONS
l'ar,i a Usa Contra a Tuborciilo«e recebomo»

I 700 o..iiiiun»., enviados pela mejtiia Jaudjra
lii'!-i;c» Cúullllho.

»*«»*».t*«»f .»»> 
'Orna*) 

pnrn niptilnus do lotllis at edudes
—v.ij.im o soitluic.ilo o os preços do—«Ao
Preço Fixo.—Uua do Tlioatro 33 A.

OINEMATOMRAPMO BRASIL
P11A0A TliiAI)KMTI.S-N. I d' ftndiin ,

Prnpriotnrlni 4. (;rii*.ini»lor,l!nlco»nml»
falai,lo. UltJi; - IMaliiirlur* - MIMI. I'im-
OOlnnnndo quasl no nr livra, siimpiuos,»
mntlnéo do I IU .'«.i 5 dn tarda. IKtraordi-
naria íolfóo da» ti Mi ii» lida noiiu, i}»»»
dallriosas oivlioslrus (llrltfldas por liahcis
professores, Flores! Horas 1

proprietário dnsio ncrodllotlo Oítnlio*
loclmonio rhamn «itoitçAo nAo ao '•,.•"¦"
prcnua om corul rouui doi aoim ostima»
vols oRpíoladoros, p na os ffràndos mellio*
rnment"S por quo passou esla Importante
«•Rtaboleclinoiiio, fornoolrívontn ofito folio
pólos acrcdltiida» o coiihecliIlHHimun casas'Atilar A Cl, inoveis (Samoa A- RnstoBlr p.i»
pnls plntudos (llóliao * CMapociirlaa (l;ruti-
cisco Fonseca) pincel dlrliflvol, «o hollo
1'oiijiiiictue custo artístico com quo traba»
lliuriim.

Apresentamos tumboni ao publico os pro»
grnmmns rocoblilos dlr«otnmonta ue rnris.
por controlo leito, pelo nosso mrroBpjin*
dento; especlalmeiilo puni Dcroni uxhibi-
dos nustu cusa.

i>n<Miii\*iN.%
¦ parto — Velho nrior. «Iramatlca

8' pai to— Hiciirafiu n hulioU, paliora-
mi ca.

3- parlo — .tllücliinçüo da t/onsren.
4' parto — Dnn*.n*i Auslralhinn».
.1' parte — Bonbun*. puni r«»rr lioeejn*).
Poltronas, K000; cudohas, $'M\
AO UIlA.siL AO H1USII.

I Na rua Sete n. 197 I
¦'''^^5(tv'^JW:' GIUNDIS IiXPOálÇÂO DB H

1 Camas de ferro oom estrados de arame 1

NOTICIAS RELIGIOSAS
eonlrarla «laa nica éhflitla—Reallzâ-se

nmiinliil, na Caihedral, a reunião da conIVaria
das Mii»s Chrlstiis.

Ao meio dia; haverá reunião do conselho; em
seguida, pratica p«lo rev. director 6 bençamcom o Samlsaiiiii) Sacr.inieiito.

Pode-se;ocompareclmento de todas as Mà:s
Cttrlnlüã»

BKvadlaute l* arceblapads - Subiram a
despacho do exmo;'rev sr. cardeal arcebispo
metropolitano os seguintes papeis que devemser a*.»ij;n*.ilo« hoje ••

Decreto ds transferencia da matriz da fre-tri:ez:a do Divino l.splrlto Santo p.ra a novs
errej*. Ua S. Joaquim e rectlllcav.io des llinl-
tes .(essa freguezia. com as ila Sant'Aiiiia, Sãofihrlstovio e S. lYancIsco Xavier do lineenlio
Vrlho.

Decreto da creacüo da paroelils do S. Cora-
ção de Jesu», e nomeação do I- paroebo o pa-ilre João Nicoláo Alpen.

Decreto da crencão da pirochia dc N. S. de
Corne bana e S. ftos» de I.ima t noiiieacão do
1- p»rocho o padre Joiquini Soares de Oliveira
Alfim.

Decreto dn eresçio do curato de S. Sshiatlio
e Sant» Cecília do Bansii. » nomeação do 1-cora coaej» Ur. Victor Moreira Coelho de Al-ineida.-O cardeal evpeiltra lioje a sna pastoral de
despedida, devendo putir para Rom.i. no dia! do próximo mez do sMsmliro.pel.i vapor «T»
m.iso dt íHvoia» e a provisãn, nomeaado oa
jovtr:ui.'.ki:;i do arceblsp.de im aua ausência;em primeiro lognr, nioaaenhor Jaso Pires ds«morim, ino devet-i assumir o govertiO na ainvolta da perísi-utaçío a Bam*. a lojare.i s*.ntoa
da rtlísans, na qualidade, ila vigário ifaral, em5' 1 s»r monsenhor A.nt->i->!.o Alves Parreira dosSamoa, aecrétsrla do nrcehispo qite entra lojnnu exercício, em 1- e 1- lcs.res o n.uiiseiihorVicente Kerreii-*. I.iuioís do Lima e o dr. inon*sonlioi- Keniando nanjel «jue iroveniaráo n»Impedimento doi primeiros.—Jsáo Pedro Moreir» com Esmeralda do» Santos c.srmo-Coino pedem;Alexandre Joaquim Teixeira com Msria Er-meliiiua—ldem.

Dr Jo«é Competi com Jtiütta da Rocha Ml-•.-anda Idem por SO dias.
N- S.S* Carmo da Guaratyba. Pedra-Er-

LF. Central do Brasil
A thesourãria d.t listrada arrecadou an»

te-honteni a nuanlia do 09:l3o'S5llJ, tendo
despendido a de 361:473S187.

O saldo cm caixa ora du I.O?3:0:I5SSG.), ha-
vendo om deposito valoros roprcsontatidõ
10U:03'.»J6-i i.

A sub-diroctòria do trafego expediu
houloiii aos OKClllos das diversas osttiçdes
da iistrnilii us Bogiilnles i-irculaies sob nu-
lhoros 4-.!)i'.', ¦'. ílí o 4.101:

«IMrtt os Uns iircscriplos no 5 !• do nr!. 9
das iiistrucfòos paru o serviço das esta
çôes. dccl iro-vos (|iio esta dispensado do
serviço desla listrada o iruurda-ltcio, cha-
pi l-'ü. Antônio Domingos do Nascimento,
iioricr, uo dia 2-1'do julho próximo passa-
do, desrespeitado ao condiiclor Vianna cm
serviço na Arrecadação, conforme procos
so n'.* 10.257.» .,-:¦'.

.1'ara os Uns prescriptos no § 1- do art. 9
das liistruccòes puta o serviço d.is esta-
còcs, ilcclaro-vos quo foi (lispciisudo do
serviço dosta .listrada o trabalhadtivaddi-
do dii cstaçüb «Io Alfredo Mula; lislõvAò
Vieira du liochu, per ter sido encontrado,
nelo agente duqtiella estação, siibtrdliiiido
tocos pertencentes a uma expoiliçilo; mie
ali havia «ido feita, conlonnc consta do pa-
pel n. lü.íW.» ¦".-, ¦

«Declnro-vos, para ns devidos fiii3; que
(ica elogiado o guardu-freio, chapa 52, Ma-
nocl de Carvalho, que, servindo como cria-
do de um dos carros do trem Nl do 29 do
mez de julho próximo passado o achando
no mesmo a importância do 2ü?nú0, entro-
góit-a ao agente do Utirnler, conforme o
processo n. 10.'«82». - ...-

K, mais, a scguinle ordem de sorviço sob
'.'Nào 

existindo na estação do S. Diogo
logar apropriado para guardar os inllum-
mavois. tornando-se, por isso, perigoso o
armazenamento dos mesmos ali com outras
mercadarias, detormlno que o recebimento
de taes mutcriaes.quer de imporlttção.qiiev
do exportação, seja feito na estação Mtirl-
lima, ondo'oxistem armazéns para tal lim.
(Papel n. 7.8.7).»

lim 29 do corrente a cslaçao Marítima
Importou 1.5ÓÍ.1W kilogrammas do merca-
dorias e carvào de particulares o da lis-
trada, tendo exportado l.tGU.913 de merca-
dorias diversas, minério, milho, feijão e

A 
' 
ficada deste ullimo produclo foi de

5.729 saccos pesando 310 Gül kilogrammas;
O rendimento dos dospachos pagos e a

pagar no dia anterior foi do 22:830*100.
Pela sub-directoria da contabilidade

foram hontem expedidas aos agentes das
diversas estações da listrada as seguintes
circttlaros sob ns. 90, 94 o 95, a primeira
substituindo a do egual numero expedida
em 18 de julho próximo findo:

«Para vosso conhecimento e devidos fins,
declaro-vos, de ordem da directoria, que
as requisições de carros, para o transporte
de mercadorias, só devem seracceitas quan-
do para um único destino, nüo sendo per-
mitldoem carro requisitado o embarque
de expedições para mais do um destino.

Permittir-se-ú, aa falta de carros série

l- 
~— 

Qno dois expedidoros, de 10 T cada
um, requisitem um carro — V - da larga,
para as mercadorias d istluados a uma uni-
ca estação da bitola larga ou a duas da es-
treita, tiesta ostrada ou de estradas em tra-
fego mutuo.

2' — Que as mercadorias de dois expedi-
dores quo tiverem requisitado um carro —
o — da larga, cada um para 10 T sojam
carregadas em um carro série — V — d.»
larga, desde que essas mercadorias se des-
tinem á mesma estação da bitola larga desta
estrada, ou a duas do bitola estreita, quer
nesta ostrada quer nus estradas om trafego
mutuo.»

«Uo aecordo com o despacho dadireclo-
ria, exarado no ollicio n. 18it7S, do 7 do
corrente, dosta sub-directoria, declaro-vos
que os passos, quer livres, quer com 73 :\.\
de que trata o'urt. 33 das condições regu-
lainonturcs, só gozarão de Interrupção, ern
todo ou em parto do percurso dos trens,
quando as respectivas requisições solici-
tu rem essa coucessilo.

Neste caso, do vera ser feita no verso do
passo n declaração do trecho em que fôr
purmittid» a interrupção ou das esiaçòes
eln quo essa Interrupção fôr admissível.»

«Do ordem da directoria, declaro-vos que
«s estações : Marítima, Porto Novo, Norte,
Juiz de Kóru, Sitio, l.afuyeüe, Bicalho o
Ouzeiro podem despachar entre ui more»
dorias sujeitas is disposições do art. 123
das condições regulamoiitarcs, sondo a car-
ga o descarga facultativas, tendo em vUta
o art. 1GS das mesmas condições.

As roícridas estações poderio despachar
essas mercadorias para nutra qualquer es-
taçâo, sendo o carregamento facultativo,
porém, a descarga obrigatória pelo desti-
natario.

As demais estações poderilo despachar
para ús acima mencionadas, sendo o carro-
gamento obrigatório pelu expedidor, e fa-
ciillutivo a descarga.

com excspçíio das estações acima rofe-
ridas, todas as outras só poderão despachar
entre si mercadorias sujeitas ao art. 188,
«endo as operações de carga e descarga
feitas pelos interessados.

Os fretes serão sempre cobrados de sc-
cordo com a classificação .ms mercadoria?.
Quando os expedidores ou destinatários d-s
mercadorias procedentes ou destinadas a
qualquer outra estação, não mencionada
nest» ordem, nin puderem fazer as opera-
ções tle carga e descarga, o transporte só
«a fará mediante ajuste prévio, pagando,
neste caso, o frete convencionado.»

Um 2S dó corrente » estação de S. Dlo-
go importou 02.*>39 kilogrammas de mer-
cadorias e encommeudes, tendo exportado
43;t..ri27 de mercadorias, materlaes, carnes
verdes e encomirtendus.

A renda do dia 28 attingiu • importância
liquida de 1:7295770.

Foram remetüdns ao ministério dn via-
çâo as neguintee contas de fumecimiitos
feit-oa i listrada no corrente exercício ;

A. Guimnràes A- C, ofliclo 1.300, 121|500 ;Alberto iVAlmeida l C, ollicio lvSnl;
1:8178**): Itorü.to Maia & C, ofilcio l.íys,
l!8g:tS0; natalino 1- Novoa, ofiicio 1,800;
42u$ ; Companliia Brasileira de Iilsctricida-
de. ofTicio 1.297. H.ãSUtOO i Dia» Gareir. &
C... odleio l;298i 1:290 e 1.301. 2£$$5Op,73SI053
MU783 e 1^)1913:11; Domingos Joaquim d»
silva i- C o ofilcio 1.301, 45'il4.-s0 ; V. p
Braga, ofilcio 1:193, 900* » 1K»70»X); Fontes
Garcia & C, ofiicio 1.302, 1?9|90); Gulnla «t
C„ officio 1.297, 5801; Gonçalves Cns.ro &
C, ofilcio 1.299, rv>r,^sf); i|jme & c 0mrto
1.2W. 1H593I850 ; J. Nlcamenho. ofncio i.298,
em ; Jose da Silva & C, officio 1.300
101310.); Monteiro de Uarros & C... ollicio
1.301, 320*; Villus lloas t C, ofilcio l.£95
I12$!W8; Vleitas A C, ofncio 1.299
1 :»«$>!«.

Estso despachados pelo director os tt-
gtilntes rccp.ierímentOB:

Alcides Fonseca—Como requer. Authber-
to Oihilio Jo«tó da Costa o oulros—Concedo,
liugoiilo t:oelho do Avollur—Cõirío roqiicr.
Carlos dc .Souza Corria o oulroR-Conced.').
A' 3' divisão. Francisco da .silva — Dafe»
rido. nino & C— Não conviSm ú listrada,
Jayme Hodrlgttos o outro—Cóticodõ. Jesuina
Illttoncourt de s.i—Como requer. Jose í.iii»
colo Moreira—Pussc-so por ceriidio. l.u*
dovico Homem du U01 lia—Comi requer.
Modesto de Ollvolra Maia—Mantenho moil
despacho de lã do ngostó da 1W7. Maria
llosa Çnrhoiró—Pague-se. Martinho Ver-
jgíioirò—Concedo de aecordo com o para-
grapho único do art. 12 das condiçòas ro"-
giilniiiontares; OHIntlõ Pérolrh lllhoirOr-As
condições rogultjtnonlaros só períniltcmessa concessão aos operários das oílicitri»
fodoráos; IlómSo da silva Villaça—Como
retiuer. S;. l.ura A C.—llestiíua-se. A' 3- di-
visão.

Ilojc, ás 12..IO'du tarde, correrá entre
a òstáçíio Central o o prado do corridas do
Derby-CIr.l» um trem bspecilii de |»»sagei-
ros composto do carros do l- c :.'¦ classes.

Foram mandados trabalhar nas esta-
ções do lingonho Deniro o llurniev os tolo-
grapliislns Alipio dos .S:inlos Castro e Vi-
cioriuo liloy dos*-.Shulòs.

Deram parte do doentes o felographis-
(a Antônio Diirreto Cnlbert o pratlcanto do
telegriiplio Antônio José da Hocha. o pri-
ineii-o com exercicio 1111 estadão d* Tinge-
nho do Uontro.

Kégre»sarnm nos sous loguros nt esta-
çâo Central os tolographistas Carlos Jos.*
do Il03tirio o Fernando Cuvalcanlo líarreto
de Almeida Albuquerque.

—Pelu sitb-ilirectoria do trafego foram
ainda expedidos uos ugontes das diversas
estações da listrada as seguintes circula»
res sob ns. 4.513, 4.5S0 o 4.021:

nDeclaro quo lein sido, por portaria do 21
do corrente, transferido para ajudanlo du
4' divisão o engenheiro Josó Carvalho do
Souza, quo sorvia 110 4' districto. foi. por
portai iu da tn-snía data, promovido 11 lns-
pectordo irat.go o sub-iiispector engenhei-
ro Jo»é Ferraz do Vasconcellos, que coutl-
mia a servir no 2' districto.

H c»mo permaneça afastado do sorviço
da listrada, por ordem superior, o iuspe-
etor Henjamin Franklin do Albuquerque
Lima, foi designado para substiniil-o inte-
rinamouto o sub-inspector desta divisão
engenheiro Eduardo Cícero do Faria o dosi-
guudii pura o 4' districto, sendo substituído
pelo engenheiro auxiliar du 4- divisão Al-
varo de Andrade.

Fica trniisforido do 3' para o 2- districto
o sub-inspector do trafego engenheiro"Lula
Carlos da Fonseca. (Papel n. 16287).

Otilrosim declaro que por titulo de 32 do
corrento foi nomeado pura o cargo do sub-
Inspeetor desta divisão o engenheiro Josó
Antônio da Rosa, que exercia o cargo do
auxiliar tcchnlco da 5- divisão c designado
para o 4- districto, sendo transferido para

3' o sub-inspector interino Virgílio Pe»
reira da -silva. (Papel 11. 1GS89).»

» Para os Uns proscripios 110 § 1- do art.
9' das instrucçõos para o serviço das esta-
çôo3, declaro-vos quo fica dispensado do
serviço desta listrada o praticante de guar-
dafreios Alborto Pinheiro, por so apresen-
tar no dia 5 do corrente, 110 escriptorio da
arrecadação em estado de embritiRuez, por-
tando-se inconvenientemente durante a
sua permanência naquelle local, conforma
processo 11. 1G738.»

«i Üacluro, para os devidos fins, que no
dia 1- de setembro próximo vindouro
sorá fechada a estação de Joaquim Vi-
oira, no ramal dn Mirahy, conformo foi
communicado a administração desta Es-
trada pela Companhia E. fr'. Loopoldina,
om ollicio n. 401.005 da 2i do corrento
mez.»

Foram mandados trabalhar nas esta-
çõos abaixo designadas os seguintes con-
ferentes : om üoinflm, Josó Uernardos lira-
ga; no Derby, hoje, o da Marítima, Josó
Tolemlno llarbosa ; em Carlos Sampaio,
Oscar Braz da Cunha; em Frontin, Oscar
Sanchos de Hrito; om Paracamby, Tlielnio
Santoi.

Nio foi levada a effeito, conforme ha-
víamos antecipado, a permuta requerida
polo auxiliar de escripta Alcides Fonseca
e o conduetor de 3- classe Carlos Poroira
Pinto, visto ter o primoiro desses funecio-
narios declinado somolhnnto pròtehção.A directoria da listrada esta nütorisa»
da a consentir o desconto em folha de pa»
gamento dus mensalidades dos sócios da
Caixa Funerária da 4' divisão.

Foi recebido nas respectivas paradas
com manifestações do júbilo o trem do ve-
ranistas que começou a trafegar hontem,
entre a Central e a estação de Uarra, par»tindo da praça da Hepubllca á meia noite.O director foi autorizado pelo ministro
da viação a contratar o supplcmento de
energia electrica pura melhormente fica-
rem íllúminadás as dependências da Es-
trada.

Parece que vae ser augmehtado de
mais 6 o quadro do praticantes de oondu»
etor de trem.

ESMOLAS
De nnonymo recebemos 10J0OO para dis*

tribuirniòs pe os pobres cegos Maria e Fran»
cinca o João. cegos mudo, em memória de
Antônio Mari;» Coelho.

—Em louvor i lihmacülada Conceição re-
oèbemog de M. A. GIO00 pura dividirmos
pelas seguintes pobres: menina Maria da
Gloriu, Anua do Amaral e cega Maria Fr*»
cisca.

»*»¦»**••.»*»»»„

VIDA ACADÊMICA
Centre ele jfctáemiees

De ordem do sr. presidente Interino con»
voco uma sessão extraordinária para o dia

de setembro, terça-feira, às 8 horas p. m,afim de tratar-se da proposta de convites
ans srs. Guerra Junqueira e estudantes
uruguuyos par» visitarem esta capital.

VTOA OTORARIA
Dnlfi* doa Ileeekedarec ea Perra ear<ria O directorio communica nog associados d«Companhia Carris Urbanas iiue, «"-mio o eneafremilrt tia cihcançn ntqnelH ««.m-iío o nossoeonsoclo Aiigiista Moreira da Knnseen, estitiou-nos i>»rtede que lhe foram «iibtraliiuôs Oirtcihcs qne linl.a em siit p.dei', na Importânciado r.0., sendo KS j» recrlildoa
A' vista «]• oceorrido, o dlrectorlo pede a to'ilos syiidicnr do facto e nuxWar-nae na desço'horta do paradeiro dos referido» recibos, paradar-nos as neces»ar|..j providencias.Unláo dss Osertirlaa Bstlvadores-Cstlassociação rcime-.e hoje, so meto dia, em aa-sombloa «remi ordinária, afim de procedor-se ileitura do balanço animal, parecer da eommis-san d-j contas e eleição para no«M dlrectaria.Funçcionar» a mesa eleitoral, das lo hor»» dlmanhã etn deante.¦ Ped:-se a presença dos coasotlos

\

\

f

'S*-«í.lll»s.

rt^:



/'

»,»•! **:*,**-¦•3'?il(SZW*^r*llpi:*^^^ ^'^Êmmmmm^^

/tf ... *a\

(2"*»i3rNJ
>.lflfv...._ *—

^mrW^iftif*
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Casa "Standard" - Ouvidor n. 72 -Rio
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**^mm ***^a*m—iXJ±ÍS /K- Jf, 32ô**Pi>V. ,*r,flr*A> -itTrtt.srtie. *-/„.,-• -J- /•. » **

°J*f*-M!S*emZa^ na exposição de Pari.dei900. Unlo, olubgarantido por oontrato
At.'Jf. 320**t\ev. padre jTntoqio José der Sttva Cruz, J/ictheroy.

de

GLUBGH.TJ.Qgl,tit:b
(«s '«Hitemir. i

GJL.XJJ3

"VACSHCasirl -03V
Aj- Jf, ns. Jiimo. Sr. aFj3o^cÍrttT£g : # W§i¥m ír- ^fi^&àtâ&M**, hi*
SSjTtZ l L o 5' £r £*9m& J>oços âe Caldas> Minas.K3 -JT. fS4, jllme. Sr. dr. Beliscirio Monteiro de Castro, Bieasajtfitjas

-G^XJ-Q IP

oom a fabrica.
CLUB B* - Ha poucas vagas.

«¦oQenève. -1,<> Relógio do mundo.

( ^™oMnade 
e^revep^mais^perfelta e resjstente7r^itãda

GJL,XJS
j^nehfioucasvcrayas, cohjeçct a/imedona** em 1Z de sef bini< hunnl/. ,_ *"('":•imm*wmmãmm^

Hio de Janeiro, 29 de agosto de 1908.

Ch. Lorilleux
A. CAMPOS, CASA STANDARD.

&C
Q-4M-M.V, «W* «fii-t-tinar ,*, « * „,,„,. ^

F'1'*1 em S* Pauh: Çaleria de Crt/stal t*.1**\.

AVENIDA CENTRAL^60 - Rio de Janeiro
J)eposifos de tintas pretas e de cores.

perra typographia e lifljographia, gravura, etc.Verr\izes, pôs para dourar.
Massa para rolos typographicos, especial-mente fabricada para o Brasil,usada por todas as typographias e

repartições publicas.

*Todos os dias
curas assombrosas/

tAMORTEDASYPHILISI
A ciu-a radical do rlicumatismo! •,-.*.

A cura infallivel dns inolcsüas dc pelle l"
3000 i»!.'.'"'? '*".' a ,,Jcies* *¦'' »° »»•-» •>«" Jnodro !c,u *»*Jeiilc« im-iiicdiai cimento perdidos í

«*=*¦!¦¦: LJ -tr***,-J: - ¦**•*.
Tendes r*

AOTOS FÚNEBRES

ÚS*\i\^
p?*pi*sSs*ia»S^;«tio "narlo, lynioli

CONSELMJIÜNIOTAL
-si.ssão PKBPaR.iTORia

IScnlizoii-so hontem n primeira sessão
prciuirnloria, sondo verificado haver nu-mero para abertura da sessfto ordináriano dia 1 dc setembro, como determina a leiorgânica du Districto;

0 sr. Terltiliano Coelho, quo presidia asessão, declarou aue a mesa ia olliciar aogeneral pro feito commiiiiicniido haver nu-mero pura a segunda sessão ordinária.i-oi enluo encorrOdn a sessão, sendo mar-cada para ordom do dia da primeira sessão:eleição da mesa.

tes-

(le corveta Miguel Dorat

-O conhecido clinico dr. AIlierlo Salematoja hoje seu nnnivorsarlo natalicio;¦-*¦:*-.: nunos liojonrsenliorlin Ac.viliia pintoa, iiem ilo phurmnceiitico Fernando Coi-1'.'aIa do c-iplmo Acylino Jaciuics o sit-Àesposa, d. Ilosa Jao-pies. '•-'••' de Brande Jubilo o dia de lioje cm casa
? ?foM?£b!° i:*-t"vos, estimado empresadod.t Alfândega, poi- cornar mais um anui versar onsiia ijiiot-raa prosçnllora* d. l.uixrt Àírmis 2^^SSnf0,™,;i'rilliei1*^^

Goi'1'i
c afilhada

Midrade
Casaineijfos
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o amai

Ar, altas autoridades da marinha tiveramconhecimento du ter falleoido a bordo doS,SUMpilàodccwvíla5lie"cl
.0 referido (inicial dirigia-se para osta ca-pilai, aproveitaudn uma licença nue Iho foiconcedida, afim dc tralnr-so do beri-bori'ino o fulminou a poucas horns dc viagemtio nosso porto.A. fé de oiriçio do capitão do corveta Mi-~r*.icl Dor.nt.i3 brjlhalile, teí-jdõ clló desompe-•".iliado varias ccmimjssíTcs, lilgtiihas dasiiutios impni-,autes,'*6; actualnienlo era o

!!'','lM.\V,'i'!,',;'']te.a:i can'*nfcira lluvial Jitriui,u.i. iiotiiha Uo Amazonas.
Nasceu em DO do setembro do 187**: as-sentou prni-a em ll» dn novembro de 188^'cloi promovido a cuarda-mariiília"om 23 denovembro de 1SII1; a 2- tenciilo em 10 do no-vcml.ro de Iso*?* a 1- lenente i-m 23 de no-

yoinbro do is-.w; a cnpilão-toneiito em D dcngoiâto de ISOi e a caiiiiio de corveta recen-tonicnle.

o o.-i-janionio iln gentil se-t Hiipllsiu, ll lia ilo ii;* iieiirlnue iii.Plista.coinpdr. lidsnt-nofptoiie l-liito.*inoiila civil •Tcctiwso r\s 7 horas .Iasitlaiieiit dos paes ila noiva, áliSjns-i, ás S hora.»i ila Luiroa

Ol-riíRIASijcsiilaram ai sesuiateii:
Ájiolieest

(líivies ilo .-*. 
Rnip.de IS07.. .' .*.'limpi-dc 130:1
Eslado do Hlo, 1 •;....c •;
E. do Espirito Santo...
litlip. Municipal

(líu-:.'
« I» *.'.l 

• ii..„„.i.  ".', "*" •"¦>¦¦*. ..loleítla»

èinp$?eac$r üe3s:i3 tloc^í••!,• I™ é o «s«° ™-°at viciados
'íoinne sem prrdn it* lompo * notável

*ilvei'io \ivcs da Silva
[.iCTon cunha)

A Yiuva uinsonlo!, irmãos o paron-tes de Sll.VKIlio AÍ.VI5S DÀ*SlLVA
fnl leoldp. om s. Manoel dó Pa rol zo

*J£nm?,í.C S' P".Ul°; ,,CllCI1' a t2dM
sI«i'»?VmTnfôé " nOS (1° falI^ido, para as-sibiirem a missa que, poi* sua alma mnnMm mar no maiii:;'de ionwSno amàha; segunda-feira, 31 do coríento?ús 8\\%
^gmVSs '1(l0'Se Uesac ji '• torrtímea

fí
AWg-nil do Àrellai'

IVancisco Jo

Hn|ilislíi

., f. |ii'eiii*ir«<|ã* -porlngueza
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nolln, na r
do Passeio n. su, ..- n rinntrl-/ dc s. Jo.io Haptii

rua
, na
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virão d.» padrinhos mmes. Tlmil e Renatotu, BCiiador Alfredo Ellis e dr, Alfredo

Colleg-io Militar
SigiiMòativa foi a manifestação que tevohontem por parte dos alumnos deste collo-

Rio, o^capitão 'i'rajiino do Oliveira, por mo-tivo da sua justa promoção;Ao meio dia, por oceasiáo da sua chegadaao ostabelocimonto, os altiniurfs prorompe-ram em vivas, orando então o alumnoMonleiro Lopos Hllio, que em bello impro-viso enalteceu us qualidades nobres do of-llçial*;
Fahiam ainda diversos alumnos, entreos qitncs us srs. Nelson Coellio, Francisco"Miciipira o Djalma Coellio.
Dii mesma fcí.imn foram muito festejadasas prumnçDos tios (enentes lleiiriquo Wa-

çeler ,loao de Castro, Pedro Muniz e o dr.Jouo C. Pereiro de Mello.

COMMERCIO
Itio, 30 de agosto dc I50S.

Oi
ini.ililo .

1-, ii.Mrlw-l--^''','''1'", "'¦*, íaN''s oíllclãòs dei- ií o 11 .iihui , sobro l.otidros, o-.il*! durante oexi.ei lente so çonscivaram UiallorWs"'-., .*"
imi.iUfSnn i'"'*,s." ".,"'lu snwOulo para nsmnií.s cio : o u de selomhro pi-oxíiiio a ir. âito ilmicos estrangeiros a 'ir, |,.i cri:5rt" ,-"0 °1,M'9:J,'?Pel; n '-' '¦l-'-' o 13 3|!Õ ii'.",
e os 1
cotaiulo-sc
setulo pcipieiib o movimentoO met-cudp stistontou-sd estável c Inalteradoencerrando-so o moMinciito í, i ora da ttV?de'-t*o' ofllc al do soberano foi de l 80 ã
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As taxas hmclaes àffliaüas ileiosrampas soguliitos!
PnÁrAS:

Londres...
Paris , ... .
Hamburgo '.", ~:ti 'n

Itália c-íí'!!
I'01'tucai
Nova-Yorl;
Madrid
Turquia .'
Buenos Aires
Montevldéo
Ouioiiae., |ipr 1$(valos)'.

Itoncln.v Trinbnóa
nECIilIÉDOniA 1)0 ESTADO III*

Arrecadação do dia 'D.
Da i a l'!i '.:.....'.¦','..'.Em egual período do aiinópassaiio
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Ç.-uiis r-i.-i-ios(JOOI)..
J. liolnnxo
Candelária V.'.'.-l'.!!v!
Caitlainlr;
Uivisil lmllisli-liil
Corcovado (liib.jM. l-ltinilneuse..
Magcense
H(.--.".s dn Santos

oierins Nacionacti....
Mercado Municipal....s. 1'ciiio

Aceites ile buiicos:Brasil
Conilnèrclnl '....'
l.'ouiiuei'cio
l.ny, o do Coiiiineroid..Nacional

Canis Ue /erro:
J. Botânico

• 5i •/
Jacnrép.igiiii .,,

F.ttfttiht.s ite lerra:M. de S.JBi-onrmov.-ftapiicaiiy
\ • a Minas

Sefiuros tA. l-"liiiiiincnse..,i
(.aranlla
l.loyd AmericanoPrevidente
Vqreglstns
U. dos 1'roprictiuios.../ ecuios
Alllaiiça
America Rnliril
Brasil Industrial
Conflauon
Kõtcovado
M. 1'hnnineiise
Industrial Mineira
Boiropolilaiia
Progresso Industrial....Inversas:
Poons do SantosDocas da llahiaLoterias Nacionaes
|erras o ("oloinz*i<;*io...

C. llrnhnia
Transp. e Carruagens..

t.clras:
li. C. n. de Minas, 7*'.
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VTfZANA LUIZ AMADQL
O mais pmlri-otn drptii-ntivo ilo mundo!O unico que cura a srphillH!

Semelbante á celebre Jiianà de faro 
'*% 

pórjogà)
„„.°i" e,m I'ollno•, ("as vossa pelle st fará assetinãda e os cam.co-., ein pi gens eezemas elo... terão desapparCcIdo,* Nilo*ma?í ã-

SSS« «wggfl »«>« *** ^c*tt

INIi.NE"Maria llaplísta Rodrigues o suasninas; Lcopoidina Haptista e fcoolliaconvidam seus parentes efHaptista
amigos

t,
amanhâj
0 horas.

l>oniin»',i(.s

rlslíelia"iÍ^aíX"". *rf2íií«?e"*»s* Vl0'

,h»*V«29H,Mtf.B8í-:fMeni C0leh±Mffurtdõ-folro, 31 db m colebrar
Iriííosimo dia do som f^?^1,1-"10' **snma missa por sua .Ihi-? ™ í?»20''noiito,ogroja de s i-ra,io scó a* •%JtíaT'tnór &*com desde j.-i, a odas as Sol1*' 9 nffra(l*»-

dignarem nssisifi-a pcssoaa I»9 »»
119»

Kd!r.(.M Ferre».'- |»OI.|0

,-áSi'-0"!1? " .sonhora fause!ní,°i<'t,

alma de su.ii'A, será oc
niiianlià,-sc-;iiiitia.|cii-,i, ;-,[ Uo correnla "'.«

» flllin o Irmft-ELVIRÃ iuptis-eiclir.-nla. r.a egreja do S. José,egimda-fçira, 31 do corrente, hs

m

eancros, oronorrhêus, biihóes, etc Gratú). K"a',s,• cim«-}í»

Olj ni|iia Loopoldina de «rito
m'*-*"1!^1/':001'0''""-* "•¦sloso familin,Aincdo Carneiro o familia, ArlhtiiNoves „ fhmiiiã-, Joao n 

"carneiro
Monteiro c familia, Jolo A. da Silva9 ^n''»™- Joaauftn A. Leite 0 famifiS

osrt a ° L-Ínm' iX:x'ú ""Prat e
msco. Oir^/sem^rKílo1^
convidam seu, parentes e amigue os da.„., !''"'1 ecompaníarnm oi restoumortaes ao cemilorio de S; Franols^Vn?saindo o corpo daruan~,.C7¦ as '• lioras da tarde, e ante-o sou agradecimento.

I
I fredo T
familia,

erreir»
...milia '"

de Azevedo Soó,boia IMrio e flllios'ãmiliali;&^^^"^iraJol,í,ii-i

que bo dignaram Somn,Jh«.008 amlH°*
í^}^ de seu JP^S^osl^^

!*orto e fin.ò ,...*:. "ij'^. AUoIla de Sa-

fallecldo'
mor
vier
hoje, domingo,cl pam desdo já

*m$s- pàü , Ictííío^í:^«° s.~m*
mento. e por esse-íct, ,"*• **,? so" fatloci-
dade so confessam £,l rohí*íiao ° <=¦»'"-
tos. '-¦¦messam sunimamonte gra.a*mm*****B^km^^^^^*—í®l1 " A"8.!2,"r ™ BS

Í^oM%™^ngn, 
Francis*

assisti! cm it missa Ha tn.

,it**f£, d"en\*!*V'l'r nao puderem sair pelo estado crave nt, suadoeiiça, mandem av so ao escriptorio e tlepòsl o"rua di O vidor!...., que serão visitados em suas casa»-, gr imita lo-ic 
u""l,Joi

cos especialistas em doenças svplilllticas ' *'

As
do um

, por meai-
.r.>--->-v^<.-,.i.*.^

2551
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„,r ioo*2001 JOOI
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,('S 51500121 111250
•IS 31500
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riiconinicii.la-. são sempre npnuipnnliiiiln-tlivro .nie lndlcn Inilo qunnlo o daculo lem dcfaxer diirniilc o li-alanirulo
CADA VIDRO 6ÍOOO, COMPRANDO 6 VIDROS 33»000Uemcllciifse para totlos oi ICnlailos do Kra-sll.•Lorrcspoiideiicii» ao rigonlc coiiuiicrcltil, IIHi(» lló.st t
„.... Pa,'a o escriptorio deposito t* venda: Kl » miODVIDOH ... 155-d.llos dí. (Usté J»va)_U|„ „* Jf?„Ir.
„.,,a««n*í*<»I,Sõ íleslllma TIZ-WH LUIZ nül*lDO n nu.
n^n*Á",oa ¦*'' 'c PBPeiao am«r«Ho. Cuidado, pot-iiu"^ Jendeno Rio da Jane ro uma l«lslllcacão que burla o nubllcí * ¦•laMWMXr le**"lma * 5? ' «• •• tâV»p!liiliS.aáí

.****. i

Antônio de Paula Pereira Pinto
,J'iYi!m.''1 9.™?a Pi"'° ° nihos, Maria

,J e'™ "'•••"'•-•¦• /-«linda Orara e Al
Jjerllna Graça agradecem sincera*mont,*- a Iodas ns pessoas nüo se dl

S^S^Í oi restouKade'i
RINp. o do novo lhes roVain ASàpessoas amigas para nssistiron Vi u ssí -j»
S?,lB,0y*'o fi»e serA rezhda^amanhi*se"
giinda-feii-a, 31 do corrento na ecreia d«•¦-anto Anionio dos Pobres confessari o «summamenlo agradecidos. 

coniMMn™-«g

amisade uiu-a

ttad^^it^^^l^-l^^mi-ro
iu e prima I»:.MIL1\ an-Tpi f»ll.lil;^unl''ida,

¦i mandam rc-r-,., »-gundu-foii-a rezar

f
Praneisco l«
.Maria José

prefeitura
l.'or acto dc hontem foram concedidas asseguintes licenças :
Do f.iO dias. cin prorOgaçSo, rt |irofcssoraadjimla oflcctiva Maria 1'itiheiro da .Silvaliamos:
do CO dias, sem vencimentos, i* adiithtnes agiariadol' classe, Maria Thereza Ama-ral do \ alie.I3õ necordo com o nrl. 28 da lei n. Sil,(loi!)do dozombro de 1001, foi concedida iu-inlai.ii-i d professora catliodratica Halbinados santos Amaral.Alguns funecionarios municipaes on-

yinram limitem no dr. Pereira Passos umtelegramma de felicilaiiõcs pelo sou aiini-versíirio natalicio.

NOTICIAS FORENSES
_ absolvição

O juiz da 2-vara criminai absolveu \n-loiiio da .silva Vieira, que Mra condoiiina-
; o Pejo Juiz da43'pretoria, a 7 li2 mezosio piisuo cellulnr, polo crime de forimon-los leves (.103), Tal decisão fui proferidaom recurso dc appellaçáo;

Houve as sepuinles alterações na «anta tiasemana que hojo Iludai l""J "''
Aéuardentc  m ,,0,. 1;i|o„É"\fi»i*.:nilo do caro

Na sexta-feira veinleiani-se 0.000 saccas
tílMílS flo PVtceinr frtivitii iln. i*.« 

'

todavia
As noticias do c\tei*joi foriiiii\desi'iu-'òrnves,o mercado dos conimlssarlos abriullrmo, mos rando-so cs compradores dispostos-i: os i çgoelos foram desenvolvidos, tendovoleuldo na maioria das triinsiicnesdades nieillauas, e nos negoe'

Ii-dos cointnlssarlos reRidott
para o f, po 7. por arrobaO niovin

Divorsai notai
nEÚXlClES CONVOCADAS

c9i"]I)fJ!.l'ia brasileira de l.acticinios, no dia

Iire-as nuitll-'.os realizados
o prego de i-üpo

o movjiiicnio na exportação foi desenvolvidoo os vendedores das melhores qualidades 11 nu-
as:cota^es. ,'m°S' ™nse''''''-''*^*-' inaUetSs

inlas conhecidas á tardo eram on-adasI SÍXxKMiH. *'
As vol

em 7.P0
a 

'.ientío."" 7'°19 S*1COn'* r°'' c:ll,ol:lS*-m e barra

dcsíinoT.sÜ,,!;,ósPnMaram °?-SÜ0 S!lc"3 ™»
O inorcailo de Nova-vòrl. feclibii na sexta-fe ri sem nlteração no disponível c com iu'a

r SiWn í-n,,,í,,,i"os : ° cl? -'¦¦•>0 ™S xain ... i. c o,,-.- ininliiirgo Inalterado,lioniem n liolsa de Novà-Yórlt

31, á 1'hora
Setembro:

Companhia Seguros Minerva,
l hora.

Ilanco do Commercio
Companhia Flaçilo e

pista, á 1 horu do 8,
Companhia listrada de Ferro

Minas, no dia II'. íis 12 horas.
Companliia Cervejaria tírahina,1 1|2 hora.

no dia 2 k

no dia :-.•*-! |2 horas,
tecidos Industrial Cam-

de Victorla a

no dia 13 á

30
110
:io
:io
tio
31

í
í
í
i
í
i

Firma em liquidação

ausente,

liquiilaantc

Ojtiizdü :i- vara commercial, dr. La-niour.ier Júnior, a requeri mento de Chris-ina-oreira da Silva, viuva do Francisco.opas da Sih-a, sócio da llrma l-"ranciscol.opes it (..decretou a liquidação dosta,
Íl^-W0" ll nla Villl° ° 

'Quatro 
de«M .110 II. OO.

ciMw.nV',1'T,° (1"Mal roflucrimeiUo foi o falle-t intento daquelle sócio, estandoiin-huropa, o outro soeio.bm vista disso foi nomeadaa própria requerente.
Outra abselviçãii
O juiz crimimil dr. Uaymnndo Corriadou provimento, parn absolvei', ú nmiclla-

Ção interposta por Manoel Libunio, da sen-tençado juiz dalií-pretoriaj qno o haviacoindemnado a :i mezes de prisão cellular
pelo crime de ferimentos leves.

Assim decidiu aquelle magistrado,
Haver roconhecico a legitima ciefesa.

Scsclcrssi/icação ôe delicio

os çoteções Inaliernilís o.aS d^VíalTo1'1" Ihmlburgo tanibcin Itiulloradas.
Itegularani o:

l.vpo r,...
7.*..........'"

» 
Entradas no dia 23:Estrada de Ferro Contra!.("abola

i seguintes preços: r, r-no
tiilOO «soo :

4!500 i

5120)
119-1»
41600

J3AXCO DE C. RURAL E INTERNACIONAL
ii?v!,V*l,iK''CiSki,f"u;!n ,l0 -sr' commciidador Joãonoj.naldo dn 1-ai-ta, servindo do secretários os
d' i- 11 'l'"?*?^.""ntista da (lama e Julio 1'into
hf.»J:'.s.endV yPProvadas as coutas e eleitos:diectores, Joíio Euijenlo l-iii-eulo Emílio llcrla
™ n^lei (a*KÍÍves Mallielrosi llscaes, Coi-
¦&À «°- *<"0I,N|eI,!'Wcl"- A"iO"io Martins dos
Io* o íi.-f-nÍViin Vi J'i ,'-*'í*c :„ s"l'Plenles. Cândido.10,10 uo.vniiRlo de lana, Domin * "
Oiuiiii e Luclano Montenogro ngos Uai-tista da

Harra
iceni...
dentro

•Jolal: Icllogrs.
saccas.

por

O mesmo juiz dcsclossiflcoii do art.il-.p.ira olfensas pliysicns leves, oSalvador Ferreira, qne à aceusado dovor fétido um commissario de policiaiEislindo ii prisão.
pronuncia

13-1,
réo
lia-
rc-

ü mesmo juiz pronunciou João da SilvaMattos, uas penas do art. 13Í, § 2- do CódigoPenal. ,*, . ¦"•

DIASOCIAL
Safas intin*as

Djsiio o dia !•E, dc F. Central. ,. ....,-l-ilioiagem
Barra dentro ',',',[

Tolal: Iillopr.-inimas...• saco-s
Media diária, saccas..

Em egual período de 1007:fc.. (ic F. Centra!  .,Cabotagem
Harra dentro..,  ,.'.",

Total: lcilogrammas...» saccas
,Media diária, saccas. •Desde o dia 1- de julhoEmbarques no dia 23:Destinos:

Europa 
Estados Unidos
Cabotagem .'.'',

TotalDesde 1 do mez
Em egual periodo de IM"Desde o dia 1- de julho...

MOVIMENTO
Existência no dia P?
Embarques no dia 28 ,,,,

Entradas no dia 23
Existência no dia 2S

13 o 1.9 a
O inoilmento fo'. o seguinte:

VENDAS

278.601
21. MIO

35G.33S

(Í2MIIW
10.150

5.7M.Í3I)
5S5 líl

9.151.IUO

15.Ml.201
253 S3:i

0.15!)

7.010.I1W
8s;, 01!)

8.011.205

15.S'P.«i.t
258.808

!).?36
503.TIO

Tc logram ma»
%Gênova, 23.

Cheirou hoje, procedente dos portos do Brasilo paquete italiano «Virgínia.. ;"'
Fcrmimbueo, 2tl.

Q paquete «Oriana» ae*.-uiu boie, As 10 horasda nuiuhii, para llahia e IUo ds Janeiro
Montevidéo, 20.

n',..Jnt,".l!,lci «CorOJllòré» ainda não seguiu tUBuenos-Ali-cs, por falta d"agtia uo Hio dã Praia.Montevldéo, 2-.i.
O paquete iOrlta. seguiu hontem, fis G boraspara o Uio de Janeiro, com escalada larue,

por Santos

ia,r.2*>
11.050
1,120

2.1. CO 1
isí.cn?
-UU 270
«2.075

370.700
23.001

Movimento do porto
ENTRADAS NO DIA 29

Gênova e escs., 17 ds— Paq. itnl. .Roglona.,comm. (.oiislgllere, passugs.: c.iovanni Sei linroroza de Snvarez e f.iniiha. Maria Pelscoiolomazo Vivonanol, Enrico Arouiniioi 15 envu-classe c l.r- em transito, c. vanos gêneros ao. Banco.Cominerclale Italo-Hrasllolro.Laguna e eses.. 0 ds, de viagom-Pan. nacional«Alexandria., comm. Domingos Maciel Pire--.-passags.: I.uiz Jo;*- Gomes e 2 om ;i-classe'o. vanos gêneros a Empreza Esperança Ma-
Bícnieti*c escs., 27 ds.-Paq. ali. .Aachen.comm. G. Ilellmers, passag!.: E Dpadro Leocadlo, Carlos ltosclléii

çltisse 30 em transito, c. variollerm Stoltz t C.Hamburgo o oscs., 31 ds-Paq. nll «s r-inin.
!hS 

'V-l'^!1" PJ^W-iVieiuir Sehan-í;
beheiH e rutiiilla. Cnrl Flnlc, 17 cm i- classe e21 om transito, c. vários generosa Tllèodor

s

«
7
7
S
y
!l
!l
10
10
11
11
12

üo
30
30
30
30
31
Jl
31
31
31
31
31

1
1
1
1
1

l)e Ciou,
150 em 3*

gêneros a

Willo k Comp.
SAÍDAS NO DIA 2!> '

-jos e escs.-Paq. nac. «S. Salvador»

Mu <-l tlm na
VAPORES .\ ENTRARPortos do norte, «Olinda'..

Rio da Prata, «Cíidiz».
llordços e escs , "Amazone".
Uio da Prata,"Ziialan I".Hio da Praia. "Algerio".
Antuérpia, oMoorgat».
Uio dii Prata, .11. Viluelm II.Setembro:
Valparalso e ecs., "Orita".
Kaulos, .Istrla..
Santo--, "1'ernatnliucn".
Amsterdam e escs., "Hyriand".
sanio?, "Wurzbtirg". *
Portos do sul. .Saturno..
Gênova e escs., -.Barcelona»,
Rio da Prata, .CordillOre..
Sanios, "Tennyson".
Antuérpia e ossi, "Milton". .I.iverpool e. escs., .Oriana..
Antuérpia c oscs-, "Tltlan".
Snnlos, «Slegniund».
Portos do sul, "llapacv".
Portos do norlo, "Maranhão'-.
[laniburgo e escs., "Cap Arcona".Nova-Yoi'l; e coes., "Iselvlncrove".
Gênova c escs.. «He Vittorlo».Siinlo.*, "Dacia".
Nova YoiU o escs., "Velr.sqttez".
Soutliiiiiipton e cs-'s.. "Amazoti".
Gênova c escs., "Hé„Uinboi'to'.'.
ttionos Aires; -Indiana".

Hio da Praia, --Aragon".
Santos, "Rliíietia".
I amhiirgo o escs., "Cap Verda"Hamburgo eeses.; "lilruria".
lrleslo o escs., "Ii/u-ó |.'eiewav".líri-men e escs.. "Crefelir.
Ilio da Praia, "Cap Vilano".- , VAPORES A SAIUSantos o Ruenos Aires, •Ilologne.Hlo da Prata por Snntos, .Amazone..Nova Orleans, "Amazonas".
Gênova e escs-, «Cndlz».
Napohscescs.,"Algci'le"-.
Amstcrdani **. escs.', "Zanland";
Pnrahybo e escs., "Cubatilo".
Ilamlnu-go e escs., «K. Wllliolni II., < i„Hamburgo e escs., -Santa rrsula", li) lisNoya-Yorlc e escs., «Acre., l hs 3
s. 1'idclis e escs., --s joào da Marra".I.n/;uga c escs., "Alexandria".

Seteml.ro iSantos, "Szegert",
Hin da Priitn, .Rynlnnd».
Ilunibui-go eeses., "Pcninniliiico".
¦ jirerpoul o escs., "Orila".
Vciorlivo escs., ..Mm-upy.. á hs.lio d i Pratn por Santos, "Barcelona",

ordiios eeses., '.'Cordlllèrc", l lis -7'.etiova e Nápoles, "Toiiiaso th Savola".Valparaiso e escs.. «Oriana».
v21?,c,cscs' "Wnrzbui-B", 2 |„. 

'
Nova-Yorlt e escs., "Toiinyson".
{•neste e Imme, .lstria».Hio Grame e escs., «Florianópolis..
nS ilr ¦S1'1' e 05í:3*- "Slegiiuin I'.Portos do norte, «Pirangv-.Nova Orleans, .Oeo.in Princeí'.Portos do norte, "Planeta'.', io hs.Rio da Prata, "Cap Arconi", l l',."¦loriaiioimlis e escs.*. "Vlelorln"; i hs.!}9 t:l l"*-alae escs.. "Saturno", 12 hs.o l Praia por Santos, «Ré Vlltorlò».Rio da Prata por Santos. "Amazon"
,,  Buenos*Aires, "Ré Umborto".Oenova c Nápoles, .indiana»**.Southiunpton e escs., .Aragon..Npva-orleiins, "Fofiiwoi.hl*.
u;o Orando e escs., "Sirio", Í2 hs
íi?mi^r?i'K'' "^foelnn 1'rinco-, 1 hs.Ha iburgo e escs , «Hlmethia..Portos do norte, «Pará., I lis.rrlestc e escs., .iiarú Fejcvary..Hamburgo e escs., "Cap Vilano".

I»r. Uaiilol <Io Almoldn.—Consultório:
?*¦" dí" Alfanüega n. 79 residência, rua

Dr. Mi«iiel Sampalo-Molesíias da pellee syplnis, das 10 da manliá ús 3 ltü datarde. Itua do Itosario lOü.

r .A^EW-YOKK Lll ll IXSURAX-¦LLCÜ-IIIV-WI avisa a iiuidiuirtiido cscil|)loi'ioda silencia prin-
çl|ml para o Uiasil. dõ predio árun d» Hospício u. *) pnrn o se-amido andar do edilieio do'dornal do Commcrcio», á Ave-nida Central ns. 117 n 18i. Kiode ilmiciro.

C..p:.onbaiin,I.onio, r<(i-ef|lnlin e fnn-iioiiia.ugorasflrvidosporbond-- ' ' "
nlc alta noite, são esplendidoso.spn-jjiciose npic-nies--.

. Kxnbslsflo do An Imn e* "Vnrlonaps -Avenida Central 177-Vào admirar os lin-dos esiiccimens-Avenida Central 177.
in?£illRE-I.0r'Es*a rephrtlçüó expedir*! ma»las pelos seguintes paquetes:Hoje :

AMAZONE, para Santos, Rio da Praia, MattoGrosso e Paraguai-, leiebendo ínpi-ossoa*"aã' \'H,VV, ün tal'Ue- '-'••"•''¦|S Pa™ oli terior até
i8n.?2S,--d$",'c2-71 ',orte duplo e para óexle-flora o as 3 e objcc.tosjíara registrar até Al

inw.ií". paí* Fl"*0Pa- vi!> Lisboa; recebendoImpressos até as li horas da mi níia é-iit,*lpara oex er orate' as 12 e objecto"

nacio Piiuontol
m,.,;«y .."*".- '''"-enlel c seus filhos
am'TdecemV'n,l!,/,",SlW BSP0sa • B«igrtiuocem a todas as nessoa-: nn.acompanharani ú t,llimaP^S?adaqSs

liado
e
á

hMs^i^^í|;n^i^"í^i:>^lS^laeras na °srojíl íle «anto Christo dos Mi-
107;*

Cozar Poni]ieo GomosRealiza-se amanha, sèsíinda-feirado corren e, ús 9 horas nn ni»»?'rnor da matriz do Sacramento ' "'

»•* egreja de S.ltoS^U**,*, '^al,

•lieorisina Tobiiis l»cssòiT"

__ de novo todas as iS c°nvidam
sade para assistiremTá mi«, h1V-Uíi ami-dia (ine, pelo eterno dS2™na.«d5.trJfl»**«mo

t
s^IK|,^a:'ãíSS,
raZ'esía^r^eilSci?,|1^í^^
^thecamoLusinc^t^^^)^;

Maria Augusta (PAIbiíquernue

te 
üfii??Srl«&£AJÍ^«n««

Í31
ni
de

1105

livia Pessoa ItozcriM Cavalcanti
(S1NHA')

O major José Aniauoi•mmmiWÊfilhos
-. 1.1VM

CAVALCANTI aeradéconi ponliòradòlí^^?M«^^"lm.""R^ao cemitério, etos- ^líia™- ^m
sua ami-
e sétimo'fa-feira, 1- de'«¦¦'»/.#~rpi^p".%Kí^-!^SKSí

1163

ides electricos tü*ios seus parentes e pessoas da"s;;logai*esipara- sn.de para assistirem ú missa di
setembro,
lnriã, an
ciriieritos

s í) Iiorns,

"•4»MAniAAÜCü.STn-AIBnni?ffi0-,*r:;
mandam celebrar^^sesunda-fé ^QíjLHRQUrc'i"ente, ás 9 horas, na matriz h".""-^1*0 00r-
Novo, antecipando o sm ii.fpí.° Enffenho
cimento a todos quo|hõníavÍ^nÃric-°**hai

tsm*»^^^^a*****mimm^^^im

executados em 2* ho**aspregos baratissimos
FAZENDAS PRETAS

76--URUGUAYANA
TEtÉPHÒNÈ:S7

c;L?ir %í T*nAo ,e,n s-«-
nenhuma on?r-° 

S,,cc"Psl»» «ie
—**************************Mja***a 

^^ »-.-.¦«-,

8 Sanios (
3•J

10
10
10
10
10
11
12

irar até íis-ÍÒ. "",'*'u;! p'"'i* 1'°'''is*
Amanhã :r.fllAT Oi para Bahia, Aracaju, Maceió, Pei*

is"•,li,,n-5,'i,,.í"l-v,'a! VecebotidoiinSosíé.ia,i> lons tia manha, cartas para o intéi-loí
Sf.?8, '¦!'-.da tardo, idem com porte luilò
Sinniiâ. JCCt0S '""'n l'ee,s**'a1, alá *» íl tia

TITANIA, para Antuérpia, recebendo inmm*!."e°rto"í nfí A?»^ ÜU mi""a' *«!¦¦" Wí» °™*
Al.üXAKimiA, para Villa Hclln, Sanios a i*.Buna, recebendo Impressos a é Sra da tardeoar ns para o. Interior nté às 2 i/j, ide,ii comnorte duplo até ás 3 e objectos para'registrar
S. JOÃO l)A BA1ÍRA, para S. João da Barrarecebendo Impressos até ,1s 0 horas da liFanhi-SSr.í2aiB:l.l'a "• nlerlw' fl)é «s 9 lí?. Idem com

^^'ílif-l^l^e0,^6^08'--"'^^
it^Sffil^Si^SeS^
o Interior até 4s u 1/5, idem con""porte dmSo e
Klifllal*1^?ír,le',^^JCÜlSs^r-^s-

ate as ti Ua manhã.ACni--

LOTERIAS
Hestimo dos

NACIONAL
nesnmo dos prêmios da n mi. _ k. ,..ria da Capital h-Unf, St?ihWa7m M d"."agosto de 1908- 198- extraS* em Z9 de

33111..
68085..
SfiíOS..
2701..

35183;.
6-171..
tíS3-.'*2..

35410 i
fiSOSí i
26107 i
2700 (

198- extraecâo
DB 50:000$ * 

k 10DS000PnEMIOS
,. K0:0flflS0OO 10079..
.. 8:000$000 28960....

-ÍlOOÕSOOO 211770.. .S:0C0S00") 31041....
l:O00S0O0 36059.iVi
1:0005000 37167,...
1.000*5000
Ai-i-noxisiAcõas

35ÍI2 .".... •

35111
CS0SL
20101
2701

35101
68001
26101
2701

GS086.
26109,
2702.

35420...
68090...
26410...
2710...

DKZBNAS

35500.
68100.
20500.

2ÍÍ00.

CBNTBSA

SOOJOOO
5005000
soosooo
r.oogooo
SOOJOOO
5U0JU0O

.SOOJOOO
1O0J0O0
100*000
ÍOOJOOO

80JOOO
4OSO00
40JOOO
401000

*osooo
20JOÚO
20SCOO

LOTERIA POI»üLAU •
KSTADO DE SERGIPE

doTpt!^re-|?rSahPirdSAda ^-lo^'<!• agosto de ÍOOS* en> Aracaju om 29

31768...
22687...
48475...
19342...
39412..-;

B.tTIlACÇÃÒ
**»

193"

200JOOO
5C636
ÍOOJOOO

31767
22686
-18174

rnEMios ds
«95 33209 34318

MüMIOS nu
1702 8283 9913 132í6 2mo52603 58057

rnEMios db 50JOOO
12238 2*1253 36235

«277 47595
Ani-noixisuçõBs

31769
22638 .....Vil"
4S476  ¦••¦«..

!5:000IO03
2:OO0J00O
l:000|ooo

5001000
5001000

50728
9 -

983 5723
41693

para registrar

SM

Hai'lV'i,"l,,í':i'v^.l;'tv'iai0nif,ls I*or,os 'lo norte,
ií- 

',< 
ilt°J!, ¦orli", .recebendo impressos

, *AANI.ANÜ, pnra Europa, via Lisboa, rece.bendo impressos me fis 0 í.oras da mànlã, cmlas parn o exterior até ás 7 e objectos-.nora'rt*.eistrui' até ás 6 da tarde de boje P e

Sjooa0^ 
os^«õs:iei:inVi.ãdos em lftèin

Todos os nomeros terminados om 1 têm•..*,. eyceptuando-so cs terminados em 1
FoVeca V mU' ÁlbcHo Saraiva dí*

.4 
°is1.ÍSCal d° ffovarno' »"1*J£"' Francisco de
O director-assistente Auatisto da hóeiinUontelro Gallo, secretario aO escrivão, Firmino de Canluaria

31761
22651
4S471

31701
22601
48401

31770..
2201)0..
48480;.

DEZENAS

31800.
22700,
48500.

ckntenas

28124

42G13

200J008
10OJ000
ÍOOJOOJ

ÍSJOOC
10SOOO
10J008

MI
.117.11!)
10.I56

iii.;

Ma
Roboi-lõ Ilippt.
João Lacerda,
tcll.-i, Antônio J
F. de I.lnia Junior

Fran»
Cavai-
irmão,

uimni-nos c
Josoplia

Por motivo de seu annlversario natalicio serábojo multo ouiiipriiiienlada d. Ilosa Pinua daSilveira, esposa do tenente llaul Augusto daSilveira.—Faü annos liojo o sr. Eugênio A. Wcrnoclc
nctlvo empregado da pharmacia Petropolis.

^e^^fS^fe

Apólices:
Geraes de 5 •

• -1 
» 1,6, 8. 10,
» (20(!*) 1 

Knip. 1S'J7, 1 
Est. do Es**-irit**>S*into [550}

, 10 a..

a.

Emp. Municipal
¦ (lí>'fi! ül a..
» (£ ÍO) r.o, 13,» nom., 120 a.
Comjiatiftias:

Confiança ;Tec),

3 a.

à"a'.'

iOa.

S0a..

1:0101
1:011$
l:0!2i'l;050i
1:0001

Cün|
1M5
153}vm•em

mt

nac. >-*.. *s.in*,*i(ior«, compassaits.: Henrique Mornos,Bivan Morliy, 1. Navarro Uo-Ferreira, Jusé Almeida, José
.-tr-n ii,,,,r í*.-'-''l, Je-Mnlni Adelmnr, Ame-rco-Hangcl, José Paes Far a e famíliacisco Guívnnt, coronel Francisco 11
çantec senhora, d. Annltn llocha èJosé Souza e senhora, Eduardo Gufamilin, harno de Aranha, Irmãs
\lní!v';i' :'a'"b •';,n'ly, P smi>^':i, Finncisco
r- ' r A.'. Sjnlos Uma e senhora, Elena
{.I:,e VI^.Mnser, Oscar Costa, Antônio Ca-nrai, j. A.I'ernnndes, Anionio Teixeira, p.iulo
NS"d*S:ivi,i??a-i*1010*1,0" Elmira ¦'*¦¦•"¦ Nunes
»í;lcn\rrlx :™' lareilin Silva c filha, 2 reli-
tf-wr* ffnnplscfnn», Amélia Calvão, Maria•¦¦ilviio, l.iiemistoelcs Cavalcante e lamino;ancisco Cuso, dr. A. A Cardoso de Castro- nliora c flllios, AIToiiso MlloroldaSdifSGe*rondo Dias a. Falcão, tlr. Paulo Salgado.José Santos Ferreira, jorne
n t, ."¦TV-m"'»'*;'?^?"10 Sarmlenio, Aristidessi- t).,is e M etn .(• classe.
SSESí"-'-1'''' i!al -RoíogiiR..
Ks u n i-, 5,*="?re-, Passags.: 1'epita Duran
lonn*.? l-l1'*,"' . ln'*,° ^VJ°- Jo:'° noniUO(craasi, Jusó Pereira Felizardo, 12 em 3

II & Ga, lm jí ih 26, Paris

Fl

José Fèrnsndes
Ç.lildláco; Jo-ir-

classe.

„ , HARLE & Cie., successores
(eonstruetores eiectricistas parajyfariijhas e ÇuerraFornecedores de iodas as jtíarmhas do Mundo

l A FAnlilA«nn t*t*^tr*\t—rtf ii — ¦— i ¦ ***

os números terminadosTodos
tüm 4M00. "** """"-""aaos cm
2Sim°S03mim(!rosl8''minadosem8

Os dois

.r)$oor»
4J00O
4J00O

63

tôm
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EfiSiSÍSiíIfí de Marinha e Fortalezas.SUBMARINOS typo francez
pelo afamado engenheiro.LAUBEUF, constrúcção dirigida

MINAS SUBMARINAS automáticas e electricas.

Unico agente: BS. Xj^^ivr-g^-^f^rp

ISo Exercito Nacional
tò^S^tíS^felí^ gentes,
de comnÒsici o °™*}^'''>''**-'-< Rülmôütii;combatam S^^^^-ái:Ues. infir.ênzasU0 aSSj1"*^IS S3

PSWagráddbiliissimo, fi um re-
in s„a ,c,e*-'Pertae autrmnni,'n „""..•;to, tornando-se
vantagem;

medio •T=e.despertaeau!ímcnlaoaPpetí.
assim do incompai-avol

Vcndc-sc om m,nlqUorr,harmricia *

Os srs
ria Federa; nao sr. Carlos *j

¦"'•"I-ISiOOOSOOO
N-virell, AC agentes da I.oíe.sta capital, pagaram bonPinto, o bilhetepremiado ante»bontem comipo^õí

intcnj
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ü

Vm alui».» n|miIiiiIii prio «.••rrrliirlu d»
liilciim» ilo ll. ile lll it ir. I.i>iiii<s

Actniiliiicnto n > tusso plifiniincQiillch lem
». 'lltlll. I ll llliil.if i|('N|'|".:i |, ,|» |.;, 11 •• ll.lil
homaiiR "in» iilrlgnin us dosiluo.1 do ulo«
,*l«is;i 1-Mn.loiiiiiii'li'ii.

A f.iinii.,Mt'inda |{«coln dn Plininincln,iiiuii. olmorviiijin» tun limtla.i.» proBriiiiimn,leciiloumio Olll tleziiiiu cm ini iiKi/.es, ii. i..s.ln forli.R o liiiorrnpvilos, por osto nu mniciin
IIHltlVIMi .lillili.-. Ulilll qii.iM di'SOI't;lllll/lll:i'lii
imito inti'litviu.'il, conin niorai nessa pollo-oi.íui, n (|itom calilii «Inr tantas Minuo-ns•••¦ilil.llll" IS, tlcsdli l|llll ll 80U CSllIll»! fll-lSO
feilo com o devido moi lto « ntlaneao*

Kinquiiiiio nsliiilnnlo, na i.. n',i capitai
paulista, Houila lloiotieofoiii as mais liso-mnis iiH|)li'ii(,'uOB 0111 iii.ii csiilrilo. linpflll-
ilo polooiiilitiHlntimo quo vlenjiivn cotn rn»
biistuz nni|iiollos tnv.unioi •¦ i-ini.i.s cniit»-
iras, eu ciiiiiinliitva sempre llrniUi norsovo»
tanto peln estrada dn trnhtilho o do pro*¦.russo,

Orn, sentia n visla nlTusciiiln prliis scln
illliiçòoü das ptnpi'ii'ilaiii's cijilinjons, rpm
billhnvnni tanto na oxyilriçàr) de algum
melai, como nn ilncninpnslçáo do eortos
rurpnii ricos em imitaria tlntiinnnla.

• miras vezor. la a linanliuiçá»i rnfrefiçiir*
ne hn Mombrns iloti (tlgaiilofiMH Cunlforas
qun hordlllll n pntiiii-iilii (Io Florida uu va-
Kitõnr nas iii:iii:cii>i do Amazonas om Inis»

ado algiinm Oraliitldti dti perfumes o co«
lornçúns mais ncllvns,

Do viiílil ilc»-sii viligom, irliinnvii n es-
. trada >it rouIokIÍi, subia a» plncnrn da'• montanha pnra observar os cúrias das ro-

dins Iqiioiis mi oslrnilllciiilits o modlltir
snbra a Ii.vpntliOHO do l.oplnce.

Knláo, o iiiini 1't'iisaincnlii -o alongava
desde a primitiva nebulosa, observava as
Iningliiiiiliis trnnsfnrninçiio.i.pcnoírnvn pela
i»P»ii:a du i ctlrii Insomln, asiudttvn cs dl-
versos casos pnilinluglcos o ilu nnvo, ohoió
«Io ndihlrnçáo o espanto, recaia na época
ii.üiiiil,

li assim, vi iiniiiin o grandioso templo
da cliltnlcit itiodernn. vendo o bailar tios
iiliiuins sub HS leis 'lu grando l.avolslCI',

listrnhiiuln-iuo i' un as posquizas nnalyli-
r.ns táo hem coinpnitdlnilas por l-inlc e
«f.lnsscn. Irnnsbordiido de prazer ao nssis-
lil'ns syiHliososYirgniilens «{tto s»i realiza-
vam ilcV.de ti nietlinna niú aos corpos do
lirgaiiizaçúo mais completa c coinpllçndn,
«.i passava a pliaso mais risonha dc miulii
oxistoncla;

POfiini; tu.lo isso fui nm kgíiIiii ligeiro
intoi rompido nula realidade dos faclos ru-
•ies c crticls, desde que entrei na vida pra-
tica c commercial.

Aqui a questão toma um outro rara.der
r.impletamonio diverso. ¦

Temos quo sujeitar á unia organização
lesiuaiilclailn, mn que o titulo du phariha-••estico c dado tanlo no diplomado como a

ijtinlqttor eharlalâo.
Aqui vivemos submissos ás ondulações

•la polilloa local, pois o dia quo timifCa-
mara. contraria fts sympnllilas do proíls.-sional, ontondorqtto o logar .0111 porta mais
•luas uu tres pliarmacias, .1 pedido do um
correligionário quo disponha do fnroa ciei-
'oral, é claro o notório que este ultimo será
intendido o o govorno, de accordo com tal
decreto; vao facilitando c fazendo o quo lhe
d solicitado;

Nestas càndiçúos vè-sc bom que n go-
verno; disfarçaiuloaso cm soccorro das lon-
ginquas povoaçõos, tenta assassinar essa
.-lasso táo rr.piela de responsabilidade e
escrúpulo profissional.

si de um hul 1 procura alear o diffundir
ensino primário nas Kscolas; por oulro

tenta suffocar o amor polo ensino superior.
..Iimlo-nos para resultado o principio dc
mecânica :

.Duas forcas cguacs, cm direcçues oppns-
(a.s npplicadas num mosmo ponto, neutra-
liy.im-sc.ii

Neutralidade esta quo será demonstraria
y.rlo desleixo e íibantlono da classe, que,
visando son unicamento pelo lado pecunin-
lio, tratará a toda prossni.esquecendo-se
¦Ia pro pi in consciência, de constituir sun
independência, para livrar-se do jugo a
que está sujeita.

Itcllo argumento é o ilo nosso governo :
1. Facilitar nus práticos com o lim do soe-
aiort-Pi- às povonções dcslituitlns do re-
Cttf.SÍ-S'.

Náo vedo quo ns nossas Kscolas « I»ncul-
dades vomitam turmas c turmas dodiplo-
mudos, que osláo banzando sem logares
para oslabelocerom-sc .'

Náo vedo que facilitar aos práticos t sa-
¦•'rincar o dinheiro de lautos paes, e por»
imitar uni homem completamente pobre
«im llirorlns necessárias por um outro quo
pelo monos tom rostricta obrigação do sa-
liei- essas mesmas theorias'.'

Entretanto', não obslnnle ter dado esse
passo para o fatal desequilíbrio da nossa
.-lasso, ainda cheg.i a tolerar verdadeiros
abusos, conscrvtindò-so immqvcl como uma
•estadia deante das reclamações a que tem
um-pltarmacoutico direito tln fazer.

, l-',' assim quo existe no districto do Sáo
João Haptista dasf.yhociras um indivíduo
q.te ronsOrva tuna pharmacia, nos com-
nnrllinoiilos internos de sua casa. vendendo
uubHenmciilo medicnmenlos; aviando rc-
í-eitns módicas, colloc.irído rótulos com o
f-eu próprio nome, sem temer aos rigores

iii loi. Tem continuas tiiansaeçOés comas
iirini ipatís drogarias, do Hio. cujas cargas
-re» despachadas cotn destino a ossa loca-
lidado!

ücciipnndo uma posição relalivamente
superior a um 'legalmente estabelecido,
porque não está sujeito nos direitos, pro-
••ur.i fazer toda sorte do pressões com o (im
•lc impedir ti permanência do um oulro
cfompeiiilor. Ksse indivíduo menllu escan-
.lalbs.lmp.iilo ao govorno, por intermédio
«lo. falsos documentos, quo ha muito^se
iiclinvn em Ouros. entretanto em Cachoeiras
continua a residir com sua familia, onde
mani pula abertamente a todos os que lhe
procuram.

I-', tu. confiado no caracter rceto, integro
o iilnsirailo do 1 osso actual secretario do
interior, registrei no diu ISdo abril do cor-
reitloannoumh denuncia, onde se achavam
inclusos, não soiitcnlC os rótulos da tal¦pli.-irnincia, como laniliem dociunontos das
•principaes autoridades do Ouros, quo pro-vavani o nunca tor cs.se senhor se estttbc-
Iccido tilii.

1--..Í css.a denuncia feita eom todo capri-
Cho por tun dos nossos mais distinetos
;i d vogados Siil-Mineiros.

o sr. secretario nem ao menos so abalou
tom isio.

Suppuz quo lalvez devido aos excessos
de serviços não llvcsso dado as necessárias
•ii-ovitlcnitlns, polo que líz um segundo olli-
.i»"», lomlirnndo-llio o anlocodonlc.

Ate lioje, porém, consorvn-so no mais
iiiiportui Uayel silencio a esse respeito.

senhores, não sei ao que utlribuir, lal
incòrreçtio do 1:1. il. soorelarlo do interior.
Náo Im' razão para unia (oternncin dessa
orilcni, porquo hoje a loi mineira faculta
desde quo a Câmara adie necessário; a•ibéif.tra do mais uma phnrmacia, 110
mesmo local, por.11111 pratico licenciado.

Ora, si odr. Hrilto.'deseja fer agradável.
níió precisa sor incorrecto nn honroso cargo
quo oecupa. Pasta só uma carta, manifos-
tando os seus desejos á Ca mara, para, tal-
.'.'. do um modo correcto 0. docente, tal

.indivíduo llquo legalmenie oslabelccido.
Não toiiho a mininin intenção do oiíondcr

nos meus coilegas já licenciados, falo do
um 111. do geral, embora existam honrosas
fxcopeõcís dentro os mcsriios.

Nem espero que estas'linhas determinem
uina outra altitude para o caso vertente,

orqtio liojo os nossos direitos achain-sc
«inipostailns pelos ompcnliosoxlornosi quasisempre emanado.'" do uma politica nojenta,,'.;ie abala ato no amngo das leis, o, alli.-ula
na egoísmo, sul'1'oca a nossa razão, cegando
os idiios da libordtiilo.

Çom imiiíq tino o acorlo disso um poot-i:
pe bronze fez-so agora a face humana

K essa face do bronze já nio cora.»»
Ivscrevo-tis, pnls, com o exclusivo fim dotornar bom claro ao povo brasileiro o dos-

prezo com quo respondeu o dr. secretario aum cidadão quo não lhe .pedia favores,mas simplesmonto reclamava seus direitos.Minas —;'T —s- uns.
A. P. P.uts.

/\ Salve 30-8-908
- aos ro.biilliaros pomposos (i.i au-

rorã do hoje, o coração de Santinha
palpita Venturoso.uuma doce eclosão
do' sonhos puríssimos, pois conta
mais uni risonha uatalicio.

Que as auras da felicidade a ba-
fejem sempro na repredueçáo dosso
dia festivo. São os votos'quo com
desprendimento iValma faz

S. L.

_ Haclnttstíto
e €-$croíul0$e

Ê o melhor tônico para os nervos, os ossos
•s b sangue e o agente mais poderoso para aug-
mentar as carnes e a energia vital.

Fortifica o systema muscular e é o preven-
tivo mais seguro e o remédio mais efficaz da
TISIQA, ESCROFULA, BRONCHITIS,
GRIPPE, ASTHMA, e demais affeccoes da
Garganta, Bronchios e Pulmões.

É a única emuloâo que receitam os médicos
e approvada pelas Academias de Medicina.

Náo contêm Alcohol, Guaiacol, Creosota,
nem nenhuma substancia irritante que pode
perturbar o estômago e prejudicar a nutrição.

As milhares de curas que diariamente se
obtêem justificam a fama de que goza como o
grande Alimento e Medicina.

SCOTT & BOWNE, Chimlcoi, No» Yarfc
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Garantia da Aiiin?oii!:i

DEPARTAMENTO DOS ESTADOS DO
SUL

AVENIDA r.F.NTn.lI.

Outro sinistro pago
Causa tle morte:

Suicídio
Pagamento rflar«*liiaita ii tirnrllclartn a

ili-sprito do eniliiiriciis a|irr«.«*iiladus pc*
Ios credores tlt» fal Iccido.

Heis 20:O0OS0OO
P.eccbi do Departamento dos Estados,do

Sul da sociedado de SOgllVOS.MlltUOS SO-
bre a vida «Giiranlia da Amir/onin», por in-
termedio da sua Succursal da s. Paulo, a
quantia dè £0:OÜOSÚOO 'vinte contos dc réis),
importância do seguro etfoetunilo na refe-
rida Sociedade pelo 111011 fallecido marido
Álvaro dti Cunha Iiarros, sob a apólice 11.
í.fi87, o pela presente dou á sociedade pio-
naquitai-iio dc tedos os direitos por mim
adquiridos á mesma apólice, na qualidade
do benoüciarin. ò devolvo-a á sociedade
para sor canceilaria por ter ficado nnlla o
saiu valorem virtude do pagamento agora
effecüuiilo.

Passo o presente em triplicata para uni
só effeito, sendo o original do meu próprio
punho na apólice.

Ar.ic.t-: Amoedo of. Bvnnos.
S. Paulo, 2, de agosto de 1008.
Testemunhas: Aligilsto Munh Barretto. —

Damaso Honra coelho.
Illms. srs. directores do Departamento

dosaKstados do Sul da ''Garantia da A111.1-
ZOIlill'».

Na qualidade de boneflciaria da um sogu-
ro do vida da quantia de 20:Ü30S feito pelo
meu prnnlcndo e saudoso marido Álvaro
dti Cunha Harrop, fallocido nosta capital de
S. Paulo a II do julho ultimo, seguro ef-
feclunilo sob a ap.olico 11. '1.1x1 emittida
pela soeiedado do" quo sfto vv. ss. dignos
Dircclnros, lhos peço permissão pnrn," pc-
nliorndn agradecer li pontualidade o corroo-
rfto quo do sua parlo encontrei para o cf-
fectivo pagamento c liquidação do mestiio
seguro loito par intermédio do sou distinc-
to roprosonttuilo desta cidade, sr. Gustavo
llenry «rinfrevllle que solicito c gentil som-
pro so mostrou no preparo dos papeis nc-
cèssarios o pagamento «Io seguiu, tornau-
do-so desta arte. tambem credor dos nioits
agradecimentos, e esta sociedado ainda
mais uma vez deu provas dos bons créditos
do que mcrociilamcnté goza cm todo o lira-
zil.

Podendo vv. ss. fazer desta o uso que lhes
convier, conslnlatii que com lino apreço o
distinct.i consideração, me subscreva do
vv. ss. ntlentn e venbranda obrigada.— Alice
Amoedo de Iiarros,

S. Paulo, 2-5 do agosto do WDS.

'Iclcicraiiiiiia de S. 1'aitlii
A Companhia dc Loterias Nacionaes tio

llrasil recebeu ãnle-liontem do S. Paulo, o
seguinte tclogranima, 11. TiSI.SOO: »• Pola casa
Vaio Quem Tem foi pago lioje bilholo 33.2C0
premiado com 100 contos Loteria 1'cdoral
cxtraliida S2 corrente a um distinclo cava-
llieiio proprietário do uma importante fa-
zenda no sul de Minas.»

Ros doentes de hydroce;»
O dr. I.eonldlo Ribeiro, especialista de r.-.o-

lestias tias vias urinarias, cotn pratica dc í2"jiiinos, cura u liydrocelc. por mais antiga 011
volumosa que seja, Inclusive as que sj .tctilitini
reproduzido depois do emprego tios processos,-otiiiiniiis, sem operação cortante o s.eiii u.jc-
.-..•.ios dolorosos oodo. stics do prata, ¦¦obre,
tí*í.\ porlnoslàsinias; sjniplcsmouto .-om uma
iiiilcii iipplIÇúçito do seu processo sem tto-, sem
íclire c isento do repro.lucçâà da moléstia.

O tlr. Leanldflo Ribeira ostn actualriientc
neste capital; rua da Coustltulcilo 11. "•. onde díi
.ousiiltas c faz exames, das 11 Iioras ao meio-
dia. Chamados por cscrlpto a qualquer liora.

A sua permanência r.cMa capital será de pou-
cos d.as.

IMPORTANTE DESCOBERTA

Vegetal iodo-tannico infallivel nas

fhres brancas,
'¦—— JírTo/estias do ulero,

ôvaríos e lt/mpr)atisn*o
Cura rapidamente

ORCHITES
DEPOSITÁRIOS :

ARAUJO FREITAS
OURIVES, 114

Fabrica Rio Grande do Sul
pharmacia Çodoy

Pronto;;? o sjni|»alli ica
Os amigos e admiradores, 'que não são

poucos; do incansável, activo o intclligente
medico militar dr. João Muniz Marreto do
Arngão viram eom grande symp.ithia o seu
accesso ao posto do capitão do Corpo dc
Saudo do Kxercito, corporação ,1 que tem
prestado rclcvantissimos sônicos o sempro
procura engrandecer.

Os quo conhecem Muniz dc Aragão não
sabem que mais admirar : si o seu pei.-e-vorniite amor nu trabalho, iV sciencia e á
carreira quo abraçou, si o caracter inquo-
brantavcl e digito (te amigo e cavalheiro.

Kstas' nobres qualidades provocam, por
motivo do sua promoção, o justiliendo ju-
liilo que relloeto nestas linhas um seu
jilís 'admirador.

A' minha lllli.i Mariiin. abraça o beija
pelo seu anniversario sua máe
1130 Amélia Cavalcante do Rego

t'oncoi'1'Ciicla para propaganda
Termina no dia Ia dc selemliro o prazo

nara recebimento do propostas ilo propa-
ganda pira a loteria do 5OOt»OU$00». tia
Capital Federal, de accordo com as publica-
cões feitas pelos srs. Nazareth &• C. As pro-
postas devem ser apresentadas um carta
fechada ft rua Nova do Ouvidor 11. H vanti-
go 10'.

DECLARAÇÕES
Jrmaqdaáe $e J/essa Setjhora da

JCapa dos Jtfercadores
Devendo eclebrar-se nn dia S de setom-

bro próximo, com toda a sòicnnidade.a fes-
ta da nossa Kxcclsa Padroeira Nossa So-
nliora da I.apa dos Mercadores, as novenas
que precedem a rofciida solcnnidado tora»)
inicio no dia i.'0 do corronto mez. tis 7 ho-
ras dti noito o terminarão 110 dia 11 doso-
tómbro.

Paia maior brilho das referidas foslivi-
dades, anles de principiara novena 110 dia
!¦'!', será inaugurada a iiluminação eleclricu
interna o externa cia nossa egreja.

A parle musica! está confiada ao conhe-
cido maostro Luiz Pedrosn'.

Km nome da mesa administrai iva, convi-
do a todos os nossos irmãos, exmas. zela-
doras c a todos os lieis cntholioos a nssis-
tirem a estos aclos do verdadeiro culto e
veneração á nossa Excolsa Pnrlrocirli.

Secretariada Irniantltulo, 3S do as:oslo de
10ÜS.
1033 O secretario, .l)7/i)iia Duarte pinilo

J?s' praças do %io de Janeiro e do
interior

Os abaixo assignados, declaram que nes-
ta data dissolveram amigavelmente .1 so-
ciedade quo gyravn sob a razão dc Naza-
retli & Duarte, rcliranrlo-sc o sócio Ma-
noel Duarte, pago o satisfeito do capilal o
lucros, ficando o activo o passivo sob a in-
leira responsabilidade do sócio Álvaro Na-
zarolli.

Kstaçàõ do Morro Alio, 17 tio agosto de
1003—ManoelD.uarte, Álvaro Suzarclln [VM

Compan/jia €strada de fer-
ro ae Jt/ltí3an\binho

KM LIQUIDAÇÃO
Acham-se ii disposição dos svs. aocionis-

tas, 110 oscriptorio da rna V.iscoiitlò do
Inhaúma 11. 00, ns documentos referentes ao
balanço do 1007;

Itio de Janeiro, 10 de agosto de lOiis.—
Leopoldo vi.iA.da Costa, ctiefe da coiitabi-
lidade. 1003

Sociedade Ccrfhariijense de
beneficência

largo de s. rn.tNr.isco nr paui.a G, "¦ aniiau
¦tssciíilitót ordinária /¦ coiivocitrSo

De ordom do sr. prosidento e do accordo
com o cap. X nrts. -Í7 o 30 $ Ia dos estatutos
om vigor, é convocada para o dia 3 do sc-
tenihro futuro, quinta-feira, assembléa or-
dinnria mensal.

Caso não haja o comparecimento do 1;"
dos sócios quites, a "_• convecaçáo realizar--,c-á em s do inesino moz. na forma do pa-
rr.graplio unico do art. 45.

Hio,dé Janeiro, 30 do agosto do 100S.—
£>)'!<imi!0)t«-.i/uas, Ia secretario. 1133

Companhia "Cruzeiro do
Sul"

Os srs. accionistas desta Companhia sib
convidados a so reunirem em assombltia
geral extraordinária 110 largo da Carioca
u. 0. na quarta-feira 2 do sclombroi allm iledeliberarem sobre as exigências feitas pelogoverno ao decreto quo autoriza a Compa-
nhia a funecionar no Brasil.

Hio de Janeiro, 30 do agosto do 1009.— tDirectoria. j 15'rj

Club 24- de jtíaio
•Sabbado, 10 do setembro, S0*-'.'recita iren-sal, com a comedia »»As Doutoras».
Haverá banda do musica o fogo dearflfl-cio.
Já quo não escapamos d.13 doutoras, pc-dimos a itluslrndã directoria que nos nr-rume tambem cem a «llònra do um taver-neiro» e o » Padre Picanço...'Tudo 

pelo amor da arte !
1157 i-\-.TMl.* tJ*-'^-*

«n ¦ sswswok s.
Club Çt/mijastico Portuguez
coNciiinr.NniA rou t ROKtriiiir.ç.tó üosovo

üiiirioio
Por espaço ilo Iríiitn dla-i n lindar cm .'l

tlO Nideiiibiii ilii ItlOU, la''ci'li0lll-sn lltlSlil SC-
("fiilailii. it 1111 ilo ll'»|ili'l'i 11. 233, |iin;ios.
tas mn .-iiia iiv.iiii'1'i para a construcçáo dn
n.i vit sr .iii •¦, ictni .'.iiii|in»i 1 do ii"i»aiiu»liii'.'«,
liMi'1'i i!»t frimld f'»t moti-itt por'•'»í ile fi!'nvio'i,
ilu •• '111'iii'iiiidaili'. cm ns planlns o "»'*|H'i i-
llrnçòo.»' liuprcssiis quo ícrfto fornecidas
parn osiiiiiu nos srs; uONCiirroiilos.

As |q'ojmsths devem iloslsnnr preijo. 11.1-
tlnr ni contrato, prazo tln oonslrucçrto
e il(iiu„is ritiosllpH, a» .¦üiiiind-vs'! nponits as
quo fiit-ni snhúcnpt.i'. por constiiiclOi'üS
111.111'li'iil.idos,'I riili s os dlaa uieis «n proslavá rjiinlquoi*
Inforiiineán noslii seiirplttila, das ', as iu
horas il:i noli>i. o no dia -l do potombro
próximo, iis 0 Iioras dn noite, se prncmlorii
na mesma a abartlirti tins propostas entro-
Uiies.

Itio de Janeiro, 19 do agosto do IDOS. —
/.(cf: 1 titiuiit, |' socroíarln," 

200:OO0$O0Õ
Vov 7.-ÍIHM»

Snbliado, 5 tln selemliro; será exlrtiliiiln a
Lotniii l''c,letal : pwiniil maior SO0:000S0O0
cusiiiiil-iii jiillielu i'.iiei'.a"i siitncni»! 781-00.
Tortos devem httbilltai';so nesta Impoitan-
llsslnia lototiti. ' •

rn
THE RIO DE JANEIRO

C Iii
tV. rciifesftiilíiiilos da <"oni|».*i-

nliin jh'1'víikmii aos iiiornrtorcs
ilosln < ripiltil «iih1. na loViiih
ilosoonlntlos c po.slnras vitjeii-
Ios, nino tttMii, sonno tia( (impa-
nlitn. («mii <» «lircilo do fioii-
slt-ult" qimnsqfiipi' olirns deos-
pilo :i(lilii'i«»ii:i(!M 011 cxlfnoi*-
(liiiniins sobre seus onuiiiia-
iiicii(o«3ualièrni'oti reconslriili'
asoxistculiis.sobpciia do mnl-
(a o dciiioliçâo dns musiiias
obras c mais cITcüos» á uiisla
do hirraclor.

As possoas que pretenderem
quaesquer nbrasdessa uattire-
za, devem dirigir-se 110 escrip-
lorio, á rua Sanla l.u/.ia 11. :»7
011 ás easas dc inaeliinas, mi
praia da Saudade, cm Itolalo-
go;uo liai ila rua ilolmpcrador,
cm S. Cbrislovâo: Cidti.de \ova,
ao Indo do Asylo de Memlici-
dade; rua da Alegria 11. 3,110
Cn jú» c escriptorio, á rua «losé
Bonifácio 11. 53, cm Todos os
Sunlos, onde serão recebidos
pedidos para obrns.

Cm virtude de insIritccAcs
do sr. Iliigenbciro riscai do
Governo junto a esla Compa-
nhia, todo pedido pnra servi-
ço dc esgoto cm predios novos
c rccoiíslriicções deve ser
acompanhado de plaufa e ele-
vnffio. cm diiplicnia.approva-
das pela Prefeilnrn, indicando
o local cm que se . pretende
collocnr os respectivos appa-
rcllios.

Sobre dcsnrranjos e obslru-
Cfiôcs deve o publico diriair-sc
ti rcparlioão fiscal, rua dn Ca-
1'ioca 11. O, I andar*

EDITAES
Rcccbedorla do Rio de Janeiro
De ordem do sr. diroet»ir so faz publico

«nio so procede ti cobrança ti boca do cofre
da 2- prestação/Io imposto sobre indus-
Irias o prüflssoSs do exercício de IO0S, du-
rante o corrente mez, llcando incursos em
multas do 10 -\. os collccttttlos qua não
realizarem o respectivo pagamònto dentro
desse prazo.
. P.ecebodoria, 1 de agostO:tlo 100S.— .Luiz
«ia Sltvu Deis, servindo do stih-director.

Inspectoria de Seguros
EDITAL

Do ordem do sr. dr. inspector de segu-
ros faeo sciente, para conhecimento dos
interessados, que, em cumprimento ns dis-
posições dos nrts. '-*' n: lll o 9a do regula-
mento quo baixou com o decreto 11. Ml'! dc
12 ilo dezembro do 1003, todas as soeietln-
dos dosegui-os do vidafdo seguros lèrros-
tros c marítimos, nacienaes ou csirangei-
ras, quer operem sob .1 forma anonyino,
quor sob o regimen do nmtualiil.iile.devem,
sob as penas dos uris. Ctl o 07, fornecer á
inspectoria do seguros, doutro dos primei-
vos scssenla dias seguintes ao scmcs.lro a
limiar em 30 do junliu do corronte, a tela-
e.io dos seguros elVcoluadós ditraiito ci cor-
íVnto semestre, com os nninoros das tipoli-
ces emiltidas ou dos recibos do renovação,
n capital segurado e. o respectivo prêmio; o
lambem a dos sinistros pagos, das com-
missões o mais despesas.

As relações sobre ns contratos do seguros,
os sinistros, as commissõos o as mais dos-
pesas a qno so roforo este aviso, devem ser
discriminadas pari quo seja devidamente
ex.oct1t.a5lo o attendldo esto sorviço publico.

Inspectoria. do Seguros, "iti tio' junlio de
190S-- Joüo Vieira da Hcgadus Vlaiina, escri-
pturario. 

'

Ministério da Industria Viação c.
Obras Publicas

DIREC.T0r.IA GERAI. DK OBRAS E
VIAÇÃO

CONSTRUCÇÁO DE LIGAÇÃO E PIlOI.ONr.AMF.NTO
PA

Estrada dc Ferro de Octlc de Minas, no
listado dc Minas Cernes

De ordem do sr. ministro, faz-se publico
que, 110 dia l-i do outubro dn corronto anno,
ao meio-dia, nossa diroctoria geral, serão
recebidas e abertas propostas para a con-
strucção. por unidades de preços-, do uma
estenda do forro comprehcnilida ontro o kl-
1 orne tro IS da de Goyaz e a cidado de Bello
Horizonte, e do prolongamento da Oeste
do Minas, desdo S. Viconto Ferrer ato
Uonijaitlim, de quo trata o decreto 11. 7.033,
do lli do julho próximo passado, do accor-
do com as seguintes condições:

Ia As estradas dc ferro 'a 
construir são

divididas, para os lins da presente concor-
rencia,nas Ires seguintes sec»'ões :

a; Do kilomctro-í*y na listrada do Ferro
do Go.». az u Alb.ãrtò lsnacson, na õósto do
Minas ;

d) Do Alberto Isaacsòn ,1 Bello ltori-
zonte :

ri) De S. Vicente Terror a Bomjar-
•lim.

Paragraplio unico. As propostas pode-rão sor apresentadas para uma ou mais
secções, devendo, porém, nosta ullima hy-
pothe.se, se. refei ir separadamente a cada
uma das secções sobre qttc versar.

2a Os trabalhos do construeção, a cargo
dc contratante, sorão pagos pôr medi.-ão c
tabeliã do preços, o constarão dc ;

ri) roçado c deslocamento :
d) terraplanagem necessária á constru-

cção das secções e suas dependências ;r) obrns dc arte;
d) edifícios;
e) assentamento de material Cwo-
/') assentamento da linha telograpliica ;!7) construeção e fornecimento das de-

pendências ilassocçoes do estrada dc forroinclusive caixas do água, gyrattoros, mo-tores, maehinas, ferramentas o materialdn olhemos, que forem indicados pelo go-verno. ' °
§1- >Todos os trabalhos acçessorios nc-ccssarios 11 execução das obras, taes como

caminhos do serviço, estiva, abrigo paratrabalhad.-.r' s, eao., correrão nor coma t'econtratante, devendo o respectivo custoficar incluído nos preços de unidade databeliã.
§2- Nas lllnbas em trafego da Estrada deFerro peste do Minas só terão transporte

gratuito os m.itoriaes directamente desti-nados a construeção das obras.3a A construeção do cada nma das se-ecoes do que trata a condição primeira, de-vera ser encetada dentro do praso do doismezos da data da assignatura do contractoo ficar concluída dentro do praso máximode 1'- mezes.

I'. ,\s natas ilo serviço rnniorjniAo a 101
mu rogues un i-iiniiMiaiite Injjfl npõl 11 as»
signiiiur.i do contrato, iitíeiulniiiloaso, iloviiii<
tinta em iluaiiii», ao quo as jtctiilrlfililnilós
Ios trabtilliiis n tis ronulsiçõQS ilo'uoiitl'11
iiuiics oxlglrniii,

,'••, 11 guvetiio pnilorO, rtininlonntoiiilcr
ooiivoiiIoiiip, niioiai'ns nrojeotosilits obfns
11 ti própria illraoçAn un uutrniln. som (juo
ilu laes iilimivòes r»>siilio pniM n eoillfnlitu*

ilrolln iii.»' i'i'i'l!iiiiai'i|ii.ii.|ui»i' Ijiiloiiini'
zitçáo 011 por nluuiii nuii'11 fiiinlniiionin, sal
VO apCI
gui'itr,

lllOVO dn i-ai'.ila» "l'in

Ulpeifis o (lisnojlo no paragraplio íO'
ir. «

PaiMrrapho n ii.»o, si ilasolíorações or*
íloiindiiH rcsiiiiar ubainl. ii i do nhras foltns
on ciiiviüd is, HofÃii estns inoilhlns ilellul-
tlvnmenlc o seu valor crotlliado no contra*
tatiit', t

ii'. As m.'ili»;iies dos tralrillios eve.uiM-
dos serão foltn*i 'lc dois olll ilols mezos om
c,ii"i»'ii'i» provisório, tlrjvundo sn prn 'odor ii
iiiodiçá 1 llnal anles 110 i'i)Cill)lineil'0 dr
qtnilquoi' trecho da soenflo rosnootlvn i»--K»«jovornn.

Ilariigraplin milci, O governo podofii fo?
mar conla do iiiiiilquci'Ircclio dnoslrntlii
nnra oslnbelocer o respectivo Irufego, como
julgar conienloniB,'.". On |ingninnnlossorflo lilmonsnos o fel*'. i-, 11 juízo do (fi verno, cm dinheiro ou em
títulos, qno o governo oniiulr.i, voncontlo
osjnros ilo 50 a|. no nni.o, cm papol, do nc-
cordo eom o ttocretn Icglslnllvo it, 1.02*.*, de
:t do .janeiro do 1003, sondo o ronlnitnnto
obrigado, nosto caso, a rtcoliat' ossos tini-
Ios pelo correspondente valor nominal,

8' d conlruiiiiito será rcsnnnsnvol pelaconservação n solidez das noras 'lo torra-
plonngoni p.el i prazo do sois mozes o das
obras do uno pelo prazo do tun anno, a
contar do dnln da' incdlnfio Õiínl, cloventlo
reconstruir á sua ciistiqirilquer do taes
obras que vier 11 llcar lianiiiilleada.

si o contratante so recusar-a f.izel-n, o
governo promoverá a rccònstrucção porconla iío mesmo; eiiino julgar piVfurivol,liinçnuilo niáo da caução e (tos rc.spcclívos
reforços a que so roforo tt condirão IIa.

0' Na execução'das obras o 110 ostiibólò»
1 iiuonlo tln estrada sorão ôb3ei'Viidíts, om
tudo quo Interessar á pnrto loiiliiilcn, as
disposições do tlccroto ri. 7.030, do •.".' d« de-
zeuibro do ISSO, o ns ospcclllenuòos hppro»
vadas polas j.iu irias do 22 do dczeiiibio
do I003 o 2.'i dj julho do lü'",, paia o pio-longamonlo du listrada do Ferro Central
do Brasil. Meando oiltondido que o govet-no lerti o (lireito do estabelecer, para cada
natureza do trahallios ;i executar, ou de
niaierlnl quo houver de sor fornecido, ns
condições especiaes quo julgar necessa-
ria-s ii'vis(a das ctrcunistancíits, tomando
por base tis melhores condições do ex-
ecuçáo o a mollior qualidade de matéria
prima, salvo no que contrariai' o contento
celebrado.

10a O governo fiscalizará .1 execução rias
obras o o serviço, como julgar 

'couvo-
nieiite, expedindo as necessárias instru-
ccões.'11a 

Por qualquer infracção das cláusulas
do contrato, quo não estiver sujeita a penaespecial, poderão ser impostas ao contra,
tanto limitas dc 2001 a 2:000$ c do dobro nas
reincidências.

12' Os.proponcntos deverão fazer no The-
sottro Federal .1 caução de 5;OÒ0S por cada
uma das tros secções do quo (rata a clau-
sula I c a que so propuzoiein, para g.ir.in-tia do sua proposta, quu não serão recebi-
das sinão ii vista do ccrlillcado ou recibo tln
mesma canção. .-.

Os proponentes, cujas proposlas forem
escolhidas, deverão elevar n caução de
5:000*J a 20:0003 por cada secoão proferida;
para garantia do contrato, antes dc assi-
gnal-o.

lista caução sor.i reforçada por um fim-
do constituído pelas quotas do 2 «io dc-
duzidns dos pagamentos do que traia a
condição 7a o será rostilulda no contratante
depois da recepção definitiva dc toda a cs-
irada.

13. Por dia do excesso dos prazos do dois
a IS mezes. marcados na condição ::• para
começo c terminação das obi'ns,"serã o con-
trataiíto multado cm 100$ ate tres mezes,
respectivamente, podendo o governo, após
esso excesso, rescindir o contrato nos ter-
mos da condição seguinto.

li. O governo poderá rescindir o contraio
do pleno direilo. independente de aceio ou
inlcrpcllação.judicial, cm cada uni dos so-
guintes casos:
. I. Si o contratante não começar ou i.âo
concluir as obras ató Ires mezes'depois ('os
prazos marcados na condição 3-, imlcpcn-
dontonionle da multa lixada na condição
anterior;

II. Si suspender os trabalhos de constru-
ccão por mais de . 13 dias, sem coiiscnlU
mento do govorno ;

III. Si empregar operários em numero
tão inslilTiclento; que demonstre da partedo contratante desidia ou propósito do fu-
girti execução do contrato, salvos os casos
extraordinários o independentes d.i iwnta-de do cãnlratanle- reconhecidos a juizo do
governo.

13. Verificada .1 rescisão do contrato, nostermos da condição precedente nenhumaindemnização sorá devida ao contratante,alem da que correspondei', á importância
dns obras realizadas nas condições 1 pelospreços do contrato, cujo pagamento nuotenha sido ollectiiado, perdendo elte, alémdisso, em favor da União, a c-aucáo e seusreforços.

10." O contratante obriga-se a activar asobras, augmontanilo o numero do pontos deataque e de operários, ã requisição do go-verno. "
17. As propostas deverão indicar 03 pre-ços do unidades constantes da relação im-

pressa quo os proponentes encontrarão 11adirectoria geral do.obras o vitieáo, devendoser osses preços escriptos pór extenso etambem em algarismos, na mesma rela-
çáo, que, devidamente scllada, acompanha-
r.a-a proposta.

ti. Para os demais trabalhos náo espéci-Meados na relação impressa aqui moncio-nada, mas quo o contratante será obrigado.1 executar por determinação dn governo,serão ndoptmlos os proços ilo unidade paraas empreitadas do prolongamento da lis-trada de Ferro Ce nl ral do Brasil, appvova-dos por portaria ds 22 de dezembro do 1003.e, não existindo entro estes prceos de uni-dados, serão oitos accordndos por Ires ar-
Litros, um -do governo, outro cio contra-
tanto o o terceiro previamente escolhido
por estes dois árbitros para cada caso.

S II. O fornecimento do material impor-
tado, do quo trata a letra .7, da condição 2-,
quando condado no contratante pol'o*go-verno, será da fabrica que esle indicar, oo preço será o mais baixo encontrado nomercado com um nccrosciinõ do 5 -i..

18.- A caução de iitüOUtj, feita na forma dacondição 12a. ficará pertencendo á Uniãosi o proponente acceito deixar do assignar
o contrato no prazo do 10 dias, contados
ria.dala om que for publicado no Diário Of-
/letala convite para oste Uni.

19. A caução c o respectivo reforço, derjue-tralaa ailudida condição 12a, poileràoser leitos om apólices da divida publica fc-deral.
20. a concorrência versará sobre: 1
o) o preço da construeção . •_
ft) a idoneidade do proponente.21. O calculo do preço da construeção

para os nns da condição terá por base'osvolumes e qualidades apresentadas polalistrada do Forro Oeste do Minas o quo 11-
goram na relação impressa exigida na eon-
dieáo.

Paragraplio unico. Fica expressamente
entendido quo os volumes o quantidadesindicados servirão apenas para termo decompararão das propostas, devendo soropportunamente roclillcados, sem alteraçãoos preços das unidades, segundo os 03'tu-ios e as medições deílniiivas. as nocessi-daile do serviço e a.s indicações dn gover-no, nos termos das presentes condições.22. ti' reservado ao governo o direito dcnnnular .1 presente concorrência, rloclavan-ilo-a som eiioilo, caso nenhuma das propus-ns apresentadas seja por ello julgada aceei-tavel, sem quo dahi possa resultar para os
proponentes algum direito a qualquer juroou intlcmnisacáo.

Directoria geral de obras o viaeão, S doagosto de 1903.—J. /¦'. Parreiras Horta.

Hiuistiiii, J., iniliislrla viação c obras
publicas

COXconnnxciA papa o snnvico denivf.gi-
ÇAO ENTRE OS PORTOS DE RECIFE E TUTOVlÍIECIFE E BAHIA E ENTRE HECIFE E FEIININ"-DO DE NORONHA

et?,^0'^,!11!'1,0 "íinis>ro da viação, n Inspe
Wm IhB,^1} ã-- N?Vosação faz publico que,

n fnV'5, c!° ^sposlo no art. 22 dàtoi n. i.bii, «te .,1 do dezembro do 1907, rc-echo propostas denlro do prazo do -ir, dins,quo lindara a u do sotembro do corrento
c;'v!°V i'„ (,il ta-ríl0* Pa''a o contrato do
as^nin^S^^I,cm:ll''bl'«'-''

segiümesli^:"0"» C01Utal das
Ia linha do Xorte - Duas viagens redon-ilas mensaes do Recife a Tutova con os-ca as pelos portos do ParahyhaXtaT Mos-

nov? KJJSh*;'i%3ürw,a- Ponca-''. viiia-»o".,t, Aracaju o hstnnoa.
3a Unha central - |'ma viagem redondamensal do Recife a Fernando de Noronhaeom escala facultativa. '
Seri motivo de preferencia o maior nu-

o conrofiviiln n|»i'o»
séiíliir sciti preiui/iiiloiiMiiioia dn iliiuuiii.

•.'• D ciiiiir.iiiiiiii! nlnljcfiii'**)i- il 11 liiliílnr o
HiicVlço ilii iinvi,g..»;Viiiilr»»,i'" »lo |'i'a/ii mt*
X|i||tiili)ll'i'S IIIC/iH," i'i||lil.l'iS 'i.l UÍSlgllll*
tura ilo .'.'inraiii.

:i; osrrvioHiíiii foll • por vnporon npn*
priailiej it fttivuançflii 11 «fi""" ilesllntiiiii
.'.»m ii.'i'niituii»ilii»'õi's |».ii'i im-isiigitlrits de
I' o2' .-lasses, 11,11 numero quii m pr'|>'>
ndntoa liullrnrfto o dn mareliit li ironn
minou inferior a lQ.i.iilliiia, , „ ,,','Os viinorcs !,'»/ai'.i'i tliw privilégios o
iseinões dupaiincle.*,(lõitíulo, porem, sujei-
tos n'ns rogiilaiiioiitns tio pnlluln, hiunli', nl-
fiiiiilo.pl». it enplliiiiliisiln porlos, Pnrn on o?
l'liV|l|||l|U dl lHOlIÇftO dfl lllrOllOH iilfiltililgl-
lius, iiproseiiiaiii o c.iiiir.iilaiitr. 11)111 auto-
,oiii)i'i'i.i. 1111111 lintii ao (íOViirtio iiii qno liou-
ver doliti inrinr, para o.nli B0iito8li.i).-vi»
stviíi polo llscal 11 orffiiiilziiiln tio nccofilii
com o cnipiiimo niniio vorllictulo uos so
llic-ties lllllOI Pires.

y os iiiti5! h horas de parllihi, o lompo do
demora om caila porto ilu c«»',ilii o n dnrnçfto
tlavliigoin sorfto sujeitos tVapprovaefto ilo
iroverno. . , , ,

tí- Sn liiliijllosilePflísnRonso freios Rtijol-
tas a npprnvncílo tio (fovorno itfio poilorfto,
em enso aluuiii. iillorar-so o -serão rc littts
de dois em dois nnnos.

7* o eonlr.itaiite olirigar-se-á a transpor-
lar nos sous vapores, gratitltimicnlei

1„ o llscal da navegiiçáii, quaiulo viajir
0111 serviço;

!,", o eiiipiegiulo ciicarrogado d<i sorviço
postal: - , ,

3a. tis malas do Correio, nos lermos »la le-
gislaOáO Vigeilll", faZOIIiíll-ilS COlUlttitil' do
Icrrnjiarn Gordo • vice-versa, passando o
exigindo recibos;

¦>", OS llillll»»il'.'S publicos.
S'j osobioclos ronioltldos ts socrclnrlo »l ¦

1'sl.iil'i (Itiliitliístrlit viação o obrns publi-
cas ou qiiapsqHflr ropitrllçôes adia lume-
xas e os destinados a exposições ofllclaos
ou iiutoi izniins pelo governo;

li', as sementes c 11.tidas de planlns dos-
lin.idns a jardins, estabelecimentos publi-
cos nii sociedades do agricultura, favoreci*
dns pelo governo.

S' AltSni das vistorias exigidas pela le-
fílslnefto em vigor, doarão as onibiircneõos
docoiilralaiite.í-uleilns ás que, ti juizo do
llscal. se julgarem necossnrlns.

ti* lim caso dc Interrupção total 011 par-
ciai do serviço; por mais tle um mez, não
sendo por f»jrca maior, devidamente com-
inovada, perderá o conlrntatlto o direito
no recebimento dn subvenção mensal, o pa-
gnni mais uma mult.i correspondenlort mo-
indo tln renda bruta niciisnl, calculada pela
média dos cinco mezes anteriores; ou si O
govorno preferir, mandará fazer á sua
ctisln as viagens. Imlenmlznndn-o o con-
cossiouatlo do todas as do.sposas e mais
t»0 *r. das mesmas, eomo mtiftn.

Si n interrupção se prolongar por mais
dc tres mezes," oxceptundos os Casos dc
forca maior, devidamente coinprovad.i, ca-
ducaríi o contrato, llcando, nlditi disso, obri-
gado o contratante ao pagamento tio uma
multa dc 30 •[. da subvenção annual.

10a O governo poderá occttpar, têmpora
rianienie, todos ou pnrts dos vapores do
contratante., Uidemiiizanlo-o da renda li-
quída que couber a cada uma das embarca-
cões oecupndns, avaliadas pelas médias das
viagens realizadas nos 12 mezes que prece-
derem a occtipnção dos vapores.

II. O .'contratante devera apresentar .10
fiscal, mensalmente, quadros estatísticos
minuciosos, conformo o modelo quu osto
lhe apresentar, sobro o movimento do pas-
sageiros e cargas, disr.riminando-ns quanto
ii qualidade, peso, volumn.o Ireles recebi-
dos, por fôrma .1 poder compnlar-so com
exactidão a renda dc cada viagem.

Apresentará, egualmente, uma relação,
pormenor, das despesas de cada viagem,
do modo a sei vir de base ao calculo do
quo semestralmente houver dc importar o
contratante com isenção de direitos alfan-
clogarios. segundo preccituan cláusula 1*.

12a Pola inobservância das cláusulas do
contraio, tlcará o concessionário sujeito
ás seguintes multas:

Ia ilii quota de subvonção»cori'cspori(lcnte
a cada viagem, pela supprcssão do qual-
quer dellas o mais 50 a;. sobro u referida
quota;

2a de 200ji a '.00*. alem da perdi da sub-
venção respectiva, no caso de interrupção
do viagem encetada; si, porém, a intcr-
rtipção lór devida a força maior, não se
verificará a multa, mas o contratante per-
ceberá apenas a subvenção correspondente
ao numero do milhas percorridas;

3a do 200$ a -i0ü$ por dia de atraso na
chegada a qualquer porto da escala;'

4>, de 100$ a 200$ polo periodo de cada 12
horas excedentes .i que for marcada para a
saida:

5-, de 2O0|5 a 100$ pela demora da entrega
ou mau acondicionamento das malas do
C rrcio, o do 300$ no easo tle extravio;

6a, de 200$ a 400$ por infracção 011 inoh-
sorváncia do qualquer das cláusulas do
contrato, para a qual não haja multa cs-
pecial. ' 

y13-. Km retribuição dos serviços èspeci-
Meados, o contratante receberá uma sul)-
venção annual, 110 máximo do lt'>i:0i0$
paga em prestações mensaes, mediante ro-.
qtierimento aconipannatlo do attestado do
llscal c ilouni certificado Uo administrador
do Correio.

H-.iim caso do tlosintelligencia ejitro o
contratante o o governo sobre qualquer das
cláusulas do contrato, será .1 questão deci-
dida por arbitramento.

15a. O contrato vigorará pelo prazo mn-
xinio de cinco annos, contados da data cm
quo for assignado.

10'. O contratante sujeitar-sc-á ás clau-
snlas geraes do uso cm contratos desta na-
tureza, o, especialmente ás do ullimo con-
traio feito para o mesmo serviço.

17\ Para garantia da nssignaittrn do con-
traio depositará cada proponente no The-
souro Federal a quantia do 3:000$ que por-dera aquelle cuja proposta for escolhida, si
110 prazo do 30 dias, a contar da data da
accoltação da proposta, não assignar o ter-
1110 do contraio.

No aeto da assignatura, para garantir a
Mel execuçáo do contrato, será aquella dc-
posito elevado a 20:000$OOü.

Inspectoria Geral de Navegação, 21 do
julho do 1008.'-.'— .fii/iofCcc/cc, suò-inspector
geral de navegação.

Ministério da industria, viação
c obras publicas

DIRECTORIA GERAL Dli OBRAS
E VIAÇÃO

FÒltNECIMENTO BE MATEIUAt. METÁLICO PARA
A liSTRADA DF. Fl-11110 OESTE DlíMlNAS, SUAS
LIGAÇÕES K PROLONGAMENTOS.
Do ordem do sr. ministro faz-se publico

que no dia 11 de outubro tto eorrenlo anno,
ao meio dia. nesta directoria geral, serão
recebidas o abortas propostas para o forno-
citnonto.de material metnllico para a Ks-
trada de Ferro Oesto de, Minas, suas liga-
çõos o prolongamentos, com as seguintes
condições:

1' O' material a fornecer pelo contratante
constará dos tres seguintes grupos:1' grupo:

a) trilhos do lypo Vignole de 30 e de
25 kilos, por metro corrento ;

ft'i acçessorios para os mesmos ;(.'! cruzamentos.
2a grupo:
Superstructiirn metálica pnra pontes, ten-

do vãos dc 10 it so metros.
3' grupo:
ri) lio tolegrapliico do quatro metros;
e) arame farpado para cerca ;
/', isoladores.
i- Os trilhos, acçessorios e cruzamentos

serão fabricados do accordo com o caderno
do encargos para a fabricação do trilhos eacçessorios do listrada do Forro Central do
Brasil, approvndos pela. diroctoria dessa
estrada, cm 13 de novembro do 1007.

Os perfis serão fornecidos pela listrada
de Ferro Üosto dc Minas.

As superstiiicturas metálicas das pontesserão projectndas pelo fornecedor, do ac-
cordo com o caderno de encargos, forne-
cido pola listrada do Forro Oeste do Minas,
que poderá, easo não aceito o projecto apre-
sentado, fazer executar outro a sua escolha".

O Mo telegraphico o arame farpado serão
de qualidade nctualmente aceita pela lis-
trada do Forro Contrai do Brasil c Reparti-
çáo Geral dos Telegraplios.

3a A verificação llnal d.i qualidade e pesodo material será feita na Estrada do Ferro
Oesto de Minas, devendo ser acompanhada
pelo fornecedor ou sen preposto.4a O fornecimento do material será feito
por partidas incnsr.es, á medida das neces-
sidades do trabalho t rcquiziçòcs da listra-
da, o começará para as ponies, Mo tclegra-
pbico e isoladores dentro de seis mozos, o
para o resto do material dentro do quatromezes, devendo ficar inteiramente conclui-
do dentro de 17 mezes, n contar todos es-
ses prazos da assignatura do contrato.

5- Os pagamentos dos fornecimentos se-
rão mensaes; após a verificação do mate-
rial fornecido, o feitos, a juizo do governo,
çm dinheiro ott: cm titulos, quo o governoemittirá, vencendo juros de 3 0[0 no anno,
cm papel, de acconlo corn o decreto legis-
lativo n. 1.320, de 13 de janeiro ilo 1005, o o
contratante será obrigado a rocobel-o pelocorrespondente valor nominal.
/Os preçosdasiprppostas sorão formula-dos cm libras esterlinas, o nas emitas aconversão para moeda corrento far-se-á
pelo cambio médio, á vista, da véspera dodia do pagamento.0a O preço das propostas entende-se peloluiuwrial collocado u» utacão Mwitima da

IMroda 'lf Feiro Cniiti.il ilo llrasll. tn*
vagões dsssi INirriilii. oüi liiiudii «penas oi
ti.ii'1' »* ila itll.iiiilrgn.

7'Pur |inilii'i'i' InfiiieçiYo dns cláusulas
«Io oui,tr ilo, quoiiilo 1'siivet' siijoltit a panaespecial, poilucili) sor Imposta» no fòrnona*
«t-••¦ iu'.'' ¦• •:¦ f"'S a :¦'*% o o ilobro i.us
roltiPlduiiôlnn.s» Pulo excesso do nrãx > nm noino^nr oú
om toriiiiiiiir.i forno unto p..g.ir.i 

'.i for.
iiivoiliM' a tntilln tio Ifl s iwr tlln,ii|i) iras
niiv.ts, iiMp^ciivitiiioiiii". sondo, ii'iiiiiii;i.|,i
e.te prn.« i de ires inozos, roseilliliiln o 0011»
lralo, n [iilzo d») g'ivciiii), nos tsrmoB dn
e.ili.Ü»'. ii 10',

li' u's pi»,t|, .ueittos deverão fnjtoi' no Tho-
sii"i.i l''cilei'.il unia f.niiçáii dn [l;nfl0$ paia
g.it.iiiiiii .in suas pr.qiiiMiis. qno níto .-.nãu
reeoliiiliisslnáo ti \i»i.i di recibo ou d.»
ecrtlll.-.l.l.i d i iiiesinn e.lilçá.i.

ii pi».ip ineniii tinjn proposta forprofuihln
ileverá i'1'ivnr a cnuefto n i ¦; f)}, pnra ga-
rantiü do •• tiiirai i "t tniiaa ilu iisslgnnl*!),

Ksia eaticVi será refaivitiln por utn í.unlo
coii-.iiini.lti pelas i|iiolis''il»' I ¦•.-, ilotliizlilns
du iiiignineiiln do quo tiniu ti iMinilçftn D*, o
scra rusiitiililn nocònirniiinlo ilop ds d.t ro-
i»ep»,.i.i deilnltivn do todo o inato: lal con-
ir.ii.i.i.'.

io, o govorno noi|oni roscltiilii' »i contra*
todo pleito ilireii»), iiitlopüiidciilo do aeeftc
ou Intorpollnfílo juillcinli«'¦ si o conlratrinte ttel.var do Iniciar »n
concluir o foniccinionjo nté ires niuzos dr^
pois da terminar ts prazos lixados nn imu»
illiulo oitava;

ft. si deixar durante tres mc/es '.ínsoeuil-
vos do fazer ós foi ticclnienios depois do inl-
ciados.

11. Voiifioaila a rosclsfio, nos lermos dn
condição antoii.ii' ncnhtinin liiilomiiiziiçáo
será ileviila no conlratnnlc, quo pordorá
em favor dn Unlã), tt eniiçAi) c sous refor*
ços, de quo trata níoiidlpfto nonn.

12. A proposta tlovef.i Indicar poraxlen-
SO e cm algarismos os preços cm libras es-
teilinns por especio de material constante
dn relação impressa, que ds proponentesencontrarão nd direciona gerai do obrns o
viaçfto, c que, devidamente sclltttln, ticoni-
panlnir.i a proposta.13. o cnlcu'0 dos proços das propostas
terá por liase as quantidades que figuram
na relação impressa de quo trata a cindi-
cão.

Paragrapho ünlcò. Fica entendido quo ns
quantidades indicadas nessa rclnçáo servi»
rão para termo do compararão das propôs-
ias, devendo • or opporitiHnrnoiitn rccllllcn»
dns, sem alloraçán tios proços dc iinitlnde,
segundo os ostudos o projectos definitivos
nos termos dns presentes condições.

As propostas podem referir-se aos tres
grupos do que traia a condição primeira ou
a nlgnmns apenas.

O governo rosorvnr.sc-á o direilo do
contratar coin proponentes diversos cvlii
uni dos tres grupos.

li. A caução dss 3:000$, feita nos termos
da.condiçào' nona, Meará pertencendo 4
União, si o proponento aceito deixai' do
nsslgnnr o contrato no prazo dc 10 dins,
contnilos dn data em quo for publicado no
üinrio Of/icliila convite pnra òsss Um.

A caução ii n respoctivo relorço. do que
trata a rilludldn condição nonn, poderão ser
feitos cm apólices da divida pulilicn fo-
deral.'10. 

A concorrência versará sobre :
ir) o preço do material;
M idoneidade do proponente.
17. li' reservado ao governo o direilo d»

anntillitr a presente concorrência, declaram
do-n sem eiVeito, enso nenhuma das pru»
postas apresentadas sejn por oli) julgada
aceitável, sem que. dahi possa resultar ptirti
os contratantes algum direito a qualquer
juro ou iiiilomitizaeáo.

Directoria geral da obras publicas o via-
ção, S dc agosto de 190S.— J. l\ l'arr •Irais
Horta.

AVISOS MARÍTIMOSm
P. S. N. C.

COMfâNUIA DO PACIFICO
SAÍDAS PÀUA A EUROPA

OIUVIA ""i-^do setembro /OnONSA  20V1V: "
ORIANA  15 de ou^ili1'0 SORCOM A......... 27 , T^vOB.rs.SfA •.':.;¦:-.'12 .. novoml^t»

O PAQUETE INCI.K/,ORITA
.Esperado dc Montevidéo, via Santos, nodia 1 de setembro, sairá, paraBahia,

IVrnamlnico,
S. Vicem,-,

I.lslio.-i,

LEIXÕES,
Vljco,

l.a Paliice e
110 mesmo dia, ás 2 liorns da tarde'."'1''0 .

Fassagrem para Lisboa
e LEIXÕES

68$ooo
Idem para VIQt)

T3$ooo
Incluindo o imposto o com

Uuooiio i>ai'n bordo
sendo o embarque no Cáes dos Mineiros

110 dia "'
Ia de setembro, ás 0 horns da manhã.

O RAQUETE INGLEZ

ORIANA
Esperado da Europa 110 dia 2 do setembro,saíra para '
Sanlos,

Monlcvitlúo,
lliienos Aires

(com transbordo cm Montevidéo)
Pnula .%1'cnns,

Coronel, V fTalcaliuaiio
c Valparalso

no mesmo dia, us j horas da tarde.
Para cargas trata-se com o corretor daCompanhia, sr. W. II. Mac. NIVKN, á ruado s. Pedro 11. 18, lt andar.
Para passagens c outras informações comos agentes *

WILSON SONS & C.LIMITED
2 Itua de S. Pedro 2

IA LIGÜRE BRASILIANA
Navlgazlone "allana

S.".'!l" l""'a ««""ova c \npoles
••» 2 dc outubro.HE LMBEr.TO».

Salda para Sanlos c Ilu«,nos \ircs"M1NAÍ3" WV» 12 de outubre
O PAQUETE ITALIANO"Re Dmberto"
Commandanle M. Pastlno

Esperado dc Gênova o escalas no r-it *de setembro, sairá dopois da indispensáveldemora, para »i'.«»a\ ei
SANTOS -S

BUENOS AIRES
Para passagens de Ia e 3a classes o maiainformações com os consignatarios

D. FIORITA &C.
Ra» Primeiro do Março n. [it

f
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LLOYD REAL llMB
CORREIO O A MANHA — Dominga, 30 <-• Agosto do 1901

•*>

__-*-..... •_..__*___,__-.

_ __a____ ,*.¦--- _f|3_ ,KOfiINRL!KE nOLLANDSCiíB LLOYD>
•S tibvcnolonailo polo uovorno

da HolUnim

xSfSm^T

Nulilui pnrn
ZAANXAMi
IIIJNI.AND
AMSTULLAND

tnropi»
>,.. ül do agosto
.... ,'»l lio hcllrlll,
.... UOileotiltili,

Miildu. jmra • lll* dn Prnln
lil.M.AND  3 rté sotombro..MSTI.I.LANl.  (Jdo otunliinz..anl..nd  ido iiov_ml.ro

...».»,-. _._

NAVI6AZI0N0 6RNBRALB 1'PALIàNi

O 1'IipillO |llll|IK-lt. ill.lllllltll-/

ZAANLAND
dc 0.000 luncludiis—llliiiiilniido a luz eleclrieii

Sairá no dia 'òl Co corronlc, pnra• lista, Leilões, lo, DubriH . Amslerdaiu ¦
EXCEPCIONAL REDUCÇÃO NOS PREÇOS

DAS PASSAGENS DE 3"CLASSE
_{_,is_->ou o X-oixôos 6B$000 ( iH-__ir>_
Vifío . . 73.000 ° "jj

3' CLASSE DISMCTA CAMAROTES DE 4 PESSOAS
Rs. 10080ÒÓ POR PESSOA, inclusive o imposto

OS PAQUETES DO LLOYD REAL
HOLLANDEZ SAO OS MELHORES

IMPOSTO
TEOF-RAL

SOCIETA' RIÜNITB FLORIO & RUBATTINO
. O lll.l.OHO O I .l|lldÍHr.illlU |>ni|IIL'fO

Re Vifíorio
Duas lielices e diiasmaciittias a quádrupla expansão

Cio moo do j.t.niiolo HlCí.lN.V I3J__.I3N-V, quo muiitú mhojo o iivooofil» da volooldudonas vliitfoiis do Ooi_OYapni.au AmorJ.oa do Sul
SnlrA do Rio do Janeiro no dia 4 de -otom,>r_. para

SANTOS, MONTEVIDÉÒ E BUENOS AIRES
o no dia 80 do setembro para

BARCELONA, GÊNOVA E NÁPOLES

ai.«

13

E OS MMS BARATOS.
tVr.sIcs vapores oi.

O Ctl/illIlSI |MII'lll^lll*/||
A coiiipunliiii fui-itccc eoiulnci.-ão ;v''..liiil;.

srs. piisMiüciros «l«- .. • cln.sso.'rnrio.- ns vapores dóstn companhia possuem esplendidas nccommòdaçõós
l'.-->3-g-it'O-, lendo mesas, refeitórios, itivittortos, banhos, ele , tambem

rs. passageiros do !t- classe li-ui vinlia iltitis vetes por dln

l»mi lioi.lo nos

fir-í pnra
pára

ns

l'iira passngcjis, fretes e mais informações dirlglr-so a
F.,u MARTINELLI & 0«a

•43. Fl TUA -PRI-VIEIFIO I>JE_, IVIAFIÇJO, 43

Haiii-SiiieritaMe EaiielMrl- _...M_!i
Companhia de paquetes aliemâes entre HAMBURGO

s AMERICA DO SUL
Serviço semanal com vapores de 1 • ordem

SAÍDAS :
miArriA...
s. I-All.i....
CAI' VKirlil'.
CÀP IID-A..
-C-U.Ul-A...

in de setembro
li) ii i,

8 do outubro
17" »•

COllCOVADO...
SAN NlCOL-AS.i
CAI' I-IUO
YI.IRAT-GA
IIAII1A

5? do
SI '

ti *
19

2-. .

outubro
n

novembro

VIAGEM EM IO DIAS NO MÁXIMO
I.-U- ii-ntf.iiüeo paquolc, .pie nu. provas ol-iuiucü «Io vc-loci-dado dou a niüdia de lO.tt milhas por hora, possue: aposentosde luxo, oaiiitirõlC-. especiaes o de I- ulas.se (para uma ou mais

pessoas), eainárolcs de íí. classe, esplendidos salões, leleura-
pho sem lio, iisrensoi- eleelrieo, servido religioso, ele., ele.*!¦.¦" »-c rereloões. lavaloi-ios, liuiilios. «_!<•>. para a :)•tl.ASSI., a qual se acha in-lnllada cai optiuios e lieui arciadosdoriullorlos.

Preço da 3' classo (SÉBlli. para CSla ..._..!) Fr, 200
A çadã passageiro de .!• clnsso que tomar phssngotn, seja parn o llio dn Prata, notun ide sotombro,ücinp.-11'ft l.tiropn no dln20 do .olenibro.no paquete R«- .intuiu,eiijo modelo ac-ha-sc ria K.|n>sii,*fni Xiicioiml ,:tiiiin das altis do falaclo dns Heiropróesiií Lompatlllii. OlTorecurã tjfaillitaiimillo um lillUúlu «Ir hnjrf.sso piíra a lixiioslvãii. *

Nota iuiportnnlc—Os srs. pnssngoiros, nri ocirnsifiodc ooníprarcm as passagens, po-ileruo numir-so do moeda cCfcctivn em ouro riu papel, nssiin como ilo cltequos, saqueso vales postaes sobro (iiiulquDi- praça nu liuropa, Nova»Yõrlc, Montevldéo, liucnos-Aires, cie.
Para cargas com o corretor sr. Campos, á rua General Caniara u.:, sobrado,passagens e mais informações, dirigir-se ao

B.iiico Comincrcialc Italo-Bmsiliauo (SacçSo de vapores)
31 RUA PRIMEIRO DE MARÇO 31

4.i)iiipn(jrnlodoSiM('Ssii-r<-rio.s>lni'lliiiii\<«
(PAOUBlíOTÍ-iPOSTH l'n,.N<HlS)

.-tf. nrIii-Hiiii 1-rlim-li'ii ilr Murço n. 19
SAÍDAS TAIIA A UUI10PA

AMAZOXK (Indlrecto)  10 de setemb.
MAíiKI.I.AN (directo)  80 » •
c.llll.l (indlrecto)  lt do outubro
A-XAXTIQUEJdlrooto,),... 83 » *

O PAQUETE"AMAZONE"
Cotnmnndànte lintasic.osporado da Eu»lupa noilln30 do corroulo, sntrri pnra San«to». Monlovldôo o Iluonos-Alrosj dopol.il!»

widi.pciia.ivcl demora,

íl
O PAQUETE

CORDILLÉRE"

¦¦-¦¦¦¦¦-¦-¦¦-¦•••-""¦¦¦'-¦•¦¦¦'"¦•¦•«•'•«^

rfllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-llllllllllll>[ A I.IÍOA-Slí, em r •*.. .1.' f.ttni,.,. r.Jtu.
4 __.________ _.. .. ii «i ._ ,^ i-.VuinaospionülilAniiln,com nonsío,;»r*«
IntHTKTâ 8tóXl!»| rn/.>il...uile,iAr«lr(!orf...Rii.faiíi..
^ULIlllÜIH <»j»--í*-- -,.»1.';."-;'; \ l.l'Ci.\ si: n p:i«n dn nin di«.s.l'innol<t.-ti
«, .7 ,, I f*C?Slim rt( .'• ',n" . ' x,lvlor '•• m'< i» ««iva i'siá nn mumn iZballio. garantidos. I.iRonu-nlit; »»m'A irai» ro nn rim do ll.z.ndo n.?.. lllj
g iiri'sliii;,ii*s lli'i-«ju«rii'(i.'«ti*U. il |,M- g ' ' mr ,.,,-—_-.. . , ,o bluole illspúe de mciilüniosappnrelliui', \ f.UOA-Slí uma ean,. para ppiitiiMni rai>ii»Z cli-.-irl,'.)'-*. . 1 lia ; na rua do Pronofcilo n, n.i, Saude
g Consultas das 7 As ti, o domingo., dás z -—"¦:¦-;.—, —,__,
4 7 ii i liom. A |«utiAM-8i. M0I18 comniotloB; na ma doZ 46, PRAÇA TIRADENTES,*• -_-l.nvi.ullo n. M. ms
_? _.(Anil8084)^ a i.iv.a.siíumn sala a manos solteiros
g Teleplione ii. 193 Aom casa do fnmlllai na rua Monto Ali-O gre n, 7. ii«„
«ílllllltlllllllllllllllllllllllllllilllllll? __

ALUOA 
SE a casa da rua de d* .'milia

Quimnrües n. SO: <• clmvo o.itu no n. Su.
onde se Informa, 1007

A Pedra u. t.; a clmvo oslú
pògado,

\f,l 
i.A-M*. um (..numiido a cisai raiu II*llins nu a sonlioro siV, nm Dr. Piragllmil. 1 A, morro do 1'lino, n:;.

* LUGA-SE
Al-lraglbü u

uma ama dn leito; nm l>r.
, l A, morro i\o Pinto. 11.0

uo u.m.i/1'iu
im

\I.L'U 
v-í-li por S$000 cada kllo do siiucrior

paitia de seda limpa, na ira-, casa du SftoJP
liüiu IgUS 1. 10;'-

ALUOAM-SE603 Cíiiiimoilus com direito om

A1.U0A-S1l.r.i/.a 11
! uma casa & rua do Santa_¦_. Maracanã ; as chaves paraestão lá mesmo. ü.!5

ALU0AM?SE.vogados, etc, ciu.; rua
no !• limiar.

a 00$, eserlptorlos pnrnad-do Ouvidor TI,
o;.

78$

baratos, bnniios o espaço*
... ,,,,,* ii.-, ,. ,r •» "••¦¦¦ *'.."i.-uos com direito otn toda ca-

I.-7-- ,.,.," }¦ i. " .1!_. _".¦_! f-". í10!^. ,'.a í M- l-u-- a° 1);"''" Voi-mellio ii. ü, bondes do•rata, por Ia ta dágua sana pura Oakar, m l.s.-b.. Clirlstovfto. 1012Lisboa o Uord-os, no dln J de setembro, as'
i horns da tnrde.

Estes pnquotos possuem esplendidas ae*
commouacoos paia os srs. passageiros de
_• classe.

A Companhia forneço conducgdò gratuita
priva bordo aos srs. passngoiros do :>¦ classo
e suas bagagens no cries dos yiniilrbs, ás
li horns tln manlirl.
Preço da passagem
incluindo imposto

Uecebcm-se cárghs diroolainonto
Lisboa.

As oncommóndas o as amostros sorilo rc-rclildas na ngoncin at_ á véspera da saida
do puquoto, a.-. lioras da tnrdo.Para cargas corn o sr. Cl. db Macedo,lorrctor da companhia, á rua dc S. Pedroli, ". sobrado.

Para todas ns Informáç-os com osr.Ciii'1'itjiii', ii^eiiio da companhia,

para

Para

O esplendido o í-aplilo paquete

RNAMBUGO
MADEIRA,

____.-!__

Sairá, ciirecto pnra

LEIXÕHS,
HAMBURGO

«io dia 1- do setembro

O oi-.baro.ue dos sra. passageiros tara logar'no oáes dos
Mineiros.

68SQ00
rAl.SAGI-NS

3' classo i_ai-a LISItO.Vo I.l-IXÓES

com -\*iitlio <le mesa o Imposto Incluído, assim conto
com aaoiii.uot.Ao _ji-.iltiitá. para boi-dò,

Ser..(-oniR(llco'ó medicaiiionlos-gratuitos. Todos os paquetes tím crendas, assim
couro cozinheiro portuguez a burilo.

r.ira .tir...i. ivaln-se oom o corretor dns companhias, sr.W.n.Mac. Niven, á rua ds
S. redro ii. IS, 1- titular.

.'l-itra prisaasens e mnis informações, com os agentes

THEODOR WILLE & C-
79- A.VKJrtfXO..^ GTB2J*$rJ?S=Z.A.,I-*-79

4*

VAPOITES TRASATLANTICOS K3?AN0I___3
nn

PXNILLOS IZQÜIKRDO & C.
Jr

S. en C,j ile Cadlí

Serviço comblnido com os camintios do ferro portttguezes, desJ* Lisboa a Madrid,
l'arls, Bordouuxr o _layona.

O r.\Qt)l-T-_ HESPANHOL

m

Tísperado de Utiinoi Aires, sne hoie ns
¦i horas ila tnrde para Vlj». I.lsbwn. I aill»,
llrirooliiiiri. Marsi-llm e<.cnov«,pai-;i oiijos
portos ret-t-li» carga o passageiros assim
como para Vill»çni*ci«, Coruua, Illlbü*,
llusujes v (nrillll.

«"• piirint:to hespanhol

ÂRCELONA
Esperado da Europa no dia 2 de r.ntom-

br.O, sairá depois ria indispensavòl demora

Santos, Montovidéo e Busnos-Airas
para cujos portos recebe carga e

passagrlros
Estes vapores lf*m hoas arrcommod.içõtrs para passngeiifls dn 1-, '-• e 3' classe o ro-

comni-utlam-se pela excollento coiinha;*s_ o abundante alitnontiiçào.

Pros õ dii passn g-m d o _ • olass o p iira Lisboa o T_oIx.õos
^3^_5--0 P«"»rn Vige r7. «Si-% li-ôluindo olmpostòfodçrai

Os srs. passageiros com suas bagagens terão conducçáo gratuita para borda hojo, a'f hora da tardo, rio Cae» dos Mineiros.
1'ara fretes trata-se com o sr. II. Campos, corretor & rua General Câmara n. 2.
1'ara passagens o mais ihCor_nu(;ões cum os cotisignatarios

JuanCspIIocchy Pusrto— Rua Primeiro da líarço 38

Lloyd Brasileiro
Al. bunr.no «_; Comp.

UNHA 1)0 NORTlt
Sabias aos sabbaUos

ü paqueto

PLAMETA
•Sairá no sabb.nio, '.< de sétõmbrò ás

10 horas da nianliá, rara Victuria, llahia,
Macoiõ, Pernambuco, Cahodclln, Natal,
('.trará, Matanhão, l'iirá_ Óbidos, llacoliara
e Manáos.

I.IMI.V UO 1110 GUANDi-
Soldai todas asqulntai-leiras

O paqti-le

FLORIANÓPOLIS
Sairá na fjnititíi-íoira, '.', du setembro,

ao meio-dia, para Santos, Paranaguá,
l*'lorianupolis o Itio Grande.

Itecebe passageiros para Pelotas o Porto
Alegre.

LINHA no MO DA PHATA
Saldai aosnabbadas alUrna-lat-i_n'.«

O paquete

.Sairá no fiabbado, 5 do setembro no
meio-dia, para Sanlos, l*aranaguá, Anta-
nina. Sáo rYancisco.IlaJahy, Klorlaiiopolls,
llio Grande, Montevidéò e iluetior- Airas.

I.I.M1A l.A-'IDA DO KOtVrií
O mhgniileo parpieto
_F» »*. I_=6. -A.'

.Saiiá na (|uinla-feira. 10 tte selèmbro,
ás ., horas da tinio, para llalila, Maceió,
ltocifo, Ceará,Maranhão, 1'aráe Mauios.

Al-l-i.Nt.lA DO
_L_loycl Braiaileiro

6. AVENIDA CENTRAL, 3

NORDDEUER LLOYO BREMEN
SAÍDAS i.AÜÁ A liOllÒl',.

AÀCilKf.  ISdcselomlirò
r.ltKl'l'.l,l)  y dc outubro
IIOXN  II! du outubro
KM..\N(. .IN  :t ¦ do otilubio

O l'.\oi KTK AldEMÃO

WOnZDDRC-
Sairá no dia 2 de setembro, ás 2 lioras da

tarde, para
Alado ira.

__jOí.v«_ios (Porto1.
ltollcrdnin

Anl iiot-pia
e IJri-omeit

tocando na llàliiá,
RS. 68SO0O

3- classe parta Portugal,
Preço da passagem do 1 classe paraIloltordain Antuérpia c Uremen. SW marcos.
Hsln |irii|iii>ln li-.ni hn,i<i iicriiniiiiiiiln-

, «.in* para |i:i -iniiolror. cm I - óil; cia.-
_»?, tc-in iiiüillcii, fi-eailu o coziulioiru
poi-lnunoz a IhiimIo.">• cltiiso incluo vtnliode mesa.

A companhia fornece ciindiioção gratuita
para bordo aos srs. passageiros o suas ba-
gagons, sendo o embarque no caos dos Mi-
netrus no dia 2 do setembro, ao meio-dia.

Acceitain-so c.irgis directamento paraMadeira e I.elxõos íl-urlnjí-fPara cargas tratn-so como corretor da
companhia, sr. II. Campos,. á rua GeneralCâmara n. 2, sobrado.

Para passagens e outras informações
trata-se com os agentes

mm. 5TOLTZ * Ç.
-6A7UVE-Í0A6E.ÍTRALJ5A7.

C D The Royai Mail Steam
Al. PacketGompany

Mala Ileal Iuyleza
i

AI.I.'1'iAM-.SE 
novos ternos de casaca corn

clnclt e sobrecasneo a :I0$; na praça Ti»radeiiles n. 7, sobrado, ao lado do lh'cati'0
S.Jdsi. trüi

Atuo a st:
du

uma sala de fronto om caso_ rainllla; sorve para oaorlptorlo, au-ias de pi-..fo8.oroj,socloiliitlòs botiollcontos,modlstn, dentista ou moradia dn moro..solteiros ou casul. madoS, Pedro ti. fl'.',1 tuidar. mi

ALUOA 
SIC um cnmuiodo do frente, comentrada independente cm casa du faint-Ila, na rua da Mlsoiicordia li, 13Í. 110,1

ALU6Á»"SK 
uin

Alegro n

ALUCAM-SE 
ternos rio casaca com clack

o de snlireciisaca a 30S00O, novos o no
rigor da moda, na primeira o tinica casaea-
ria quo prima em bom servir j nn rua do
Hospício 2-1, sobrado, osqulna da Avenl*
da Passos ou Sacramento. -VM

\ LU0A'-SI_ muito barato
xi.com í portas.

um arnui-Oin
rviudo para fabrlc i oudeposito do qualquer artigo. Hua do UarroVermelho u 2, S. Christováo, bondes á

poria. 1010

obrado ua.rua do Monla.-- ... J3, bani arejado o li uno, pre-o Inffiopo, para familia do trotiimonlo, ombniilu 1 ttct-0-.n; parn ver o tratar a_ chavesoslao uo iiicjiiio. iioi,

ALUtíiV-Sl- 
em cnsa tio fámlltn, a um ca»sal operário o sem lllho ., um bom ap i<sento ludopondeiile, mobiliado im nfto. In-forma-so no largo do Ualumby w, acotiguo,

por especial favor. m-

MOVI!p(isl«;iiii;
usados, compram-

rua S. Josi ?;.

pHKe.SA.SL_ do uma ompnI todos os servic >s, menos paiCaltoto ua.', sobrado

io ir., i:.-

gada nar,.
,i cozinliar;

i'-j;

IjHliClSA .lide boas calndclras do caM itia rua de S, llcnto n. Ifi. c. I

ALUGA-SK 
bom aposento em casa do familia a pessoa do tratameuto

Dois do Dezembro S2 a, sobrado.
i-i a
sr:

_______^Z^-__--H#-J-W
^^T\L-T^___*__!ír^_ff^5_^_^___.

LSI.u. ,^:^^^^^feI',n'l{-
Sérrlço oomb-nado das

Hembur^-SuJaraeríkanische
0anipff8.!ufffal3Pts-Ges3llsehaft

companhias ;

Haniburo-Amerika Linie
-Serviço liava a Amorica ao Sul

Serrlf o rapldu do passageiros cairo a Europn, lirai-ll, Rio dr- --.ata o vlce-verna

O Iitiuo.Ho e rnplilo pnqnrtr

Esperado cio Rio da Praia r.odíaSl do corrente, sairáno mesmo dia, á« H horas da tarde, para
Xisboaj Viga, goutogne S/M JouMúrmj-.o// e tfamburgo

O embnrqua dos senhores passageiros com suas bagagens ""Wloga^u^cie
Mineiros, ao meio dia.

Saidas para a Europa:
AIIACION  9 do setembro
AMA7.0N  2:t » solembro
AKAOr.WA  7 .1 outubro
CLYDU  li do outubro

Cabluosdo luxo com todas as dependeu-
cias, stalcrooms com duas camas, banhei-
ro, ele, e camarotes com uma, duas ou Ires
camas.

O PAQUETE

AMAZON
Esperado de üoulíinmpiorí e escalas no

dia T da setembro, sairá para
-íniilus, MonU-vliii-u o liucnos Alrc*

Depois da indispensável demora.
O PAQUETE

ARAGON
Esperado de Buenos Aires e escalas no

dia Pdo solembro sairá para
Bali In,

-Pernambuco,
AI a dei i-ii,

JLiisbon.
JL.olx.Scs

Viso,
Olioi-bourg

e Southanipton
no mesmo dia, á3 i horas da tarde.

Avisa-sa aos srs. passageiros que havé-
rá trens especiaes cm correspondência trttn
o paquete .ttAGON na sua chegada Clier.»
iioiirge Southaninton:

llillietcs para Paris e Londres a proço3reduzidos serào encontrados a bordo no es-
crlptorio do rommissario.

Preço da passagem de 3- classe para Eis-
boa c Leixòes 88JJ, e rara Vigo 911$, in-
clniiido o imposto federal, vinho (lo mesa o
conducçáo para bordo, sendo o embarque
no cães dos Mineiros, ás 9 lioras da ma-
nhri.

As encommendas e as amostras sorSore-
cebid-s ne-te escriptorio ató á véspera da
saida dos paquetes.Viagens do Ho de Janeiro a Nova York,
em 2il dias, via Chorbourg o Southam-
pton.A noyal Mail S. Packet C. emltte bilhe-
tes de passagens para Nova York em qual-
quer dos seus paquetes etn correspondeu-
ci,. com os das companhias - WhiieStar. e
American Une».

Para cargas trata-se com o corretor sr.
]•'. do Sampaio, no escriptorio da compa-
nhia, e para passagens e mais informa-
<;ões com

€. jc. ^arrisotj, representante
53 e 55 Avenida .entrai 53 e 55

ANNUNCIOS

A 
LUOAM-SU coslumcs de casacas esmart»
para os elegantes «up lo UhtO» na roa

du uuvidor 107, sobrado, Alfaiataria. Cl,

ALUGA-SE 
uma casa á rua .los. dos Heis

n. 4 C, própria para .arirüta do tralamòn-
lo, por ;C.íOüO; trata-so nri rua Dr. Manoel
Victotino ns. 12 e 12 A, Engonho do Hcn-
tro. 1(152

.4 l.UGAM-SE uma exccllcnlá ;-.Ato c um quarto, junlos
alado fron-

. . - ou separados, natua da Lapa «I, casa do familia. 10150

ALUGA-SE por 50$ melado do
a um casal sem filhoscasal de todo respeito ; ua

n. 19.

I )UliC.lSA»Sl_ do uma moça do boal duci.i, para ama socoa de uma crion casa do família do
cm-
irir' i

trai t-mentoi composta do 3 poãáoasj á rua lia-diiocl. l.obo ii. 52, mii

IjUEGISA-SU 
do bon.. íorreiros; na fabti-ca de carros llohe; rua Piei Caneca

113-1

(jKt-CISA-SEdoiima 
creada para co/.i*nhar o lavar; na travessa do Ujrii Jar-dim n. , Cidado Nova. 1131

PIIÈCISÀ-Si--cozinhar; na
gonho Novo.

de uma mona para I ivár *¦
rua Bella Vista n. ti, En*

ll._

uma casa
cm casado irin|
rua dj cabiilõ'

10'.'-

ALUGA-SETodos os
o predio á rua das Dares í,- Santos; as chaves tisláo nobarracão dos fundos: para tratar, na ruallonriquo Pias 9, cslacáo do Hocha.r

ALUGAM-SE 
saias de fronte

o com ponsáo. en
Senador Vergueiro ",'i.

mobiliadás
rua
lOfili

pni_CISA-Sl_ do uma còzinholr
| serviço ordinário do uma casalia, prefore-so mulhor iio cór.

praia do Uolãfogo ti. 20.
TJHECISA-SE do.1. casa do casal;
rua Gonçalves A 5,

ra para o
da famr-

A tratar n i
1021

perua cozinheira párapaga-se bom ordenàd >,
cslairàodoUoc!'.!. 110,5

do
ALUGA-SE 

cm casa
commodo; na rua do Passeio n

go da Lapa.
familia um bom'JO, lar-

1090

13-iKi-isa-SE 
de um;, porfeit. cozlnlieirido trivial, nn rua Alice 42 [Laranjeiras;.

PIU.'.ISAM-siT-ãsaleiraSj na rua
Iria n. "'. 39.

PIU.CISA-SI- 
di

Carril Carioca
liü Cn

boas corpinlioiras aVoluntários da Pa-
ll_5

íiiiiioira. na rua Perro
Santa Thereza. 1113

ALUGA-SE 
em casa do familia uma salasem mobília c sem pensãona rua P.aràoGuarntiba n.

Para tratar
1010

ALUGAM-SE 
dois quarto:, do frente . . ....  lim-

pos e arejados em casa de familiar rualiarão de üitaraliba 19 A, Cattete, perto do
mar. mj

LUGAM-SE
magnífica sala e um .quarto do fronte

cm casa do familia uma
completamente independentes, com pensãoa casal ou a moços; rua Iladtloclc Lobo n.io.. i117

A 
LUOA-SE ò predio n.lSártia Patrocínio,Andaralij-, pintado do novo, para po-quena familia; as chaves no armazém emfrente; trata-so á rua dos Ourives 80, das 2ás *i lioras. hjo

1_.'i!i:as.\ 
SE do uma boa cozinheira; na. rua ltuarqup.de Macedo n. I. 1099

VtImNDE-SE, n A ...-posliií-o: 1 chie mo-bilia com 9 peças por IMS, preço da fa-brica. so ganhamos o desconto, Ilua SúoJosu ,,; preços occasioiiacs.

I)I...'C'.I.SA-S1. 
vonilor. por preços onça-Rionaes, só ganhando o desconto, f mia tisorto do moveis tio uso doméstico, n'.l l._-

pu.sl_«rio. S. Josón. 77.

MOVEIS 
usados—-Compram-se n'A Ex»posição; 77. rua S. José, 77.

ROD.V I>A. FORTUNA

DEU AM IIONITÜM
Antiço  .11 Hirrrn
Moderno  915 «o. boleta
Pio  957 J.icnrá
Salteado ('.avalio

ALEGAM-SE 
esplendida sala do fronte oum ronimodo, com pensão, em easa de

familia, na rua da Lapa; informa-so namesma rua 81. 11%

» LUGA-SE um bom quarto, com ou sem
. moveis, corn pensão, a pnssoas de res-

peilo, om casa do .amilia, proço módico: á
rua da Lapa 26, sobrado. nor,

ALUGA-SE, 
a um

boa sala e um quarto eom janella, c...-,i
casal sem filho

,-iartõ eom janellaassobradada: rua Laura do Araújo 87 U.lto:

ALUGA-SEconfortável casa da

ro, pias, tanques
tem mais quatro
jardim; horta e
mesma.

familia de tratamento a
rn» do Dispo u. 39,

local alto. bond ti porta, era centro dc ler-
reno, com sei 1 espaçosos qutirt"S com ve-
nczUnas, tr. r. sal«s, banheiro com chuvoi-

coin nbund.inria d-gúa ;
quartos exteriores, gaz,chácara ; trata-se na

11.7
com janella po.i'- * a\ 

LUGA-SE um quarto ,;,,iU juucuíi25$, em cnsa de familia respeitável, a
uma senhora 00 trabalho e seria ; na- ruaSanta Luiza 24-A, próximo á rua Mariz eBarros. nyj

VENDI'. 
SE baratissioio um bom fogáoa g;(z, com :i boceas; Hua do Barro Ver»melho 11. 2; S. Cliristovâo. |01t

rrENDE-SE uma machina do escrever
J complotamoiilo nova; rua Primeiro daMarço 53. io_a

1 I3NDEM-SE uma machina Singor Oscil»» lame, quasi nova. uma mesa do pinhocom. pós torneado.., própria para alfaiate,um lavatorlo o 11:11 guarda louça de vinha-tico, um espelho biseauló, próprio para ai-raiate ou barbeiro; rua General Câmara' andar.199. 1030

VENDE-SI. paina de seda limpa, a 2S000oKilo, ua travessa de S. Domingos 1. 1027
y ENDIi-SE um gollo do briga, pura raça

.... -"glezn; trata-so na rua Dr. Barbosa daSilva 38, lliacliuelo. .1
1000

ALUGAM-SE 
explendidòs commodos a

pessoas do commercio, no segundo an-dir.rua Visconde Itaborahy 9 A, em frontoAlfândega. uãj

ALUGA-SE por 2-OgnOi. o predio á rua daSoledade n. 17 A, Mattoso. com superio-res ncommodaçõos para familia de trata-monto; as chaves estáo por fnvor no n. 17;trata-so na rua da Quitanda n. 40. 1152

Estos grandes pami-fos, recenter .enlo
veiíifiidesenvolvem uma construídos, sáo movidos 1 duas hclice.. e

raado do 10 milhas por hora, roínnposohtos de luxo, sumptuo-sos s»Ioes, salas do gymnastico, dotados dos mais modernos apparolhos e uma installa-
çrro de Ulegrapliia sem fio, á disposição dos srs. passageiros.
Bsplondidas aocommodagões para passageiros de 3* classe

A companhia fornece conducçáo gratuita para bordo aos srs. passageiros com suasbagagens, sendo o embarque no cries dos Mineiros, ao meio-dia.Para passagens o mais ii-.orinaíóes, com os agentes

THEODOR WILLE & CAVENIDA Q._E3_S.T_^ A.IL. 79

AO COMIVIERCIO
Adeanta-aa dinheiro

sob cauçáo de mercadorias ou outros valo-res, bem como para pagamento de direitosna Alfândega: informações com os «rs.
Castro Guld-to &

COMMISSAIIIOS

Rua
c.

1* de Março n.
1110 DE JANEIRO

Al

4 LUGAM-SE automóveis á qualquer ho-í\ ra, na rna Viseorido do llio Bran .0 n.40,tclephon» 1G_G.

i LUGA-SE o sobrado, para pequena fa-¦¦_! milia, n. 05 da rua S. Carlos. Estaciode Sá, chaves no armazém om fronte, Tra-tn-so á rua dos Ourives 80, de 2 ás 4 ho-ras. uj;

ALUGA-SE por 80$ com carta de fln"<-auma boa casa; informa-se por obs.qü.bá rua do ltapirú n. 58, Catumby. 11S8

ALUGA-SE 
um quarto a moços do com-mercio ou pessoa seria com entrada in-dependente em casa do todo respeitorua C,op_- de Batpendy n. 42. 113.

* LUGAM-SE
r. amas seccas e de leite

Gamara n. 120, S(
cozinheiras, lavadeiras,

. árua General
brado. 1133

V\,.\l-.\,"Í,E '«-cs do terronn.., com» loXiO. logar saudarei, bonita vista, boaágua e porto da estapfto, do I20J a 16Ü., oem prestações com mais 10 .1- j ver o tra»tar oom Macedo aos domingos no sitio do(.amanho, 12 minutos da estaçáo do Itealen-S°^ 927

VENDE-SE 
um sobrado, necossitando dareformas, na rua General Caldwell n.21,; trata-se á rua Uruguayana n. 9, so-brado. ph«

yLNl-EM-SE canários bollisslmos tn-» ceiieiiics, para criaçáo o canto ; intor-maçoos na i'ua General Câmara n. 13. 991

VÍ.,N,a!_M". 
E .'1i-Xas pflr!l nffua- f0-<5«s,gradis, clarabolas, motores a gaz o aKorozena e uma machina a vapor de 6 ca»na rua Visconde do Itaulían; 31.vnllos;

VENÜE-SE, 
no Rio Comprido, uma casa,por módico preço; informa-se na rua doLstrella n. 7. mj

YENDE-SI-, 
um terreno, á rua S. Fran-cisco Xavior, em frente no n. 109, com13 A 40, promplo a etllftc.ir, bondes á porta,e vende-se om conta. Trata-se no Monte-pio doa Servidores do Estado, 4 travessa(Ias Belas Artes n. 3, com osr. capitãoBrito, das 3 as 0 horas. nos

VENDEM-SE 
um sopháe uma cadeira debraço, de jacarandá, pá de cachimbo; ítladeira do Senado 54. 1155

ALUGA-SE 
o

Parahyba n.
magnífico predio da rua2 E, apropriado parn po-quena família de tratamento, em perfeitoestudo, aluguel 2-OÍ por mez ! para ver etratar no mesmo, duranto o dia. lllfi

folheíim do «CORREIO í>* MJ.NH?._- Bi-

PAUL IWAHALIN

ò pilljo do jtíosqueteiro
1» PARTE

A." prooura dum
Érk-ilierá do dir. em que o rei se vi-

nlia iiiisturar coin os passeanles.
Nâo só l.uti.X_\.gostava immenso do

ai- livre»t mas o ut- livre era para ello
unia imperiosa necessidade, c, quando
delle se via privado, .enlia dores de ca-
lieç» cuja origem alli ifouiá ao excessivo
uso de perfumes, que em iciiipos llaera
sua mão Anna dc Au-lrta.

Por isso nunca (lei _tva de ir no terra-
ço. quando saia do conselho que durava
habitualmente até ao meio dia c meia
hora ou uma hora.

Ora nes.e dia eram perto de 2 horas, e
0 soberano ainda não tpparécera.

I. comtudo acabara já de trabalhar
com os srs. Colher, c Louvois.

Estes ao saírem d. conselho tinham
feito uma entrada solenne, como devem
laeer ministros influentes, nos jardins
em que se tinham immediafamenle re-
parlido pelos dois um verdadeiro exer-
cito de pretendentes.

A repartição todavia era muito des-
egual, o se. C0.-1M; o homem da y»z,
não tinha junto do si, sinão genlydo jus-
ti«_; <-<- f--e»d_, ou tlfuu twi-eus de

pae
penna, pobres diabos cujos nomes de-
viam por áòàso passar i posteridade.Tudo o que ecajuvenil. audaz.ambicioio
se apihhaya cm torno do bslíicoso Lon-
voi.s.pará quem se inclinava então mani-
fcslamenle a vontade do soberano.

l-inquanto esperavam este ultimo, ti-
nhàin-so formado grupos de Ugarelas.
Goavers-iTt-só dos assumptos tio dia, e,
prit.mpalrnèn.o do mão estado de saude
que obrigava Mari.. Thoreza a só si le-
vanlar para a partida da noite.Será isso verdade? perguntava o
duque de Maearino, ou essa indisposi-
C»o (jue dura desdei a nossa volta deLille
náo será atiles um meio empregado porsua niàgesl-ide para evitar encontrar-se
com a nossa bella inarqueza ? A crer no
que me disseram...

H o quo lh'_ diíseram ? pergunta-
ram de todos.os lados.

Dioieram-ine quo a rainha se quei-
xará ao seu augusto esposo do modo
como esle alardeava as 6U&5 relações
com a favoriU..-.

Mais vale tarde do que nunca, ex-
clamou uma vos troei-ta: nio foram

comtudo, a. oocosiòès que faltaram; ató
agora, a lilhri de Kelippo IV, para mo.-
Irar o seu desgosto; ocotisiões <]i\c. so
chamaram Ia Valii.rc, Lutke, Soubise,
Fonlange...

0 duque prosegutu:Soube isto por-Villequier, que 6,
ootno sabem, o primeiro gotilií-liornem
da câmara. A rainha chorou...

Deanle do rei l murmurou algumas
pessoa, escandalizadas.

Oti ! exclamou a mesma voz trocis-
ta, a pobre senhora atreveivlo-so a fal-
tar ao respeito ao rei e ponto de lhe
mostrai! as lagrimas!...

Esta voz era a do sr. Büssj^Uabutinj
que se achava por acaso na corte, entre
duas estarias na Bastilha e duas senten-
cas de exilio.

E que respondeu o rei, perguntoualguém da roda.0 rei re-pondeu textualmente isto:
Minha senhora, não dormimos uòs na

mesma cama ?
Isso é nerdade, meu senhor, concordou

a rainha.
Bem, e. então, perguntou o rei; que mais

pótls reclamar íK' certo, opinou o sr. ds Marsillac,
que a marquezi está agora mais em fa-
vor do que nunca: uhi lèm o irmão delia
Vivonne, feito commandante das galés...-Bo sr. de Hechechoua. t, seu primo,capitão tias guardas do corpo...

— E M -tiUrlievreail, seu iutimo, go-vernador de S. Germano.
Ba»sy-l.,-butin abanou ac-beça:Eui favor?... Hoje talvez... Mas

-.manha í
Ob i conde, que nos diz .... inlcrro-

gou osr. de Ia-loehcfoaciult. i

y EfiDE-SE uma boa machina Singer, da» po, serve para alfaiate on pespontador:um biombo, com 4 panos, novo; á rua Se-nador Pomnnti ÍSJ.íotnpõu 18: 1157

VENDEfSE suporior e.... . .

Digo que uma vela quo ardeu alé
no íim nunca lançou um clarão mais bri-
lliantc de que quando so vae apagar,..

0 sr. do Marsilao ameaçou amigável*
merilocom o dedo o caualico parente da
sra. tle Sèyignij:Meu caro, disse elle, abi está uma
comparação que si chegasse aos ouvi-
dos dd màrqueza, poderia muito bem
fazel-o voltar para donde vem, ou mes-
mo para mais longe...Duque, iria alé a Seylhia, como
Ovidio, üart ouvir ou emillir uma ver-
dade.. Ora, a verdade ú que pelo menos
agora o rei está doente...

Houve um protesto geral.0 rei doente!... "Ora 
adeus !... E'

impossível'...
Sua magestade nunca passou me-

lhor!... t
I. Pagotr, o seu novo medico, curou-o

delinitivamente das suas cnxaquéoís
e tonturas!...- Eli! senhores, returqn u'ò conde,ba
doença» e doenças. Esta do quo falo é a
iti.idelid-ds. que se ma não ensano, está
prestes a tornar-se chròhioã no nosso
illu-ilre soberano. Inc.nstanle já porcaracter, veiu a sel-o por habito, e o
qua não fora ató esse momento mais
que uma cltstraooão degenerou neile
numa neoessidade rejular. Infelizmehleentendo eu, infelizmente... para ellaa favorita não se lembrou de tratar
esta affeição por um- methodo que dará
muito dinheiro qualquer dia. e quo con
siste era empregar remédios da mesma
natureza que o mal. Auxiliou as fanta-
sias, os caprichos...Os prazeres ephctnero3, disse Saint-Siinou.

K' isso duque, ó essa u phrase.. .Os
prazeres ephemeros do seu real amau-
le... Tatilo que...Tanto que .

Tauto'que a doença não matara tal-
vez o doente; mais mala com certeza o
medico...

•Oh !...
. — E a prova de que esto,—ou antes

e_lá visto que se Irala da màrqueza, — e
a prova evidente de que eslá na ultima
extremidade é, que o_ srs. Hourdalouo e
Bpssüet preparam-se para lhe ministrar
o. últimos sacramentos, e estão agora
dòonfòrenciar com o rei a este respei-
to...

Como o sabe
Vi imPagora, a saida do conselho, o

sr. de Mnnlausièr, entrar com elles pelaescada particular.
O padre l!ciurdaloue,Bos..uet, eo sr.

de Monlausier, eram os chefes declara-
dos da oppo-iç.no dirigida contra a sra.
de Monlespan. Ca cortezilos olhavam uns
para os outros silenciosamente. Depois,
o sr. de Ia Feuiilado perguntou:Vi-to que está prophelizando, com
conde, porque nos não indica ji a feliz
privilegiada que receberá a sueceisio
tía moribunda ?. .

Ora de Bussy-Uabulin, como dizia asua mordaz prima—de quem elle pas-sou a vidiadir.ee demasiadamente mal— era um velho resto da escola fron-
dista.

Isso não é da minha alçada.replicou
elle com a sua sangrenta ironia; é aos
senhores, cujos antepassados acostuma-
ram a historia a façanhas... de outro
gênero: é aos senhores que compele
adivinhar o astro para o qual s_ devem

„.,,,.„ . •¦»----.- - •>om localisadopredio u rua de S. Luiz Gonzaga, nolargo da ÇanceU., com accoinmoda.-des re»««¦«res; Informa-se e traia-se eni L. do
figueiredo, 4 rua da Alfândega n.2'_5. 1177

voltar para receber o calor beneüco dosseus raios...
13 oeeresc.nU. u depois duma pausa:Eu, eonteulo-mo em preparar a pa-gina em que hei.de escrever o seu nomeem seguida aos dessa pobre Ia Valliéro.

que está num convento, e da nossa bellamarqueza, que estará talvez amanha
onde eu estava hontem— exilada nassuas terras - e a quem eu da melhorvontade darei a receita de que me sirvo
para súpporUi- a desgraça...K que receita é ? perguntou o sr. de'Beuvron.

Marquez,-- de solicitar o obter a per-missão de voltar de vez em quando 4c-rle, do escutar o que se diz, de ver o
que se passa; depois, começa a gente a
gostar do campo como um pastor deTheocrito ou de Virgílio.

E, girando sobre os calcanhares, o pi-cante escriptor da Vistoria amorosa rfasGallms, abandonou o grupo canlarolan-do a copia do Mensageiro _e.,uma cançãoem voga em Paris;
«Que faz o grande edeandro
Emquanto a paz durar ?
Não tem coração terno
Fíào tornará a amar ?
Ninguém ousa dizel-o,
Ninguém ousa falar,
Elle suspira no intimo
Pois sabe dissimular ?»

Lm pouco mais distante, o sr. Mau-
perluis, tenente dos mosqueteiros, deGesvres, o antigo capitão, e o sr. deBrissac, o novo capilão das guardasc&vaque»v&a_ tm Mfc-cios d» serviç»

passeando em uma das alamedas queiam ter ao casteilo: Neste momento o sr.de Bri.sao perguntou ao sr.de Mauper»mis*
E o que é feito desso damnado ?Uue damuado? —perguntou o le-
Esse diacho desse provinciano quepoz em lençoes do vinho um dos seuscabos ?
Pjg_: que o exterminou eom ummagistral golpe quo lhe atravessou o

l, .; A1.' está entI,° quatro paredes.No -ort-PEveque, si me não engano,a menos que não esteja ao Clutelet ouna Bastilha...
E porque o não julgara ?Duvida-se que soja eentil-ho^iem;nem elle próprio está bem certo... uta*mam-lhe _oei...

Joel?... De que?Joel, sem mais nada.-Não é possível!... Ora veia!..,Onde iríamos parar se os villòes lambemse meltessem a ter dignidade como oageutis-homens!
Pela minha parte, rolorquiu o sr,de Mauspertuts, mandal-o-ia plantar assuas convés na Bretanha; porque aíinojue contas, porlou-so como um valenlorapaz: o que elle tez, qualquer de m. 3o tarm, e, nos homens de espada, nunca

consideramos o sr. de Rauleride des»Honrado por ser morto na praça da (ird»ve: c que deshonra é evitar o inimigo aaao eucoulrar o carrasco.— Pudor» l approv». __adois. os oulrof

{ContUtú.i)
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A SAUDE DA MULHER
íCiil.onla

_ . . laboratório enj Porto jRhgre; Daudt it FreitasDeposito Geral no Rio de Janeiro: Drogaria Pacheco, Rua dos Andradas 59
quo ui.-Hnuc radfcalmoiito curada,, jior clironlca «iuc soja a onformldado, Unw-_ A SaudQ da Mulher, toir.a.iJo*so tros colheres da_ do

OI.HIHF.vro — - uma i!ni'iu;a caractorlsmlti poln nocrcçilo do um
liquido mais ou monos atiiindanto quo promaua das vias gcnilaos da
multinr. (Vfldo Fi.oni.t-i OnANOAs).

Hym Ihiiiii». - *o_ mais „_i.ict_i'i_ti.:o_ silo: manchas no raslo» olheiras,
crupcoos dlvòrías» quo, dopouperando as forças, di\o um aspecto do vclhko
A oii-ormii.

Ciuisii—• Ocorrlmontot. multas vcz.es provonlonto da anemia, cliloro
si-, do certas diitlhesls quo tendem a debilita.' a organisação gorai «la
possua ocommottlda dosso mal.'1'riiliiniti do »* i-uru -¦ Até o descobrimento «l'A Saudo da Mullioi'
eram appli.adus universalmente, como unico rocursoi as Injocçflòsj que
rara» vezes davam alllvlu. A Saudo da Mulher tomou-so, pois, o linilivo do
scmclliuutes males, verdadeiro desespero «Ios medleos o tormciitò das
enfermas.

Hom o apparòcimonlo do Ilo milagroso romcdlo, nuo ha senhora ou
sopa por .ia. misturadas oom um pouco d'ngua.

\;I2ND15-SB por -1:000$ o bom losiillná.lo
> predm dn rua Giijaz l). 309, cnin boas

ncumnmodnoúon o hem contiorviidfi; Irntn-so
.'Olll 1,. do riifiiclrcdo á run da Alfaudcf-..
ii, Slll, ilo 1 úm B horns da tarJc. 11,8

VI..NUU-SI'! 
por _:_Ofl$o suporlor prédio«la rua Cândida Hóliiionto u. il.próximo

loa olootfleosi troln a«i com l,. do Fiãtioir-
.lu, i rna da Alfaudc;,-:! n. 210, 11,0

\7 liNDEM-SE diversos proilioa nm nom-
» logo, Callulo o Laranjeira» : Informa-se

slrniivBo com L,. tio Figueiredo, i rua da«viramlogii n.810, uso
\j líNDK-.SE o brim palacote iln rua Dèsorn»-i liargatlui' Isldniu n. 'Al, Fubrlca dns
riiltns, com acconimoilaçOos pnrn grandoüimllta, vago a nborto dns 8 tis r> hõrns dai.'ir«lo para ser visto; Irnin-so com I,. do
1 •''iiciredii, ii rua dn Alfândega il. "10. dia
ilnnicnlo do 1 as 3, l> andar. 1181

VENDE-SE 
um chnlotom Villa Ipanema,

narua dr. Nascimento Silva n. 2 : pori contos; trata cc nn DiiratolroIpanema. ss:i

\; 
i;mii:h-si: ovos garantidos, do gal-
linhas do puras o escolhidas raças

- «'.asa Jardim — Ilua Gonçalvos l):ns
n. 38. 111.10

\ri;NHHM-Slí 
lorronns do n t-i 50, òm

prcslaçõeo ,1o 1113 mensaes, lotos do tos
1 100$',oi vlelnüOJ o SOS o lo.o; na fnzonda
.Vtizareth, dstitçilo «lo Aiichiotn, il. F. G. ll.,
pnra ver o tratar com Lttlrs Costa, na mos
ma fazenda.

\j 
KNDKM-SH n.achináa da costuras, de
-'Ji a 5QJ e tambem vomlo-se om pres-laçOes do 2$ a -IS sonmtiaos; narua fíona-

dor l-'u_ebi) ns. Üfl o 110, doposlto «lo machl-
uns «lc costuras.

NA 
rua «Ios Arcos n. 42, caaa de fnmlllado tr.itaiuento, fornoca ponsao para fúrno nn própria casa, garantindo satisfazer oma a oxlBonlo froguo_; cozinheiro da pri-melra ordom. IR

Pilllil...
glstro do maacas.

-Moura <_ Wilson, 37. ruaI' ne Março-Iviican ogauv
so do obter privilégios o re»

HCü

rrKNDll-SE tinia nova mobília; na rua
r Viscondo dc .-.apucahy ti. 12. u;i

FABRCA
DB

MOVEiS E COLCHÕES
Vendas som rosprva

nos iii*o«jos
Aos'srs. freguosios prcvlno-so quo ha

faclllilnilo cm conducçâo pelos bondes
para mialnuor ponto .|o.;tn. capital.
Dormitórios do cimolla  rnjiooo
Ditos do vlnhallco  8.5$«J0O
Guarda •. ostidos, SnS  iOO$otu)
Lavatorios meln commoila  Ó3$0uO
l.nmiis do madeira para casa»

dos, SOS  -5J00O
Ditns superiores iüjüiri)
Ditas do cnnella', lijj  QOSOÜO
Mobílias paia sala do visitas,
15U9.il  -10-000

Chlcltóesde crlno para ca-jado.1),
20$*a  25K00

Ditos superiores do mais pre-
ÇiiS-iDiios de soltoiros, ÜS.*".;.  20$00O

Ditos 'ii capim para solteiros o
casados.

Cnmas .Io ferro o almofadas, cadeiras,
tapeies, assim como outros objectos,
proços sem competência
311 rua YIm-iiiiiIi» do Blo 11 ¦•mico, 31

J. T. da 8. Quinze Dias

Im AOS BAHIANOS
-•:- - ¦><»*©-

-Üi

Aos filhos da -'heróica hercúlea do
seios titanicos", recomtT.endam_s,

como homenagem ao faeto
que hoje se commemora na Exposição,

a Loteria Federal do

nflfl™fUUuíUUlm*mW ^tmW m*mW i| ^m* ^*mW mMWUS
para o dia 5 de setembro.

im m-m Jr****

\.au.u.uj.iui.akmu.^
PEITORUL PE JjiMBU' j
Prop.ir.-i.ln excluslvamonto vege- j'.al da planta imll;.-na Jatnlni do r

norto do llrasil. Maravilhoso Pel* í
tnral qué produz rápida, indicai e {infiilllvei cura cm todos cs casos. {
Tu»,»,, iiii,ii.'lilti«»i nymiu»), f1«jiloi..»», Iiiliitri.ul»-»*, otc. J

Preparado par il.roii Irmllo A
V. Itua Scnail. Dairt. I. Vidro 2J.

Doposlto geral Godoy .crnamlos -.,
* Paiva. Hua S, Podro 71 ¦**-

tTtnririTrriTrrTTn^

—»j~*t

SUCCESSO SEM EGUAL
O Guaco do Rio Grande do Sul como pel-

toral nio tom competidor, principalmente
para ns croatas, (pio o tomam com pra*
zer. Cura com rapidez cs tosses, broiioliltcs
e asthma.

Só foi licenciado dopnls do onhosite ei-
perienela cmn resultados assombrosos.

IC o peitoral proferido pelos robustos
gaúchos. Vidro 21000.

Vonde so nu Drogaria Mattos Saldanha
A 1.'.., rua >oto do .setembro n. «17.

N. ll. — Os rótulos trazem a Urma do
pharmacoutico L. Noronha.

usai: a iai.vhix.i 1
Conlra a caspa o iitiída dos eabellos poi'cffelti. ila vnrloln, produzindo o sou rápido

crescimento e fazendo «todrtpparccer a cas-
pa em praso muito cur!,}. A' venda era to-
das ns boas piiarmacias e casas íe períu-marlus, nn rna da Quitanda n, 101, na
pharmacia Fidelidade, 4 rua do s. «riiristo-
vào n. 100 A. 1'rcço de um vidro 31090, du-
zia 2.*S0'Ji). £01

POBRE CÉG\
Francisca da Coucelç.V) llarros, cega «Ie

ambos es olhos, aleijada de uma das maus,
e doente, lem recursos, pelo uma esmola
a todas ns hoas aluir»; caridosas,iuo o hum
Deus a todos recompensar... Poda ser eu»
tregue a retlaocfto desto Jornal ou ú (ra-
veisado Senado ::. II, sobrado.

GLÜB
Dl*.

wm 11
Curo de W qui intui

Sorteios roolIwulQa 011130«lo agosto dotíii.'
I' Club ~ 17

- :i
3'
4'

!>•
rt'
7-
8'
0-

lü-
ll-

17
I'.
H

í
ta

i;i
• u

ADVOGADO
Declaro, a quem Intiircssar possa, quemeu advogado (unlco) 0 o dr. Octaclllo Ca-

mara, a rua do Hospício 90, sobrado.
11-2 VIVIASO CALDAS

DINHEIRO
Para dar andamento ni Invomorlo, U«-ui-

daçilo de heranja o extlncçio do usufrncto
om predio ou apólices, in.umbe-so Vivl.ino
Caldos, a rua do llosplclo 'JO. sobrado 1120

PIANO PLEYEL
Vende-.ie um, quasi novo, gran»ie for-

mato, 4 bis; informações com o sr. Lino,
na Casa Mozart, Avenida Central 127. 11S7

Escola de corte o costura
na rua do Ouvidor n. 103, mmo. Vieira.
As alumnas podem-se utilizar das suas
costuras. 1200

APFARJ-LHO FIIOTÜGRAPJIICO
Vèn_.-.so úm, americano, de 13X18 com

objectivo üeiss, s«!rio 7 eom obturador Ilu-
chee l.cmb, marcando dosde 1.'lCC0atil 3 se-
guirdos; servindo com bobinas e placas,3 chassis o 2 saecos de couro; TS, rt:a dn
Assembléa, 2\ k«ji

Club de di. rciito.H ile ouro th; loi
V Cluh - II

:i» . 11 — :i:i
l* • -• 2S

Club ilo iiii-.liill. .s u «ii billlimilo*
[Loira com hrilhnntes)

2* Cluh tl
Club ile nuui-ls «0111 i»i ílliniiics

I* Club -2.'.
'_• 11 -- 3-,

3» (pela loteria) 11
4* • «11

Numero sorteado nos-3* *• ".¦ m'r o!ub.i
do cordúcs o eorrontes foi o u.n pela lote-
ria.

N. D. — Os _• o ;• clubs passaram ao
n. 12, por haver rcpollcfto.

Acctltam-so sooloslpára o "• «lub ilo cor-
duas, corremos ou roluglos Uo curo Ao lí
quilates.

Soares «& FllUo
1*\ua dos jTndradas n» 11

**.*> *-*^*\ *m 4r*»^~t.mr**A'1Fai-FMisH.
O melhor relógio do trjundo \a prestações
semanaes sei- augmento

de pre o
Únicos agentes r.o Urnsil inleiro

coxnoi.o A iaiiolüiiu
nELOJOEinos

71 RUA DA QUITANDA 71

)
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O REI DOS REMÉDIOS BRASILEIROS
tSS-®S«"®-*i90»S§@-§®9»®*t*9@@»t®®0@ .§es*§-t*ss@

Osr. Narciso Gomes Barocllòs, ha alguns aríhos. quando foi
g-uarda.municipal, spffrçu por muito tõmpo horrível tosso secca quonàooclcixayaclorniii', tendo esgotado o uso.ío Iodos os xaropes nucvia annurieiados. Hojo eslã ourado o farto osr. BarcòüosCurpii-sccomiiiii.MÓ vidro .lc Alcuti-uo o" Jatahv, odesde aquella dpò.ca tomos o seu atestado.

VIDRO SjiOOO
Deposito : Gocloy Fernandes & Paiva

RUA DE S. PEDKO 71
-é

O RÈGSNER..DOR DA PF-LLE
Cura rápida o garaiiüda dos darthros, friolras, comichüos e erupçõc

corpo, brotuejus, cuspa, tiulii, s.trna. espinhas, patinas o manchas nc
ito, mao cheiro nos pás. nt.to hálito, aplitis,etc.

Vl«l. o nsiiMO- A' venda òm todas .-is pliarmncias o drogarias cio Ura-
Sil—Deposito geral: l.t'1/. Dt'AK'1'E—• 11, 1'uut.oi.ealves lli-is, -11.

©®«t®($e@®a©®®®©©®f m

VK.NDi: 
-ir. por 203, um superior cana*

rio liclgii. iimarcllii, ádegiaça; praçn
Hi«:iiibiic:i n. íl. ii. :i

\j 
l''.iii'. .**!! um engenho dc fazer chincl-
Ij.**, rua Ur. Piraglhe n. i A, morro «io

Pinto. 117*1

f\Q\.]A'.CAQ MüiUr — Physlca e chlmica,
V i'.i*i;]iiiietlç:i, ül-j-cbra o gcoiuelria, li-
:•,*'..:¦¦; paili.ml.irc.'.:; i na Vllltb c Qilhlao «lc
Nlalo ,: r" K, plirirmiicia. 111 _

1 pressos ' rri bom tótiiSo; rua dus uu-
n.o ¦». II'.;

t.«AIXA KC*'i.\'i)\l!r.\. r.xlra\iaram so as' i'::«:0!*r! ! is i*. *.''..' .*'¦-'., ¦; *.'.'.'..-is;' i'.:i Ciiisa
l.i-..-..io11.: -.!. Ilio «lc Janeiro, .'.i «le ngóslo

SjlAXI^TA 
biismiit) habilitada leciona

om cisa particular; Informa Vivitino
ir ii.I.*..*-. i : *;• do llospicio 11. 00, das 3 As 1
li ra.i tli tarde. It-l

rp'-'.ASI-Ab-SA-í-lí-.nmii ittitatidari rua dn
J l'js« ig-emir. v.r, Ilotai..go. 115'.)

\" 
rua .Mahino Iteis n. i»)-'. alugam-so

.Mitimoitos, em casa tle familia a rnpaS

DmuilS 
VM i.VM \i. - Águas mina-

raos; croollna Pcarson, pilulas, pasti-lhas, olixlrcs, vinhos o xiiropo.s, estrangei»
ros e nacionaes, ospon.ias, irrigailorcs.i-sa-
bonoles nicdlclnncs, incrciirio nAnubr.ii-
thcrrho.mctrqs, artigos veterinários ilo Me,
ré, etc, arsênico i-latrclla, coalho líslrella
para fabrica do-i ((tiDijos, a varejo e a pro-
ços módicos; na drogaria Kingellioeier, ii
rua Visconde de Inhaúma 11.33, canto da da
Quitanda.

Vi_.a_ei.is I Fenof

leir. 3 c cas os sem ::!!;.)3. II*.
. lilti.il';lt \M-bii tlezeseie apólices «la dlvl-
I d.i publiira, ilo conto de.rels cada uma

|uro do íi .(' cernes anPgas do ira. tiaifl
i-miliida cm 1S3'3 lôíGI cinicidaom IS30--
irisi. lílí;; eniltllJas em ISil '.liHS .i JI71S,
cmlliiilas cm ISli-riOjO',', :.".'¦'.'.'.'. eniittiilas
.r.i ir-rii- 131 Si. rmillldn cm l»ro- !'.'S;**Í3
iiihill da onr ISii.S -I:j0;.(i.'i ;'i I.jOLOV imiilidas
mu i*..r' íf ;:*rrr. •'.;¦ cyç, oniilridan erri tyrJ c'.•"'. i ,''i cmütida eni \y.'ò pertencentes ao
Kcminriri:) l-lpiscopal da Diocese ilo Dia-
iiüuitinrr, rua du Ouvidor n. SSi 2'.lü

Í.l 
UDCH.AM *i: quarciila o uma apólices

''.i il'.',: !a ;*.".!''!.*;i ilo conto do ícü eaila
i in '. juro dc '., .(•, antigas, geraes do ns.
. I.' çmiltida om i*-'.'.*-' - *.*-•*-',. .;!*.'! emiltldas
um ¦"¦*.' í'-3i, I.rir. íoi! emiltiilns em ir:.'.',-'•'.;., om!i'iiia om lí»:!"- s:-«t:., .*-;.:'¦'., ror-T omit-
liiia om :>.;-- ü.tf.lScuiiiliila cm lí!iO--i'.'.'iT0
.'initiiíla nm ISil -•.••.••-_. íí.. 110, ifilll eniiltl-
«Ias iu*. i' ;*.' ¦•'.!:::;:. 'Aü^cc, ;;i'jir., ;uoi(l. emit-
iblíiscm i'»;i liyiSK»', i>>r!l.«. cniilikla.l cn:
iSiij-frijil cmllllda cm ISCO 101701, LOlTOõ,
!"i.::."i a io; i;s, iottoü a tortin emittidas cm
i*:''.:* l:'.\'i': nmitilda eir: i.-iií- f.íKSl.á ift.vsi
i-i>ii;r,i, .''.'.'.-.• riititiida- om isro o ti;i:iii:i :•.::•];>) emillidii.s cm I.V.i pcrluiicontcs á
.Santa Casa do (.'arruado ile Diamantina, run
«Io Oitvkloi SS. íiji

A .'ftHIT ÇJlí.-,0 Cvio'lioni.1 o «liei.
11 b!flU_-)-_-U ,It, Caplvai-a & o unido

medicamento uuo cura a
•A i:«* iu l.i, Clili>.'i'»ii», ;Vi)iirn.illi«3.iln, Ti.-
l.ciintoic, Iit,]i:iliiiliimii, Antl.ii.i »»
n.iniicto-, ó o melliot' Itocoiistituiiuo
hl.6hojo conhecido; pc»:i,..-i*,n autpi «Io
favui'Jüi» «Ia eiiiiiNãi» o Uli dlii.i «lc-
pois «Io us,-.:-:< verlllcareis o augmcnto ilo
oeso ea volta tlris forças perdidas; ,i vonda
na pharmacia «Ia run .ta .Alinudcijo
:.. :i»í! c,::,: iodas as drosarias.

GOI\íbRRHEAS^.S
.-nl om «uto «lio», poi- iiiui.M iinil.jnH o
.'«.liclilua (|i.o ncii.iii; urna du Aliando-
r.i. ... -Oii, pli:u-ii.iniu.

SAI,A 
Ao frente para familia ou cava-

llvciros; ;\ rua das Laranjeiras rjí-, pen-

:n-
con-

lmoiilc o me-
lhor ò mais rápido

prop.*.:-rio.para a limpem dc vidros, mol-
dura *. espelhos, otc,

Uc|io.-.i:o: Casa OI11IO, rua ii_> Ouvi-
dor ii. I-W-A.

Novo Armazém da Baraieza
iitMinirvios i: iiouui.os

Convidamos as exmas. famiíias ilcsta ca-
pitai ;i visitarem .; nossos armazéns
ondo poiier.io soriii' suas .! -*pon-.::-i -oni
gêneros «le I* i.ucli l.,.'.c e r '¦¦ p-reços mais
módicos «;ue ostâocoiiiprnr.il.i, .;.i-i-.to gra-tis a domicilio, assim coma ; ira a lüstriida
«io Ferro o ponto «Io bor.dcs .Va rua .Se-
na.ior liu/.ebio n. 112 — l'rti 'a i irr.ro do Ju-
niio". 1071

. 
'¦

_í'•n *

•= t:
íi s
n -

5 ?

ITI«lniMiica^ o recrute».
--Cura radical pelos

rocoSSÒS do dr. .luiiu
l.rcu. Ilua «lo Hosa

r)UEVl.\'I*. 
SE ás Iavadciras quo acha-se 1

á ".-.úiida, na praça do Engenho Novo u. :
2, a ¦ Agua Econômica >: garrafa, MO réis. :

pVilIAltA VlEXNUX*il*:~Op.rúfosÍ5oi'I.ul)'. rio 52 [esquina .la rua «!a Quitanda;. Dãs""t)
V.-lvantz rocebo chamados.por escripto; a ! ás no dal iis l.rua «tes Ourives n. io. ,.—... 

r~t 
.-„..»„ nuéda doi eabellos' ovllnin- I \ ,"nvorí,:» Zormliiia substitua o põ ilo

»aS|>a, ^t.7õV.Í o uso ila' «Alop--1 £. ^;:;o/.|Uraimímciia'-, surdas c espinhas,
ti rua «ios A nil:

* r in o ií ia Ziiiailíiiii, liquido perfumado,I A emhc.llcza t:1':i:i as manchas '

Ias 19, i ---¦---'-'•¦ -' «¦-
pliaimacía

ljfflEMÈÍ-i#l süÉsa
^m. OUVI&OR66 ^BíS^

mt Í.OVA UB ««v^«»p.»

16RAMMAHGA ALLEMAN1 ^SÜHi
S Jtf. Sciâ Jtlí || jÊt A VIDA
HS lento Jo ijynm.-.sio Nai iorrai __m fflltSise» im»\t%f\!*i
1 °profe^;^«tado 

MIM VIDROS

PAPI-.IS para embrulhos, barbantes e fio«lc algo.láo: vcndo-so nu raa Jo lios-
picíp 153,—Josó Antônio Teixeira. iíO

Casai, 
sem lilhos do tratamento cedo

melado «Io um bom.predio com muitascoinmodiilados a familia du respeito : na
ma s. Januário n. ,7. íoii
r_>OHi'i;«-Ui:/ i; ri:.i.\tri-:z-Lecciona-so eI. fazem-so traducçòcs do francez. Itua
ihoopliilo Ottoni 10, sobrado. 13T

i iii.i as iiiiiiiciias io rosto. „,.,„,,„ .,, C1, ,. .—r,".
blo g.)'vcnio dos K. U. do P ,!íl.WlíV 

"?Jlas( i-pollces-ns-. Ul.:oç,o
om J. 111.«Ui ..o 1:0.10,?, iuro .Io .'> •[., omitlidiis

sm l-tó, per.eiicenles ao dr. Josó lloiiifacio

s tt
u

'«*";
?• H

«,

V

são. Entrada r.a mesma. lOlIi
iiX 1'1!A\ 10U-S1Í a apotico da divida pu-lliblica, :1o valor do um conto do réis. daii. liO.SGò, juros rio 5'(., emissio Uo 18G9,

pertci.iconto a Quintino Machado riodri-
unes o Joáo Machiido ilodriguos. J05

i lARTAS do (lança baratas, para casar1 boas firmas registradas ; ii rua Genora
Câmara ti'. 120, sobrado.

3
al

11SI

pASAMKNTO.-.razoir.-fS . s papeis em *•',
IJhoras sem cortkl a .'por 20S; d rua Goho-ral Câmara n. 120, sobrado. tisí

BARATAS
I.aralas, ralos, cotitopeias, exlinguem socom a l'asla 1'liàsplnjradaStcincr. Deposito:

Drogaria do 1'cc-,, rua --». José ti. :.5.
rpRASl-ASSA-SE o antigo Hotol llamalho
I o dois bilhnres',tudo por a:5u0f, no Cura-f.o Je Santa Cruz, i rua rio Commercio

n.--7o J, traía-so no mesmo, eom o pro-
priotario. 1033

2o$00O
Colchões do borrachas para viagem só 1

HUA DA fllLÒLAVANA N. Vi

1" 
ÍNGUAS, arithmetica o geometria—Loc-

_/ciona-so por preços módicos; c. rua >lcs
Andradas 21.1- audar. it:s

0SSm\^miXiSa 9. :l

¦t. ak *-

m*-

I S'

A pro.curn incessante dasto
J apreciado livro didãctico, cs
rc-lado infclizmento ha tanto
;loihpo, lovoti-nos a'n)impri-
mil o depois .io cuidadosa

|-rai-ís o da parto do autor:
Maulevc-so a fcicào prin*.:-tiva rto livro; porém; além

das co.rrocções no séiitltlu .io
tornai' :i exposiçAo mais cia-
rn"o mais oxacío, foi tratada
com especial oui,indo a partorolativa á pronunciai do hio-
do a tornar n obra indispcii-
sayel não só aos i'iT.:o rro ini-iriam 110 estudo do allcmün,
mus ainda aos quo procü-rara npcri"ciçoar*so no co-nhocimnnto dessa língua;

•o 5
_S

-ma
"-'S

_ :• o•5 r® H
.- V5 -"'*******
«-".'(_.
»-*.?"!

a**.- o
: j a3 f_ 3

tí i c
8 3 1i» "3 .2.

í^í"i!),-Mf>-ii «tandantos o-oxtirpa*
so usando a «Alópocinã»; tônico vegetal,

: sem ácidos. Vidro :,:ü(!0. Andradas í',)7
rpLixiiVDAS ü^Ã.s:Y7:Tmr"í7"j^"s
1 juterinas; d venda em tod.is as phar-

I mnciiis.

ll^iUNtlt DAS DAMAS - 'lV-hTinõõhihã
J_i..eve 1 i.'.*r uso no periodo da puberdáde;a venda em loclas as pharmacias.

OFf ICIH?\ DE ÓPTICA
E' a casa quo mais barato trabalha o ga-rante os concertos.

IlUA DA l.'lti;Ct;.VYANAN.75

eans

llltli
nioi.ciiito»).

Asttiiúh, i
ltaii',i,iil.-li),

Coijuckiclic.
Iiiliccculiiso lj'g

e todos os males
«io peito.

Grande tonicopara gos debilitados :*

V-^fiâíWkWtW^'

mfcxKm
• jf ,* ftr,T)tir: :J.T-TOTlTOin;!

de An.irada u Silva.
,"tX AUP.EGA

Banco Hypothecario do Brasil
CAPITAI.  S.O-_:0.i_!úOD

Caixa ccuiiomtca, ahõifahdo o juro jo
0'(. ao anno.

Kinprcslimo soli pciiüorcs do jotas, po-dras preciosas, etc. a juro ,ic 9 •[. ao anno.
(Decreto 11.1030 lido ll üo novembro do

lSü-0
IUta Primeiro do Marco03, lli) Ja Janeiro.mmm

Paquetá
Sloha melhor -local para üóücloso P1C-ruccomo o bollo rocanto dn itittõros.-i Hh 1do Paqueld,- a «Covancan, ondo 110 o.Yel-lonto 11 llosfaurant Campcstro .., poeíici-meiuo coiv.-ut» de arvoredo o do ilorcs. tini.seencontrn farto o sadio, para so passardia agradável o cholo do alegria.Almoces, jantarei, vinhos rccobiilns Ti-roctnnionie, o cervejas do todas tis niutli-dades. *
Agua em aliüiidancia.

SARCOGEWIO
Racional o poderoso rccònstltiilnlo. Aa,-portão anpetito o iiug*moi)(.'». o peso o"o

podor.uofonii.vo Jo organismo, liidisu-cn-

],*tX 
AHIIKGA-.SI3 «lc Iodos os serviços

Jjforeiiscs: papeis «lc casamentos, eobruii-
amigáveis c ludlclaiias; na rua Floril**

A, s. Chi isliivio, com o sr. Hocha. 02?

IMPOTÊNCIA—Curo-só 
com as garrafasdo caíiiiiba, tremedio vegetal, vindo do

coitflti ..io Ceará; encontra-so na rua do
Propósito ir. 20. ',7;

U".MAmò«'a 
Je educação deseja ompro-

gar-sc 0111 casado uma senhora dc ro-
«lo tratamento, como dama do companhia',
prestando so a fn/.or serviços leves s co;-
tttras. Dirija carta pai.a r.ulza Gomes, árua l'rsi Caneca OV, 1- atular. íd?3
IjAItTlCIÜA - lí. mel ilida Vas..'oi:ce!lo7.
I previne ás suas clictrtes f[tto sc a jha cn-

tregue no.» 111 iMeres .Io sua profissão, po-dondo ser'procurada ha rua Visconde dcS.uit.-i Isabel d. lii. 517

__il.il

QOTTAS
iVIETUOSAS

Cüli.VM:
Sla.nillo.-i, «i«:«-i!:i

i"o PCCtl),
pe;-ií:.sd«» Miiigue,

sc 111! o
o cspòclllco Jas

UESllUÍKHOÍUilS
ii)

grandes offeitos

Eu ab:

ANTES 
do comprar o remédio aconselha

Oo saiba o preço ria drogaria AnJrO á
rua Seto Jo setembro n. 11.

Mi>i.i:sii.%sm:hvosas 
1: Ai.tooi.is-

ll«i— Prata o dr. Cruz pela electricida-
Jo o hypnotismo ; rua da Carioca 31.-ilas '.
As Cr

FERIDAS,

Ti-iOVESSOn-Di líçüesa domicilio, do
I. p¦•:-!••¦.¦•;.-.: c*t iraneez, por *.*'.. cartas•*>r;i il. *-., neste jornal. noa

u!i*cras sy_-
philltlcaso
rheiimatis'

mo, curarv. ão em poiteo 'empo, com o ES-
Pl-CIKICO liriASILEIItO, de J. .Moreira, ap-
provado o cxporimcntiido por sunimldades
o edicas. O ro*.i inventi r restitue a impi.*.*-
tancia gasta nn doenio qtto provar nio
obter bom resultado. Encontra-so na rua
da Harmonia n. Cí, sobrado. Infallivel nos
cancros voncreos o gonorrhéas. T2J

n^TiCTÃl^ri^
dicos o acceita pagamento ora prestacõos.trabalho garantido; rua do llospicio 2°.\.
esquina Ja avor.iua l'ar:*»3s, Jas 7 Ja ma»
nhâ ás o Ja tardo. UO.

assignado, declaro quasoffri horrivelmente do umas feridas
numa perna, 'que cada dia ficavam
mais feias o de um m.io caracter; can-
sado, poriSin rie cxpfimentar remédios
oxtraiigairos e nacionaes, tivo a íeii.rr-
dado do encontrar o sr. pharmaceuti*eo Joio tia Silva Silveira, proprietárioda Pharmacia Popular, «iuo aconselhou-
mo para tomar o poderoso lULvir de
yogttetra, Salsa, Carob.i e Guayaco, e
com offoíto, fiz uso do algumas garra»fas desse preparado c em pouco tompo
fiquei radicalmente curado, e por ser
vcrda.io passa este attestado.

Pelotas, 2 Je Fevereiro de IUO, —Ti-
dro Mocotó.

Vcndc-se nas boas phnrm.-iciaa
o drogarias desta cidade

El.lXüt 
das DAMAS, do dr. Ilodriguos

dos -Santos, ó um tônico uterino do
effci'.i*s inaravilhosos: 11 vonda -om todas
as piiarmacias o drogarias.

rriLIXin DAS DAMAS do dr. Rodrigues
I idos Santos, oura todas aa moléstias do
utero; i venla em todas as pharmacias.

•\rovi:.'s usadcs-Compram-.« n'A E*.
.~M.;-:^,:.o; 7;, rua s José 77.

Eujiin 
«lc mar 1* cm estendas dc ferro —

o mais olllcaz remédio 0 a Tintura de Sc-
cí-í::*.:**-! Amara, remédio pauüíía; vo::do-ia
em todas as pharmacias o drogarias o nndeposito ii raa Larga da S. Joaquim n. 231,Rio ao Janoiro, c em S. Paulo ua drogaria

Glüàüffeur «ã o2Ívci limpo, basta o Le"Fenoí.
Deposito: Cr.;& CiliiO, rua do O.i\:do.»

n. 1..1-A.

icçàn do dentos com
stliesia 55000, 1 im-

la doutos ssÕOO.deh-
ttiduras do vulcanito ca-da dente. 5S000, obturaçOes Jó «lentos do õS

a -0S__0,den:os a pivotdo I5í5 a 3030ai),i;oroas
Ido ouro .lu ;.'jj a .103001, dentaduras som
chapa ultima descoborln a preços riuoabi-
lissimos, concertos do chapas ii IÓ5000.

>.'«> consultor;-., ilcolruii, á rua da As-
scioiilca 11. TA, sobrado, das 7 da manha
as li lioras da l.n •.:.». 4.505

MACHINA 
i'IIOTOül'..\Pllli*,A -Vendo-

so urna KoUâh Ox.1.) - Delta Foldlhg
Poxcliet n. 1. Para \*.cr e tratar com G.

I Darandior, Ciohçal\'os Dias 10,1» audar 1025

i í j.illDElVÂM-SH ires apolicor, Jo próprio.1 I Jade do infra, sondo duas do empresti-
; mo do IS'. 7 «lo ns. 11.33S e 11.339, do valor
! de 1.0.03 cada uma. o uma do empréstimo
1 Jo ISOj do 11.13.133; Francisco José Pereirada Silva. Aoiti

m
m

nos mares
do utero o ovado* ;

mesmo
acompanhados de pj/àTi

homorrhaglas, fi$£ibem como _\[&%nas molostias dr.s f)&2urinas

nando o amor'11
* ítIS íl

nasce»; luiz silva
ÍNoya ctliçaõ !$500

CASA Jl'.i/..VUr_-Av('iiii!:i lontial, 187

COOPERATIVA 
Multar Jo Brasil. Per-

Jeu se a ac.;io n. 13.1S0. 107*3

HÓSPliDAGÊM 
JaiTíi'm.~nmã"'dãTm_is

ass.ciiria.3, com exeollontos commodos
bem mobilados; Preços para casados o

I sóiíeiros 3$ o jj, salas ",S : im rua da Consti -
j tuiç&o ii, -13, próximo ao Campo 10SS

HOTl-X-PENSAÒ-MIX:l-'lí)l'iaho ir. 170.

ClKBa 1'AYARO, BLAYK & O'*, do Palie.
UM StCULO DC EXITO

O meie, barato i o niàtÜ •$i.,i:t para. curar:
Irrilaçüto ,1o l'ü!to, Cor.ElIpiições, DtTts,
Rliouinatiunioa.I.iiEiliago.Verlüos.ClioaBB.
Tópico e.'.i:c:i':i:ce.-inlri csVA LLOS.OLllOSdc 01LLO-'mmm Esc-asrrii-ce iu t-juii i* l1nir.i_i.cui.i

À GHANDE COLCHOARIA
rÍTia cia Alfanclerja 23G
Fabricam-se com esmero o presteza cot-

eboes o nlniofa rias. para o quo ha sempre
cm deposito grande qualidade Jo crinaaní-
mal o vegetal, tanto nacional como
franceza, painas,damascos o btins do linho
o algodüo apropriados.

savci na nourasuteniai chioroso, ahonila,astro, debilidado, tuborcitlòso o-páluJismo..arangcíras .'¦'!, Gonçalves Dias 30 o cm
jòdas as boas piiarma rias o drogarias ctollrasil. Ilcgistrailo": Sa ikcuIo, do nhar-maccutieo Isaias P. Alves. 3301

Apparelho photograpiiico
Vonde-su uin solido apparolho f.oèr_*

Anchiit*- do 9X12 com 0 chassis doulb-objectivo n. 1 e beugalla, po. 7. rua «i;Assembléa, 2'. |-j,.

f BAMDOLÜÍ I

VS—Rua Marechal
1107

ffiS_SBS5S_EÜ8Sí8"í6,„_. —¦—- ~-;sÇ_i'._l^

¦PHH
'.iisr^tisaarzss'

SALITIPJA
A ultima palavra

ua extlrpaioao dos
CALLOS

Tt fATUE.MATlCA elementar, ngriiiiehsU-
l.Ira o desenho geométrico,:projactivo,

I-.perspectivo, tópographico, etc, para as cs-colas Polyteclmic.i o Naval, nezor.do 1J2.

I

Em todas ae
l-hartauclaa

e Drogaria»

ss.iiiio._8 iis:grávidas e as quo
ameníara devom

do VIMIO
niu(a:\ico gora-dor da vida), quo como diz o sou uoroc.E'

iJM VENHO QUE DA' VIDA. Sj assim
ficarão fortes e terão o leito augmeiítado o
melhorado para rcbüstocev tanibcni os ll-

O Vinho Sioáenico *_}_ gfe
conhecidosàí«5 o presente, e portanto o mais•atil .t:s convalescontcs, a íoda3 as pessoasfracas a ús amas Jo ".oüc. Vido a bula.
Encontra-se narua Primeiro de Marco n.').
Drocaria üiffonl.

pEIlDEP.AM-SE as apólices da dividar publica, juros da 5 ,y, do ns. .1Í.0','»,
¦«•».C«i o •! 1.018, do valor do 1:000$ cada uma,
omlssüò do 1S51, pertonceutos a Sylvin i-'i-
menta üueno. .í3jí

Novo MótliocXi. por
J_iixlsí Silva

O mais claro o Intui-
tivo!

O mais faoll o pro-
gressivol 1

O mclüorc mais ba- ;
rato 1

A.VISO— Aljviniias «rasa», no in- i
luito da aufórirom maior lucro ode-
recam, do préícroncia a este, ma- ¦
thptlos ín.ofioros a esto o quo eu!-
lanvquasi: o mesmo préoo ou sio
ainda mais caros. .NTão so dõisoin
illudir : Exijam o motlíodo de Luiz
Silva si quizerom aprender depres-
sao facilmcntol Proco GSOriO. CasaMozart—Avenida Central lrl7.

FAZENDA A VENDA"
Vende-so uma farren.ia do ISO alqueiresde boas torras, tio Estado do Rio, anuoesta colloeada cm posição quo sorvo paraum nuclen do colonização, por so achar

próxima da estação dn estrada do ferro.lem bastantes nascentes Jo agua potávelo tem tambem agua para tocar o cmiònhòcentral. •'
Quom pretondor podo colher informaçõesnas ofdclnas do Ilocha Passos A C. Ilua doAcro ns. m o 70, antigo 80 o 82, Rio do Ja-netro;

Ofllclnns do
¦—Fn/.em os

so.ricl , u<j.
ròf.),ti'«.tlo>n*
em ({utilqucr

89
Bua iia Jm

1>IÍ9CS.•ta!as
CO.í.lioil,
idiiul a

Cencru»

69

. Riachuelo
Leitoria Campo Bello

Entrega leito a domicilio, em automo-vois, por assignatura.
Itua da Alfândega n. 14
Estatua do ferro fuiitlitlo

V6*.:Jo-sa uma borrrta o elegante, rep-*c-somando o Progresso, podendo servir parailluminação «te loja Ao luxo, medindo naaltura total t?j ceniimetros. 78 rua da As-eembl-a, 2-, __?-,

&
AROPE PEIT0RAl|
de -iAnáico Composto a
Preparado. cq;n ,a decantada 5

gomiiiii ao angico do rara o ,'J
Alçatrào da Noruega. Estu ah--atigoo afamadò xaropo oura cm <
poucos diu3 ns tosses mais t-a-vfiboldes. as brnnchitcs maisKantigas, as astliínas mais in-:
commodatlvas, us rouquidões :_
mais pertinazos, asj. eoauelu jmais esp.asmod cas o as 5: cohstlpaçues mais cbronicas. ¦S

Proparti-so nã mu L'riiguarááà 91 X
P11ARMAÇIA BRAQANTÍNA *f\

Casa forte para guardar valores
E' bojo o iofior escolhido pelas famílias,

corretores, advogados, engenheiros, me-dicos a oxcursionistas para guardar qual-quer valor, dinheiro, jóias o documentos.
E. a ultima palavra om segurai:,ra a Casa
Forte, instiillada no édiücioda Associação
Commercial, lado do Correio, com cofres
quo se alugam de 57$00_ a 80S por ui-mestre. ¦»»

ARiOSTO BRAGA
,N"a praia do Botafogo n. 153 pedo-so in-mear sua residência par., ser procuradauma eucommenda quo trouxe do Corumbá

para Carlos Augusto Jíayior. ictjj

PAPEL ANIL
E'o mais econômico a barato, preço noreuvoloppe com 4 folhas 80 réis.

Hl A DA CANDELÁRIA \. ,'S

nnnMeüãllia ile ouro Exuosição
Meclalla dc orotxposicidn universal ParisISOO.

^^Pi_ffl \ftzW4 -éffl

i/±_____£___2 f I

Perfüm£E^exqüisito
____\ ,\''"'**\y

rar.:|^l'----,k_'

r 8819 8 íllielí^i^^M IÍI üPIrai PsS,T'i'?F!3Esa t

F.WOLFF&SOHN
KARLSRUHE

A von«I.i nas peiacipaes casas d|,
po.luinoi ias.

Fabrica ile moveis e col-ísoa.ia
Véhdem-so barato dormitório Jo canc''-icirc, salas Jo jantar n dò visitas u outras

peças avulsas rio todas as qualidade-;Itcformaln-so colchões por toda o nr.---,narua du Cattete u. Ill, ' *' '

fidalgo A\ 3rn)üo

VACCAS E BOIS
Aoy^a5l!^ll^^^^^n-

Informa-so com Francisco Amaral riiiT.n,»em Vassouras, Ustádo do nio. ""Ys

POBRE CEGA
Maria Francisca, com 7. annos dc ¦»,»»«..

eoffado'ambos-b8;óllio'-i doentoè sn-r,>cursos, pedo uma esmola a todas àV")YYalmas, quo o bem Deus a todos comncr.snrá; ni. travessa das Partilhas n 7 * nnnesta redacção. '' '• °"

AUTOMÓVEL
Vende-so um superior automóvel com

g). cavallos. Para ver o tralar a travessa dBarreira n. 33 Co che ra Mòréaux. ,!•?« 1.is 12 da manha. " d"ír 1:

PIANOS
/Í_I__?_-i,l1?LaIua dú njaci-nci- ro, o»

litr.-'",'""""3,1','""".-' -'H.vus no coioDr. autoriluyei, modelos 0-0-5 o i bis, do im-porta-
çâodireçta; vendas garantidas, p0r ,^
Ã.i5S?*g„__a?. i_ Ru™'.» :-i0 M cim.
{*,* , ' --Â\ L,ü1'1 - - :r"a "cr ; a nta 'io

»i"
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Perfumes incomparavels Branca, Rosea e Creme

CORREIO DA MANHA -Domingo, 30 da Agosto de 1903 _~--, - ..r.»,.».||».j.. ..i-í-r.'- ¦••**-»• •»-»»!¦•*»¦ ¦•¦" • :¦'• ''"*•-*•'«*iü i_i*,.r>S!T'."'C"r 
' " ;-

Siiono.liinuu Itlniil «los «noivo» |>óa do nri'»*-, cujo uno illnrlo dl*-
slpn pnr oniri|ili*io n* i<S|>lnlin*., ciuiviiv. pnuiiQi o innli «l«»r«»rii»i%v<>f**«
ilo riii.li». InipuiÜiuio iií» ni-fiiH, üiiIoo pi-opiiinilo pnrn a ouU« Iniol-
rnniouio lii"IIVii*.lvo.

Em IimIiin ai }io»T«iuini<titt»
DEPOSITO G/VS3.A. GIRIO

OUVIDOR 149-A

£^^&*^
CUTELAKIA

0 ITlIllH V».i» .» ii ni. o.. .IUS.illI-.IS
riuiivi les, i':i>ii'ii|i'ii'its tio pnpoli llflVtllllllS
paru liuihii (rniircati uspapliios] llo.s famosos
fabricamos Uoilgüru, Viu y o da outros o

.«io Solltigon ilo cllvurftos. Vordiuloiras ospo-
oliiliiludcs. Tesouras do Vitry do :.'} o inuls
51 lUM 1)1) OUVIIMIII ."íl

cai|rilna da rua dn Quitanda
C.\S.\ IIOIII.IIJO

MOREIRA BARBOSA

Leilão de Penhores
11 <lc SC((!lllllPO th) 11)118

A. CAHEN & C.
¦'/• /fuá Jí ar beira Jíivctrenga 4r

ANTIGA I,I!0P0I.D1NA
Esqulnii da rua* Luiz do Cnmõos

Em fi-cnlo ao InsliUilo Nacional do Musica

Tondo da fazer loililn cm 11 do solciiil.ro,
ás II t|2 horas dn manha, ilo lixli.s os pc
nin.res ci.iii oprimo do I" me/es vcucl*
dn», previnem aos srs. mutuários quo pu-
dom rcsgritiir ou reformar ns suas cautelas
ató á roíCilQn hora.

VòtLvo i-.ou.is r»«*ii> «& C.
SÚCCESSÓnES 871

O Ideal dos Clubs de Jóias
E* o mate vuntaju o do todos os olub*.

1*1 i>ri'.l.t"íi»'"» (uo iiiiixinii. ¦ „
SO Norlvlo» (pcln liilrrlu I

SMIOII noi* M-innna
S.-.IISOÜO em Jóias

Dão-se pi-ospoclos na Jonllierlá Valcnlim
RUA ÒONÇ-AÍ-iVES »IA8 N. 37

Convém sabor quo a «Joalliorla Valonllm» vonijé mais barato, Jóias, relógios, chapdOB
du sol o bengalas.

20 o-fo cio abatimento nos preços niaroados

(Uslo abatimento só se póilo lazer nas vendas a dinheiro o feira dos Clubs)

fina Go.,;alvüS [lias 37 - Valentim José N.uei-tli & C.

B.CYCLETTES
Vondoin-sc liicy-plõltcs o mtilocj cie o todos

os porlcnccs pára as mesmas o l<*oot-bãlts.
ALKItliÜÒ PÀVAGEAli

PRAÇA DA nBPUIIMCA K. 5:' IOI5

Vinho íoi-tiflcantc, digestivo, tônico, rccnnstlttiinte, do gosto ex':clleiite,
ninlí. cíflc.v' parn as possoas debilitadas do (|uo os ferrugino30S o as ijiiiuas.
Conservado p.eto metliodo Pnsteur. Receitado pnra as moléstias do estômago,
a chi o rose, a anemia o para os convnlcricontej- este vinho d rccoinnicndado
ás pesseas dc idade, ós senhoras, noa moços e ns ereanças.

_AVj80 MUITO Ifé.POOTAffTE. - o unico VINHO
autiiâiiifcu'tle s. kaphael, o unico que tem o titreíto rie usar
Uasse nome, o unteo nus 6 legitimo e mencionaria no formulitrlo tio
Professor BOUCHAfíDAT, 6 o dos Snr« CLEMEHTá D", rie Valence
(D rumo, França). — Caria garrafa traz a marca ria União dos
Fabricantes e no gargalo um medalhão annuncianüo o " CLETEAS"

fls tíemals siio falsificações grosseiras o perigosas.*ffl"ff-^*ffi»"^^

Loterias da Capital Federal
Extraeoôes publicas a>l» a Iliij;tlli..i<;taO do Governo Federal

ús 'i li'i e an» saliliidi» da «» Uor.u, d

RU\ VISCONDE DE iTABORAHY N. 9

i 7Í- IO-

16.000^000
l*or S800

3)epois de amanhã
•HO-ltlB'

15:000$000
rar iieoo

SABBADO, 5 DE SETEMBRO
187 3-

à£ %J %J*\J 001000

. iSlIeíill'"" tiiriH
K».*íOÓ, SSIIHO o IOS000

37 PMÇA TIRADBHTES 37
1'ei-lo ila CoinptiuJiiii Tele-

plioiiicii

Espirita somnambulo
Desvenda eom clareza todos os segredos

u mysierlos da vido humana, fazonuo >l s-
apparocõr os ntrnzos, embaraço e rivdllda-
dos por mais dillleeiri (pio scjliin ; trabalhos
seientifleos e mirantlttos; 

'das 
10 ás 4 da

tardo o das O as 8 da noite ; prnça do Ue-
publica u. 20a, antigo lil, sobrado.

Por 73000

SABBADO, 19 DE DEZEMBRO
GRANDB E EXTÚÂORDINARU L0TKK1A DO NATAL

173 a*

CAU5A
13

ADMIRAÇÃO
Eétaç&o do Turvo, 17 doju*»

lho de 1908.
Mimo. sr. dr. Sanden

Recebi a vossa ultima carta
datada de 1 do oorrente, e te-
nho a grande vontade de fazer
o pedido do cinturão, porém
nosta occasi&o não posso, o
que deveras lamento, pois cau-
sa admir uão n cura que o
vosso maravilhoso appurolho
ostá faiendo aqui no Turvo na
pessoa do sr. Manoel Baptista
Pereira. Póde-se dizer que é
um morto que resusolta!

De v s. vdor. atto. agdo.

francisco José da Silvo

Residência:
Estação do Turvo,

Estado de Minas.

Os meus livros intitulados »VlR0r» I
(.Saude- sfto dados OHATUITA.NÍKNTB
neste escriptorio a (luem os pedir ou
envindos polo Correio, tambem OflA»
'fUlTAMUNTE, bastando para Uso man-
dar o nome e rosltlonoia para onde
dovom sor enviados.

Por 31SSOO
..... :• nu •• on iiim.ree. .w latorinr divn.n i*r dirleüdos aos ajentes gerto» N.í!a-

rt-lh Á Cr; rua N«va do Ouvlder n. 14 (antigo 10). neificiipit.il, acompanhados de mais
71)0 réis para o porte do correio. Cort-esüuiieiotioia a Comottnhla de Loterias Nacionaes
do lirasll. Cúlxa ll. - llua Primeiro du Marjo u. 38-lUa de Janeiro.

NOTA—Ospròitiiossujiertoreã a 2t)ll3, aiu vlrtudi da lai, eit.Yj suu.tos ao dss-
COllln Oi> ó '1.

Os pedidos (lè bllhotú*d'i latorinr dnvnm

Jfome •
Residência —

19. fB«~P^e^®s ao alcance ele iodos
CINTrâS "BBRCÜLB" BIM RS. 25100

Largotoftjo^a. 13J)n jtf, J*.Saijdeijm Dj_JMH0
BVFORMAÍ.ÕES GRÁTIS «Ias í) ila liiniilm As O da lardo. Uoiainijos

ilns O tln luiiiiliã ás i tln larilo

pi wSa ra Ta ít «rs (8ÊLm m à 1 !i w I h mM M K K i 1 -«-M
1 AtflUIIA

OSIVI

«fi ^^'f"'J^rP, ffiv!i«4';i!S? r% fkW8W&

ELHORES BISOOUTO

• Ul ei. U U Ij . IJ ,a ¦**»-*¦ esiwa eaiwtsaaa iwa»' *»«* «»*»»- ¦—-~- *»— — — — — —«¦*¦• mssksb» "-sw '^<*»''*-«'

m\é BARATOS - CHOCOLATE CA¥É, IGUAL AO ESTRANGEIRO
- Telephoii© 925

TtimiHHCUirui»»»
Smi.uv; "
ecicct; «.LM- "L

/ IS VoicÈie

lí ^^^i. / lf«»ta(
\ -ji ^yfSat^ ii-jsí.utu

ECONOMIA I ASSEIO
GOSVIES, NEVES & C0IV,P-

succiissonÉs DK

jYíanoei Comes <ft Comp.
HIFJW'

Groodo deposito dc ldiiipeões incandescentes a
álcool o n kerozóne pura illtiminàçõcs internas c cx-

'«terniis, uuit-os prcvilegiadòscom as patentes us. o.048
c 3.942, os que dito melhor luz, dc mellioi* funeciona-
hicnio c de muis dimu-âoc garantidos.

Rórlimonio variado,¦ íogareiròs para cosinhur a álcool, ferros para eiigonunar, o
rpto !n dc melhor, viíos, vidros o nulo que t necessário pnrn luz incatidesconto.

Completo sbiümcnlos dclãiupeücs para keror.dne lucãndésceiitc e sem
incaiidfsijorile, o que ha de melhor c de todos os Oifios, fogareiròs para co
biniiiu-, os"luòllviiriis, náo fn/.e"m riimuça e nào tüm pressão, cstão.em cou-
diciles de qualquer pessoa poder trabiilliarcom elles.

Machinas .ir: costura dos melhores^^^^YX'^'^^'^»^
autores c tomos nina grande officuui parava":,:^<^h^Jjj^X:*^lí-'!
concertris dc machinas, Iam peões o outras JiM^^^-^W^m^k
pecas deste rumo. ,.í~*-^:5** ItmMWMmA

Alugamos lâmpadas para
.estas de casamentos e ba-
pttsados, de egreja e ou-
Iras.

e il

ral?^ EXPOSIÇÃO
9.

m
f FÃSRIQÂ BE BHAVATAS \

jmriiAffilfjfA RUA DA CAR
64

m\ f
ís I W^ 7\ "O

az-KK 
-s''isK 

<fêtT..0fà^h^L. W4 /-% ia

ia Sste de Sbíoépo |"&í n1!L.,,,lg,»^ ^^^ lias
Moveis sendo perfeitos

RUA DA CARIOCA I u - „- -^ „ .64 A EiÀiWyAU

w
COMPREHENDA-SE

iRÍCA DÈ GRAVATAS
E DE

«eiiilr.il da

tíS nossos preparnáüs
LEVAM A MARCA

¦**¦*«**¦-sa-aB Nts**Mi --jaaatK» «Bf*^

TOSSES h RRIÍNÇHITES
curam-se como vriTCipupeliornltlq fedegoso
angico e alculrái' da Noruega, nppruvndn
pela exma.iuitia tle liygieiio puhlica, pnra
comljiitér todiisiisiiirccçues dos órgãos res:
Diriiiorlos o da gnrgnntii oomo soiam
tosses, broiichllos rooentos o chronlças
isthmas, (lortis do pòito, siiffocaopos., '..a
lluxoo Inrvngile, como attostam os-rtistln
ctos módicos drs. Tnvono, Azevedo Maçet o
Mitonio do.Simieirai Pereira Portugal, elo
•lua do llòspiclòn; 1-'.'.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
O ellxir de caniómilln composto, appro

,'ado pela exma. junta de liygiüiie puhlica, e
miolhor. tohicn para ionillcar osqrguos

Compram-so o pagam-se muito bem nas
tias Senhor dos Passos S0,'e 24 do Maio 191,
iitidos, entrada pelo portão de ripas. 886

PARA» HOMENS^
E PARA

SENHORAS

¦ns digostnos o ihdas.as
o odofigudo. llua do

)i
llgóslivejso facilita'
;iolestias'do.e5l(ini'ospieriou. 12».

MOLÉSTIAS QA PELLv.
Tinlurn dosaUa.aivoha e sucupii;a hranoa

icuurniivo VL';;cí:el do sangue; approvailo
;.òfaõxína.junta de hygienepubltcn.o mo-
.hor purifloadov il'-i sanguo paro n cura
radical das cscrophiilas c do Iodas as mo-
lestias provenientes tlellas, como sejam:
erupçõcs.borbulhas.sariias, oiiipigcns, dar-
thros, crysipelas, rheuinatismos, syplnlis o
*0(lasasmòtestinsqtiotiverõm sua origem
ir, impui-eza do sangue, llua, do Hospício

GONORRHEAS
Antigas c rcoentesi flores brancas, corr!

nentos euram-sc radicalmente em ires
lias sem dor ncinrccolhimonto polo espe-
tiflco de lloyraii, npprovniu pela exma.
.uiita do hyglcno publica. Uva do Hospicio
' 

VINHO TÔNICO NUTRITIVO
Approvado pela junta dc hygione

c ãúctorisadò pelo governo
o todos os preparados à o melhor atê

hojo conhecido (itio a dlslincta classe me-
•lic"a, tanto dos hospitaes como das casas
;ic saude, tem empregado com resultado
«spiintóso nas pessoas débeis, nnemicas,
rachitiens,faltas de ffirnas.ás ereanças para
lhes facilitara dontlçãd c ãs amas paia lhes
rorliílcaro leite.

Vende-se na pharmacia da

EUA DO HOSPÍCIO 1.122

lirancas fra lieis, seduras 8 croança
AO PUBLICO

jÇftenção
Annunci-inios uma liquidação... em nada porém, idêntica as que, cor.stauten.emte, casas sem escrúpulo e com fitos pura-

monlo Kaiiiiricioã03, amiunciòndô a maior parto das vezes artigos quo não lêm o os poucos qne possuem do qualidades {Ínfimas e
sem valor.

A liquidação qu' fazemos i' séria e garantimos cm absoluto tudo quanto annunoiamos, e so chamamos tanto Insistentemente
a aitonca'i)P'(Ío DUblicò para a limiidacão presente ó atiendohdoá urgento precisão que lemos do abrir espaço para os artigos que
(Hfecinmente esperamos das principaes fabricas da Ktiropa ; espaço esse oecupado coro os ariigns comprados ao ospolio do anado
proprietário da Caiiil.snt-In Ideal que existia no predio onde estabelecemos prosehtemonte a nossa fabrica de Gravatas o do roupas

PARA

HOMENS

SENHORAS

jrancas com a suggcstivu doiiominaçào : eeA Hiposlsão.»'.

FAZEMOS PORTANTO UM APELLO
ÀO MILITAR, ÂO OPERÁRIO, k% FAMÍLIAS E AO PUBLICO EM GERAL

Para a oceasião unlca, ondo com reites e iiidiscutiveis vantagens encontrarão artigos superiores em qualidades, por procos

??.U?.*yTsf.cm nossa casa... não vos fieis inteiramento no quo riiinunciamos... é mistór que a realidade se patenteie ante vossa
vista, miistrando-vòs assim a enorme... a colossal ditteiença da liquidação que fazemos, para ai liquidações com que constante-

Lede portanto a tabeliã resumo chi nossos preços e busqueis a econimia comprando na

*«. 1^9  P*Vk

lílhtJJ

Jir3k
/ wL/Y\ WÊm

/ «r^ JrWÊM
/ Y #11

a enorme importância da acção
inteiramente especial do Odol.
Emquanto que todos os outros
dcntiíricios produzem algum
effeito só no momento do
seu emprego, o Odol, pelo
contrario, ainda faz ssnlir
a sua acção antiseptica
por muitas horas depois
dí lavagem da bocea.

O Ode! penetra nas
cavidades des dentes ei
nasgengivasj impregnan-
do-as5e o seu aniiseptico,
uma vez peneírsrdo nas
mesmas, continua a sua
acção diiraqte muitas ^o-
ras.

Devido a esta propsMedade admirável do Odol
obtem-se a asepcia da bocea, preservando-a da po-
dridão e da fermentação, que de outro modo se pro-
duzern inevitavelmente e causam a carie dos dentes.

A quantidade contida num frasco original é suffl-
ciente para o uso de alguns mezes.

VENDE-SE
fedas ssspto^ineslas,

pei*fumap£aS| efe«
sasy

£B&ixSBSiaSSESES: ,^«ttf.to^.& ¦:-'.:ip**l*i'--)f-v-t<.-. •¦•¦ m

Depois quo opparcccu este grande remédio, as moléstias do estômago
o intestinos tem de acabar. Garantimos a quem usar o TriiHgcs

tlvo «t o tlriix extinguir as dyspepsias, vômitos da prenhoz
o das ereanças, màs digestões, doros do estômago, pri

são da venlro eto.-toÍG

"Nota dos artigos ti liq-iiiclax*:

'M
FABRICA-SE Sá

ttua do Livramento 28

UM BOM FUTURO
Vehdora-so diiiís casas pói' 9.ÒMSQ00 a rua

Visconde de liiiunn :»'.'o 311, tendo 9m,W)
do liento o '.11 iiiotros de fundo.'1'nua-se no escriptorio desta tolha com o
sr. Assutnpçào, ou eom o proprietário 1'er-
iirinties.

«000
7Si>)0
C.SOOO
s$ooo
OS 1J0
0I00O

i

PRi-vii,KO.'oa

jules Géraiid, Leclerc & C
Itua ào Kozarlo N.« 116

RIO DE JANEIRO

»so»n»2am ia ri» attu* r»l»»*ai da Im-rojl»
eo lttatll • ¦• »itt»B<«Uo.

Camisas peito do fustão. superiores a 2S500, 3S 
,, .. ,i I. ii-ancezas a 5S, CS 

.i .• linho ii a 4Í, 5$ 
ii zephirs, cor fixa, a '.iliíOO, •',?. 
» moussolines, espeeiaes a •'.!, ãí 

baptistes, novidades a ÍS 

Colletes para lioiweiis

tido de sensação a escolher
Camisas de meia mia e de üòrcs a aOO. OX). SOO, IS e....

íraiicczas » » » » a 2S, 23500, 3$ 
ii espeeiaes a 3$, 3S509*e

Collarinhos de puro linlio sortimento monstro tros por.
Suspensorios oslyln Guyot, legitimo 

» elásticos americanos a-
» para rapazes a 1» 

Ligas inglezas ode seda, par 1$, 1S500 
Ceroulus cretonncs superiores a 1S800. 2S,2»..00e

zephircs cores fixas a IJãOO, 2$, 3$ 
mousscliiies francozas ti JSjOu, jS 

» puro linho, inglezas a IS a- •.¦'••¦;-.-u
Grandioso sortimento de camisas de dormir a -iSaUO o...
Camisas flanella superi res a 'ipúO •

» fraucezas pura lã ai<J e., ¦•
meia ingleza pula ia a 6S 

Xoallias soi-tiiiaento sem igual, c-j-u.er*

PIANO
Vende-se um Pioyel por módico preço: a

rua Conselheiro Costa Pereira n. " Anda-
.•ahi' Grande.

Photograpliia
Amador hahil que queira fazer carreira

pela avio e fortuna, dispondo de capital.
Vende-se um rico esialielecimer.to. Carla"
rua dos Invalides 2S, a F. M. 1109

Acção entre amigos
De um anncl de ouro com um brilhante

quo devia extrahir-se nò dia 31 do corron-
te, fica transferida para quando so annun-
ciar. A. L. í^7

2S500
1S500
3$ii00
¦ijiiOO

s$ono
13500
ISãOO
1Í500
2SO0O
3S0OO
-ijooo
GS00O
35000esouo
:iSO-00
GS00O
TgüOO

Meias fio da Pérsia, sem egual, 3 pares
• » de Escócia, superiores, 3 pares -,
. para senhoras, o SSOO, 18000, lg500 

H .'¦:¦' ¦« » artigo francez, :« 2$500e.
. . rapazes a SiiOO, Í60D, S800 

3$r.oo
7S000
2SWXI
3J0UU
1J0OU

Lenços de k>aptiste, seda e linlio t
Colossal stock"Para 

todos os preços

Cretones de cores a $700 o SSOO o metro.
/ophires de cures fixas a 1500, $700 e 1800.
Haptlsto.i superiores, cores lisas, metro $800.
Unho e seda enfestado a 1$500.
Elanellas finas a S800 e ISOiJO.
Sedas — Mousselines — Pongées — etc, «lc.
Setinetris, metins, escocias diversas, etc.
Moi-ins nacionaes, inglezes e francezei 1

Preços para liquidar.
Atoalhados e algodões, guardanapos a cretones, grande

variedade.
E muitos outros artigos que seria longo enumerar como

sejam : Cobertores, lençóes, íronhas, botões, escovas, etc,
etc, etc.

Como as grav.itas é fabrico especial de nossa fabrica, da-
mo9 ligeira relação agora:
Gravatas pura soda laços a 500,1J000  1S500

» . Regentes a 500, ISOOO, 11500,2| a.... 21500
• > coquelins a 21,2S500  3S<)00
. » Plastons a 2$500 e\  3S0OO

E muitos outros feitios todos por preços sem competidores.
Fazemos qualquer feitio sob oncom monda.

BICYCLETES

brancas, qner do cores i

Meias para homens, cores e cruas par $300, $500, $700 a 1J000
».¦».-» » e pretas, francozas, a 1$200
lSáOOe  -S800

Não especifleamos tudo por nos ser impossível, venham e... não
se enganem eom a easa; encontraram sobre a porta o grande trian-
guio electrico o qual distingue nossa casa de todas as outras.

64 RUA DA CARIOCA 64

'"Tf ^. Em todas as pliarma-¦* J, T^/-1 ci4»s e drogarias

PHABMACIA 0«ÜZ -Q/ Q v^
DEPOSITO: -*i

55 RUA DOS ANDRADAS 55 m

Mamadeira llygicnica, muito recommen-
dada por todos õs médicos e porteiras, por
sor a quo mais se presta a sua limpeza o
dosinfocyão e por sor foita de vidro refra-
etário ao muis alto grão de temperatura
calurifera, o que quer dizer para sua rigo-
rosa desinfecção 6 bastante o emprego da
água fervendo.

Acham-se á venda em todas as drogarias
e pharmacias.

Deposito gorai, rua do Ouvidor n. 51
canto da rua da Quitanda.

CASA BURLIDO

MOREIRA BARBOSA

QÜOTS SER BELLA?
Usaé a talquina, victoriosamonto acolhi-

da na America do Norte e na Europa. Uni-
co substituto dos nocivos pós do arroz quase impõe por sua acção bonefloa sobre a
cutls o sous perfumes inegualavois. A Tal-
quina impo 10 indubitavelmente as rugas i
deformações do rosto, curando espinhas,
cravos, pannos, etc, e tornando-o formosa
e encantador.

N. IJ. — Seu eíTeito admiravol e propala»do pelos maiores lixgienistas do mundo.
Deposito: Casa Cirio, Ouvidor 1*9 A. 210i

Machinas de escrever '

Vondeih-so cm prestações de 3$.i55.fa-j
cuitando-so o recebimento do objecto. Con-!
certos o srihre^.ilí.ntes. M. Lopes * C, rua

lioliUijjdo Hospício

OSIÇAO
BAPTISTA & CANAMERAS

Venda de terras e casas na ire-
guezia da Guia, no Estado do
Kio
Os abaixo assignados, liquidantes da

Companhia Commorcio de Lenha e Mate-
riaes. em uquidaçào amigável, recebera
propostas para a voada do terras o pro-
priedades pertoneantes ao acervo da mes-
ma companhia; á praia das Snridadcs n. 18
(Botafogo).

Hio, 16 de agosto de 1908.
.-Infonio Joaijiiim de .límeftla.
José Machado Victorino Goet.
Vtrissiino (íc írürirti .Uiic/iaiío.

STROBIN
E' o melhor produeto para lavar chapéoi

de pulha e palhinha do cadeira.
Rua da Candelária n. 28

LOMBUIGAS
Sito expellidas com Ll»

COR DAS CREANÇAH
('lanaceto composto), do
dr. Monto Codinho, ap.
provado pela Directorli
Geral da Saude Publica.

E' o melhor romodlo
contra as lombrigas i
moléstias devidas a ver»
mes.

E' iiifollivel. KUo se
altera. Não oxigo dieta

^_^ -_„, nem purgantes. E' tio
/rAARC",REaisTfiADAliom que 6 muilo recei»
lado pelos médicos.

Vendo-se nas pharmacias.Deposito: Rn- dc S. Josó 65, Hio dü Ja-
reiro ¦



14

* AUTOMO V EL* vrniiu k« mu iiavaiui-i ií:>n:vr.
dn l'«ii"vn il<> '«í I cn viillu»., I iiy IIiiiI.mn,
biiiiiniHii miifjiiotloo. «iiiiki novo.

Gurnnto>«Hu n mitillifnil.i •» o liom
riiiu'i'iiiiiiiiiii'i>(niiii nu»,nio, poiiuu»
il» Nor u*|iorlniüiiluilo pulü iiruloii»
rtoiile,

nil'ni'innofln'1 oom o ni». Gtl, iihn
(illlitiiiiis «In mil ii.ióvcIn. ii» Iiipríi
do Mitfliuilo, junto un IMiuiui'1'lti-
oiiiienue,

CORRETO DA MANHA.«Domingo, 30 de Agosto de 1908
ii mu ii iii i mi  ¦¦ ii i i iii ¦ im ii i "ii l ii l i ii """  I
*-.*—-..-- .-¦.*-.:.. r* ¦ -• ¦ ¦

adoptndo no Exerotto Nacional. Pomadn mllagrosn para a oum radical de emplgons, sarni, oozomns,
_J _*_. a« I* __t.r_._-. *_.«.., Jl.iMAu mma .<-n_n.__w.-i_. mm a» n __¦ M a _¦ _Fm I ____ I at ft a .uiininn iinAAill ,nA lt) _rt I A/Ina na Hlrt! A ¦;( I.M «1 í 4 '1ORO BORACKA _.uu|iiniiu» no K-ioruiiu niu.njiini. ruiiu.uii iiiiiuiji «_->n pni « n uuin ibuiviii u» w«ii_/<uvi«r»i mm, «.->« vv.a....._|
darthros, assaduras nas nroançns, ozngros, frtelrna, hcrposi, enooriíiçocs o tod.r.i na moletitlna da
pollo. As raohnduras do bloo do solo, quo tanto atormentam as Jovens m«"iua, cunim-ao oom osla
Santa po mada, quo n&o suja a roupa.

*w»**\m**mm*Bmm%*wMK^^ Yendese etn iodets cts drogarias (t pharmacias do $ra$il

LABORATÓRIO: Era Porto Alegre, 2audtéifreitas- Deposito geral: Rio (ie Janeiro, OÍSOOffl PACHECO
; LÊR COM ATTENÇÀO

AOS QÜE PRECISAM ÜE DENTADURAS
Multa» pos-ioa.-i i|ii,i pi-,»h.i'ii ilo ile..',.t.|;ii'.|i, ilovlilo i >«l||llliluiln ilm vil« i>.»ciirmc,Nliu mutlnsvoüos loiva.lis a proaiirufoni iiroünilonnoa muu.». liuiiul. «iu.»i.n

iiiii.i.-.ii em t.iilon os sjtttltlo_i pois o.soatnibailn... oxiffom it, |ii»uiluii «> uouliu-,
, I......1I..- l-H|H'i'll|l">.

Por» «vIUii' laoa proJiiUo* o fncllllai' n »'i ii>« .v.ter iiiintailiipiin, iimitm -i nivnf,*i »«i i'». in»í 11 i«.vi»i»>-, oto,, ii i|u) lit ilo uinÍH porfolto nono tronoro, roiilvonj tilmljioassiftiiiiilii i>iiiiii/,ii> ii mai. pm.in.i ,\ s.t i niiU;;,i .aboliu do iiruoo*, mio il.ii.tn
tlesso m.iilniii. ,i|. .iiii»i> .I.n iin»:iii i í iviii'o"l I ,« il < lupiiiu i,— Nu ROU tliUI,,ü «iOiHili-
lorlo, ú .'no -»i'i • ii>» Si»i mniicii n, Ot), >li InformaçOe.. oomplotnün totlos/pio o «liso-
iiirom. Acerta o U\e, I ino.tl.iiini' pni-fnli ..muito qnalquor dotil itlui.t r» iq nu oiiijn
Vi.ni nn i» i«'«; i o ttoiii! irlii os i|UO -io r|iiol)rill'úni »iíii« iirovoi iiMlniitiluuiitoii

TDT\. SA» REGO (KH|lòí.li'ilÍHÍn)60 -- RUA SE.TK D13 StlTE^BRO - 8o

Dií vigor aos cabellos, oxtinguo a caspa > o evita a cálvicio.
Os csaltoaBSes feii*a3iíi©ès ffSeawii prét-òé» NiO MÂMC3HA A PELLE

i ¦___> «nn umes ___ Mt t-, tmtt*. tttam* t^tm I ..MWtiKailí»^^1Ç SWP â Mí^Si^l^ l ' : YfM'v::l*v.^..^.iYiYY^YY^>^35iY \|
r>_ i _, ÍP,- «C ibA H*t frt _â 'if5^ fcl^n, 1 3. _"•>...•_._•<_-1I.*_«_, •>•> niilr.iriiiim.liii biiI»:i" nt ••xtr.'..'.,'..!! ... • ...^**-^"->" m
mâ^^Âm**^l\Vã tSJtfelb-M 9 

™ ^*«!OP.e<IIIW .-.ilK.s;..xii'il.,>-..s gum ilOr o ine..m. âS^f 1SSKi_il_Sa__.wi__wlSlliB 3 iiiiravulmaiilo. cont mnis-¦ rautituaeUu ijiii» i|ltnl* ...___.-- á$*~2~L u., . . i iiiiop utotiaMilo o mifoiiofo, I'.' tio anplira* _-___^-v'"^»_:,;a 55'-; ,'a . Kc.ispii, o evita a cálvicio. J^il^ZS^JS^^t » O ^-^' 1
ppeioa, NÁO MíiNGHÀ A PBLLB l^i^ ^ f^ l# ^lll^__ I

rilEÇO 3$000 nas perfaniarias e drogarias

PAINA DE SEDA
Vcnilo-so n 2SO00o kllo; nn trivossa <1«

S. l_iimlii(;os n. i, rtttiii. .ta rua tln Alfnn*
flcfl.ii. lO^li

VIDRO PAEA VITRIMS
•3>< mu om fin-iiia tio iu.

IDOXISO. '

Tt», nm Un Aasonibléa, S'

Voi«ln-3>< um om firma tio mela canna,madim.u inoxtío.
1IÍ0

lj
*\ <

CURA CERTA OA A8tHMÀ
BRONCHITÊASTHMATICA..,

| &JUPB AS ÍI-âSTHISáTi3Q, Bl A.Offl £ fi. I
|j Di;i>()S!T»i ri149 RUA DA ALFAfMDEGA, 149 |
S^HARMAaiÀ ITALIANA-Rio cie Janeiro |W atíi;m; mi i s,:râo consíiíei-fitios faislllcndos, i!n ora em deante, todo,* n • V;
^, viuriifl du nossa prop.triido (iuo iit*io lovnroin a nossii ninrcn. U
i\ , 'Is :itl'.'.;"»tu'lo»; quo tllaiinmoiitc lemos publicado mn quasi foi! is os Jorn.tc». \\i*t un u-ipuai Pcitflifiln quo JAst.o >»m inimoro do clni-ocnln, acliam-so ít dis Jlf;j pobíi;.o uii(|.:,.|li s que .la.iu inoilicniuoiito quizeroin fuzer uso, na easa ncimti, i íVI o sao ilo, «•:¦ iiiom, ms.: Ll
/ / l.uiz ,1a Ct.-uiia Ucrqiu,, guortln-mór l Dr. Tliomliirofn Nn-oimonfi.. liisne-7-7ll iln-Alfamlogn. clt-r satiltnriu -tstntl.i do Sertttpo, (',») Jo.io ».aiiiua tln silva, rua de S. Jor* Joaquim tiome., i.i...»i»,. das líáiviii V'

¦ l t0,."" ;'¦•'• , . '{'} "t.onifi.-iiiliitiCantiiroii'a.,, rua tias £/" Clutiíns n.,0-, M.-lliofnv. Kl-Cav. Antutiio cít-autUi-, Jornalista, run }}do S. Di,,-;,, „.2|, N
J»is'. l.oliDii do Corvern, propriciarlo, v\

rua llonorin n. r.l, esi,i»-iio .1., Moyor. íjAntônio lfi»niiiciseo Monteiro Junior, f Ii"ia \ Iscóiitlòilolnliniunn .»*, tiof.ooltihto i j(••uiiliil.is.i Freitas, rua do l_i*j;eiilKi }.Novo ii. 7. osttu.-ão dn .Sampaio, otnpre- \i

Pei

Cê ti
N.'»o niii.ii.lin nom desiroo n

pollo. Peçam sempro a 0AI.I.OI'l.0INA, doolVolIa s-utiiu o rap do, do ll idrlguuai»!•«».•«» _ i$r»o«'>
pfumaria Nunes, rua do Theatro, 25-Drogaria Mattos, Sete de Setembro,47 li ív. 57, rua. aoN«:,ALVv.râçr_5ÍAs'. w. &V-* Q

»- —_ I ft.91 _*flH3ik _¦ RI /T-J *7S" ifK

A. UOU

Dr. linrros rignuircilo, commissnrio
do nyuienn.

, Dovi-I Hacelli, iiouea tio Mnito, l-:.-.ln-'l do .1». Iti

Íí 

H*l IM.» lll".

) n. lílisii Pinlo,rna il». Callole n. 150.
í lu». i'riiiii'in io Ciuejjipo.coiiinilssario

t\ do IiVv-u-i.i».
rj Jo--»! l-'illp(ii».ll, liooco o" Carmo n. 10.

í t'. Miulíi i ii.-i'.i-i nomes «los iiois,
l\ mi ila a! iiiii!,'.!;;. ii. im.
I] Augiisi-i l»'í»;niiiitier. ,1o Almeida, rua
IÍ Dl. JO..!) I'a.i.,1.1 II. ü;

Mn •! Ai tonio Moraes, rua t!»is An-
ili-nil,,- ,i. lü.

I». 11'alhisso; rua dò Lavradiolíi.
I .mt.i Aii.iuiui". ui, rua da Alfanth)-

ta n. ír.-.i.
Dr, Anlonio Pedro Monteiro I-t tun-

i) tu ii.it. eiipii.i oi. o.: o du Mxerr.ito.
Miiiii.i.-I i.at;':iiit.liaitliazar, rua iío S.

Lc» p liio ii. i'i "..
AtiK.isin IViiiiilll.riiaCitrolina Mncha-

d»» ii. í". M.,,i:11eira.
Mítimel Alves de Oliveira, rua dos

Ourives n 11.
li». i-'i-..i.i-i-i» i ignacio Moreira .Mar-

. cini-t. •--. iM.i Dr. Ilins daf.riizn. Iii*.¦j Mario AsC(!iii,»:'i.i, rua ilo Hosario G3,
< riiriiiriu .to t ilinlliàti dr, Tiiplnamljtt.

\\ lt"-i.:»¦;». i-i. i-u.-t p.tti Ket-rn ii a :•„
[• Mntioi'1 Ji.ii.pmn d..» Oliveira, icsi-
[< ilcncia a inada AI!'ainl.',M n. IW lt.
\\ Manoid das l»'ritf.tíis, lare.i ila s»_.
(^ Vi.onlü -¦:,,iio;-"iii, run «loS. DiogoGÍ.

Miiiionl «...»i-t|-i,»;r;i tio Magallíaes;rua

.ado no Mau,-ii do Gonunorcí .
Coronel Joaiiuím Ayres, ruu Manniez i

do Abrantes n. i«v*. li
Antônio Teixeira de Amorim Novaes, Vrna da M.audega n. 139. solirndii. ti
D. ilaeliol Carneiro, viuva do >»r-.i>-íi

tcailo dr. lliirgosCarneirtr, l*;iqiicl:'r

V, viscop.iltiil,. Itaúna li. 201.j i • |.-i u|;i|i: tt" ii.'t. ;«i ii. _;_--,./ Pti.si hnnl S.ivoia, rua tio llosplrlo l«í.
;'. Atloiiso P.aroiie, m.i da ltüla»-..o l li,
,;? avenida Cnu .»r..a.
fl Dt. ,ltiai|ii!m Kgus Muniz do Aragíto,
t . rua tl i \i|iiO(l'i -io o. ii.:.
l\ Dr. A. Hoiellid llenjamin, medico da
,-/ Ca-ade Detenção.

íi .Alímd11 osta.» om ií
. i n.i;. d

..-.mu H, . .mi ¦_,.-1 ..;'.i-i|.»!ro. cnqucia, _.1. Pereira K. I»"iguoirodo, rua Manoel /inrbosa u. ti. Meyor, etnprcgatlò do l'aro Hoyal. \
lIoiirit|iieía\'i •iraíloSoiiza.NictlieroyS llSanta Hosa,tra vossa ila Hon Vi-Un n, I. \\Dr. .loviiiiaiio .l.i,i.|iiiiu Curvallio. do- }i

pulado federal pelo listado dc .Sergipe. 1 _Condossado i*'n;. tl'Arouca, Casa dc v\l'ainilii»;io. itcii!». do Pnrlugal ÍJ
D. Adeiina íCahl, rua llapagipo n. lli. I.Dr. Nelson Ollvier, Santo Antônio de VPadua. I..
A. I.cltorro.pholograj,ho, rua Seto da { {.Setembro Iiiii. .• \\
Manoel Carneiro Deveza, eonstrttrtor, //

rua Dr..! iar|iiimMeyei',ostaei.otlo.Movcr. tiKugíno Contenu, industrial, ruti da \ JConsttttiioílo n. 2í. ti
Vig,-irio'Joilo Passarelii, Doa Kamilia, \\Minas. \\
Zaçlini-lns Rodrigues. - Afronte do licreados. Ladeira Senador Dantas ti. '.». \\Isidoro IMoroncini. iniltisUial, li. i'.do Maricá, Sacr.-imòiito. .,
Dr. Alfredo Freitas tio S:i.

...,.,.,, ... Josó da Motta Junior - Despaclunto
í ,„ ,. ,, 

" ¦ '.. 
,, . . , da Alfândega, rua S. Francisco Xavier»_,», Dr. .mimo! mo Valle, commissario do ; Iii A.

J liygieti •.: a. isleiu ia Piibllea. | Dr. Alberto do Siqueira.
idos, brovo.piibileareinos mais os t|.» outros doentes uno *'J
amento o quo nosonviariVi quando ratlicalmonte curados-ai :'iimeiite.napliarmucla. um iiiuiiiiuso i.afccur dell ¦:,:¦'*, ¦¦'¦'*¦'¦' ''¦"¦': "'' graluitameiite.na pliarmacia. um luminoso -,,..recer de íi!,| um ülttüre it.ixiieodeslaciptlal e r.ttoi lados de módicos disüitoto,», o .lo doentes. \SVI O nii.s.,0 piçptirado aulia-so ineluulo na tabeliã tios modieatiitiutos us-.tl-V. /.If nos h.i--.|iu,-,i.-. .lo l.xerciio, Jí

1 T****!,**" *nj*ri'"-**'i m-.rx—'*-,^jm"~***mr~*—*"-*t%,*]t*'°~**" *-¦**- •**.»***•*¦*»**..**.--,*?m--^***-m*.rir.&i-n. 
L r-m*m^ |—*t._ ____—», j«^*^_ W

°r*. oB
%.

«». r. \ rf\ «1 \ -rr Ji. 'íl *<*. r*^.. fc. A *«._. ^W .lílii'' ____

nm \

O *

JOAI^HEIROS
95, RUA DA URUGUAYANÁ, 95

SOBRADO
j.'!.-.;« a nrosla >ões du '.*>¦¦ **i »'i»i i»1 "emanas e. >in o numoro limitado do UO sócios para

es»:»»l!ia de jóia ou'jolas no valor du il»'1.') -u.
Todo o fabrico nacional O oxeltislvn de nossa ofllcliui, i rua dns Ourives 69, sob a

dlroeçílo tio nosso sneio Armando llernoeelii,
Pnra o iV liluii acceltiim-so ItiscripcAos.
Foi coiuomplntlü no P club o n. o., perloncanlo no oxmo. sr. Carlos Plmonta,
l»'ol nontoinpiado no 2- cluli o u. 7, porteticoiite ao exmo. sr. Abiílo da Silva

(iOliies.
Foi contemplado no 3- club o n. C»>, pertencente ao oxmo. sr. Antônio da

.santo..-. Moreira.
Foi contemplada no V club o n. it, porlonconln no oxmo, sr. Joaquim Pereira.
Foi contemplado no _> club o u. 08— Alianilonou(S-),

85, RUA DA'URUGUAYANÁ-^ 95
$. iD0UTÍIÍW.d a O.

íaíSCTr. f.»?tíi*""S_3'• 8 r 1 sa
E___£i__ t-.V,_-.-i__j E :,-ç_

.*•«>ptl f r:'i\ ÇF»**-'**'** í?*"^ ***-t^tM a i: ¦#*•<'.,

^aacv [Lo-xi B 11 VjssT test-a baauí
!* í

PARiS-32, rue d'Hauievillo- PARIS

Itua Vlseoiido do Hio Uraii-O tt. 07

hoje EoiDlii8D,-30 tle agosto hoje
AO MlilO DIA

Interefsaníes qnini-las com venda de
poules simples o dupla-;, s»_-b a direcçíto do
Iluiz.

A'S 2*1101 IAS
C^tiKx.tüitntitc qicinlela dupla om S poníofs
llormenegildo—Sanoliez

Sol. zabal—Marquina
Cogorza—Capivara

Labandibar— Lagarlijo
igueldo—Aspeitia

Vergara—Agttslin

narcas de lü cm 15 íuiuuíos
Passagem iHX) réis.
O liuiitle I'o»(it i!ti Areia pas-".! pela portailo Frontfto

O Fronlão fitneeiüi.a .It.-.iiingos
ilí;.-. !'(*v.aí'.*»'-i c •.:n:los

Ao fiei») dia
Torças, quartas, quintas o soxtas-feiras das

ii I •. às 0 1 '-' horas da tardo
ENTRA D\ RRAjVCA

¦»trmi*ii>mamtJ^.,sma*iimamaaiia*m^

M C^i.^!S'A5 de Lüí<0 - pyjJlfvií\S - ÇEROlfL^S, etc.
Síy l.iliiieisiliiis «• iiitiilios—Ciiniisclas «1«» riniiollti—I,eii«,»ns, ijravatns, etc.

i ___ií__Í_ií_í__í____M_?-í_^

Camarotes reserva»
Ao Frontão

as exinas. famílias
Ao Fronláò

PAtAdÊ-THÊÃTRÍa

Etseros.. Thoaíràl -_.»asi!eii'a

DlflECTOnj. CATF.Y5SON

Companliln «Io cinm.iHat It.-tlinna
VIORGANl

da «;iinl fai pnrtc :i iioittvel -artista

LYDIA •G-ÀUTí-IIHiR

HOJE - Domingo, .í íc agosto •- BOJE
GÊNERO LIVRE

A comedia em 3 actos de KlillAÜLT
b BARRI""*"""" tainMM

__D

Uliimo suecesso de paris
Espio;_«. idos cspcotactilòs

PUF.ÇOS POPULARES

v.*9.:*t--i i.T^»*»-i/ir-»;V ¦&trtfri*K*i*cvcx*amnK&*& vtKSsn^*-i* *-* Mnn«^i«rü!II ."h;**"í'" _„
í:..m',i! .l(Hill.Vl'IÍ() PAUIS '

I»VI.*.as 'com 4 entradas), IK*; cnmarotcs
fjdem;, -ü".; jiatl-.-i.ntis, !IS-, ingresso 2?.

MOU LIM R0UG8
Kitipresa — Pnsclio.tl Segreto

Tournée Ságuin tloTAmerlqua du Sud

HOJE --DOMINGO -- HOJE
Exito <_e íoiíasTli-oupc

Çccscciitò Rttcccsso
Xíse ])ugart

DEMERVYL
le. SAPHO

LEO AND HARRY
(Mlle; ¥©tt© Gazon

S«'i»nin!n «Vii-a: íi».!!»,'.,! .lc 1l.ni-|5'l'!»í/4 -.-¦-¦ ,
V7l_.I.:.v»-, __(.L.>!ii'(-(. .Io B.U.AH s\£!i-o Sllua Ilta colortdtl
e beneficio «U- i.lisi i,tS\ D.llSWlL^S.

Programraa novo
Dcovcniciitc — Xovai {iíitróns

ciHiiaMPiio r:o brãnoo
Emprosa William & C.

Ilua Visconde «lo Eüo Itrnnco n. 40

Maestro Costa Junior, director musical

HA BP Importanto programma wn1!"-'nv)X*. composto com Siltas, f*VJjG*
sendo as ultimas novida-

des do 1'atlié duas fitas do stiei-osso o a
fita falante 11, Í.UAIUNY

.-IO.ÍR T% i K.J tjt '.J 1 HOJE!

50—Praea Tlrail mies 50—Antigo 3S —Latl-.i
doa litnides ii»! s. Cliristovão — Kmpre;:a
Pinto Port Ira ,v C. — Operador—/oaqulni
riradónton.

.<' !>:'¦íy.\*'

Si!i'li!'(-liO!:i!<MtI(! i O(ii[iolj;'nntc
!.«íí,';i*:ju:_!_:í

i\'a in atinei» ile ímjo será augmonlada a
bclüssimti fita-., .••.cüinit fliiristn

I- 1'miih Eitfcllos «Ia IVImnvcrn —.
suecesso cômico. Um casal nos beijos pro-roca desejo, tle sei» imitado»! um velho
iitira-se á eoiKitiisl.a I .**ti

Da 1 l[2 da tardo ás 12 da noito

l- parte—Pas*.nros saiilos—Interessante
Ulu tira la dn natural.

'Z* parto-*Myslcrlos «ia iiioiiliuili.i—F.m-
polganto drama.

3' pinte — I!íii noivo oceii;.:ulissiiiiD —
Extraordinária ilta cômica.

4- parto-- ..lllngre «le Uraliiniiiie—licllis-
una Ilta colorida.
5-parte—Guarnii}-. Mimosa flta- falante.
6' parlo—O liem/.inlio «le sua nii-.inãe—

Fitacxtra-oomica.
NOTA—Da 11/2 ás ü lioras :;o darão ses-

»• n ,-ií. i.oi ,, sões-osiiccthculos, para o que, oerào au-
C m'r_>?f'iTh r r, 

:,ha*"-so.* venda na ' p:;, „til |„8 „ ._,._ ^hwbo 
'programma 

2
^"í". 

,u-1^'';1', l'"-. 7 Avenida Central , esplendidas fitas.ri. ius, ate as 5 boras da tardo, o dessa lioraom tíeanto na bilheteria do theatro. I Avião -Nas malinca não ha ospera.

ai/ts*i*s*3aNiatm^ t^Mfi^aBJtrtate^aa.

Gruntlo Ginéinatographo Pansicnso
A mais importanto easa do diversões da

An.fl.rlca do Sul—AVENIDA CENTHAI. ITO
Pi-opt-ielario t .1, il. StitlTii —Mae.strit
director il.t orchestr:. A. Ctutilcautl.H;!JH - Domingo, 30 de agosto • HBJE
Iihpòi'tanlis3imo o surpreliotidento pro-

gramnia novo, organizado com as mais
recentes novidaifes cinematographlcas,
deslncnndo-so ;t de 300 metros do osltipen-do exito — liiorri.-Ios «le cnitjtiitclo do
Oi-[ilitiii:ilt> ile liee.llmiii (ln_;lnlei'i-n),Sessões ciiiillntias«te-S Iioe.iat,': t{*£ito.lo

V parte—O cofre i!d aiuerleniio — Scena
comi».»;! do grande sjirpreza e liilariilade.

ti" parlo — C'»i!i«,-rt,( ilos l.uiiiil.Ies — liei-
llssima scena dramática amorosa.

3-parlo — K.vet-cUtlos «lo eoiijiinel,, do
Orphutinlo de Keeillitnti — Grandiosa oimporiantissiína (lia realista lnstriidtiva,
om quo vemos milhares do creanças or-
pliàs executarem com galhardia o porieia variadissimos exercícios do coiijtincto,
consi inundo uma verdadeira maravilha.

4- parto — Coliclnl m:i_»;ncll/.nilur —
Soona ultra cotiiie.i, rapresontiida por unj
pulicial, ditado de for»;, magnética, quo,grafias a peripécias variada;-,, estabelecer!
a alegria completa entre os srs. ospooladoi"
re.-.. Suecosso do riso 11 Risos constantes 11
AVISO: — Na mntineodetticatla ás creanea.i

será atlgmeutada a esto liollissitrio pro-
pramnin a (Ita de suecesso — .logoa
Ul}'lll)lICI>.S i-:n i>!ií-i.-,

ric.;Y£_E3.^':r:_aLO> ü^^giimidíi

iMÂNH-Â
SEGUKDA-FEeRA, 3fl DE m®WT®

KXT ftRQRDlMÁRlÓ FESTIVAL ,
Recita organizada peio actor MACHADO (Careca)

A mosa revista SOUZA PASTOS
••• .'aiitb - ri.t»i.s,o o a rc-cuti,,.-:, - «# '.f|i ü?Mm m$*m mmv®^ üíip

;.»i)crbo episódio lllblico.. Conto unvm.-tnto rf^|lWI LÍ iYi^í PEfl$i 'f^tl Íi ?rl1'^Ydo.lu/. a bondai do Cuti-STo tratisiiarcce A.Mf A MW£ f illl M IIM 1-llflinesta iila. ES _2_.i?___| EÍ 6_____VÈ_â íi W>*ÃM W ÍS.M1I i ÜFiii- p.Mvrri — lima ungrit cnlaiilc — Ai !
ii« sogras.-.. as sogras— o então .sendo
como osta, qm» ,', pcior que uma ostra?...
tiriizes!... Suecesso cômico.

i- 1'aiith — ISíiiiou I.cKcant — Todo o
drama tio amor .»ii» o Aiiiimik Piuívost es- j-,0'-^X11 "" l'>i'-sPoi'aio para esta soberba pillt0| j,m.u,|,,z; ii0,'u.jqli0 ^iVciiatíõ",'iiIVira'"Üòrínvisiitò", Mtiria Stiíííos Ândrailo^MÍrandn,-,.,,.,.,,. _,..'..- ,, ,,-, . l;raneelmn itoe.ha, Veiga, lístollito, l.iiilão, Peixolinlio, Itngntti, liív, Carlinda.Maria
!it.i com .'a;-S"!-Y"!'u/.^-XtV 

1-,.f,aTlonto I . «vares, Castello llraneo, João silva, Poberto e muitos outros artistas.'( 
C; r.MinY l.'i:tii-, s..i!,'.,-'e/à'.' ¦'- li" onoan- Itetrettcia «l„ ¦""eslto l':i»tchotl l»et-c!ra

'au ira esta flta... mas.., ».; tuna r.ri;i-;-,i-.,-..i l.'riica representação nesta Opoca do TI.ll TiJ. VilK Tt.l TIM-Novidades, tis torças o sextas-feiras no ¦, 'Unica vez onvquo toiuartl parto na popular revista a eminento oclriz 1V.1.JJVRAl.lneitta i»ai-t*;. l-ciitlein-so líliis. 11SS11-Ai.lOS; jT1;a

na qual tomará parlo, por especial deferoneia ao actor Machado,
a notável actriz cantora

IP A X...i M_ 3T jírl £%. 13, ék, STOS
Espectaculo om que toma rtio. parte os niais festejados ari islãs do Rio de Janeiro :-isolo, Colas, Pepua Anglmla, l-ilvira Hnqiic, Matla Maza, lísther Borgcrat, Manoel

r^-.-.^.,?g^^irsgiHr^£gsr-i-ii"__>___^^^[íieatfü oa Exposição lacioiial

,...,„. ,,. ...„ ,.,., AZAS 'Dl*1 
TTM \'ÍVTOl..i_-rJ^';'i.^E?2__^_«T-X--'^^^^ Y iaz: ¦asgsg__°_^s_____________________g«gs^

Companhia Dramaliça Urasilclra
¦JE3 Ó» JE

Domingo, SO de agosto
A"S 2 HORAS DA TARDE

l" representarão da comedia om vorso em
um acto' original do -"eüüto do

Almeida, da Academia
Brasileira

O DSPÜNTO
A comedia om um aoto, de Jlacliatlo «lo

An .!»;, (la Academia Brasileira
ívão co\sü_.'rES miímico

r roprestíuta».:ào d t oomodiaom um acto
original de Harlliia foiiim

os:n.M.\os i>a.s alm vs
PELOS AUTISTAS

l.ucilia Peres, Cinira Polônio, Galiriella
Montani, líslophania Louro, Julieta Pinto,
Ferreira de Souza, Antônio líamos, Mar-
ziillo. Alfredo Silva,' Tavares, João do Dous
c Paria.

preços cio cosUln-e
A.'ti'.i lio ras da tardo

Os bilhetes aoham-so á venda na bi-
lhotoria do theatro.

Amanhã-a poça do Joa», do Alencar—
AZAS IUO CM AiNJO. UIO

THEATRO APOLLO
Compíinhia Dramática ÍSrasileira cio Tlieatro da

Exposição

ES O «TM2 ¦- DoiTjiijtyo, 3õ de agosto — T.HZ O «_T_í|_2_{
REPRESENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

da peça em 3 actos, original de ( OMf/.io NETTO da
Aoaclouiiii Brasllòirã

I>is!.»IlitIi«:rió - Fortim.vFerreira do Souza; Maeario, Alfredo Silva: Josino, I- Mar-ziilln; l raxedes, N. Nazareth; Viot ir, João de lieis; Motta, A. Fonseca; Um creado Fa-ria; Dura. l.ucilia Pores; Clara, Clabriella Montani; Amélia, Luiza tCOliveira; Qultii, . -
ra: Fra'nei.,,í"Y.,h:UdZ.U'l:<; 

U"U,n' K'tepll0m:l Lóu™i Thereslnhn, Nail.ilma Ser-

Jlisceii-seèiie «Ic Alvar» Pores

Os bilhetes acham-se ;'t venda na bllheíoria do theatro.Preeo;-. : Camarotes de L», 2 i.$000; camuroios du '¦•', Sxôoj; .'.fauleuilsn o varandas «nm, olng do 2-, ü-oiti; galerias numeradas, 1» tlla. 2,5003; ^mras íilus, í|õ00; S?Krnl, ISIIOO

Asuaiiliií, no Tltcttlrn «ln ExiiosWto:
a poça do José de Alencar U.l

CINEIV3A-PALAOE
Fina cio Oriviclor 1-49 TB

Próximo nn largo do S. Francisco
O mnis hoin montado o mais confortáveltio Iti». do Janeiro o da America do Sul
HOJE HOJE
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tí.ISS .'v'.-YyY' íaLP [#vlJ fej ^:g fêYi '' J | |.v:1 ilYYy '£'&*% IÜ i^ ©;-f:" teff] " E' pl-1 W$mWÈ l^£

oe- pi .§-s fei y £« k|| h *-^ te %-qú ii ss i| ihí s« p^i te^ -mz^ y^í i:i wlJÈ s mA.i--s(íi^fj^-sí tiw »Í- J ^

i'<? oCotéro o Jfhct õfrasia
Motinéo a 1 li ira

Soiriio As C li2 horas, com orchestra
ítugniontada

Sessões du meia e:»i meia hora
\~i\\\Vl'E

A força áo sexo íYagü
Fita cômica do VK_._r_.nh

2- PAP.TI-i ¦¦¦¦
O ACROüATA-íífama

Importante drama, da Vitagraell
3' PAH.TE

Bébó nos ai'es
Engraçada flta cômica de Cloumont

i- PAUTE
So ¦L«oté..-o 

e IsTiia Ofr»asia
com sem-, produetos a Exposição. Gran-diosa ilta (lo critico nacional da actualidadaiiitroprotada pólos eoiiheoidos artistasLopa IJolgtido, Marietta, JoAo de Deus,Rocha, [»elippe, Faria o li. Carvalho. Ex*rarto d,,s tj pos llo J..ào Phoca, da revistau SiasiKc,

Brevemente : O'. RSTâVA*jGJJIjAl>OiU'Si
em reprise o «S «ÚAÜÁWTS.
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THEATRO- REGREiO DRÁMAT-lCO

ilPill TAVEiRA «âs. EiKi liil»;lAC
Mno'sli'0-roi.cnlc

A. aAF-.ITA-jSri
É:--''t:,'% F.nsapidi.T o directof do scoha-¦'-¦'¦ íSTasciiiieiito Cio ;•_.•_.-> a

¦MF^;ip^$A pALMyfrA BASTOS
r"í.O«JJrf:i ^ Dois copsctaouíos fi «rn

THEATRO S, PEDRO DE ALCÂNTARA
Cirande Companhia Bqnèstre FRATi^ B?_QV_/.\.

PT' TiMPOHâM SOÍlEfliTâE OOláiOOS! "^f
HOJE-2 ESPE€TAqüLOB2"HOJE

Á's 2 horas .'a íaritc e ás S _r,/i tl*T noite

fARD.tV. 200LO-3ÍC0

^

A'lli2 cln tai-de - PENÚLTIMA MATINW13 DA COMPANHIA U«L!_ÍLU±>^^ 
u" —

.'ELA t"3.'«l'i _ Ví:.». I-3M A-_Vl.I3.pS OS ÉSPIseT.Ap.üXjQS TRABALHA R.\0

.VoltiveMraballiotIaaeIrlir.W.JIVS.VBiiHTO.i ^ WM i| í^p »1 YíS, í*'á «fl?\l ifS %
Eoaproposi.o.© BÀÍ»*&^aS' »A Oa.^JPSJDÍSIA-» I 1| l| &I IJ fi. il

A's S 11"2 cia ,-D.oit __fflE___i »*» st&/ us__> L*___.' te^.*-' fa.e__sj __áir>- __id {t_a_s_J U^'
A i;ee:i iihant"...lie;i tle griiuile çapoeiaunlo etn ü octo.; e _ quadros

_&_£) __a__i_ s_ix.fi .i_ v_i esess'•__!_____ _i.-_-.-__»- <s«ej_s' «___« wjy_y__y

Tiít:
TOHA PAUTE TODA A COMPANHIA

ilas fi.i.nlro.i -. 1-, A Lendo; '.'•. A 1'rovidoncin; 3-, M. ysés; i-, A corta clT-l-fici
ü easnmenlo; o-, Viej.iii.-i.

S.".tl lies'SOtirisccns '. í !"í !tiiute>'»s ile _•.;:«.._:-.. t';ii«»_-tle-i, in:-.;'e!i;in e lianlas a cavact
lüutiliri -Heneileici do corpo e»"---:-.! »• im <»S SIXOS !).i LOKXliVIU.!..
IIHK-VHMKNTIÍ : — « 1'KiMH AI.VUO.

;^i-'K_.-«^-*;»£_______________?____^--r^"7-^^

O grande suecesso. do l-òndres, Paris o Berlim
Mãravilliòsos e si-_rpreh.oi_-cler_.i_os traloallips

Co»tit;ua«ílo tios 7» jotl.ci*» mais notáveis tln nuimlo í'['crHiiunndo rom snUos des 7> cm ;:i*.i só cavallo J
lis pt-ogjramma.s serão pi»ec:ieliid«> pelo», mui;; nnia veis Iraballios da compa-nli.n, composla tlt- ',« artistas, :". clowtts «• lõnjs e 'i:l cavallos..\a i.iiia(inccj) (listi'i-.it!<_»âo tle cliocsialc c Iinnlious ás ct-eati__as.
llilhetes estio á vonda, até aomclo-dia, na Conloitaria Castetlões; depois na ti-Ilietena.
Antniihã, .vegunda-feira — Grandiosa fttne_,-ão. F.xli-aordliiai-ins itovitladcs !

S5__g£_gg!___________g! Sg55*SSSS£__5 ¦:i™"~^_gggj?^^^^g^^sgg»m^^^_:_____c__;_^-j^^

HOJE HOJE
Dai l'± ás 0 horas

BAISf-pA. E>_3 MUSICA

Ons 9. ás»2 horas
Ej.:çii»eieios na Linha d© Tiro

Dns 2 a», ri horas
.SQJ3El*rs_V IMATINEE

AO AR LIVRE
1-Trabalhos do equilíbrio em arame,

pelo notável artista CÉLULAS — Rei doA ramo.
2-Escadas giratórias, pela extraordi-nana - Familia CI-.1SAI.as - No Phloo3 — Aoto de prestidigitacSo o ventrilo-

quia, pelo exímio e extraordinário artistaAlrreao de .Souza.
4-Coníorçlonismo, pelo emérito artistaLnlanzn.
S-Entrada cômica, peio admirável elown— Irmãos Arance.

Varias otili-as diversões
li.\posição de animaes

Entrada, ISOOO: creanças de 7 a 12 annos500 rs., ató 7 annos, grátis.

THEATRO APOLLO
..;->.:. ^¦7r_,-.•¦í^rr-_.*_Jr2:'J:",¦,

Çraqdt

feopranos—Orbollini, Fassio, Borelli.Soprano ligeiro—Sninosoo.
Meios sopranos—Fovilli, Tanfani.
7 enores-dramatieo—Snnçiorgi.

»» lyricos—Agostini, Págahi.Bnrytonos-S. Arrighelti, G. PulitiHaixos—Sternaioli, G. Behedetti.Baixo cômico"—K. Vella.

e Qomponhia Xyrka Ufalkma
., . KÍ.Eê.CÒ ARTÍSTUO»nosli*o.'coiiço!»(nflnric'(lii»ci.>|iir(ln orrtics.ra Ginvinnt Fi»-.is.-.l

Utililées:
Sras. I). o U. Xegri
Srs. Mtiinif.-lli. Doi Chiara, SoldanoPonto-A. d- Nogri. '
Director do scon:i-A. Malntesta.Maehinista—A. ;; igni
Adereeistti—Pecei.

,,,,,.,. ,. Vestiarista-L. Lòprieno,bailarmas-30 professores de orchestra Ov 30 ooristas de a.nbÓs^os sexos.

cnti.!w|S!S,"í^3ÍÍ^ _^y\.rpiyj}^ *!*•»¦ X-:r>iir«, »....» J.cnt
cana; .l?pl,l_t|o,,hclc_t, ,,e ,TY . ;. YY u P,'"i R"! ti':"*'<- Palhaaas, Ali-i-

SS^ÉA - Quarta-feira, 2 êe setembro ¦» ESTREA

™»/ Ç-.3 ^«teia«sS»Í_ e___B «ííS__i --_._p.__,
"=Es__i c» ^Sía»BS^»' ca _N___

eale"S^S^d^03-; di'^ « *•> 2"S; fauteuil, 6Si cadeiras, ..; varandas,

GUTÍS MMãCULâDâ E BELLâ ) ^^^âMlIÉHSál^ (
n 11 •iV -**•¦»«««oj -jui'u,us mihetes u venda na Confeitaria Castellões até ás C horas da tarde.

_g___i_______.____5__________________sss^^B!^^^^g,

o.

E2^W__LWTTC^-.»

Eni todas as perlumaiias
te procliiz as espinhas, rugas e aspereza da

)t,e 
proclits as espinhas, rix

pelle, pela iiicomparavel

120;

Peffuuies incouiparaveis tivm éBnki
Rci-ca, brauou e crc_-io\

•mikWBte


